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Wstęp
Matryca, linoleum

Odpowiedź na pytanie jaka 
matryca jest najlepsza 
do linorytu wcale nie jest prosta 
i oczywista. W trakcie swojej 
przygody z tą techniką graficzną 
musiałem przetestować wiele 
różnych materiałów, aby 
dojść do wniosków, którymi 
chętnie podzielę się z Tobą 
w tym e-booku. Wszystkie 
poniższe porady opieram zatem 
całkowicie na moich wieloletnich 
doświadczeniach.

Osoby, które już mają za sobą pierwsze próby 
z linorytem, korzystały zapewne z różnych płyt, 
różnego pochodzenia, lepszej lub gorszej jakości. 
Zapewniam, że na rynku dostępne są materiały 
zarówno idealne (na tych postaram się skupić), 
jak i te, które po prostu do linorytu się nie nadają. 
Dlaczego wybór odpowiedniego linoleum jest 
aż tak istotny? Próba tworzenia na złej matrycy 
może zwyczajnie doprowadzić do rezygnacji z tej 
świetnej techniki graficznej, co byłoby niewątpliwie 
wielką stratą. Dlatego postaram się odpowiedzieć 
na pytanie, jakie cechy powinna mieć dobra matryca 
oraz nakieruję Cię jak wybrać matrycę dopasowaną 
do Twoich potrzeb. 

Zaczynamy!

W tym e-booku znajdziesz:

podstawowe informacje czym są matryce i linoleum,

wnioski z moich wieloletnich doświadczeń w wyborze matryc do linorytów, 

wyniki testu najpopularniejszych materiałów,

cechy najlepszych matryc,

porady, jak dopasować 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?isa0=1


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
Dlaczego 
matryca jest tak 
ważna?



Dlaczego matryca        
 jest tak ważna?

Podstawą każdej grafiki jest matryca. 
To od jakości matrycy zależy finalny efekt 
naszej pracy i wygląd linorytu. Oznacza to, 
że dobór odpowiedniego materiału jest 
podstawą do zrobienia profesjonalnej, 
estetycznej grafiki. Aby to osiągnąć matryca 
musi być dostosowana do efektu jaki 
chcemy uzyskać oraz dopasowana 
do naszego stylu pracy. Odpowiedni 
materiał, z którego jest zrobiona matryca 
ma ogromny wpływ na sam proces twórczy 
i jego efektywność, ponieważ to właśnie 
odpowiednia matryca pozwala w łatwy i 
przyjemny sposób wycinać rysunek 
- i to jest najważniejsza właściwość dobrze 
dobranej matrycy.

Dobór odpowiedniej 
matrycy można porównać 
do farb. Jeśli malujemy 
słabej jakości farbami, 
wpłynie to na wizualność, 
trwałość i nieatrakcyjny 
efekt końcowy obrazu. 
Podobnie jest z grafiką 
i matrycą.



Co więcej, odpowiednia 
matryca pozwala uzyskać 
każdy zamierzony efekt. 
Pozwala wyciąć drobne 
elementy - od cienkich linii, 
po bardzo małe kropeczki 
– i spowoduje, że proces 
drukowania będzie przebiegał 
bez zakłóceń, gwarantując nam 
powtarzalność drukowanych 
grafik. Dobrej jakości płyta 
pozwala zatem wielokrotnie 
i bez straty jakości odbić 
grafikę, zachowując 
jednocześnie wszystkie wycięte, 
najdrobniejsze elementy 
w nienaruszonym stanie.  

Możesz mi wierzyć, 
że dobra matryca 
jest jak prawdziwy 
kumpel – po prostu 
wiesz, że możesz 
mu zaufać.

