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Once obscure and rather mysterious, typography has now 

become an extremely popular and useful discipline. A skil-

ful use of lettering makes it possible not only to typeset 

everyday printed materials but also to enrich the toolbox 

of art with a powerful new means of expression. Contem-

porary designers cannot do without a solid knowledge 

of typography. This also means they need to get a han-

dle on a series of complex digital technologies, a very 

vast and specialized province of knowledge and skills.

The curriculum of the Lettering and Typography Studio 

of the Academy of Fine Arts in Kraków draws on many 

years of teaching experience based on traditional lettering 

craft on the one hand and, on the other, represents the 

product of a quest for an updated methodology that would 

respond to the current needs of students enrolled at the 

Faculty of Graphic Arts. The first impulse for its complete 

overhaul came from the wide availability of computer soft-

ware that enables text typesetting and free manipulation 

of the letter form. The different media used by our students, 

traditional, manual, as well as digital and experimental, 

tie in together very well. The question then presents itself 

of how to balance all these aspects in the current curricu-

lum. In order to combine the experiences of various Polish 

typography centres and present their achievements, we 

decided to come together to confront our perspectives in 

the field. An additional stimulus for action was provided 

by the bicentennial of the Academy of Fine Arts in Kraków 

and next year’s 90th anniversary of its Lettering Studio.

Typografia – dziedzina kiedyś mało znana, nieco tajemnicza – 

dziś stała się niezwykle popularna i użyteczna. Umiejętne 

operowanie literą umożliwia nie tylko skład użytkowych 

druków, ale też wzbogacenie warsztatu artystycznego o silny 

środek wyrazu. Współczesny projektant nie może się obejść 

bez gruntownej znajomości typografii. Wiąże się to także  

z koniecznością opanowania szeregu skomplikowanych tech-

nologii cyfrowych, co stanowi bardzo obszerną, specjalistycz-

ną wiedzę i wymaga szeregu umiejętności.

Program Pracowni Liternictwa i Typografii asp w Kra-

kowie opiera się z jednej strony na długoletnim doświad-

czeniu nauczania bazującym na tradycyjnym warsztacie 

literniczym, z drugiej strony jest wynikiem poszukiwań 

aktualnej metody edukacyjnej, która byłaby reakcją na 

współczesne potrzeby studentów Wydziału Grafiki. Pierw-

szym impulsem do gruntownej przebudowy programu było 

upowszechnienie programów komputerowych umożliwia-

jących swobodne operowanie formą litery i składem tek-

stu. Wykorzystywane przez studentów media – zarówno 

tradycyjne i manualne, jak i cyfrowe i eksperymentalne – 

znakomicie ze sobą współgrają. Powstaje więc pytanie, jak 

wyważyć te problemy w aktualnym programie nauczania. 

Chcąc połączyć doświadczenia poszczególnych polskich 

ośrodków typografii, a także możliwość zaprezentowania 

ich dorobku, postanowiliśmy skonfrontować nasze obser-

wacje. Dodatkowym bodźcem do działania stało się dwu-

stulecie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz przy-

padająca w przyszłym roku 90. rocznica powołania w niej  

Pracowni Liternictwa.
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Dydaktyka typografii.
Uczyć litery / uczyć literą
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Typography conferences are usually specialized in 

nature, touch on a single, selected issue and tend to be 

targeted at a knowledgeable public who easily navigate 

the field of design. This has to do with the very nature 

of the discipline: between the attractiveness of writing 

as a form of play, the intriguing form of experimental 

letters and the professional use of lettering, there runs 

a line that consists of a sizable amount of theory and 

practice. When passing on this knowledge to students, 

one should not ignore its rudiments; it is worth pausing 

to analyse the basic exercises in the syllabus and ask 

whether they indeed help students advance to subse-

quent topics in state-of-the-art typography. Just as is 

the case with sport, effective training cannot skip over 

the basics.

There exist tried-and-tested methods that individu-

al teachers can perfect in their own way so as not to 

leave students to their own devices. The opportunity 

to share ideas during a conference entitled Dydaktyka 

typografii. Uczyć litery / uczyć literą [Didactics of Typogra-

phy. Teaching the Letter / Teaching with the Letter] sparked 

off a debate that has helped enrich our teaching skills 

and contributed to raising the level and effectiveness 

of our lettering and typography programme.

The conference brought together typography teachers, 

students, professionals and aficionados. It was opened 

by His Magnificence Rector of the Academy, Prof. Dr 

Hab. Stanisław Tabisz, with an apt quote from the lyr-

ics of Przy kominku [By the Fireplace], a song by Mark 

Warshawski (translated by Jacek Cygan). In 2007, the 

song had been dedicated to the studio by our Rector, 

on the occasion of its move to another location. Confer-

ence participants then listened to papers delivered by 

representatives of several important Polish art schools:

• Dr Ada Pawlikowska, Lettering and Typography 

Studio (full-time studies), Academy of Fine Arts 

in Gdańsk, Mgr Piotr Białas, Lettering  

and Typography Studio (part-time studies),  

Academy of Fine Arts in Gdańsk

• Prof. Łukasz Chmielewski, Typeface and Calligraphy 

Design Studio, Academy of Fine Arts in Łódź;

Konferencje dotyczące typografii najczęściej mają cha-

rakter specjalistyczny, dotykający wybranego zagadnienia. 

Skierowane są do osób o konkretnej wiedzy, swobodnie po-

ruszających się w materii projektowej. Wynika to ze specyfiki 

tego elementu projektowania – między atrakcyjnością zabawy 

w pisanie i intrygującą formą eksperymentalnych liter a pro-

fesjonalnym posługiwaniem się literą znajduje się granica 

złożona ze sporej ilości teorii i praktyki. Przekazując tę wiedzę 

dalej, nie można lekceważyć podstaw, warto więc powrócić do 

analizy bazowych ćwiczeń dla studentów i zastanowić się, czy 

w optymalny sposób przygotowują one do wejścia w kolejne, 

aktualne technicznie zagadnienia typograficzne? Podobnie 

jak w sporcie – skuteczny trening nigdy nie pomija podstaw.

Są przecież sprawdzone metody, które każdy pedagog 

udoskonala we właściwy dla siebie sposób, nie pozostawia-

jąc studentów bezradnymi. Wymiana poglądów dokonana 

podczas konferencji Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć 

literą, rozpoczęła dyskusję wzbogacającą nasz warsztat peda-

gogiczny, przyczyniając się do jeszcze większej efektywności 

i poziomu nauczania liternictwa i typografii.

Aula zgromadziła pedagogów, studentów, profesjonali-

stów i miłośników typografii. Konferencję otworzył J.m. Rek-

tor Akademii, prof. dr hab. Stanisław Tabisz, trafnie cytując 

tekst piosenki Marka Warshawskigo w tłumaczeniu Jacka 

Cygana: Przy kominku. Utwór ten w 2007 roku zadedykowa-

ny został przez Jego Magnificencję naszej pracowni z okazji 

przeniesienia jej do nowej lokalizacji. Następnie uczestnicy 

wysłuchali wystąpień przedstawicieli kilku znaczących pol-

skich uczelni artystycznych. Byli nimi:

• dr Ada Pawlikowska, Pracownia Liternictwa  

i Typografii (studia stacjonarne), asp w Gdańsku, 

mgr Piotr Białas, Pracownia Liternictwa i Typografii 

(studia niestacjonarne), asp w Gdańsku

• prof. Łukasz Chmielewski, Pracownia Projektowania 

Krojów Pism i Kaligrafii, asp w Łodzi

• prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz, Pracownia  

Projektowania Litery, Uniwersytet Artystyczny  

w Poznaniu (dawniej asp)

• dr Aleksandra Kot, dr Ryszard Kajzer i dr Marcin 

Władyka, Pracownia Typografii dla studentów  

i–ii roku, asp w Warszawie

• Prof. Dr Hab. Krzysztof Kochnowicz, Type Design 

Studio, University of Fine Arts in Poznań  

(the former Academy of Fine Arts);

• Dr Aleksandra Kot, Dr Ryszard Kajzer, and  

Dr Marcin Władyka, Typography Studio for  

first- and second-year students, Academy  

of Fine Arts in Warsaw;

• Mgr Justyna Czerniakowska, Visual Communica-

tion and Poster Design Studio for third- to fifth-

year students, Academy of Fine Arts in Warsaw;

• Mgr Maciej Majchrzak, Font and Editorial  

Design Studio, Academy of Fine Arts in Wrocław;

• Dr Agnieszka Ziemiszewska, Typography  

and Lettering Studio for first- and second-year 

students, Polish-Japanese Academy of Informa-

tion Technology in Warsaw;

• Dr Hab. Tomasz Bierkowski, Prof. asp, Lettering 

and Typography Studio, Academy of Fine Arts  

in Katowice;

• Prof Wojciech Regulski, Mgr Paweł Krzywdziak, 

and Zofia Dziurawiec, Lettering and Typography 

Studio, Academy of Fine Arts in Kraków.

Presentations of teaching methodology and outcomes 

surprised conference participants with the vast array of 

methods and the high quality of student projects. What 

struck us as particularly interesting was the combina-

tion of traditional methods, such as tool letter, print and 

calligraphy with solutions that rely on contemporary 

media and creative strategies.

Student works, including fonts, publications and solu-

tions that addressed social themes, all characterized by 

creative freedom and meticulous design, surprised us 

with their sophisticated forms or extraordinary ideas, 

illustrating the inexhaustible potential of typography 

as a rich vehicle of content.

A glance at typography teaching at Polish art schools 

allows us to observe that its outcomes show high qual-

ity both in professional and artistic terms. Each school 

employs a different methodology of teaching lettering 

and typography. The wealth of methods and outcomes 

is a great advantage, as it testifies to the diversity of 

• mgr Justyna Czerniakowska, Pracownia Komunikacji 

Wizualnej i Projektowania Plakatu dla studentów  

iii–V roku, asp w Warszawie

• mgr Maciej Majchrzak, Pracownia Projektowania  

Pisma i Form Wydawniczych, asp we Wrocławiu

• dr Agnieszka Ziemiszewska, Pracownia Typografii 

i Liternictwa dla studentów i–ii roku, Polsko-Japońska 

Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

• dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. asp, Pracownia  

Liternictwa i Typografii, asp w Katowicach

• prof. Wojciech Regulski, mgr Paweł Krzywdziak  

i Zofia Dziurawiec, Pracownia Liternictwa  

i Typografii, asp w Krakowie

Przedstawione przez prelegentów sposoby przekazywania 

wiedzy o literze oraz efekty ich pracy dydaktycznej zasko-

czyły uczestników konferencji bogactwem metod nauczania 

i wysokim poziomem studenckich realizacji. Szczególnie 

interesujące wydało się połączenie tradycyjnych metod, 

takich jak: litera narzędziowa, wykorzystanie warsztatu dru-

karskiego czy kaligrafia, z rozwiązaniami wykorzystującymi 

potencjał współczesnych mediów i strategii twórczych.

Prace studentów – fonty i publikacje, operujące zarówno 

twórczą swobodą, jak i projektową skrupulatnością, ale też 

rozwiązania poruszające problematykę społeczną – zaskaki-

wały wyszukaną formą lub niezwykłą koncepcją. Przykłady 

te unaoczniły niewyczerpalny potencjał typografii jako bo-

gatego nośnika treści.

Przyglądając się pracy dydaktycznej polskich uczelni pla-

stycznych, należy stwierdzić, iż jej efekty stoją na bardzo 

wysokim poziomie zarówno pod względem profesjonalnym, 

jak i artystycznym. Każda uczelnia prezentuje swój własny 

sposób uczenia liternictwa i typografii. Bogactwo metod i ich 

efektów jest tu niewątpliwie ogromnym atutem. Świadczy 

o różnorodnym doświadczeniu prowadzących i ich zaanga-

żowanej postawie jako dydaktyków. W polskich uczelniach 

plastycznych nacisk kładziony jest zazwyczaj na świado-

me, artystyczne działanie polegające na tworzeniu i stoso-

waniu litery jako zamierzonego środka wyrazu i integral-

nej części kompozycji zarówno w przypadku składu tekstu, 

jak i ekspresji krótkich wyrażeń, a także licznych działań 

eksperymentalnych. Możliwość spotkania wspaniałych, 
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teacher experience and a personally engaged approach 

to teaching. Polish art schools tend to place an emphasis 

on deliberate artistic action that involves creating and 

using letters as a means of expression and integral part 

of the composition, both in typesetting and short state-

ments, as well as various experimental projects. The op-

portunity to interact with wonderful, dedicated teachers 

and learn about their original curricula was an excellent, 

precious experience well worth repeating in the future.

The vast stores of knowledge and skills that come into 

the free and conscious exercise of typography make one 

wonder about its teaching in the future. Programmes in 

painting, sculpture or printmaking could do with just 

a basic training at a vocational level, even though we 

know that a large percentage of students will need to 

make their living from design anyway and could thus 

find basic typography skills quite useful. The experience 

of the Academy of Fine Arts in Kraków shows that let-

tering is also immensely important in the shaping of 

the visual consciousness of our students. This is why 

it should be included in the curricula of strictly artistic 

disciplines as well.

Students enrolled in design programmes should be 

expected to achieve a much higher level of initiation into 

the arcana of typography, which is becoming an increas-

ingly central means of expression in graphic design. De-

sign programs should teach professional typography 

skills, since they largely determine the possibilities of 

graphic design. A clear delineation of the profile of indi-

vidual faculties in terms of the scope of attention they de-

vote to typography training may prove very useful for stu-

dents as they take important decisions about the future.

It is also important to create the opportunities for 

students to take part in inter-university workshops and 

courses aimed at expanding their knowledge and ex-

perience in a given field of specialization. A good idea 

would be to organize two- or three-day workshops for 

interested students, run jointly by several centres dur-

ing the academic year. This would also promote closer 

cooperation between academic teachers, especially the 

young generation.

oddanych swej misji nauczycieli, a także zapoznania się z ich 

autorskimi programami dydaktycznymi była znakomitym, 

wartościowym doświadczeniem wartym kontynuowania.

Ogrom wiedzy i umiejętności koniecznych do swobod-

nego, świadomego uprawiania typografii prowokuje do py-

tania o przyszłość jej nauczania. Na kierunkach takich jak 

malarstwo, rzeźba czy grafika warsztatowa może wystar-

czyć nauka podstaw typografii na poziomie zawodowym, 

choć wiadomo, że spory odsetek studentów tych kierunków 

i tak będzie zarabiał w przyszłości projektowaniem i pod-

stawowa umiejętność posługiwania się typografią będzie 

im potrzebna. Liternictwo, jak wykazują doświadczenia 

krakowskiej asp, ma także ogromne znaczenie w kształto-

waniu świadomości plastycznej studentów. Dlatego powin-

no uzupełniać programy nauczania także w dyscyplinach  

ściśle artystycznych.

Studenci specjalności projektowych powinni osiągnąć 

znacznie wyższy stopień wtajemniczenia w problematy-

kę typografii, która stanowi coraz to silniej eksponowany 

środek wyrazu w projektowaniu graficznym. Wydaje się, 

iż kierunki ściśle projektowe muszą dać studentom profe-

sjonalne umiejętności posługiwania się typografią, gdyż 

one w dużej mierze determinują możliwości projektowania 

graficznego. Jasne określenie profilu poszczególnych wydzia-

łów dotyczące zakresu uczenia typografii może się okazać 

bardzo przydatne dla studentów podejmujących decyzję  

o swojej przyszłości. 

Należy też stworzyć możliwość uczestniczenia studen-

tów w warsztatach i kursach między uczelniami, których 

zadaniem winno być poszerzanie wiedzy i doświadczenia 

studentów w danej specjalności. Dobrym rozwiązaniem 

byłoby organizowanie przez kilka ośrodków dwu- lub trzy-

dniowych warsztatów przeznaczonych dla szczególnie zain-

teresowanych studentów. Sprzyjałoby to także nawiązaniu 

ściślejszej współpracy między nauczycielami akademickimi –  

zwłaszcza młodymi.

Po zapoznaniu się z programami dydaktycznymi wybra-

nych polskich uczelni plastycznych wydaje się, iż najsku-

teczniejszą metodą edukacyjną liternictwa i typografii jest 

zróżnicowanie programu nauczania i jego ciągła aktualizacja, 

uwarunkowana zmianami technologicznymi i społecznymi.

The analysis of curricula employed by selected Pol-

ish art schools suggests that the most effective method 

of teaching lettering and typography today relies on 

a diversified curriculum and its constant updates in re-

sponse to social and technological change.

We hope that our meeting will be the first step toward 

integrating the community of academic staff involved 

in teaching lettering and typography. This publication 

is an attempt to present the teaching methods and out-

comes of our narrow discipline, which has lately attract-

ed an ever greater following. Perhaps it may serve as 

a springboard for a broader debate on the current state 

and future of teaching in the discipline, as well as the 

place of typography in contemporary design art. There 

seems to be no urgent need to introduce major correc-

tive measures at the moment, since the level of typog-

raphy teaching is currently very high. An exchange of 

experiences between teachers, however, always serves 

to enrich their offer, while it allows students to learn 

about the different ways of looking at the letter and its 

place in the world today.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie to pierwszy krok na 

drodze do zintegrowania środowiska dydaktyków zajmują- 

cych się nauczaniem liternictwa i typografii. Niniejsza publi-

kacja jest próbą przedstawienia metod i efektów nauczania 

tej wąskiej dyscypliny, zyskującej sobie coraz większą rzeszę 

zwolenników. Być może stanie się ona początkiem szerszej 

dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością dydaktyki w za-

kresie liternictwa i typografii, a także nad miejscem typo-

grafii we współczesnej sztuce projektowej. Nie ma chyba po-

trzeby dokonywać zasadniczych działań naprawczych, gdyż 

obecne kształcenie wydaje się prezentować bardzo wysoki 

poziom. Zawsze jednak wymiana doświadczeń dla nauczy-

cieli może stać się przyczyną wzbogacenia ich dydaktycznej 

oferty, a dla studentów – szansą poznania różnych sposobów 

widzenia litery i jej miejsca we współczesnym świecie.

mgr Zofia Dziurawiec, mgr Paweł Krzywdziak, prof. dr hab. Wojciech Regulski
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Urodzona w 1984 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału 

Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowała 

również na Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie; 

ukończyła Akademicki Kurs Typografii na Uniwersytecie Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę dydaktycz-

ną na macierzystej uczelni rozpoczęła w 2009 roku. W latach 

2009–2016 była asystentką w Pracowni Liternictwa i Typo-

grafii oraz Grafiki Edytorskiej dra hab. Grzegorza Protasiuka. 

W październiku 2016 roku objęła samodzielnie Pracownię Li-

ternictwa i Typografii. W 2017 roku obroniła pracę doktorską 

zatytułowaną „Nowy wymiar dawnej typografii”. Specjalizuje 

się w projektowaniu grafiki wydawniczej. W pracy artystycz-

nej i projektowej interesuje się estetyką klasycznego składu 

typograficznego, poszukuje punktów stycznych w konstruk-

cji dawnych i współczesnych książek, bada wpływ tradycji  

na kształt dzisiejszej typografii.

Born in 1984 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of 

Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, she 

has also studied at the Accademia di Belle Arti di Bre-

ra in Milan and completed the Academic Typography 

Course at the Cardinal Stefan Wyszyński University in 

Warsaw. In 2009, she began teaching at her home acad-

emy. Between 2009 and 2016, she worked as a teaching 

assistant at the Lettering and Typography Studio and 

the Editorial Design Studio of Dr Hab. Grzegorz Protasiuk, 

before being appointed as the head of the Lettering and 

Typography Studio in 2016. A year later, she defended 

a doctoral dissertation entitled “Nowy wymiar dawnej 

typografii” [“A New Dimension of Traditional Typogra-

phy”]. She specializes in editorial design. With a keen in-

terest in the aesthetics of traditional typesetting, her work 

probes the points of contact between old and contem-

porary book design and explores the impact of tradition  

on present-day typography.
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I have run the Lettering and Typography Studio at the 

Academy of Fine Arts in Gdańsk since October 2016 

with the help of my assistant, Mgr Eugenia Tynna. The 

course is obligatory for all first- and second-year stu-

dents enrolled in the full-time first-cycle programme 

and consists of weekly four-hour classes. Groups are 

large, usually made up of 25-35 people, including Eras-

mus students.

The curriculum aims to impart theoretical knowledge 

and develop practical skills. Every semester, students 

complete three to five practical exercises, each designed 

to help them master typographic skills and acquire 

the ability to use lettering in an apt and free way to 

create a visual statement. Each exercise is preceded by 

a series of lectures and presentations on the relevant 

theory, providing a systematic discussion of issues cov-

ered by the syllabus and preparing students to tackle 

the subject at hand. Students also participate in special 

workshops held during class meetings, with corrections 

and consultations provided in the form of open group 

debate or individual conversation.

The syllabus is divided into three parallel sections to 

familiarize students with the three pillars of the disci-

pline: typography, calligraphy and lettering, including 

rudimentary elements of font design. Each semester 

concludes with a theoretical exam.

Pracownię Liternictwa i Typografii w Akademii Sztuk Pięk- 

nych w Gdańsku prowadzę od października 2016 roku wspól-

nie z asystentką mgr Eugenią Tynną. Zajęcia są obligatoryj-

ne dla studentów i i ii roku studiów stacjonarnych pierwsze-

go stopnia. Czterogodzinne spotkania odbywają się w cyklu 

cotygodniowym. Grupy studenckie są liczne i zwykle – wraz 

ze studentami z wymiany w ramach Programu Erasmus – 

tworzy je około 25–35 osób.

Tok nauczania ma na celu przekazanie studentom zarów-

no wiedzy teoretycznej dotyczącej przedmiotu, jak i rozwi-

nięcie umiejętności praktycznych. Podczas każdego semestru 

słuchacze realizują od trzech do pięciu zadań praktycznych. 

Służą one biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego 

oraz nabyciu zdolności poprawnego i swobodnego kształ-

towania wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery. 

Realizację wszystkich ćwiczeń każdorazowo poprzedzają pre-

zentacje i wykłady teoretyczne, które w usystematyzowany 

sposób omawiają zagadnienia objęte programem nauczania 

oraz przygotowują do realizacji poszczególnych tematów. 

Drugą formą wprowadzenia do pracy nad zadanymi tema-

tami są warsztaty odbywające się podczas spotkań. Korekty 

i konsultacje przybierają formę otwartej, wspólnej dyskusji 

dydaktycznej lub rozmowy indywidualnej.

Program kształcenia podzielony został w taki sposób, 

aby studenci równolegle poznawali trzy filary wiedzy 

związanej z literą: typografię, kaligrafię oraz liternictwo 

zawierające elementy podstaw projektowania pism. Każdy 

semestr nauczania kończy egzamin sprawdzający przygoto- 

wanie teoretyczne.

Nauczanie 
podstaw typografii: 
metody i wyzwania
Ada Pawlikowska

Teaching the rudiments of typography: 

methods and challenges

Studenci podczas zaliczenia � Students during the exam
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Teaching typography at the Academy of Fine Arts

The history of typography includes several pivotal mo-

ments that considerably changed our communication 

by text, such as the invention of the printing press or 

the industrial revolution of the 19th century. The digital 

revolution underway today is yet another key moment 

that calls on us to redefine the standards and practices 

of typographic communication. Young artists and de-

signers face a number of challenges. They need to get 

a good grasp of new tools and technologies, acquire new 

skills, and show flexibility in adapting to the accelerat-

ing pace of constant change in visual communication.

For many years, teaching at the Faculty of Graphic 

Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk has focused 

on printed material design. This is reflected in the sub-

jects of diploma projects and career paths chosen by our 

graduates. However, young people today are increas-

ingly on the lookout for new specializations and fields 

of expression.

In recent years, the structure of the Faculty has also 

been changing. New studios of interactive graphics, an-

imation and multimedia have been opened. The meth-

odology of teaching rudiments of typography should 

gradually become more and more flexible and compre-

hensive. In order to prepare students for work under 

the new conditions, it must show itself open to the 

challenges of the present and be ready to explore new  

design fields.

The essential role of typography has always been to 

facilitate content reception and create well-considered, 

lucid and functional forms. Inefficient text organization 

may make its comprehension difficult, if not impossible. 

Modern typography is even more demanding in this 

respect, as it aims to streamline reader orientation in 

increasingly complex information structures.

Typography education is of paramount importance 

in the students’ first years at the Academy. Typography 

teachers carry a great burden of responsibility, because 

other instructors expect a lot from the Studio. Students 

should learn to handle typographic tools with ease 

during the course, since these skills are indispensable 

Specyfika nauczania typografii na asp
W dziejach typografii można wskazać kilka kluczowych mo-

mentów, które w istotny sposób odmieniły komunikację za 

pomocą tekstu, jak między innymi wynalezienie druku czy 

XiX-wieczna rewolucja przemysłowa. Rewolucja cyfrowa, 

której jesteśmy dziś świadkami, jest kolejnym momentem, 

w którym dotychczasowe standardy i praktyki związane 

z komunikacją typograficzną muszą zostać na nowo zde-

finiowane. Przed młodymi artystami i projektantami stoi 

wiele wyzwań. Zmuszeni są oni poznawać nowe narzędzia 

oraz technologie, zdobywać kolejne umiejętności, elastycz-

nie dopasowywać się do ciągłych, coraz szybszych zmian 

w obszarze komunikacji wizualnej.

Od lat nauczanie na Wydziale Grafiki asp w Gdańsku 

związane było głównie z projektowaniem realizacji prze-

znaczonych do druku. Znajduje to swoje odbicie w pracach 

dyplomowych studentów oraz ścieżkach kariery zawodowej 

absolwentów. Niemniej jednak studenci coraz chętniej po-

szukują nowych specjalizacji i obszarów, w których mogą 

się realizować.

W ostatnich latach powoli zmienia się także struktura Wy-

działu, powstały pracownie grafiki interaktywnej, animacji 

czy grafiki multimedialnej. Nauczanie podstaw typografii po-

winno się stawać coraz bardziej wszechstronne i elastyczne. 

Aby przygotowywać studentów do pracy z literą w nowych 

warunkach, musi otwierać się na oczekiwania współczesno-

ści i nowe dziedziny projektowe.

Podstawowym celem typografii zawsze było – i nadal 

jest – ułatwianie odbioru treści, tworzenie przemyślanych, 

przejrzystych i funkcjonalnych form. Zła organizacja ma-

teriału tekstowego może utrudniać lub wręcz uniemożli-

wiać jego zrozumienie. Współczesna typografia jest pod tym  

względem jeszcze bardziej wymagająca, bo jej zadaniem  

jest usprawnienie orientacji w coraz bardziej złożonych 

strukturach informacji.

Edukacja typograficzna na pierwszych latach studiów 

jest niezwykle ważna. Na prowadzących spoczywa duża od-

powiedzialność, bo i oczekiwania pozostałych dydaktyków 

Akademii względem Pracowni są spore. Studenci jeszcze 

w trakcie kursu powinni sprawnie posługiwać się warszta-

tem typograficznym, ponieważ umiejętność ta jest niezbędna 

for parallel subjects taught in other studios. Solid rudi-

ments of lettering are also an important prerequisite for 

further courses in book, poster and advertising design, 

as well as other graduate studios.

Challenges to teaching the rudiments of typography 

include the relatively low total number of hours devot-

ed to the subject, as well as, especially in recent years, 

large student groups. The variety of topics that must 

be covered during the introductory course is very high 

and still growing. As a consequence, the teaching meth-

odology must be very well-designed and adequately 

systematized to ensure that class time is used effectively.

Between art and design

The traditional academic approach to artistic creation 

has always focused on training independent, original 

artists who would express themselves in a very personal 

way. Emphasis has been put on creative expression and 

the ability to find one’s own unique, individual visual 

language. The democratization of culture, however, has 

changed the role of designers and the nature of their 

work. Contemporary art education should thus open 

broader vistas; it should teach new values such as open-

ness, co-creation and teamwork.

A vital (though difficult) challenge is to strike a prop-

er balance between art and design in our teaching. The 

role of the instructor is to teach students to combine 

their individual sensibility and original message with 

a sense of respect for the superior dictates of function. 

A reconciliation of aesthetic and functional values and 

the equal treatment of attractive form and message pur-

pose strike me as the most important teaching objectives 

that should be pursued by an institution like the Acad-

emy of Fine Arts.

Practical typography skills

High-quality typography projects require interdisci-

plinary knowledge. In order to be at once effective and 

visually attractive, they need to be approached on sev-

eral distinct levels: the message, the graphic design and 

the artistic aspect. For this reason, before students can 

podczas zajęć w równoległych pracowniach. Solidne podsta-

wy liternictwa są potrzebne także w późniejszym kształceniu 

w pracowniach książki, plakatu, form reklamowych oraz 

innych pracowniach dyplomujących.

Wyzwaniem w nauczaniu podstaw typografii jest sto-

sunkowo nieduża łączna liczba godzin przeznaczona na ten 

przedmiot oraz – w ostatnich latach – coraz liczniejsze grupy 

studentów. To również bardzo duża i wciąż rosnąca liczba 

zagadnień, które podczas kursu podstawowego należy po-

ruszyć. W efekcie metodologia nauczania musi być przemy-

ślana i odpowiednio usystematyzowana, aby można było 

efektywnie wykorzystać czas zajęć.

Pomiędzy sztuką a projektowaniem
Tradycyjne akademickie podejście do twórczości artystycz-

nej od zawsze skupione było w dużej mierze na kształce-

niu niezależnych, oryginalnych twórców, wyrażających się 

w bardzo osobisty sposób. Kładziono nacisk na ekspresję 

twórczą, zdolność znalezienia własnego, niepowtarzalnego 

języka plastycznego. Demokratyzacja kultury sprawia, iż 

zmienia się rola artysty projektanta oraz charakter jego 

pracy. Współczesna edukacja artystyczna powinna zatem 

budować szersze perspektywy; wymaga nauczania kolejnych 

wartości, takich jak otwartość, umiejętność współkreacji  

i pracy zespołowej.

Niezwykle ważne (i trudne zarazem) jest znalezienie od-

powiedniego balansu między kształceniem artystycznym 

i projektowym. Zadaniem opiekuna jest nauczenie studen-

tów łączenia indywidualnej wrażliwości i oryginalności 

przekazu z poszanowaniem jego nadrzędnych funkcji użyt-

kowych. Właściwe pogodzenie wartości funkcjonalnych 

i estetycznych, traktowanie w typografii atrakcyjnej formy 

na równi z celowością przekazu wydaje mi się najistotniej-

szym zadaniem edukacyjnym tak specyficznej uczelni, jaką 

jest Akademia Sztuk Pięknych.

Warsztat praktyczny typografa
Realizacje typograficzne na wysokim poziomie potrzebują 

interdyscyplinarnej wiedzy. Aby komunikat typograficz-

ny był skuteczny i jednocześnie atrakcyjny wizualnie, na-

leży zadbać o niego na kilku poziomach: merytorycznym, 



20 Pracownia Liternictwa i Typografii � Lettering and Typography Studio       

handle typographic methods with ease, they need to as-

similate extensive theoretical knowledge, get a grasp of 

many concepts, norms and standards, and learn how to 

use specialized software. Above all, however, the process 

requires vast practical experience.

This is why student engagement is another, perhaps 

the most important, condition of effective education. 

Typography as a field requires mathematical thinking, 

precision and conscientiousness, calling for a proper 

attitude, regular work commitment and great concentra-

tion, an approach that not every student of the Academy 

of Fine Arts can easily muster.

In my work at the Department of Graphic Design (to 

which the Studio belongs), I place a special emphasis 

on the first of the three pillars of the curriculum, i.e. 

the typographic issues of text editing and typesetting. 

Ample time is devoted to working with Adobe InDesign, 

as the ability to use the software is indispensable in 

subsequent years of study. Students enrolled on the 

course study the principles that govern the organization 

of text in different applied graphic design projects. The 

course covers the structure of various typography de-

signs, methods of hierarchizing text information (build-

ing mock-ups, shaping the relationship between text 

and image), and touches on the issues of text legibility 

and function, as well as the differences between durable 

text fonts and display fonts. Other topics include the 

practical challenges of dtp and font use (available for-

mats, installation, license types, management methods).

The art of making good choices

The hallmark (and yet another challenge) of contempo-

rary typography is the continually growing number of 

new typefaces. The multiplicity and diversity of availa-

ble options is no doubt a great advantage that serves to 

make graphic design projects more attractive. Beginning 

designers, however, find it very difficult to distinguish 

between them in terms of appearance, function and pur-

pose, and often struggle to select an appropriate typeface 

for a specific project. This is why it is paramount that we 

train students to skilfully select from this vast assortment.

graficznym i artystycznym projektowanego dzieła. Dlatego 

biegłe posługiwanie się warsztatem typograficznym wy-

maga przyswojenia rozległej wiedzy teoretycznej, poznania 

wielu pojęć, norm i standardów, nauki obsługi specjalistycz-

nego oprogramowania. Przede wszystkim jednak wymaga 

zdobycia dużego doświadczenia praktycznego.

Dlatego kolejnym – i chyba najistotniejszym – warunkiem 

skutecznej edukacji jest zaangażowanie ze strony studiu-

jących. Typografia to dziedzina, w której istotne jest ma-

tematyczne myślenie, precyzja, skrupulatność. Wymaga 

odpowiedniego nastawienia, regularnej pracy i dużego sku-

pienia – a taka postawa niestety nie jest normą dla każdego 

studenta Akademii Sztuk Pięknych.

Aby skutecznie nauczać na potrzeby Katedry Grafiki Pro-

jektowej (częścią której jest Pracownia), szczególny nacisk 

kładę na pierwszy filar programu, czyli zagadnienia typo-

graficzne związane z edycją i składem tekstu. Dużo czasu 

poświęcam na pracę w programie Adobe InDesign, które-

go znajomość jest niezbędna w kolejnych latach edukacji. 

Kursanci zapoznają się z zasadami organizacji materiału 

tekstowego na potrzeby tworzenia rozmaitych projektów 

z obszaru grafiki użytkowej. Omawiana jest struktura różno-

rodnych projektów typograficznych, sposoby odpowiedniej 

hierarchizacji informacji tekstowych (budowanie makiet, 

relacji obrazu z tekstem). Poruszane są zagadnienia doty-

czące czytelności i funkcji tekstu, różnic między typografią 

dziełową i akcydensową, a także szereg praktycznych kwe-

stii dotyczących dtp czy korzystania z fontów (występujące 

formaty, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania).

Sztuka poprawnego wyboru
Znamienną cechą współczesnej typografii (i kolejnym wy-

zwaniem podczas jej nauczania) jest wciąż rosnąca liczba 

powstających krojów. Mnogość i rozmaitość dostępnych 

opcji stanowi z pewnością wielką zaletę, uatrakcyjnia wszel-

kie realizacje z zakresu projektowania graficznego. Dla 

początkującego projektanta bardzo trudne jest świadome 

rozróżnianie krojów ze względu na wygląd, funkcję i prze-

znaczenie czy ich adekwatny dobór do konkretnych reali-

zacji. Dlatego kluczowe wydaje się nauczenie studentów 

umiejętnego korzystania z tak szerokiej oferty.



← Studenci podczas korekty �  

Students during correction

Warsztaty z podstaw projektowania pism �  

Workshops on the basics of font design

Warsztaty – nauka programu Adobe InDesign (dr Ada Pawlikowska) �  

Workshops – learning Adobe InDesign (Dr Ada Pawlikowska)

Agata Kondraciuk � temat: Etykieta na wino � 

topic: Wine label

Łukasz Singridis � temat: Swiss Style � topic: Swiss Style Warsztaty z podstaw kompozycji typograficznej �  

Workshops on the basics of typographic composition  

Michalina Metkowska � temat: Okładka książki. Projekt wykonany wyłącznie przy użyciu znaków literniczych �  

topic: Book cover. Design made using only letter characters
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których kaligraficzne przygotowanie stanowi niezbędne 

wprowadzenie). Podczas zajęć studenci stają przed próbą 

stworzenia własnego kroju pisma, unikatowego liternictwa 

dedykowanego na potrzeby szyldów. Wprowadzające warsz-

taty kaligrafii oraz podstaw projektowania pism przygoto-

wuje i cyklicznie prowadzi mgr Eugenia Tynna.

Typografia jest dziedziną, która wymaga także znajomości 

kontekstu historycznego. Tylko dzięki niemu możliwe jest 

poznanie genezy i charakteru współczesnych form typo-

graficznych. Dzisiejsza kaligrafia i liternictwo przybierają 

nierzadko bardzo nowoczesne formy, nie trzymają się sztyw-

nych reguł i klasycznego warsztatu, są wykorzystywane 

na rozmaite sposoby wymagające kreatywnego podejścia. 

Osobiście jednak – pomimo zrozumienia i zaakceptowa-

nia ciągłego postępu, konieczności nauczania współcze-

snego rzemiosła i dostosowania programu nauczania do 

technologii cyfrowych – staram się przekazywać wartości 

tradycyjne. Inspiruję kursantów, prezentując dawne wzor-

niki pism czy korzystając z podręcznika Jana Wojeńskiego  

Techniki liternictwa.

Ponadto podczas zajęć omawiane są wybrane wątki z hi-

storii typografii. Staram się unaocznić, w jaki sposób dokona-

nia wcześniejszych twórców kształtują nasz sposób myślenia 

o teraźniejszości. Podkreślam, że rozważania na temat dróg 

rozwoju typografii współczesnej są możliwe jedynie przy 

jednoczesnej znajomości dotychczasowych zjawisk. W tym 

celu szczegółowo prezentuję historyczne klasyfikacje pism 

drukarskich oraz związane z nimi cechy formalne krojów. 

Przekazuję klasyczne wartości – uczę dbałości o detal, harmo-

nię, ład, jakość finalnej realizacji. Podkreślam, że realizacje 

typograficzne powinny być łatwe w odbiorze, ale jednocze-

śnie atrakcyjne wizualnie, poszukujące piękna i oryginalno-

ści w detalu, w zabiegach mikrotypograficznych.

Commercial, professional designer fonts require a pro- 

per approach. In order to tap their full potential, one 

needs to study them in depth. The array of elaborate 

font families at our disposal today is increasing, includ-

ing fonts with OpenType functions or optical size varia-

tions. It is easy to fall into the trap of using widely avail-

able free fonts, which often (though not always) prove 

to be of very low quality. It is thus extremely difficult, 

yet vital, to be able make the right choice.

Another important issue has to do with the latest tech-

nological trends and new font formats: the rise of web 

typography, parametric fonts and the Variable Fonts tech-

nology. If these solutions catch on for good, they will 

usher in a new breakthrough in typography standards 

and practices. New opportunities and challenges will 

spring up and the curriculum will again need to adapt.

Students often come up against significant barriers re-

lated to the price of original fonts and graphic software. 

Despite the improved access and significantly lower cost 

of new subscription-based distribution modes, such as 

Typekit, Monotype or Fontstand, students are often 

unable to afford using paid sources.

The value of tradition

We are currently observing a wide resurgence of interest 

in traditional lettering and calligraphy, a renewed curi-

osity about traditional craft, and a nostalgia for manual 

letter production. I believe that at the outset of their 

learning path, students will find it particularly instruc-

tive to return to historical skills and methods. The ability 

to use writing tools, to work with ink and nib, will allow 

them to understand the structure of letters and the ge-

nealogy of all the elements that make up their contem-

porary form. Several exercises during the four-semester 

course are devoted to hand-sketching, calligraphy and 

drawing, as well as practical tasks in basic font design, 

for which the calligraphy training lays down the neces-

sary groundwork. In the classroom, students are asked 

to design their own fonts, their unique signboard letter-

ing. An introductory workshop in calligraphy and font 

design is prepared and taught by Mgr Eugenia Tynna.

Profesjonalnie zaprojektowane, komercyjne fonty wyma- 

gają odpowiedniego podejścia. Aby w pełni korzystać ze 

wszystkich oferowanych przez nie możliwości, trzeba dogłęb-

nie poznać ich specyfikę. Dostępna jest coraz bogatsza oferta 

rozbudowanych rodzin pism, kroje z licznymi funkcjami ze-

cerskimi (funkcjami OpenType) czy kroje z odmianami regu-

lowanymi optycznie. Pułapkę stanowią także powszechnie 

dostępne darmowe kroje, które często (choć oczywiście nie 

zawsze) bywają bardzo niskiej jakości. Dlatego tak ważna 

i trudna jest umiejętność podejmowania dobrych decyzji 

odnośnie do ich doboru.

Inną kwestią, o której warto wspomnieć, są najnowsze 

tendencje technologiczne, zmiany związane z nowo powsta-

jącymi formatami krojów: rozwijająca się typografia interne-

towa, kroje parametryczne czy technologia Variable Fonts. 

Jeżeli rozwiązania te na trwałe się przyjmą, spowodują ko-

lejny przełom w kwestii praktyk i standardów typograficz-

nych. Przyniosą zarówno nowe możliwości, jak i nowe utrud-

nienia, do których będzie trzeba ponownie zaadoptować  

program nauczania.

Barierę dla studentów stanowią niekiedy aspekty finan-

sowe związane z możliwością wykorzystania oryginalnego 

oprogramowania graficznego i krojów. Pomimo ułatwień 

i znaczącego obniżenia kosztów, które oferują nowe sposoby 

dystrybucji w formie abonamentów (subskrypcji), takich jak 

Typekit, Monotype czy Fontstand, zdarza się, że kursanci 

nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z płatnych źródeł.

Wartość tradycji
Powszechnie obserwujemy ponowne zainteresowanie tra-

dycyjnym liternictwem i kaligrafią, zaciekawienie dawnym 

rzemiosłem, tęsknotę za manualnym wytwarzaniem znaków 

literniczych. Uważam, że w początkowej drodze zdobywania 

wiedzy o literze powrót do historycznych metod i warsz-

tatu jest niezwykle cenny. Umiejętność posługiwania się 

narzędziami pisarskimi, praca z tuszem i stalówką pomaga-

ją zrozumieć istotę budowy liter oraz rodowód wszystkich 

elementów tworzących ich współczesną formę. Kilka zadań 

podczas czterech semestrów kursu poświęcam odręcznemu 

szkicowaniu, kaligrafowaniu czy rysowaniu form literniczych 

oraz ćwiczeniom uczącym podstaw projektowania pism (dla 

Typography also requires knowledge of the relevant 

history, which alone allows us to understand the gen-

esis and nature of contemporary forms. Contemporary 

calligraphy and lettering often take on a very modern 

form that departs from rigid rules and classical meth-

odology; they are also used in various ways that call 

for a creative approach. However, even though I un-

derstand and accept constant progress and recognize 

the need to teach contemporary craft and adapt the 

curriculum to new digital technologies, what I try to 

impart to my students are traditional values. I try to in-

spire them by presenting old type specimens and using 

a textbook by Jan Wojeński, entitled Techniki liternictwa  

[Lettering Techniques].

My classes also cover selected topics in the histo-

ry of typography. I want my students to see how the 

achievements of previous artists continue to shape the 

way we think about the present. I always emphasize 

that we cannot reflect on the future development of 

contemporary typography unless we understand its 

history thus far. For this purpose, I present in detail 

the different historical classifications of printing fonts 

and their associated formal features. I teach traditional 

values, such as attention to detail, harmony, order and 

commitment to final quality. I emphasize that designs 

should be easy to read but also visually attractive, striv-

ing for beauty and originality through detail and micro- 

typographic devices.

   temat: Lettering vs Calligraphy � Podwójna interpretacja  

pojedynczej litery wraz z określającym ją przymiotnikiem.  

