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Wstęp
Przygotowanie matrycy i przenoszenie projektu
Jak przenieść projekt zrodzony 
w naszej głowie na matrycę, tuż 
przed rozpoczęciem wycinania? 
Często dostaję takie pytania od 
młodych twórców podczas zajęć 
i w moich kanałach social media. 
Otóż, jest na to kilka sposobów, 
które zdecydowanie ułatwiają 
proces wycinania linorytu i co 
więcej niektóre z nich nie są 
bardzo skomplikowane. 

W związku z tym, że moja przygoda 
z linorytem jest już stosunkowo 
długa, miałem okazję przetestować 

wiele różnych technik przenoszenia projektu. Dzięki 
temu wypracowałem swoje ulubione metody, 
dopasowane do konkretnych sytuacji. W tym tekście 
będę opierał się zatem na moich wieloletnich 
doświadczeniach i przedstawię kilka najlepszych w 
moim odczuciu sposobów, z których sam korzystam 
i opiszę ich najlepsze zastosowanie. 

Większość twórców wypracowuje swoje własne 
sposoby przenoszenia projektu na matrycę 
graficzną. Umiejętność ta ma duże znaczenie już 
na etapie wycinania grafiki i wpływa na komfort 
pracy oraz efekt końcowy. Dlatego zachęcam Cię do 
testowania, szukania swoich własnych rozwiązań, 
najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnego 
projektu.

Zaczynamy!

W tym e-booku znajdziesz:

podstawowe informacje na temat różnych sposobów przenoszenia 

projektów na matrycę,

wnioski z moich wieloletnich doświadczeń związanych z projektowaniem,

porady jak przygotować linoleum przed wycinaniem,

porady, jak dopasować przenoszenie projektu na matrycę do swoich potrzeb.



o mnie
Nazywam się Karol Pomykała, jestem artystą i od ponad 10 lat zajmuje się 
linorytem. Tworzę głównie linoryty i instalacje graficzne polegające na łączeniu 
grafiki artystycznej z VR. Moje prace można spotkać na międzynarodowych 
wystawach i konkursach sztuki graficznej, w których niejednokrotnie zdobywały 
główne nagrody. 

Na co dzień nie skupiam się jedynie na własnej sztuce. Prowadzę zajęcia 
i warsztaty na uczelni artystycznej z grafiki projektowej i artystycznej, gdzie 
mogę dzielić się swoją wiedzą z innymi. Ponadto w ostatnich 10 latach pełniłem 
funkcję Art Directora w agencji reklamowej, kreując komunikaty marketingowe 
dla globalnych marek. Te doświadczenia niewątpliwie wpłynęły na sposób 
postrzegania przeze mnie rzeczywistości i kierunek mojej obecnej działalności 
artystycznej. 

Jestem zakochany w linorycie i chcę tą miłością zarazić innych. Zauważam 
coraz większe zainteresowanie sztuką graficzną, dlatego rozpocząłem projekt 
kontentowy, który wprowadzi twórców w proces powstawania linorytu i ogólnie 
poszerzy wiedzę z zakresu grafiki artystycznej. Jedną z tych form masz właśnie 
przed swoimi oczami. Zapraszam Cię więc do mojego świata linorytu.

pomykalastudio.com

https://pomykalastudio.com
https://www.instagram.com/karolpomykala/
https://www.facebook.com/pomykala.art
https://www.youtube.com/channel/UCqn5suStJFxZk9To6vgYASA?view_as=subscriber
https://www.behance.net/karol-pomykala


MOJA (NIE)MAŁA MISJA
Chcę stworzyć pełne kompendium wiedzy graficznej 
w przystępnej formie cyfrowej książki, która 
przeprowadzi bardziej i mniej doświadczonych 
twórców przez wszystkie tajniki linorytu. 
Zdecydowałem się na formę e-booka, ponieważ daje 
możliwość stałej aktualizacji oraz rozbudowy treści, 
jest funkcjonalna, praktyczna i ogólnodostępna. Cykl 
e-booków to część większej platformy online, którą 
tworzą filmy instruktażowe przedstawiające proces 
powstawania linorytów. 

