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Salon IluStratorów 2019
Od siedemnastu lat wystawa Salon Ilustratorów jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń Poznańskich Targów 
Książki. Salon jest cieszącą się dużym uznaniem formą 
prezentacji prac młodych twórców, którzy debiutują w roli 
ilustratorów, są tuż po debiucie i właśnie wydali swoje 
pierwsze książki lub zdobyli już pewną renomę. Wystawa 
pokazuje w jaki sposób nowe prądy w dziedzinie kultury 
i sztuki, a także mody i technologii odzwierciedlają się 
w edytorstwie i - tak bardzo z edytorstwem związanej - 
sztuce ilustracji i grafice książkowej.
Gdy w 2002 roku po raz pierwszy organizowaliśmy 
Poznańskie Targi Książki (do niedawna znane pod nazwą 
Poznańskie Spotkania Targowe, w całości poświęcone 
książce dla dzieci i młodzieży), znakomicie zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nie można myśleć o książce dla dziecka 
bez ilustracji. Ilustracji prawdziwej, osiągającej najwyższy 
poziom i będącej dziełem sztuki. Bo książka, pełniąca 
w życiu dziecka niesłychanie ważną rolę w jego rozwoju 
intelektualnym, emocjonalnym i estetycznym, musi do 
niego przemawiać zarówno słowem jak i ilustracją. Słowo 
i obraz są równie niezbędne i ważne. 
Dotychczasowy dorobek Salonu Ilustratorów pokazuje, 
że stał się on wydarzeniem, w czasie którego spotykają 
się co roku różne szkoły, warsztaty i kierunki. Salon był 
miejscem debiutu dla wielu liczących się dziś artystów. 
Właśnie od niego rozpoczęła się ich owocna praca 
dla wielu wydawców. Z zainteresowaniem i podziwem 
śledzimy rozwój ich dalszej kariery.
Poznańskie Targi Książki potrwają tylko trzy dni, ale 
dla Salonu będą punktem startu do dalszych licznych 
prezentacji i promocji na terenie całej Polski, przez cały 
2019 rok. Najnowsza edycja Salonu Ilustratorów pokazuje 
ponad 100 prac autorstwa 28 artystów. 
Obok Salonu na Poznańskich Targach Książki zobaczyć 
można jeszcze wystawę z cyklu Mistrzowie ilustracji, 
poświęconą twórczości ilustratorskiej Piotra Sochy, 
wystawę ilustracji Elżbiety „Eluty” Kidackiej, a także 
dwie wystawy pokazujące dorobek ostatnich lat IBBY – 
polskiej i czeskiej sekcji. 
                                                       Katarzyna KamińsKa



Agnieszka Budzińska    
e-mail: ines_92@op.pl 
absolwentka Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. Obecnie mieszka w Holandii. 
Przez 7 lat pracowała jako grafik w agencji reklamowej 
w Poznaniu, ale zawsze marzyła o ilustrowaniu książek. 
Pierwsza opublikowana książka dla dzieci z jej ilustracjami 
De Maandiefstal (w wolnym tłumaczeniu – Kradzież 
Księżyca) ukazała się w listopadzie 2018 w Holandii. 

Okładka do książki De Maandiefstal, Wydawnictwo Aldo Manuzio, 2018
Czarownica – ilustracja do książki DeMaandiefstal, Wydawnictwo Aldo Manuzio, 2018 
Skandal w Bohemii - ilustracja do opowiadania z serii Przygody Sherlocka Holmesa
Człowiek z wywiniętą wargą – ilustracja do opowiadania z serii Przygody Sherlocka Holmesa



Anna Chmielnik
e-mail: annachmielnik@gmail.com
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
i Ecole Nationale des Beaux Arts w Lionie. Zajmuje się
malarstwem i projektowaniem graficznym (ilustracja
i plakat). Brała udział w kilkunastu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Francja, 
Czechy, Słowacja, Litwa, Iran). Nominowana w kategorii 
graficznej, w Konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka 
Roku 2015” (za ilustracje do książki La Fontaine’a Bajki 
– Fables) oraz w 2016 (za ilustracje do książki Andrzeja 
Sikorskiego i Romana Juranka Legendy Poznania i Brna).

