
Bogna Krasnodębska-Gardowska (ur. 1900 w Sosnowcu)
Graficzka i drzeworytniczka. Członkini Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt” oraz „9
Grafików”.

W warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych studiowała w latach 1923–1930. Uczyła się
gra-fiki w pracowni Władysława Skoczylasa. Nauczała w Szkole Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w
Warszawie (1933–1935), była członkinią oraz jedną z założycielek Stowarzyszenia Polskich
Artystów Grafików „Ryt”. Już na studiach zajęła się drzeworytem, któremu pozostała wierna do
końca swojej działalności artystycznej.

Na wystawie Rytu w 1926 roku pokazała jedne ze swoich pierwszych prac o tematyce
religijnej – tekę pięciu drzeworytów poświęconych apokaliptycznym wizjom św. Jana, zaś trzy
lata później – cykl 14 stacji Drogi Krzyżowej. Jej cykl pasyjny reprezentował Polskę na wystawie
sztuki religijnej w Padwie w 1931 roku. W latach 30. tematem jej prac było życie codzienne,
przy-roda oraz relacje człowieka z naturą.

Po wojnie przeniosła się do Krakowa, gdzie dołączyła do ugrupowania 9 Grafików. W
la-tach 1948–1966 wykładała na Politechnice Krakowskiej. W 1955 roku wzięła udział w
Ogólnopol-skiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, zwanej
również „Arse-nałem”. W latach 50. stworzyła cykl grafik Ptaki w sidłach, o wyraźnej wymowie
metaforycznej i filozoficznej. Jej małżonkiem był grafik i pedagog – Ludwik Gardowski.

Tworzyła do 1983 roku. Zmarła trzy lata później, w 1986 roku, w wieku 86 lat.

Bogna Krasnodębska-Gardowska (born in 1900, Sosnowiec)
Graphic and woodcut artist, member of the Ryt Association of Polish Graphic Artists and the
Nine Graphic Artists group.

She enrolled at the School of Fine Arts in Warsaw from 1923 to 1930, where she studied
graphics under Władysław Skoczylas. She taught at the School of Crafts and Applied Arts in
Warsaw (1933–1935), and was a member and one of the cofounders of the Ryt group of graphic
artists. She became interested in woodcutting early in her studies, and used this technique
throughout her career.

At an exhibition of the Ryt group in 1926, she showed one of her first works on religious
topics, a portfolio of five woodcuts devoted to the apocalyptic visions of St. John, and three
years later a cycle of 14 Stations of the Cross. This passion cycle represented Poland at an
exhibition of religious art in Padua in 1931. In the 1930s, the themes of her works were
everyday life, nature, and the relationship between man and nature. After the war she moved to
Kraków, where she joined the group Nine Graphic Artists. In 1948–1966 she was a lecturer at
the Cracow University of Technology.

In 1955 she took part in the National Exhibition of Young Artists Against War—Against
Fascism. In the 1950s she created a series of prints called Birds in a Snare, with a clear
metaphorical and philosophical meaning.

She was married to Ludwik Gardowski, a graphic artist and teacher. She worked until
1983, and died in 1986 at the age of 86.