Zapraszam na www.pomykalastudio.com

CYKL E-BOOKÓW
dla początkujących 
i profesjonalistów

Otrzymuję wiele zapytań na temat linorytu 
i materiałów jakich używam. Jednocześnie widzę, 
że wciąż brakuje publikacji, które szczegółowo
 i w przystępny sposób tłumaczą, jak tworzyć 
te formy graficzne. To w połączeniu z moim 
naturalnym pragnieniem tworzenia sztuki z innymi, 
stało się moją główną inspiracją do rozpoczęcia tego 
cyklu. 

Jestem przekonany, że odbiorcami moich e-booków 
będą przede wszystkim osoby, które chcą lepiej poznać 
tajniki linorytu. Wśród nich znajdą się zarówno 
ci doświadczeni, szukający rozwoju, 
jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z grafiką. 
W E-booku odpowiadam m.in. na pytania 
o materiałach najlepszych do tworzenia linorytu 
i co najważniejsze, jak tworzyć grafiki, aby mieć 
z tego czystą przyjemność. Przedstawiam tu sposoby 
pracy i tajniki wypracowane przeze mnie przez lata. 
Wszystkie opisane problemy pochodzą 
z mojego doświadczenia. 

Mam nadzieję, że w tym cyklu zainspiruję Cię 
do twórczych eksperymentów z grafiką artystyczną. 
Będę zaszczycony jeśli ten materiał okaże się 
użyteczny, a po jego lekturze poczujesz niedosyt 
i przejdziesz do pozostałych e-booków.

https://pomykalastudio.com
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rozdział 1
O co tyle zachodu,
czyli dlaczego 
projektowanie 
jest takie ważne?



O co tyle zachodu

Dłuto a bezpieczeństwo

Każdy twórca ma swoje sposoby na stworzenie projektu przyszłej pracy. Niektórzy 
tworzą projekty w formie szkiców na papierze i następnie przenoszą go na powierzchnię 
matrycy, inni natomiast od razu bez wcześniejszego projektowania wycinają rysunek 
na linoleum. Nie ma tu jednego dobrego rozwiązania, gdyż jest to uzależnione od 
indywidualnych potrzeb artysty i jego sposobu pracy. 

Rozpoczynając pracę nad obrazem czy rysunkiem możemy w pierwszym kroku stworzyć na 
płótnie lub papierze szkic i następnie dopracowywać swój pomysł wprowadzając poprawki, 
aż do uzyskania zadowalającego efektu. W przypadku linorytu sprawa prezentuje się 
całkowicie inaczej, głównie ze względu na fakt, że bezpośrednie projektowanie poprzez 
wycinanie szkicu w linoleum jest raczej trudne i problematyczne. Tutaj każda linia wycięta 
dłutem pozostaje na matrycy i nie ma odwrotu, usunięcie wycięć, wytarcie gumką 
lub zamalowanie nie wchodzi w grę. Dlatego tak ważne jest, aby wycinany rysunek na 
matrycy był wcześniej przemyślany i dobrze zaprojektowany w formie wstępnego szkicu czy 
projektu. 

Przed malowaniem obrazu lub wycinaniem linorytu często 
wykonuję na tablecie lub w moim szkicowniku wstępny, 
prosty szkic. Pozwala mi to już na początku ocenić czy 

pomysł powstały w mojej wyobraźni jest atrakcyjny, 
czy ma dobrą kompozycję i czy warto go realizować.

czyli dlaczego projektowanie jest takie ważne?



Oczywiście nie jest to wymóg, znam osoby, 
które zaczynają pracę bez wcześniejszych 
projektów i robią świetne ekspresyjne 
grafiki. Ja należę raczej do grupy osób, 
które lubią dla pewności wcześniej 
naszkicować lub zaprojektować elementy, 
które planuję wycinać. Choć przyznaję, 
wielokrotnie zdarzało mi się tworzyć grafiki 
bez wcześniejszego przygotowania, czyli 
projektowałem od razu na matrycy. Efekt 
finalny w większości był zadowalający, 
jednak jest to sposób obarczony ryzykiem 
niepowodzenia. 

