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Pierwsze lata powojenne były okresem bujnego rozwoju ruchu wydawniczo-księgarskiego. Władze komunistyczne pozwalały jeszcze na funkcjonowanie przedwojennej
struktury układu wydawniczego obejmującej zarówno oficyny prywatne, instytucje i organizacje religijne, jak i coraz liczniejszych przedsiębiorców uspołecznionych.
W produkcji wydawniczej w skali całego kraju istotną rolę odgrywały wówczas właśnie firmy prywatne, które w 1945 roku były odpowiedzialne za produkcję ponad połowy publikacji. Tak wysoki udział tej grupy wynikał ze wznowienia działalności oficyn przedwojennych, ale także z podejmowania inicjatywy wydawniczej przez osoby
przygodne. Liczbę firm prywatnych w latach 1945–1947 szacowano w całym kraju
na dwieście sześćdziesiąt cztery podmioty obejmujące „zawodowych” wydawców lub
księgarzy nakładowych. Dodatkowo do grupy doliczano również ponad trzysta osób
finansujących druk swoich utworów własnym sumptem. W następnych latach udział
sektora prywatnego w produkcji wydawniczej był równie ważki, by w wyniku różnego rodzaju obostrzeń, jak cenzura czy reglamentacja papieru, spaść do zaledwie ośmiu
procent książek w 1950 roku1. Była to konsekwencja działań podjętych przez władze
w 1947 roku, zmierzających do opanowania rynku książki i podporządkowania sektora
prywatnego oraz stosunkowo niezależnej spółdzielczości centralnemu ośrodkowi dyspozycyjnemu. Sejm 2 czerwca 1947 roku uchwalił akty prawne, na podstawie których
wprowadzono obowiązek uzyskiwania specjalnych zezwoleń (koncesji) na prowadzenie
działalności handlowej, a za taką uznano prywatną działalność wydawniczą. Koncesjo-