I to co warto podkreślić 
na koniec, to trwałość. 
Dobrze dobraną matrycą 
możesz cieszyć się przez wiele 
lat. Będzie stale posiadać 
właściwości drukujące 
i nie powodować problemów 
przy odbijaniu kolejnych grafik 
nawet po dłuższym czasie 
użytkowania. W efekcie dobra 
matryca zagwarantuje nam 
pewność, że na każdym etapie 
pracy nic nas nie zaskoczy.



rozdział 2
Czy dobra matryca 
musi być 
z prawdziwego 
linoleum?



Czy dobra matryca 
musi być z prawdziwego 
linoleum?

Technika graficzna jaką jest linoryt wzięła swoją 
nazwę od matrycy, z której była wykonana, 
czyli linoleum.
Zacznijmy więc od początku. Linoleum to materiał stworzony z mieszanki lnu 
i olejów, który przez wiele lat był jedynym materiałem wykorzystywanym 
do tworzenia linorytów. 

Obecnie na rynku dostępne są różne materiały, w których składzie nie występuje 
len, często są to syntetyczne materiały na bazie gumy i tworzyw sztucznych. 
Mimo tego, że matryce te wykonane są z innych materiałów to również 
potocznie nazywane są linoleum. W mojej ocenie ta nieścisłość nie ma większego 
znaczenia, ponieważ najważniejsze jest, aby matryca – niezależnie z czego 
wykonana - spełniała po prostu swoje zadanie. Ja stosuję ogólną nazwę linoleum 
do wszystkich rodzajów materiałów, ale zawsze zaznaczam z czego dokładnie 
została wykonana.
Podsumowując, do wykonania pięknego linorytu matryca nie musi być 
z tworzywa o składzie faktycznego linoleum. Ja osobiście nie przepadam 
wycinać w prawdziwym linoleum i od wielu lat sprawdzają się w mojej pracy 
matryce wykonane z tworzywa sztucznego.



rozdział 3
cechy
dobrego 
linoleum



Cechy dobrego 
linoleum
Obecnie na rynku dostępnych 
jest kilka rodzajów linoleum 
przeznaczonych dla twórców 
profesjonalnych 
i początkujących. Niestety 
nie wszystkie sprawdzą się 
w roli matrycy graficznej. 
Jest kilka szczególnych cech 
i właściwości, które określają 
jakość matrycy. Oto 9 
elementów, które polecam 
wziąć pod uwagę.

twardość

Po pierwsze linoleum nie może być zbyt 
twarde oraz zbyt miękkie. Postaram się 
to wyjaśnić bardziej szczegółowo. Twarde 
linoleum jest trudne w wycinaniu, praca 
z nim wymaga sporego wysiłku oraz 
potrzebne są dobrze naostrzone dłuta. 
Praca w miękkim linoleum jest łatwiejsza, 
jednak w takim materiale trudno jest 
wycinać drobne detale takie, jak kropi 
lub cienkie linie. Moim zdaniem najlepszy 
jest kompromis między twardym a miękkim 
linoleum. 

Osobiście pracuję na średnio 
twardym materiale, który 
pozwala w prosty i wygodny 
sposób wycinać najdrobniejsze 
elementy.

Twardość linoleum ma też znaczenie 
podczas odbijania grafiki. Używając dość 
twardej matrycy proces odbijania ręcznie 
lub za pomocą prasy nie powinien stwarzać 
problemu. W przypadku matryc miękkich, 
zbyt duży nacisk może zdeformować 
matrycę i zniekształcić odbijany obraz.



Struktura

Gładka powierzchnia

Kolejnym istotnym czynnikiem jest struktura 
linoleum, która powinna być zwarta 
i jednolita. Linoleum zbite w jednolitą 
masę umożliwia łatwe cięcie, dzięki czemu 
krawędzie wycinanych elementów są równe 
i trwałe. W takim materiale można wycinać 
praktycznie każde, nawet najdrobniejsze 
elementy. Kruche linoleum również jest 
łatwe w wycinaniu jednak największą jego 
wadą jest delikatność. Mniejsze fragmenty 
szybko się kruszą i często odpadają 
z wyciętej matrycy, a dodatkowo krawędzie 
wycinanych elementów są poszarpane 
i nierówne. W efekcie tworzenie 
cienkich linii, położonych blisko siebie 
jest praktycznie niemożliwe, a podczas 
wycinania punktów większe fragmenty 
odpadają razem z kropką. Praktycznie 
nie da się tego kontrolować.