Ilustracje do
Króla Olch



Debora Glaza
e-mail: Debora.glaza@gmail.com
w dziedzinie grafiki jest samoukiem. 
Zafascynowana grami komputerowymi zadebiutowała 
w 2013 r. jako Concept Artist przy małej grze mobilnej. 
Przez dłuższy czas tworzyła portrety na zlecenie. 
Obecnie tworzy ilustracje i postacie także do książek. 
Jej celem jest dalszy rozwój i praca przy większych 
projektach (np. film i gry).

Eating time

Sleeping friendship

Burning hope



Dominika Godlewska
e-mail: dominikagodlewska92@gmail.com
studentka Uniwersytetu Pedagogicznego. Swoje prace 
prezentowała na wystawie pokonkursowej na krótką 
formę komiksową podczas Międzynarodowego Festiwalu
Komiksu (Łódź 2018). Wystawy indywidualne, to: 
„Rozciągnięci” –  na Festiwalu Wschód Kulturalny/
Inny Wymiar (Białystok 2015) i „Biały Lud” – w Galerii 
Wydziałowej (Kraków 2017). W 2016 otrzymała nagrodę 
Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie  –  „Najlepszy Dyplom Grafika 2016” 
i zajęła I miejsce w konkursie „Przystanek/Szkicownik, 
grafika w przestrzeni miejskiej Krakowa” (2016). 
Wyróżniona w konkursie na prace artystyczne studentów 
UJ – „Kultura All in UJ” (2016).

Pokój nocą

Jeziorko

Balkon



Ludwika Hawryszuk
e-mail: ludwika.hawryszuk@gmail.com
absolwentka Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
Swoje prace prezentowała podczas przeglądu twórców 
wizualnych „See&Say” organizowanego przez Klub 
Twórców Reklamy KTR (Warszawa 2017) i podczas 
wystawy ilustracji do piosenek Jeremiego Przybory 
(Kutno 2016). Wyróżniona w konkursie na ilustracje do 
piosenek Jeremiego Przybory i w przeglądzie prac 
dyplomowych portalu GrafMag w 2016 r. Nominowana 
w kategorii „Ilustracja” w przeglądzie „See&Say”.

Lilie

Królowa

Żona Sinobrodego



Agata Jarosławiec
e-mail: agaataj@gmail.com
ukończyła studia licencjackie z historii sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie studiuje na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; zajmuje się 
malarstwem, ceramiką i ilustracją.  

lustracja do książki Oswajanka

Ilustracje do książki Kazek



Małgorzata Jojnowicz
e-mail: mjojnowicz@wp.pl
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Poza malarstwem i projektowaniem wnętrz zajmuje się 
ilustracją, fotografią artystyczną i malarstwem ściennym. 
Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Wyróżniona w kilku konkursach malarskich 
i fotograficznych. 
Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach m.in. 
w Polsce, Francji, Niemczech, USA, Holandii. 
Nominowana do Nagrody Roku 2015 (przyznawanej 
przez ZPAP Wrocław) za wystawę ISTOTA KOLORU 
(Galeria Kaprysy, Wrocław).

Błękitny zając                           Kot

Podróż                    Szajka Lorenza



Wiktoria Kamińska
e-mail: kviacaris@gmail.com
uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Kościelcu. Swoje prace prezentowała na wystawie 
w MDK w Kole (2018) oraz na wystawie „100 lat 
niepodległości w plakatach uczniów Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu”. Laureatka 
wyróżnień: w XI Międzynarodowym Konkursie 
Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej 
Fotografii” w Lublinie i w Konkursie Fotograficznym 
organizowanym przez stronę todobrykurs.pl.  