* Pierwotna wersja tekstu została wygłoszona 15 października 2011 roku na sesji „Grafika atrybutem piękna książki” zorganizowanej w Toruniu przez Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela oraz Zakład Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
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nowanie w wyraźny sposób ograniczyło aktywność niezależbierca aktywności LSW, Akademicka Księgarnia Spółdzielcza
nych wydawców, wielu z nich nie występowało nawet o pozwo- „Skrypt” 7 koncentrująca się na produkcji podręczników uniwersyteckich czy Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska8, która
lenie na dalszą działalność, zalegając z opłatami skarbowymi.
kierowała swoją ofertę wydawniczą do nauczycieli i uczniów
Jednocześnie niejasno sformułowane przepisy pozwalały zatoruńskich szkół, później zaś – przez swoje filie – do uczniów
wsze znaleźć odpowiednie powody do odmówienia zezwolenia
całego powiatu.
lub zamknięcia wydawnictwa2 . Znamienne jest, że – po wstępnym okresie propagowania spółdzielczości – równie negatywNakładem oficyn prywatnych w Toruniu ukazało się
sześćdziesiąt pięć tytułów – dwadzieścia procent produkcji wynie ustosunkowano się do prężnie działających niezależnych
dawniczej tego miasta w latach 1945−1950. Jest to efekt dziaspółdzielni wydawniczo-księgarskich, widząc w nich zagrołalności trzech prywatnych wydawców zawodowych oraz grupy
żenie dla przedsiębiorstw państwowych. Po 1950 roku rynek
autorów i tłumaczy publikujących utwory własnym nakładem.
książki został nieomal całkowicie scentralizowany, uspołeczniono wydawnictwa i drukarnie, powstała jednolita sieć księNajwiększym wydawcą prywatnym w Toruniu był Tadeusz
Szczęsny, który w latach 1945–1950 pod szyldem „Księgarni
garń państwowych funkcjonująca pod nazwą „Dom Książki”.
Lata 1945–1950 to etap rozwoju ruchu wydawniczego nawiąNaukowej” publikował książki popularnonaukowe we współpracy z profesorami UMK9.
zujący do przedwojennego modelu wydawniczego. WydawnicW kontekście działalności wydawniczej w Toruniu wyraźtwa i księgarnie funkcjonujące w omawianym okresie ułatwiły
nie marginalny charakter miała aktywność organizacji religijkontakt z książką, dostarczając publikacje do odbudowujących
nych ograniczająca się do zaledwie dziewięciu tytułów – trzech
się bibliotek.
procent opublikowanych wówczas druków. Większość tego
W Toruniu w latach 1945–1950 funkcjonowało siedemtypu publikacji to rezultat inicjatyw wydawniczych podejmonaście profesjonalnych oficyn oraz grupy wydawców przygodwanych przez katolicką organizację donych, a rezultatem ich aktywności wydawDominującą pozycję
broczynną „Caritas”10.
niczej są trzysta dwadzieścia dwa druki3.
Struktura własnościowa wydawnictw toPostać zewnętrzna toruńskich wyna toruńskim rynku
ruńskich odzwierciedlała model wydawnidawnictw w dużej mierze była uzależwydawniczym
czy obowiązujący w Polsce do 1950 roku.
niona od jakości papieru, jaki udało się
zajmowały
Dominującą pozycję na toruńskim rynku
uzyskać. Uruchamianie zakładów papierwydawniczym zajmowały wydawnictwa
niczych i wznawianie produkcji natrafiwydawnictwa
uspołecznione. W przeciągu całego pięło na poważne trudności spowodowane
uspołecznione
ciolecia ten sektor gospodarczy opublikonie tylko zniszczeniami wojennymi, ale
wał dwieście czterdzieści osiem (siedemdziesiąt siedem procent) przede wszystkim brakiem podstawowych materiałów. Wpłytytułów4. Wynikało to z działalności wydawniczej różnego
nęło to na jakość produkowanego papieru, a także jego wąski
typu stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych, a przeasortyment − wytwarzano głównie gatunki możliwe do wyde wszystkim niezwykłej aktywność Towarzystwa Naukowego. produkowania z dostępnych w tym czasie surowców. Komitet
Towarzystwo ze stowarzyszenia grupującego miłośników nauki Ekonomiczny Rady Ministrów w czerwcu 1947 roku, zalecając
przekształciło się w organizację zrzeszającą pracowników akaoszczędności, wyznaczył gatunki papieru poszczególnym tydemickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej: UMK)