Wielokrotnie spotkałem się 
z problemem kiedy wycięte 
fragmenty były tak delikatne, 
że podczas dotykania ręką 
czy nakładania farby wałkiem 
niektóre elementy odrywały się 
od matrycy. Wierzcie mi jest 
to bardzo irytujące. 

Kolejną bardzo ważną cechą dobrej 
matrycy jest równa i gładka powierzchnia 
płyty, która ma ogromny wpływ na jakość 
wykonanej odbitki. Wgłębienia 
i nierówności na powierzchni linoleum 
często nie są widoczne na pierwszy rzut 
oka.



Kolor

Ich efekty ukazują się dopiero w trakcie 
odbijania grafik i na samych odbitkach. 
Dzieje się tak, ponieważ w miejscach 
nierównych i we wgłębieniach nie dochodzi 
odpowiednio farba, przez co grafiki 
są po prostu nieestetyczne. Wyobraź sobie, 
że spędziłeś wiele godzin na wycinaniu 
matrycy, a potem na odbitce wita Cię masa 
nierówności, w postaci tych „nie odbitych” 
miejsc. 

Ja osobiście każdą matrycę 
przed wycinaniem szlifuję 
papierem ściernym, aby ją 
idealnie wyrównać. Linoleum, 
które jest chropowate i nierówne 
od razu wrzucam do kosza. 

Oczywiście niedobicia można zniwelować 
poprzez nakładanie grubszej warstwy farby. 
Jednak pamiętaj, że nadmiar farby może być 
widoczny już na gotowej odbitce. Problem 
ten dodatkowo jest odczuwalny kiedy nasza 
grafika składa się z drobnych elementów 
i zbyt duża ilość farby może je całkowicie 
zatłoczyć. Podczas kupowania linoleum 
zawsze upewnij się czy powierzchnia jest 
idealnie gładka i równa. Dzięki temu zawsze 
odbijemy idealną grafikę.

Istotną dla mnie cechą jest kolor 
linoleum. Dla niektórych może wydawać 
się to zbyteczne, ale już wyjaśniam. 
Zawsze wybieram materiał najjaśniejszy, 
ponieważ przed wycinaniem maluję 
powierzchnię matrycy na ciemny kolor. 
Dzięki temu podczas wycinania wszystkie 
usunięte fragmenty są znacznie 
jaśniejsze od ciemnej powierzchni 
linoleum. Bardzo ułatwia to pracę, 
ponieważ wycięty wzór jest lepiej 
widoczny i już na tym etapie możemy 
zwizualizować w głowie finalny efekt po 
odbiciu.



Płaska forma

Elastyczność

Problem wygiętej matrycy jest szczególnie istotny podczas procesu 
odbijania grafiki. W przypadku takiej matrycy odbijanie, jak i nakładanie 
farby, jest mocno problematyczne. Dlatego płaska forma jest bardzo ważną 
właściwością linoleum. Wygięta matryca, która w żaden sposób nie chce się 
naprostować to cecha materiałów twardych. 

Pamiętaj, że to najlepsze linoleum, 
którego szukasz nawet po zwinięciu wyprostuje się 

do idealnej formy.

Dodatkowo przy wyborze linoleum zwracam również uwagę na jego 
elastyczność i odporność na złamania. Istotne jest to szczególnie 
w przypadku dużych formatów i potrzeby przewiezienia większej 
matrycy. W takiej sytuacji wystarczy, że ją zwinę. Matryca sztywna jest trudna 
do zrolowania i co gorsze, w niektórych przypadkach próby zwinięcia mogą 
spowodować jej złamanie.



