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  Polska Szko³a Plakatu jest sformu-
³owaniem budz¹cym wiele emocji i 
kontrowersji. Zadaj¹c sobie pytanie, 
co w³aœciwie oznacza to okreœlenie, 
stajemy w obliczu w¹tpliwoœci i nie-
œcis³oœci. Mo¿emy mówiæ raczej o
terminie okreœlaj¹cym pewne zjawis-
ka, lub o stylu rozpoznawanym jako 
Polska Szko³a Plakatu, ni¿ o mo¿li-
woœci jakiejœ œcis³ej definicji. Twór-
ców nale¿a³oby identyfikowaæ jako 
uczestników tego zjawiska, a nie 
jego reprezentantów, czy kreatorów. 
Henryk Tomaszewski, uznawany za  
jedn¹ z najwa¿niejszych postaci wy-
mienianych w tym kontekœcie, za-
przeczy³ istnieniu Polskiej Szko³y 
Plakatu. Przypomina to inny feno-
men lat siedemdziesi¹tych, tzw. kino 
niepokoju moralnego, które ³¹czono 
z nazwiskami kilku re¿yserów mimo 
¿e oni sami nie odczuwali takiego 
powinowactwa. W 1963 roku maga-
zyn „Graphis”, œledz¹cy od pocz¹tku 
losy polskiego plakatu, wyrazi³ oba-
wê, ¿e kompletne oderwanie polskiej 
szko³y od wymogów komercji, oraz 
skrajne zindywidualizowanie plakatu 
mo¿e sprawiæ, ¿e stanie siê on celem 
samym w sobie, odrywaj¹c siê od ko-
rzeni, zatracaj¹c swój u¿ytkowy sens.  
  Trudne jest wskazanie konstytu-
tywnych cech charakterystycznych 
dla Polskiej Szko³y Plakatu, mo¿na 
jedynie wprowadziæ pewne ogólne 
podzia³y, które czêsto bêd¹ musia³y 
ust¹piæ wobec ró¿norodnoœci technik 
i osobowoœci. Za wspólny mianow-
nik mo¿e byæ jedynie uznana specy-
ficzna aluzyjnoœæ, umiejêtnoœæ wyko-
rzystania ka¿dego tematu, by mówiæ
o Polsce, b¹dŸ o ludziach w Polsce 
¿yj¹cych.
  Termin „Polska Szko³a Plakatu” 
odnosi siê zazwyczaj – z nieuniknio-
nym w takich sytuacjach uproszcze-
niem – do zjawisk, które zasz³y w 
polskim œrodowisku graficznym 
w latach piêædziesi¹tych na skutek 
szczególnych okolicznoœci. Zjawiska 
te trwa³y i ulega³y modyfikacjom 
a¿ do lat siedemdziesi¹tych, choæ 
i dziœ mówimy o kontynuatorach, 
czy spadkobiercach pewnych idei i 
nurtów plastycznych. Niektórzy da-
tuj¹ pocz¹tki Polskiej Szko³y na lata 
przedwojenne. Teoretycy nie s¹ zgod-
ni nawet co do genezy tego terminu, 
powtarza siê jednak opinia, i¿ po raz 
pierwszy u¿y³ go Jan Lenica na ³a-
mach szwajcarskiego czasopisma 
„Graphis” w roku 1960, szybko pod-
chwyci³ je polski „Projekt”, poœwiê-
cony sztukom plastycznym i projek-
towym.
  Pocz¹tki plakatu polskiego siêgaj¹ 
prze³omu IX i XX w. Wyznaczy³y tej 
nowej dyscyplinie odmienne miejsce 
w systemie masowego przekazu, ni¿ 
w wiêkszoœci rozwiniêtych krajów  
Europy i Ameryki. Proces technicz-
ny i urbanizacja wprzêg³y grafikê 
u¿ytkow¹ do dzia³ania w interesie 
rynku. Plakat podporz¹dkowany ry-
gorom reklamy handlowej, u¿yteczny 
i popularny, wykszta³ci³ swoisty jêzyk 
znaków i symboli. Inaczej rzecz siê 
mia³a na ówczesnych ziemiach pol-
skich, pozostaj¹cych daleko w tyle 
pod wzglêdem stopnia zaawanso-
wania cywilizacyjnego i techniczne-
go. W warunkach ucisku narodo-
woœciowego i braku niepodleg³ego 
bytu pañstwowego – grafika, bêd¹ca  

najbardziej demokratyczn¹ ze sztuk 
piêknych, spe³nia³a szczególne po-
s³annictwo, manifestuj¹c duchow¹ su-
werennoœæ narodu. Plakat ukazywa³ 
dynamikê ¿ycia publicznego, aspira-
cje spo³eczeństwa w dziedzinie kul-
tury i oœwiaty. Na drugim planie wy-
stêpowa³ motyw kupieckiej reklamy. 
Za czysto praktycznym celem – pre-
zentacj¹ wyrobów firmy - kry³o siê 
czêsto usi³owanie wzniesienia poza 
sprawy przyziemne, chêæ pokrycia 
trywialnej reklamy warstw¹ kultury. 