pom książek: podręczniki szkolne wolno było drukować na paprowadzących samodzielne badania naukowe. Wpłynęło to na
pierze klasy VII o gramaturze 55−60, literaturę piękną – klasy
rozwój działalność wydawniczej popularyzującej m.in. wiedzę
VII o gramaturze 80–90, a książki dla dzieci i młodzieży, nao polskiej historii i kulturze Pomorza.
ukowe i podręczniki akademickie – na papierze klasy V o graW grupie wydawców uspołecznionych znalazły się także
maturze 8011. Dzisiaj do druku książek używa się zwykle papiespółdzielnie wydawnicze oraz księgarnie spółdzielcze prowaru w klasie III–VII w gramaturze od 60 do 14012 . Niemożliwe
dzące jednocześnie działalność nakładową. W Toruniu funkjest jednak podanie konkretnych przykładów rodzaju wykorzycjonowało siedem tego typu instytucji5. Przedwojenną działalstanego papieru, ponieważ w większości publikacji nie znajdu6
ność krótko kontynuowała Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
jemy metryczki drukarskiej precyzującej klasę i gramaturę lub
(dalej: LSW) założona w latach trzydziestych przez wyższych
informacje te są niepełne.
oficerów Okręgu Korpusu VIII. Powstały również nowe spółMożliwości produkcyjne, jak i trudności z uzyskaniem
dzielnie, takie jak Pomorski Instytut Wydawniczy – spadkoprzydziałów papieru, przynajmniej pośrednio wpłynęły na obSztuka Edycji 2/2013
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jętość publikacji powojennych. Jednak brak zapisu o arkuszach
wydawniczych w metryczkach drukarskich toruńskich wydawnictw lat 1945–1950 uniemożliwia podanie obiektywnych informacji, niezależnych od zastosowanych formatów. Pewne wyobrażenie o produkcji wydawniczej omawianego okresu można
uzyskać, biorąc pod uwagę liczbę stron. W związku z tym, nawiązując do tradycyjnego podziału stosowanego przy klasyfikacji wydawnictw, można wyodrębnić ulotki (do czterech stron),
broszury (od pięciu do czterdziestu ośmiu stron) i książki (powyżej czterdziestu dziewięciu stron)13. Według powyższego kryterium aż czterdzieści trzy procent (sto trzydzieści osiem pozycji) publikacji toruńskich to broszury, a książki to zaledwie sto
piętnaście tytułów (trzydzieści sześć procent). Z kolei do kategorii ulotek można zaliczyć jedenaście procent toruńskich wydawnictw (trzydzieści sześć pozycji)14. Objętość druków publikowanych na terenie Torunia odzwierciedla sytuację książki w Polsce
Odrodzonej. W latach 1945–1946 w produkcji wydawniczej
przeważały broszury, a średnia objętość książek nie przekraczała sześćdziesięciu czterech stron (czterech arkuszy), natomiast
w roku 1946 – dziewięćdziesięciu stron15.
Wydawnictwa toruńskie z lat 1945–1950 współpracowały
przede wszystkim z miejscowymi zakładami poligraficznymi.
Korzystano głównie z usług Państwowych Toruńskich Zakładach Graficznych (dalej: PTZG), Drukarni Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” oraz Drukarni nr 2 w Toruniu16. Poza Toruniem lokowano nakłady w oddziałach PTZG w Wąbrzeźnie
i Inowrocławiu, a także w Chełmży. Kilkakrotnie nawiązano
współpracę z bydgoskimi poligrafami: Zakładami Graficznymi PZWS, Spółdzielnią Wydawniczą „Zryw” oraz Drukarnią
Publicznych Średnich Szkół Zawodowych. Inne zakłady współpracujące z toruńskimi wydawnictwami to m.in. Drukarnia
Polska pod Zarządem Państwowym w Kościanie oraz Zakłady
Graficzne PZWS w Łodzi17.
W wydawnictwach toruńskich pierwszych powojennych
lat znajdujemy stosunkowo niewiele materiału ikonograficznego, a jeszcze mniej kolorowych ilustracji. Sytuacja ta wynikała z wysokich kosztów wiążących się z wielobarwnym drukiem,
jak również ograniczeń w dystrybucji papieru.
Jednym z pierwszych wydawnictw w wyzwolonym Toruniu był Wybór czytanek dla klasy II szkoły powszechnej. Część
pierwsza (Toruń 1945) przygotowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, a wydany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Jeszcze przed ukazaniem się Czytanek,
już 12 kwietnia 1945 roku, na łamach miejscowego dziennika
zamieszczono notatkę zapowiadającą „pierwszy podręcznik do
nauki języka polskiego przeznaczony dla Pomorzan”18. Publikacja, na którą składał się zbiór wierszyków i krótkich history-