Lettering rozumiane jako rysowanie liter, Calligraphy rozumiane  

jako pisanie liter. Zadanie inspirowane projektem Martiny Flor  

i Giuseppe Salerno z 2013 roku. � topic: Lettering vs Calligraphy � 

Dual interpretation of a single letter with the adjective defining it.  

Lettering understood as drawing letters, Calligraphy understood  

as writing letters. A task inspired by the project of Martina Flor  

and Giuseppe Salerno from 2013.

Aleksandra Koleśniak �  

Zadziorne R �  The Pugnacious R

Agata Chodziutko �  

Zaczarowane A � The Enchanted A

←
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Conclusion: conveying passion

Learning typography requires students mainly to assim-

ilate specific knowledge, tools and principles. The devel-

opment of contemporary culture and technology makes 

traditional teaching methods obsolete. It is essential 

to find a new methodology that would at once impart 

comprehensive historical knowledge and train students 

for the demands of digital design space and the modern 

market. All the aspects discussed above (the number 

of topics that need to be covered within a limited time, 

large student groups, technological advancement) mean 

that teaching typography is no small challenge today.

My personal experience suggests that it is impos-

sible to impart complete and comprehensive knowl-

edge in such a limited number of class hours. Typogra-

phers need years to fully spread their wings. An extra 

challenge is the need to combine exercising practical 

skills with simultaneous training in critical thinking 

and conscious creation based on personal sensibility, 

an individualized approach and avoidance of copying  

known solutions.

I believe that the role of teachers today is no longer 

merely to provide theoretical knowledge and rely on 

their own professional experience. Academic teachers 

are not unlike “curators”, who direct students to selected 

sources, show them how to search for good solutions, 

and teach them how to make independent choices.

The greatest achievement that a typography teach-

er can boast, I think, is being able to inject first- and 

second-year students with a real passion for lettering 

and typography. It is important to make them want to 

further develop their craft and knowledge independent-

ly. To instil them with a proper attitude and help them 

understand the nature of the discipline, inculcating 

respect for the tradition and history of typography and 

a curiosity about its contemporary dimension.

Podsumowanie: przekazać pasję
Nauka typografii to w głównej mierze przyswojenie określo-

nej wiedzy, narzędzi, poznanie szeregu zasad. Rozwój współ-

czesnej kultury i technologii sprawia, że tradycyjne metody 

nauczania przestają być właściwe. Istotne jest odnalezienie 

takiej ścieżki nauczania rzemiosła typograficznego, aby jed-

nocześnie kompleksowo przekazać wiedzę historyczną oraz 

przygotować studentów do wymogów współczesnego rynku, 

cyfrowej przestrzeni projektowej. Wszystkie wskazane aspek-

ty (mnogość zagadnień, które trzeba przekazać w ograniczo-

nym czasie, liczne grupy studentów, postęp technologiczny) 

powodują, że nauczanie podstaw typografii stanowi dziś 

spore wyzwanie.

Z mojego doświadczenia wynika, że kompleksowe prze-

kazanie wiedzy w tak ograniczonym wymiarze godzin nie 

jest możliwe. Typograf potrzebuje lat, aby w pełni się rozwi-

nąć. Dodatkowym wyzwaniem jest pogodzenie nauczania 

warsztatu z jednoczesnym kształtowaniem w studentach  

umiejętności krytycznego myślenia; z nauką świadomej  

kreacji bazującej na własnej wrażliwości, z indywidual-

nym podejściem i rezygnacją z odtwórczego powielania  

znanych rozwiązań.

Uważam, że rolą współczesnego dydaktyka nie jest już 

tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej i bazowanie na 

własnym doświadczeniu zawodowym. Nauczyciel akade-

micki pełni funkcję „kuratora” wskazującego studentom 

wyselekcjonowane źródła oraz sposoby poszukiwania do-

brych rozwiązań i wpajającego umiejętność samodzielnego 

dokonywania wyboru.

Sądzę, że największym sukcesem, jaki można osiągnąć 

w nauczaniu podstaw typografii, jest zarażenie studentów 

i i ii roku pasją do litery i typografii. Sprawienie, aby pra-

gnęli dalej samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę i rzemiosło. 

To także nauczenie odpowiedniego podejścia i zrozumienia 

specyfiki tej dziedziny projektowej; wzbudzenie szacunku 

dla tradycji i historii oraz zaciekawienie współczesnym wy-

miarem typografii.
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I was invited to teach classes at the Lettering and Ty-

pography Studio in 2015 by Dr Adam Świerżewski and 

the incumbent Dean of the Faculty of Graphic Arts, Pro-

fessor Sławomir Witkowski.

I had worked with students before. After graduating 

in 2001, I spent two years as a research and teaching as-

sistant at my home school, the Academy of Fine Arts in 

Kraków, which no doubt provided the frame of reference 

for my teaching vision to crystallize. As soon as I joined 

the staff of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, howev-

er, I realized that neither the part-time study mode nor 

the facilities that I had at my disposal would allow me 

to draw from the experience of the Krakow Academy and 

its teaching methodology, which boasts nearly 90 years 

of tradition and a circle of devoted followers.

In my second year in Gdańsk, I began to look for my 

own path. I took inspiration from my everyday activities 

as a graphic designer, in which I use typography even 

though I don’t design it.

A breakthrough came with the application of the 

Design Thinking method, which allows one to create 

innovative products and services based on an in-depth 

understanding of user needs and problems. My curric-

ulum systematizes the creative process in a very clear 

and simple way. The goal of my teaching model is to 

assist students in finding answers to five fundamental 

questions that I ask myself in my everyday work as a de-

signer: Who for? What for? What? How? Whether at all?

Zajęcia w Pracowni Liternictwa i Typografii prowadzę od 2015 

roku na zaproszenie obecnego dziekana Wydziału Grafiki 

prof. Sławomira Witkowskiego i dra Adama Świerżewskiego.

Wcześniej miałem już okazję pracować ze studentami. Po 

uzyskaniu dyplomu (2001) przez dwa lata byłem asystentem 

na swojej macierzystej uczelni – krakowskiej asp. Zdobyte 

tam doświadczenia z pewnością były punktem odniesienia 

w tworzeniu mojej wizji nauczania. Pierwszy rok pracy na 

gdańskiej asp utwierdził mnie jednak w przekonaniu, że 

zarówno tryb studiów niestacjonarnych, jak i zaplecze, ja-

kim dysponuję, nie dają mi możliwości oparcia się na kra-

kowskich doświadczeniach i tamtejszym sposobie uczenia, 

który ma już blisko 90 lat tradycji i oddanych wyznawców. 

W drugim roku nauczania zacząłem szukać własnej drogi. In- 

spiracje zaczerpnąłem z codziennej pracy grafika-projektanta,  

w której używam typografii, ale sam jej nie projektuję. 

Punktem przełomowym okazało się zastosowanie przeze 

mnie metody Design Thinking, która pozwala tworzyć inno-

wacyjne produkty i usługi w oparciu o głębokie zrozumienie 

problemów i potrzeb użytkowników. W procesie kształcenia 

zaś w bardzo prosty, klarowny sposób systematyzuję proces 

twórczy. Model uczenia oparłem na szukaniu wraz ze stu-

dentami odpowiedzi na pięć podstawowych pytań, które 

sam zadaję sobie w codziennej pracy projektanta: Dla kogo?  

Po co? Co? Jak? Czy?

Postępując według założeń metody Design Thinking, wy-

kładowca staje się moderatorem, a student czynnym uczest-

nikiem zajęć, co w istotny sposób zmienia mocno zakorzenio-

ny model relacji mistrz – uczeń. 

Pracownia 
Liternictwa i Typografii  
dla studentów i i ii roku studiów niestacjonarnych

Piotr Białas

 
 
 
Lettering an Typography Studio 
 
for first- and second-year part-time students

Ćwiczenie 3 – TypoQuiz � Exercise 3 – TypoQuiz � Sarah Hyndman, Why fonts matter, Virgin books 2016
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In accordance with the Design Thinking method, the 

lecturer is merely a moderator and the student becomes 

an active class participant, which alters the deeply in-

grained model of the master-disciple relationship in an 

essential way. 

I prepare my classes in such a way as to motivate stu- 

dents to ask questions and look for answers in an in-

dependent manner. Knowledge on the history of type 

design, letter construction, principles and relationships 

is imparted through quick exercises that engage the 

whole group. I do my best to activate students as much 

as possible by asking questions before I step in to ex-

pand or correct their knowledge or approach to the prob-

lem. Sometimes I am the one who changes his mind J.

My exercises are based on the following three 

guidelines:

1. Make a choice that you are able to support  

with arguments.

2. Confront your choice with those of other  

group members.

3. Be ready for an open discussion; draw conclusions.

Student feedback and my personal observations sug-

gest that this class model is much more effective than 

traditional methodology at getting students involved 

and emotionally invested in the subject.

Who for? Empathy

No two groups are alike. They all differ in terms of ap-

titude and potential. I try to sound them out at the be-

ginning of the course in order to adapt class rhythm and 

tasks accordingly. The first exercise is designed to serve 

this very purpose. I ask students to look at a provided 

model and then write and print out the following sen-

tence: This is my typeface (and the name of the font) (ex-

ercise 1). In the next step, every student needs to justify 

his/her choice in one or two sentences and specify what 

content it can be used to transmit. We discuss, argue 

and analyse our work together. From the very first class 

onwards, I listen to what my students have to say and 

I am often surprised by how much they already know 

about typography. Back when I followed the traditional 

Przygotowuję zajęcia w taki sposób, aby studenci sami 

uczyli się zadawać pytania i sami szukali na nie odpowiedzi. 

Wiedzę na temat historii projektowania pism, konstrukcji li-

tery, zasad i zależności przekazuję przy okazji wykonywanych 

podczas zajęć szybkich ćwiczeń angażujących całą grupę. 

Staram się możliwie najbardziej aktywizować studentów 

poprzez zadawanie im licznych pytań i ewentualnie uzupeł-

niam lub koryguję ich wiedzę bądź podejście do problemu. 

Czasem zdarza się, że sam zmieniam zdanie J.

Ćwiczenia oparłem na trzech podanych niżej dyspozycjach: 

1. Podejmij decyzję i dokonaj wyboru,  

który będziesz umiał uzasadnić.

2. Skonfrontuj swój wybór z wyborami innych  

członków grupy.

3. Bądź gotowy na otwartą dyskusję i wyciągaj wnioski. 

Z moich obserwacji i rozmów ze studentami wynika, że 

realizacja takiego modelu zajęć w dużo większym stopniu 

angażuje uczestników oraz emocjonalnie bardziej wiąże 

z zadanym i omawianym tematem niż wykorzystanie trady-

cyjnych metod nauczania. 

Dla kogo? Empatia
Każda grupa jest inna. Każda grupa ma inny potencjał i nie-

co inne możliwości. Staram się rozpoznać je już na początku, 

aby dostosować do nich tempo i rodzaj zadań. Pomagają mi 

w tym pierwsze ćwiczenia. Proszę, aby studenci według za-

danego wzoru napisali i wydrukowali zdanie: To jest mój krój 

pisma (i nazwę tego fontu) (ćwiczenie 1). Następnie każdy 

ma uzasadnić swój wybór w jednym, dwóch zdaniach oraz 

określić, do przekazania jakich treści może ten font posłużyć. 

Dyskutujemy, sprzeczamy się i analizujemy. Od pierwszych 

zajęć słucham studentów i nierzadko jestem zaskoczony po- 

ziomem ich wiedzy na temat typografii. Prowadząc zajęcia 

według tradycyjnej metody – kiedy to prowadzący mówi, 

a student słucha – miałem zupełnie inne wrażenia. Wydawa-

ło mi się wówczas, że studenci nic na ten temat nie wiedzą. 

Nic dziwnego, bo w ogóle nie byłem nastawiony na słucha-

nie. Teraz wiem, że bardzo dużo zależy od sposobu, w jaki pro-

wadzę zajęcia. Odpowiednio postawione pytania zachęcają 

do odpowiedzi i pokazują, że nie trzeba być specjalistą, aby 

mówić o literze i sensownie argumentować swoje wybory.

Ćwiczenie 1 – To jest mój krój pisma � Exercise 1 – This is my typeface
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approach, where the students are made to listen while 

the teacher speaks, I had a completely different impres-

sion. I thought that they had no clue about the subject. 

And no wonder: I was simply not ready to listen. Today, 

I realize that a lot depends on how the class is organ-

ized. Good questions encourage students to speak and 

prove that you do not need to be an expert to talk about 

typography and competently argue for your choices.

What for? Needs analysis

Student often expect ready-made solutions. They hope 

that the first classes will already swell their portfoli-

os. I challenge that approach and teach them to focus 

on needs first. Fonts can be used to express an infinite 

number of messages. Before we sit down at the design 

table, we should reflect on how a given content could be 

conveyed and what form would best serve its purpose. 

I tell my students to walk around town with a camera 

and ask them to construct a typographic portrait of their 

neighbourhood (exercise 2).

Young people look for letters in their surroundings 

and naturally begin to make choices, deciding what to 

show and what to discard. They start to impose an order. 

I try to teach them how to draw from the readily avail-

able resources, found all around them and at the reach 

of their hand in great abundance. What is important is 

that they choose consciously and use a form that match-

es the content they want to express.

What? Brainstorming

Lettering and typography are often associated with 

a high degree of practical precision. However, too much 

attention to detail, especially in early training, may 

make ideas too inflexible and dampen students’ enthu-

siasm. This is why I assign a lot of exercises and tasks 

that require snap decisions based on limited resources. 

Students are asked to solve typography quizzes, e.g., 

given a sample visiting card, they need to guess the pro-

fession of its owner (exercise 3). They also try to define 

which typographic layouts transmit seriousness and 

which are associated with lightness and humour. They 

Po co? Diagnoza potrzeb
Studenci bardzo często oczekują gotowych rozwiązań. Liczą, 

że już pierwsze zadania zasilą ich portfolia. Zmieniam to 

podejście i uczę ich w pierwszej kolejności szukania potrzeb. 

Za pomocą liter można przekazać nieskończoną liczbę tre-

ści. Warto przed przystąpieniem do realizacji zastanowić 

się, jak możemy te konkretne treści przekazać i za pomocą 

jakiej formy. Wysyłam studentów z aparatem do miasta i pro-

szę o skonstruowanie typograficznego portretu ich okolicy  

(ćwiczenie 2).

W otaczającej ich przestrzeni młodzi ludzie szukają litery 

i siłą rzeczy zaczynają wybierać, decydując, co pokazać, a co 

odrzucić. Zaczynają porządkować. Staram się ich nauczyć, jak 

korzystać z ogólnie dostępnych, gotowych zasobów, które są 

niemal wszędzie na wyciągnięcie ręki, w nieograniczonej ilo-

ści. Ważne, aby świadomie wybierać i używać odpowiedniej 

formy litery do treści, jaką chcemy przekazać.

Co? Generowanie pomysłów
Liternictwo i typografia często kojarzą się z dużą precyzją 

wykonawczą. Jednak skupianie się na zbyt wielu szczegółach, 

zwłaszcza na początku studiów, może bardzo usztywnić pier-

wotny pomysł i osłabić zapał studentów. Dlatego zadaję dużo 

ćwiczeń i zadań polegających na podjęciu szybkich decyzji 

w krótkim czasie i z wykorzystaniem ograniczonych środków. 

Studenci rozwiązują typograficzne quizy, np. na podstawie 

przykładowych, prostych wizytówek zgadują, jaką branżę 

może reprezentować posiadacz takiego biletu (ćwiczenie 3). 

Próbują też określić, jaki układ typograficzny odczytujemy 

z powagą, a jaki kojarzy się z lekkością i uśmiechem. Do-

świadczają, że w większości pewne obrazy odczytujemy bar-

dzo podobnie. Taka świadomość pozwala lepiej i swobodniej 

proponować nowe rozwiązania. 

Jak? Prototypowanie
Jak najszybciej przedstawić i sprawdzić, co wymyśliliśmy? 

Studenci losują zdjęcie (ćwiczenie 4) i z dostępnych na 

miejscu krojów pisma wybierają najbardziej odpowiedni, 

zgodny z obrazem font. Następnie mają zestawić wybrane 

zdjęcie i font z jak najprostszą formą geometryczną w taki 

sposób, aby wszystkie trzy stanowiły całość i wyrażały te 

Ćwiczenie 3 – wizytówki � Exercise 3 – visiting cards

Ćwiczenie 4 – dobór fontu � Exercise 4 – font matching
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come to realize that people tend to interpret certain im-

ages in very similar ways. This awareness makes them 

better at coming up with new solutions.

How? Prototyping

What is the fastest way to present and test our ideas? Stu-

dents draw one from a pool of photographs (exercise 4)  

and then pick a font that best fits the image. Subse-

quently, they are asked to juxtapose the font and the 

image with the simplest possible geometric shape so 

that the three form a coherent whole and express the 

same mood and emotion. We put together, match and 

discuss our choices as a group. We learn from one anoth-

er. What is fascinating is how different people can come 

up with completely different interpretations of the same 

image and then move toward a universal form that will 

subsume these different visions. A font may transmit 

a similar content as a photograph. Well-chosen, it may 

serve to reinforce its message.

Whether? Testing

We ask, listen and improve… over and over again. Im-

provement is a constant process. Students find this 

principle easier to internalize once they have advanced 

through all the earlier stages of learning. The process is 

not linear anyway. Testing consists of exercises repeated 

as a standard practice in all lettering and typography 

studios – plane loads, font families, logos, lettering pat-

terns, visiting cards, juxtaposing fonts…When inter-

spersed with exercises inspired by the Design Thinking 

method, tasks become easier to understand. Typography 

ceases to be the exclusive province of geeks and top-

notch specialists. It is enough to grasp what it’s about 

to be able to use it.

The conference Teaching the Letter / Teaching with the 

Letter, where I had the pleasure to share my modest 

experience, was very inspiring, albeit often difficult. 

Sometimes, I felt overwhelmed by the long history of 

student and teacher achievements. However, the point 

was not to brag about success, but to discuss teaching 

methodology. It was a discussion I craved because it is 

often so hard to come by.

Despite their widely divergent backgrounds, experi-

ences and approaches, all the speakers can be said to put 

their life into their work and approach teaching with 

a true passion. May this conference be the beginning 

of a constant exchange of ideas and mutual inspiration.

Ms Agnieszka Ziemiszewska from the Polish-Japanese 

Academy of Information Technology in Warsaw said 

that the “letter is a cosmos”. These words have stuck in 

my mind; I believe they provide an excellent punchline 

to the conference. Let us travel as much as we can in 

this space. Thank you and hope to see you again soon.

same emocje oraz klimaty. Zestawiamy, dopasowujemy i dys-

kutujemy w grupie. Uczymy się od siebie nawzajem. Fascy-

nujące jest to, jak różnie możemy interpretować te same 

obrazy i wspólnie dochodzić do uniwersalnej formy łączącej 

odmienne spojrzenie. Litera może przekazać podobne treści 

co zdjęcie. Dobrze dobrana może wzmocnić przekaz.

Czy? Testowanie
Pytamy, słuchamy i poprawiamy… wciąż na nowo. Ulepsza-

nie to ciągły proces. Studentom łatwiej przyswoić tę zasadę 

po przejściu wszystkich wcześniejszych etapów. Zresztą pro-

ces ten nie jest linearny. Testowanie to nic innego jak zada-

nia, standardowo powtarzane we wszystkich pracowniach 

liternictwa i typografii – obciążenie płaszczyzny, rodzinność 

form, znak własny, pattern literniczy, wizytówka, zestawianie 

dwóch fontów… Zadania przeplatane ćwiczeniami inspiro-

wanymi metodą Design Thinking są według mnie lepiej 

rozumiane. Typografia w tym wymiarze przestaje być strefą 

zarezerwowaną tylko dla geeków i wysokiej klasy specjali-

stów. Wystarczy zrozumieć, o co w tym chodzi, i można z po-

wodzeniem jej używać. 

Konferencja – Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć 

literą, na której miałem przyjemność podzielić się swoim 

skromnym doświadczeniem, była bardzo inspirującym, a mo-

mentami trudnym wydarzeniem. Chwilami czułem się przy-

tłoczony historią osiągnięć prowadzących i ich wychowan-

ków. Jednakże nie o chwalenie tu chodziło, a o dyskusje na 

temat uczenia. Dyskusje bardzo przeze mnie pożądaną, bo 

tak rzadko obecną.

Pomimo bardzo zróżnicowanego zaplecza, doświadczenia 

i podejścia wykładowców można śmiało stwierdzić, że każdy 

z prelegentów żyje tym, co robi, i z pasją podchodzi do na-

uczania. Oby to spotkanie było początkiem stałej wymiany 

myśli i wzajemnej inspiracji. 

Słowa Pani Agnieszki Ziemiszewskiej z Polsko-Japońskiej 

Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, która pro-

wadząc swoją prezentację, stwierdziła, że „litera jest kosmo-

sem”, utkwiły mi w pamięci i myślę, że stanowią znakomitą 

puentę konferencji. Podróżujmy jak najczęściej w tej prze-

strzeni! Dziękuję i do zobaczenia.

Ćwiczenie 2 – portret okolicy � Exercise 2 – neighbourhood portrait
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Beginnings

Since the establishment of the two faculties of the Academy 

of Fine Arts in Katowice in 2001, the Faculty of Design has 

managed to develop an integrated typography curriculum 

for 1st- to 5th-year students (initially offered within the frame-

work of a single-tier system, both at the Faculty of Art and 

the Faculty of Design). Among other options, the curriculum 

made it possible for students of the Faculty of Art and the 

industrial design programme to select the Lettering and Ty-

pography Studio as a subject in later years, i.e., between the 

third and the fifth year. What was new at the time was the 

radical overhaul of the course in rudiments of typography1 

(targeted at first-year students), to which four class hours 

per week were now devoted. The new curriculum was the 

same for students enrolled in nearly all programmes (graph-

ic design, industrial design, printmaking, except painting) 

and taught by a single team of instructors2 . We managed 

to convince the faculty authorities that the rudiments of 

typography are universal and there is no good reason to 

create separate curricula for different programmes (keeping 

in mind, for instance, that the multiplication table is taught 

in the same way to future journalists, builders, salespeople 

and designers). The experiment proved very successful and 

allowed us to impart elementary knowledge in typography, 

which is also an indispensable prerequisite for curriculum 

courses in graphic design, industrial design and printmak- 

ing; at the same time, it turned out that the youngest stu-

dents who were taking their first steps at the academy all 

Początki
Od momentu powstania dwuwydziałowej Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach w 2001 roku udało się opracować na 

Wydziale Projektowym zintegrowany program kształcenia 

typografii od i do V roku studiów (na początku odbywało się 

to jeszcze w systemie studiów jednostopniowych, zarówno 

na Wydziale Artystycznym, jak i Projektowym). W progra-

mie uwzględniono między innymi możliwość wyboru Pra-

cowni Liternictwa i Typografii przez studentów Wydziału 

Artystycznego oraz kierunku wzornictwo w kolejnych la-

tach, czyli od iii do V roku. Nowością w tamtym okresie była 

przede wszystkim radykalna przebudowa programu podstaw 

typografii1 (dla i roku studiów), na którego realizację prze-

znaczono aż cztery godziny tygodniowo. Nowo powstały 

program był jednolity dla studentów prawie wszystkich 

kierunków (projektowanie graficzne, wzornictwo, grafika 

artystyczna, z wyjątkiem malarstwa) i realizował go ten sam 

zespół pedagogów2. Udało się przekonać władze wydziałów, 

iż podstawy typografii mają charakter uniwersalny i nie 

istnieje żadne racjonalne wytłumaczenie dla stworzenia 

odrębnych programów (dla porównania: tabliczki mnoże-

nia uczy się w tym samym zakresie przyszłych dziennika-

rzy, konstruktorów, sprzedawców czy projektantów). Był to 

bardzo udany eksperyment, który pozwolił przekazywać 

wiedzę elementarną, a jednocześnie niezbędną do reali-

zacji programów kształcenia na kierunkach: projektowa-

nie graficzne, wzornictwo, grafika; przy okazji wyszedł na 

jaw fakt, iż pośród najmłodszych studentów – stawiających 

pierwsze kroki w akademii – świadomość i wiedza na temat 

Pracownia 
Typografii 
asp w Katowicach
Tomasz Bierkowski

 
 
 
Typography Studio 
 
at the Academy of Fine Arts in Katowice

adj. dr Paulina Urbańska, prof. Tomasz Bierkowski 
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showed a similar level of knowledge and awareness of ty-

pography, no matter in which programme they were en-

rolled or what background they came from; the level was low 

even among the graduates of high schools specialized in the 

plastic arts. This was one of the reasons why we introduced 

a series of lectures that discussed the work of leading figures 

in traditional and contemporary design. To successfully com-

plete the course in the rudiments of typography, students 

had to take a simple test that checked their knowledge of 

themes covered by the lectures, including basic concepts and 

principles of text typesetting. Teaching outcomes were very 

good and similar across all student groups, which confirmed 

us in our earlier conviction that there is no need to modify 

the content and methodology of the elementary typography 

curriculum for different programmes.

With time, the Faculty of Art has introduced its own typo- 

graphy courses, but it is still possible for students enrolled 

in its programmes, starting from the third year, to choose 

the Typography Studio as an additional course or diploma 

annex. In the single-tier programme in graphic design, on 

the other hand, typography was obligatory for students of 

the first three years and could be chosen as a graduate stu-

dio or elective course in years 4-5. Currently, by analogy: in 

the ba programme: typography is obligatory from the first 

to the second year and as an elective course from the third 

to the fourth year, while in the ma programme: first and 

second year – an elective course and the graduate seminar.

General information about the programme, 

classes, student enrolment, and class hours 

 

Typography at the Faculty of Design of the Academy 

of Fine Arts in Katowice:

ba programme: 

Years 1-2 – Lettering and Typography 

(year 1 – obligatory course) 

Year 3 – Typography (elective course, ba diploma)  

Year 4 (semester 1) – Typography (ba diploma) 

ma programme: 

Years 1-2 – Typography (elective course) 

Years 1-2 – Typography (graduate seminar)

typografii jest w równym stopniu nikła, niezależnie od kie-

runku studiów czy profilu ukończonej szkoły średniej, nie 

wyłączając również liceów plastycznych. Był to jeden z po-

wodów, dla którego wprowadzono cykl wykładów w celu 

przybliżenia dzieł czołowych przedstawicieli współczesnego 

oraz historycznego projektowania. Jednocześnie warunkiem 

zaliczenia podstaw typografii było zdanie egzaminu teore-

tycznego w formie prostego testu sprawdzającego wiedzę 

wyniesioną z wykładów, w tym dotyczącą podstawowej ter-

minologii oraz zasad składu tekstu. Bardzo zbliżone i bardzo 

dobre efekty kształcenia wszystkich grup studentów po-

twierdziły wcześniejsze przypuszczenia, iż nie ma najmniej-

szego powodu, by różnicować pod względem treści i metod  

program kształcenia elementarnego typografii w zależności 

od kierunku studiów.

Z czasem Wydział Artystyczny wprowadził własne przed-

mioty, na których wykładane są podstawy typografii, jednak 

do dziś istnieje – od iii roku studiów włącznie – możliwość 

wyboru przez studentów kierunków artystycznych Pracowni 

Typografii jako przedmiotu dodatkowego również ze sposobno-

ścią realizacji aneksu do dyplomu. Z kolei na kierunku Projek-

towanie Graficzne – w systemie jednostopniowym – typogra-

fia była obowiązkowa do iii roku włącznie, a od iV do V mogła 

być wybierana jako pracownia dyplomowa lub przedmiot 

dodatkowy. Obecnie, poprzez analogię: na pierwszym stopniu: 

typografia jest obowiązkowa od i do ii roku oraz jako przed-

miot z wyboru od iii do iV roku, natomiast na drugim stop-

niu: i i ii rok – przedmiot z wyboru i seminarium dyplomowe.

Ogólne informacje o programie, charakterze zajęć,  
liczbie studentów i godzin kursów 
 

Typografia na Wydziale Projektowym asp w Katowicach:

i stopień:
i–ii rok – Liternictwo i typografia  

(i rok – przedmiot obowiązkowy)

iii rok – Typografia (przedmiot do wyboru, dyplom licencjacki)

iV rok (i semestr) – Typografia (dyplom licencjacki)

ii stopień:
i i ii rok – Typografia (przedmiot do wyboru) 

i i ii rok – Typografia (seminarium dyplomowe)

After the two-tier system was introduced at the Acad-

emy, the typography course at the Faculty of Design 

became obligatory for first- and second-year ba stu-

dents and remained optional in year 3; it is also taught 

as a graduate seminar. In the first and the second year, 

each group consists of around twenty students, which 

poses quite a challenge for course instructors. In sub-

sequent years, anywhere from five to nine students en-

rol in the course; some participants come from other 

academies or study in Katowice in the framework of 

an exchange programme like “Most” or “Erasmus”. The 

typography course for ba students includes three class 

hours per week in each year of the programme. With the 

experience of hindsight, we can say that there is always 

too little time to cover all the topics that students should 

master, especially in their first two years of typography 

training. Efforts to rewrite and update the curriculum 

every year to optimize its contents suffer from what 

I like to call the “short bedspread syndrome”, i.e. if you 

introduce new items into the curriculum, you won’t be 

able to cover other equally important topic areas. In all 

probability, then, we are facing a global problem that all 

academies need to grapple with. Fortunately, in Katow-

ice, we also have a parallel professional course in pub-

lishing, which is obligatory for two years, to support and 

complement the typography curriculum, as well as train 

students in digital publishing. This does not change the 

fact that the number of class hours devoted to typogra-

phy should be increased, especially since students who 

choose to specialize in subjects other than typography 

or publishing after their second year will no longer get 

a chance to expand their knowledge in the discipline, 

a discipline they only heard about two years before and 

which is crucial in most areas of graphic design.

The two-tier system has sparked considerable contro-

versy in academic circles, but my own experience has 

confirmed me in my belief that it works pretty well in 

practice. It definitely responds to the exigencies of our 

time, including the needs of our students and graduates 

of other programmes who wish to continue growing 

and further boost their skills. In addition, the element 

Od momentu wprowadzenia w katowickiej uczelni syste-

mu dwustopniowego na Wydziale Projektowym na studiach 

licencjackich typografia jest obowiązkowa na i i ii roku, na-

tomiast od iii roku jest już ona przedmiotem z wyboru, w tym 

również pełni funkcję pracowni dyplomującej. Na i i ii roku 

w każdej z grup (roczników) jest około dwudziestu osób, co 

stanowi nie lada wyzwanie dla dwójki pedagogów prowa-

dzących zajęcia. Na kolejnych latach w pracowni studiuje – 

w zależności od roku – od pięciu do dziewięciu osób, a część 

uczestników tej grupy pochodzi z innych uczelni i przyjecha-

ła do Katowic na wymianę w ramach programu „Most” lub 

„Erasmus”. Na kształcenie typografii na pierwszym stopniu 

przeznaczone są po trzy godziny w tygodniu dla każdego 

roku studiów. Z perspektywy czasu widać, że jest to zbyt 

mało w kontekście ilości zagadnień, które powinni poznać 

studenci, szczególnie w pierwszych dwóch latach kontaktu 

z typografią. Tworzenie i coroczna aktualizacja programu, 

tak aby był on optymalny, przypomina przysłowiowy „syn-

drom przykrótkiej kołdry”, gdyż obecność lub wprowadza-

nie do programu kolejnych zagadnień wyklucza możliwość 

uczenia się innych, równie istotnych. Najprawdopodobniej 

jest to problem globalny, znany na wszystkich uczelniach, 

w których wykłada się typografię. Na szczęście w Katowicach 

istnieje również – obowiązkowy przez dwa lata – profesjo-

nalnie prowadzony przedmiot Edytorstwo, który równole-

gle wspomaga i uzupełnia program typografii, w tym także 

kształci w zakresie projektowania publikacji cyfrowych. Nie 

zmienia to jednak faktu, że warto byłoby zwiększyć liczbę 

godzin typografii, tym bardziej że studenci wybierający po 

drugim roku inne przedmioty niż typografia czy edytorstwo 

nie mają już więcej możliwości poszerzenia wiedzy z dzie-

dziny, o której istnieniu dowiedzieli się dwa lata wcześniej, 

a która jest kluczowa w zdecydowanej większości obszarów 

projektowania graficznego.

Studia dwustopniowe w środowiskach akademickich bu-

dzą wiele kontrowersji, jednak moje kilkuletnie doświadcze-

nie utwierdza mnie w przekonaniu, iż ten system kształcenia 

sprawdza się bardzo dobrze. Bez wątpienia odpowiada on 

specyfice czasów, w tym także potrzebom studentów oraz 

absolwentów innych kierunków chcących dalej się rozwijać 

i poszerzać własne kompetencje. Ponadto zróżnicowanie 
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of diversity introduced by students coming from differ-

ent backgrounds and design methodologies essentially 

facilitates interdisciplinary teamwork.

The two-tier system also allows for greater mobility 

and allows students to take up employment between the 

first and the second cycle, which helps them become more 

mature, gain work experience and improve their qualifica-

tions. Thanks to the system, the Katowice Academy may 

admit students who graduate from other programmes, 

not only in disciplines related to art and design. ma stu-

dents who opt for the Typography Studio are recruited 

not only from various academic centres in all of Poland 

(including universities of science and technology, regular 

universities, private schools, faculties of industrial design 

and graphic art at the academies of fine arts in Kraków, 

Wrocław or Gdańsk), but also from other countries in the 

framework of the Erasmus exchange programme. Impor-

tantly, these young people know exactly what they are 

coming for and what they want to learn; more often than 

not, they choose the Academy because they wish to spe-

cialize in typography. This means we encounter different 

levels of awareness, mentality, experience and knowledge, 

which allow new energy and so-called fresh blood into 

the studio. This is of benefit to students and instructors 

alike, as the programme becomes more varied and makes 

for a truly unique atmosphere in the classroom, which we 

all agree is important. Naturally, some differences can ini-

tially be observed in the knowledge and skills possessed 

by different students. However, we believe that the ma 

programme should not be a remedial class. Whenever 

gaps in knowledge exist, it is up to the student to close 

them through extra-curricular effort. This requirement 

has allowed us to observe an interesting phenomenon. 

Our teaching focus on the goal, rather than the craft it-

self, means that students who have had no prior contact 

with typography (e.g. architecture graduates) are often 

significantly better at mastering specialist software and 

more easily pick up ba-level knowledge.

In the first year of the ma programme, classes are 

held twice a week. One day is devoted to lectures and 

assigned tasks, the other to the graduate seminar.

studentów pod kątem ich dotychczasowego wykształcenia 

i metodologii projektowania stanowi dobrą podstawę do 

pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

System dwustopniowy daje również możliwość większej 

mobilności oraz podejmowania pracy między pierwszym 

a drugim stopniem, a tym samym – nabierania dojrzałości, 

doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji. Dzięki studiom dwu-

stopniowym na katowicką uczelnię trafiają osoby, które ukoń-

czyły inne kierunki, nie tylko projektowe czy artystyczne. 

Studenci studiów magisterskich, którzy wybierają Pracownię 

Typografii, rekrutują się zarówno z różnych ośrodków aka-

demickich z terenu całej Polski (takich jak między innymi: 

politechniki, uniwersytety, uczelnie prywatne, wydziały wzor-

nictwa i grafiki akademii sztuk pięknych w Krakowie, we Wro-

cławiu, w Gdańsku), jak i z innych krajów w ramach progra-

mu Erasmus. Osoby te, co istotne, są w pełni świadomie tego, 

po co przychodzą i czego chcą się nauczyć, a niejednokrotnie 

determinantem wyboru ich uczelni na drugim stopniu jest 

chęć specjalizacji w dziedzinie typografii. Dzięki temu kon-

frontujemy się z różną świadomością, mentalnością, doświad-

czeniami i wiedzą, a pracownia otrzymuje zastrzyk nowej 

energii i tak zwanej świeżej krwi. Jest to sprzyjająca sytuacja 

zarówno dla grupy studentów, jak i prowadzących, bo dzięki 

temu realizacja programu jest bardziej urozmaicona, a sama 

atmosfera na zajęciach – tak przecież istotna – wyjątkowa. 

Oczywiście na początku toku dydaktycznego można czasem 

zauważyć pośród studentów różnice w poziomie wiedzy typo-

graficznej i umiejętności. Wychodzimy jednak z założenia, że 

studia magisterskie nie mogą mieć charakteru zajęć wyrów-

nawczych. W przypadku różnic programowych obowiązkiem 

studenta jest ich uzupełnienie w trybie indywidualnym, poza 

programem. W tym kontekście dostrzegliśmy ciekawe zjawi-

sko. Otóż koncentrując się na kształceniu typografii przez pry-

zmat celu, a nie samego rzemiosła, studenci, którzy nie mieli 

wcześniej styczności z typografią (na przykład absolwenci 

architektury), lepiej radzą sobie z nauką oprogramowania 

oraz łatwiej przyswajają wiedzę ze studiów licencjackich.

Na i roku studiów magisterskich zajęcia odbywają się dwa 

razy w tygodniu. Jednego dnia studenci realizują wspólne dla 

całego roku zadania i uczestniczą w wykładach, natomiast 

kolejny dzień jest przeznaczony na seminarium dyplomowe. 

Małgorzata Buksińska � dyplom magisterski, 2017 � ma diploma, 2017
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Objectives and methodology

The instructors of the Typography Studio define “ty-

pography” as a discipline of visual communication 

design that aims to facilitate the reading process. In 

practice, typographers design the reading experience, 

which allows readers to assimilate, understand and 

interpret content and later translate it into knowledge 

and, possibly, action. This is why the Typography Stu-

dio (years 3-4 of the ba programme, years 1-2 of the ma 

programme) aims to:

• develop the ability to diagnose actual user needs;

• develop the ability to use existing research  

(also from other disciplines) necessary for  

a given project;

• develop the ability to design  

the reading experience;

• develop a holistic approach to  

the design problem;

• teach students to act effectively  

(in a goal-oriented way);

• impart values;

• teach design thinking;

• teach system design (typography understood  

as a system of information processing  

and transmission and knowledge generation);

• develop the ability to create design process 

models.

Values:

• rationality;

• creativity (not to be confused with originality);

• utility (not to be confused with functionality);

• responsibility;

• consciousness;

• empathy;

• efficiency.

 

Cel programów i metody uzyskania celu
Pojęcie „typografia” jest definiowane przez pedagogów Pra-

cowni Typografii katowickiej uczelni jako dziedzina pro-

jektowania komunikacji wizualnej, której celem jest uła-

twienie procesu czytania. W praktyce działania projektanta 

sprowadzają się do projektowania doświadczenia czytania, 

które pozwoli użytkownikowi przyswoić, zrozumieć i zinter-

pretować treść, w końcu przełożyć ją na wiedzę i – ostatecz-

nie – działanie. Dlatego też do celów kształcenia w Pracowni 

Typografii (iii–iV rok studiów pierwszego stopnia, i–ii rok 

studiów drugiego stopnia) należą między innymi:

• wykształcenie umiejętności zdiagnozowania  

realnych potrzeb użytkownika;

• wykształcenie umiejętności wykorzystywania  

istniejących wyników badań naukowych  

(pochodzących również z innych dyscyplin)  

niezbędnych do realizacji projektu;

• wykształcenie umiejętności projektowania  

doświadczenia czytania;

• wykształcenie holistycznego podejścia  

do problemu projektowego;

• nauka skutecznego działania (zorientowanie  

na skutek);

• przekazanie wartości;

• nauka myślenia projektowego;

• nauka projektowania systemów (typografia  

pojmowana jako system przetwarzania  

i przekazywania informacji oraz tworzenia wiedzy);

• wykształcenie umiejętności tworzenia własnych  

modeli procesów projektowych.

 

Wartości:

• racjonalność;

• kreatywność (niemylona z oryginalnością);

• użyteczność (niemylona z funkcjonalnością);

• odpowiedzialność;

• świadomość;

• empatia;

• skuteczność.

 

Gabriela Hukałowicz � dyplom magisterski, 2018 � ma diploma, 2018
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Teaching methods:

• individual and group consultations;

• discussions;

• workshops – some exercises or their individual sta- 

ges are carried out in the form of workshops. Stu-

dents work in groups and the outcomes are pre-

sented, discussed and summed up the same day;

• team projects – some tasks are carried out in groups 

of two or three students. This significantly speeds 

up the process and translates into improved project 

quality. Teamwork also facilitates student integra-

tion and gives them hands-on experience of work 

organization (remote work, task division, work under 

time pressure);

• lectures – lectures cover specific themes included in 

the curriculum. They also address issues which are 

not included in the curriculum but introduced on an 

ongoing basis in response to problems as they arise 

during specific tasks. Lectures are delivered at regu-

lar times and student attendance is obligatory; the 

first semester of the 3rd year of the ba programme 

and the 1st year of the ma programme involve weekly 

lectures; in the second semester their frequency is 

reduced to an average of one per two weeks. First- 

and second-year ba students also attend lectures 

on specific tools and techniques related to the task 

at hand. This gives them an opportunity to master 

software skills immediately needed for a particular 

task and thus facilitates learning;

• presentations – beginning in the last semester be-

fore graduation, students present their progress  

before the group and the instructor. This helps them 

learn how to build a communicative presentation, 

rationally justify their design decisions, defend their 

projects and practice public speaking. As a conse-

quence, our students are very well prepared for the 

public defence of the graduation project, which is 

an important tradition at the Katowice Academy;

• graduation critiques – at least once per semester, 

graduate students are required to present their pro-

gress on the graduation project before instructors 

Metody kształcenia: 

• korekty zespołowe i indywidualne;
• dyskusje;
• warsztaty – niektóre z ćwiczeń lub ich etapy są realizowa-

ne w formie warsztatów. Studenci pracują w zespołach 

przez całe zajęcia, a ich efekty są prezentowane, oma- 

wiane i podsumowywane jeszcze tego samego dnia;

• prace zespołowe – niektóre z ćwiczeń są realizowane 

w dwu- lub trzyosobowych grupach. Zdecydowanie 

przyspiesza to czas realizacji zadania, przekładając się 

jednocześnie na jakość projektu. Prace zespołowe sprzy-

jają również integracji studentów oraz empirycznie 

uczą ich organizacji pracy w zespole (praca zdalna, po-

dział zadań, praca pod presją czasu);

• wykłady – omawiane są na nich konkretne zagadnienia 

będące przedmiotem programu. Pośród tematów wykła-

dów pojawiają się też takie, które nie były przewidziane 

w programie, natomiast są odpowiedzią na problemy 

pojawiające się w trakcie realizacji ćwiczenia. Wykłady 

prowadzone są cykliczne, o stałych godzinach, a obec-

ność na nich jest obowiązkowa; w pierwszym semestrze 

iii roku studiów licencjackich oraz i roku studiów ma-

gisterskich – co tydzień; w semestrze letnim – średnio 

raz na dwa tygodnie. Na i i ii roku studiów licencjac-

kich pojawiają się także wykłady poświęcone narzę-

dziom oraz technicznym metodom realizacji zadania. 