Œwiadomoœæ narodowa w decyduj¹-
cy sposób wp³ynê³a na powstanie 
ulicznej grafiki, ale jej oblicze artys-
tyczne ukszta³towa³ ruch M³odej 
Polski, którego kolebk¹ by³ Kraków. 
Ruch ten, spokrewniony z europejsk¹ 
secesj¹ (Art. Noveau), przyczyni³ siê 
do dŸwigniêcia z upadku rzemios³a 

i drukarstwa. Zmierza³ do odrodzenia 
kultury artystycznej na drodze inte-
gracji sztuki ze œrodowiskiem ¿ycio-
wym cz³owieka. Modernizm przyj¹³
siê w typografii, zaistnia³ w grafice 
ksi¹¿kowej i czasopismach literac-
kich. Wydawane w Krakowie „ ȳcie” 
i „Chimera” przeprowadza³y konsek-
wentnie zasadê elementów werbal-
nych i obrazowych, druku i plastyki. 
Ok³adki, winiety, a nastêpnie plakaty 
sygnowane przez wybitne nazwiska 
malarzy, by³y przejawem œcis³ych 
zwi¹zków miêdzy sztuk¹ czyst¹ a 
u¿ytkow¹.
  Jeden z pierwszych plakatów, jaki 
ukaza³ siê na murach Krakowa, po-
wsta³ w roku 1899 i przypomina³ wy-
gl¹dem rycinê uzupe³nion¹ odrêcz-
nie narysowanym tekstem - Wnętrze. 
Autorem litografii by³ Stanis³aw 

Wyspiański. Plakat ten informowa³ 
o przedstawieniu sztuki Maurycego 
Maeterlincka i towarzysz¹cym mu 
odczycie Stanis³awa Przybyszewskie-
go.  W kilka lat póŸniej Karol Frycz, 
malarz i scenograf dokonuje kroku 
naprzód – tworzy plakat Teka Mel-
pomeny – 1904. Temat plakatu zo-
staje zinterpretowany œrodkami gra-
ficznymi, uproszczonym rysunkiem, 
zwart¹ p³aszczyzn¹ figur rzuconych 
na abstrakcyjne t³o. Stanowi³ zapo-
wiedŸ formowania siê umownego 
jêzyka znaczeń.
  Przez kolejne lata plakat budowa³ 
swój specyficzny presti¿. Jako me-
dium uliczne a przez to spo³eczne 
siêga³ po trudne tematy, stawiaj¹c 
intelektualn¹ poprzeczkê na coraz to 
wy¿szym poziomie. Pe³en aluzji, nie-
dopowiedzeñ, u¿ywaj¹c jêzyka gro-
teskowego, w kolejnych dziesiêcio-
leciach towarzyszy³ Polakom w naj-
trudniejszych chwilach, agitowa³, na-
wo³ywa³, mobilizowa³; kiedy indziej 
cieszy³ chwilami wolnoœci, czy po 
prostu normalnoœci¹. Jako medium 
niezwykle czu³e, aktywne i stosun-
kowo tanie, odzwierciedla³ zmiany, 
napiêcia i nastroje spo³eczne. W cza-
sach braku pañstwowoœci przypomi-
na³ o tradycji, wplataj¹c w treœci in-
formacyjne czy reklamowe motywy 
ludowe i regionalne. Za przyk³ad 
mog¹ tu pos³u¿yæ twórcy z krêgu 
Towarzystwa Polskiej Sztuki Stoso-
wanej min. Józef Czajkowski, Henryk 
Uziemb³o czy Jan Bukowski. Wnosili 
oni ikonografiê historyczn¹ i motywy 
ludowe, zaczerpniête z folkloru pod-
krakowskiego i Podhala, bêd¹cego 
przedmiotem powszechnego wów-
czas entuzjazmu. W okresie miêdzy-
wojennym czuwa³ nad jakoœci¹, ucz- 
ciwoœci¹ i kultur¹ handlu, by³ arbit-
rem elegancji, ale i konkurencyjnej 
ceny. W czasie okupacji, wraz z ca³¹ 
pañstwowoœci¹, przeszed³ do pod-
ziemia. W końcu przetrwa³ kilka 
trudnych powojennych lat zdomino-
wanych przez socrealizm i rozb³ys-
n¹³ jako zjawisko okreœlane mianem 
Polskiej Szko³y Plakatu.                
  Plakat polski okresu PRL by³ zde-
cydowanie humanistyczny, nastawio-
ny na widza; to widz by³ bohaterem, 
a nie reklamowane wydarzenie czy 
produkt, jak to mia³o miejsce w przed-
wojennych plakatach handlowych. 