1. Jedna z pierwszych publikacji wydanych w 1945 roku
Źródło: Wybór czytanek dla klasy II szkoły powszechnej.
Część pierwsza, Toruń 1945.

2. Przykładowa strona skryptu wykonana metodą
powielania hektograficznego
Źródło: K. Górski, Umysłowość średniowiecza. Część II,
Toruń 1948.
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jek, liczyła łącznie szesnaście stron w formacie 23,3 × 16,5 cm.
Poza czerwoną tekturą wykorzystaną do oprawy nie zastosowano żadnych dodatkowych elementów graficznych ani ilustracji
tak przecież charakterystycznych dla wydawnictw dziecięcych
(zob. il. 1).
Niewiele lepiej przedstawiały się publikacje dla dorosłych.
Przygotowywano je w praktyce bez materiału ikonograficznego, a w części przypadków wykonywano wręcz metodą powielania hektograficznego19, uzyskując bardzo nieczytelne kopie.
Tę technikę powielania stosowała Akademicka Księgarnia
Spółdzielcza „Skrypt” przy produkcji podręczników uniwersyteckich, jak i Pomorski Związek Śpiewaczy wykonujący kopie
nut (zob. il. 3).
W okresie trudności poligraficznych tym większą rolę odgrywało opracowanie układu graficznego publikacji, właściwe
skomponowanie wszystkich jej elementów, tak aby tworzyły
harmonijną całość. Pośród całej produkcji wydawniczej Torunia tylko trzydzieści dziewięć pozycji (dwanaście procent) wydano przy współpracy z osobą odpowiedzialną za stronę graficzną druków. W części publikacji składały się na nią czarno-białe ilustracje autorstwa miejscowych twórców, często parających się sztuką amatorsko, jak Stanisław Szydłowski – leśnik
i redaktor dwutygodnika rolniczo-oświatowego „Kłosy” oraz
„Pasieki Pomorskiej” (zob. il. 4).
Wśród osób zajmujących się ilustracją wydawnictw znaleźli się także ówcześni studenci Wydziału Sztuk Pięknych UMK
(zob. il. 5–6). Przyszły profesor toruńskiego uniwersytetu, Zygmunt Kotlarczyk, był autorem drzeworytów do tomiku poezji
Józefa Czerniego Testament młodości (Toruń 1949), zaprojektował również okładkę do pracy Bronisława Pawłowskiego Grunwald (Toruń 1946).
Ilustrowaniem toruńskich wydawnictw zajmował się także rysownik i karykaturzysta Zbigniew Lengren (zob. il. 7).
Humorysta, znany z serii rysunkowej z Profesorem Filutkiem
i psem Filusiem, swoje pierwsze kroki ilustratorskie stawiał
w studenckim miesięczniku „Alma Mater Thoruniensis”. Wykonał również rysunki do utworów Zofii Szymanowskiej:
Czarodziejskiej polewaczki (Toruń 1946) oraz Podróży Marysi
z Błękitkiem do Eskimosów (Toruń 1946).
Znacznie bogatszy dorobek w ilustrowaniu toruńskich wydawnictw miał Bogusław Marschall (zob. il. 8). Jest on autorem
projektów okładek m.in. do Informatora turystycznego m. Torunia (Toruń 1947) czy opracowania graficznego wznowionego
wydania pracy Kazimierza Harteba Mikołaj Kopernik (Toruń 1948).
Artysta wykonał też drzeworyty zamieszczone w Szkicach
o drukarstwie (Toruń 1948), a przede wszystkim przygotował
Sztuka Edycji 2/2013

3. Przykładowa publikacja Pomorskiego Związku
Śpiewaczego
Źródło: Hasło. Na chór męski, melodia W. Lachmana,
słowa S. Stapfa, Toruń [b.r.].

4. Publikacja ilustrowana rycinami kreskowymi autorstwa
L. Prauzińskiego i S. Szydłowskiego
Źródło: T. Piechocki, Klacz i źrebię, Toruń 1946.
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5. Drzeworyt autorstwa Z. Kotlarczyka
Źródło: J. Czerni, Testament młodości, Toruń 1949.

6. Projekt okładki autorstwa Z. Kotlarczyka
Źródło: B. Pawłowski, Grunwald, Toruń 1946.

7. Publikacja ilustrowana przez Z. Lengrena
Źródło: Podróży Marysi z Błękitkiem do Eskimosów, Toruń 1946.

8. Projekt okładki B. Marschalla
Źródło: Informator turystyczny m. Torunia, Toruń 1947.
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9. Przykładowy drzeworyt z teki graficznej
Źródło: B. Marshall, Toruń, Toruń 1947.
Sztuka Edycji 2/2013
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10. Publikacja ilustrowana przez A. Torwirt
Źródło: O. Jaro, Jania i piesek, Toruń 1945.

11. Wierszyki dla dzieci w opracowaniu B. Z. Nowickiego
Źródło: O. Jaro, O Małgosi gosposi i Zazulce Proszulce,
Toruń 1946.