Leszy                                           Kappa

Rybaman



Zuzanna Kamińska
e-mail: zuzakamx@gmail.com
studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Jej prace prezentowane były na wystawach: Satyrykon 
2018 (Legnica), MADRID GRÁFICA 18 (Hiszpania), 
Bienal Internacional de Oaxaca (Meksyk) i Polish Culture 
Trip 2018 (Polska). Laureatka III miejsca za plakat na Life 
Festival Oswiecim 17, II miejsca w konkursie na plakat 
„100 lat praw kobiet, pragmatiq” i wyróżnienia na 
Sympozjum ELIA “heritage-transition-values”.

Bal                                                           Sabat

Ja nie gryzę?!                                      Na Sadowej



Anna Kiszka
e-mail: anna.m.kiszka@gmail.com 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych,
m.in.: „Dualizm ducha i materii” (Galeria Miejska, 
Wrocław 2018), „Bajki Robotów” (Narodowe Forum 
Muzyki, Wrocław 2016), „Kryptolekomkracja” (Częstochowa,
2015). Brała też udział w licznych wystawach zbiorowych 
w całej Polsce. Laureatka wielu konkursów m.in.: na 
malarstwo ścienne w Narodowym Forum Muzyki 
(Wrocław 2017), V Pleneriady Uczelni Artystycznych 
(Kazimierz Dolny 2015), na malarstwo ścienne 
inspirowane filmem Rękopis znaleziony w Saragossie 
(Centrum Technologii Audiowizualnych, Wrocław 2015).

Ilustracje 
do książki 
Sklepy 
cynamonowe 
Bruno Schulza

Odyseja Brodaczy

Tłuja

              Wiosna



Karolina Kornek Freixial
e-mail: karolinakornek@gmail.com
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Wielokrotna stypendystka programu Erasmus i Prezesa 
Rady Ministrów (w latach 2002 - 2004). 
Zajmuje się głównie ilustracją, grafiką i rysunkiem. 
Laureatka nagrody głównej w pierwszej edycji konkursu 
„Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”. 
Autorka kilku wystaw indywidualnych, m.in. 
„Plamografia” w Galerii Tło w Stalowej Woli. Uczestniczka
licznych wystaw krajowych i zagranicznych, m.in. w  USA,
Niemczech, na Białorusi i wystawy polskiego stoiska 
Instytutu Książki na Międzynarodowych Targach Książki 
dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii (Włochy).

Jak biegać                                                                              Jak robić przetwory

Jak wytresować psa                                                                 Jak walczyć z liśćmi



Aleksandra Lewandowska
e-mail: breza.ilustration@o2.pl
uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Kościelcu. Od kilku lat interesuje się ilustracją 
książkową. Jedna z laureatek konkursu na zilustrowanie
wierszy Krystyny Miłobędzkiej, zwieńczonego wystawą 
„Wiersze Krystyny Miłobędzkiej w obrazach” (Biblioteka 
Raczyńskich, Poznań 2017). 
W 2017 wzięła udział w konkursie fotograficznym 
„Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” 
zwieńczonego wystawą i katalogiem. Nominowana do 
nagrody w kategorii grafiki cyfrowej w „Miniature print 
competition (Cieszyn 2018).

Okładka                                                                                                Krzesła
Ilustracja 1                                                                                         Ilustracja 4



Giant

Rain                                                                                                           Red

Katarzyna Majewska 
e-mail: kata.majewska@gmail.com
absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej. Uczestniczka „Salonu Ilustratorów” 2017 
i 2018. Zajmuje się architekturą a także rysuje. Korzysta 
z różnych technik graficznych, tradycyjnych oraz 
cyfrowych. Lubi je ze sobą łączyć.  

Parade



Justyna Michalska-Bąk
e-mail: Jstyna.MichalskaBak@gmail.com
ilustratorka amatorka. Jej ilustracje przepełnione są 
ciepłem i pogodą. 
W pastelowych barwach autorka przedstawia beztroski 
świat dziecka.