Grubość

Format

Warto zwrócić uwagę również na grubość 
matryc, która wpływa zarówno na proces 
drukowania, jak i sposób wycinania rysunku. 
Gruba matryca podczas odbijania ręcznego 
lub za pomocą prasy powoduje łatwe 
zaginanie się papieru na krawędziach styku 
z matrycą. Natomiast w przypadku cienkich 
matryc nie ma tego problemu. Ponadto 
gruba matryca podczas drukowania może 
również ulec przesunięciu przez walec 
prasy. 

Istnieje opinia, że matrycę trzeba 
głęboko wycinać, aby dobrze 
odbić rysunek. Jednak tu nie 
chodzi o głębokość wycinania, 
a umiejętność odbicia nawet 
bardzo płytkich i delikatnych 
cięć.

Grubość wpływa również na proces 
wycinania grafiki. Wiele osób wycina 
rysunek bardzo głęboko i do tego idealnie 
sprawdzają się grube matryce. W przypadku 
cienkich matryc trzeba skupić się 
na umiejętnym prowadzeniu dłuta tak, aby 
nie przeciąć matrycy na wylot. 

Może mniej oczywistą kwestią, ale bardzo 
istotną jest wymiar dostępnych płyt 
linoleum. Warto zastanowić się 
i zaplanować z wyprzedzeniem jak dużą 
grafikę chcemy zrobić. W przypadku 
kiedy chcemy tworzyć w formacie A4 to 
zakup matrycy tej wielkoście 
nie powinien być problemem. Jednak 
w przypadku większych formatów 
dostępność dobrego linoleum może się 
okazać dużym wyzwaniem. Warto mieć 
to na uwadze, szczególnie gdy zależy 
nam na czasie. 



Cena

I w końcu jedna z bardzo istotnych cech dobrego linoleum, czyli cena. 
Z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o matryce, to cena nie idzie 
w parze z jakością. Śmiem twierdzić, że jest wręcz odwrotnie. 

Zanim zdecydujesz się kupić drogie linoleum, 
wcześniej przetestuj je na małym kawałku zgodnie 
z powyższymi wskazówkami. Dopiero później wybierz 
takie, które uznasz za najbardziej odpowiednie.

Wielokrotnie kupowałem bardzo drogie matryce z nadzieją najwyższej 
jakości i niestety za każdym razem byłem rozczarowany. Osobiście od 
wielu lat używam linoleum z tworzywa sztucznego, które 
sam wyselekcjonowałem i jest w dość przystępnej cenie. 

Jak widać temat wyboru linoleum okazał się być dość 
skomplikowany dlatego chętnie poznałbym Twoje zdanie. 
Jeśli masz już sprawdzone kryteria doboru odpowiedniej matrycy, 
prześlij je koniecznie do mnie. Postaram się zaktualizować e-booka 
o nowe elementy w tym zakresie.
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Jakie linoleum wybrać?

Porównanie dostępnych 
matryc
No właśnie, jeśli już wiemy czym 
charakteryzuje się dobre linoleum 
to teraz czas na test 3 głównych 
rodzajów linoleum, które postanowiłem 
troszkę szerzej opisać. Generalnie 
na rynku dostępnych jest kilkanaście 
różnych materiałów, które są diametralnie 
różne, dają inne efekty i mają różne 
zastosowania. Najpopularniejsze matryce 
to grube lub cienkie płyty gumowe, płyty 
naturalne wykonane z „prawdziwego” 
linoleum podklejone materiałem oraz 
różnego rodzaju tworzywa sztuczne. 
Wszystkie wymienione materiały mają 
oczywiście swoje dobre i złe strony. 
Dlatego opisując poszczególne typy matryc 
skupiłem się przede wszystkim na ich

zastosowaniu w grafice i wskazaniu tych 
najlepszych materiałów oraz tych, które 
lepiej omijać szerokim łukiem.