tekę graficzną Toruń (Toruń 1947), składającą się z ośmiu drzeworytów przedstawiających zabytki starego miasta i ocenianej
jako jedna z najcenniejszych toruńskich publikacji tego okresu
(zob. il. 9).
Wykonanie kolorowych ilustracji powierzano już uznanym twórcom. W Toruniu w latach 1945–1950 ukazały się
zaledwie cztery pozycje zawierające wielobarwne ilustracje.
Wszystkie – przeznaczone dla młodszych dzieci – wyszły nakładem Pomorskiego Instytutu Wydawniczego (dalej: PIW).
Były to krótkie, bogato ilustrowane bajeczki wydane na sztywnym kartonie i – co rzadko spotykane w pierwszych latach po
wojnie – niezwykle kolorowe. Cieszyły się dużą popularnością,
zwłaszcza że wydane w okresie świątecznym mogły spełniać
funkcję prezentów gwiazdkowych. Pozycje te doczekały się
także pozytywnej recenzji Mariana Sydowa zamieszczonej na
łamach miesięcznika kulturalnego „Arkona”20, w której autor wspomina o zainteresowaniu, jakim cieszyły się obrazkowe
książeczki dla dzieci.
Jako pierwsze − w 1945 roku − ukazały się wierszyki Olgi
Jaro, Jania i piesek, oraz Haliny Romer, Baj. Obie pozycje ilustrowała Anna Torwirt, żona Leonarda Torwirta, artysty malarza i konserwatora zabytków, który zasłynął jako doskonały
kopista obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (zob. il. 10)21.
Kolejna publikacja PIW-u O Małgosi gosposi i Zazulce
Proszulce (Toruń 1946), również Jaro, została zilustrowana już
przez bydgoskiego artystę Bronisława Zygfryda Nowickiego,
autora jednej z tytułowych winiet „Arkony”, periodyku poświęconego kulturze i sztuce (zob. il. 11)22 .
Do grupy kolorowych wydawnictw adresowanych do
najmłodszych dzieci należy też praca Haliny Rygier, Awanturki
u Wiewiórki (Toruń 1946). Pozycja zawiera wiersz, do którego
wielobarwne ilustracje, powielone techniką offsetową, wykonał toruński artysta malarz Brunon Gęstwicki. Przewidując
duże zainteresowanie czytelników, tytuł ten wydano w dwóch
wariantach – w oprawie sztywnej oraz kartonowej, o czym poinformowano w katalogu reklamowym PIW-u23. Mimo nakładu, który wyniósł przypuszczalnie około dziesięciu tysięcy
egzemplarzy (w takim nakładzie ukazywały się wydawnictwa
PIW-u kierowane do dzieci)24, publikacja nie jest notowana
w „Przewodniku Bibliograficznym”, jak również nie zachowała
się w zbiorach żadnej z toruńskich bibliotek. Stanisław Frankowski, bibliofil toruński, odnalazł tylko trzy zachowane egzemplarze. Miejsce przechowywania dwóch pierwszych
książek to Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy. Trzeci egzemplarz jest własnością Frankowskiego
(zob. il. 12–13)25.
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12. Pierwsza strona okładki kolorowej publikacji dla dzieci
ilustrowanej przez B. Gęstwickiego
Źródło: H. Rygier, Awanturki u Wiewiórki, Toruń 1946.

Ze względu na wysokie koszty wiążące się z drukiem wielobarwnym znacznie częściej decydowano się na wykonanie
wyłącznie kolorowej okładki. Tak było w przypadku wspomnianej już pracy Grunwald Bronisława Pawłowskiego. Innym
przykładem tego typu opracowania graficznego jest Łowiectwo
na Pomorzu (Toruń 1948), pozycja wydana z okazji dwudziestopięciolecia Polskiego Związku Łowieckiego nakładem Wojewódzkich Rad Łowieckich w Olsztynie, Sopocie, Szczecinie
i Toruniu.
W kilku publikacjach zdecydowano się na dwubarwny,
z reguły czerwono-czarny, druk. Przykładem jest tutaj wydanie
drugie i trzecie Katechizmu religii katolickiej przygotowującego
dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii świętej autorstwa
ks. Zygfryda Kowalskiego. Wydanie pierwsze ukazało się
w 1945 roku w Pelplinie nakładem Kurii Biskupiej Chełmińskiej26. W 1946 roku nakładem „Caritasu” ukazało się wydanie
drugie, którego projekt graficzny przygotował Zygfryd Gardzielewski, wzbogacając tekst o wysmakowane elementy typograficzne. W jednym z artykułów omawiających toruński ruch
wydawniczy wskazano to wydanie jako wzór do naśladowania
dla publikacji adresowanych do dzieci, zaakcentowano przy tym
wyróżniający się układ tekstu i szatę graficzną 27. W 1947 roku
Sztuka Edycji 2/2013