Jeśli Ty również należysz do grona osób, 
które w pierwszym kroku projektują to, 
co chcą wyciąć w linorycie lub dopiero 
zaczynasz przygodę z tą formą graficzną, 
z pewnością spotkałeś się z wyzwaniem 
przenoszenia projektu na powierzchnię 
matrycy. W mojej ocenie sposób 
przenoszenia projektów na matrycę 
uzależniony jest przede wszystkim od 
poziomu skomplikowania projektu. 
Jeśli ma przedstawiać realistyczny portret, 
z wieloma skomplikowanymi detalami, 
to warto przenieść go tak, aby wszystkie 
ważne elementy były precyzyjnie widoczne 
na matrycy. Dokładność przeniesienia 
będzie miał ogromny wpływ na proces 
wycinania, i co najważniejsze, na efekt 

końcowy odbitej już grafiki na papierze. 
Aby przenieść idealnie projekt musimy użyć 
trochę bardziej skomplikowanej metody, 
która umożliwi nam idealne przeniesienie 
projektu na matrycę. Jeśli projekt nie należy 
do tych najbardziej skomplikowanych, 
wystarczy zaznaczyć jedynie najważniejsze 
elementy i użyć prostych metod 
przenoszenia. Ale o tym dokładniej w 
następnych rozdziałach. 



rozdział 2
Pierwszy krok: 
Przygotowanie 
matrycy



Papier ścierny

Zazwyczaj przed przenoszeniem 
projektu dokładnie sprawdzam 
matrycę pod względem jej równości 
(więcej na ten temat przeczytasz w 
innym ebooku: Linoryt! Wszystko 
o matrycach do linorytu, czyli  
jak wybrać najlepsze linoleum). 
Matryce z prawdziwego linoleum, 
jak i matryce z tworzyw sztucznych, 
zazwyczaj szlifuję papierem ściernym 
o drobnej gradacji tak, aby jeszcze 
bardziej wyrównać powierzchnię. 
Szlifowanie powierzchni papierem 
ściernym powoduje, że usuwamy 
wszystkie najdrobniejsze nierówności 
i wgłębienia, matryca staje się 
gładka, dzięki czemu nałożona 
farba w końcowej fazie prac będzie 
się idealnie drukowała na papier. 
Jeśli matryca jest równa i nie ma 
wyraźnych wgłębień można na 
jej powierzchni od razu nanosić 
projekt do wycięcia. W przypadku 
matryc gumowych nie jest wskazane 
szlifowanie papierem ściernym, 
ponieważ przeważnie tego typu 
matryce są już idealnie równe i 
gładkie. Użycie papieru ściernego 
spowoduje kruszenie matrycy 
gumowej i jej zniszczenie. 

Odpowiednie przygotowanie matrycy przed wycinaniem to podstawa pracy nad 
linorytem, gwarantująca dobrze odbitą grafikę i przyjemną pracę z linoleum. Jeśli 
pominiemy ten etap, możemy przygotować się na duże rozczarowanie. Wielokrotnie 
byłem świadkiem sytuacji, gdy efektem zaniedbania tego kroku była gotowa, lecz źle 
odbita grafika, pełna drobnych dziurek, rys albo na przykład na papierze pozostały 
fragmenty naszkicowanego wcześniej projektu. W większości przypadków tego typu wady 
spowodowane były złym przygotowaniem matrycy lub całkowitym pominięciem tego 
etapu pracy. 

Pierwszy krok:

Przygotowanie matrycy



Matryca na czarno

Najczęściej używam specjalnego 
tuszu, nierozpuszczalnego w 
wodzie, który podczas pracy nie 
pozostawia na dłoniach żadnych 
śladów. Pomalowana powierzchnia 
ma idealnie równy kolor, tworzy 
matową i cienką warstwę, dzięki 
której widoczny jest wcześniej 
narysowany na matrycy projekt. 
Pamiętaj! Z pewnością do 
malowania matrycy nie nadają się 
tanie tusze, produkowane na bazie 
wody, ponieważ pozostawiają smugi 
na płaszczyźnie i zwyczajnie bardzo 
brudzą ręce podczas wycinania.

Po wyszlifowaniu matrycy zawsze maluję ją na czarno. Ciemny kolor znacząco ułatwia sam 
proces wycinania grafik, co łączy się z faktem używania przeze mnie jasnych matryc (o tym 
również przeczytasz więcej tutaj: Linoryt! Wszystko o matrycach do linorytu, czyli  jak wybrać 
najlepsze linoleum). Wycinając ciemną powierzchnię matrycy odkrywam jasne partie, co 
pozwala już w trakcie wycinania zobaczyć, jak mniej więcej będzie prezentować się finalna 
grafika. Jest to bardzo przydatny sposób szczególnie przy tworzeniu linorytu punktowego. 
Zaczynając przygodę z grafiką wycinałem rysunek na jasnej powierzchni, co często sprawiało, 
że nie byłem pewien czy fragmenty są dobrze wycięte i pozwolą uzyskać zaplanowany efekt. 
W związku z tym byłem zmuszony do próbnych odbitek, aby sprawdzić postępy wycinania. 
Zajmowało mi to sporo czasu, który mogłem poświęcić na sam proces twórczy. Dlatego 
właśnie zalecam wszystkim tworzącym linoryty, aby od razu pokryć matrycę ciemnym 
kolorem. 