Dzięki temu studenci uczą się oprogramowania na po-

trzebę konkretnego ćwiczenia, co zdecydowanie przys- 

piesza naukę;

• prezentacje – od ostatniego semestru przed dyplomem 

studenci prezentują przed całą grupą i prowadzącymi 

postępy swojej pracy. W ten sposób dyplomanci uczą 

się konstruować komunikatywne prezentacje, racjonal-

nie argumentować swoje decyzje projektowe, bronić 

i prezentować projekt oraz występować przed publicz-

nością. Dzięki temu studenci są bardzo dobrze przygo-

towani do publicznej obrony pracy dyplomowej, która 

jest tradycją katowickiej akademii;

• krytyki dyplomowe – minimum raz w semestrze dyplo- 

manci prezentują postępy swojej pracy przed gronem 

pedagogów i studentów z innych pracowni (w naszym 

and students from other studios (in our case, usu-

ally the Visual Information Studio). Both the stu-

dents and the instructors of the Typography Studio 

get a chance to bounce their ideas off those who see 

typography from a critical distance and a different 

perspective. Presentations are always accompanied 

by an open debate that brings all participants on 

board, including students from other studios. First-

year students, on the other hand, get an opportuni-

ty to learn about the subjects and methodologies 

employed by their slightly senior peers;

• abstract – students at the Typography Studio begin 

working on their graduation project from the first 

semester. To begin with, students are given a docu-

ment that asks them about their motivations, goals 

and expected outcomes, as well as the possible ap-

plications of their design and the areas of knowl-

edge and design that they wish to explore; they 

also describe what they have learned while working 

on the graduation project and point to the most 

important features of their work. The word limit is 

five hundred words. This helps students reflect on 

where they are coming from, where they are going, 

whether they commit any mistakes and what is the 

reason behind the changes in their projects; 

• documentation – an integral part of exercises car-

ried out in year 3 and years 1-2 is their documenta- 

tion. Its structure is defined beforehand and ad-

dresses aspects such as: user needs, the main goal 

(why is the project being carried out? what problem 

does it propose to solve?), user features (who is the 

user? what is the target group like?), contexts of  

use (when? where? what circumstances and emo-

tional states will accompany its use?), and design 

premises (including the choice of font). The doc-

umentation task tests the ability of our students 

to engage in logical thinking and defend their de-

cisions; it allows them to carry out the project in 

a well-organized manner and translate design theo-

ry into practice, while instructors are able to assess 

the knowledge and reasoning of future designers;

przypadku najczęściej jest to Pracownia Informacji 

Wizualnej). Zarówno studenci, jak i prowadzący Pra-

cownię Typografii mają okazję poznać sugestie osób, 

które postrzegają tematy dyplomowe z typografii z in-

nej perspektywy i z dystansem. Prezentacjom zawsze 

towarzyszy dyskusja wszystkich uczestników, w tym 

studentów z innych pracowni. Z kolei studenci i roku 

mają okazję poznać tematy oraz metodologię pracy 

swoich starszych koleżanek i kolegów;

• abstrakt – praca nad dyplomem w Pracowni Typografii 

rozpoczyna się już od pierwszego semestru. Studenci na 

początku otrzymują dokument, w którym są pytani mię-

dzy innymi o ich motywacje, cel, spodziewane rezultaty, 

zastosowanie projektu, obszary wiedzy i projektowania, 

które zamierzają eksplorować; padają również pytania 

o to, czego się nauczyli w trakcie pracy nad dyplomem 

oraz co jest najważniejsze w ich pracy. Wypowiedź musi 

się zamykać w maksimum pięciuset słowach. Co ważne, 

studenci pracują z abstraktem przez całe studia (dwa 

lata) i na bieżąco aktualizują jego treść. W ten sposób 

wiedzą, skąd przychodzą, dokąd zmierzają, czy nie po-

pełniają błędów i co determinowało wszelkie modyfi-

kacje w trakcie pracy; 

• dokumentacja – integralną częścią realizowanych na 

iii roku oraz i i ii roku ćwiczeń jest ich dokumentacja. 

Ma ona ustaloną strukturę, w której skład wchodzą 

takie punkty, jak: potrzeba, cel projektu (dlaczego pro-

jekt jest realizowany? jaki problem mam rozwiązać?), 

charakterystyka odbiorcy (kim jest odbiorca? do kogo 

projekt jest skierowany?), kontekst użytkowy (kiedy? 

gdzie? w jakich okolicznościach i stanach emocjonal-

nych odbiorca będzie użytkował projekt?), założenia 

projektowe (w tym założenia projektowe dotyczące 

wyboru konkretnego fontu). Opisana dokumentacja 

jest sprawdzianem logicznego myślenia i uzasadnienia 

własnych decyzji; pozwala studentom prowadzić pro-

jekt w uporządkowany sposób, uczyć się przekładania 

teorii na praktykę w zakresie procesu projektowego, 

a prowadzącym sprawdzić stan wiedzy oraz sposób 

myślenia przyszłych projektantów;



51Akademia Sztuk Pięknych � The Academy of Fine Arts Katowice

• interdisciplinary cooperation – more often than not, 

the very nature of ma graduation projects requires 

support from experts in other disciplines (until now, 

these have mostly included ngo activists, sociolo-

gists, pedagogy experts, psychologists). It is the 

responsibility of the student to get in touch with 

a representative of the relevant discipline, formu-

late research questions and consult the graduation 

project or its part. For many years now, graduation 

projects at the Academy of Fine Arts have been di-

vided into a practical and a theoretical section. The 

latter is prepared under the supervision of a ded-

icated advisor from the Department of Art Theory 

and History. The role of the advisor is to ensure that 

the theoretical part is closely related to the practi-

cal work. This encourages the creation of excellent 

graduation projects and allows students to increase 

their knowledge in the analysed area, as well as 

learn to rely on interdisciplinary cooperation in 

the completion of specific tasks;

• testing – concepts and designs are prototyped and 

tested on target user groups under conditions that 

mimic actual contexts of future use. Conclusions 

from such tests then serve as a basis for further 

modifications in an effort to ensure the highest 

possible quality of the project.

Two teaching postulates

In the last decade or so, Polish typography has made 

a huge leap forward in terms of quality. Design solu-

tions are constantly improved, accompanied by the pub-

lication of specialist and research literature, including 

works by Polish authors; international conferences and 

workshops bring together the Polish design community. 

Books by world-renowned experts on the subject have 

been translated, as have monographs by Polish authors 

(designers and researchers), devoted to subjects such 

as the most outstanding figures of Polish design or 

major phenomena in Polish typography. Typography 

is also more and more frequently taught at universi-

ties, workshops and courses, and often forms part of 

• współpraca interdyscyplinarna – niejednokrotnie specy-

fika prac dyplomowych na ii stopniu wymaga wsparcia 

przedstawicieli innych dyscyplin (w dotychczasowej 

praktyce najczęściej byli to: aktywiści organizacji po-

zarządowej, socjologowie, pedagodzy, psychologowie). 

Obowiązkiem studenta jest nawiązanie kontaktów 

z przedstawicielem właściwej specjalizacji, sformuło-

wanie pytań badawczych lub konsultacja projektu dy-

plomowego bądź jego części. Od wielu lat w asp w Ka-

towicach w skład dyplomu magisterskiego wchodzą: 

praca praktyczna oraz praca teoretyczna. Ta ostatnia 

jest realizowana pod kierunkiem jednego z promoto- 

rów z Zakładu Teorii i Historii Sztuki. Założeniem pro-

motora z Pracowni Typografii jest to, aby praca teore-

tyczna była ściśle związana z pracą praktyczną. Dzięki 

temu poziom prac dyplomowych niejednokrotnie jest 

bardzo wysoki, a studenci mają okazję poszerzyć swo-

ją wiedzę w analizowanym obszarze; uczą się również 

współpracy interdyscyplinarnej w realizacji konkret-

nego zadania;

• testowanie – koncepcje lub projekty są prototypowa-

ne i testowane na grupie docelowych użytkowników, 

w warunkach możliwie zbliżonych do sytuacji real-

nej (właściwego kontekstu użytkowego). Wyciągnięte 

wnioski są podstawą zmian i dalszych prac nad uzyska-

niem jak najlepszej jakości projektu. 

Dwa postulaty w kwestii nauczania
Od około dekady można zaobserwować ogromny skok ja-

kościowy w polskiej typografii. Równolegle z coraz lep-

szymi rozwiązaniami projektowymi pojawia się literatura 

fachowa i naukowa, w tym prace rodzimych autorów; or-

ganizowane są również konferencje i warsztaty o zasięgu 

międzynarodowym, skupiające między innymi środowisko 

polskich projektantów. Ukazują się tłumaczenia książek 

uznanych w świecie znawców tematu, publikuje się również 

opracowania polskich autorów (projektantów i badaczy), 

w tym monografie poświęcone najwybitniejszym polskim 

projektantom lub fenomenom polskiej typografii. Ponadto 

typografii coraz częściej uczy się w wielu szkołach wyższych, 

na warsztatach i kursach niejednokrotnie na kierunkach 

Anna Kaleta � dyplom magisterski, 2017 � ma diploma, 2017
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programmes other than the traditional province of art 

and design. It seems like we have already caught up 

with the world and we can now focus on cultivating 

and developing what we have achieved thus far. This 

positive image, especially in the area of teaching, often 

fails to include a reflection on the goals of typogra-

phy and the role of designers in contemporary society. 

Granted, in terms of practical craftsmanship, typogra-

phy graduates are much better trained today and more 

likely to find employment even before graduation. This 

inspires curriculum creators with tranquillity and op-

timism. However, still not enough time is devoted to 

questions of value, which are of paramount importance 

in education at every level, and matter even more if we 

bear in mind that designers are accountable to socie-

ty for their decisions especially today, on the verge of 

the climate catastrophe and the social problems asso-

ciated with it3. In this context, Krzyszof Lenk used to 

say that designers must not only be effective but also 

wise. A more detailed reflection on this theme can be 

found in the writings of Albert Einstein, who frequent-

ly pointed out that the school, however, serves the living. 

It should develop in the young individuals those equali-

ties and capabilities which are of value for the welfare of 

the commonwealth4 […] It is not enough to teach a man 

a speciality. Through it he may become a kind of useful 

machine but not a harmoniously developed personality. 

It is essential that the student acquire an understanding 

of and a lively feeling for values. He must acquire a vivid 

sense of the beautiful and of the morally good. Otherwise 

he – with his specialized knowledge – more closely resem-

bles a well-trained dog than a harmoniously developed 

person. He must learn to understand the motives of hu-

man beings, their illusions and their sufferings, in order 

to acquire a proper relationship to individual fellow men 

and to the community5. These emphatic, topical, and 

very important words deserve to be quoted in full; 

they contain a crucial message for us to live by in our 

work as teachers and designers (in the context of the 

recent educational reform, as well as the very nature  

of our profession).

innych niż – tradycyjnie – projektowe lub artystyczne. Mo-

głoby się więc wydawać, że zaległości zostały nadrobione 

i należy teraz wyłącznie pielęgnować i rozwijać to, co już 

osiągnięto. Jednak w tym pozytywnym obrazie, a tym pozy-

tywnym obrazie, a szczególnie w odniesieniu do nauczania, 

niejednokrotnie brakuje refleksji dotyczącej celu typografii 

i roli projektanta w dzisiejszym społeczeństwie. Owszem, 

absolwenci kierunków specjalizujących się w kształceniu 

typografii są coraz lepiej przygotowywani od strony rzemio-

sła i bez problemu znajdują pracę w zawodzie jeszcze przed 

ukończeniem studiów. To napawa optymizmem i uspokaja 

autorów programów nauczania. Niemniej zbyt mało czasu 

poświęca się wartościom; kwestiom kluczowym w edukacji 

każdego szczebla, a szczególne istotnych w przypadku od-

powiedzialności, jaką poprzez swoje decyzje ponosi projek-

tant przed społeczeństwem zwłaszcza dziś, na przedprogu 

katastrofy klimatycznej i wiążącymi się z nią problemami 

społecznymi3. W tym kontekście prof. Krzysztof Lenk ma-

wiał, iż projektant musi być nie tylko sprawny, ale również 

światły. Rozwinięcia tej wypowiedzi można doszukać się 

w tekstach Alberta Einsteina. Autor niejednokrotnie zwracał 

uwagę, iż szkoła służy żyjącym. Powinna rozwijać w młodych 

osobach takie cechy i umiejętności, które są kluczowe z punktu 

widzenia dobra wspólnoty4 […] Nie wystarczy nauczać ludzi 

wiedzy specjalistycznej. W ten sposób człowiek może stać się 

rodzajem użytecznej maszyny, lecz na pewno nie harmonijnie 

rozwiniętą osobowością. Ważne jest, aby uczeń nabył zrozu-

mienie oraz żywe uczucie dla wartości. Musi posiąść wyraźne 

poczucie piękna i dobra moralnego. W przeciwnym razie – ze 

swoją specjalistyczną wiedzą – dużo bardziej przypomina do-

brze wytresowanego psa niż harmonijnie rozwiniętą osobowość. 

Musi nauczyć się rozumieć motywy kierujące istotami ludzkimi, 

ich złudzeniami i ich cierpieniami w celu uzyskania właściwego 

stosunku do poszczególnych bliźnich i całej społeczności5. Do-

bitność, aktualność i ważkość powyższych słów zasługują 

na pełne przytoczenie, a dla nas, nauczycieli i projektantów, 

powinny stać się one przesłaniem (czy to w kontekście ostat-

nich reform szkolnictwa, czy specyfiki zawodu projektanta).

Ponadto pojawia się jeszcze jedna kwestia. Profesor Krzysztof 

Lenk, w wywiadzie-rzece przeprowadzonym przez prof. Ewę 

Satalecką, zwraca uwagę, iż umiejętność skutecznego posłu- 

Attention should also be drawn to yet another issue. 

In a long interview with Professor Ewa Satalecka, Pro-

fessor Krzysztof Lenk pointed out that the ability to use 

typographic means should be engraved on the designer’s 

mind. It is a set of knowledge and skills that allow us to de-

fine communication goals on the one hand, and on the other, 

select the appropriate means to an end6. We cannot but 

fully agree with this vision of typography; it is, however, 

to be regretted that such statements are so seldom heard 

in a discipline that designs the reading experience. This 

is why subjects such as the history of design, the psy-

chophysiology of vision, psychology, social psychology, 

sociology, praxeology and design process methodology 

should be introduced, as soon as possible and for good, 

into the curricula of all schools that wish to offer pro-

fessional training to future typographers. At the risk of 

sounding provocative, I would say that they are often 

more important than many art subjects. A prominent 

British typographer and academic teacher, Gerry Le-

onidas, said that we should focus on the text and reader 

experience rather than the object 7 , while the postulates 

of figures such as Victor Papanek, Otl Aicher or Andrzej 

Pawłowski, are equally relevant for typography as any 

other design discipline. Whether we like it or not, art 

will rarely tell us how to become an effective designer 

and good communicator. It is unable to generate the 

above-mentioned set of knowledge and skills…that allow 

us to define communication goals and select the appro-

priate means to an end. Without specialist knowledge 

about human perception, design history and the social 

sciences, we will not be able to educate professionals 

well-equipped to face the challenges of the 21st century.

My two cents on the Teaching the Letter… conference

Teaching the Letter / Teaching with the Letter was the 

first conference in twenty years (if not ever) to present 

the curricula and methodologies employed by typog-

raphy teachers from the majority of large academic 

centres in Poland. For this reason, the initiative of Pro-

fessor Wojciech Regulski is highly commendable. If 

any downsides to the conference exist, they were on 

giwania się środkami typografii powinna być zapisana w świa- 

domości projektanta. Jest to zespół wiedzy i umiejętności pozwa-

lający na wyznaczanie celów komunikacyjnych z jednej strony, 

a z drugiej – na wybór stosownych środków realizacji6. Nie spo-

sób nie zgodzić się z takim ujęciem typografii; można nato-

miast żałować, że tego typu stwierdzenia tak rzadko padają 

w odniesieniu do dyscypliny zajmującej się projektowaniem 

doświadczenia czytania. Dlatego też takie dziedziny, jak: hi-

storia projektowania, psychofizjologia widzenia, psychologia, 

psychologia społeczna, socjologia, prakseologia, metodolo-

gia procesów projektowych powinny jak najszybciej i na 

zawsze trafić do programów uczelni wyższych, które chcą 

profesjonalnie kształcić przyszłych typografów. Jakkolwiek 

nie zabrzmi to prowokacyjnie, są one nierzadko ważniejsze, 

niż niejeden przedmiot artystyczny. Jak powiedział wybitny 

brytyjski typograf i nauczyciel akademicki Gerry Leonidas, 

powinniśmy się koncentrować na tekście i doświadczeniu użyt-

kownika, a nie na przedmiocie7, natomiast postulaty między 

innymi Victora Papanka, Otla Aichera czy Andrzeja Paw-

łowskiego tak samo odnoszą się do typografii, jak do każdej 

innej dziedziny projektowej. Czy tego chcemy, czy nie, sztuka 

w zdecydowanej większości wypadków nie przyniesie nam 

odpowiedzi, w jaki sposób być skutecznym projektantem, jak 

skutecznie komunikować. Nie jest w stanie stworzyć wspo-

mnianego zespołu wiedzy i umiejętności […] pozwalającego 

na wyznaczanie celów komunikacyjnych i wybór stosownych 

środków realizacji. Bez wiedzy specjalistycznej związanej 

z percepcją, bez historii projektowania, bez nauk społecznych 

nie damy rady wykształcić profesjonalistów, przed którymi 

stoją wyzwania XXi wieku.

Dwa słowa o konferencji Uczyć litery…

Konferencja Uczyć litery / uczyć literą była pierwszą konferen-

cją od co najmniej dwudziestu lat (jeśli nie w ogóle), która 

dała możliwość przedstawienia programów nauczania oraz 

sposobów rozumienia i metodyki kształcenia typografii przez 

pedagogów większości ważniejszych ośrodków akademic- 

kich w Polsce. Dlatego trzeba podkreślić, iż podjęta przez 

prof. Wojciecha Regulskiego inicjatywa w pełni zasługuje 

na uznanie. Ewentualne minusy, jeśli w ogóle wypada o nich 

powiedzieć w tym kontekście, leżą po stronie zaproszonych 
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the part of the invited speakers. It is a characteristic 

feature of all conferences that the level of presenta-

tions is often uneven; this was the case in Kraków as 

well. On the one hand, we heard excellent, exhaustive 

talks that fully addressed the theme of the event. In 

contrast, others focused too much attention on student 

projects and emphasized task descriptions, while they 

merely skimmed over the curriculum. What I often 

found missing was a reflection on the issues involved 

in typography teaching, such as methodology, new is-

sues or areas that should be focused on; achievements, 

failures and the characteristics of students today, etc. 

These shortcomings can probably be explained by the 

fact that the speakers in question have had little previ-

ous experience of conferences and symposiums; more-

over, no good traditions of public debates on typogra-

phy exist in Poland today. This is yet another reason 

why the Krakow conference should be continued and 

developed in the future. For comparison, in Slovakia 

and the Czech Republic, whose overall population is 

small and the community of designers and teachers 

even smaller, the number of workshops, conferences, 

panel discussions and large exhibitions is proportion-

ally greater than in Poland. This fuels the growth of 

the discipline and the quality of education. Perhaps, 

before the next edition of Teaching the Letter, it would 

be worthwhile to create a template or even define de-

tailed standards that would, on the one hand, make it 

easier for (especially young) speakers to prepare their 

presentations, and on the other, help the audience 

understand and compare them. We must bear in mind 

that the audience is bombarded with a large number 

of variables such as the education system (two-tier vs 

single-tier programmes), curricula, exercises, teach-

ing methodology and philosophy, etc. The conference 

was a pioneering endeavour and thus introductory 

in formula. This is very important if we bear in mind 

that many academic centres across Poland teach ty-

pography but know very little about one another. In 

the future, another conference could be organized to 

focus on a selected specific problem. It could be spread 

prelegentów. Nierówność wystąpień jest cechą charakte-

rystyczną każdej konferencji, co także można było dostrzec 

w Krakowie. Z jednej strony były tam doskonałe wystąpie-

nia, w pełni wyczerpujące i stanowiące odpowiedź na ideę 

wydarzenia. Z drugiej, w tych gorszych zdecydowanie za 

dużo miejsca poświęcono prezentacjom prac studenckich, 

zbyt pobieżnie przedstawiano programy, a akcenty zostały 

położone na omawianie ćwiczeń. Niejednokrotnie brako-

wało refleksji na temat problematyki kształcenia typografii, 

np. metod kształcenia, nowych zagadnień czy obszarów, na 

których należałoby się skupić; sukcesów, porażek, specyfiki 

dzisiejszych studentów etc. Prawdopodobnie niezbyt wy-

soki poziom wystąpień, który dało się dostrzec w wypowie-

dziach niektórych prelegentek i prelegentów, wynika z jed-

nej strony z ich zbyt rzadkiego uczestnictwa w konferencjach 

i sympozjach, a z drugiej – z braku ciągłości dobrych tradycji 

publicznych debat poświęconych typografii w Polsce. Jest 

to kolejny dowód na to, jak godną kontynuacji i rozwoju 

inicjatywą była krakowska konferencja Uczyć litery… Dla 

porównania, na Słowacji i w Czechach, gdzie ze względu 

na niską populację liczba projektantów i dydaktyków jest 

zdecydowanie mniejsza niż u nas, liczba organizowanych 

warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych czy dużych 

wystaw jest proporcjonalnie większa niż w naszym kra-

ju. Wpływa to niezwykle korzystnie na rozwój dyscypliny, 

w tym na jakość kształcenia. Być może – myśląc o kolejnej 

edycji Uczyć litery… – warto byłoby stworzyć określony sche-

mat czy wręcz wypracować standardy, które z jednej strony 

ułatwiłyby prelegentom (szczególnie tym młodszym) przy-

gotowanie wystąpień, a z drugiej – pomogłyby odbiorcom 

poznać i porównać prezentowane treści. Trzeba pamiętać, 

że audytorium jest konfrontowane z dużą liczbą zmiennych, 

jak: system kształcenia (jedne uczelnie są dwustopniowe, 

inne jednostopniowe), programy studiów, ćwiczenia i ich 

specyfika, metodologia i filozofia kształcenia etc. Specyfiką 

konferencji Uczyć litery… było to, że miała ona charakter 

pionierski, a przez to – mówiąc kolokwialnie – zapoznawczy. 

To bardzo ważne ze względu na fakt, iż w Polsce rozrzuco-

nych jest wiele ośrodków akademickich, w których uczy się 

typografii, a które mało o sobie wiedzą. W przyszłości można 

by pomyśleć o kolejnej konferencji, tym razem poświęconej 

over two days, which would give us more time to hold 

meetings, talk in the wings, forge new contacts, and 

maybe organize accompanying events such as work-

shops and exhibitions.

Regular conferences devoted to typography teaching, 

similar to Teaching the Letter…, could be an excellent 

opportunity to exchange experiences, transfer knowl-

edge and forge new professional contacts. Let us hope 

that the April conference in Kraków was not a one-off 

event but the beginning of a broader, nationwide dis-

course focused on the issues of typography teaching 

and research.

konkretnemu problemowi. Warto powalczyć o to, żeby była 

on dwudniowa; byłoby wówczas więcej czasu na spotkania, 

rozmowy kuluarowe, nawiązywanie kontaktów, być może 

powiązane wydarzenia, warsztaty i wystawy. 

Idea stworzenia cyklicznych konferencji poświęconych 

kształceniu typografii, o zbliżonym charakterze, jak Uczyć 

litery… byłaby doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, 

transferu wiedzy oraz nawiązywania profesjonalnych kon-

taktów. Można wyrazić nadzieję, że kwietniowa konferencja 

w Krakowie nie była jednorazowym wydarzeniem i stanie 

się początkiem szerszego, ogólnopolskiego dyskursu skon-

centrowanego na problematyce kształcenia oraz badań na-

ukowych w dziedzinie typografii.
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Agnieszka Małecka-Kwiatkowska

Projektantka, adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego 

na Akademii Sztuk Pięknych w  Katowicach, a od września 2016 

prodziekan Wydziału Projektowego asp Katowice. Uczestnicz-

ka wielu warsztatów m. in. „Ala ma fonta” i „Ala ma pióro” orga-

nizowanych na asp w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu 

podstaw projektowania, grafiki edytorskiej, a od 2013 roku, 

wraz z Zofią Oslislo, projektowania krojów pism.

 
Zofia Oslislo-Piekarska

Projektantka i  kulturoznawczyni, adiunkt w katedrze Projekto-

wania Graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Prowadzi zajęcia z typografii, projektowania publikacji cyfro-

wych oraz projektowania krojów pism. Specjalizuje się w pro-

jektowaniu książek i wizualizacji danych. W pracy badawczej 

podejmuje wątki lokalne, poszukując inspiracji projektowych 

w historii Górnego Śląska.

Designer and Assistant Professor at the Department of 

Design, Academy of Fine Arts, Katowice, where she has 

also served as Vice Dean of the Faculty of Design since 

September 2016. She has participated in many of the Acad-

emy’s type design workshops (e.g. Ala ma fonta and Ala 

ma pióro). She has taught classes in introduction to design 

and editorial graphics and, in 2013, teamed up with Zofia 

Oslislo to teach type design.

Designer and culture researcher, currently working as 

Assistant Professor at the Department of Design, Acad-

emy of Fine Arts, Katowice, where she teaches classes in 

typography, digital publication design and type design. 

In her creative work, she specializes in book design and 

data visualization. Her cultural research interests focus 

on local motifs, as she looks for design inspirations in the 

history of Upper Silesia.

Projektowanie 
krojów pisma 
(dawniej Pismo i znak)

Type Design 

(formerly: Script and Character)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wydział Projektowy 

Katedra Projektowania Graficznego

przedmiot w ramach Pracowni 

Liternictwa i Typografii kierowanej  

przez prof. Tomasza Bierkowskiego 

prowadzący 
dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 
adj. dr Zofia Oslislo-Piekarska

studenci 

studenci i roku studiów magisterskich 

obowiązkowo – około 20 osób rocznie 

studenci ii roku studiów magisterskich 
z wyboru – kilku 

studenci iii roku studiów pierwszego stopnia 
z wyboru – kilku 

studenci w ramach programu Erasmus 
kilku (w tym roku 3 osoby)

ilość godzin 
 godziny tygodniowo

Academy of Fine Arts in Katowce

Faculty of Design 

Department of Graphic Design

a course offered at the  

Lettering and Typography Studio,  

headed by Prof. Tomasz Bierkowski

instructors 

Dr Hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 

Adj. Dr Zofia Oslislo-Piekarska

students 

First-year ma students 

obligatory course – c. 20 students per year 

Second-year ma students 

elective course – several 

Third-year ba students 

elective course – several 

Erasmus students 

several (3 this year)

class hours 

h per week
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History

The history of lettering education at the Academy of 

Fine Arts in Katowice is very strongly linked to the vivid 

personality of Professor Zbigniew Pieczykolan, whose 

original curriculum, developed between 1971 and 2014, 

has shaped several generations of designers graduating 

from the school.

Pieczykolan was first employed at the Lettering and  

Typography Studio in 1971; four years later, he took over 

as its head. In a sense, the curriculum he designed ran 

counter to a trend prevalent in other schools; not only 

did he teach how to correctly construct letters, but also 

encouraged his students to seek their own personal form 

of expression. In 1982, in his A Review of the Artistic and 

Teaching Activities of Professor Z. Pieczykolan, Andrzej  

Pietsch wrote: rather than abandoning it altogether, he shift-

ed the emphasis from the framing of letters as ancillary mate-

rial, dominant in most schools, toward an idea that they can be 

created as vehicles of expression. Despite stereotypical fears 

having to do with the complexity of these issues, he achieved 

surprisingly good results in a matter of just a few years… This 

pedagogical success is due, I believe… to his belief that for skills 

to be learned, there must be a favourable emotional response 

to the subject1 .

This is also attested to by a statement made by one 

of Pieczykolan's students, Marian Oslislo, who now re-

calls: after all those years, I know that he wanted us to fall 

in love with letters2. 

Historia
Historia nauczania liternictwa w katowickiej Akademii Sztuk 

Pięknych wiąże się bardzo mocno z wyrazistą osobowością 

Zbigniewa Pieczykolana, którego autorski program, rozwi-

jany w latach 1971–2014, ukształtował kilka pokoleń projek-

tantów kończących tę uczelnię. 

W 1971 roku Pieczykolan rozpoczął pracę w Pracowni Li-

ternictwa i Typografii, by już cztery lata później objąć jej 

kierownictwo. Jego program opracowany był w pewien 

sposób w kontrze do pozostałych szkół, uczył nie tylko po-

prawnej konstrukcji liter, ale także celowo zachęcał stu-

dentów do poszukiwania indywidualnej ekspresji. Andrzej 

Pietsch w Recenzji działalności artystycznej i pedagogicznej 

prof. Z. Pieczykolana z 1982 roku pisze: z dominującej w więk-

szości szkół zasady stosowania litery jako służebnego tworzywa 

(nie rezygnując z niej) przeszedł w stronę koncepcji tworzenia 

litery jako nośnika ekspresji. Wbrew stereotypowym obawom, 

dotyczącym skali trudności tych zagadnień, uzyskał w ciągu 

kilku lat zaskakująco dobre wyniki […]. U podstaw tego sukcesu 

pedagogicznego leży moim zdaniem […] trafne przeświadczenie, 

że zdobywanie umiejętności musi być skojarzone z emocjonalną 

aprobatą przedmiotu1.

Dowodzi tego również wypowiedź ucznia Pieczykolana, 

Mariana Oslislo, który wspomina: dziś po latach wiem, że on 

chciał, byśmy pokochali litery2.

W 2014 roku Pieczykolan odszedł na emeryturę, a pro- 

wadzenie przedmiotu Pismo i znak zostało przekazane nam – 

jego asystentkom – Agnieszce Małeckiej-Kwiatkowskiej 

i Zofii Oslislo-Piekarskiej. Dziedzictwo wypracowane przez 

Przez eksperyment 
do systemu
Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 

Zofia Oslislo-Piekarska

 
 
 
From experiment to system
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In 2014, Professor Pieczykolan retired and his course, 

entitled Script and Character, was taken over by us, his 

two assistants: Agnieszka Małecka-Kwiatkowska and 

Zofia Oslislo-Piekarska. Just like other assistants and stu-

dents, we have approached the legacy of our predecessor 

as a precious heritage and capital, rather than a heavy 

burden. One of the last words spoken by the Professor 

reminded us that only difficult things are worth doing in 

life; these words have provided us with the impetus to 

work and grow and have served as a motto for our course, 

which, by the decision of the Council of the Faculty of 

Design, changed its name to Type Design earlier this year.

The documentation and critical analysis of the teach-

ing legacy of Zbigniew Pieczykolan were collected in 

a monograph: Tworzywo litera / Letter as Creative Mate-

rial, edited by Agnieszka Małecka-Kwiatkowska and 

published in 2016. The publication allowed us to draw 

important conclusions from the best experiences of the 

Script and Character course, as well as to introduce what 

we believed were necessary corrections to the current 

curriculum of type design.

What we find particularly inspiring about the work of 

Professor Pieczykolan is his individualized approach to 

students; he gave young people the freedom of choice and 

encouraged them to pursue subjects in which they could 

become deeply engaged, in the belief that this would 

produce the best results. In 1996, Professor Pieczykolan 

wrote: It is the student who proposes the subject. The final 

scope and process of the project are hammered out in agree-

ment with the teacher 3. On the other hand, we take a crit-

ical view of the intuitive and artistic approach to type 

design that he introduced in the studio, and instead pre-

fer to bet on pragmatism, attempting to teach students 

how to think systematically and discover the tools of 

traditional and contemporary designers.

An essential change we have introduced into the cur-

riculum is an emphasis on the ability to find and define 

the design problem and solve it in the context of user 

needs. This conforms to the programme of the Lettering 

and Typography Studio, which is informed by the idea 

of designing the reading experience.

naszego poprzednika traktujemy wraz z asystentami i stu-

dentami jako cenną spuściznę, kapitał, a nie ciążące brze-

mię. Jedne z ostatnich słów profesora, że w życiu warto robić 

tylko rzeczy trudne, są dla nas motywacją do pracy i rozwoju, 

a także mottem prowadzonego przez nas przedmiotu, który 

w tym roku uchwałą Rady Wydziału Projektowego zmienił 

nazwę na Projektowanie krojów pisma. 

Dokumentacja i krytyczna analiza dorobku pedagogiczne-

go Zbigniewa Pieczykolana została podsumowana w publika-

cji: Tworzywo litera / Letter as Creative Material, wydanej w 2016 

roku pod redakcją Agnieszki Małeckiej-Kwiatkowskiej. 

Pozwoliła nam ona na wyciągnięcie wniosków z najlepszych 

doświadczeń pracowni Pisma i znaku, a także dokonanie 

naszym zdaniem koniecznych korekt we współczesnym pro-

gramie nauczania projektowania krojów pisma.

Największą inspiracją, jaką czerpiemy z dokonań Pieczy-

kolana, jest indywidualny stosunek do studentów, dawanie 

im wolności wyboru i zachęcanie ich do realizowania zagad-

nień, w które są w stanie mocno się zaangażować, wierząc, że 

przynosi to najlepsze efekty. Już w 1996 roku nasz poprzednik 

pisał: Temat proponuje student. Ostateczny przebieg i zakres 

pracy są wynikiem porozumienia z pedagogiem3. Z drugiej 

strony odnosimy się krytycznie do wyraźnie obecnego w ów-

czesnej pracowni Pisma i znaku intuicyjnego i artystyczne-

go podejścia do projektowania znaków literowych, stawia-

jąc raczej na pragmatyzm, naukę systemowego myślenia 

oraz poznawanie tradycyjnych i współczesnych narzędzi  

pracy projektanta. 

Zasadnicza zmiana, jakiej dokonałyśmy w programie, po-

lega na nauce poszukiwania i definiowania problemu pro-

jektowego i rozwiązywania go w kontekście potrzeb odbiorcy 

(użytkownika). Jest to tożsame z programem Pracowni Liter-

nictwa i Typografii, któremu przyświeca idea projektowania 

doświadczenia czytania. 
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Objectives and methods

Our methodology is designed to present the complete 

process by which a systemic solution, such as a typeface, 

is created. A year-long course introduces students first to 

calligraphy, and then to digital tools, which will come in 

handy as they design their own alphabets and final fonts. 

In parallel with practical exercises, we impart theoretical 

lectures, covering the structure of the letter, the history of 

script and the figures of selected designers. Presentations 

are prepared both by teachers and students, which allows 

us to share our knowledge with one another.

Every student, regardless of prior experience, is pre-

sented with the same challenge, which involves designing 

a new typeface in accordance with his/her own design 

brief4. The first step is theoretical and involves looking 

for a source of inspiration (archival search, typographic 

walk) and defining the design problem. Specific design 

objectives are laid down at the next stage. Assisted by the 

teacher, students independently define the scope of the 

project and its level of difficulty. The design brief is then 

presented and discussed in class. 

At the next stage, students go on to put it into practice: 

they begin by working on paper, sketching the solution 

with an implement of their choice. Then they digitize it 

(learning how to properly draw the letters) and use dedi-

cated software (FontLab or Glyphs) to create a well-func-

tioning font, including letter spacing (metrics and kerning).

Classes are held once per week. Every Wednesday, we 

invite our students to several hours of joint practical work, 

rather than individual corrective tips and consultations. 

The studio is equipped with the necessary analogue and 

digital equipment (computers, a printer, a copying ma-

chine). What strikes us as particularly valuable, however, 

is that the class brings together students from different 

years, as well as Erasmus students, which allows us to 

share experiences and helps create a community of people 

interested in type design.

As far as possible, the studio tries to organize lectures 

and workshops led by typographers who work in profes-

sional typeface design. Since 2013, these have included:  

Łukasz Dziedzic, Filip Blazek (twice), Verena Gerlach, 

Cel i metody
W procesie nauczania kładziemy nacisk na zaprezentowanie 

studentom kompletnego procesu powstawania systemo- 

wego rozwiązania, jakim jest krój pisma. W rocznym cyklu 

kształcenia studenci zapoznają się najpierw z narzędziami 

kaligraficznymi, a następnie cyfrowymi, pomocnymi w proce-

sie tworzenia własnych alfabetów i finalnych fontów. Równo-

legle z pracą praktyczną prowadzone są zajęcia teoretyczne 

przybliżające budowę litery, historię pisma, a także sylwetki 

projektantów. W przygotowanie referatów zaangażowani są 

zarówno prowadzący, jak i studenci – dzięki temu dzielimy 

się wiedzą.

Każdy student, niezależnie od wcześniejszego doświad-

czenia, otrzymuje to samo wyzwanie, które polega na zapro- 

jektowaniu nowego kroju pisma według samodzielnie stwo-

rzonego briefu projektowego4. Pierwsza część zadania to 

praca teoretyczna, poszukiwanie inspiracji (kwerenda ar-

chiwalna, spacer typograficzny) i zdefiniowanie problemu 

projektowego. Kolejny etap to przygotowanie założeń projek-

towych. Student przy wsparciu pedagoga samodzielnie defi-

niuje skalę trudności i zakres projektu. Brief projektowy jest 

następnie prezentowany na forum pracowni i dyskutowany. 

Potem następuje realizacja praktyczna: praca na papierze – 

szkicowanie rozwiązania wybranym narzędziem, digitaliza-

cja (wraz z nauką poprawnego rysowania liter), tworzenie 

funkcjonującego fontu w programie przeznaczonym do tego 

celu (FontLab lub Glyphs) z uwzględnieniem odstępów mię-

dzyliterowych (metrics i kerning).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zapraszamy studen-

tów do kilkugodzinnej, wspólnej pracy warsztatowej, a nie 

tylko indywidualnych korekt i konsultacji. Pracownia jest 

wyposażona w niezbędne narzędzia analogowe i cyfrowe 

(komputery, drukarkę, ksero). Za szczególnie cenne uważamy 

spotkanie różnych roczników i studentów przebywających 

na wymianie w ramach programu Erasmus, które prowadzi 

do poznania wzajemnych doświadczeń i pomaga stworzyć 

społeczność zainteresowaną projektowaniem liter. 

W miarę możliwości w pracowni organizowane są wykła-

dy oraz warsztatowe spotkania z typografami profesjonal-

nie zajmującymi się projektowaniem krojów pisma. Od 2013 

roku warsztaty w pracowni prowadzili: Łukasz Dziedzic, Filip 

Marian Misiak (twice), Pillcrow (Maciej Kodzis and Grze-

gorz Owczarek), Samuel Čarnoký, Martin Majoor, Radek 

Sidun and Cyrus Highsmith; guest lectures have been 

delivered by: Andrej Haščák, Viktoriya Grabowska, Robert 

Kravjanszki and Michal Tornyai. 

Our curriculum is also rounded out with experienc-

es from an international research project on the histo-

ry and principles of diacritic mark design for Central  

European languages: The Insects Project. Problems of Dia-

critic Design for Central European Languages 5, completed 

between 2015-2018 in cooperation with Palo Bálik from 

Slovakia, Filip Blažek from the Czech Republic and Rob-

ert Kravjanszki from Hungary. 

We get the opportunity to observe how close contact 

with type design increases the typographic knowledge 

of our students, helps them to more consciously adapt 

types to editorial and multimedia projects, and supplies 

the tools that they will need to develop similar projects  

in the future.

Blažek (dwa razy), Verena Gerlach, Marian Misiak (dwa razy), 

Pillcrow (Maciej Kodzis i Grzegorz Owczarek), Samuel Čarnoký, 

Martin Majoor, Radek Sidun oraz Cyrus Highsmith; z gościn-

nymi wykładami oprócz prowadzących warsztaty wystąpili: 

Andrej Haščák, Viktoriya Grabowska, Robert Kravjanszki 

oraz Michal Tornyai. 

Program dydaktyczny pracowni wzbogacamy także o do-

świadczenia wynikające z prowadzonego przez nas między-

narodowego projektu badawczego poświęconego historii 

i zasadom projektowania znaków diakrytycznych dla języ-

ków środkowoeuropejskich: The Insects Project. Problems 

of Diacritic Design for Central European Languages5, który 

realizowałyśmy w latach 2015–2018 we współpracy z Palo 

Bálikiem ze Słowacji, Filipem Blažkiem z Czech oraz Rober-

tem Kravjanszkim z Węgier. 

Obserwujemy, jak kontakt z projektowaniem krojów pi-

sma zwiększa wiedzę typograficzną studentów, pozwala im 

bardziej świadomie dobierać kroje do innych projektów edy-

torskich i multimedialnych, a także daje im narzędzia, aby 

w przyszłości mogli samodzielnie rozwijać podobne projekty.

 

1. Tworzywo litera / Letter as Creative Material, red. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, tłum. R. Drewniak, Akademia Sztuk 

Pięknych w Katowicach, Katowice 2016, s. 12. 

Tworzywo litera / Letter as Creative Material, ed. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, trans. R. Drewniak, Akademia Sztuk  

Pięknych w Katowicach, Katowice 2016, p. 12.

2. Tamże, s. 6. 

Ibid, p. 6.

3. Tamże, s. 19. 

Ibid, p. 19.

4. Brief projektowy – zbiór założeń projektu zawierający następujące elementy: problem projektowy, cel, grupa docelowa,  

funkcja/zastosowanie, określenie zakresu projektu. 

Design brief – an outline of the project, including the following elements: design problem, purpose, target group,  

function/application and scope.

5. Badania są dostępne na otwartej licencji pod adresem: theinsectsproject.eu 

Research documentation is available in open access mode at: theinsectsproject.eu
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Learning outcomes

Below, we wish to present a variety of student projects, 

created under our supervision between 2016-2018, and 

divided into several subcategories: display fonts, text 

fonts, typeface specimens and experimental designs. 

Most were designed by first- and second-year ma stu-

dents anne Erasmus student from Slovakia.

Efekty kształcenia
Poniżej prezentujemy zróżnicowany wybór projektów stu-

denckich powstałych pod naszym kierunkiem w latach  

2016–2018, podzielony na kilka podkategorii: pisma dziełowe, 

pisma akcydensowe, pisanki oraz projekty eksperymentalne. 

Większość autorek i autorów to studenci i lub ii roku Uzu-

pełniających Studiów Magisterskich oraz jeden student ze 

Słowacji (z wymiany Erasmus).

il. 1 � Adam Klimas, Paddle typeface � antykwa bezszeryfowa w odmianie Regular, ii usm, 2017 (praca powstała pod kierunkiem  

dr Agnieszki Małeckiej-Kwiatkowskiej, Szymona Sznajdera oraz Roberta Jarzca) � sans serif antiqua in Regular weight,  

ii usm, 2017 (created under the direction of dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, Szymon Sznajder and Robert Jarzec)

il. 2 � Paulina Duźniak, Stardust � pisanka inspirowana ozdobnym pismem odręcznym, i usm, 2017 (praca powstała pod kierunkiem  

dr Agnieszki Małeckiej-Kwiatkowskiej, Szymona Sznajdera oraz Roberta Jarzca) � script font inspired by decorative handwriting,  

i usm, 2017 (created under the direction of dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, Szymon Sznajder and Robert Jarzec)

il. 3 � Weronika Mehr, Markiza � pisanka inspirowana neonem cukierni w Częstochowie, i usm, 2018 �  

script font inspired by the neon of a pastry shop in Częstochowa, i usm, 2018

il. 4 � Rafał Włodarek, Woodchuck � antykwa szeryfowa w odmianach Regular oraz Italic, i usm, 2016 �  

Rafał Włodarek, Woodchuck, serif antiqua in Regular and Italic weights, i usm, 2016

il. 5 � Miroslav Belicák, Braillatine � krój pisma łączący alfabet łaciński z braille'em przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci niewido-

mych i niedowidzących, wspomagający naukę czytania (projekt autorstwa studenta z wymiany w ramach programu Erasmus, 2018) �  

typeface combining the Latin alphabet with braille intended for parents and guardians of blind and visually impaired children, supporting 

learning of reading (the project by an exchange student under the Erasmus program)

il. 6 � Kacper Mutke, Chrramba (http://tajnyprojekt.com/charramba/) � narzędzie internetowe służące do generowania efektów  

glitch na literach, pozwalające wykorzystać wszystkie fonty zainstalowane na komputerze użytkownika, i usm, 2018 �  

an internet tool for generating glitch effects on letters that makes it possible to use all fonts installed on your computer, i usm, 2018

il. 7 � Katarzyna Gęborek, Zanoir, i usm, 2016 � (projekt rozwinięty po warsztatach z Pillcrow) �  

(project developed after workshops with Pillcrow)

il. 1



il. 2

il. 3

il. 4



il. 5

il. 6

il. 7



Wojciech Regulski

Urodzony w 1951 roku, prof. dr hab., prof. nadzw. asp w Krako-

wie, kierownik Katedry Projektowania Graficznego; prof. zw. 

w pwsZ w Tarnowie, kierownik Zakładu Grafiki.