Fakt, że znalazłem już swoje ulubione 
linoleum nie oznacza, że zaprzestałem 
poszukiwania nowych materiałów. 
Przykładowo, gdy zdarza mi się podróżować, 
staram się przy tej okazji odwiedzać sklepy 
plastyczne i kupić linoleum z nadzieją 
odkrycia czegoś nowego. W poniższej części 
opracowania porównałem linoleum, które 
ostatnio kupiłem w Korei Południowej, 
Kanadzie, USA, Hiszpanii i oczywiście 
w Polsce. Jako ciekawostkę od razu dodam, 
że we wszystkich wymienionych krajach 
linoleum jest bardzo podobne. 



Porównanie dostępnych matryc

Linoleum gumowe
Coraz częściej dostępne są płyty wykonane z miękkiej i elastycznej gumy o bardzo 
intensywnych kolorach, od jasno szarych, żółtych, różowych, aż do niebieskich. Są to płytki 
stosunkowo grube, dochodzące nawet do 1 cm.

Materiał ten idealnie sprawdza się do bardzo prostych grafik, gdzie nie są ważne drobne 
szczegóły. Guma dzięki temu, że jest bardzo miękka nie stwarza problemów w wycinaniu, 
jest dość łatwa w obróbce. Używając nawet z dość tępych dłut jesteśmy w stanie wyciąć 
w tym materiale rysunek. Guma ponadto jest bardzo równa i prosta co sprawia, 
że nałożona farba idealnie pokrywa płaszczyznę matrycy i gładko odbija się na papier.

Głównym minusem matryc 
gumowych jest właśnie ich miękkość. 
Mimo tego, że w takich matrycach 
bardzo łatwo się pracuje, to ciężko 
wyciąć w niej drobne elementy. Cięcia 
blisko siebie są bardzo trudne 
do wykonania, a wycięcie kropeczek 
jest praktycznie niemożliwe. Miękkość 
powoduje, że przy każdym cięciu 
wyraźnie czuć jak materiał się 
porusza. 

Ten rodzaj matryc jest 
kolorowy i ładny, ale...



Istotnym problemem, jaki zauważyłem w przypadku niektórych matryc gumowych 
jest również ich kruchość. Zaskoczyło mnie jak łatwo odpadały wycięte elementy. 
Wystarczyło dotknąć powierzchnię dłonią, aby zniszczyć już wycięty rysunek. Generalnie 
miałem wrażenie jakbym pracował na gumce do ścierania. 

Problematyczna jest też dostępność większych formatów. Największy z jakim się 
spotkałem to format A3. Nie wiem czy kiedyś próbowałeś, ale odbijanie grafiki z takiej 
matrycy jest bardzo uciążliwe, ponieważ materiał pod dużym naciskiem deformuje się, 
przez co grafika źle odbija się na papierze.

Ostatecznie dużym minusem matryc gumowych jest ich wysoka cena. W mojej ocenie 
znacznie zawyżona w stosunku do materiałów bardziej profesjonalnych.

Osobiście uważam, że jest to dobry 
materiał dla dzieci lub osób, które 
dopiero zaczynają przygodę 
z linorytem i traktują tę formę graficzną 
raczej jako zabawę czy hobby. 

Przykładowo gumowe matryce idealnie 
nadają się do grafik odbijanych 
na tkaninie. Dzięki swojej miękkości 
farba z matrycy wchodzi bardzo dobrze 
w strukturę włókien. Sprawdzi się również 
w bardzo ogólnych rysunkach lub 
prostych stempelkach, gdy dokładność 
nie jest tak istotna dla twórcy. 

Jednak jeśli szukasz czegoś bardziej 
profesjonalnego, wiem z doświadczenia, 
że ten materiał okaże się po prostu 
nieodpowiedni. 