Zaciemnienie matrycy można zrobić przed lub po przeniesieniu projektu na matrycę, wszystko 
zależy od transparentności zaciemnienia. Pamiętaj również, aby warstwa koloru była jak 
najcieńsza tak, aby nie pozostawiała na matrycy grubych śladów. W swojej pracy korzystam z 
trzech poniższych sposobów na przyciemnienie matrycy:

1. Czarny tusz



Ciekawym i bardzo szybkim rozwiązaniem 
jest pomalowanie matrycy sprayem. Jednak 
wymaga to dużej ostrożności. Należy nałożyć 
bardzo cienką warstwę farby, gdyż zbyt 
gruba spowoduje powstanie nierówności. 
W przypadku sprayu powłoka jest mocno 
kryjąca i wszystko wcześniej naszkicowane 
na matrycy staje się niewidoczne. Dlatego 
projekt nanosimy już na pomalowaną 
warstwę za pomocą ciemnych, najlepiej 
czarnych markerów lub cienkopisów. 

Ostatnim sposobem zaczerniania 
matrycy jest użycie farby stosowanej do 
odbicia naszych grafik. Jednak nie jest o 
rekomendowana przeze mnie metoda 
ponieważ wiążę się z długim czasem 
schnięcia. Jeśli jednak chcesz spróbować, 
na matrycę nałóż farbę w bardzo cienkiej 
warstwie, za pomocą wałków graficznych.

Dobrym rozwiązaniem są też szerokie markery, którymi możemy szybko zamalować 
pożądany fragment matrycy. Ważne, aby używać tych o typie permanentnym z dwóch 
powodów: 1) w trakcie pracy nie będziemy brudzili sobie dłoni; 2) po odbiciu ślady 
markera nie będą widoczne na odbitce. 

2. Czarne szerokie markery

3. Czarny spray



rozdział 3

Drugi krok: 
przenoszenie 
projektu na matrycę



Jak już wspominałem, sposób przenoszenia projektu na matrycę powinien być 
dopasowany do poziomu szczegółowości danego pomysłu. Mniej skomplikowane 
możesz wykonać ręcznie na matrycy (pamiętaj, aby po wycięciu wytrzeć matrycę gumką, 
aby zapobiec odbiciu się linii projektu na papier). W przypadku projektów bardzo 
skomplikowany warto wybrać jedną z metod, które pozwolą jak najdokładniej przenieść 
projekt na matrycę graficzną. Niektóre z technik pozwalają na precyzyjne przeniesienie 
wszystkich elementów projektu, dzięki czemu możesz zaoszczędzić sporo czasu, który w 
innym wypadku należałoby poświęcić na ręczne przerysowanie projektu na matrycę.

Wszystko co zostanie wycięte na matrycy, po odbiciu na papierze będzie w tzw. 
lustrzanym odbiciu. Dobrze obrazuje to wycinanie napisów. Jeśli na matrycy wytniemy 
napis w lustrzanym odbiciu, to na papierze będzie on prawidłowy i czytelny. Jeśli 
natomiast o tym zapomnimy, słowa będą odwrócone i trudne lub niemożliwe do 
odczytania. Błąd ten często spotykany jest u osób początkujących z linorytem, ale zdarza 
się też profesjonalistom, zapewne przez pośpiech czy rozkojarzenie.

Drugi krok:

przenoszenie projektu 
na matrycę

Bardzo ważna zasada! Pamiętać, że podczas szkicowania 
lub przenoszenia projektu na matrycę projekt musi być w 

lustrzanym odbiciu.