Dyplom w Pracowni Opakowań i Reklamy prof. Witolda 

Skulicza oraz w Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bun- 

scha na Wydziale Grafiki asp w Krakowie. 

Od 1977 roku pracuje w Pracowni Liternictwa, obecnie jest 

kierownikiem Pracowni Liternictwa i Typografii na Wydziale 

Grafiki asp w Krakowie.

Autor kilku tysięcy projektów: opakowań, etykiet, identy-

fikacji wizualnych, znaków i napisów firmowych, elementów 

reklamy. Obecnie projektuje fonty, głównie dziełowe.

 

Paweł Krzywdziak

Dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, zrealizowany w Pracowni Miedziorytu 

w 2017 roku. Kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranc-

kich. Asystent w Pracowni Liternictwa i Typografii macierzys- 

tej uczelni. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem 

graficznym, mieszka i pracuje w Krakowie. Nagrodzony między 

innymi Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza, Nagrodą Woje-

wództwa Małopolskiego Ars Quaerendi, Nagrodą za najlepszy 

debiut 10. Triennale Grafiki Polskiej.

 

Zofia Dziurawiec

Urodzona w 1994 r w Tarnowie. Ukończyła Wydział Grafiki 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dy-

plom zrealizowany w Pracowni Form Reklamowych został do-

ceniony wyróżnieniem przez uczelnię, a później wielokrotnie 

nagradzany i prezentowany na kilku wystawach w Europie. 

W trakcie ostatniego roku studiów rozpoczęła pracę w roli 

asystenta w Pracowni Liternictwa i Typografii na macierzy-

stej uczelni.

Born in 1951, Prof. Dr Hab., Associate Professor of the Acad-

emy of Fine Arts in Kraków, head of the Department of 

Graphic Design; Professor at the State Higher Vocational 

School in Tarnów, head of the Graphic Arts Department.

He obtained diploma in the Packaging and Advertising 

Studio of Prof. Witold Skulicz and in the Woodcut Studio 

of Prof. Franciszek Bunsch at the Faculty of Graphic Arts 

of the Academy of Fine Arts in Kraków. 

He has been working at the Lettering Studio since 1977, cur-

rently he is the head of the Lettering and Typography Studio.

Author of several thousand projects of packaging, labels, 

visual identifications, company logos and inscriptions, and 

elements of advertising. Currently he designs book fonts.

Born in 1994 in Tarnów, she graduated from the Faculty 

of Graphic Arts at the Jan Matejko Academy of Fine Arts 

in Kraków. Her graduation project at the Advertising Stu-

dio won a distinction awarded by the school, followed by 

multiple awards and presentations at several exhibitions 

across Europe. In her last year at the Academy, she was 

first hired to work as an assistant at the Lettering and 

Typography Studio.

In 2017, he obtained diploma at the Faculty of Graphic Arts 

of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków in the 

Copperplate Engraving Studio. He continues education on 

doctoral studies. Assistant in the Lettering and Typogra-

phy Studio at his parent university. His activity involves 

printmaking and graphic design, he lives and works in 

Kraków. He won, i.a., the Tadeusz Kulisiewicz Scholarship, 

Ars Quaerendi Award of the Lesser Poland Voivodeship, 

Award for the best debut of the 10th Polish Print Triennial.

Pracownia 
Liternictwa i Typografii 

Akademia Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Grafiki 

Katedra Grafiki Projektowej

prowadzący 

prof. dr hab. Wojciech Regulski 
mgr Paweł Krzywdziak 
mgr Zofia Dziurawiec

studenci 

studenci i roku studiów magisterskich 

przedmiot obowiązkowy – 30 osób rocznie 

studenci ii roku studiów magisterskich 
przedmiot obowiązkowy – 30 osób rocznie 

studenci iii-V roku studiów magisterskich 
przedmiot z wyboru – ok 15 osób 

studenci w ramach programu Erasmus 
kilku

Jan Matejko 

Academy of Fine Arts in Kraków

Faculty of Graphic Arts 

Department of Graphic Design

instructors 

Prof. Dr Hab. Wojciech Regulski 

Mgr Paweł Krzywdziak 

Mgr Zofia Dziurawiec

students 

First-year ma students 

obligatory course – 30 students per year 

Second-year ma students 

obligatory course – 30 students per year 

year 3-5 ma students 

elective course – c. 15 students 

Erasmus students 

several

Lettering and Typography Studio 
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Prowadzący Pracownię na przestrzeni lat 
Studio instructors over the years

1968 r. – oficjalna

data powstania

Wydziału Grafiki

1968 – establishment

of the Faculty

of Graphic Arts

Liternictwo jako przedmiot dla studiów

malarskich i rzeźbiarskich

Lettering as a subject for painting and sculpting studies

Pracownia Liternictwa

i Grafiki Użytkowej

Lettering and Graphic Design Studio

Jan Szancenbach

od 1948 r.

Maciej Makarewicz

od 1949 r.

Maciej Makarewicz

Marian Żelasko

Eugeniusz Waniek

Tadeusz Jodłowski

Jan Szancenbach

Ewa Kotula

P. Zwoliński

Anna Rokossowska

Nikodem Pułka

Józef Galica

Janusz Benedyktowicz

kierownik · head

A. Stalony-Dobrzański,

st. asyst. Marian Żelasko

od 1961 r.,

asyst. Nikodem Pułka,

asyst. Jacek Gaj,

naucz. przed. pomoc.

supplementary subject

Bolesław Oleszko

(ćwiczenia dla iv i v r.

exercises for year 4-5)

 

 

 

Wydział Malarstwa

i Grafiki, Studium Grafiki

vi Katedra Grafiki

Użytkowej – Liternictwo

Faculty of Painting and Graphic art,

Study of Graphic Art, the vi Department

of Graphic Design – Lettering

Przypisanie przedmiotu Liternictwo do Wydziałów:

Malarstwa (Bartłomiej Bałut) i Rzeźby (Wacław Gawlik)

Assignment of the subject Lettering to Faculties:

Painting (Bartłomiej Bałut) and Sculpture (Wacław Gawlik)

Zakład

Liternictwa

Lettering

Institute

Wacław Gawlik

Ewa Żanowska 

Wojciech Regulski

Barbara Kyć-Ganew

Janusz Gawłowski

Bolesław Oleszko

Jacek Gaj

Joanna Tyborowska

Dominika Frycowska

Tomasz WełnaBeata WilkJan Burnat

Renata Brońka

Piotr Białas

Aleksandra Toborowicz

Zofia Dziurawiec

Paweł Krzywdziak

Bartłomiej Bałut

wydarzenia w Pracowni

events in the Studio

1929 1945 1950 1952 1956 1962 19691968 1970 1975 1976 1977 1979 1984 1987 1995 19981997 2000 2001 2003 2006 201920172014 20152009 2010

kierownik w latach 1929–1950

head of the Studio in 1929–1950

prof. Ludwik Gardowski

kierownik w latach 1950–1975

head of the Studio in 1950–1975

doc. Adam Stalony-Dobrzański

kierownik w latach 1975–1979

head of the Studio in 1975–1979

prof. Jacek Gaj

kierownik w latach 1979–1987

head of the Studio in 1979–1987

st. wykł. Janusz Gawłowski

kierownik w latach 1987–2003

head of the Studio in 1987–2003

prof. Bolesław Oleszko

kierownik od roku 2003

head of the Studio since 2003

prof. Wojciech Regulski

Zmiana nazwy na Pracownię Liternictwa i Typografii

na Wydziale Grafiki i zmiana siedziby

Change of name to the Letering and Typography Studio

at the Faculty of Graphic Arts and change of headquarters

90 lat Pracowni

90th Anniversary

of the Studio

 



Paulina Grondal � Fragment ekspozycji dyplomu magisterskiego, 2019 � Part of the ma diploma exhibition, 2019

In order to carry out their mission, artists should be 

free and enjoy unlimited creative leeway. This is not to 

say that everything is permitted. Certain limits are set 

by the dictates of ethics, good manners, sensitivity, in-

tended objectives and the elusive idea of artistic quality. 

In order to be free and take conscious decisions, artists 

first need to define their goal and carefully study the 

means to the end. Only then can they make a sensible 

and deliberate choice of the path to follow.

Self-evident to most people, this statement should 

also lay at the foundations of our teaching objectives. 

What should we teach to our students? Should we limit 

ourselves to discussing historical and contemporary ap-

proaches to the letter? The skills and principles of text 

typesetting? Perhaps we should also impart the uni-

versal and verifiable principles of art, which can serve 

as the basis for further art and design projects by our 

students and their relatively objective evaluation? By 

instilling students with these universal and verifiable 

principles, equipping them with comprehensive knowl-

edge, experience and skills, we will be able train them 

to assess their own art and emancipate them from the 

dictate of external opinion, fashion and trends, toward 

true independence and meaningful creative choice.

This has been the philosophy behind the core curricu-

lum of the Lettering and Typography Studio at the Acad-

emy of Fine Arts in Kraków from its very inception, i.e. 

ever since it was founded by Professor Ludwik Gardowski 

Artysta, aby realizować swoją misję, powinien być osobą 

wolną i posiadać nieskrępowaną przestrzeń do twórczego 

działania. Nie znaczy to jednak, że wszystko mu wolno. Gra-

nice wyznacza etyka, dobre obyczaje, wrażliwość, sens działa-

nia oraz trudna do uchwycenia jakość artystyczna. Aby być 

wolnym do działania – móc dokonywać świadomych wybo-

rów – trzeba najpierw precyzyjnie określić swój cel. Następ-

nie poznać różne możliwości osiągnięcia tego celu. Dopiero 

wtedy można dokonać sensownego i świadomego wyboru, 

którą drogę wybrać.

Powyższe stwierdzenie, dla większości oczywiste, powin-

no także stać u podstaw określania celu nauczania. Czego 

więc powinniśmy nauczyć naszych studentów? Czy tylko 

historycznych i współczesnych tendencji w posługiwaniu 

się literą? Warsztatu i zasad składu tekstu? Czy także uni-

wersalnych i sprawdzalnych zasad istniejących w obszarze 

sztuki, które mogą stanowić bazę do dalszych działań arty-

stycznych czy projektowych studentów i w miarę obiektyw-

nej ich oceny? Wskazując studentom uniwersalne i spraw-

dzalne zasady, wyposażając ich w kompleksową wiedzę, 

doświadczenia i umiejętności, możemy nauczyć ich oceny 

własnych działań artystycznych, uwalniając tym samym 

od zewnętrznych opinii, mód czy tendencji – ku prawdziwej 

niezależności i sensowności ich twórczych wyborów.

Taka filozofia stała u podstaw programowych Pracowni 

Liternictwa w asp w Krakowie od samego początku, czyli 

od blisko dziwięćdziesięciu lat, kiedy to prof. Ludwik Gar-

dowski powołał ją do istnienia. W artykule O pożytku nauki 

liternictwa prof. Franciszek Bunsch tak pisze o idei dydaktyki 

Uczyć litery / 
uczyć literą
Wojciech Regulski 

Paweł Krzywdziak 

Zofia Dziurawiec

 
 
 
Teaching the Letter / Teaching with the Letter
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almost ninety years ago. In an article entitled O pożytku 

nauki liternictwa [On the Uses of Lettering Education], Pro-

fessor Franciszek Bunsch thus describes the idea that in-

formed Professor Gardowski’s teaching: The forms of the 

Roman script are consistently constructed from a very limit-

ed range of building blocks. These include a vertical stroke, 

a crossbar, left- and right-slanting diagonal strokes, as well 

as a circle and its sections. An important role is played by 

interfaces (ligatures) between individual elements. Spaces 

between letters and letter counters are defined by the letter 

“O”, whose closed counter is the largest. The thickness of spe-

cific building blocks depends on the way in which the writer 

holds his tools… […] The Roman script has thus become the 

model, the point of reference that most clearly illustrates the 

principle of constructing individual characters and requires 

strict adherence to logic 1.

It could seem that such a rigorous approach to the 

subject serves the purposes of craft rather than art. 

However, the training in logical thinking that it requires 

makes students ask themselves questions such as: what? 

what for? why? for whom?, etc. These are fundamental is-

sues concurrent with the latest trends in graphic design 

methodology. The universalism of Professor Gardowski’s 

method (later continued by his successors: Dr Adam 

Stalony-Dobrzański, Prof. Jacek Gaj, Prof. Bolesław Olesz-

ko, and Senior Lecturer Janusz Gawłowski) continues 

to inform our teaching, even though internal chang-

es have also dictated wide-ranging corrections to the 

curriculum and the mutual relations between teachers  

and students.

The objective of our program is to impart knowledge 

about the letter, its history, evolution and form, to teach 

the art of typography, ranging from typesetting, through 

editorial design, all the way to font design, but also to 

train students in logical thinking, teach them to discover 

the universal rules of image creation, supply a rationale 

for their decisions and meet the exigencies of function. 

All this is aimed at teaching students how to create in 

a free, purposeful and meaningful manner.

prof. Gardowskiego: Znaki liter rzymskich są wyjątkowo konse-

kwentnie zbudowane przy zastosowaniu bardzo ograniczonej 

liczby elementów składowych. Są to: pionowy słupek, pozioma 

poprzeczka, skośne w lewo w dół i w prawo w dół oraz okrąg 

i jego odcinki. Istotną rolę odgrywają styki (sposoby łączenia) 

poszczególnych elementów. Światła wewnątrzliterowe i między-

literowe określa litera „O” o największym wewnętrznym świetle. 

Grubość konkretnych części składowych zależna jest od sposobu 

trzymania narzędzia przez rysującego… […] Antykwa rzymska 

stała się więc wzorem, punktem odniesienia, w sposób najbar-

dziej przejrzysty ukazującym zasadę budowy poszczególnych 

znaków oraz wymuszającym zachowanie logiki 1.

Wydawać by się mogło, że tak rygorystyczne podejście do 

tematyki litery służy raczej rzemiosłu niż sztuce. Jednak wy-

nikająca z tego nauka logicznego myślenia każe studentom 

zadawać sobie pytania: co? w jakim celu? dlaczego? dla kogo? 

itp. Zatem pytania podstawowe, zbieżne z najnowszymi ten-

dencjami metod projektowania graficznego. Uniwersalizm 

metody Gardowskiego (kontynuowanej później przez jego 

następców: doc. Adama Stalony-Dobrzańskiego, prof. Jacka 

Gaja, prof. Bolesława Oleszkę czy st. wykł. Janusza Gawłow-

skiego) pozostaje nadal aktualny jako idea nauczania, choć 

zmiany zewnętrzne powodują daleko idące korekty progra-

mu i wzajemnych relacji między uczącymi a studentami.

Celem naszego nauczania jest – obok wiedzy na temat li-

tery, jej historii i ewolucji formy, nauki typografii od składu 

tekstu, poprzez grafikę wydawniczą do projektowania fon-

tów włącznie – także nauka logicznego myślenia, odkrywa-

nie uniwersalnych zasad tworzenia obrazu, poszukiwania 

argumentów dla podejmowania decyzji i spełniania założo-

nej wcześniej funkcji. Wszystko po to, by uczyć studentów 

tworzyć w sposób wolny, celowy i sensowny.

Semester one

Wire

One of the oldest exercises at the Lettering and Typog-

raphy Studio, with a history of nearly 90 years, is the 

task of drawing a one-element sans-serif antiqua font 

with a pencil informally known as the “wire”. It has been 

the bane of generation after generation of students for 

many years. We have given up on this exercise many 

times over, because of its aesthetic and demanding 

nature, and then returned to it, having failed to find 

a more effective alternative way to help our students 

understand the essential features of Latin script and 

the universal rules and values that govern the image.

The exercise requires the adjustment of letter coun-

ters and inter-letter spacing to the closed counter of the 

letter “O”. The goal is to develop a special sensitivity for 

the compositional aspects of the text. A close observa-

tion of the situation on the plane, the assessment of 

shapes, spaces, rhythms, divisions and proportions, gives 

students the wherewithal to verify their own activities 

and logical premises allow subjective aesthetic feelings 

to be discarded.

The characteristic motif of the exercise, quoted on the 

poster for the conference, stood out for its exotic, anach-

ronistic form, and at the same time inspired a compre-

hensive view of the teaching process. In order to fully 

develop the creative toolbox, it is not enough to learn 

top-down rules and ready-made design methods. A key 

role is played by basic compositional exercises; students 

must increase their ability to adjust form to content, and, 

in consequence, to use available tools in accordance with 

their own intuition.

The exercise relies on principles that govern Roman 

square capitals, as well as observation and logical think-

ing. It does not require any prior knowledge of lettering. 

It makes the following assumptions:

• the letter “O” is a circle with the optical  

height of 2 cm;

• the elements of all pencil-drawn letters  

are equal in thickness: 0.5–0.8 mm;

Semestr pierwszy 

Drut

Jednym z zadań o blisko 90-letniej tradycji krakowskiej 

Pracowni Liternictwa i Typografii jest wykreślanie jedno-

elementowej, bezszeryfowej antykwy ołówkiem, roboczo 

zwanym „drutem”. Od lat spędza ono sen z powiek kolej-

nym pokoleniom studentów. Wielokrotnie rezygnowaliśmy 

z tego ćwiczenia – bo jest aestetyczne i wymagające – i ty-

leż razy wracaliśmy do niego, nie odnajdując skuteczniej-

szej drogi uświadomienia studentom najważniejszych 

cech pisma łacińskiego oraz uniwersalnych wartości i praw  

rządzących obrazem.

Ćwiczenie polega na uporządkowaniu przestrzeni we-

wnętrznych i międzyliterowych do wartości światła litery  

„O”. Celem zadania jest uwrażliwienie na zagadnienia kom-

pozycyjne tekstu. Wnikliwa obserwacja sytuacji na płasz-

czyźnie – ocena kształtów, przestrzeni, rytmu, podziałów, pro-

porcji – daje studentom podstawę do weryfikacji własnych 

działań. Logiczne założenia pozwalają pominąć subiektywne 

odczucia estetyczne.

Charakterystyczny motyw ćwiczenia, cytowany na pla-

kacie konferencji, uderzał egzotyczną, anachroniczną formą, 

jednocześnie prowokując do całościowego spojrzenia na 

proces dydaktyczny. By w pełni rozwinąć warsztat twórczy, 

nie można poprzestać na nauce zasad i gotowych metod 

projektowych. Kluczowe są podstawowe ćwiczenia kompo-

zycyjne, poszerzanie umiejętności dostosowywania formy do 

treści, a w konsekwencji wykorzystanie nabytego warsztatu 

zgodnie z własną intuicją.

Ćwiczenie to, odwołując się do zasad zawartych w kapita-

le rzymskiej, obserwacji i logicznego myślenia, nie wymaga 

żadnej wcześniejszej wiedzy o literze. Zakłada ono, że:

• litera „O” jest okręgiem o optycznej wysokości 2 cm;

• wszystkie litery, rysowane ołówkiem, mają  

tę samą grubość elementów: 0,5–0,8 mm;

• „O” jako forma idealna, bezakcentowa jest  

wyznacznikiem dla kształtowania proporcji  

i podziałów pozostałych liter majuskułowych  

alfabetu, których forma ma być równie spokojna 

i bezakcentowa jak „O”;
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• as an ideal, unaccented form, the letter “O” is the 

yardstick for shaping the divisions and proportions 

of other majuscule letters, whose form should aim 

to be as calm and unaccented as that of “O”;

• the spacing between letters in individual words 

should have the optical width of the counter of the 

letter “O”, creating a calm, well-proportioned flow;

• line spacing should be similar to the counter  

of the letter “O”, i.e. c. 2 cm;

• letter counters should have similar proportions 

and optical values, creating a calm rhythm;

• all letter arcs should approximate the circle  

as much as possible;

• all letter terminals should be alike;

• all letters should have a similar optical height 

(taking account of optical illusions)  

and uniform mounting.

Employed in a logical and consistent manner, these 

rules give rise to a coherent set of the 27 capital letters 

of the Latin script, a family of abstract characters, dif-

ferent in structure but highly similar in form. The exer-

cise is likely to have been used at the Studio during the 

time of Professor Gardowski2. It allows a platform of 

understanding to be created between the teacher and 

the students, relying on observation and consistency. 

Tastes and preferences are dismissed in favour of logical 

arguments that do not admit discussion in the light of 

accepted premises (fig. 1).

OHamburgefonsz

Experiences gained in the first exercise are then trans-

ferred to a new task, which involves creating a coherent 

set of about a dozen characters based on an original 

two-element letter created by students with the use of 

a traditional flat-edged tool. What matters here is the 

aesthetic value of the characters. Students try to create 

a lowercase letter that would look interesting, out of the 

ordinary, original. They study the structure of minuscule 

characters and experience their tool-based nature. The 

resulting set of characters is a preliminary step toward 

designing typefaces, trademark fonts, logotypes, etc. 

• światła międzyliterowe w wyrazach mają mieć war-

tość optyczną wewnętrznego światła wspomnianej 

litery „O”, tworząc spokojny, równy dukt liter;

• odstępy międzywierszowe o podobnej wartości co 

wewnętrzne światło litery „O”, czyli ok. 2 cm;

• przestrzenie wewnątrzliterowe powinny posiadać  

podobne proporcje i wartości optyczne, budując  

spokojny rytm;

• wszystkie łuki w literach powinny mieć charakter 

możliwie najbardziej zbliżony do charakteru okręgu;

• podobne powinny być wszystkie zakończenia liter;

• wszystkie litery powinny mieć podobną, optyczną 

wysokość (z uwzględnieniem złudzeń optycznych) 

oraz ujednolicone montaże.

Stosując logicznie i konsekwentnie powyższe zasady, do-

prowadzamy do powstania zgodnego zespołu 27 majuskuło-

wych liter alfabetu łacińskiego – rodziny różnych w kon-

strukcji, lecz maksymalnie podobnych pod względem formy 

abstrakcyjnych znaków. Ćwiczenie to stosowane w Pracowni 

prawdopodobnie jeszcze przez prof. Gardowskiego2 pozwala 

stworzyć płaszczyznę porozumienia między prowadzącym 

a studentami, odwołując się do obserwacji i konsekwen- 

tnego działania. Pomija przy tym upodobania i gusty na 

rzecz logicznych argumentów nie podlegających dyskusji 

w świetle założeń ćwiczenia (il. 1).

OHamburgefonsz

Doświadczenia zdobyte w pierwszym ćwiczeniu przenoszone 

są następnie na próbę zaprojektowania zgodnego zespołu 

kilkunastu znaków na podstawie dwuelementowej, autor-

skiej litery stworzonej przez studentów przy użyciu trady-

cyjnego narzędzia płaskiego. Tu estetyczna wartość znaków 

nie pozostaje bez znaczenia. Studenci starają się uzyskać mi-

nuskułową literę ciekawą, niespotykaną, autorską. Poznają 

konstrukcję znaków minuskuły, doświadczając jej narzędzio-

wego charakteru. Tworzą zgodny zespół znaków jako wstęp 

do projektowania krojów pisma, napisów firmowych, logo-

typów itp. W początkowej fazie ćwiczenie często opiera się 

na wybranym słowie, którego znaczenie staje się podstawą 

interpretacji graficznej tworzonych liter. Logika postępowa-

nia przy tworzeniu zgodnego zespołu znaków opiera się tu na 

Franciszek Otto, 1980

Marta Czechowska, 2019 Aleksandra Sznapka, 2019

Aleksandra Bożek, 2016 Victoria Fetisova, 2016

Justyna Wiśniowska, 2016 Paulina Strojniak, 2016

il. 1

il. 2
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In the initial phase, the exercise often relies on a cho-

sen word, whose meaning serves as the basis for the 

visual interpretation of the letter design. The logic of 

the process relies on the experience of the previous task. 

Changes in element thickness, arcs, proportions and 

terminals necessitate the use of appropriate counters 

and letter spacing.

The exercise requires a series of group discussions 

and individual corrections. Once the process has ad-

vanced to the ordered form of a word, the product is 

digitized and the corrected vector form is printed at the 

final stage of the exercise (fig. 2).

Lectures

Practical exercises are supplemented by a series of lec-

tures on:

• the genesis and history of Latin script;

• the principles of structure and construction  

of Roman square capitals3;

• selected optical illusions;

• the evolution of letter shape under the impact  

of various factors over the centuries;

• a mini-glossary, providing a detailed definition  

of several dozen concepts used in the field  

of typography4;

• basic typesetting principles5;

• font classification;

• typographers and their most popular fonts;

• book-face fonts;

• Polish fonts and their designers;

• graphic signs: types, function, form.

This very intense, 60-hour course taught to first-year 

students lays down solid groundwork for subsequent 

reflections on letter function and expression. The entire 

course in the introduction to lettering and typography 

consists of 120 class hours spaced over the first four se-

mesters. Its goal is to provide students with the basic 

skills of creating conscious lettering and typography 

layouts with a specific impact and using ready-made 

fonts with a special emphasis on graphic design for the 

publishing industry.

doświadczeniach poprzedniego ćwiczenia. Zmiana grubości 

elementów, charakteru łuków, proporcji i zakończeń wymu-

sza zastosowanie odpowiednich świateł wewnątrzliterowych 

i międzyliterowych.

To ćwiczenie wymaga szeregu wspólnych omówień oraz 

indywidualnych korekt. Po doprowadzeniu narzędziowych 

działań do uporządkowanej postaci słowa następuje jego 

dygitalizacja. Wektorowa, skorygowana forma jest następ-

nie drukowana, co stanowi ostateczną fazę zadania (il . 2).

Wykłady

Ćwiczenia praktyczne uzupełniane są cyklem wykładów 

obejmujących takie tematy jak:

• geneza i historia pisma łacińskiego;

• zasady budowy i konstrukcji kapitały rzymskiej3;

• wybrane złudzenia optyczne;

• ewolucja kształtu litery pod wpływem różnych 

czynników na przestrzeni wieków;

• minisłowniczek typograficzny szczegółowo wyjaśnia-

jący kilkadziesiąt pojęć stosowanych w typografii4;

• podstawowe zasady składu5;

• klasyfikacja krojów pisma;

• typografowie i ich najpopularniejsze kroje pisma;

• dziełowe kroje pisma;

• polskie kroje pisma i ich twórcy;

• znaki graficzne: rodzaje, funkcja, forma.

Ten bardzo intensywny, zaledwie 60-godzinny kurs na 

i roku daje mocne podstawy do kolejnych rozważań nad 

funkcją i ekspresją litery. Cały kurs podstaw liternictwa 

i typografii zawiera się w 120 godzinach rozłożonych w cza-

sie pierwszych czterech semestrów studiów. Jego celem jest 

zdobycie podstawowych umiejętności świadomego tworze-

nia układów literniczych i typograficznych o zamierzonym 

oddziaływaniu oraz posługiwania się literą gotową ze szcze-

gólnym uwzględnieniem grafiki wydawniczej.

Semester two

Catalogue

The spring semester at our studio is devoted, above all, to 

the study of typography. Earlier exercises and theoretical 

lectures on the basic principles of typography have pre-

pared students for an attempt at designing a font cata-

logue. Students select and work on publications for one of 

a number of proposed fonts, including the most popular 

fonts, ranging from classical, book-face types, such as Ga-

ramond, Didot, Helvetica, to more specific, informal styles 

such as Golonka, Zapfino, Silesiana or Comic Sans. The goal 

of the publication is to provide a visual presentation of the 

characteristic traits of the selected font. The catalogue con-

sists of a section devoted to the description of individual 

characters, their origin, glyphs, the biography of the de-

signer, example applications and, optionally, a comparison 

with other fonts. The catalogue is rounded out with the 

students’ original lettering compositions and photographs.

The exercise is designed to train students to take con-

sistent, independent and well-grounded design decisions. 

It develops the ability to consciously juxtapose text fonts 

and display fonts, freely compose lettering layouts and 

combine them with text colour. It develops text format-

ting skills and makes students aware of the role of expres-

sion in building the mood and appeal of the composition.

The catalogue may also take the form of a very free 

and unrestrained interpretation of the theme. Attention 

is paid to all the emerging inconsistencies in page de-

sign and composition. For most students, it is their first 

contact with editorial design, which is why the process 

as a whole, as well as each of its stages, are discussed 

in detail. Students work based on a pre-set schedule 

and a list of obligatory design elements. The catalogue 

is supplemented by a typographic poster designed to 

present a chosen font. The exercise is proposed in the 

second half of the semester and students rely on similar 

means of expression as they did in the catalogue.

This solid injection of knowledge is tested at the end 

of the academic year; in order to pass, the students need 

to answer 60% of the questions correctly.

Semestr drugi

Katalog

Semestr wiosenny w naszej pracowni poświęcony jest przede 

wszystkim nauce typografii. Po doświadczeniach poprzed-

nich ćwiczeń i poznaniu w teorii podstawowych zasad typo-

grafii przystępujemy do projektu katalogu fontu. Studenci 

wybierają i opracowują publikacje dla jednego spośród po-

danych krojów pisma. Wśród nich znajdują się najpopular-

niejsze fonty, od bardzo klasycznych, dziełowych: Garmond, 

Didot, Helvetica, po bardziej specyficzne, akcydensowe: Go-

lonka, Zapfino, Silesiana czy Comic Sans. Celem publikacji jest 

zaprezentowanie w graficzny sposób charakterystycznych 

cech wybranego kroju pisma. Katalog składa się z części do-

tyczącej charakterystyki znaków, genezy, biografii projektan-

ta, prezentacji wszystkich glifów, przykładów zastosowania 

i ewentualnie porównania ich z innymi krojami. Katalog 

uzupełniają własne kompozycje liternicze oraz zdjęcia.

Ćwiczenie ma na celu kształcenie podejmowania konse-

kwentnych, samodzielnych i zasadnych decyzji w projek-

towaniu. Rozwija umiejętność świadomego zestawienia 

krojów dziełowych i akcydensowych, swobodnego kompo-

nowania układów literniczych i zestawiania ich z szarością 

tekstu. Kształci zdolność formatowania tekstu i uświadamia 

rolę ekspresji formy litery w budowaniu nastroju i atrakcyj- 

ności kompozycji.

Katalog może przyjąć formę bardzo swobodnej i luźnej 

interpretacji tematu. Zwracana jest uwaga na wszelkie nie-

konsekwencje w projektowaniu i komponowaniu strony. 

Dla studentów jest to pierwsze zetknięcie się z projektowa-

niem publikacji, dlatego szczegółowo omawiane są z nimi 

przebieg i każdy z etapów pracy. Studenci pracują w oparciu 

o przygotowany harmonogram pracy i listę obowiązkowych 

elementów projektu. Dopełnieniem katalogu fontu jest pro-

jekt plakatu typograficznego prezentującego wybrany krój 

pisma. Ćwiczenie realizowane jest w drugiej połowie seme-

stru, studenci posługują się podobnymi środkami wyrazu 

jak w katalogu.

Spora dawka wiedzy sprawdzana jest na końcu roku aka-

demickiego w formie testu, w którym poprawna odpowiedź 

na 60% pytań daje ocenę dostateczną.
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Semester three 

Lettering poem interpretation

After studying the basic principles of type creation 

and construction and the basic principles of typog-

raphy, the third semester returns to tool letter. The 

task is to interpret a chosen, characteristic poem as 

a composition of minuscule text written in an orig-

inal tool letter. Alongside the issue of creating co-

herent characters and ensuring uniform text rhythm, 

a new challenge has to do with the relationship be-

tween the content of the poem and its typographic 

image, interpretation and composition. The task calls 

for a careful analysis of the theme; the nature of the 

composition (its goal) needs to be defined before any 

manual attempts to reach the objective are undertak-

en. The problem requires concentration and a lot of 

work, but it is usually approached by students with 

great dedication and understanding. Over the course 

of the exercise, one can observe a significant growth 

in the visual awareness of the students and admire 

often surprisingly mature outcomes (on the right).

In addition, students are asked to prepare a design 

of their own graphic sign, made up of 2–3 letters (their 

own initials) as an independent, standalone, abstract 

composition. The attention here is paid to letter form 

and construction, sign legibility, the role of black and 

white in the composition, and its expressive power.

Semester four

 

Publication

Toward the end of the course, students expand their 

experience of editorial design and encounter a more 

advanced editorial form. The topic of the exercise has 

been changed many times over the years. The last one 

involved preparing a graphic layout for a zine. Students 

work on individually selected topics that relate to their 

interests and concern specific activities, phenomena or 

objects. This allows them to get emotionally invested 

in the project and focus on conveying their personal 

Semestr trzeci 

Liternicza interpretacja wiersza

Po poznaniu podstawowych zasad konstrukcji i tworzenia 

litery oraz podstawowych zasad typografii następuje w trze-

cim semestrze powrót do litery narzędziowej. Zadanie doty-

czy interpretacji wybranego, charakterystycznego wiersza 

jako kompozycji tekstu minuskułowego pisanego autorską 

literą narzędziową. Oprócz zgodności zespołu znaków, ujed-

noliconego rytmu tekstu, nowym problemem jest relacja 

treści wiersza i formy jego literniczego obrazu – interpre-

tacji, kompozycji. Jest to już zadanie wymagające analizy 

tematu, określenia charakteru kompozycji (celu) i wielu 

manualnych prób, które mają doprowadzić do uzyskania 

założonego efektu. Ćwiczenie wymaga skupienia i sporego 

nakładu pracy, a jednak realizowane jest przez studentów 

z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem. W trakcie reali-

zacji tego ćwiczenia można zaobserwować wyraźny wzrost 

świadomości plastycznej studentów i niejednokrotnie za-

skakująco dojrzałe efekty (po prawej).

Oprócz tego studenci realizują projekt własnego, liter-

niczego znaku graficznego, tworząc go z 2–3 liter (inicjałów 

własnych imion i nazwiska) jako niezależną i samodzielną, 

abstrakcyjną kompozycję. Tu uwaga skupia się na formie, 

konstrukcji litery i możliwości odczytania znaków, na roli 

czerni i bieli w kompozycji oraz na jej ekspresji.

Semestr czwarty

Publikacja

Pod koniec kursu studenci poszerzają zdobyte doświadcze-

nia z projektowania publikacji. Spotykają się z bardziej za-

awansowaną formą wydawniczą. Dotychczasowa tematyka 

zadania zmieniała się wielokrotnie. Ostatnio było to opraco-

wanie projektu graficznego oraz druk zina. Studenci realizują 

własne tematy, które związane są z ich zainteresowaniami, 

dotyczące wybranych aktywności, zjawisk czy obiektów. Dzię-

ki temu angażują się emocjonalnie w projekt i skupiają na 

przekazie ich własnych komunikatów. Wybrana tematyka 

jest dość wąska, specyficzna, przeznaczona dla niewielkie-

go grona odbiorców – by nie poświęcać zbytniej uwagi na 

Filip Handzel � Stanisław Młodożeniec, Futurobnia � 2016

Marta Sadlik � Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia � 2012

Sylwia Szczębara � Stanisław Młodożeniec, Futurobnia � 2016

Aleksandra Szwedo � Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia � 2012
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message. The range of themes is rather narrow, specific 

and targeted at a small audience in order to shift the 

focus from material selection to concrete design prob-

lems. We encourage students to look for typographic 

solutions and limit the number of photographs in the 

publication, as they largely determine the layout of the 

page and impose conventional compositions.

The exercise requires students to adjust the visual 

means of expression to the content of the publication 

at hand, consciously choose the font and visualize the 

relationship of magazine form to its intended recep-

tion, and thus allows them to consolidate their text 

and publication typesetting skills. Equally important 

is the role of the format, paper and print type. The 

design concept defines the obligatory elements that 

need to be included: the typesetting of longer aligned 

text in an article with a magazine layout (i.e. with ex-

cerpts, leads, headlines, page headers), list-type text 

(e.g. an interview), and a centrefold based on a typo- 

graphic composition.

The form of the magazine should remain functional, 

but a lot of leeway is permitted. We encourage stu-

dents to experiment with typesetting method, print-

ing substrate and cover, as long as their choices match  

the content.

The methodology of both tasks in the spring semes-

ter relies on self-presentation tasks. Students are asked 

to present the stage of their work, discuss their topic 

and justify their design choices. In the first year, these 

presentations are designed to expand on the lectures 

and allow students to exchange their design experienc-

es, share their observations on chosen fonts and briefly 

present their work thus far. In this way, they practice 

public speaking skills and learn how to sensibly defend 

their decisions.

This task concludes the introduction to lettering and 

typography course. Student projects are not cast away, 

as they will form a valuable element of their portfolio, 

as shown by the story of Anna Skoczeń, who received 

the prestigious Beatrice Warde Scholarship of the Type 

Directors Club in 2018 (on the left).

poszukiwania i wybór materiałów, lecz skupić się na kon-

kretnych problemach projektowych. Zachęcamy studentów 

do poszukiwania rozwiązań typograficznych i ograniczenia 

ilości zdjęć w publikacji, które w dużej mierze determinują 

układ strony i narzucają konwencjonalne kompozycje.

Ćwiczenie ma na celu trafne zastosowanie środków wy-

razu plastycznego względem treści publikacji, świadomy 

wybór kroju pisma, unaocznienie związku formy z odbiorem 

magazynu oraz utrwalenie umiejętności składu tekstu i ca-

łości publikacji. Nie bez znaczenia jest tu także rola formatu, 

papieru i rodzaju druku. Założenia projektowe przewidują 

obowiązkowe elementy, jakie mają znajdować się w artyku-

łach: skład dłuższej formy tekstu justowanego w artykule 

o pełnej kompozycji magazynu (czyli z wyimkami, leadem, 

nagłówkiem, żywą paginą), tekst o strukturze listy (np. wy-

wiad) oraz rozkładówka oparta na kompozycji typograficznej.

Forma magazynu powinna pozostać użyteczna, jednak 

wciąż dopuszczane są swobodne realizacje. Zachęcamy do 

eksperymentowania ze sposobem składania, podłoża i opra-

wy, o ile takie działania pozostają w korelacji z treścią.

W obydwu zadaniach w semestrach wiosennych stosu-

jemy metodę autoprezentacji. Studenci przedstawiają etap 

pracy, na jakim się znajdują, omawiają wybraną tematykę 

i uzasadniają własne decyzje projektowe. Na pierwszym 

roku prezentacje studentów są rozszerzeniem wykładów, 

podzieleniem się własnymi doświadczeniami projektowy-

mi, spostrzeżeniami wobec wybranego kroju pisma i krótką 

prezentacją zrealizowanego dotąd projektu. W taki sposób 

przyzwyczajamy studentów do wystąpień publicznych i sen-

sownej argumentacji swoich działań.

Tym zadaniem kończymy propedeutykę liternictwa i ty-

pografii. Studenckie projekty nie trafiają jednak do szufla-

dy – są cennym elementem budowanego przez nich portfolio, 

o czym przekonała się między innymi Anna Skoczeń, uho-

norowana w 2018 roku prestiżowym Stypendium Beatrice 

Warde, przyznawanym przez Type Directors Club (po lewej).
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Conclusions

The course in the introduction to lettering and typogra-

phy starts from content-free tasks that involve working 

with the letter form as such. In the first exercise, referred 

to the “wire”, the shape of the letter is defined in advance 

and the students’ role is merely to look for similar mod-

ules, counters and consistently employ newly-learned 

rules. In the subsequent task, “OHamburgefonsz”, these 

principles are expanded to include the individualized 

form of the character. The exercise is a stepping stone to 

creating a sign based on the students’ own initials, de-

signing a new font, and serves as a preparation for future 

typographic tasks. “Poem interpretation” aims to draw at-

tention to the impact of text layout and the construction 

of a coherent set of characters, rhythm and composition, 

and pays dividends in future typographic work. It is also 

a personal adventure for each and every student with the 

design of a tool letter that vividly illustrates the under-

lying constructional principles of the Latin script. The 

“font catalogue and zine”, in turn, is a practical exercise 

in basic editorial design and typesetting. The artistic side 

of these projects crucially depends on our students’ im-

agination, consciousness and the skills acquired in other 

studios. The syllabuses of different subjects in the plastic 

arts, design and theory are strictly interrelated, so that 

the skills they focus on may complement one another.

Specialization

Once they have completed the basic two-year introductory 

course, students can then choose from the studio’s selection 

of specialized courses and work on their ma diploma in the 

studio. Course participants, already aware of the nature of 

the field and with the first experiences in typography un-

der their belts, are asked to come up with topics they would 

like to explore and define the premises of their individual 

semester projects. This transfer of responsibility for the 

course to the students bears fruit in the form of mature 

creative decisions and ensures greater student engagement, 

as participants feel a personal connection to the topics of 

their choice. In recent years, we have observed that student 

projects naturally fall into three groups:

Podsumowanie kursu 
Kurs podstaw liternictwa i typografii rozpoczyna się od 

zadań pozbawionych treści, polegających na pracy z samą 

formą literniczą. W pierwszym ćwiczeniu – „drut” – kształt 

litery jest z góry narzucony, studenci poszukują jedynie po-

dobnych modułów, świateł i konsekwentnie stosują poznane 

zasady. Następnie w zadaniu „OHamburgefonsz” do wypra-

cowanych reguł dołącza się zindywidualizowany charakter 

znaku. To ćwiczenie jest początkiem do stworzenia znaku 

opartego na własnych inicjałach, zaprojektowania fontu 

oraz przygotowaniem do późniejszych zadań związanych 

z typografią. Interpretacja wiersza to zwrócenie uwagi stu-

dentów na oddziaływanie układu tekstu, na budowę zgod- 

nego zespołu znaków, rytm i kompozycję, co znakomicie 

wpływa na późniejsze działania typograficzne. Jest to także 

osobiste zmaganie się każdego studenta z tworzeniem lite-

ry narzędziowej, równocześnie ukazujące naocznie zasady 

konstrukcji znaków pisma łacińskiego. Projekt katalogu 

fontu i zina to praktyczna nauka składu i projektowania 

wydawnictw na podstawowym poziomie technicznym. Arty-

styczna strona projektów zależy od inwencji studentów, ich 

świadomości i umiejętności zdobytych także w innych pra-

cowniach. Programy poszczególnych przedmiotów ogólno-

plastycznych, projektowych i teoretycznych są ściśle skore-

lowane ze sobą, aby zdobyte w nich umiejętności wzajemnie  

się uzupełniały.

Specjalizacja
Po ukończeniu podstawowego dwuletniego kursu studenci 

mają możliwość korzystać z oferty dydaktycznej pracowni 

jako przedmiotu specjalistycznego, a także realizować w niej 

dyplom magisterski. Uczestnicy zajęć, znając specyfikę pracy 

z literą i dysponując pierwszymi doświadczeniami w dziedzi-

nie typografii, zgłaszają zagadnienia, które chcieliby zgłębić, 

a także określają założenia swoich projektów semestralnych. 