Gumowe linoleum
sprawdzi się w…



Porównanie dostępnych matryc

to „prawdziwe” Linoleum 
Skoro już wiesz skąd pochodzi nazwa 
techniki linorytu i znasz jego skład [strona 
3.], jasne jest, że ‘prawdziwe’ linoleum 
to materiał naturalny. Jego struktura jest 
dość zwarta, ale jednocześnie bardzo 
krucha. To właśnie dlatego większość 
płytek jest podklejona płótnem. Płytki 
linoleum są cienkie i ich grubość waha 
się między 2 a 4 mm. Jednak zapewniam, 
że nie przeszkadza to w wycinaniu. 
Najczęściej spotykane linoleum ma kolor 
jasnoszary lub jasnobrązowy. Ja oczywiście 
wolę te jaśniejsze.

Prawdziwe linoleum uważane jest często 
za najlepsze do wycinania linorytów. 
Co więcej, niektórzy twórcy traktują je 
jako to jedyne właściwe, a wszystkie 
inne matryce za czystą profanację sztuki 
graficznej. Ja mam nieco odmienne zdanie, 
ale o tym za chwilę. W prawdziwym 
linoleum wycina się dość łatwo, choć 
uprzedzam, że niektóre rodzaje potrafią 
być bardzo twarde, co wymaga posiadania 
ostrych dłut. Dużymi atutami są również 
dostępność większych formatów oraz 
niższa cena. 

Linoleum bywa tańsze od matryc 
gumowych, choć wszystko zależy 
od producenta.

Mówiąc wprost, to czego bardzo nie lubię 
w prawdziwym linoleum, to fakt, że często 
jest wygięte. Niestety niezwykle trudno 
je naprostować, gdyż zawsze wracają 
do swojej pierwotnej, wygiętej formy. 
Ponadto, powierzchnia linoleum nierzadko 
jest chropowata, dlatego bardzo ważne 

jest wcześniejsze szlifowanie powierzchni 
drobnym papierem ściernym w celu 
uzyskania jak najlepszej gładkości. 

Dobre strony…

I te słabsze…



Porównanie 
dostępnych matryc

Linoleum 
z tworzyw 
sztucznych
W tym przypadku, porównanie matryc 
okazuje się dość trudne, ze względu 
na niezwykle szeroką dostępność na rynku 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych: 
od materiałów winylowych, PCV, 
laminatów, po różne mieszanki plastiku 
i wykładziny. Sztuczne linoleum cechuje 
się grubością od 2 do 5 mm. Ich struktura 
najczęściej jest bardzo zwarta i elastyczna. 
Przeważnie są to materiały średnio twarde 
i twarde, w których za pomocą ostrych 
narzędzi można dość łatwo wycinać.

Kolejną cechą, która powoduje moją 
niechęć do tego materiału jest jego 
kruchość. Trzeba bardzo uważać, aby 
elementy już wycięte nie zostały oderwane 
od całości. Jak już wspominałem przy tej 
matrycy istotna jest ostrość dłut, gdyż jeśli 
dłuto jest choć trochę tępe od razu widać 
to po poszarpanych krawędziach.

Zauważyłem również problem 
z wycinaniem bardzo małych elementów 
lub kropek. W przypadku kropek zdarzało 
się nawet, że razem z nią odpadał większy 
fragment matrycy. 

Podsumowując, prawdziwe linoleum jest 
bardzo dobre, ale jak widzicie posiada też 
swoje wady. Jeśli jednak poświęcisz więcej 
czasu na dobór właściwego dla siebie 
materiału, prawdziwe linoleum na pewno 
Cię nie zawiedzie.