1. Bezpośrednie rysowanie na matrycy

Przyznaję, że moim ulubionym sposobem jest właśnie przerysowanie 
wymyślonego projektu bezpośrednio na matrycę. Jest to najszybszy 
i najłatwiejszy sposób, dlatego często polecam go studentom. Do 
narysowania projektu używamy najczęściej cienkopisów permanentnych, 
które dzięki swojej trwałości nie brudzą dłoni oraz nie ścierają się podczas 
wycinania. Przy tej technice obowiązuje zasada lustrzanego odbicia. 

KIEDY STOSOWAĆ: Metoda polecana do bardzo 
prostych i mało skomplikowanych projektów



2. Siatka

Przenoszenie projektu za pomocą siatki wykorzystuje metodę bezpośrednio rysowania 
projektu na matrycy. Jednak różnica między nimi polega na wykorzystaniu tzw. siatki, 
ułatwiającej przeniesienie naszego projektu na znacznie większą od niego matrycę. W 
praktyce tworzymy siatkę, dzieląc na kwadraty zarówno projekt, jak i samą matrycę. 
Przykładowo dzielimy nasz szkic projektu na 12 części i ten sam podział rysujemy na 
matrycy. Następnie staramy się narysować w dużych kwadratach na matrycy wszystkie 
elementy, które znajdują się w mniejszych kwadrach na projekcie. Dzięki tej metodzie 
jesteśmy w stanie idealnie odwzorować nawet niewielki projekt. W tym przypadku 
również musimy pamiętać o zasadzie lustrzanego odbicia przerysowując projekt na 
matrycę. 

KIEDY STOSOWAĆ: Sposób bardzo pomocny przy 
przenoszeniu niewielkiego projektu na większy format 
matrycy



3. Kalka techniczna

4. Projektor

Przenoszenie projektu za pomocą kalki 
technicznej jest odpowiednie kiedy 
poziom skomplikowania projektu jest 
naprawdę wysoki i zależy nam na 
dokładnym odwzorowaniu wymyślonej 
pracy. Przy tej metodzie projekt musi 
być przygotowany w tej samej skali co 
matryca. Kalkę umieszczamy między 
matrycą a papierem, na którym rysujemy 
projekt, dbając, aby nie nastąpiło 
przesunięcie żadnego z materiałów. W tym 
przypadku projektując z kalką, musimy 
od razu zastosować zasadę lustrzanego 
odbicia. Dużą zaletą kalki jest trwałość 
odbitego rysunku, szybkość przeniesienia 
projektu na matrycę i fakt, że nie 
pobrudzimy sobie dłoni przy wycinaniu. 

Ciekawym i dość nietypowym sposobem na 
przenoszenie projektów na ogromne matryce, 
ułatwiając sobie powiększenie samego 
projektu, jest wykorzystanie projektora. 
Sprawa wydaje się być całkiem prosta, 
ponieważ wystarczy ustawić w odpowiedniej 
odległości od matrycy projektor i wyświetlić 
na niej obraz z projektem. Jednak wymaga 
zorganizowania przestrzeni, czasu, osób 
do pomocy przy wycinaniu i sprawnego 
projektora. W tym przypadku również 
musimy pamiętać, że wyświetlany obraz 
musi prezentować lustrzane odbicie naszego 
projektu.

Dokładnie tę metodę wykorzystałem razem ze 
studentami podczas stworzenia największego 
drzeworytu w Polsce z okazji urodzin Marii 
Curie-Skłodowskiej. Po więcej szczegółów o 
procesie powstawania tej ogromnej grafiki i 
jego efektach zajrzyj tutaj: 

Grafika dla Skłodowskiej

KIEDY STOSOWAĆ:  
Polecany przy bardziej 
skomplikowanych 
projektach

KIEDY STOSOWAĆ: Polecany 
do grafik o wielkich 
rozmiarach

https://www.youtube.com/watch?v=dV6LwDPv_WE


5. Ksero i nitro

Bardzo ciekawym, ale i niełatwym sposobem jest przenoszenie projektu za pomocą ksera 
i rozpuszczalnika nitro. Metoda ta jest idealna, gdy nasz pomysł na grafikę jest bardzo 
skomplikowany i wiemy, że projekt będzie zawierał wiele elementów. Dzięki tej metodzie 
jesteśmy w stanie całkowicie odwzorować projekt na matrycy, uwzględniając najmniejsze 
szczegóły. Aby to zrobić musimy najpierw skserować nasz projekt na drukarce laserowej, 
proszkowej. Typ drukarki jest bardzo istotny ponieważ drukarka atramentowa, nie 
posiadają tych samych właściwości. W tej metodzie niezbędny jest również rozpuszczalnik 
nitro. 