Dodatkowym wyró¿nikiem tego 
okresu jest indywidualnoœæ twór-
ców, eksponowana bez skrêpowania 
i bez ograniczeñ wynikaj¹cych z teo-
retycznych zasad sztuki reklamy wi-
zualnej. Napiêcie miêdzy twórc¹ 
a widzem i – paradoksalnie - sam 
plakat jest tu tylko piêknym medium, 
poœrednikiem czy zapiskiem tej roz-
mowy. Sens plakatu okresu PRL-u 
podwa¿a³ Tadeusz Gronowski, prze-
kreœlaj¹c w³aœciwie dorobek kilku 
dekad i odcinaj¹c siê od zjawiska, 
którego wszak by³ ojcem chrzest-
nym. W wywiadzie z 1979 roku 
z rozczarowaniem stwierdzi³: „Dziœ 
wszyscy siedz¹ w abstrakcji i w³aœ-
ciwie zamiast plakatu, który musi 
przede wszystkim spe³niaæ funkcjê 
reklamow¹, robi¹ grafikê artystyczn¹ 
- i to nie zawsze na najwy¿szym po-
ziomie warsztatowym i koncepcyj-
nym. Dzisiejszy plakat polski nie ma 
atmosfery. Napis jest sponiewierany, 
bo ludzie nie potrafi¹ robiæ liternict-

wa, kolor i kompozycja w pogardzie”. 
Umowny te¿ jest podzia³ œrodowis-
ka graficznego ze wzglêdu na miasta 
czy instytucje patronackie. Powodem 
umacniania siê pozycji miasta-oœrod-
ka by³a z pewnoœci¹ obecnoœæ mo-
nopolistycznych instytucji wydawni-
czych, dystrybutorów, du¿ych teat-
rów. Mistrzowie wi¹zali siê te¿ chêt-
nie z uczelniami artystycznymi i tam 
tworzyli w³asny kr¹g wychowanków. 
Twórcy wykazywali siê du¿¹ mobil-
noœci¹, wyk³adali na zagranicznych 
uczelniach, tak ¿e trudno jest jedno-
znacznie wi¹zaæ konkretne nazwiska z 
jednym tylko oœrodkiem.
  Lata PRL-u to okres, w którym 
nie istnia³ rynek us³ug graficznych 
w dzisiejszym rozumieniu. Nie zna-
czy to, ¿e grafika nie by³a towarem 
po¿¹danym. W³adze komunistyczne 
doskonale zdawa³y sobie sprawê, jak 
po¿yteczne mo¿e byæ oddzia³ywanie 
plakatu, jak skutecznym jest on na-
rzêdziem propagandy; z drugiej zaœ 
strony – wiedziano jak niebezpiecz-
nym medium mo¿e siê staæ, jeœli 
wymknie siê spod kontroli. Dlatego 
te¿ powo³ywano instytucje maj¹ce 
wspieraæ produkcjê plakatu, kiero-
waæ ni¹, ale jednoczeœnie cenzuro-
waæ treœci.
  W czasie wojny zosta³o zniszczone 
niemal ca³e, tak niegdyœ rozwiniê-
te, polskie zaplecze poligraficzne. 
W Lublinie istnia³a s³abo uposa¿ona 
Pracownia Plakatu Propagandowego 
przy G³ównym Zarz¹dzie Polityczno-
Wychowawczym Wojska Polskiego.
Plakaty, wobec braku innych mo¿li-
woœci, powielano rêcznie. Projekto-
wali je malarze w mundurach m.in.
W³odzimierz Zakrzewski. W 1945 
roku pracowniê przeniesiono do 
£odzi. W zmodernizowanym zak³a-
dzie znalaz³ zatrudnienie Henryk 
Tomaszewski, w tym samym roku 
Tadeusz Trepkowski móg³ tam zrea-
lizowaæ cykl plakatów politycznych. 
Równie¿ w 1945 powsta³a w Warsza-
wie tzw. APA - Agencja Propagandy 
Artystycznej. Zleceñ dostarcza³ te¿ In-
stytut Ochrony Pracy, wiele plakatów 
Trepkowskiego wykonanych zosta³o 
na zlecenie tej instytucji. Plakat BHP 
by³ oczkiem w g³owie propagandy. 
Projekty BHP wykonywali najlepsi 
graficy tacy, jak Tadeusz Trepkowski, 
Waldemar Œwierzy, Maciej Urbaniec 
czy Jan Sawka. Wydawaniem pomocy 
szkoleniowych i œrodków propagan-
dowych z zakresu BHP zajmowa³o 
siê Wydawnictwo Zwi¹zkowe Cen-
tralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych. 
Wydawnictwo to wspó³pracowa³o 
z powo³anym w 1950 Wydawnict-
wem Artystyczo-Graficznym RSW 
„Ruch”, kontrolowanym przez Minis-
terstwo Kultury i Sztuki. W wydaw-
nictwie funkcjonowa³a Rada Artys-
tyczna, w szeregach której zasiadali 
przedstawiciele Zwi¹zku Polskich 
Artytów Plastyków, G³ównego Ins-
pektoratu Ochrony Pracy, oraz Minis-
terstwa Kultury i Sztuki. Podobna sy- 
tuacja mia³a miejsce w Wydawnic-
twach Centralnej Rady Zwi¹zków 
Zawodowych. W Radach zasiadali 
czêsto wybitni plastycy - przyk³a-
dowo, w latach 1964-70 w komisji 
artystycznej WAG i w komisji ocenia-
j¹cej plakaty BHP centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy zasiada³ Maciej 
Urbaniec.
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