Balony

Na trzepaku

Zabawa w dom



Jagoda Moczarska 
e-mail: jagoda@moczarska.pl 
absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
obecnie studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoje 
prace prezentowała na wystawach zbiorowych: wystawie 
plakatów towarzyszącej wykładowi prof. Yasuyuki Saegusa,  
Cyfrowe Oblicza w Muzeum Techniki i Komunikacji 
w Szczecinie i Szczecin Visual Arts Goes to Norway.



Grzegorz Myćka
e-mail: grz.mycka@gmail.com
absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Zajmuje sie grafiką warsztatową i projektową, ilustracją 
oraz krótkimi formami animowanymi. Swoją twórczość 
prezentował na licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i za granicą. 
Laureat Międzynarodowego Biennale Plakatu Oaxaca 
w Meksyku (2018), Złotego Medalu w międzynarodowym 
konkursie na rysunek satyryczny „Satyrykon” w Legnicy 
(2016). Otrzymał także Brązowy Medal na 
Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyamie 
w Japonii (2018) i Nagrodę Burmistrza Miasta Dachau na 
Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-
politycznego w Oświęcimiu (2018).

Wielki Brat - Rok 1984, 
G. Orwell

Winston Smith
 - Rok 1984, G. Orwell

Otago - Smuga Cienia, 
J. Conrad



Klaudia Polak-Szewczyk
e-mail: Klaudia@studioblok.eu
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz 
PSPWiK UW. Autorka projektów książek, m.in. Sztuka 
współczesna dla wszystkich dzieci (Zachęta NGS). Autorka 
ilustracji, logotypu i projektu graficznego książek Jezioro 
łabędzie, Dziadek do orzechów, Kopciuszek, Romeo i Julia, 
Coppelia, Don Kichot, Pulcinella, Śpiąca Królewna oraz 
koncepcji serii „Bajki Baletowe”.

Ilustracje do książek z serii „Bajki Baletowe”, Wydawnictwo Studio Blok, 2014
Pimpinella                                                                                    U Don Kichota
Dekorowanie ogrodu                                                    Książę Desire i Wróżka Bzu



Leśna dziewczyna

Sherlock Holmes

Ania z Zielonego Wzgórza

Patrycja Posyłajka
e-mail: Patrycja.posylajka@gmail.com
absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoje prace 
zaprezentowała na wystawach „Najlepsze Dyplomy 2016 
i 2017” Akademii Sztuki. Zilustrowała swoją autorską 
książkę Słowniki wróżek, skrzatów i innych polskich stworów.



Katarzyna Samosiej (Szpilkowska)
e-mail: katarzynasamosiej@gmail.com                                                            
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Artystka
zajmuje się „opowiadaniem obrazem” oraz animacją
kultury. Prace jej prezentowane były na wielu wystawach
w kraju i za granicą, m.in. w kolejnych edycjach 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki, gdzie 
zdobywały nagrody i wyróżnienia, uwzględnione 
w kolekcjach Polish Bookart For Children i Polska 
Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku. Od 
kilku lat przygotowuje scenografię i lalki dla Wędrownego 
Teatru Małe Mi.

Ilustracje do książki Dom 
z ogrodem Agaty Stasze-
wskiej.

Odejdź

Przyjdź

Dom w chmurach



Opowiadanie pierwsze, 
w którym dwa małe Jeszcze

poznają Smoka Wawelskiego,
z autorskiej książki 

Bajki i Jeszcze

Ilustracja do autorskiej książki
Kotka, która chciała zostać gołębiem, czyli
opowieść o kotach dachowych małych

Opowiadanie drugie
w którym poznajemy bajkę

 o Jeszczu na Ziarnku Grochu,
z autorskiej książki

Bajki i Jeszcze

Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska 
e-mail: juliasw8@poczta.onet.pl 
absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Autorka kilku książek dla dzieci, które opatrzyła 
własnymi ilustracjami. Wykonuje także projekty okładek, 
ilustracje na okładki i fotografie. Obecnie pracuje nad 
książką reportażową dotyczącą Ziem Zachodnich, 
której fragmenty ukazały się w czasopiśmie „Midrasz”, 
szczecińskim dodatku do „Gazety Wyborczej” oraz 
w powiatowym tygodniku „Pojezierze Wałeckie”.