13. Strona z bloku kolorowej publikacji dla dzieci ilustrowanej
przez B. Gęstwickiego
Źródło: H. Rygier, Awanturki u Wiewiórki, Toruń 1946.

przygotowano wydanie trzecie Katechizmu, poszerzając tekst
i rozbudowując stronę artystyczną o nowe rysunki, zachowano
przy tym dwubarwny (czerń i cynober) druk (zob. il. 14).
Na uwagę zasługuje także publikacja, która powstała z inicjatywy drukarzy, a o której rzadko się wspomina. Jest to 25 lat
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego w Polsce, Oddziału Toruńskiego 1920–1945 (Toruń 1947).
Pozycja zawiera m.in. opis okoliczności powstania oddziału
toruńskiego Związku opracowany przez Józefa Gadomskiego,
historię litografii autorstwa mistrza Stanisława Kubiaka czy
historię introligatorstwa w Toruniu przygotowaną przez Józefa Gruszkę. Strona edytorska publikacji to ozdobne inicjały
i drobne grafiki na kolumnach wytłoczone kolorem czerwonym (zob. il. 15)28.
Sporadycznie w toruńskich publikacjach pojawiały się fotografie. Na trzysta dwadzieścia dwie pozycje tylko siedemnaście książek zawierało zdjęcia. Były to m.in. wizerunki Torunia (np. L. Klima, Toruń, Toruń 1946 czy M. Drereżyński,
Wacław Bębnowski rzeźbiarz nieznany, Toruń 1947), portrety
twórców (J. Przybyłowa, Jakub Kazimierz Rubinkowski. Poczmistrz miasta Torunia z epoki saskiej. Autor „Janiny”, Toruń
1949), a także reprodukcje obrazów zamieszczone w katalogach
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14. Przykładowa strona publikacji, w której zastosowano
dwubarwny druk
Źródło: ks. Z. Kowalski, Katechizm religii katolickiej, wyd. 2
nowo opracowane, Toruń 1946.

wystawowych (np. Wystawa „Piękno Torunia”, Toruń 1948).
Autorem zdjęć co najmniej w czterech przypadkach był uznany
fotograf toruński Alojzy Czarnecki.
Korzystny wpływ na postać zewnętrzną toruńskich wydawnictw wywarł, wspomniany wcześniej, Zygfryd Gardzielewski (1914–2001)29. Już w okresie międzywojennym, dzięki
znajomości z Zygmuntem Mocarskim, zainteresował się architekturą książki i rolą, jaką pełni ilustracja integralnie związana z kolumną tekstu. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Pomorskiej Drukarni Rolniczej pod kierunkiem artysty litografa,
Aleksandra Syski. Od 1946 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego Zakładów Graficznych w Toruniu, a od
1953 roku kierownika artystycznego. Współtworzył Oficynę
Drukarską Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika, którą
od 1975 roku kierował. W latach 1951–1955 oraz 1968–1971
prowadził zajęcia z litografii artystycznej na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK. Ukoronowaniem działalności zawodowej
Gardzielewskiego była „antykwa toruńska”, nowy krój pisma
drukarskiego zaprojektowany przy technicznej pomocy Józefa Gruszki, o bardzo wyraźnym wpływie gotyku toruńskiego
widocznym w kształcie liter. W latach 1945–1950 Gardzielewski swoim nazwiskiem sygnował trzynaście toruńskich wydaw-

15. Publikacja wydana nakładem toruńskich poligrafów
Źródło: 25 lat Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Poligraficznego w Polsce, Oddziału Toruńskiego 1920–1945,
Toruń 1947.