Takie przeniesienie odpowiedzialności za treści nauczania 

na studentów procentuje dojrzałymi decyzjami twórczymi, 

a także większym zaangażowaniem wobec tematów, z któ-

rymi autorzy są osobiście związani. Na przestrzeni ostatnich 

lat zaobserwowaliśmy, iż działania studentów w naturalny 

sposób dzielą się na trzy grupy:

1. font design and projects relying  

on original lettering expression;

2. applied graphics: visual identity, advertising,  

typographic posters, editing, editorial design,  

packaging typography design, etc.;

3. experimental and conceptual projects.

Re. 1

Some students choose to design fonts, both display 

and text fonts. In this case, the methods they resort to 

will depend on their earlier experience and preferenc-

es. Students need to master the basics of Fontlab. We 

suggest that font design should begin with the defini-

tion of its purpose (content and function), which will 

then determine the actions of the student from the 

start. The process attests to the high effectiveness of 

earlier curriculum teaching, which allows students 

to work with ease, without the need to go back to the 

basics. It usually takes two semesters to complete the 

font design, with very interesting final solutions, rang-

ing from display and text fonts to experimental fonts.  

Examples include:

• a book-face font designed as part of  

the diploma project by Wiktor Buksza;

• the diploma project of Matylda Płodzień –  

a script typeface where one of the major  

challenges was to deftly connect all  

minuscule letters (below);

• display fonts.

1. projektowanie fontów i działania operujące autorską 

ekspresją literniczą;

2. grafika użytkowa: projektowanie elementów identyfika-

cji wizualnej, druków reklamowych, plakatów typogra-

ficznych, edytorstwo, projektowanie publikacji, typogra-

ficznej grafiki opakowań itp.;

3. działania eksperymentalne i konceptualne.

Ad. 1

Niektórzy studenci wybierają jako przedmiot swojej pracy 

projektowanie fontów, zarówno akcydensowych, jak i dzie-

łowych. Tutaj metoda pracy zależna jest od wcześniejszych 

doświadczeń studenta oraz jego preferencji warsztatowych. 

Student musi opanować podstawy Fontlaba. Proponujemy, 

aby punktem wyjścia do projektu fontu było jego przeznacze-

nie (funkcja i treść), które w znacznym stopniu determinują 

od samego początku działania studenta. Obserwujemy tu 

bardzo dobrą skuteczność wcześniejszego procesu eduka-

cyjnego pozwalającego na swobodną pracę bez potrzeby 

wracania do podstaw. Praca nad kompletnym fontem trwa 

na ogół dwa semestry. Powstają bardzo ciekawe rozwiązania 

od fontów dziełowych, po akcydensowe i eksperymentalne. 

Przykładem mogą być następujące prace:

• font dziełowy zaprojektowany jako praca  

dyplomowa przez Wiktora Bukszę;

• dyplom Matyldy Płodzień – pisanka  

kaligraficzna, gdzie jednym z ważniejszych  

problemów było sprawne łączenie ze sobą  

wszystkich liter minuskułowych (poniżej);

• fonty akcydensowe.
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Ad. 2

Kolejną grupą są projekty, które świadomie operują literą, 

by wzmocnić działanie użytkowych form graficznych, ta-

kich jak publikacje, systemy identyfikacji wizualnej i ele- 

menty reklamowe. Dzięki współpracy z zewnętrznymi 

instytucjami zapewniamy studentom możliwość pracy  

nad realnymi przedsięwzięciami, które zostaną wdrożone  

i opublikowane. 

Od kilku lat wspieramy inicjatywy Instytutu Kultury Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, między innymi dbając o oprawę 

graficzną Festiwalu Kultury i Mediów Polikultura, a także 

wspólnie realizując przedsięwzięcia artystyczne. Projekto-

wanie identyfikacji wizualnej Festiwalu zawsze jest poprze-

dzone długim procesem poszukiwania metafory graficznej, 

inspirowanej hasłem bieżącej edycji. Zeszłoroczne dzieło 

kwartetu studentek: Zofii Dziurawiec, Marii Smagi, Zuzanny 

Opozdy i Pauliny Łabuz, otrzymało międzynarodową nagro-

dę A’Design Award (il. 3).

Ogrom pracy włożony został również w projekty wydaw- 

nictw Instytutu Kultury, autorstwa Zuzanny Opozdy, Mo-

niki Szydłowskiej i Olgi Szopy. Profesjonalny skład tek-

stu, przełamany trafnymi zabiegami graficznymi, dopełnia  

treść publikacji.

Studenci odważnie sięgają po współczesne strategie wi-

zualne, udowadniając, iż żmudne „pisanie patykiem” nie 

ogranicza ich świeżego spojrzenia, a jedynie uwrażliwia 

i uczy weryfikacji trendów. Przykładem może być zeszło-

roczna oprawa wystawy końcoworocznej Wydziału Grafiki 

autorstwa Gabrieli Basty, Moniki Szydłowskiej, Olgi Szopy 

i Karoliny Biskup. W neutralne plakaty i druki ingerowali 

studenci wszystkich pracowni, nadając całości żywy i ory-

ginalny charakter (il. 4).

Re. 2

The second group includes projects that consciously ma-

nipulate letters to reinforce the impact of everyday graphic 

forms, such as publications, visual identity systems and 

advertisements. Thanks to our cooperation with external 

institutions, we are able to give students an opportuni-

ty to work on real-life projects that will be put into use  

and published. 

For several years now, we have supported the initia-

tives of the Institute of Culture of the Jagiellonian Uni-

versity, creating the visual design of the Polikultura 

Festival of Culture and Media, and collaborating on 

a variety of art projects. Our work on the visual identity 

of the Festival is always preceded by a long process of 

searching for the appropriate visual metaphor inspired 

by the slogan of a given edition. Last year’s design by 

a quartet of students: Zofia Dziurawiec, Maria Smaga, 

Zuzanna Opozda, and Paulina Łabuz, won the interna-

tional A’Design Award (fig. 3). 

A lot of effort has also been invested in the editorial 

design of various publications released by the Institute 

of Culture, by Zuzanna Opozda, Monika Szydłowska and 

Olga Szopa. Professional typesetting and spot-on visual 

devices complement their contents. 

Students boldly employ contemporary visual strate-

gies, proving that the toilsome nature of the task does 

not cramp their fresh vision but, rather, makes them 

more sensitive and teaches them to verify current trends. 

A case in point is last year’s visual project for the end-

of-year exhibition at the Faculty of Graphic Arts, de-

signed by Gabriela Basta, Monika Szydłowska, Olga 

Szopa and Karolina Biskup. The neutral posters and 

printed materials were jointly created by students from 

all the studios, which gave the final product a lively and  

original look (fig. 4). 

il. 3

il. 4



 

Ad. 3

Trzecia grupa – działania eksperymentalne – wydaje się 

wynikiem ewolucji współczesnych uczelni artystycznych. 

Wielowątkowe, interdyscyplinarne projekty wymagają szcze- 

gólnej otwartości prowadzących. Z jednej strony należy 

wspierać koncepcję twórcy, a z drugiej udzielić rzetelnej ko-

rekty w zakresie specjalistycznej wiedzy i ideowej postawy 

własnej pracowni. W ten sposób umożliwiamy studentom 

kompletne i nieskrępowane wykorzystanie oferty progra-

mowej uczelni – prowokując do wykorzystania pełnego spek- 

trum dostępnych mediów, przez łączenie doświadczeń pro-

jektowych i artystycznych.

Dobrym przykładem mogą być działania Zofii Kosiby – 

jej idea uniwersalnej bryły, w obrębie której można ułożyć 

kształt każdej z liter alfabetu, zaowocowała dziesiątkami 

szkiców, rysunków, notatek i animacji. Dokumentacja swo-

istej dekonstrukcji procesu projektowego, wynikająca z uto-

pijnych poszukiwań autorki, stała się oddziałującym na wy-

obraźnię odbiorcy plastycznym dziełem.

Kolejny przykład to hipertekstowa interpretacja opowia- 

dania Jorge Louisa Borgesa Wieża Babel. Historia ta przed-

stawia wizję biblioteki zawierającej wszystkie możliwe teksty 

skonstruowane przy pomocy kombinacji liter, spacji, prze-

cinka i kropki. Autorka – Alicja Denkowska – sięgnęła po 

język programowania, by uczynić opowieść interaktywną 

dla odbiorcy. Naciskając przyciski na klawiaturze, ujawnia-

my tekst, wyświetlając kolejne litery. Ta trafna metafora 

swoistej przypadkowości informacyjnej ukazuje również 

otwartość świata typografii na działania konceptualne.

Ostatni przykład to dokumentacja powstałego w 2018  

roku dyplomu magisterskiego, realizowanego przez Pau-

linę Grondal. Autorka posługuje się najbardziej pierwot-

ną formą typograficznego wyrazu – szeroko pojętą notacją. 

Notacja jako obraz bez możliwości odczytania treści i obraz 

treści splatają się tu w jedną opowieść o powstawaniu pra-

cy dyplomowej. Plansze i instalacja przedstawiające zapis 

autorski zespolone zostały w formę książki, w której treść 

i abstrakcyjna notacja przenikają się wzajemnie, tworząc 

niepowtarzalną, osobistą opowieść (po lewej).

Re. 3

The third group, which includes experimental designs, 

seems to represent the end point of the natural evolu-

tion of contemporary art schools. Multifaceted, interdis-

ciplinary projects require teachers to show an attitude of 

great openness. On the one hand, they need to support 

the artist in his idea and, on the other, come in with ac-

curate corrections that tie in with specialist knowledge 

and the ideology of the studio. In this manner, they are 

able to help students tap the full and unlimited poten-

tial of the curriculum offered by the school, encouraging 

them to use the broadest spectrum of available media 

by combining art and design experiences.

A good case in point is the work of Zofia Kosiba and 

her idea of a universal solid, within whose volume one 

can inscribe the shape of every character in the alphabet, 

which spawned dozens of sketches, drawings, notes and 

animations. The documentation of this peculiar decon-

struction of the design process, informed by the utopian 

quest of the author, has become a plastic artwork that 

stimulates the imagination.

Another example is the hypertextual interpretation of 

a story by Jorge Louis Borges, The Library of Babel. The 

story depicts a library containing all possible texts con-

structed from combinations of letters, spaces, commas 

and periods. The author of the project, Alicja Denkowska, 

used a programming language to make the story interac-

tive. By pressing different keys on the keyboard, viewers 

make the text unfold on screen letter by letter. This apt 

metaphor of informational contingency also illustrates 

the openness of typography to conceptual projects.

Last but not least, it is worth mentioning the docu-

mentation of an ma diploma defended in 2018 by Paulina 

Grondal. The author tapped into the most basic means of 

typographic expression: notation in its broadest sense. No-

tation as an image without legible content and the image 

of content are woven together into a single thread that 

tells the story of the ma diploma as it came to be. Posters 

and an original installation were brought together into 

a book, where content and abstract notation interpenetrate 

each other, creating a unique, personal story (on the left).
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Wpisując się w specyfikę Wydziału Grafiki asp w Krakowie, 

nie mamy na celu wykształcenia profesjonalnych typogra-

fów, lecz artystów grafików, którzy literę traktują jako two-

rzywo plastyczne własnych artystycznych lub projektowych 

działań. Staramy się ukazać studentom zalety i siłę ekspresji 

litery traktowanej jako szeroko rozumiany środek przekazu. 

W szczególny sposób staramy się dbać o to, aby działania stu-

dentów nie były wyłącznie dziełem przypadku czy upodobań, 

ale przede wszystkim celowych zabiegów określonych w za-

łożeniach oraz konsekwentnie tworzonego zespołu znaków 

o jednolitym charakterze. Uświadamiając, iż obraz tekstu 

jest tu bardziej obrazem niż zwerbalizowaną treścią, uczymy 

celowości i sensu działania.

Zofia Kosiba � Obraz litery, dyplom magisterski, 2019 �  

Image of the Letter, ma diploma, 2019
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Z przyjemnością obserwujemy, gdy w naszej pracowni 

litery awansują ze skromnej funkcji cząstki wypowiedzi 

pisemnej do roli wiodącego środka wyrazu artystycznego. 

Żmudnie kreślone przez początkujących adeptów sztuk gra-

ficznych, niecierpliwie czekają, by ujawnić się w ich przy-

szłych dziełach, dopowiadać, wyjaśniać, wzbogacać lub 

olśniewać wyszukaną formą. A gdy służą wyrażeniu nawet 

najbardziej przewrotnych wizji, przypominają autorowi o źró-

dłach twórczej ekspresji, budując uniwersalną platformę  

dialogu o sztuce.

In an effort to fit into the Faculty of Graphic Arts of the 

Academy of Fine Arts in Kraków, our aim is to train not 

professional typographers, but graphic artists who treat 

the letter as a raw material for their original work in art 

and design. We attempt to introduce students to the ad-

vantages and expressive power of the letter understood 

as a medium. In particular, we take care to make sure 

that student projects are not merely the result of chance 

or preference, but of purposeful decisions rooted in pro-

ject goals and based on a consistent set of uniform char-

acters. By making our students aware that the image 

of text is an image more than a verbalized content, we 

teach them to take deliberate and meaningful actions.

It is always a pleasure to observe how letters in our 

studio progress from fulfilling a modest role as parti-

cles of a written statement to the rank of the leading 

means of artistic expression. Laboriously sketched by 

the initiates of the visual arts, they impatiently wait 

to unfold their full potential in subsequent works, by 

adding, explaining, enriching content or dazzling the 

viewer with a sophisticated form. Harnessed to express 

even the most perverse visions, they remind the author 

of the sources of creative expression and build a univer-

sal platform for dialogue on art.
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1. Wiadomości ASP, nr 21/2002, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2002. 

Wiadomości ASP, nr 21/2002, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2002.

2. Więcej o metodzie dydaktycznej prof. Gardowskiego: 

83 lata Pracowni Liternictwa i Typografii w ASP w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie, 2012. 

More about the teaching method of prof. Gardowski: 

83 years of the Lettering and Typography Studio in the Academy of Fine Arts in Cracow, Wydawnictwo  

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2012

3. Walter Kaech, Rhythmus und Proportion in der Schrift, Walter-Veriag, Olten (Szwajcaria) 1956. 

Walter Kaech, Rhythm and Proportion in Lettering, Walter-Veriag, Olten (Switzerland) 1956.

4. Słownik sformułowany na podstawie:  

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, tłum. Dorota Dziewońska, d2d.pl, Kraków 2013; 

Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008. 

Dictionary based on:  

Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, trans. Dorota Dziewońska, d2d.pl, Kraków 2013; 

Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

5. Nauka składu tekstu w oparciu o: 

Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta, d2d.pl, Kraków 2015; 

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008. 

Typesetting course based on: 

Michael Mitchell, Susan Wightman, Book Typography. A Designers Manual, d2d.pl, Kraków 2015; 

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008. 
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Let everyone learn as they will and as they like1

Wolfgang Fugger (1519–1568)

The Typeface and Calligraphy Design Studio was estab-

lished in 2014 at the Department of Graphic Design of 

the Faculty of Graphic Art and Painting. Its chief mis-

sion has been to create original Latin script typefaces, as 

well as calligraphy designs based on handwriting. Con-

temporary typography is increasingly defined by unique, 

tailor-made designs. Amongst the wide availability of 

perfect, often free fonts, dedicated lettering composi-

tions seem to emerge as an area of exceptional creative 

potential and prospects for growth. Global trends in the 

evolution of typography spur the development of the 

field of dedicated corporate fonts, as well as ever more 

distinctive calligraphy pieces. The individual nature 

of calligraphy, with its intrinsically manual, and thus 

expressive, character is increasingly appreciated in the 

culture of surfeit and ubiquitous perfection. Creative, 

out-of-the-box typographic designs that elude the triv-

ial aesthetics of the everyday are gradually becoming 

indispensable for anyone who sees an original visual 

brand identity as a necessary condition. 

The Studio is there to meet these expectations.

Niechaj każden tak się uczy, jak sam chce i jak mu się podoba1

Wolfgang Fugger (1519–1568)

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii istnieje 

od 2014 roku w ramach struktury Wydziału Grafiki i Malar-

stwa w Katedrze Projektowania Graficznego. Głównym celem 

Pracowni jest kreacja autorskich krojów pisma łacińskiego, 

a także projektów kaligraficznych bazujących na formie 

pisma odręcznego. Unikatowy i dedykowany konkretne-

mu odbiorcy charakter projektu w coraz większym stop-

niu stanowi o charakterze współczesnej typografii. Wobec 

powszechnej dostępności perfekcyjnych, i nierzadko dar-

mowych, fontów dedykowane kompozycje liternicze zdają 

się stanowić obszar o wyjątkowej potencji twórczej i możli-

wościach rozwoju. Światowe tendencje dynamiki ewolucji 

typografii zmierzają ku rozwojowi obszaru dedykowanych 

fontów korporacyjnych, a także coraz silniej wyróżniają-

cych się utworów kaligraficznych. Indywidualny charakter 

kaligrafii, którego immanentną cechą jest manualny – a za-

tem ekspresyjny – charakter, stanowi coraz większą wartość 

w dobie kultury przesytu i powszechnej doskonałości. Kre-

atywne i wymykające się trywialnej estetyce codzienności 

projekty typograficzne stają się z wolna koniecznością tych 

dla zleceniodawców, dla których indywidualność wizualnej 

identyfikacji marki jest warunkiem koniecznym. 

Celem Pracowni jest sprostać tym oczekiwaniom.

Pracownia Projektowania 
Krojów Pism i Kaligrafii 
Łukasz Chmielewski 

 
 
 
Type and Calligraphy Design Studio
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The very name of the Studio suggests that it encom-

passes a rather vast range of issues; we must thus define 

its essential subject areas. The order of presentation 

below does not correspond to teaching chronology; it 

is meant as a compilation of ingredients rather than 

a faithful representation of a process.

The first area, to which I refer as “original typefaces”, 

is designed to encourage students to find their own  

form of expression through script. A key goal in the 

process is to forge a personal expressive language that 

does not prioritize readability, but focuses on commu-

nicative power as the dominant assessment criterion. 

In this case, the concept of “typeface” is not identical 

to that of “font”, let alone “type”. The technological 

limitations of font design are too far-reaching to allow 

unconstrained expression; they impose certain formal 

means and thus keep imagination reined in within the 

bounds of entrenched, dominant technology. This gives 

rise to typefaces with a rather narrow range of applica-

tions, but also a very unique appearance. These products, 

however, can still be called “typefaces”, even though 

their editing requires more complex procedures than 

those of text editor fonts. A good case in point is the 

Ducale typeface designed by the students of isia (Is-

tituto Superiore per le Industrie Artistiche) in Urbino 

during a workshop I taught there in 2016. The typeface 

was dedicated to the town of Urbino and inspired by 

Palazzo Ducale and its collections of Renaissance paint-

ings and religious frescoes. In order to ensure stylistic 

consistency, photographs of the paintings were reduced 

to greyscale; the legibility of individual characters was 

guaranteed through uniform black forms that brought 

to mind block type script. Despite the use of such seem-

ingly extreme forms as fragments of Renaissance paint-

ings, titles typeset with this typeface are fully legible, 

communicative and always bring a smile to one’s face  

(on the right).

The same workshop yielded yet another typeface in 

the group of innovative fonts, this time inspired by pho-

tographs of the rooftops of Urbino. A particular role in 

this case was played by the relationship between form 

Zakres problematyczny określony nazwą Pracowni jest 

bardzo obszerny i należy tutaj zdefiniować zasadnicze ob-

szary merytoryczne. Ich kolejność nie wynika z chronologii 

dydaktycznej, ale jest raczej kompilacją składników niż od-

wzorowaniem procesu.

Pierwszy obszar, nazwany przeze mnie „autorskie kro-

je pisma”, ma na celu skłonić studentów do poszukiwań 

własnych form ekspresji za pomocą pisma. Kluczowym 

problemem jest znalezienie osobistego języka wypowie-

dzi, którego czytelność (readability) nie jest wartością 

priorytetową, ponieważ siła komunikatywnej ekspresji 

jest czynnikiem dominującym i wartościującym. W tym 

wypadku pojęcie „krój pisma” nie jest tożsame z pojęciem 

„font” ani tym bardziej „czcionka”. Ograniczenia wynikają-

ce z uwarunkowań technologicznych związanych z wyge-

nerowaniem fontu są zbyt daleko idące, uniemożliwiają 

pełną ekspresję i zmuszają do zastosowania określonych 

środków formalnych, zamykają tym samym wyobraźnię 

w ramach przyjętej i dominującej technologii. W rezul-

tacie powstają kroje tytułowe o bardzo wąskim zakresie 

zastosowania, ale jednocześnie niezwykle unikatowym 

charakterze. Niemniej utwory te można z pewnością na-

zwać „krojem pisma”, pomimo konieczności zastosowania 

bardziej złożonych procedur przy jego edycji, niż ma to 

miejsce w przypadku korzystania z fontów w edytorze tek-

stu. Bardzo dobrym przykładem realizacji takiego pisma 

jest krój Ducale zrealizowany przez studentów isia w Urbi-

no (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) w 2016 

roku w trakcie prowadzonych tam przeze mnie warszta-

tów. Krój dedykowany miastu Urbino, inspirowany Palazzo 

Ducale i znajdującym się w jego zbiorach renesansowym 

malarstwem oraz freskami przedstawiającymi sceny reli-

gijne. W celu uzyskania stylistycznej konsekwencji kroju 

wszystkie fotografie malatur sprowadzono do skali szarości, 

natomiast o czytelność poszczególnych znaków zadbały 

jednolite czarne formy przywołujące skojarzenia z pismem 

jednoelementowym. Pomimo zastosowania tak – wydawało-

by się – ekstremalnych dla kroju pisma form, jakimi są frag-

menty renesansowych obrazów, złożone nim teksty tytuło-

we zachowują pełną czytelność, komunikatywność i zawsze  

budzą uśmiech (po prawej).



106 107Pracownia Projektowania Krojów Pism...  �  Type and Calligraphy Design... Akademia Sztuk Pięknych  �  The Academy of Fine ArtsŁuka sz  C h m i e le w s ki Ł ód ź

and anti-form, the matter and anti-matter of script. Par-

adoxically, the anti-matter was composed of the very 

matter of the walls of Urbino, while the ingredients that 

made up the type included the sky, the background, and 

space. All characters are photographs of existing places, 

framed without image editing software, which was only 

used to equalize their saturation level. Each character 

is actually a visual artwork in its own right, a veduta, if 

we think of it in terms of painting; even so, the typeface 

preserves its legibility. It has a limited range of appli-

cations, but what deserves attention is the successful 

attempt to introduce type into the realm of values, forms 

and styles hitherto associated with other disciplines  

of the fine arts. 

If the two examples of type design discussed above 

represent a coherent system of consistently designed 

characters that together make up a typeface, the next 

step on the way toward a fully individualized formal 

language involves calligraphy pieces, where the rela-

tionship between visual form and the word is closed and 

indissoluble. Creating a piece dedicated to a concrete 

sequence of characters allows one to unleash expressive 

power to an extent much greater than any systematized 

typeface, even one based on the principles of openness 

and universality. 

An important role in the curriculum of the studio is 

played by inspirations derived from the Far East and its 

culture, aesthetics and philosophy of writing. In China 

and Japan, calligraphy has been held in particularly 

high regard. It is here [in China] that the aesthetics of 

calligraphy was born, rooted in the principles of harmo-

ny and balance, it is here […] that calligraphy emerged as 

a discipline of the fine arts, capable of expressing emotions 

and conveying ideas, based on diverse means of artistic 

expression and coexistent with painting, but held in much 

higher regard. The reason why calligraphy was prized 

above all was that it combined three different fine arts: 

writing, and thus the semiotics of meaning; poetry, and 

thus semantics, emotionality and thought; and painting, 

and thus visual expression2. In European culture, in con-

trast, the Bible made it clear two thousand years ago: 

Podczas tych samych warsztatów w Urbino powstał 

inny krój, reprezentujący grupę należącą do obszaru kro-

jów o innowacyjnym charakterze, w którym inspirację 

stanowiły tym razem fotografie dachów miasta Urbino. 

Ważną rolę odgrywała tutaj relacja formy i antyformy, 

materii pisma i antymaterii. Paradoksalnie antymaterią 

jest właśnie materia budynków, mury Urbino, a tym, co 

tworzy literę, jest niebo, tło, przestrzeń. Wszystkie znaki 

to fotografie zastanych miejsc kadrowane bez ingerencji 

programu do edycji obrazu, który wykorzystano jedynie 

do ujednolicenia poziomu nasycenia tonalnego. Każdy 

znak jest właściwie osobnym utworem plastycznym, we-

dutą – jeśli myślimy w kategoriach malarskich, pomimo 

to krój pozostaje czytelny. Zakres możliwości jego zasto-

sowania jest ograniczony, istotna jest jednak próba wpro-

wadzenia pisma w obszar wartości, form czy stylów do-

tychczas identyfikowanych z zupełnie innymi dziedzinami  

sztuk pięknych.

Jeśli jednak w przypadku obydwu powyższych przykła-

dów reprezentujących projekty związane z kreacją szeroko 

pojętego kroju pisma można mówić o systemie konsekwent-

nie projektowanych znaków tworzących w rezultacie krój, 

to kolejnym krokiem w stronę indywidualizacji języka for-

my są utwory kaligraficzne, w których związek pomiędzy 

formą wizualną a słowem jest nierozerwalny i zamknięty. 

Dedykowany konkretnej sekwencji znaków utwór pozwa-

la na uwolnienie ekspresji w stopniu o wiele większym 

niż usystematyzowany krój zakładający pewną otwartość 

i uniwersalność zastosowań. 

Niebagatelne znaczenie w konstruowaniu programu pra- 

cowni mają inspiracje zaczerpnięte z dalekowschodniej 

kultury, estetyki i filozofii pisma. W Chinach i Japonii ka-

ligrafię darzono szczególnym uznaniem. To tutaj [w Chi-

nach] narodziła się estetyka kaligrafii, oparta na zasadach 

harmonii i równowagi, to tutaj […] narodziła się kaligrafia 

jako dziedzina sztuki pięknej, zdolna wyrażać emocje oraz 

przekazywać idee, oparta na różnorodnych środkach wyrazu 

artystycznego, współwystępująca z malarstwem, ale cenio-

na wyżej od niego. Przyczyną, dla której najbardziej ceniono 

kaligrafię, jest fakt łączenia w jednej sztuce trzech różnych 

sztuk pięknych: pisma, a więc semiotyki znaczeń; poezji, a więc 

In the beginning was the Word3. Writing is considered as 

secondary to the word and merely translates thought. 

The attitude of Far Eastern calligraphers relies on a di-

ametrically opposed understanding of the relationship 

between writing and the word, and confers a higher 

status on the former. Creativity is seen as immanent  

to the writing process.

This approach serves as an important creative factor 

in the search for a personal visual identity, which is ex-

tremely important in working with students.

The purpose of tasks assigned in this subject area is to 

explore diverse forms of expression that go beyond the 

wording of a given text; the writing should be more than 

a mere visual representation of content and become con-

tent itself, impossible to translate into the language of 

the spoken word. This attitude stands in stark contrast 

to scripts that aim to serve as “transparent” translators 

whose “professional code of ethics” forbids any interfer-

ence with the content. The act of writing as a creative 

factor lies at the very core of works created in the Studio 

and the theories of J. Derrida provide yet another frame 

of reference for the curriculum and its experimental 

calligraphy exercises.

Another element of the creative process involves the 

creative reliance on intuition and chance as factors that 

elude the rational criteria of reason. 

A case in point is a calendar designed by Lisa Sorba 

during the pata International Courses organized by the 

Academy of Fine Arts in Łódź with the active participa-

tion of the Studio. Designs were created with manual 

techniques, classical painting tools and technological 

experimentation; raw materials were not always em-

ployed in accordance with their intended use.

A completely different approach was taken by Agata  

Balicka (fig. 1) in a similar course task based on glitch, 

an error produced during digital image processing. 

A visual value was discovered in something that every-

one seeks to avoid, something depreciating and in it-

self worthless. The project interrogates the issues of 

aesthetic value in contemporary culture and proposes  

its own answers.

semantyki, emocjonalności i przekazu myśli; oraz malarstwa, 

a więc ekspresji wizualnej 2. W kulturze europejskiej spra-

wa jest jasna od dwóch tysięcy lat i zapisana w Biblii: Na 

początku było Słowo3. Pismo jest zatem drugorzędne w sto-

sunku do słowa, pełni funkcję translatora myśli. Postawa 

dalekowschodnich kaligrafów oparta jest na diametralnie 

odmiennej koncepcji relacji pisma i słowa, którą cechuje 

przekonanie o wyższości pisma nad słowem. Twórczy cha-

rakter procesu pisania jest zatem jego immanentną cechą.

Takie podejście stanowi ważny i twórczy czynnik w po-

szukiwaniu własnej tożsamości graficznej, co jest niezwykle 

istotne podczas pracy ze studentami. 

W ćwiczeniach z tego obszaru problemowego celem jest 

znalezienie różnorodnych form wyrazu dalece wykracza-

jących poza słowa zawarte w danym utworze, w którym 

pismo nie stanowi li tylko wizualnej reprezentacji treści, 

ale jest treścią samą w sobie, nieprzetłumaczalną na język 

słowa mówionego. Utwory te reprezentują postawę skrajnie 

odmienną od tej, która stanowi esencję pism dziełowych 

dążących do bycia „przezroczystym” tłumaczem treści, któ-

rego „etyką zawodową” jest nieingerowanie w ową treść. 

Akt pisania jako czynnik twórczy stanowi rdzeń utworów 

kaligraficznych realizowanych w Pracowni. Teorie pisma 

J. Derridy stanowią kolejny punkt odniesienia w definio-

waniu programu i ćwiczeń o charakterze kaligraficznym 

i eksperymentalnym. 

Innym elementem procesu kreacji jest twórcze wykorzy-

stanie intuicji i przypadku jako tych, które wymykają się 

przewidywalnym kryteriom racjonalnego rozumu. 

Przykładem takiej pracy jest kalendarz zaprojektowany 

przez Lisę Sorbę podczas Międzynarodowych Kursów pata 

organizowanych przez asp w Łodzi, w których Pracownia 

brała udział. Projekty zrealizowane zostały za pomocą tech-

nik manualnych, przy użyciu klasycznych narzędzi malar-

skich i eksperymentów technologicznych – z stosowaniem 

materiałów nie zawsze zgodnym z przeznaczeniem. 

Zupełnie inną postawę zaprezentowała Agata Balicka 

(il. 1) w analogicznym ćwiczeniu kursowym, w którym źró-

dłem inspiracji był glitch – błąd powstały na skutek cyfrowej 

obróbki obrazu. Wartość plastyczna odnaleziona została 

w tym, czego wszyscy użytkownicy pragną uniknąć, w tym, 
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il. 2 � Cátia Laranjeira (Portugalia) � (Portugal)
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Similar questions are also posed by Małgorzata Dej- 

czer, who uses fluorescent paint to write in the dark, 

Michał Święcicki, a surfer who freely juggles different 

styles and techniques, or Karolina Dela and Cátia Lar-

anjeira (fig. 2), whose works are the product of more or 

less controlled chance.

Designed to promote an independent search for indi-

vidual and experimental forms, these tasks also aim to 

provoke students to define their own creative personality 

and address the questions of artistic approach and iden-

tity – a difficult challenge, because, unlike in the past, no 

unambiguous answers to these questions exist today. 

The studio is also involved in digitizing typefaces that 

until now have only existed in analogue form (revival). 

An immense source of inspiration in this area is provid-

ed by the Art Book Museum in Łódź and the activities of 

Jadwiga and Janusz Tryzno, who invite students to freely 

explore and use its collections. This has given rise, for 

instance, to the Cyklop (fig. 3) typeface, based on a mod-

el by an unknown author, dating back to 1931, revived 

by Marcin Dybaś and Joanna Kotas. Created in 2016 in 

a Regular and Italic style, the font provided an impetus 

for further revivals of forgotten typefaces buried in the 

basements of the Museum. Of course, revival is a very 

broad concept that encompasses both free inspiration, 

a direct copy of the original with all its flaws, and a copy 

later retouched with the use of modern technologies.

At the moment, Marcin Dybaś and I are working on 

a project that involves reviving a Remington Portable 

typewriter typeface and designing its parametric vec-

torization method.

The contemporary market, where visual identity plays 

an increasingly central role in company marketing and 

image-building, fuels the expansion and customization 

of visual communication tools, such as dedicated typefac-

es tailor-made for a specific user, which sets them apart 

from a multitude of other similar fonts. The drive toward 

custom-designed, exclusive solutions is the mainspring 

of dedicated types. One such example is Unima, a type-

face designed for a cultural institution; to be more spe-

cific, for the Academy of Fine Arts in Łódź by Bartłomiej 

co deprecjonuje i nie ma wartości. Autorka swoim projektem 

stawia pytania dotyczące wartości estetycznych we współ-

czesnej kulturze; szuka własnych na nie odpowiedzi.

Na podobne pytanie próbuje odpowiedzieć Małgorzata 

Dejczer, pisząc w ciemności farbą fluorescencyjną, Michał 

Święcicki – surfer, swobodnie żonglujący stylistykami i tech-

nikami, czy Karolina Dela i Cátia Laranjeira (il. 2), których 

prace powstawały na skutek mniej lub bardziej kontrolowa- 

nego przypadku.

Ćwiczenia ukierunkowane na samodzielne poszukiwania 

indywidualnych i eksperymentalnych form mają też spro-

wokować studentów do definiowania własnej osobowości 

twórczej i odpowiedzi na bardzo trudne pytania dotyczące 

tożsamości i postawy artystycznej – trudne, ponieważ nie 

znajdą dziś na nie tak jednoznacznej odpowiedzi jaką ofe-

rowały czasy minione. 

Kolejnym obszarem związanym z działalnością Pracowni 

jest digitalizacja krojów pisma istniejących dotychczas 

w formie analogowej (revival). Potężnym źródłem inspira-

cji dla studentów jest istniejące w Łodzi Muzeum Książki 

Artystycznej i działalność Jadwigi i Janusza Tryzno, któ-

rzy udostępniają studentom zbiory muzeum i umożliwiają 

korzystanie z nich. Dzięki temu mógł powstać krój Cyklop 

(il. 3), oparty na wzorze nieznanego autora, pochodzący 

z 1931 roku, którego odnowieniem zajęli się Marcin Dybaś 

i Joanna Kotas. Powstały w ten sposób w 2016 roku krój 

w wersji Regular i Italic stał się początkiem dla kolejnych 

rewitalizacji zapomnianych krojów znajdujących się w piw-

nicach Muzeum. Oczywiście rewitalizacja to pojęcie bardzo 

obszerne, które mieści w sobie zarówno swobodną inspirację 

czy bezpośrednie odwzorowanie oryginału z uwzględnie-

niem jego niedoskonałości, jak i odwzorowanie poddane 

późniejszmu retuszowi wykorzystującemu współczesne osią- 

gnięcia technologiczne.

Projektem, nad którym obecnie pracujemy wspólnie z Mar- 

cinem Dybasiem, jest rewitalizacja oraz przede wszystkim 

opracowanie metody parametrycznej wektoryzacji kroju 

pochodzącego z maszyny do pisania Remington Portable. 

Współczesny rynek identyfikacji wizualnej, która stano-

wi coraz silniej akcentowaną wartość marketingową mają-

cą ważną pozycję w wartościowaniu firmy, wymaga coraz 
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Rózga as his graduation project in the Studio. The font 

is remarkable for its excellent legibility; it stands out 

from other sans serif fonts thanks to its terminals and 

elongated upper and lower tips in the minuscule script.

Another noteworthy graduation project is the Couple 

family, designed by Marcin Dybaś and Joanna Kotas. 

The project encompasses a classical title typeface de-

signed to support the visual identity of a design studio.

Dedicated fonts are sure to play an even greater role 

in marketing and visual identity in the future, which is 

why their design is one of the priorities of my Studio.

The development of script is an evolving chain of 

cause and effect, a process in which the present begins 

to actualize the potential of the future, but itself cannot 

be properly experienced without a consciousness of the 

past. The continuity of the process, therefore, forces us 

to constantly analyze past achievements in the context 

of their time. Social conditions, philosophical thought, 

religions, technological revolutions, wars and changing 

aesthetic approaches – all these factors have always 

had an important impact on the writing form. Whoever 

analyses form without understanding its social context 

is bound to reach erroneous conclusions. This is why the 

teaching methodology of the Studio places great empha-

sis on continuous contact with the history of script and 

aesthetics, as well as an ongoing exchange of experienc-

es with other departments. The outcome of this approach 

is a series of workshops organized at the Book Art Muse-

um in Łódź, which introduce students to traditional tech-

niques of typesetting, printing and casting fonts (fig. 4).

All the above areas of visual typeface creation are meant 

to enable a conscious and complementary understand-

ing of the genesis of script and its role in communication. 

The world as we know it could not have arisen without 

the knowledge of writing we continue to use today; cul-

tural, religious and social differences have always found 

their reflection in scripts used by individual communities. 

Writing represents the history of humanity reduced to 

the simple geometric forms that contain it. If elementary 

particles are the building blocks of the physical world, 

letters are the elementary particles of human thought. 

silniejszej ekspansji i indywidualizacji narzędzi komuni-

kacji wizualnej. Jednym z nich są kroje pisma dedykowane, 

przeznaczone dla konkretnego odbiorcy, które gwarantują 

wyróżnienie się w gąszczu innych, podobnych rozwiązań. 

Indywidualność i wyłączność zastosowanych rozwiązań są 

motorem sprawczym dla powstania dedykowanych krojów 

pisma. Jednym z takich projektów jest Unima – krój przezna-

czony dla instytucji kultury, a konkretnie Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi, zrealizowany w Pracowni jako dyplom 

Bartłomieja Rózgi. Font ten charakteryzuje się wysokim 

stopniem czytelności, elementy wyróżniające go spośród 

innych krojów bezszeryfowych to w głównej mierze zakoń-

czenia trzonów, oraz wydłużenia dolne i górne w minuskule. 

Innym projektem dyplomowym jest rodzina Couple zapro-

jektowana wspólnie również przez Marcina Dybasia i Joannę 

Kotas. Projekt obejmuje pismo tytułowe i dziełowe przezna-

czone do identyfikacji studia projektowego.

Kroje dedykowane w przyszłości będą z pewnością pełnić 

coraz ważniejszą funkcję marketingową i identyfikacyjną, 

dlatego projektowanie ich jest jednym z zasadniczych celów 

prowadzonej przeze mnie Pracowni. 

Rozwój pisma to ciąg zdarzeń o charakterze ewolucyjnym 

i przyczynowo-skutkowym, to proces, w którym teraźniej-

szość otwiera wprawdzie potencję przyszłości, ale jej do-

świadczanie nie jest możliwe bez świadomego rozumienia 
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2. Joanna Zakrzewska, Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii 

 japońskiej, Wyd. Kirin, 2016, s. 70. 

Joanna Zakrzewska, Prze-myśleć piękno.  
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This is why it is worth teaching to write and teaching 

by writing. 

przeszłości. Ciągłość tego procesu zmusza nas zatem do bez-

ustannej analizy przeszłych dokonań w relacji do czasów, 

w których owe dzieła powstawały. Kondycja społeczna, myśli 

filozoficzne, religie, rewolucje technologiczne, wojny, postawy 

estetyczne – wszystko to wpływało i nadal wpływa na formę 

pisma. Analiza formy bez rozumienia kontekstu społecznego 

jest niepełna i prowadzi do błędnych wniosków. Dlatego 

też ważną częścią procesu dydaktycznego w Pracowni jest 

ciągły kontakt z historią pisma i estetyki oraz wymianą do-

świadczeń z innymi jednostkami. Efektem tego jest idea 

warsztatów w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, któ-

re umożliwiają studentom poznanie tradycyjnych technik 

składu, druku, odlewania czcionek (il. 4).

Wszystkie powyższe obszary wizualnej kreacji pisma mają 

na celu umożliwienie komplementarnego i świadomego 

zrozumienia genezy pisma, jego roli i znaczenia w procesie 

komunikacji. Otaczający nas świat nie mógłby powstać bez 

znajomości pisma, jakim się dziś posługujemy; odrębności 

kulturowe, religijne i społeczne zawsze znajdują wyraz w pi-

śmie stosowanym przez poszczególne społeczności. Pismo to 

historia ludzkości sprowadzona do prostych form geome-

trycznych, w których jest zawarta. Cząstki elementarne być 

może stanowią budulec świata fizycznego, litera zaś – pismo – 

jest cząstką elementarną ludzkiej myśli. 

Dlatego warto uczyć pisać i uczyć pisaniem.

↓ il. 4
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The discipline of type design calls for a specific set of 

aptitudes, as well as firm determination. Our students 

show a variety of creative temperaments; even though 

they cannot all make a place for themselves in the field, 

experience gained at the studio will come in handy in 

all sorts of tasks related to the broader field of graphic 

design. Our students develop sensitivity to type, but 

also practice important skills such as effective work or-

ganization, a lucid visual language, systematic thinking 

and persistence in searching for optimal solutions. The 

University of Fine Arts in Poznań allows them to hone 

these skills at the now 22-year-old Type Design Studio, 

which forms part of the Department of Visual Communi-

cation at the Faculty of Graphic Art and Visual Commu-

nication, but is also open to students from other depart-

ments. This openness stems from the general principles 

that underpin the way in which our programmes are 

designed. Once they successfully complete their first 

year, students are allowed to independently design their 

own course of study. The system is in place at all of the 

eight Faculties of the University of Fine Arts. At the 

beginning of the academic year, every student chooses 

one main and two complementary studios from among 

the ten units that make up the Department of Visual 

Communication. In addition, everyone signs up for an 

elective course taught at another studio of their choice 

available at the University. This allows students to ex-

pand their course of study and acquire additional skills 

Projektowanie krojów pisma jest dziedziną wymagającą 

określonego rodzaju predyspozycji, a także determinacji. 

Studenci posiadają różne temperamenty twórcze, i choć nie 

każdy może odnaleźć się w tej dyscyplinie, to doświadczenia 

zdobyte w pracowni są przydatne we wszelkiej działalności 

związanej z szeroko pojętym projektowaniem graficznym. 

Uczą się nie tylko wrażliwości na litery, ale także organizacji 

pracy, klarowności języka wizualnego, systemowego myśle-

nia i konsekwencji w szukaniu najbardziej optymalnego 

rozwiązania. Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 

umiejętności te studenci mogą doskonalić w istniejącej od 

22 lat Pracowni Projektowania Litery. Jest ona usytuowana 

na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej w Katedrze 

Komunikacji Wizualnej, jednak spotykają się w niej nie tylko 

studenci Katedry. Wynika to z ogólnych założeń kształtowa-

nia planu studiów. Po pomyślnym przejściu i roku studenci 

samodzielnie konstruują swój program kierunkowy. Jest 

to system obowiązujący na wszystkich ośmiu wydziałach 

uap. Każdy student wybiera na początku roku akademickiego 

pracownię główną oraz dwie uzupełniające spomiędzy dzie-

sięciu funkcjonujących w Katedrze Komunikacji Wizualnej. 