Bogna Sroka-Mucha
e-mail: bognasroka@interia.pl 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Od 2013 r. współpracowała z wydawnictwami 
książkowymi: Muchomor, Adamada, Santorski, Bunkier 
Sztuki. Zilustrowała wiele książek dla dzieci. Jest autorką
scenariuszy i plastyki serii filmów animowanych pt. 
„Czapu Czipu”. Zajmuje się też ilustracją prasową. Jej 
prace ukazały się w wielu magazynach i czasopismach. 
Uczestniczyła w Biennale Ilustracji w Bratysławie w 2008 
i 2017 r. Swoją twórczość prezentowała też na wielu 
wystawach. Zdobyła pierwszą nagrodę za plakat 
od Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

                                               Dyrygent                                                     Mysz
Czarodziej                                                     Zając



Joanna Tokarczyk-Żmurkow
e-mail: tokjo81@o2.pl
absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Stypendystka 
programu Socrates – Erasmus w roku 2006. Prezentowała
swoje prace na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka wyróżnienia 
Wydawnictwa Debit przyznanego autorskiemu
projektowi ilustrowanego tomiku poezji Bolesława 
Leśmiana w konkursie „Książka dobrze zaprojektowana 
– zacznijmy od dzieci” (2008). Otrzymała Stypendium 
Artystyczne Miasta Szczecina (2007). 

Ilustracje 
do Ballad 
Bolesława 
Leśmiana 
(B. Leśmian 
Poezje 2008)

Głuchoniema

Tęcza

Topielec



Paulina Wojciechowska
e-mail: wojciechowskapaulina321@gmail.com
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych 
„Anakreontyk”, (Galeria Pojedyncza Katowice Miasto 
Ogrodów, 2018), „Halo Rybnik” (2018) oraz na wystawie 
zbiorowej Wa No Contemporary in Japan (2017). 
Laureatka wyróżnienia w kategorii debiut na Ijungle 
Illustration Awards (2018) i wyróżnienia GPART na 
Gliwickim Przeglądzie Artystycznym (2017).

Ilustracje 
do autorskiej 
książki 
Sen o baranach



Tlda
Mila

Ulga

Wiktoria

Magda Żmijowska
e-mail: leni.zmijek@gmail.com
absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Swoje prace zaprezentowała na indywidualnych 
wystawach: „Potwarze – ilustracje Marii Żmijowskiej” 
(Galeria Za Szybą, Wrocław), Wystawy pamięci (Odział
Zamku Królewskiego na Wawelu, Stryszów). 
Uczestniczyła w wystawach zbiorowych: Pretty Uglies 
Illustrations (Direktorenhaus, Berlin) i Salon Ilustratorów  
(Poznań 2015). Lareatka trzeciego miejsca w konkursie 
rysunkowym Uli8ca Themersonów 4, Płocka Galeria.



Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30, lok. 156,
00-116 Warszawa
e-mail: ptwk@ptwk.pl
www.ptwk.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 
60-734 Poznań
e-mail: ksiazka@mtp.pl
www.targiksiazki.pl

Centrum Kultury ZAMEK
ul. św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań
e-mail: sekretariat@zamek.poznan.pl
www.zamek.poznan.pl

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44,
61-728 Poznań
e-mail: wm@wm.poznan.pl
www.wm.poznan.pl

Projekt wystawy: MATTA.PL. PATRYK BUTLEWSKI

Realizacja wystawy: Karolina Szotkiewicz

Opracowanie redakcyjne: Urszula Ciach i Lidia Sadowska

Projekt graficzny katalogu: Mietek Bancerowski