Osobiście nie korzystam z tej metody właśnie ze względu na 
typ rozpuszczalnika. Nie jest ani ekologiczny, ani zdrowy dla 
ludzi. Co więcej, nitro jako bardzo silny środek po dłuższym 
czasie styczności z linoleum sprawia, że matryca zwyczajnie 

się rozpuszcza. Dlatego pamiętaj, nigdy nie myj linoleum 
rozpuszczalnikiem nitro!

KIEDY STOSOWAĆ: Polecany do najbardziej 
szczegółowych projektów



Następnie, wydrukowany projekt przykładamy stroną z nadrukiem do 
powierzchni linoleum i delikatnie nasączoną rozpuszczalnikiem szmatką 
pocieramy wydruk. W ten sposób cały wydrukowany projekt przenosi się na 
płytę linoleum. Bardzo istotne jest, aby szmatka nie była zbytnio nasączona, 
ponieważ nadmiar spowoduje, że wydrukowany obrazek zacznie się 
rozpuszczać i rozmywać. Jest to metoda ręczna, lecz jeśli posiadasz prasę 
graficzną możesz wykonać odbicie również za jej pomocą. W takim przypadku 
wystarczy na wydrukowany projekt położyć nasączoną rozpuszczalnikiem 
kartkę papieru i przepuścić całość przez prasę. Tak przedrukowany projekt 
na matrycy można od razu wycinać. W tym przypadku projekt nie musi być 
tworzony w lustrzanym odbiciu.



rozdział 4

Podsumowanie. 
Na koniec



Mam nadzieję, że ten materiał pozwoli Ci choć trochę zrozumieć istotność i 
rolę jaką pełni właściwe przygotowanie matrycy i odpowiednie przeniesienie 
projektu w całym procesie powstawania linorytu. Zaniedbanie, któregoś z 
tych etapów może wpłynąć na rozczarowujące efekty i nieestetyczną, nie 
dopracowaną grafikę. 

Wierzę, że moje porady, które z czasem mogą stać się rutyną tworzenia, 
pozwolą Ci czerpać przyjemność i radość z pracy przy linorycie i pomogą 
uniknąć błędów czy niepowodzeń. Oczywiście zaprezentowałem jedynie 
zbiór technik, które samodzielnie sprawdziłem lub wykorzystuje w codziennej 
praktyce. Zapewne istnieją jeszcze inne, efektywne metody, o których z 
przyjemnością dowiem się więcej. Dlatego zachęcam Cię do pozostania ze 
mną w kontakcie. Swoje pomysły czy przemyślenia możesz przesyłać do mnie 
mailowo lub w wiadomości w moich kanałach social media. 

I na koniec moja złota myśl, którą zawsze powtarzam moim studentom. 
Najważniejszy jest pomysł na grafikę, dopiero w drugiej kolejności możesz wziąć 
się za tworzenie projektu. Bez tych dwóch elementów - ciekawego pomysłu 
i dobrego projektu - trudno jest rozpocząć wycinanie w matrycy i finalnie 
stworzyć piękną, poruszającą grafikę. 



E-Book “Linoryt! Jak przenieść projekt na matrycę, czyli wszystko o 
przygotowaniu linoileum” to zbiór praktycznych porad, które pomogą Ci 

skutecznie rozwijać wiedzę na temat grafiki artystycznej. W E-booku opisuję 
narzędzia i materiały najlepsze do tworzenia linorytu i co najważniejsze, 

podpowiadam, jak tworzyć, aby czerpać z tego czystą radość. Przedstawiam 
tu sposoby pracy i tajniki wypracowane przeze mnie przez lata.  

  
Jeśli chcesz dowiedzieć sie więcej o grafice i linorycie oraz zobaczyć moją 

sztukę, zapraszam Cię na stronę mojego studia. Zachęcam również do 
kontaktu mailowego i w moich kanałach social media.  

pomykalastudio.com  

dowiedz się więcej

https://pomykalastudio.com
https://pomykalastudio.com
https://www.instagram.com/karolpomykala/
https://www.facebook.com/pomykala.art
https://www.youtube.com/channel/UCqn5suStJFxZk9To6vgYASA?view_as=subscriber
https://www.behance.net/karol-pomykala