nictw, chociaż takich pozycji było zapewne znacznie więcej30.
Był autorem ilustracji i opracowań graficznych wydawnictw
m.in. Książnicy Miejskiej, Księgarni Naukowej, unikalnych
edycji Towarzystwa Bibliofilów.
Gardzielewski zadbał także o stronę graficzną jednej z bardziej znanych toruńskich publikacji okresu powojennego. Był
to Wybór czytanek dla klasy III i IV szkoły powszechnej (Toruń
1945) wydany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.
Pozycja ta została zaopatrzona w tekturową niebieską okładkę,
na której ciemnoniebieskim kolorem wytłoczono tytuł publikacji oraz rysunek orła na stylizowanej tarczy. Na treść składały się utwory znanych pisarzy i poetów polskich, jak Marii
Konopnickiej czy Juliana Tuwima. Wydawnictwo zostało zaopatrzone w czarno-białe ilustracje Gardzielewskiego. Fakt ten
pozwolił Janinie Przybyłowej31 nazwać publikację „toruńską
czytanką z obrazkami” ze względu na skojarzenie z Toruńskim
elementarzem polskim z obrazkami wytłoczonym w 1896 roku
w drukarni Sylwestra Buszczyńskiego. Porównanie to wskazuje
na wagę, jaką przywiązywano do każdej starannie opracowanej
pozycji (zob. il. 20).
Szczególną troskę o postać zewnętrzną swoich publikacji
wykazały dwa wydawnictwa toruńskie: „Księgarnia Nauko89
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16. Wariant pierwszy
sygnetu
wydawniczego PIW-u
Źródło: O. Jaro, Jania
i piesek, Toruń 1945.

17. Wariant drugi sygnetu
wydawniczego PIW-u
Źródło: B. Pawłowski,
Grunwald, Toruń 1946.

18. Przykład opracowania graficznego publikacji „Księgarni Naukowej”
T. Szczęsnego
Źródło: T. Czeżowski, O naukach humanistycznych, Toruń 1946.

19. Sygnet „Księgarni
Naukowej” T. Szczęsnego
Źródło: E. Passendorfer,
Budowa i życie skorupy
ziemskiej, Toruń 1946.
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wa” Tadeusza Szczęsnego oraz Pomorski Instytut Wydawniczy. Oficyny te zaopatrywały swoje pozycje w specjalny znak
graficzny – sygnet wydawniczy – pozwalający jednoznacznie
określić instytucję sprawczą.
Sygnet PIW-u, którego głównym motywem jest widok
wieży kościoła św. Janów od strony Wisły, miał dwa warianty.
Pierwszy z kodeksem i inicjałami „PIW” zamieszczono na publikacjach, które ukazały się w 1945 roku. Wariant drugi,
nieco większy, występuje w sześciu pozycjach z 1946 roku
(zob. il. 16–17).
Publikacje wydane nakładem „Księgarni Naukowej” miały jednakową szatę graficzną. Było to podwójne obramowanie
przedniej jednolicie szarej okładziny wraz ze znajdującym się
pośrodku stylizowanym herbem Torunia otoczonym motywami roślinnymi. Dodatkowo prace te zaopatrywano w sygnet wydawniczy w postaci liter KNTS wplecionych w kartusz
umieszczany na karcie przedtytułowej lub dolnej okładce. Au-
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20. Pozycja w opracowaniu graficznym Z. Gardzielewskiego / Źródło: Wybór czytanek dla klasy III i IV szkoły powszechnej, Toruń 1945.

torką obu znaków graficznych − herbu Torunia i sygnetu −
była wspomniana już Anna Torwirt32 , artystka malarka współpracująca także z Pomorskim Instytutem Wydawniczym przy
ilustracjach publikacji dziecięcych (zob. il. 18–19).
Działalność toruńskich oficyn wydawniczych i księgarskich odegrała istotną rolę w upowszechnianiu i popularyzacji
szeroko rozumianej kultury i nauki wśród mieszkańców miasta. Od początku pozostawała ona w bliskich związkach z innymi instytucjami, takimi jak Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Funkcjonowanie toruńskich placówek wydawniczych i księgarskich było w znacznym stopniu stymulowane
i inspirowane przez zadania, jakie realizowały poszczególne
instytucje kultury i nauki. Określały one w dużym stopniu
program wydawniczy, wpływały na wysokość nakładów i inne
cechy toruńskiej produkcji wydawniczej w początkowych latach po zakończeniu wojny. Mimo trudności poligraficznych,

reglamentacji papieru czy kłopotów z cenzurą wydane wówczas
publikacje świadczą o trosce, z jaką przygotowywano każdą pozycję. Zaprzeczają też obiegowej opinii „brzydkich” powojennych wydawnictw.
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