Przewagą tych materiałów jest 
w szczególności ich trwałość i duża 
elastyczność. W porównaniu 
do prawdziwego linoleum dają możliwość 
wycinania każdej wielkości elementów, 
od bardzo cieniutkich linii, 
po najdrobniejsze kropeczki. Ta cecha 
z punktu artystycznego widzenia daje 
największe możliwości twórcze, gdyż 
w tym materiale jesteśmy w stanie wycinać 
bez ograniczeń wszystko, co sobie wymyślimy. 
Co więcej kolorystyka tworzyw sztucznych 
jest bardzo zróżnicowana – występują 
zarówno w jednobarwnych formach, jak 
i różnych miksach kolorystycznych.

Słabszą stroną tego materiału jest często 
nierówna powierzchnia, którą najczęściej 
trzeba polerować papierem ściernym w 
celu usunięcia wszystkich nierówności. 
A zdecydowanie największą wadą jest 
mnogość dostępnych rodzajów tego 
materiału, które mogą znacząco różnić 
się między sobą. Przykładowo, ostatnio 
testowałem materiał winylowy, który 
w pierwszym odczuciu wydawał się idealny. 

Obiektywnie rzecz ujmując, sztuczne 
tworzywo to bardzo dobry materiał, jednak 
znalezienie odpowiedniego fragmentu 
jest dość trudne i czasochłonne. Osobiście 
przez wiele lat testowałem przeróżne 
materiały, aż w końcu udało mi się znaleźć 
ten najlepszy i ulubiony, który w razie 
potrzeby kupuję w dużych ilościach na 
specjalne zamówienie. Dlatego zachęcam 
Cię do niepoddawania się szybko w 
poszukiwaniach tego idealnego linoleum.

Niestety, okazało się, że w jego strukturze 
znajdowały się puste przestrzenie, 
co automatycznie dyskwalifikowało 
ten materiał. 

Ważne, aby wybierając 
sztuczne linoleum sprawdzić 
czy materiał składa się 
z kilku różnych warstw 
czy jest jednolity. Jeśli jest 
kilkuwarstwowy to zapewniam 
cię, że nie nadaje się 
do tworzenia linorytów.

Przewagi tworzyw 
sztucznych

Problematyczne kwestie
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Podsumowanie. 
Na koniec



Nie ma nic bardziej frustrującego dla artysty niż zła matryca, która w trakcie 
procesu twórczego zaskakuje i przysparza masę problemów. Pracując przy 
linorycie w zespole czy z młodymi ludźmi na uczelni zauważyłem, 
że wiele osób rezygnuje z tej techniki właśnie przez źle dobrane linoleum. 
Wierzę jednak, że moje wskazówki będą pomocne w podjęciu decyzji, 
na jaką matrycę się zdecydować. Linoleum zawsze powinno być dobrane 
do stylu pracy oraz do efektów jakie chcemy uzyskać. Pamiętajmy, że osoby 
początkujące lub amatorsko zajmujące się grafiką z powodzeniem mogą 
używać materiałów, które z punktu widzenia profesjonalisty okazują się 
nieprzydatne. 

Dlatego jeśli tworzysz grafiki bardzo ogólne za pomocą grubych cięć 
lub dopiero zaczynasz przygodę z linorytem możesz używać matryc 
gumowych. Jeśli jednak zależy ci na detalu i estetyce wyciętych elementów 
oraz oczekujesz od linoleum czegoś więcej, proponuję poszukać 
prawdziwego linoleum lub linoleum z tworzyw sztucznych.

Mam nadzieję, że ten tekst chodź trochę przybliżył tajniki matryc do linorytu 
i pomoże Ci w wyborze tej najlepszej.

Temat linoleum, z pozoru mało istotny, okazuje 
się niezwykle ważny w procesie tworzenia linorytu. 
Wybranie odpowiedniego materiału jest kluczowe, aby 
stworzyć ciekawą, atrakcyjną grafikę i mieć 
przy tym świetną zabawę podczas wycinania i samego 
odbijania.



E-Book “Linoryt! Wszystko o matrycach do linorytu, czyli jak wybrać 
najlepsze linoleum” 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.  
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