Dodatkowo każdy z nich, w ramach pracowni wolnego wybo-

ru, dokonuje zapisu do dowolnej pracowni spośród wszyst-

kich funkcjonujących w całej szkole. Pozwala to studentom 

na poszerzenie własnego programu studiów o dodatkowe 

umiejętności, niewymagane przez program kształcenia kie-

runkowego. Zatem w Pracowni Projektowania Litery czę-

sto obok siebie pracują, inspirując się nawzajem, studenci 

z różnych wydziałów, o różnym poziomie przygotowania, 

Pracownia 
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Krzysztof Kochnowicz
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not required by their main specialization. This is why 

the Type Design Studio often brings together students 

from different faculties, with disparate backgrounds, 

motivations and experiences, who all work together 

and inspire one another, often with outcomes that are 

difficult to predict for teachers and students alike. For 

some, the course is no more than a one-year adventure 

to round out their education; for others, type design will 

become their main field of creative exploration, profes-

sional future and creative ambition.

The open formula of the studio proposes subjects that 

allow all students, regardless of their background and 

design skills, to flesh out their own ideas and experi-

ence the satisfaction of an intimate encounter with type. 

They provide a stimulus to unleash their creativity. This 

individualized approach gives rise, on the one hand, to 

single display fonts, based on simple principles, and 

on the other, to elaborate font families that match the 

function laid down in design objectives. At the end of 

the year, some students decide to switch studios, while 

others discover opportunities to meet their creative 

needs within it and, sometimes, even go on to prepare 

their diploma projects. Every year, out of approximately 

20 ba diplomas defended at the Department of Visual 

Communication, two or three are prepared in the Type 

Design Studio. Similar figures hold true at the ma level.

Classes in the studio are rounded out with workshops 

led by invited guests. Our students have already had 

the chance to hone their skills under the supervision 

of excellent designers such as David Březina, Łukasz 

Dziedzic, Luc(as) de Groot, Krzysztof Lenk, Henryk Sak-

werda and Robert Oleś.

The first exercise for all students who take their first 

steps at the studio, regardless of their prior graphic de-

sign skills and experience, is to create a grid-based dis-

play font. It gives us an excellent opportunity to train 

them in the discipline required to visualize a graphic 

design idea, introduce the principles of type construc-

tion, and impart basic concepts such as sidebearings, 

counters, letter spacing, text rhythm and kerning… 

o różnych motywacjach i doświadczeniach oraz trudnym do 

przewidzenia dla prowadzących, ale często również dla nich 

samych, efektach. Dla niektórych studentów pobyt w pra-

cowni bywa tylko jednoroczną przygodą i uzupełnieniem 

programu studiów, dla innych staje się głównym obszarem 

twórczych poszukiwań i związaniem swojej przyszłości za-

wodowej oraz twórczych ambicji z projektowaniem pism.

Przy otwartej formule pracowni tematy są tak sformuło-

wane, aby studenci, niezależnie od poziomu swoich umiejęt-

ności i doświadczeń projektowych, mogli realizować własne 

koncepcje dostarczające im satysfakcji obcowania z materią 

litery. Są one bodźcem wyzwalającym ich kreatywność. Po-

zwala to na bardzo indywidualne podejście, którego efektem 

są z jednej strony pojedyncze odmiany krojów displayowych, 

opartych na prostych założeniach ideowych, z drugiej zaś 

rozbudowane rodziny krojów pism odpowiadających funk-

cji zdefiniowanej w założeniach projektowych. Część z nich 

po roku konfrontacji z tą dziedziną projektowania zmienia 

pracownię, inni odnajdują w niej możliwość urzeczywist-

nienia własnych potrzeb twórczych. Czasami decydują się 

na realizację pracy dyplomowej. Każdego roku na około 

20 dyplomów licencjackich w Katedrze Komunikacji Wizu-

alnej dwa-trzy realizowane są w Pracowni Projektowania 

Litery. Podobne liczby dotyczą dyplomów magisterskich.

Uzupełnieniem zajęć w pracowni są warsztaty prowadzo-

ne przez zaproszonych gości. Studenci mieli możliwość do-

skonalić swoje umiejętności pod opieką znakomitych projek-

tantów: Davida Březiny, Łukasza Dziedzica, Luc(as)a de Groot, 

Krzysztofa Lenka, Henryka Sakwerdy oraz Roberta Olesia.

Ćwiczeniem dedykowanym studentom debiutującym w pra-

cowni, niezależnie od poziomu umiejętności i doświadczeń 

graficznych, jest projekt fontu displayowego opartego na 

siatce geometrycznej. Jest to doskonały sposób na uczenie 

dyscypliny w wizualizacji przyjętej idei graficznej, na zazna-

jomienie się z regułami budowania liter i poznanie takich 

podstawowych pojęć jak odsadki, światło wewnątrzliterowe 

i międzyliterowe, rytm tekstu, kerning… Niestety, tylko stu-

denci grafiki w obligatoryjnym kursie podstaw projektowania 

dla pierwszego roku poznają te pojęcia i trafiają do pracowni 

z ogólną znajomością zagadnień związanych z typografią.

Unfortunately, only students enrolled in the graphic 

arts programme cover these terms in an obligatory first-

year introduction to design course and enter the studio 

with a general knowledge of typography.

Similar teaching objectives also inform another ex-

ercise designed for beginning students, which involves 

typeface reconstruction. First, we ask students to seek 

out an inspiring typographic artefact from the pre-dig-

ital era. Any examples of lettering preserved in urban 

space will do, including painted, forged or metal-cast 

letterings, signboards, but also old packaging and la-

bels, posters, magazine vignettes, covers, etc. Usually, 

the samples are short, made up of several characters 

at most, and students need to use them as a basis to re-

construct an entire alphabet. This means that they have 

to grasp the idea behind the script and the structural 

principles that underlie its individual characters. If they 

are dealing with a typeface modelled on calligraphy, 

they also need to pick an appropriate tool and writing 

method. This exercise is an excellent springboard for 

much more advanced, original projects, often carried out 

in the form of diploma projects. A concrete „found object” 

can be replaced with another source of inspiration, such 

as a catchword or idea, e.g. a pop-culture idol, pastiche.

Podobne założenia dydaktyczne spełnia ćwiczenie prze-

znaczone również dla studentów początkujących, polega-

jące na rekonstrukcji kroju. Proponujemy studentom zna-

lezienie inspirującego artefaktu typograficznego z czasów 

przeddigitalnych. Mogą to być wszelkie zachowane przeja-

wy liternictwa w przestrzeni miejskiej – malowane napisy 

(również kute lub odlewane), szyldy, ale też stare etykiety 

i opakowania, plakaty, winiety czasopisma, okładki itd. Naj-

częściej są to krótkie formy, składające się z kilku zaledwie 

znaków. Na ich podstawie należy odtworzyć cały alfabet. 

A zatem należy zrozumieć ideę pisma i zasady konstrukcji 

znaku. Jeśli jest to pismo wzorowane na kaligrafii, należy 

wybrać adekwatne narzędzie i metodę kreślenia napisu. 

Ten rodzaj inspiracji jest doskonałym punktem wyjścia do 

autorskich projektów o znacznie bardziej zaawansowanej 

strukturze, niekiedy też realizowanych jako prace dyplomo-

we. Inspirację konkretnym „znaleziskiem” można zastąpić 

hasłem lub ideą, np. idol kultury pop, pastisz. 

↓ Zuzanna Rogatty, Rialto � font inspirowany neonami czasów prl-u;  

magisterska praca dyplomowa � font inspired by neon lights of the  

prl times; ma diploma
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An extremely important challenge has to do with un-

derstanding the impact of the tool on letter form and 

the principles of conscious type construction which, in 

practice, draw on the theory of Gerrit Noordzij, as out-

lined in a book entitled The Stroke: Theory of Writing. Two 

fundamental variables: continuous and discontinuous 

construction, as well as contrast-building through dis-

placement or expansion, lay down the necessary cal-

ligraphic foundations for designing most typefaces.

Students also study these principles during special 

workshops which, thus far, have been led by renowned 

calligraphers such as Victoria and Vitalina Lopukhiny, 

Henryk Sakwerda, Kiril Tkachev, Oleksiy Chekal and 

Beata Kurek. Hands-on workshops give students an 

opportunity to work with various implements such as 

pointed pens, oblique pens and their less orthodox mod-

ern equivalents, including felt-tip pens, brush pens and 

brushes, etc. More often than not, these experiences 

help them develop their own style and later carry over 

into original calligraphy type designs. Above all, how-

ever, they lay down a solid groundwork for understand-

ing type classification in the context of tools and hand 

movements. Keeping these principles in mind when de-

signing new typefaces and confronting their form with 

the original trace left by the chosen tool is the crucial 

rule that informs our work with students.

Exercises discussed up to this point were meant to in-

spire students with a taste for free play with form and 

convention. More advanced tasks, often related to diplo-

ma projects, require that they learn to define script func-

tion, specify its purpose and, in consequence, understand 

the needs of its potential user, as well as define its scope. 

As a general rule, art schools devote the last semester to 

the diploma project. Because of the extensive scope of 

the task, the Type Design Studio allows students to ded-

icate their entire third year (first-cycle studies) or two 

complete years (second-cycle studies) for that purpose. 

This allows them to take their time to analyse the topic 

in great depth, elaborate precise conceptual objectives… 

and meticulously carry them out. It often turns out that 

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest poznanie wpływu 

narzędzia na formę litery oraz świadomy wybór metody bu-

dowania litery, a więc odwołanie się w praktyce do koncep-

cji Gerrita Noordzija zawartej w pracy Kreska. Teoria pisma. 

Dwie podstawowe zmienne: konstrukcja ciągła i przerywana 

oraz budowanie kontrastu poprzez przeniesienie lub rozsze-

rzenie to niezbędna kaligraficzna podstawa przy projektowa-

niu większości pism.

Zasady te poznają studenci również na organizowanych 

warsztatach, do których udało nam się dotychczas zaprosić 

uznanych kaligrafów: Victorię i Vitalinę Lopukhiny, Henryka 

Sakwerdę, Kiryła Tkaczewa, Oleksego Chekala i Beatę Kurek. 

Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość pracy różnymi 

narzędziami: ostrym piórem, piórem ściętym oraz ich mniej 

ortodoksyjnymi współczesnymi odpowiednikami: flamastra-

mi, brush penami, pędzlami itp. Często doświadczenia te pro-

wadzą do wykształcenia własnego stylu i znajdują kontynu-

ację w projektach autorskich krojów pisma kaligraficznego, 

ale przede wszystkim dają solidną podstawę do zrozumienia 

klasyfikacji liter w powiązaniu z narzędziem oraz ruchem ręki. 

Odwoływanie się do tych zasad w trakcie projektowania kroju 

pisma oraz konfrontowanie jego formy z pierwotnym śladem 

wybranego narzędzia jest regułą podczas pracy ze studentem.

Omawiane dotychczas tematy miały wyzwolić w studentach 

chęć swobodnej zabawy formą i konwencją. Zdefiniowanie 

funkcji pisma, odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie będzie 

przeznaczenie kroju, a co za tym idzie, określenie potrzeb 

potencjalnego użytkownika, zakresu opracowania to z kolei 

punkt wyjścia przy projektach bardziej zaawansowanych, 

często związanych z pracą dyplomową. Ogólną praktyką na 

uczelniach artystycznych jest przeznaczenie na dyplom ostat-

niego semestru. W Pracowni Projektowania Litery, z uwagi 

na rozległość zagadnienia, pozwalamy studentom przezna-

czyć na to cały trzeci rok, a w wypadku studiów ii stopnia 

całych dwóch lat na pracę nad dyplomem. Pozwala to na 

dokładną analizę tematu, stworzenie precyzyjnych założeń 

koncepcyjnych i… mozolną ich realizację. Często okazuje się, 

że obrona dyplomu jest tylko zamknięciem pewnego etapu 

w długim procesie doprowadzania idei fontu do jego w pełni 

użytkowej postaci, czyli gotowego produktu. 

the diploma defence is the final chapter in a long process 

whereby the font is carried through from its original 

idea to fully usable form, i.e. a finished product.

In 2010, Anna Giedryś defended a diploma project that 

involved creating a new typeface, Signika, especially 

designed for wayfinding systems, where it is crucial for 

information to be easily legible from a distance. This 

premise called for low font contrast and a high x line. 

The script contains diacritics used in most European lan-

guages, small caps, pictograms, and direction markers. 

All font styles also have a negative equivalent, which 

allows the thickness of letters placed against contrast 

backgrounds to be optically balanced. Signika offers four 

styles: light, regular, semi-bold, and bold.

In the same year, another student, and later assistant, 

Viktoriya Grabowska, designed a new font known as 

Fjord One as part of her ma diploma. Called Young, it is 

a very friendly serif font especially designed for con-

tinuous text typeset in small point size. The original 

character structure and attention to detail also makes 

it an attractive option for titles.

Other continuous text typefaces also include diploma 

projects by Robert Jarzec (Talia) and Maciej Majchrzak 

(Słownik). The former is a font family designed for type-

setting long texts with complex structures. Its basic 

varieties include an antiqua style and two cursives, de-

signed to appear together in one text for successive 

text levels or specific parts of a publication. The other 

cursive may be used as an alternative to the practice of 

exaggerated letter spacing, which breaks up column col-

our and reduces the section legibility. Talia is primarily 

designed for texts that convey a variety of information, 

each of which needs to be clearly singled out: quota-

tions, terms, foreign expressions, headwords, links, key-

words and other terms (underscored by the author), but 

also multiple title rows (such as, for instance, technical 

and scientific publications, textbooks or encyclopaedi-

as). The family comes in 12 thickness variants, a broad 

spectrum allowing to ensure adequate contrast and 

maintain uniform text colour whenever various point 

sizes are combined.

W 2010 roku Anna Giedryś jako pracę dyplomową przed-

stawiła krój Signika. Jest on przeznaczony dla systemów way-

findingowych, gdzie istotna jest dobra czytelność informacji 

z większych odległości – z tego założenia wynika niewielki 

kontrast pisma oraz wysoka linia x. Pismo posiada diakryty-

ki większości języków europejskich, kapitaliki, piktogramy 

i oznaczenia kierunków. Wszystkie odmiany zaprojektowano 

również w wersji negatywowej, pozwalającej na optyczne 

zbalansowanie grubości liter umieszczanych na kontrasto-

wych tłach. Signika oferuje cztery odmiany: light, regular, 

semibold i bold.

W tym samym roku powstał font Fjord One, zaprojek-

towany pod nazwą Young jako magisterska praca dyplo-

mowa przez późniejszą asystentkę w pracowni Viktoryję 

Grabowską. Jest to szeryfowy krój o bardzo przyjaznym 

charakterze przeznaczony głównie dla tekstów ciągłych 

złożonych małym stopniem pisma. Oryginalna konstrukcja 

znaków oraz troska o detal czyni go atrakcyjnym również  

do tytulariów. 

Pismami do tekstów ciągłych są prace dyplomowe Rober-

ta Jarca Talia oraz Macieja Majchrzaka Słownik. Pierwszy 

z nich to rodzina krojów pisma zaprojektowana do składu 

długich tekstów o skomplikowanej strukturze. Podstawowe 

odmiany stanowią antykwa i dwie kursywy zaprojektowane 

tak, by mogły razem występować w tekście dla kolejnych 

poziomów wyróżnień lub szczególnych części publikacji. 

Obecność drugiej kursywy może stanowić alternatywę 

dla praktyki nadmiernego rozświetlania wyrazów, stoso-

wanej jako metoda wyróżnienia drugiego rzędu – rozbi-

jającej szarość kolumny i obniżającej czytelność danych 

partii tekstu. Talia adresowana jest przede wszystkim do 

tekstów posiadających wiele rodzajów informacji wyma-

gających jednoznacznego rozróżnienia: cytatów, terminów, 

wyrażeń obcojęzycznych, haseł, odsyłaczy, słów kluczowych 

i innych (podkreślanych przez autora danego tekstu), ale 

również o wielu rzędach tytułów (jak w wydawnictwach 

technicznych, naukowych, podręcznikach czy encyklope-

diach). Rodzina posiada 12 odmian grubości – takie spek-

trum pozwala zachować odpowiedni kontrast, ale także 

jednolitą szarość stronicy w przypadku łączenia różnych  

stopni pisma.
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Słownik, on the other hand, is a font family intended 

for typesetting texts where economy and legibility are 

of paramount importance. Individual characters do not 

look squeezed in despite their rather narrow fields. The 

height of the middle line is balanced, as a compromise 

between the need to reduce line spacing and ensure that 

small point size characters are easy to read. The Słownik 

family is made up of nine thickness variants. Thanks to 

diacritic marks, it can be used for typesetting texts in 

various European languages. The typeface comes with 

many typesetting functions.

A new sans-serif, low-contrast font known as Shelf, 

designed in 2013 by Szymon Sznajder for his diploma 

project, shows an even wider range of applications. It 

was originally intended for continuous text and wayfin-

ding systems. It is ideal for use in offset printing and 

high-resolution screens. Inspired by classical humanist 

antiqua fonts, the Shelf family comprises eight thick-

ness variants, each of which comes in an additional ital-

ic style as well. The most elaborate style, Regular, also 

offers the Cyrillic and Hebrew alphabets, and includes 

many OpenType functions and stylistic alternatives.

The achievements of the studio, the atmosphere created 

by its students, our workshop trips and contacts kept 

long after graduation all make for a special climate, 

best described by the title Viktoriya Grabowska gave 

to a presentation that discussed the achievements of 

our students and teachers: Font Family From Poznań.

Słownik z kolei to rodzina pism przeznaczona do składu 

tekstów, gdzie takie czynniki jak ekonomia składu i czytel-

ność mają podstawowe znaczenie. Poszczególne znaki są 

tak zaprojektowane, by mimo dość wąskiego pola nie spra-

wiały wrażenia ściśniętych. Wysokość średniej linii pisma 

jest zrównoważona, co jest kompromisem między łatwością 

rozpoznawania znaków w małym stopniu pisma i możliwo-

ścią zastosowania niezbyt dużej interlinii. Na rodzinę kroju 

pisma Słownik składa się dziewięć odmian grubości. Zapro-

jektowane znaki diakrytyczne umożliwiają skład tekstów 

w różnych językach europejskich. Krój pisma został wypo-

sażony w liczne funkcje zecerskie. 

Bardziej uniwersalne przeznaczenie posiada bezszeryfowy, 

o niewielkim kontraście krój Shelf z 2013 roku, będący pracą 

dyplomową Szymona Sznajdera. Został on zaprojektowany 

z myślą o tekstach ciągłych i systemach wayfindingowych. 

Przeznaczony jest do druku offsetowego i na ekrany o wyso-

kiej rozdzielczości. Na jego formę mają wpływ inspiracje kla-

sycznymi antykwami humanistycznymi. Rodzina kroju Shelf 

składa się z ośmiu odmian grubości, każda z nich posiada od-

mianę pochyłą. Najbardziej rozbudowana odmiana Regular 

posiada cyrylicę i alfabet hebrajski. Wersja prosta posiada 

liczne funkcje OpenType’owe oraz alternatywy stylistyczne.

Zarówno dorobek, jak i atmosfera tworzona przez spoty-

kających się w pracowni studentów z różnych roczników, 

wyjazdy na warsztaty oraz utrzymywanie kontaktów po 

studiach budują klimat, który świetnie oddaje tytuł nada-

ny przez Viktoriję Grabowską jednej z prezentacji naszych 

wspólnych osiągnięć – studentów i prowadzących: Font  
Family From Poznań.

il. 1 � Szymon Sznajder, Simonella � font konstruowany na siatce geometrycznej � font constructed on a geometric grid

il. 2 � Zuzanna Rogatty, Rudolf � font inspirowany liternictwem � font inspired by lettering

il. 3 � Szymon Marciniak, Monstera � font inspirowany czcionkami klockowymi, licencjacka praca dyplomowa �  

font inspired by block fonts; Ba diploma

il. 4 � Przemysław Sinica, Eastwood � interpretacja hasła „Idol kultury pop” � interpretation of the slogan "Idol of the pop culture"

il. 5 � Maciej Majchrzak, Słownik � magisterska praca dyplomowa � ma diploma

il. 6 � Robert Jarzec, Talia � magisterska praca dyplomowa � ma diploma

il. 7 � Viktoriya Grabowska, Fjord � magisterska praca dyplomowa � ma diploma

il. 8 � Michał Gierałtowski, Bonita � font inspirowany autorską kaligrafią � font inspired by original calligraphy

il. 9 � Agata Pietraszko, Hippie � interpretacja hasła „Pastisz” � interpretation of the slogan "Pastiche"

il. 10 � Bart Sznaider, Proteus � konstrukcja narzędziowa � tool-based construction

il. 11 � Joanna Angulska, Jubiler � font inspirowany tradycjami amerykańskiego letteringu, magisterska praca dyplomowa �  

font inspired by the tradition of American lettering, ma diploma

il. 12 � Anna Giedryś, Signika � font dla systemów wayfindingowych, magisterska praca dyplomowa � wayfinding font, ma diploma

→ Szymon Sznajder, Shelf �  

magisterska praca dyplomowa �  

ma diploma
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Paulina Leśniak � Zadanie 7. prZedmiot  � Task 7. oBJect 

Any reflection on the Typography Studio at the Academy 

of Fine Arts in Warsaw is marked by a certain paradox. 

There is no continuity in its long history; one would be 

hard-pressed to point to a clear tradition, understood as 

a sort of wisdom that accumulates over time and is trans-

mitted from generation to generation and reinterpreted 

in practical action. Outstanding masters and artists who 

have implemented their original programmes over the 

years have failed to leave behind an experience that could 

serve as the seed of a “Warsaw school of typography”. In 

some units of the Academy, such as the Visual Structures 

Studio at the Faculty of Painting, teaching methodology 

has been developed over many decades. The curricula 

proposed by Professor Wojciech Jastrzębowski, Professor 

Marek Owidzki and Professor Jacek Dyrzyński have fallen 

into a sort of a generational relay race. The race, natu-

rally, always keeps pace with its own time, but succes-

sive curricula clearly overlap, complement and dialogue 

with one another. In contrast, with each new generation 

and change of staff, the Typography Studio embarks on 

a brand new experiment. This is why this publication is so 

immensely important for us. It will leave behind a trace 

of the stage that the undersigned have been creating and 

give it a place among other studios involved in typogra-

phy and lettering education.

The first Type Design Studio at the Faculty of Graph-

ic Arts of the Academy of Fine Arts in Kraków was run 

by Leon Urbaniec; various documents that mention its 

Refleksję nad dziejami Pracowni Typografii warszawskiej 

asp naznacza pewien paradoks. Jest to miejsce z długą histo-

rią, lecz historia ta nie posiada ciągłości. Innymi słowy, nie 

sposób wskazać wyraźnej tradycji rozumianej jako kumu-

lowana przez lata, przekazywana z pokolenia na pokolenie, 

reinterpretowana w praktycznym działaniu mądrość. Zna-

komite postaci mistrzów, artystów, którzy realizowali swoje 

programy autorskie, nie pozostawiły po sobie doświadczenia, 

które mogłoby się stać zalążkiem czegoś w rodzaju „warszaw-

skiej szkoły typografii”. Istnieją na uczelni takie miejsca, jak 

choćby funkcjonująca na Wydziale Malarstwa Pracownia 

Struktur Wizualnych, gdzie metody dydaktyczne są rozwi-

jane na przestrzeni wielu dekad. Programy prof. Wojciecha 

Jastrzębowskiego, Marka Owidzkiego i Jacka Dyrzyńskiego 

to rodzaj sztafety pokoleń. Biegnie ona, rzecz jasna, zawsze 

tempem swoich czasów, ale widać jak na dłoni, jak programy 

się przenikają, uzupełniają, pozostają w dialogu. Tymcza-

sem Pracownia Typografii to jednak – przy każdej zmianie 

pokoleniowej czy po prostu kadrowej – nowy eksperyment. 

Dlatego niniejsza publikacja ma dla nas ogromne znaczenie. 

Pozostawi ślad po etapie, który my, niżej podpisani, sami 

tworzymy, umieszczając go pośród innych pracowni, które 

realizują swój wysiłek dydaktyczny w obszarze typografii 

i liternictwa.

Pierwszą Pracownię Projektowania Typograficznego na 

wydziale Grafiki asp w Warszawie prowadził Leon Urbaniec, 

chociaż w różnych przekazach pojawia się w obszarze naucza-

nia typografii także nazwisko absolwenta krakowskiej Aka-

demii, zaproszonego do współpracy przez samego Henryka 

Pracownia 
Typografii 
Aleksandra Kot 

Marcin Władyka

 
 
 
Typography Studio 
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teachers, however, also feature the name of Tadeusz 

Jodłowski, a graduate of the Krakow Academy, invited by 

Henryk Tomaszewski himself to take up the role of his as-

sistant at the Poster Studio. Jodłowski, an excellent graphic 

artist, remarkable for the freedom with which he “painted” 

his projects, seems like the antithesis of Leon Urbański, 

whose teaching privileged functional and harmonious 

solutions. Urbański took charge of the studio between 1978 

and 1983. Impressively hard-working, he was also active as 

a graphic designer and authored several thousand ephem-

era prints, several hundred books and several dozen logo-

types. His theoretical thought and methodology tended to 

lean toward purposeful, functional design, roughly in the 

spirit of Jan Tschichold1 , and emphasized the coherence of 

all design elements (editorial form, compositional layout, 

relationship of type to theme, binding, etc.). Paradoxical-

ly, his own work was often richly ornamented, in a bid to 

reinterpret the typographic tradition of the Renaissance; 

he used the now very rare axial composition, relied on 

the golden ratio and paid attention to the smallest detail.

Over the years, the Typography Studio has also been 

headed by other outstanding artists from the Faculty 

of Graphic Arts, who have often treated it as a testing 

ground for their teaching experiments and a spring-

board for further development. This group includes the 

likes of Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski, Maciej 

Buszewicz, Grażyna Lange and Krzysztof Trusz, who all 

taught courses in typography. At one point they treat-

ed the experience as a stage in their academic career, 

since the studio offers courses targeted at first- and sec-

ond-year students. Currently, it is run by a trio consisting 

of Aleksandra Kot, Ryszard Kajzer and Marcin Władyka.

Up until the end of the 1990s, the studio prioritized 

teaching the typesetting craft. Today, the latter is still 

an important element that supports student education, 

allowing young designers to understand typography 

directly through the physical experience of the print-

ing process and to absorb a rich typographic vocabulary, 

which has largely carried over from the analogue to the 

digital world. Everything begins to make sense here and 

students start to grasp the limitations that are missing 

Tomaszewskiego – Tadeusza Jodłowskiego (był jego asy-

stentem w Pracowni Plakatu). Jodłowski, znakomity artysta 

grafik, z dużą swobodą „malujący” swoje projekty, wydaje się 

antytezą Leona Urbańskiego, który hołdował w nauczaniu 

typografii rozwiązaniom funkcjonalnym i harmonijnym. 

Urbański prowadził pracownię w latach 1978–1983. Rów-

nolegle, imponując pracowitością, działał jako projektant 

graficzny – zaprojektował kilka tysięcy druków ulotnych, 

kilkaset książek, był autorem kilkudziesięciu znaków graficz-

nych. W działalności dydaktycznej i teoretycznej skłaniał się 

w stronę projektowania celowego, funkcjonalnego, zgadzając 

się zasadniczo z teoriami Jana Tschiholda1 i podkreślając 

znaczenie spójności wszystkich elementów w projekcie ty-

pograficznym (forma edytorska, układ kompozycji, związek 

formy literniczej z tematem, oprawa introligatorska etc.). 

Paradoksalnie w twórczości własnej stosował często boga-

tą ornamentykę, reinterpretując po swojemu renesansową 

tradycję typograficzną, sięgając po niezwykle dziś rzadką 

kompozycję osiową, wykorzystując złoty podział, dbając 

o najmniejszy detal.

Poczet prowadzących Pracownię Typografii tworzyli tak-

że inni wybitni artyści Wydziału Grafiki, dla których pra-

cownia ta była zwykle miejscem własnych eksperymentów 

dydaktycznych i trampoliną do dalszego rozwoju. Do tego 

grona należą takie postaci jak Lech Majewski, Mieczysław 

Wasilewski, Maciej Buszewicz, Grażyna Lange, Krzysztof 

Trusz. Wszyscy oni prowadzili zajęcia typograficzne, lecz był 

to tylko pewien etap w ich akademickiej karierze. Wynika 

to z faktu, że Pracownia Typografii jest przypisana do i i ii 

roku studiów. Obecnie pracownię prowadzi trio: Aleksandra 

Kot, Ryszard Kajzer i Marcin Władyka.

Niemal do końca lat 90. nauczanie rzemiosła zecerskiego 

było dla pracowni zadaniem podstawowym. Dziś jest przede 

wszystkim ważnym elementem wspierającym edukację stu-

denta, dającym szansę zrozumienia typografii bezpośrednio 

przez fizyczność procesu druku, umożliwiającym poznanie 

bogatej nomenklatury typograficznej, która w znacznej 

mierze została przeniesiona ze świata analogowego do cy-

frowego. Tutaj wszystko nabiera sensu, student zaczyna 

rozumieć z czego się biorą ograniczenia, których w świecie 

digitalnym rzecz jasna nie ma. Zecernia jest więc trudnym 

from the digital realm. The typesetting room thus pro-

vides an irreplaceable hands-on experience and a crucial 

source of knowledge about the field. Contemporary edu-

cation, of course, must not be limited to ephemera based 

on traditional typesetting. This is why the first year of 

studies already includes introductory exercises in digital 

typesetting, where the text takes on volume and becomes 

multifaceted and multi-functional. Further complexities 

are introduced in subsequent years, including exercises 

that combine text with illustrations or photographs. This 

allows different studios to cooperate with one another, 

enriching our repertory and making our students realize 

that typographers are not castaways on a desert island.

The Typography Studio mostly deals with students 

who have no prior experience of working with text and 

type. Their first instinctive reaction is that of an avowed 

humanist faced with a science problem: fear. Before their 

entrance exam, after all, they focused on drawing and 

painting. They still do not realize how often they will 

solve typography problems in the course of their studies 

and how many will professionally throw in their lot with 

typography. It is our mission to show them the respective 

roles of solid craft and free creativity. We need to play to 

teach and inspire, even more so, since our courses are 

obligatory for everyone enrolled at the Faculty of Graphic 

Arts. And there are sometimes almost a hundred students 

in the first two years! It is not difficult to imagine that 

what our staff are faced with is far from an easy task.

Here are the successive tasks that we propose:

1. composition

Manual exercises

Students prepare three kinds of compositions, with a dom-

inant horizontal, vertical and diagonal axis. They learn 

how to build harmony and tension, construct open, closed, 

static, dynamic, rhythmical and non-rhythmical composi-

tions, and play with scale, always keeping in mind, however, 

which best represents the text. An important challenge in 

the task is to learn how to perceive negative space, i.e. the 

white page, the margins and the spaces between rectangles.

do zastąpienia narzędziem warsztatowym i ważnym źródłem 

wiedzy na temat składu tekstu. Współczesna edukacja nie 

może się oczywiście ograniczać do druków akcydensowych 

opartych na zecerskim warsztacie. Dlatego już na i roku stu-

diów pojawiają się zadania wprowadzające w skład cyfrowy, 

w którym tekst nabiera objętości, staje się wielowątkowy 

i wielofunkcyjny. W dalszym toku studiów wprowadzamy 

kolejne komplikacje, pojawiają się ćwiczenia uczące łączenia 

tekstu z ilustracją czy fotografią. Pozwala to na współpracę 

różnych pracowni, co bardzo wzbogaca repertuar i pozwala 

zrozumieć, że nie jesteśmy w rzemiośle typograficznym roz-

bitkami na samotnej wyspie.

W Pracowni Typografii mamy w większości do czynienia 

ze studentami, dla których jest to pierwszy kontakt z mate-

rią tekstu i litery. W pierwszym odruchu patrzą oni na zada-

nia tak, jak humanista zwykle traktuje w szkole przedmioty 

ścisłe – są nieco przerażeni. Czas przygotowań do egzaminu 

to przecież głównie rysunek i malarstwo. Nie mają na tym 

etapie świadomości, jak często będą na tych studiach rozwią-

zywać problemy typograficzne i jak wielu z nich z typografią 

zwiąże swoje życie zawodowe. Naszym zadaniem jest poka-

zać, gdzie jest miejsce na solidne rzemiosło i gdzie otwierają 

się przestrzenie do swobodnej kreacji. Musimy ucząc bawić 

i bawiąc inspirować. Tym bardziej że jest to pracowania obo-

wiązkowa dla wszystkich studentów wstępujących w progi 

Wydziału Grafiki. Na dwóch latach studiów ich liczba docho-

dzi czasem do setki! Można więc sobie wyobrazić, że nie jest 

to dla nas – kadry prowadzącej – zadanie łatwe. 

A oto jak wyglądają następujące po sobie zadania:

1. kompozycJa

Ćwiczenia manualne

Studenci notują w czasie zajęć trzy rodzaje kompozycji, z do-

minującym kierunkiem poziomym, pionowym i diagonalnym. 

Uczą się budowania harmonii, napięć. Budują kompozycje 

otwarte, zamknięte, statyczne, dynamiczne, rytmiczne i aryt-

miczne, bawią się skalą elementów, starając się jednak pamię-

tać o tym, który odcień reprezentuje tekst. Niezwykle ważną 

nauką jest tu widzenie przestrzeni negatywowej, a więc bieli 

strony, wartości marginesów i odległości między prostokątami.
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2. weather forecast

Manual exercises

Students are provided with copies of a text printed with a single 

typeface of three different point sizes and are asked to design 

a centrefold. The text is a weather forecast, semantically divided 

into two parts: one talks about bad weather, the other about 

a clear spell. The task is to try and use formal means to differ-

entiate content and puts an emphasis on message communi-

cation through composition and typographic matter. The goal 

is to develop holistic thinking, where the message is transmit-

ted by the phrase as a whole rather than its individual words.

3. Visiting card

Manual exercises in a typesetting room

In the follow-up to general exercises in composition 

and message building, we go on to tackle more detailed 

issues in typography. We enter the typesetting room, 

where students get the first opportunity to experience 

working with lead fonts. By putting together simple texts, 

they get a chance to analyse the various limitations im-

posed by the physicality of matter, learn how to align text 

and use contrasting styles to display selected sections. 

At the same time, they study typographic measures and 

design description methods. It is a lesson of humility 

before the laws of traditional typography.

4. animal

Lettering exercise

We then proceed to the next stage in our advance from the 

general to the specific. The exercise requires students to 

observe the letter, including its character and relationship 

to the format at hand. The task is to design a visual inter-

pretation of an animal, using only the letters that make up 

its name. The interpretation, however, is not supposed to 

recreate its conventional appearance, but rather to capture 

its essence, behaviour or a characteristic trait. This allows 

students to get a better sense of the structure and charac-

ter of the typeface and the way it matches the content, as 

well as develop an ability to shape the typographic world 

in relation to a predefined format.

2. prognoza pogody 

Ćwiczenia manualne

Mając do dyspozycji powielone wydruki tekstu wykorzystu-

jącego jeden krój pisma o trzech różnych stopniach, studenci 

aranżują kompozycję rozkładówki. Tekst dotyczący prognozy 

pogody podzielony jest znaczeniowo na dwie części – jedna 

z nich mówi o niepogodzie, druga o przejaśnieniu. Zadanie 

polega na formalnym rozróżnieniu treści i kładzie nacisk na 

komunikowanie przekazu za pomocą kompozycji i materii 

typograficznej. Istotną kwestią jest zbudowanie świadomości 

myślenia całościowego, gdzie przekaz dotyczy całości frazy, 

a nie interpretacji poszczególnych słów.

3. wizytÓwka

Ćwiczenie manualne w zecerni

Po ogólnych doświadczeniach dotyczących kompozycji i bu-

dowania przekazu skupiamy się na bardziej szczegółowych 

zagadnieniach dotyczących typografii. Przenosimy się do 

zecerni, gdzie student styka się z ołowianą czcionką. Skła-

dając proste wersy tekstu, ma możliwość analizy ograniczeń 

wynikających z fizyczności materii, z którą pracuje. Uczy się 

justowania oraz wprowadzania wyróżnień poprzez użycie 

kontrastujących styli. Przy okazji poznaje miary typogra-

ficzne i sposoby opisu projektu. Jest to lekcja pokory wobec 

praw tradycyjnej typografii.

4. zwierzĘ

Ćwiczenie liternicze 

Od ogółu do szczegółu – przechodzimy do kolejnego etapu 

edukacji typograficznej. Bierzemy na warsztat ćwiczenie 

skupiające się na obserwacji litery, jej charakteru i relacji 

z formatem. Zadanie polega na wizualnej interpretacji loso-

wo wybranego zwierzęcia wyłącznie przy wykorzystaniu liter 

składających się na jego nazwę. Interpretacja ta nie polega 

jednak na odtworzenia jego wyglądu, tylko na uchwyceniu 

jego natury, zachowania, cechy charakterystycznej. Ważnym 

doświadczeniem wynikającym z tego zadania jest wykształ-

cenie wrażliwości na budowę, charakter i zgodność kroju pi-

sma z prezentowaną treścią, a także nauka kreowania świata 

typograficznego w relacji do zadanego formatu.

5. typesetting

Exercise in InDesign

Having mastered typographic terminology in a typesetting 

workshop, students now enter the digital world of InDe-

sign, where they are asked to deal with a continuous text, 

whose colour needs to be designed, successively, in one, 

two, three and four columns. The exercise introduces more 

advanced typographic terms and problems and, above all, 

trains students in the correct typesetting of Polish texts.

6. tuwim

Exercise in InDesign

We don’t stop at mastering the basic principles of type-

setting and manipulating short texts of several pages, 

but go on to study all the functions of InDesign in great-

er depth. Students deal with very difficult typographic 

input material, which they need to work with using the 

options offered by the software. They learn how to select 

the appropriate typeface, contrast styles, build hierar-

chies, use different variants in the grid-based design and 

automate work within character and paragraph styles.

7. obJect

Exercise in InDesign

After the difficult technical stage of learning the princi-

ples of digital publication design, we give our students 

a modicum of freedom. They now get a chance to play 

with text and image. They become independent copywrit-

ers and use simple typographic means to build funny jux-

tapositions, looking for semantic and formal paradoxes 

that result from a creative mix of two worlds.

8. narration – tasks – counting-out rhyme/młynarski

Typographic illustration

The next exercise is focused on narration and ways of 

introducing a climax that builds the meaning of the story. 

Students learn how to create narrative tension through 

typographic means, by choosing an appropriate type-

face, style, scale, composition and their consistent use 

throughout the story.

5. skład 

Zadanie w InDesignie

Student, który poznał nomenklaturę typograficzną, realizu-

jąc zadania zecerskie, zostaje przez nas wprowadzony w świat 

InDesigna. Bierze na warsztat tekst ciągły, którego szarość 

musi opracować kolejno w jednym, dwóch, trzech i czterech 

łamach. Ćwiczenie wprowadza bardziej zaawansowane pro-

blemy i pojęcia typograficzne, a przede wszystkim uczy pra-

widłowego składu w języku polskim.

6. tuwim

Zadanie w InDesignie

Nie poprzestajemy na zapoznaniu się z podstawowymi zasa-

dami składu i nabyciu umiejętności operowania kilkustroni-

cowymi tekstami – skupiamy się na wnikliwym studiowaniu 

funkcji InDesigna. Student ma do czyniena z bardzo trud-

nym typograficznie materiałem wyjściowym, który musi 

poprawnie opracować wykorzystując możliwości programu. 

Uczy się doboru odpowiedniego kroju pisma, kontrastowa-

nia stylów, budowania hierarchii, stosowania odmian w ob-

rębie całościowego projektu zbudowanego na siatce, auto-

matyzowania pracy w obrębie stylów charakteru i paragrafu.

7. przedmiot 

Zadanie w InDesignie

Po technicznie trudnym okresie nauki zasad budowy cyfro-

wej publikacji dajemy studentom trochę wolności. Mają oni 

okazję do zabawy polegającej na zderzeniu obrazu z tekstem. 

Stają się samodzielnymi copywriterami, i prostymi środka-

mi typograficznymi budują zabawne zestawienia. Poprzez 

kreatywne połączenie dwóch światów poszukują paradoksu 

znaczeniowego i formalnego.

8. narracJa – zadania – wyliczanka / młynarski

Ilustracja typograficzna

Następne ćwiczenie skupia się na narracji i wprowadzeniu 

punktu kulminacyjnego budującego znaczenie opowieści. 

Student uczy się budować napięcie za pomocą środków typo-

graficznych, znajdując klucz w doborze kroju, odmiany, skali, 

kompozycji i przeprowadzeniu ich przez opowiadaną historię.
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9. editorial form

Freely selected editorial form

The time has now come to reverse the situation. For 

a change, students are provided with short literary texts 

and asked to find a matching editorial form. They build 

their context by combining meaning with form. The exer-

cise teaches students how to observe the situation at hand 

and alter its meaning through typographic commentary.

10. tattoo

Predefined editorial form

Students are challenged to design a tattoo, based on an 

existing typeface. Students analyse the body parts and 

movements of the model to create a new semantic layer 

for the selected phrase. The exercise is carried out in coop-

eration with the photography studio and the task involves 

arranging a photo shoot to properly document the project.

11. tabloid

Exercise in InDesign

To wrap up, we propose a team-based task in magazine 

design. Students need to test the flexibility of their com-

position and layout scale against the predefined format, 

that of a tabloid, introducing the idea that text size is 

not directly proportional to page size. In this exercise, 

we also pay close attention to the typographic interpre-

tation of textual material, its creation and continuity in 

the two proposed centrefolds. Apart from working on 

the basic typographic issues, and their relationships 

with illustrations and photographs, students also learn 

how to work in a team and openly discuss their ideas.

9. forma edytorska

Dowolna forma edytorska

Czas na odwrócenie sytuacji. Student dostaje krótki materiał 

literacki, dla którego musi znaleźć formę edytorską. Poprzez 

połączenie znaczenia z formą buduje kontekst wypowiedzi. 

Zadanie uczy obserwacji zastanych sytuacji i możliwości 

zmiany ich wymowy poprzez komentarz typograficzny.

10. tatuaŻ

Zdefiniowana forma edytorska

Kolejnym wyzwaniem dla naszych studentów jest zaprojek-

towanie tatuażu. Tatuaż typograficzny może opierać się tylko 

na istniejących krojach pisma. Analiza części ciała i sposobu 

poruszania się modela tworzy pole do stworzenia nowej war-

stwy znaczeniowej wybranej frazy. Ćwiczenie realizowane 

jest wspólnie z pracownią fotografii. Elementem zadania 

jest także aranżacja sesji fotograficznej, która odpowiednio 

udokumentuje wykonany projekt.

11. tabloid

Zadanie w InDesignie 

Na koniec zadanie w grupach – praca nad czasopismem. Na-

rzucony format tabloidu prowokuje zbadanie elastyczno-

ści kompozycji i skali układu typograficznego w stosunku 

do formatu, wprowadzając tezę, że wielkość tekstu nie jest 

wprost proporcjonalna do wielkości strony. W tym zadaniu 

pochylamy się też nad pojęciem interpretacji typograficznej 

materiału tekstowego, jego kreacji i ciągłości tej kreacji po-

przez dwie zadane rozkładówki. Oprócz pracy nad podstawo-

wymi zagadnieniami typograficznymi, ich relacji z ilustracją 

lub fotografią studenci uczą się również współpracować 

i poddawać wzajemnej dyskusji swoje pomysły.

Aleksandra Zieniuk � Zadanie 9. forma edytorsKa � Task 9. editorial form
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In comparison with other studios present at this confer-

ence, our curriculum clearly takes the side of “teaching 

with the letter”, rather than “teaching the letter”. De-

veloping an awareness of the letter form, of course, also 

forms part of our methodology, but calligraphy and letter-

ing as such are the province of another, complementary 

studio. Because, as previously mentioned, all students 

are obliged to complete a basic course in typography, we 

need to design our classes first and foremost as an oppor-

tunity to sensibly play with form, as a space where they 

can explore a new visual language, whose complexity, if 

presented all at once, could only paralyse and altogeth-

er put them off the discipline. Instead, we try to divide 

it into “batches” and the outcomes thus far have been 

good. Having listened to all the excellent presentations 

delivered at the conference, we realize that the structure 

of our faculty somewhat sets us apart. While the bulk of 

the typography studios in the country also teach letter-

ing and often type design as well, we practically focus 

on typography alone, on composition and on creation 

based on existing alphabets. Type design is assigned to 

the Book Design Studio and taught as an auxiliary course 

at the ma level, the place for students we have managed 

to infect with a love for typography.

Prezentacja programu nauczania naszej pracowni w kon-

tekście tego, co zaprezentowali inni prelegenci, wyraźnie 

pokazuje, że jesteśmy po stronie „uczenia literą”, a nie 

„uczenia litery”. Rozwijanie świadomości formy literniczej 

jest naturalnie elementem całego procesu dydaktycznego, 

ale kaligrafia i liternictwo to już kompetencje innej, kom-

plementarnej pracowni. Ponieważ, jak wspomnieliśmy na 

wstępie, edukacja typografii na poziomie podstawowym jest 

obowiązkowa dla wszystkich studentów, musimy traktować 

nasze zajęcia przede wszystkim jako czas rozumnej zaba-

wy formą, jako przestrzeń do poznawania nowego języka 

plastycznego, którego złożoność, podana od razu, mogła-

by paraliżować i zniechęcać. Staramy się rozkładać ją „na 

raty”, i jak dotąd przynosi to dobre efekty. Po wysłuchaniu 

na konferencji wszystkich znakomitych prezentacji zda-

liśmy sobie sprawę z pewnej odrębności, która częściowo 

wynika ze struktury naszego wydziału. O ile zdecydowana 

większość pracowni typografii w kraju uczy jednocześnie 

liternictwa, a czasem także projektowania krojów pisma, 

o tyle my koncentrujemy się właściwie na samej typografii, 

na kompozycji, na kreacji z użyciem istniejących już alfa-

betów. Projektowanie krojów pisma przyporządkowane 

jest do Pracowni Projektowania Książki i prowadzone jest 

w ramach zajęć pomocniczych na poziomie magisterskim. 

To właśnie tam trafiają studenci, których udało się zarazić 

miłością do typografii.

 

1. Jan Tschichold, typograf, projektant książek i krojów pisma, pisarz i teoretyk, czołowy popularyzator modernistycznego  

sposobu projektowania, autor Nowej Typografii – legendarnego podręcznika i manifestu nowoczesnego projektowania  

wydanego w 1928 roku. 

 Jan Tschichold was a typographer, book and type designer, writer and theorist, a leading populariser of modernist design,  

and author of New Typography, a legendary textbook and manifesto of modern design published in 1928.

Natalia Majcherowicz � Zadanie 10. tatuaż � Task 10. tattoo
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A course in Typography and Lettering has been offered 

at the Faculty of New Media Art of the Polish-Japanese 

Academy of Information Technology ever since its es-

tablishment in 2006. Its curriculum and the number of 

class hours have changed over the years. Since 2014, the 

course has been offered under the name “Typography 

and Lettering Studio” by Dr Agnieszka Ziemiszewska.

General information about classes and the curriculum

Classes at the Typography and Lettering Studio are ob-

ligatory. Students begin the course in the second semes-

ter of their first year; it takes two semesters to complete. 

A related course in calligraphy is offered earlier on in 

the programme (in the first semester of the first year), 

which means that students who sign up for our studio 

already come equipped with fundamental theoretical 

knowledge and some practical skills.

I have taught typography and lettering since 2014, im-

plementing my own signature curriculum, which is mod-

ified and updated almost every year. 

Depending on the academic year, anywhere from 80 to 

110 students, divided into groups of 25, are enrolled in the 

studio. Each group studies with two instructors (the teach-

er aided by a teaching assistant or technical support staff). 

Each semester consists of 210 class hours. Meetings 

include practical classes and lectures (with greater em-

phasis on the former). During practical classes, students 

Przedmiot typografia i liternictwo istnieje na Wydziale 

Sztuki Nowych Mediów pJatk od początku istnienia tego  

Wydziału, czyli od 2006 roku. Jego program i zakres godzino-

wy ulegał wielu zmianom. Od 2014 roku przedmiot funkcjo-

nuje pod nazwą Pracownia Typografii i Liternictwa, a jego 

prowadzącą jest dr Agnieszka Ziemiszewska.

Ogólne informacje o programie i charakterze zajęć
Zajęcia Pracowni Typografii i Liternictwa mają charakter 

obowiązkowy. Studenci rozpoczynają naukę w drugim se-

mestrze i roku. Kurs trwa dwa semestry. Powiązanym przed-

miotem poprzedzającym jest kaligrafia (obejmuje pierwszy 

semestr i roku), zatem studenci, rozpoczynając kurs w naszej 

pracowni, posiadają już podstawową wiedzę teoretyczną oraz 

pewne umiejętności praktyczne.

Typografii i liternictwa uczę od 2014 roku, realizując swój 

program autorski, który niemal w każdym roku podlega 

modyfikacjom i aktualizacjom. 

W pracowni studiuje, w zależności od rocznika, od 80 do 

110 studentów, którzy podzieleni są na 25-osobowe grupy. 

Z każdą grupą pracuje jednocześnie dwóch wykładowców 

(prowadzący oraz asystent stażysta lub nauczyciel sprawu-

jący opiekę techniczną). 

Zajęcia odbywają się w wymiarze 210 godzin w semestrze. 

Spotkania mają formę ćwiczeń i wykładów (z przewagą tych 

pierwszych). Podczas ćwiczeń studenci realizują wskaza-

ne zadania, prowadzimy korektę grupową oraz indywidu-

alną, pozwalającą na szczegółowe omówienie zagadnień 

Pracownia 
Typografii i Liternictwa  
dla studentów i i ii roku studiów

Agnieszka Ziemiszewska
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for first- and second-year students
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carry out a number of assigned tasks; task-related issues 

and queries are then discussed in detail in the form of 

group discussions and individual consultations. Each task 

is preceded by a lecture designed to introduce its topic.

Programme objectives and methodology

The primary objective of the Typography and Letter-

ing Studio is to help students develop the creative, an-

alytical thinking skills that they will need to tackle 

and solve lettering problems in the future, with a spe-

cial emphasis on typography as an extremely impor-

tant area of professional graphic design (regardless 

of specialization). Each task addresses a specific issue 

in typography, but we also touch on general themes 

in the visual arts, such as compositional logic and 

balance, mutual relationships between individual el-

ements, questions of rhythm, contrast, accent, etc., that 

allow students to create their own, independent, well- 

-considered compositions.

The course analyses a range of issues in letter design, 

such as: the ideogram, classical letter structure and its 

history, the evolution of the letter over centuries and 

the factors that have affected its changing shape. The 

principles behind the construction of letters and letter-

ing layouts, including proportions, counters and text 

rhythm, are also discussed. We address letter function 

and its relationship to content, so as to train students 

to create lettering compositions that match a specific 

i problemów związanych z zadaniem. Każde ćwiczenie po-

przedzone jest wykładem wprowadzającym do zagadnienia, 

którego ćwiczenie dotyczy.

Cel programów i metody uzyskania celu
Celem Pracowni Typografii i Liternictwa jest przede wszyst-

kim wykształcenie w studentach kreatywnego, analityczne-

go myślenia, które umożliwi im w przyszłości samodzielne 

podejmowanie i rozwiązywanie problemów literniczych, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na typografię jako nie-

zwykle istotny obszar w pracy projektanta (bez względu  

na jego specjalizację).

Każde ćwiczenie nawiązuje do określonego zagadnienia 

typograficznego. Podejmujemy też problemy ogólnoplastycz-

ne, takie jak: logika i równowaga kompozycji, wzajemne 

relacje elementów kompozycji, zagadnienia rytmu, kon-

trastu, akcentu itp., pozwalające na samodzielne tworzenie 

zamierzonych kompozycji.

Analizujemy problemy dotyczące projektowania litery, 

takie jak: ideogram litery, budowa litery klasycznej, historia 

litery, ewolucja obrazu litery na przestrzeni wieków i czyn-

niki wpływające na zmiany jej kształtu. Ponadto omawia-

my zasady budowy liter i układów literniczych: proporcje, 

światło, rytm znaków tekstu. Omawiamy funkcję litery oraz 

jej relacje względem treści, co ma ukształtować umiejęt-

ność tworzenia kompozycji literniczych o określonym celu 

i nastroju. Poszukujemy nowych możliwości oddziaływa-

nia litery w grafice projektowej poprzez działania o charak- 

terze eksperymentalnym.

goal or mood. Our purpose is to explore new opportu-

nities for using the letter and its impact on graphic 

design through experimental action.

The mission of the studio is to equip students with the 

necessary technical knowledge and practical skills in 

the field of typography and related disciplines (such as: 

applications of typography in graphic design at large, 2D 

graphics, typography in public space, kinetic typography).

The curriculum is divided into six sections, each fo-

cused on a different theme. Over the duration of the 

course, we complete six practical tasks (three per semes-

ter), ranging from an analysis of a single letter, through 

more complex exercises, such as typesetting a text, all 

the way up to kinetic typography (below).

The course begins with a theoretical introduction to 

typography, the history of script and issues in its anat-

omy, as well as the structure, construction and function 

of the letter. To begin with, students are asked to draw 

a Roman Square capital using a Bézier curve. The exer-

cise is supplemented with a task that involves looking for 

a letter (an example of lettering) in public space.

At the next stage, we go on to introduce students 

to fundamental concepts in typography (e.g. typeface, 

line spacing, kerning) with elements of mathemat-

ics (modular grids, the golden ratio, the Fibonacci se-

quence). Students are then asked to design their own 

monogram, typeset a short text and create a simple typo- 

graphic layout.

Dążeniem programu pracowni jest zapewnienie studen- 

tom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności  

praktycznych w zakresie typografii i dziedzin pokrewnych 

(między innymi: zastosowanie typografii w szeroko pojętym 

projektowaniu graficznym, grafika 2D, typografia w prze- 

strzeni publicznej, typografia kinetyczna).

Program jest podzielony na sześć bloków tematycznych. 

W czasie całego kursu realizujemy sześć ćwiczeń (po trzy 

w semestrze), rozpoczynając od analizy jednej litery, po-

przez coraz bardziej złożone, skład tekstu, kończąc na typo- 

grafii kinetycznej.

Kurs rozpoczynamy wprowadzeniem teoretycznym do ty-

pografii, historii pisma i omówieniem zagadnień związanych 

z anatomią pisma, konstrukcją, budową i funkcją litery. Jako 

pierwsze studenci realizują ćwiczenie polegające na odwzo-

rowaniu (za pomocą krzywych Béziera) litery kapitały rzym-

skiej. Suplementem do tego ćwiczenia jest zadanie polegające 

na poszukiwaniu litery w przestrzeni publicznej (poniżej).

Następnie zapoznajemy studentów z podstawowymi poję-

ciami typograficznymi (np.: kroje pisma, interlinia, kerning), 

w połączeniu z elementami matematyki (siatka modular-

na, złoty podział, ciąg Fibonacciego). Studenci projektują 

własny monogram, składają krótki tekst oraz tworzą prosty  

układ typograficzny.

Wprowadzamy pojęcia z zakresu typografii kinetycznej 

(kroje pisma, ich cechy estetyczne, oddziaływanie, właści-

wości, czytelność, znaczenie i zastosowanie, typograficzna 

interpretacja komunikatu wizualnego, związek między for-

mą i funkcją, związek między formą a treścią, kształtowanie 
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We also introduce concepts in kinetic typography 

(typefaces, their aesthetic features, properties, legibility, 

meaning and application, the typographic interpreta-

tion of visual messages, relationships between form and 

function, and form and content, the conscious choice of 

typographic means for a specific purpose). Students cre-

ate a typographic animation in a film style of their choice.

The next task involves designing a typographic poster, 

i.e., a poster in which the letter serves as the dominant 

means of expression. The purpose of the exercise is to 

combine new techniques with traditional forms and re-

search the history of typography around the world and 

its evolution.

The next exercise is a team-based task. Each group is 

asked to prepare a comprehensive graphic design project 

related to a specific typographer. Apart from learning 

about the lives and achievements of famous typogra-

phers, the goal is to allow students to practice teamwork 

skills, learn how to divide tasks and prepare a compre-

hensive, coherent design: a poster, publication, gadget 

and presentation/lecture with elements of kinetic typog-

raphy. The task synthesizes all the aspects discussed in 

earlier exercises.

The last task of the course is a synthesis and presenta-

tion of what the students have achieved thus far in the 

form of a multi-page publication (portfolio). We cover 

issues such as layout, typesetting continuous texts and 

combining text with photographs. The exercise repre-

sents at once the culminating point of the course and 

a presentation of individual student achievements.

umiejętności świadomego wyboru środków typograficznych 

w określonym celu). Studenci realizują animację typograficz-

ną prezentującą wybrany styl filmowy.

Kolejnym zadaniem jest projekt plakatu typograficzne-

go, czyli takiego, w którym dominującym środkiem wyrazu 

jest litera. Celem tego zadania jest łączenie nowych technik 

z formami tradycyjnymi, research dotyczący historycznych 

aspektów rozwoju i zmian, jakie dokonały się w obszarze 

typografii na świecie.

Następne ćwiczenie stawia przed studentami nowe do-

świadczenie pracy w grupach. Każda grupa ma za zadanie 

przygotowanie kompleksowej oprawy graficznej wskaza- 

nego typografa.

Celem ćwiczenia, poza zapoznaniem się z sylwetkami czy 

dokonaniami sławnych projektantów działających w ob-

szarze typografii, jest poznanie specyfiki pracy w grupie, po-

dział obowiązków, przygotowanie kompleksowego, spójnego 

opracowania: plakatu, publikacji, gadżetu oraz prezentacji/

wykładu z elementami typografii kinetycznej. Zadanie to 

zawiera wszystkie omawiane we wcześniejszych ćwiczeniach 

elementy i stanowi ich sumę.

Ostatnie ćwiczenie dotyczy podsumowania i zaprezen-

towania dotychczasowych dokonań studentów w formie 

publikacji wielostronicowej (portfolio). Omawiamy zagad-

nienia takie jak: layout, skład tekstu ciągłego, zestawienie 

fotografii z tekstem. Ćwiczenie to stanowi jednocześnie pod-

sumowanie i zaprezentowanie własnych, dotychczasowych 

dokonań studenta.

Paloma Kałuzińska, Line is Type � ćwiczenie 4 � exercise 4
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Teaching outcomes and examples

In accordance with our teaching objectives, by the end 

of the course, students should have acquired at least 

basic theoretical and practical knowledge of the field of 

typography and lettering, as well as the methodology 

of contemporary graphic design. Skills gained during 

the course should enable them to engage in free and 

independent artistic expression, both in their creative 

work and everyday professional activities as graphic 

designers or advertising agency employees, etc.

Apart from the six core tasks, the course in typography 

and lettering also attempts to mobilize students to take 

up independent activities and carry out projects that go 

beyond the mandatory curriculum, e.g., to participate in 

international projects, competitions or workshops.

It should be noted that our students have won many 

international awards and distinctions; their works have 

been showcased at many international exhibitions. The 

most important achievements of our studio include:

The Text Message project

In 2016, in partnership with a French university, we car-

ried out an international project and organized a Text 

Message exhibition held in the framework of AtypI 

Warsaw 2016. More than 100 students from three dif-

ferent academies took part in the project, which can 

be consulted on the official website (www.textmessage. 

pja.edu.pl), as well as a printed publication also avail-

able online: (https://issuu.com/textmessage/docs/text_ 

message_598b947db87c8a).

Project outcomes were also presented at an open-air 

exhibition in Warsaw (2016) and the Gallery of the Acad-

emy of Fine Arts in Hebei (China) in 2017.

The Type Unite project

Since 2017, the studio has participated in an international 

typography project entitled “Type Unite”, which brings 

together similar studios from nine countries: China, Ec-

uador, United Arab Emirates, Denmark, Indonesia, South 

Korea, Mexico, Turkey and the usa. Within the frame-

work of the project, works created by our students were 

Efekty kształcenia i ich przykłady
W efekcie prowadzonego kursu student zgodnie z naszymi 

założeniami powinien posiadać przynajmniej podstawową 

wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zagadnień zwią-

zanych z obszarem typografii i liternictwa oraz metodami 

pracy we współczesnej grafice projektowej. Umiejętności 

zdobyte na kursie umożliwiają studentom swobodę i nie-

zależność wypowiedzi artystycznej, zarówno w twórczości 

własnej, jak i w funkcjonowaniu w określonej rzeczywistości 

zawodowej grafika projektanta, pracownika agencji rekla-

mowej itp.

Podczas kursu typografii i liternictwa poza sześcioma reali-

zowanymi ćwiczeniami staramy się aktywizować studentów 

do samodzielnej działalności, realizacji prac wykraczających 

poza program wymaganych ćwiczeń, na przykład: udział w pro-

jektach, konkursach lub warsztatach międzynarodowych.

Warto dodać, że studenci pracowni zdobyli wiele nagród 

i wyróżnień, a ich prace były prezentowane na licznych mię-

dzynarodowych wystawach. Wśród najważniejszych naszych 

osiągnięć warto wymienić:

Projekt Text Message

W roku 2016 wraz z uczelnią z Francji zrealizowaliśmy mię-

dzynarodowy projekt i wystawę Text Message w ramach 

AtypI Warsaw 2016. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 

100 studentów z trzech uczelni. Projekt można obejrzeć na 

przeznaczonej mu stronie (www.textmessage.pja.edu.pl), 

w publikacji wydanej drukiem i dostępnej online: (https://

issuu.com/textmessage/docs/text_message_598b947db87c8a).

Wyniki projektu prezentowaliśmy na wystawie plenero-

wej w Warszawie (2016) oraz wystawie w galerii Academy 

of Fine Arts w Hebei (Chiny) w 2017 roku.

Projekt Type Unite

Od 2017 roku pracownia bierze udział w międzynarodowym 

projekcie typograficznym Type Unite, którego uczestnikami 

są podobne pracownie z Uczelni z dziewięciu państw: Chin, 

Ekwadoru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Danii, Indo-

nezji, Korei Południowej, Meksyku, Turcji i usa. W ramach 

tego projektu prace naszych studentów były prezentowane 

w 2017 roku w Dżakarcie (Faculty of Visual Art and Design 

presented in 2017 in Jakarta (Faculty of Visual Art and 

Design untar, Tarumanagara University), at the Dubai 

Design Week 2017 and the Onsekiz Mart Üniversitesi in 

Çanakkale, Turkey. New exhibitions are planned for 2018.

In addition:

• works by our students (Paloma Kałuzińska, 

Katarzyna Paź, Filip Steć and Marta Branden-

burska) were presented in Minneapolis (usa), 

within the framework of a project entitled  

Ficciones Typografika, and published in Typo/

Graphic Posters, 2015 and 2016;

• Jan Daciuk reached the finals of the blend 2015 

International Typography Design Award  

in China in 2015;

• Dominika Pulkowska, Karolina Palińska, Paloma 

Kałuzińska and Zoriana Tuszakowska were among 

the winners of the Typography Day 2016, India;

• Igor Rams reached the finals of the International 

Student Poster Biennale Lublin 2015;

• Olena Kolbiagina, Krystyna Nowek, Irina Dud-

kina and Mikołaj Janiw reached the finals of 

the Typomania International Typography Video 

Festival 2016 in Moscow, Russia (Olena Kolbiagi-

na and Irina Dudkina participated in the Moscow 

Festival thanks to support from the Academy);

• Estera Welchar and Kamil Bednarski qualified for 

the motyf Festival 2016 in Mainz, Germany;

• Anna Molicka participated in an international 

project entitled Show Us Your Type (oporto);

• Jakub Krasoń reached the finals of typoday 2017,  

Typography and Diversity, Colombo, Sri Lanka, 2017;

• Estera Welchar reached the finals of the Typoma-

nia International Typography Video Festival 2017, 

Moscow, Russia, 2017;

• a diploma project by Weronika Racz qualified 

for the Graduation Project 2017 competition 

(selecting the best graduation projects prepared 

in the Visegrád Group) and was presented at 

exhibitions in Cieszyn Castle and during the Lodz 

Design Festival in Łódź in 2018.

untar, Tarumanagara University), na Dubai Design Week 

2017 oraz w Turcji na Onsekiz Mart Üniversitesi w Çanakkale. 

W 2018 roku planowane są kolejne pokazy.

Ponadto:

• prace studentów pracowni: Palomy Kałuzińskiej,  

Katarzyny Paź, Filipa Stecia i Marty Brandenburskiej 

były prezentowane w Minneapolis (usa),  

w ramach projektu Ficciones Typografika  

oraz opublikowane na stronach Typo/Graphic  

Posters, 2015 i 2016;

• Jan Daciuk zdobył tytuł finalisty w blend 2015  

International Typography Design Award  

w Chinach w 2015 roku;

• Dominika Pulkowska, Karolina Palińska,  

Paloma Kałuzińska i Zoriana Tuszakowska  

znalazły się w gronie zwycięzców Typography  

Day 2016, Indie;

• Igor Rams został finalistą International Student  

Poster Biennale Lublin 2015;

• Olena Kolbiagina, Krystyna Nowek, Irina Dudkina, 

Mikołaj Janiw zostali finalistami Typomania  

International Typography Video Festival 2016  

w Moskwie, Rosja (studentki Olena Kolbiagina  

i Irina Dudkina uczestniczyły w Festiwalu  

w Moskwie dzięki wsparciu Uczelni);

• Estera Welchar i Kamil Bednarski zostali zakwalifi-

kowani do festiwalu motyf 2016 w Mainz, Niemcy;

• Anna Molicka uczestniczyła w międzynarodowym 

projekcie Show Us Your Type (OPORTO);

• Jakub Krasoń został finalistą TYPODAY 2017,  

Typography and Diversity, Colombo, Sri Lanka, 2017;

• Estera Welchar została finalistką Typomania  

International Typography Video Festival 2017,  

Moskwa, Rosja, 2017;

• praca dyplomowa Weroniki Racz została zakwali- 

fikowana do projektu Graduation Project 2017  

(najlepsze dyplomy Grupy Wyszehradzkiej),  

a jej dyplom prezentowany był na wystawach  

na Zamku w Cieszynie oraz w ramach Lodz Design 

Festival w Łodzi w 2018 roku.



Estera Welchar, Love is � vimeo.com/173063267

Zuzanna Charkiewicz, Tchichold � vimeo.com/250741220 Weronika Racz, Type Class � dyplom licencjacki, promotor: dr Agnieszka Ziemiszewska � Ba diploma, promoter: Dr Agnieszka Ziemiszewska
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Reflections

Students tell me that our curriculum is very dynamic 

and demanding. Even so, many decide to go well beyond 

what is required in our studio.

It is with great pleasure that I observe their achieve-

ments, which testify not only to their natural talent, but 

also their dedication, a strong commitment that gener-

ates new ideas, solutions, opportunities and discussions, 

and allows us to learn from one another.

My most important goal as a teacher of lettering and 

typography is to spark their interest in the subject and 

encourage them to continue learning on their own. I re-

alize that not every student will specialize in the disci-

pline, but they will all need to employ typography in 

their future work in one way or another. I hope that they 

can do so freely, but correctly, respecting fundamental 

principles such as creativity, aesthetics and competence.

Post-conference reflections on the lectures presented

I listened to all the speakers with great attention.

What surprised me was the extent of diversity in what 

one would think was a highly specialized discipline.

I also noticed the growing popularity of calligraphy 

in the teaching process.

I had heard of the achievements of some of the stu-

dios before. What impressed me about the presenta-

tion delivered by the Lettering and Typography Studio 

from the Academy of Fine Arts in Gdańsk, for instance, 

were its excellent outcomes and, at the same time, its 

commitment to the constant improvement of teaching 

quality. The Type Design and Calligraphy Studio of the 

Academy of Fine Arts in Łódź presented an interesting 

set of exercises based on handwriting and calligraphy 

that allows a range of creative freedom, as well as the ex-

tremely interesting achievements of one of its students, 

including the digitization of the Cyklop typeface and 

important work on variable fonts. The accomplishments 

of the Type Design Studio of the Academy of Fine Arts 

in Poznań were known to me before, since my own stu-

dio used the new Shelf font designed during its classes, 

with the consent of its author, student Szymon Sznajder, 

Refleksje
Od studentów wiem, że program naszej pracowni jest wy-

magający i dynamiczny. Mimo to wielu z nich swoją pracą 

znacznie wykracza poza wymagania stawiane w pracowni.

Z wielką satysfakcją obserwuję ich sukcesy, które świad- 

czą nie tylko o talencie, ale i o zaangażowaniu. Zaangażo-

waniu, które rodzi nowe pomysły, rozwiązania, możliwości 

i dyskusje, dzięki którym uczymy się od siebie nawzajem.

W procesie kształcenia i nauczania przedmiotu typografia 

i liternictwo moim najważniejszym celem jest zainteresowa-

nie studentów, najogólniej mówiąc, typografią oraz zachęce-

nie ich do samodzielnego pogłębienia tej wiedzy.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy studenci wybiorą tę 

dziedzinę jako swoją specjalizację, natomiast wszyscy w swo-

jej pracy w taki czy inny sposób będą posługiwać się literą. 

Mam nadzieję, że będą to czynić swobodnie i poprawnie, 

z zachowaniem podstawowych norm, takich jak kreatywność, 

estetyka i kompetencje.

Jan Daciuk � ćwiczenie 4 � exercise 4

during the Text Message project. The Typography studio 

for first- and second-year students at the Academy of 

Fine Arts in Warsaw presented a series of inspiring and 

interesting tasks based on the traditional typesetting 

craft, while the Typography Studio of the same Academy 

achieved excellent outcomes by applying typography 

to the poster medium, where students need to pause 

to consider the purpose and the appropriateness of the 

message they wish to convey.

The presentation by the Font and Editorial Design 

Studio of the Academy of Fine Arts in Wrocław grabbed 

my attention with an interesting idea based on the ob-

servation of letters in space and their use as a basis for 

an original project. The Lettering and Typography Stu-

dio of the Academy of Fine Arts in Katowice had been 

known to me before for its commitment to good profes-

sional student training and socially engaged projects.

I also had the privilege to hear about the accomplish-

ments of the Lettering and Typography Studio of the 

Academy of Fine Arts in Kraków when I accompanied 

the Swiss designer Bruno Monguzzi during his visit in 

2017. Their incredible achievements, multiple awards, 

great student engagement and, above all, the open and 

analytical attitude of its instructors, as evidenced by the 

organization of this conference for example, are worthy 

of the greatest respect and admiration.

Refleksje po konferencji na temat przedstawionych wykładów
Z wielką uwagą wysłuchałam wszystkich prelegentów 

konferencji.

Zaskakująca wydała mi się różnorodność w dziedzinie – 

wydawałoby się – dotyczącej dość wąskiej specjalizacji.

Zauważyłam również tendencję, jaką jest wzrost popular-

ności kaligrafii w procesie kształcenia.

Dokonania niektórych pracowni były mi znane wcześniej. 

W wystąpieniu Pracowni Liternictwa i Typografii asp w Gdań-

sku zaimponowały mi znakomite rezultaty tej pracowni i jed-

noczesne dążenie prowadzących do poprawy jakości kształ-

cenia. Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii asp 

w Łodzi zaprezentowała ciekawy zestaw działań opartych 

o literę narzędziową, kaligrafię dającą swobodę twórczą oraz 

niezwykle interesujące dokonania studenta tej pracowni, m.in. 

digitalizaję kroju Cyklop i prace nad variable fonts. Osiągnię-

cia Pracowni Projektowania Litery asp w Poznaniu znałam już 

wcześniej, nasza pracownia podczas projektu Text Message 

za zgodą autora, Szymona Sznajdera, korzystała z fontu Shelf 

zaprojektowanego właśnie w tej pracowni. Pracownia Typo-

grafii dla studentów i i ii roku asp Warszawie przedstawiła 

szereg inspirujących i ciekawych zadań opartych na warszta-

cie zecerskim, a pracownia Typografii asp w Warszawie zapre-

zentowała doskonałe rezultaty posługiwania się typografią 

w obszarze medium plakatu, gdzie student musi zmierzyć się 

z celowością i trafnością przekazywanego komunikatu. 

W wystąpieniu Pracowni Litery i Form Wydawniczych 

asp we Wrocławiu odnalazłam interesującą koncepcję od-

noszącą się do obserwacji liter w przestrzeni i budowaniu 

na tej podstawie własnego projektu. Pracownia Liternictwa 

i Typografii asp w Katowicach znana mi była wcześniej z dą-

żeń do dobrego przygotowania zawodowego studentów oraz 

realizacji projektów o charakterze społecznym. 

Z dokonaniami Pracowni Liternictwa i Typografii asp 

w Krakowie miałam zaszczyt spotkać się wcześniej, towa-

rzysząc szwajcarskiemu projektantowi Bruno Monguzziemu 

podczas jego wizyty w tej pracowni w 2017 roku. Niezwykłe 

dokonania, szereg nagród, aktywność studentów, a przede 

wszystkim otwarta i analityczna postawa prowadzących tę 

pracownię, o której świadczy choćby organizacja konferencji, 

zasługują na szacunek i podziw.
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The unit in charge of teaching typography at the Euge-

niusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław is the 

Department of Graphic Design at the Faculty of Graphic 

and Media Art. The faculty ambitiously sets out to ed-

ucate students in a broad range of artistic disciplines 

within the framework of two study programmes: in me-

dia art and graphic art. The latter offers two alternative 

study tracks: one in graphic art and another in graphic 

design. In what follows, I will present the curriculum of 

the studio, our teaching objectives and the methodology 

we implement in order to achieve them. The curricu-

lum of the graphic art programme covers the fields of 

graphic art and graphic design. Half of the ects points 

assigned to core subjects in both study tracks come from 

graphic design. At the end of the programme, students 

receive a double diploma: one for the major track, and 

another for the complementary minor track. In what 

follows, I am going to talk about the graphic design 

track run by Professor Andrzej Moczydłowski at the 

Department of Graphic Design, the unit in charge of 

typography courses.

In recent years, the department has undergone a gen- 

erational change and its curriculum has evolved consid-

erably. New subjects and studios specializing in specific 

graphic design disciplines have been launched, which 

allows us to provide our students with a more com-

prehensive education, while we continue to focus on 

a general professional training in graphic design. Our 

Podstawową jednostką kształcącą studentów w zakresie 

typografii na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-

perta we Wrocławiu jest Katedra Projektowania Graficzne-

go na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Wydział ambitnie 

kształci studentów w szerokim spektrum sztuki na dwóch 

kierunkach: sztuka mediów i grafika. Kierunek grafika re-

alizuje dwie ścieżki: grafika artystyczna i projektowanie 

graficzne. Zaprezentuję program kształcenia, przedstawię 

cele dydaktyczne, które przed sobą stawiamy, i metody pra-

cy ze studentami służące osiągnięciu wymienionych dalej 

celów. Program studiów na kierunku grafika obejmuje pro-

jektowanie graficzne i grafikę artystyczną. Połowa punktów 

ects przydzielonych na przedmioty kierunkowe w obu ścież-

kach przypada na projektowanie graficzne. Zwieńczeniem 

studiów jest podwójny dyplom: wiodący w jednej ze ścieżek 

i uzupełniający w drugiej. W poniższym tekście będę odno-

sił się do ścieżki projektowania graficznego realizowanej 

w Katedrze Projektowania Graficznego prowadzonej przez 

prof. Andrzeja Moczydłowskiego. To wspomniana katedra 

prowadzi kształcenie w zakresie typografii.

Od kilku lat w katedrze następuje zmiana pokolenio-

wa, a program projektowania graficznego ewoluuje. Poja-

wiają się nowe przedmioty i pracownie specjalizujące się 

w konkretnych dziedzinach projektowania graficznego, co 

pozwala głębiej kształcić studentów z zachowaniem ogól-

nego przygotowania do zawodu projektanta graficznego. 

Oferta specjalności (kształcenia w ramach konkretnego 

aspektu projektowania graficznego) jest poszerzana wraz  

z nowymi zatrudnieniami.

Dydaktyka typografii
na Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
dla studentów i i ii roku studiów

Maciej Majchrzak

 
Teaching typography  
 
to first- and second-year students 

at the Eugeniusz Geppert Academy  

of Fine Arts in Wrocław
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offer of specializations (advanced training in concrete 

aspects of graphic design) is gradually expanded as we 

hire new staff.

I was employed by the Department in 2014 to teach 

a new specialization in type design, which had not 

been available here before my arrival. I graduated 

from the University of Fine Arts in Poznań and defend-

ed a graduation project at the Letter Design Studio 

of Professor Krzysztof Kochnowicz and his assistant 

Viktoriya Grabowska. Thanks to the specialized skills 

I acquired at the studio, I am well-placed to contrib-

ute to the development of the curriculum in Wrocław.

Curriculum of the introductory course 

for first- and second-year students

My presentation will focus on the course offered to 

first- and second-year students. Introductory courses 

require particular attention and deserve being discussed 

in greater detail. The issues of lettering, typography and 

type design are addressed by two separate courses. We 

treat them as core subjects that lay down the very foun-

dations of graphic design. The course in lettering and ty-

pography for first-year students is taught by Mgr Maciej 

Kodzis and Mgr Marta Przeciszewska; I (Mgr Maciej Ma-

jchrzak) am in charge of teaching second-year students. 

I contributed to drawing up the first-year curriculum 

and helped teach the course for several years. Together, 

we developed a coherent syllabus that initiates students 

into the fundamentals of typography and type design: 

students discover the constructional principles of Latin 

alphabet letters based on the use of writing tools, learn 

how to draw letters (honing the handwritten shapes), 

master the language of typographic design, as well as 

gain the first experiences in editorial design and a basic 

knowledge of typography.

Zostałem zatrudniony w katedrze w 2014 roku w celu wzbo- 

gacenia prowadzonych specjalności o projektowanie kro-

jów pisma, którym nikt się tutaj przede mną nie zajmował. 

Ukończyłem Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dyplom 

obroniłem w Pracowni Projektowania Litery prowadzonej 

przez prof. Krzysztofa Kochnowicza i asystentkę Viktoriyię 

Grabowską. Dzięki specjalistycznym kompetencjom zdo-

bytym w pracowni mogę mieć udział w rozwoju programu 

kształcenia we Wrocławiu.

Program kształcenia wstępnego  
dla studentów i i ii roku studiów
W poniższym tekście skupię się na kształceniu studentów 

i i ii roku. Kształcenie wstępne wymaga szczególnej uwagi, 

warto więc dokładnie je omówić. Wydzielone zagadnienia 

liternictwa, typografii i projektowania krojów pisma reali-

zowane są w ramach dwóch przedmiotów. Traktujemy je 

jako przedmioty kierunkowe, fundament projektowania 

graficznego. Przedmiot Liternictwo i typografia dla studen-

tów i roku prowadzą mgr Maciej Kodzis i mgr Marta Przeci-

szewska, a ja (mgr Maciej Majchrzak) prowadzę przedmiot 

Typografia dla studentów ii roku. Brałem udział w tworze-

niu programu dla i roku i współprowadziłem zajęcia przez 

kilka lat. Stworzyliśmy spójny program wprowadzenia do 

najważniejszych zagadnień typografii i projektowania pi-

sma: studenci poznają podstawy konstrukcji liter alfabetu 

łacińskiego w oparciu o narzędzia pisarskie, następnie uczą 

się wykreślać litery (dopracowywać kształty powstałe po-

przez pisanie), poznają język projektowania typograficzne-

go i zdobywają pierwsze doświadczenia w projektowaniu  

edytorskim oraz podstawową wiedzę w zakresie typografii.

Curriculum of the introductory course  

for first-year students

teaching obJectiVes and methodology

The introductory course in lettering and typography for 

first-year students consists of 60 class hours (two semes-

ters of 30 hours each). Together with the course instruc-

tor, Maciej Kodzis, we developed a curriculum that has 

been consistently implemented ever since. The course is 

targeted at first-year students enrolled in the graphic art 

programme and aims to initiate them into the rudiments 

of typography (in the broad sense of the word, i.e., includ-

ing typographic layout design, working with texts, letter 

design and type design). We challenge our students to 

solve specific design issues and, while we offer assistance 

throughout the problem-solving process, our goal is to 

teach them to discover the answers on their own. The 

purpose of the course is to impart basic design skills (not 

just to unleash artistic expression) and prepare students 

(lay down the groundwork) for more complex projects 

that will be assigned in the further course of study.

These objectives are achieved through what we be-

lieve are the most appropriate practical design tasks: 

a hands-on learning system supported by theory and 

individual consultations that aid the completion of as-

signed tasks. Presentations are an important teaching 

tool as well. We try to make sure that each provides an 

excuse for an open discussion or a talk that activates the 

group. Students are asked to prepare a presentation in 

which they share their observations, e.g., on the histor-

ical magazine Fuse. Our goal is to make them explore 

a subject on their own and present it to the group, giving 

them an opportunity to share and confront their reflec-

tions and preferences with their peers.

Classes are taught in the workshop format. Course 

takers are divided into groups of 10-20, which allows us 

to control their progress and devote enough attention 

to each student in the classroom. We always check the 

attendance list. In the first semester, students tend to 

be every disciplined; with time, however, some of them 

get a little slack. The task set is not revealed from the 

Program kształcenia wstępnego  
dla studentów i roku

cele kształcenia i metody dydaktyczne

Program kształcenia wstępnego dla studentów pierwszego 

roku odbywa się w ramach przedmiotu Liternictwo i typo-

grafia w wymiarze 60 godzin (dwa semestry po 30 godzin). 

Wraz z głównym prowadzącym ten przedmiot, Maciejem 

Kodzisem, opracowaliśmy program, który konsekwentnie 

realizujemy. Dla studentów i roku grafiki prowadzimy za-

jęcia, podczas których wprowadzamy podstawy typografii 

(w szerokim znaczeniu tego terminu, czyli projektowanie 

układów typograficznych, praca z tekstem i projektowanie 

litery oraz krojów pisma). Stawiamy konkretne problemy 

projektowe studentom i oprócz pomagania w rozwiązywaniu 

tych problemów, staramy się wypracowywać nawyk samo-

dzielnego szukania odpowiedzi na pytania. Celem jest też 

nauka (wstępna) projektowania (nie tylko wyzwolenie eks-

presji artystycznej) i przygotowanie (zbudowanie podstaw) 

do bardziej złożonych projektów realizowanych w kolejnych 

latach studiów.

Wspomniane wyżej cele realizujemy poprzez konstru-

owanie odpowiednich (naszym zdaniem) zadań projekto-

wych: nauka poprzez praktykę wsparta teorią i indywidu-

alne korekty pomagające zrealizować zadania. Pomocnym 

narzędziem jest prezentacja. Staramy się, żeby przy okazji 

prezentacji pojawiła się dyskusja bądź pogadanka dydak-

tyczna mająca na celu aktywizowanie studentów. Studenci 

też mają za zadanie przygotować prezentację, w której dzielą 

się swoimi spostrzeżeniami, np. na temat historycznego ma-

gazynu Fuse. Chodzi o to, aby studenci sami musieli zgłębić 

temat i przedstawić go na forum grupy, oraz by mieli moż-

liwość wypowiedzenia i skonfrontowania swoich refleksji 

i preferencji.

Tryb zajęć jest warsztatowy. Pracujemy w kilkunastooso-

bowych grupach, dzięki czemu mamy kontrolę nad postę-

pami pracy i jesteśmy w stanie poświęcić każdemu studen-

towi uwagę podczas każdych zajęć. Sprawdzamy obecność. 

W pierwszym semestrze studenci są bardzo zdyscyplinowani, 

a z czasem trochę się to zmienia (w przypadku niektórych 

osób). Zestaw zadań nie jest jawny dla studentów od samego 
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start. Successive exercises are presented gradually, in 

due time, once the previous task has been completed. 

Students are also asked to work outside class (albeit to 

a limited extent due to the impossibly tight schedule of 

the first year of the programme).

tasks

The task set is constant. Every semester includes one 

larger project and several minor tasks. In successive 

years, the latter are slightly modified, while the former 

remain unchanged. We place more emphasis on exer-

cises related to the letter than typography understood 

as the design of text structures. Our curriculum also 

includes a course devoted to graphic art software, in-

cluding two very important tools, i.e., Adobe Illustrator 

and Adobe InDesign.

Typeface “Portrait”

First-year students are introduced to the basics of letter 

construction. The first, preliminary task invites them to 

analyse a well-known typeface from the history of typog-

raphy, a humanistic antiqua font, whose structure is firmly 

rooted in the experience of the writing tool, such as a broad-

nib pen (Bembo or Garamond). Students familiarize them-

selves with the writing implement, whose trace provides 

the basis on which the characters of the font are built. Af-

ter initial attempts to write the letters, the characters are 

scanned, and then drawn manually; this allows students 

to rationalize their shapes and pay attention to all the con-

structional details of individual letters. Another purpose of 

the exercise is to impart the fundamental concepts used to 

describe letter structure. Students are provided with a de-

scription of a given font (full of new typography concepts) 

and asked to illustrate five terms of their choice with the 

use of characters they have hand-drawn before. Last but 

not least, these concept illustrations are then combined 

with text in the form of a leporello, or a folded leaflet. The 

exercise requires the skilful use of the writing tool (the 

appropriate initial angle, proportions of the humanistic 

antiqua and correct character construction), as well the abil-

ity to preliminarily typeset the text in an editing software.

początku. Przedstawiamy kolejne zadania stopniowo, w od-

powiednim czasie, kiedy wcześniejszy temat jest zamknięty. 

Studenci pracują też poza zajęciami (ale w ograniczonym 

stopniu ze względu na napięty do granic możliwości plan 

zajęć na i roku studiów).

zadania

Zestaw zadań jest stały. W każdym semestrze jest jedno waż-

ne większe objętościowo zadanie i kilka mniejszych. W kolej-

nych latach następują drobne modyfikacje tych mniejszych 

zadań. Główne zadania zostają niezmienne. Uwzględniamy 

tutaj przewagę działań związanych z literą nad typografią 

rozumianą jako projektowanie struktur tekstowych. Mamy 

też w programie zajęć kurs narzędziowych programów gra-

ficznych obejmujący dwa istotne dla naszego przedmiotu 

programy, tj. Adobe Illustrator i Adobe InDesign.

„Portret” kroju pisma

Studenci i roku uczą się podstaw konstrukcji znaków literni-

czych. Ćwiczeniem wstępnym jest analiza uznanego, wybra-

nego z historii typografii kroju pisma, antykwy humanistycz-

nej o konstrukcji mocno zakorzenionej w narzędziu pisarskim, 

jakim jest pióro z szeroko ściętą stalówką (Bembo lub Ga-

ramond). Studenci zapoznają się z narzędziem pisarskim, 

którego ślad jest podstawą konstrukcji znaków tego kroju 

pisma. Po wstępnych próbach pisania litery są skanowane, 

a następnie wykreślane ręcznie w celu racjonalizacji kształ-

tów i skupienia uwagi na szczegółach konstrukcji poszcze-

gólnych liter. Drugą warstwą tego ćwiczenia jest zapoznanie 

się z podstawowymi pojęciami opisującymi budowę liter. 

Studenci otrzymują opis danego kroju pisma (pełny nowych 

dla nich pojęć typograficznych) i mają za zadanie zilustrować 

pięć wybranych pojęć przy pomocy wykreślonych wcześniej 

własnoręcznie znaków pisma. Ostatnią warstwą zadania jest 

połączenie ilustracji pojęć z otrzymanym tekstem w formie 

leporello, składanej ulotki. W tym ćwiczeniu połączyliśmy 

sprawność w operowaniu narzędziem pisarskim (znajomość 

właściwego kąta wyjściowego narzędzia, proporcji antykwy 

humanistycznej, konstrukcji znaków kroju pisma) z wykre-

ślaniem znaków kroju pisma (ręczne dopracowywanie kształ-

tów) i wstępnym składem tekstu w programie edytorskim.

Lidia Zajdzińska � „Portret” kroju pisma, i rok � Typeface “portrait”, first year
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Architectural logotype

The second large task challenges students to design a set 

of several graphically coherent original letters. The exer-

cise is usually assigned in the second semester after they 

have been familiarized with the basic principles of letter 

construction. At this stage, we embark on the other path 

of type design; having experienced the tool-based method, 

students now test their mettle against grid-based design. 

The goal is to create a logotype inspired by the oeuvre 

of a well-known architect. An architecture-inspired type-

face may not be an innovative task in itself, but it is well-

matched to the level of our students. At first, students set 

about analysing the oeuvre of a selected architect and 

then proceed to build a grid model that will later serve 

as a basis for individual characters. The building of the 

grid itself already allows them to practice their graphic 

synthesis skills. Once finished, the grid then serves as 

a basis for the letters that make up the logotype of the 

selected architect. Each step logically leads to the next 

all the way to the final goal. Grids are usually complex, 

which gives rise to decorative letters suitable for ephem-

era. More often than not, the initial grid design needs to 

be simplified and synthesized. The point of departure for 

the task is the oeuvre of the architect and the terminus – 

the finished logotype. Sometimes, students go a step fur-

ther and create more letters, or even an entire typeface 

with a very basic character set.

Typeface poster

The last task is to design a poster promoting a well-known, 

classical typeface. Students randomly select a typeface 

from a provided list. The exercise requires them to study 

its history and purpose and to create a visual artwork in 

which it would serve as the essential element, so much so 

that if it was changed, the composition would completely 

miss the point and no longer make any sense. The task has 

several objectives. One is to encourage students to study 

the history of the typeface and the context(s) in which 

it is used, another to observe its distinctive features and 

translate them into a new composition. In this way, we 

teach them different several skills at once.

Architektoniczny logotyp

Drugim dużym zadaniem jest projekt kilku spójnych gra-

ficznie ze sobą autorskich liter. To ćwiczenie jest zwykle re-

alizowane w drugim semestrze, kiedy studenci są wstępnie 

zaznajomieni z zasadami konstrukcji liter. Poruszamy tutaj 

drugą ścieżkę konstrukcji kroju pisma, czyli obok realizo-

wanego już narzędziowego kroju studenci mierzą się z kro-

jem skonstruowanym na siatce. Zadaniem jest stworzenie 

logotypu inspirowanego dorobkiem znanego architekta. 

Krój pisma inspirowany architekturą nie jest nowatorskim 

zadaniem, ale odpowiednim na tym etapie kształcenia. Na 

początku studenci analizują dorobek wybranego architekta 

i na tej podstawie starają się zbudować wzorzec siatki, która 

posłuży następnie do konstrukcji liter. Samo skonstruowanie 

siatki uczy już studentów syntezy graficznej. Na podstawie 

tak zbudowanej siatki powstają litery składające się następ-

nie na logotyp wybranego architekta. Z pierwszych kroków 

logicznie wynikają kolejne i ostateczny cel zadania. Siatki są 

zazwyczaj skomplikowane, czego efektem są akcydensowe, 

dekoracyjne litery. Nierzadko trzeba upraszczać i syntety-

zować wstępną propozycję siatki. Punktem wyjścia w tym 

zadaniu jest dorobek architekta, a punktem dojścia logotyp. 

Zdarza się, że studenci idą o krok dalej i powstaje więcej liter, 

a nawet krój pisma w bardzo podstawowym zestawie znaków.

Plakat przedstawiający krój pisma

Ostatnim chronologicznie zadaniem jest projekt plakatu 

promującego znany, klasyczny krój pisma. Studenci losują 

krój z otrzymanej listy. Zadanie polega na poznaniu historii 

i przeznaczenia tego kroju, a następnie stworzenia takiej 

kreacji graficznej, która broni się tylko z użyciem tego kon-

kretnego kroju pisma. W przypadku zmiany kroju na inny 

kompozycja staje się nietrafiona, bezsensowna. Jest kilka 

celów tego ćwiczenia. Po pierwsze, student poznaje historię 

wylosowanego pisma oraz kontekst lub konteksty, w których 

stosuje się to pismo. Trzeba zaobserwować cechy dystynk-

tywne wylosowanego kroju i przełożyć je na nową kompozy-

cję typograficzną. Uczymy w ten sposób kilku umiejętności 

w jednym zadaniu.

Monogram

The monogram is a classical task that requires students 

to create a graphic sign out of their own initials. It is 

introduced as a short exercise in the middle of the ac-

ademic year. No strict guidelines are defined for how 

the letters should be designed: whether they should be 

based on a grid or gesture. The purpose of the exercise 

is to learn how to construct a graphic sign and draw 

interesting and well-built characters. Sometimes, we 

put a great emphasis on interesting compositions at the 

expense of legibility. This allows students to learn how 

to use letters in isolation from their linguistic meaning, 

as graphic signs (below).

During the first class, students receive a reading list of 

books and online sources that we consider essential for 

the course. Alongside textbooks published in Polish or 

English and well-known typography portals, we also re-

fer them to essays and critical papers that express a va-

riety of opinions. For us, deep reflection on typography 

and design is just as important as basic principles. We 

are open to student feedback; we want our students to 

realize that typography is not just a form of creative ac-

tivity, but also a province of knowledge, which is why we 

expect them to read widely and form their own opinions. 

Usually, they also need to prepare a presentation on 

a given topic. This is an additional stimulus for learning. 

Students need to explore the subject on their own and 

then present it publicly to the group. They cease to be 

mere consumers of knowledge, information and opinion.

We communicate in person during class. The small 

number of students in each group allows for a person-

alized approach and means that we can talk to every 

person individually. In addition, with the consent of our 

students, we also use a coworking portal (for the web 

browser and mobile app), which serves as a repository of 

teaching materials, as well as a noticeboard, messenger 

and discussion forum.

Monogram

Monogram to klasyczne ćwiczenie polegające na stworze-

niu znaku graficznego ze swoich inicjałów. Realizujemy je 

w środku roku akademickiego jako krótkie ćwiczenie. Nie 

ma tutaj ściśle określonych wytycznych dla projektu liter: 

czy mają powstać na siatce, czy mają być wynikiem gestu. 

Celem ćwiczenia jest zdobycie umiejętności konstruowania 

znaku graficznego i wykreślenia interesujących i poprawnie 

zbudowanych liter. Czasami kładziemy większy nacisk na 

interesujące kompozycje kosztem czytelności liter. Studen-

ci uczą się dzięki temu wykorzystywać litery w oderwaniu 

od ich językowego znaczenia, jako znaki graficzne (poniżej).

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują listę lektur i źró-

deł internetowych, które naszym zdaniem są istotne. Oprócz 

podręczników wydanych w języku polskim lub angielskim 

i znanych portali o typografii umieszczamy też pozycje ese-

istyczne i krytyczne zawierające opinie. Równie ważna co 

podstawowe zasady jest dla nas refleksja o typografii i pro-

jektowaniu. Jesteśmy otwarci na opinie studentów i chcemy, 

żeby byli świadomi, że typografia to także wiedza, a nie tylko 

działanie twórcze, więc wymagamy czytania i formułowania 

własnych sądów. Zwykle studenci muszą też przygotować 

prezentację na zadany temat. To dodatkowy bodziec. Stu-

dent musi sam poznać temat i przedstawić go publicznie 

w grupie zajęciowej. Przestaje być tylko odbiorcą wiedzy, 

informacji i opinii.

Komunikujemy się personalnie na zajęciach. Liczba osób 

w grupie pozwala na indywidualne podejście i rozmowę 

z każdym z osobna. Oprócz tego, za zgodą studentów, wyko-

rzystujemy portal do coworkingu (w przeglądarce interne-

towej i w aplikacji mobilnej), który służy jako repozytorium 

materiałów dydaktycznych, tablica ogłoszeń, komunikator 

i forum dyskusyjne.

↓ Klementyna Epa, Elizaveta Tkachuk, Magdalena Banaś, Paulina Kaczmarek, Zuzanna Tokarska, Wirbuł Wiwiana
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Curriculum for second-year students

Since the academic year 2014/2015, I have been in charge 

of teaching a course in typography for second-year stu-

dents, treated as an extension of the themes touched 

upon in the first year of the programme. My personal 

contribution to the curriculum is the part devoted to 

original type design. As a graduate from the Type De-

sign Studio of the University of Fine Arts in Poznań, 

I am competent in this area and fall back on my knowl-

edge to boost the typographic experience and reflec-

tion of students enrolled at the Academy of Fine Arts 

in Wrocław. The course consists of 60 class hours (two 

semesters of 30 hours each) spent in a computer lab 

equipped with editing software and a font editor. In par-

allel, students also take a course in electronic publishing, 

which serves to complement the issues of type design 

and text editing and trains them in working with the 

computer screen. The course in typography combines 

type design with typographic layout and text editing. 

These threads, however, are not woven together into 

a single task.

teaching obJectiVes and methodology

Typography was singled out as a separate course within 

the graphic design programme, because it is considered 

as the very foundation of the development of future 

graphic designers. The objective of the course is to famil- 

iarize students with the fundamentals of typographic 

design, text editing, and type design (leading to a better 

understanding of script as the building block of visual 

messages and publications). Our aim is to shape our 

students’ sensitivity to typographic forms. We challenge 

them to solve specific design problems and, while we 

offer assistance throughout the problem-solving pro-

cess, our goal is to teach them to discover the answers 

on their own.

These objectives are achieved through specific design 

tasks, which the students complete individually in and 

outside the classroom. During class, we are available 

to provide them with guidelines and correct their work. 

The tasks are supported with presentations on different 

Program kształcenia studentów ii roku
Od roku akademickiego 2014/2015 prowadzę przedmiot typo-

grafia. Traktujemy ten przedmiot jako pogłębienie zagad-

nień poruszonych ze studentami na i roku studiów. Moim 

wkładem w program tego przedmiotu jest dodanie problemu 

projektowania autorskiego kroju pisma. Jako absolwent 

Pracowni Projektowania Litery poznańskiego Uniwersytetu 

Artystycznego posiadam kompetencje w tym zakresie i wy-

korzystuję je w celu pogłębienia doświadczenia i refleksji 

o typografii dla studentów wrocławskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Przedmiot przeprowadzany jest w wymiarze 60 go-

dzin (dwa semestry po 30 godzin) w pracowni komputerowej 

wyposażonej w program edytorski i edytor fontów. Symulta-

nicznie studenci mają też przedmiot publikacja elektroniczna, 

który dopełnia wątki projektowania typograficznego i pracy 

z tekstem oraz poszerza ich kompetencje o działania ekra-

nowe. W przedmiocie typografia łączę projektowanie kroju 

pisma z projektowaniem układu typograficznego oraz z pra-

cą z tekstem. Te wątki nie są połączone w jednym zadaniu.

cele kształcenia i metody dydaktyczne

Typografia została wyodrębniona w programie projekto-

wania graficznego jako osobny przedmiot, ponieważ jest 

traktowana jako fundament rozwoju przyszłego projektan-

ta graficznego. Celem tego przedmiotu jest poznanie przez 

studentów najważniejszych zasad projektowania typogra-

ficznego, pracy z tekstem i projektowania krojów pisma 

(dla pełniejszego rozumienia pisma traktowanego jako bu-

dulec publikacji i komunikatów graficznych). Staramy się 

wykształcić wrażliwość na formy typograficzne. Stawiamy 

studentom konkretne problemy do rozwiązania. Pomagając 

w ich rozwiązywaniu, pracujemy nad wyrobieniem u stu-

dentów nawyku samodzielnego poszukiwania odpowiedzi 

na pytania.

Wymienione wyżej cele dydaktyczne osiągamy, realizując 

ze studentami konkretne zadania projektowe. Studenci od-

powiadają na zadania samodzielnie podczas zajęć i pracując 

poza zajęciami. Na każdych zajęciach służymy konsultacja-

mi i korektą. Zadania są wspierane prezentacjami na różne 

tematy, jak: podstawy projektowania pisma, wybrane pro-

blemy projektowania krojów pisma, projektowanie layoutu, 

subjects such as the rudiments of font design, selected 

issues in type design, layout design, typesetting, font 

choice and application. During a presentation, students 

are encouraged to join the debate and express their pref-

erences and opinions. What matters to us is to promote 

conscious design rather than merely stimulate individ-

ual expression. Students are made to realize that the 

craft of typography is largely based on knowledge. It 

is a form of design and service where craftsmanship 

comes first while art may or may not follow on its heels. 

Of course, we provide the space for creative expression 

as well, but only to a reasonably limited extent in the 

case of second-year students.

 Classes used to take on the form of consultations and 

workshops, but last year, the formula shifted toward 

the workshop format (we work in a font editor installed 

on computers in the lab). The key to success resides in 

systematic work during the classes, which are largely 

practical. Theory is only introduced to prop up the prac-

tice. Presentations and lectures, held several times per 

semester, are designed to assist students in completing 

the task at hand. The typography curriculum is very 

extensive and requires us to impart a lot of information. 

This means that there is little time left over to addition-

ally explore the issues under study. I have observed that 

students prefer to work individually. Team-based tasks, 

group discussions, and the design thinking method have 

not yet been tested in the studio but may prove useful 

in the future.

During the first class, students receive a reading list 

of books and online sources. We communicate in per-

son during class. The small number of students in each 

group allows for a personalized approach and means 

that we can talk to every person individually. After the 

first year, students are already part of a coworking group, 

which serves as a repository of didactic materials, as 

well as a noticeboard, messenger and discussion forum. 

All important practical information is first announced in 

the classroom and only then published online.

zasady składu i łamania tekstu, dobór i stosowanie krojów 

pisma. Podczas prezentacji studenci są zachęcani do dyskusji 

i wyrażania swoich opinii i preferencji. Bardzo istotne jest 

dla nas świadome projektowanie, a nie wyzwolenie jedynie 

indywidualnej ekspresji. Studenci dowiadują się, że warsztat 

typografa jest w znacznej mierze oparty na wiedzy. Typogra-

fia to projektowanie i działalność usługowa, gdzie najpierw 

jest dobre rzemiosło, a ewentualnie później sztuka. Staramy 

się oczywiście pozwalać na ekspresję twórczą, ale na ii roku 

jeszcze w odpowiednio ograniczonym zakresie.

Zajęcia miały charakter konsultacyjno-warsztatowy, ale 

w ostatnim roku przesunął się on w kierunku warsztatowym 

(pracujemy w edytorze fontów zainstalowanym na kompu-

terach w pracowni). Kluczem do sukcesu jest systematyczna 

praca podczas zajęć. Praktyka stanowi znaczną część zajęć. 

Teoria uzupełnia praktykę. Prezentacje czy wykłady, odby-

wające się kilkakrotnie podczas semestru, mają wspomagać 

realizację zadań. Program przedmiotu typografia jest szeroki, 

więc trzeba przekazać znaczną ilość informacji. Brakuje przez 

to czasu na dodatkową problematyzację zagadnień. Zauwa-

żyłem, że studenci preferują pracę indywidualną. Grupowe 

zadania, grupowe korekty i metoda design thinking nie 

były jeszcze sprawdzane na tych zajęciach, ale mogą być 

pomocne w przyszłości.

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują listę lektur 

i źródeł internetowych. Komunikujemy się personalnie na 

zajęciach. Liczba osób w grupie pozwala na indywidualne 

podejście i rozmowę z każdym z osobna. Po pierwszym roku 

studenci są zebrani w grupie coworkingowej, która służy 

jako repozytorium materiałów dydaktycznych, tablica ogło-

szeń, komunikator i forum dyskusyjne. Wszystkie istotne 

informacje organizacyjne są najpierw ogłaszane na zaję- 

ciach, a dopiero później są widoczne w internecie.
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tasks

Original type design

Second-year students go on to explore how letters work 

in a system of consistent interrelationships, i.e., a type-

face. They need to combine conceptual work (coming 

up with an idea for a new font) with the principles of 

letter construction studied in the first year, and to pay 

close attention to detail (putting the idea into practice). 

A very important issue at this stage is the functionality 

of the script, i.e., how well it matches user needs (the 

context of graphic design) and its legibility (reading 

comfort and the ease with which individual characters 

are recognized). Students design either a tool-based or 

a grid-based typeface in response to a proposed slogan. 

The guidelines are set beforehand to narrow down the 

area of exploration. Faced with strict time and subject 

constraints, students unleash their creativity and pre-

pare for future design challenges. Sample topics have 

included: designing a two-element serif font inspired 

by the trace of a broad-nib writing implement (the 

topic was “the museum of pharmacy”). Another task 

involved creating a typeface inspired by a selected city 

neighbourhood (which combined an analysis of the 

visual environment of the place with the knowledge 

of its history, as well as the history of script and its 

visual properties) or by an existing award (an analysis 

of the visual context of the event and its target group 

as a basis for relevant design objectives). In 2018, we 

worked on a typeface inspired by a poster created for 

a student competition: either the Festival of the City of 

Wrocław or the Jazz on the Odra Festival. I am happy to 

be able to encourage young people to take up a task as 

challenging as type design. One of our students, Anna 

Dulska, spent a part of her summer vacation working 

on her original typeface, Glam, during the Type Clinic 

workshop (its fifteenth edition was organized in 2017 

in Trenta, Slovenia).

zadania

Projekt autorskiego kroju pisma

Studenci ii roku uczą się, jak działają litery w spójnym syste-

mie konsekwentnie przestrzeganych wzajemnych zależności, 

jakim jest autorski krój pisma. Studenci łączą pracę koncep-

cyjną (pomysł na krój pisma) ze stosowaniem poznanych 

na i roku studiów zasad konstrukcji liter oraz z wrażliwością 

na detal (realizacja tego pomysłu). Bardzo istotnym zagad-

nieniem jest funkcjonalność pisma, czyli odpowiedź na po-

trzebę (kontekst projektowania graficznego) oraz czytelność 

(w znaczeniu zarówno komfortu czytania, jak i łatwości roz-

poznawania poszczególnych znaków). Studenci projektują 

albo narzędziowy, albo konstruowany na siatce krój pisma, 

odpowiadając na zaproponowane hasło. Wytyczne projektu 

są określone w celu zacieśnienia obszaru poszukiwań. Mając 

ograniczone pole działania i pracując w ograniczonym czasie, 

studenci wyzwalają swoją kreatywność i przygotowują się na 

przyszłe wyzwania projektowe. Przykładowe tematy: projekt 

szeryfowego, dwuelementowego kroju pisma inspirowane-

go śladem narzędzia pisarskiego z szeroko ściętą stalówką. 

Hasłem wywoławczym było „muzeum farmacji”. Realizowa-

liśmy też zadanie: krój pisma inspirowany wybraną dzielnicą 

miasta (połączenie analizy otoczenia wizualnego miejsca 

z wiedzą o jego historii oraz wiedzą o historii pisma i jego 

właściwościach graficznych) lub krój pisma inspirowany ist-

niejącą nagrodą (analiza kontekstu graficznego wydarzenia 

i grupy docelowej, sformułowanie założeń projektu na tej 

podstawie). W 2018 roku realizowaliśmy krój pisma inspiro-

wany plakatem będącym odpowiedzią na wybrany konkurs 

dla studentów: Święto Wrocławia lub Jazz nad Odrą. Cieszę 

się, że udaje się zachęcić studentów do tak wymagającej pra-

cy jak projektowanie krojów pisma. Studentka Anna Dulska 

poświęciła część wakacji na kontynuowanie pracy nad swo-

im krojem Glam podczas warsztatów Type Clinic (piętnasta 

edycja, zorganizowana w 2017 roku w Trencie, w Słowenii).

↑ Anna Dulska, Glam � krój pisma inspirowany nagrodą; praca  

kontynuowana podczas warsztatów Type Clinic, 15. edycja, Trenta, 2017 r. �  

typeface inspired by the prize; work continued during Type Clinic  

workshops, 15th edition, Trenta, 2017 

 Katarzyna Fedro, Fedrok � krój pisma inspirowany muzeum farmacji �  

typeface inspired by the pharmacy museum

→ Oskar Rachwalski, Krzyki � krój pisma inspirowany wybraną  

dzielnicą miasta � typeface inspired by a selected district of the city

→
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↑ Paweł Skotnicki, Paczków wayfinding  

→ Agata Komborska, Combo

Layout design and working with text

Another area explored by students during the course has 

to do with designing typographic structures and working 

with texts in an editing software. Students learn the prin-

ciples of typographic design, text structuring, legibility, 

typesetting and layout. The tasks we propose require 

them to be consistent and attentive to detail. We always 

start out from designing a simple continuous text along 

with typesetting and layout. To complete the exercise, 

students need to master (revise and reinforce) the basic 

rules of layout design and editorial principles, such as 

publication formatting, column design, title hierarchy, 

typeface selection (aesthetic and functional criteria) and 

the placement of additional information on the page. In 

the second semester, students design a more complex 

layout based on a modular grid. This task is designed 

to prepare them for new challenges in the coming year, 

when they will design their own books, brand books, cat-

alogues, etc. All the tasks are completed in a computer 

lab equipped with text editing software and a font editor. 

Students usually also install the software on their per-

sonal computers, which means that a large part of the 

process consists in consultations and corrective advice.

Diplomas

The Department of Graphic Design also offers a part-time 

programme, where I teach a workshop in letter design 

for first-year ma students. Young people enrolled in the 

course are assigned the same task as second-year full-

time students. This is worth mentioning because in the 

following year, some of them will expand their graduation 

projects to encompass a functional typeface (often in fact 

the very basis of the project). Let me mention just two 

examples: Agata Komborska and Paweł Skotnicki. Agata 

Komborska needed only two years to get a good handle 

on many issues in type design, which bore fruit in the 

form of a three-style Combo family ideal for typesetting 

headers with the potential of text font. Her point of depar-

ture was the task that involved designing a typeface for 

the “museum of pharmacy”, which evolved in the follow-

ing year. The other graduate, Paweł Skotnicki, continued 

Projektowanie layoutu i praca z tekstem

Drugim obszarem eksplorowanym przez studentów jest 

projektowanie struktur typograficznych i praca z tekstem 

w programie edytorskim. Studenci poznają zasady projek-

towania typograficznego, strukturyzowania tekstu, zasady 

czytelności oraz zasady składu i łamania. Zadania wymagają 

konsekwencji oraz dbałości o detal. Zaczynamy zawsze pro-

jektem dla prostego tekstu ciągłego połączonym ze składem 

i łamaniem tekstu. Jest to ćwiczenie na opanowanie (przy-

pomnienie sobie i utrwalenie) podstawowych zasad projek-

towania layoutu i zasad edytorskich: projekt formatu publi-

kacji, projekt kolumny na określonym uprzednio formacie, 

określenie hierarchii tytułów, dobór dziełowego kroju pisma 

(kryteria estetyczne i funkcjonalne), umieszczenie dodatko-

wych informacji na stronie. W drugim semestrze studenci 

projektują bardziej skomplikowany układ w oparciu o siatkę 

modułową. To zadanie ma przygotować studentów na nowe 

wyzwania w kolejnym roku, kiedy będą projektować autor-

skie książki, księgi znaku, katalogi itp. Zadania realizujemy 

w pracowni komputerowej wyposażonej w edytory tekstu 

i programy edytorskie. Studenci mają też zwykle zainstalo-

wane te programy na komputerach osobistych, więc znacz-

na część realizacji odbywa się w trybie konsultacji i korekt.

Dyplomy
Katedra Projektowania Graficznego kształci też studentów 

w trybie niestacjonarnym. W ramach Studium Projektowa-

nia Graficznego prowadzę warsztat: projektowanie litery 

dla studentów i roku studiów drugiego stopnia. Studenci 

realizują to samo zadanie co studenci ii roku studiów sta-

cjonarnych. Warto o tym wspomnieć, ponieważ niektórzy 

studenci w kolejnym, dyplomowym roku, poszerzają swoje 

końcowe realizacje o projekt funkcjonalnego kroju pisma 

(nierzadko stanowiący de facto podstawę dyplomu). Podaję 

dwa przykłady: Agata Komborska i Paweł Skotnicki. Agata 

Komborska w dwa lata nauczyła się wielu zagadnień z pro-

jektowania krojów, czego efektem jest jej trzyodmianowa 

rodzina Combo przeznaczona do składu nagłówków o po-

tencjale kroju dziełowego. Punktem wyjścia tego dyplo-

mu było zadanie z krojem pisma dla „muzeum farmacji“, 

ale krój ewoluował w kolejnym, dyplomowym roku. Drugi 
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his first experiences with a serif antiqua font well into his 

graduation year when he embarked on a new project of 

designing the visual identity of his hometown, Paczków. 

One of the foundations of the project, the font came in 

two basic Regular styles: one designed for promotional 

purposes, and another for the municipal information sys-

tem (which also formed part of the graduation project), 

and covered the entire Latin Extended character set.

Teaching issues

In our work with students, we come up against certain 

problems. It is not easy to attract student attention and 

stand out from the rich offer of courses at the Academy. 

More often than not, students also feel more confident in 

manual tasks (drawing, painting, graphic art) and some-

times struggle with computer-based exercises. However, 

the final task product usually needs to be prepared in 

the digital environment. Students understand that ty-

pography is a challenging discipline, and do not take it 

lightly, but often approach the field feeling restrained 

and indecisive. We need to encourage them to take more 

risks and attempt bolder projects. Not everyone is eager 

to learn from the textbook, which means that group level 

is very uneven. A single group may include students who 

are more or less dedicated, faster or slower at picking up 

new skills. This makes the presentation and lecture part 

of the course difficult. More often than not, it is also nec-

essary to encourage students to take part in discussions 

and express their opinions in class after a presentation. 

Despite all the above, we are always happy with the re-

sults of our work at the end of the year.

Additional activities

We believe that the purpose of higher education is to 

broaden horizons and prepare students for future pro-

fessional challenges. To do so, we organize activities that 

go beyond the course syllabus. What we aim to achieve 

is to activate students and indirectly encourage them 

to explore issues in, e.g., typography in greater depth. 

Below, let me present some of the activities we have 

organized in recent years.

dyplomant, Paweł Skotnicki, po pierwszych doświadczeniach 

z szeryfową antykwą kontynuował w trakcie dyplomowego 

roku stary projekt i jednocześnie otworzył nowy: identyfika-

cja wizualna rodzinnego miasta, Paczkowa. Krój pisma jest 

jednym z fundamentów tego projektu. Krój dla Paczkowa 

powstał w dwóch podstawowych odmianach Regular: jednej 

przeznaczonej do zastosowań promocyjnych miasta, a dru-

giej do systemu informacji miejskiej (który jest też częścią 

projektu dyplomowego). Zestaw znaków obejmuje pełen 

zestaw Latin Extended.

Problemy dydaktyczne
Podczas pracy ze studentami mierzymy się z problemami 

dydaktycznymi. Niełatwe jest przyciągnięcie uwagi stu-

dentów w bardzo bogatym programie zajęć. Po drugie, stu-

denci pewnie czują się w pracy ręcznej (rysunek, malar-

stwo, grafika artystyczna) i nie zawsze pracują sprawnie 

na komputerze. W środowisku cyfrowym jednak powstają 

ostateczne realizacje zadań. Studenci rozumieją, że typogra-

fia jest wymagająca, więc nie lekceważą tej dziedziny, ale 

nierzadko czują się skrępowani i brakuje im zdecydowania. 

Musimy zachęcać do bardziej odważnych realizacji. Nie 

wszyscy studenci są chętni do opanowania podstawowej 

wiedzy zawartej w podręcznikach. Grupy zajęciowe mają 

więc nierówny poziom. W jednej grupie są studenci bar-

dziej lub mniej pracowici oraz szybciej bądź wolniej uczący 

się nowych umiejętności. Jest to utrudnienie w części pre-

zentacyjno-wykładowej. Nierzadko przy okazji prezentacji 

trzeba też zachęcać do dyskusji i wyrażania swoich opinii 

na forum. Mimo to jesteśmy zawsze zadowoleni z wyników 

całorocznej pracy.

Dodatkowe działania
Uważamy, że wśród celów studiów wyższych są: poszerzanie 

horyzontów i przygotowanie do przyszłych wyzwań zawo-

dowych. Organizujemy działania wychodzące poza sylla-

bus przedmiotów. Zależy nam na aktywizacji studentów 

i zachęcamy ich w ten sposób pośrednio do zgłębiania m.in. 

typografii. Poniżej przedstawiam wybrane działania z ostat-

nich kilku lat.

Internal Letter of the Month competition

While studying the history of our Academy, we discov-

ered that it organized a regular drawing-of-the-month 

competition in the 1970s. We decided to follow suit and 

launched a school-wide contest for the letter of the 

month. The winning letter would be cut out from self-ad-

hesive foil and displayed in the studio. We also created 

an Instagram account and allowed first year students to 

come up with its name during class (nietypowi_aspwro). 

The account is used to promote the letter-of-the-month 

competition and other initiatives. The initiative lasted 

for a relatively short time but it was an additional activ-

ity that helped to motivate our students.

Wrocław Type Forum

Wrocław Type Forum is a conference devoted to contem-

porary type design that combines academic reflection 

with design activities. Our goal is to explore various as-

pects of type design in the context of graphic design at 

large. The subtitle of the first edition “Process, methods, 

cooperation” made our interests even more precise. De-

signing a typeface that would work well in a contempo-

rary setting is a complex endeavour that requires a com-

bination of skills, individual dedication and teamwork. 

Invited guests included, to name but a few, Underware, 

Rosetta Type Foundry and Briefcase Type Foundry. In 

2018, we are going to hold the second edition of the event.

“Etka” National Designer Rally

“Etka” is an initiative proposed by the Editors’ Student 

Club at the Jagiellonian University. In 2018, it was held 

at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroc- 

ław and organized by student clubs from the Jagielloni-

an University, University of Wrocław and the Academy 

of Fine Arts in Wrocław. Importantly, it is organized en-

tirely by students, who only receive institutional support 

from their schools. It is a very valuable experience. The 

event features lectures by invited guests and design 

workshops. Participants form groups to work on solu-

tions to assigned tasks.

Wewnętrzny konkurs na literę miesiąca

Zgłębiając historię uczelni, trafiliśmy na informację o dawnej 

inicjatywie: konkursie na rysunek miesiąca, który odbywał 

się na akademii w latach 70. Postanowiliśmy wykorzystać ten 

pomysł. Zainicjowaliśmy wewnętrzny konkurs na literę mie-

siąca. Wybrana litera były wycinana z folii samoprzylepnej 

na ploterze i eksponowana w pracowni. Powstało też konto 

na portalu społecznościowym Instagram. Studenci i roku 

wymyślili nazwę podczas zajęć (nietypowi_aspwro). Używa-

my konta do promowania litery miesiąca i innych naszych 

inicjatyw. Inicjatywa działała stosunkowo krótko, ale była 

dobrym dodatkowym akcentem motywującym studentów.

Wrocław Type Forum

Wrocław Type Forum to konferencja poświęcona współcze-

snemu projektowaniu krojów pisma. Łączymy refleksję na 

poziomie akademickim z działalnością projektową. Chce-

my przyjrzeć się różnym aspektom projektowania pisma 

w kontekście projektowania graficznego. Podtytuł pierwszej 

edycji: „Procesy, metody, współpraca” doprecyzowuje na-

sze zainteresowania. Opracowanie pisma działającego we 

współczesnym środowisku to złożony projekt wymagający 

łączenia kompetencji, pracy indywidualnej i zespołowej. 

Wśród gości byli m.in. Underware, Rosetta Type Foundry, 

Briefcase Type Foundry. W 2018 roku odbędzie się druga 

edycja tego wydarzenia.

Ogólnopolski Zjazd Projektantów „Etka”

„Etka” to inicjatywa Koła Naukowego Edytorów Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. W 2018 roku „Etka” odbyła się na Akade-

mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 

Wydarzenie zorganizowały koła naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To ważne wydarzenie, po-

nieważ studenci samodzielnie organizują je dla studentów 

jedynie przy wsparciu instytucjonalnym uczelni. To bardzo 

wartościowe doświadczenie. Podczas samego wydarzenia 

odbywają się wykłady zaproszonych gości i warsztaty pro-

jektowe. Uczestnicy pracują w grupach nad rozwiązaniem 

otrzymanych zadań. 
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Podsumowanie
Omówiłem program kształcenia studentów i i ii roku stu-

diów w Katedrze Projektowania Graficznego na Akademii  

Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kształcimy studentów we-

dług opracowanego wcześniej programu, dzięki czemu je-

steśmy w stanie wprowadzić podstawy typografii i projek-

towania krojów pisma i zbudować fundamenty pod dalszy 

rozwój przyszłych projektantów graficznych. Realizując 

zadane tematy, studenci mierzą się z takimi zagadnieniami 

jak: 1. wpływ narzędzia pisarskiego na budowę oraz formę 

litery, 2. analiza kroju pisma w kontekście projektowania 

graficznego, 3. wiedza w zakresie formułowania komuni-

katu wizualnego przy pomocy kształtów liter, 4. umiejęt-

ność naszkicowania i wyklarowania koncepcji kroju pisma,  

5. podstawy czytelności liter i tekstu, 6. umiejętność samo-

dzielnego zaprojektowania kroju pisma w oparciu o wiedzę 

o budowie liter alfabetu łacińskiego. Realizując zadania 

praktyczne wsparte teorią, wprowadzamy wyodrębnione 

istotne tematy typograficzne. Pracujemy we współczesnym 

środowisku informatycznym – cyfrowych programach gra-

ficznych. Efektem jest plik cyfrowy i wydruk poglądowy. 

Zajęcia są prowadzone w trybie warsztatowym w pracowni 

komputerowej. Podczas zajęć odbywają się korekty, konsul-

tacje, prezentacje, wykłady i dyskusje. Realizując dodatko-

we działania, angażujemy studentów, liczymy na ich rozwój, 

chcemy, żeby poszukiwali rozwiązań problemów i zdobywali 

dodatkowe doświadczenia. Program dydaktyki nie jest 

ustalony ostatecznie, traktujemy go jako proces. Staramy 

się być otwarci na otoczenie oraz na potrzeby studentów, 

zatem program będzie ewoluował w przyszłości. Jesteśmy 

otwarci na dyskusję o projektowaniu graficznym i typogra-

fii oraz o nauczaniu tychże, ponieważ możemy mieć w ten 

sposób udział w rozwoju polskiego projektowania graficz-

nego i typografii.

Conclusions

I have discussed the curriculum of typography cours-

es for first- and second-year students enrolled at the 

Department of Graphic Design of the Academy of Fine 

Arts in Wrocław. We train students in accordance with 

a curriculum that allows us to introduce rudiments of 

typography and type design and lay the foundations 

for their further growth as future graphic designers. 

While they work on their assigned tasks, students need 

to: 1. understand the impact of the writing tool on letter 

structure and form; 2. analyse the typeface in the context 

of graphic design; 3. learn how letter shape contributes 

to a visual message; 4. master the skill of sketching and 

clarifying the initial concept of a typeface; 5. pay atten-

tion to basic character and text legibility; and 6. be able 

to design their own typeface based on the characters of 

the Latin script. We focus on hands-on exercises sup-

ported by theory to introduce selected important issues 

in typography. Our work is done in a contemporary it 

environment, using digital graphic software; the final 

product is a digital file and printout. Practical classes 

are based on a computer-lab workshop formula and in-

clude practical corrective advice, consultations, presen-

tations, lectures and debates. By organizing additional 

activities, we hope to further engage students, foster 

their growth, encourage them to solve problems and 

gain new experiences. The curriculum is not written in 

stone, but rather treated as a process. We try to remain 

attentive to our environment and respond to student 

needs, which means that it will likely continue to evolve 

in the future. We are always open to discussing graphic 

design, typography and their teaching methodology, be-

cause this allows us to contribute to their development 

in the Polish context.





Iwona Stojek � Jacek Kaczmarski, Postmodernizm � liternicza interpretacja tekstu � lettering interpretation of the text

This year marks ninety years from the establishment of the 

Lettering Studio at the Academy of Fine Arts in Kraków. 

Founded by Professor Ludwik Gardowski, it was initially 

designed as an interfaculty unit, before it finally became 

an independent studio. Its purpose was to introduce stu-

dents to the universal values experienced in art by the 

example of letter design, especially in its classical form. As 

abstract signs with a conventional grapheme and a logical 

structure, letters turned out to be an excellent teaching ma-

terial. Along with the content conveyed by our words, they 

provide a number of reference points that allow students 

to control and justify their decisions in a purposeful and 

logical manner. The syllabus was constructed with great 

consistency. With every new exercise, the level of difficul-

ty increased, building on and consolidating earlier skills.

Today, ninety years later, this original teaching concept 

only seems to have grown in importance. In the era of 

postmodernism and freedom that borders on freewheel-

ing, there is a risk that artists will attempt to shock only 

to surprise the audience. With a form closely tied up with 

content and fast and easy reading, the letter is so strongly 

linked to its function that it instantly exposes the sense-

lessness of any accidental and uncontrolled choices.  

It teaches logical and purposeful thinking, so very impor-

tant in graphic design.

The Lettering and Typography Studio attempts to cul-

tivate, develop and instil this legacy in 21st-century stu-

dents, following the words of Henryk Elzenberg: With all 

the courage we can muster, we must take up the fight to create 

pockets of meaning and order in this world of chaos, cruelty 

and foolishness, in this world of transience and uncertainty.

W tym roku mija dziewięćdziesiąt lat, od kiedy prof. Ludwik 

Gardowski powołał w Akademii Sztuk pięknych w Krakowie 

Pracownię Liternictwa, początkowo jako jednostkę między-

wydziałową, później jako samodzielną pracownię. Przedmio-

tem nauczania w tej pracowni było zapoznanie studentów 

z uniwersalnymi i doświadczalnymi wartościami w sztuce na 

przykładzie litery, głównie klasycznej. Litera będąca abstrak-

cyjnym znakiem o umownym grafemie i logicznej konstruk-

cji okazała się znakomitym materiałem dydaktycznym. Wraz 

z zawartą w słowach treścią daje szereg punktów odniesienia 

pozwalających studentom kontrolować i uzasadniać swoje 

decyzje czyniąc je celowymi i logicznymi. Program dydak-

tyczny skonstruowany był niezwykle konsekwentnie. W ko-

lejnych ćwiczeniach stopniował trudności, wykorzystując 

i ugruntowując dotychczas zdobyte umiejętności.

Dziś, po dziewięćdziesięciu latach, ta idea dydaktyczna wy-

daje się mieć jeszcze większe znaczenie. W dobie postmoder-

nizmu, wolności graniczącej z dowolnością, istnieje w sztuce 

ryzyko szokowania tylko po to, by zaskakiwać. Litera, której 

forma ma silny związek z treścią oraz możliwością łatwego 

i szybkiego czytania, jest na tyle mocno związana z funkcją, że 

ukazuje bezsens działań przypadkowych i niekontrolowanych. 

Uczy logiki i celowości, tak istotnych w grafice projektowej.

Pracownia Liternictwa i Typografii stara się to dziedzictwo 

kultywować, rozwijać i zaszczepiać studentom XXi wieku po-

dążając za słowami Henryka Elzenberga: Należy podjąć z całą  

odwagą, na jaką nas stać, walkę, aby w świecie chaosu, okrucień-

stwa, głupoty, w świecie przemijania i niepewności, organizować  

obszary ładu i sensu.

90 lat Pracowni 
Liternictwa i Typografii 
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wojciech Regulski

 
90th Anniversary 
 
of the Lettering and Typography Studio 
 
in the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow



Mamy nadzieję, że nasze spotkanie to pierwszy krok na drodze do zintegrowania 
środowiska dydaktyków zajmujących się nauczaniem liternictwa i typografii. 
Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia metod i efektów nauczania tej 
wąskiej dyscypliny, zyskującej sobie coraz większą rzeszę zwolenników. Być może 
stanie się ona początkiem szerszej dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością 
dydaktyki w zakresie liternictwa i typografii, a także nad miejscem typografii 
we współczesnej sztuce projektowej. Nie ma chyba potrzeby dokonywać zasad-
niczych działań naprawczych, gdyż obecne kształcenie wydaje się stać na bar-
dzo wysokim poziomie. Zawsze jednak wymiana doświadczeń dla nauczycieli 
może stać się przyczyną wzbogacenia ich dydaktycznej oferty, a dla studentów 
możliwością poznania różnych sposobów widzenia litery i jej miejsca we współ-
czesnym świecie.

prof. Wojciech Regulski

We hope that our meeting will be the first step toward integrating the community 

of academic staff involved in teaching lettering and typography. This publica-

tion is an attempt to present the teaching methods and outcomes of our narrow 

discipline, which has lately attracted an ever greater following. Perhaps it may 

serve as a springboard for a broader debate on the current state and future of 

teaching in the discipline, as well as the place of typography in contemporary 

design art. There seems to be no urgent need to introduce major corrective meas-

ures at the moment, since the level of typography teaching is currently very high. 

An exchange of experiences between teachers, however, always serves to enrich 

their offer, while it allows students to learn about the different ways of looking 

at the letter and its place in the world today.

Prof. Wojciech Regulski
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Niewątpliwą zaletą publikacji jest różnorodność poruszanych aspektów w ob-
rębie różnych problemów związanych ze współczesnym projektowaniem typo-
graficznym, co pozwala poszerzyć zakres rozumienia zagadnień dydaktycznych. 
Autorzy starają się dotknąć problemów dydaktyki akademickiej w obszarze so-
bie najlepiej znanym, rzucając na nie nowe spojrzenie oraz formułując ciekawe 
wnioski. Pozycja zawiera opis wielu programów nauczania, stosowanych metod 
i technik, jak również prezentację i omówienie efektów na bazie konkretnych 
realizacji prac studenckich. […]

Omawiana publikacja, w moim przekonaniu, może być przydatna dla wszyst-
kich dydaktyków, którzy poszerzają spektrum myślenia o projektowaniu typo-
graficznym i jego nauczaniu, a zwłaszcza tych, którzy stoją przed zadaniem 
przygotowania programu nauczania dla studentów szkół plastycznych, zarówno 
o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym.

prof. Adam Romaniuk, recenzent naukowy
 

The doubtless advantage of the publication is the variety of aspects it covers in 

the field of contemporary typography design, which allows us to expand our 

understanding of the issues related to teaching. All the authors try to address 

the issue of academic education from the angle they know best, shedding new 

light on the field and formulating interesting conclusions. The volume contains 

outlines of various syllabuses, teaching methods, as well as presentations and 

discussions of teaching outcomes based on specific student projects. […]

In my opinion, the volume will be useful to all teachers who wish to expand the 

scope of thinking on typography design and education, especially those faced 

with the task of drawing up syllabuses for fine art schools, both with a general 

academic, and practical, profile.

Prof. Adam Romaniuk, scientific reviewer
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