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ARchIWum JANINY I ZYGfRYDA GARDZIELEWSKIch

w latach 2004-2005 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu otrzymała w darze spu-
ściznę Janiny i Zygfryda gardzielewskich, którą ofiarowała książnicy toruńska ar-
tystka-fotograf Janina gardzielewska (1926-2012). Przekazane archiwum obejmuje 
fotografie, korespondencję, księgozbiór oraz materiały dotyczące życia i twórczości 
Z. gardzielewskiego.

Zespół blisko 2400 listów i kart do Zygfryda i Janiny gardzielewskich z lat 
1945-2004 trafił do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w lutym 2005 r.1, obej-
muje listy zarówno od różnych osób, jak i korespondencję z instytucjami. wśród 
ok. 190 nadawców znaleźli się m.in. artyści graficy (Jerzy Hoppen, Konstanty  
M. Sopoćko, Zbigniew Dolatowski, wojciech Jakubowski, Zbigniew Jóźwik), mala-
rze (Bronisław Jamontt), prozaicy i poeci (gustaw Morcinek, Maria Danilewicz-Zie-
lińska, Jan Dobraczyński, Kira gałczyńska, Edmund Puzdrowski, ks. Jan Twardow-
ski), bibliofile (Mieczysław Bieleń, Janina i Roman Chrząstowscy, Michał Hilchen, 
Leonard Jarzębowski, grzegorz Matuszak, Klemens Raczak). wśród nadawców są 
także: artysta-drukarz i linorytnik Stanisław gliwa, niemiecki tłumacz i popularyza-
tor literatury polskiej Karl Dedecius, znawca zagadnień książki polskiej za granicą 
Andrzej Kłossowski czy dziennikarz Benedykt Heydenkorn, działacz emigracyjny, 
współpracownik paryskiej „Kultury”, wydawca, poligraf i typograf Roman Toma-
szewski2.

Są też pisma od i do instytucji takich jak muzea, biblioteki, galerie i wydawnic-
twa (np. Ludowa Spółdzielnia wydawnicza).

1  Spuścizna Janiny i Zygfryda gardzielewskich [on-line] https://www.bu.umk.pl/janina-
gardzielewska [dostęp 23 stycznia 2016].

2  Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich – korespondencja z lat 1945-2004, oprac. 
Anna Supruniuk i Katarzyna Nielek [on-line] https://www.bu.umk.pl/janina-gardzielewska 
[dostęp 23 stycznia 2016].
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Dla środowiska kaliskiego ważna jest teczka, w której znalazły się listy i kartki 
do Z. gardzielewskiego od: Antoniego Dudka, Janusza Dunina, władysława Dzie-
wulskiego, Jadwigi Dzikówny i kaliszanina Stefana Dybowskiego. 

STEfAN DYBOwSKI

Autor listów i kartek – Stefan Dybowski (1903-1970) – w latach 1945-1952 
minister kultury i sztuki, później redaktor naczelny Ludowej Spółdzielni wydawni-
czej3, w Kaliszu ukończył gimnazjum im. T. Kościuszki i tu, po ukończeniu kursów 
pedagogicznych w Łowiczu, w latach 1923-1939 był nauczycielem w szkołach po-
wszechnych. w roku 1937 ukończył Państwowy Instytut Nauczycielski w warszawie.

Był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, działające-
go od 29 października 1927 do 1936 r., w którym pełnił najpierw funkcję sekretarza, 
później bibliotekarza. w latach 1930-1932 współredagował, wydawany przez TPK 
miesięcznik „Ziemia Kaliska”. Podjął się opracowania kompletnej bibliografii dru-
ków kaliskich, w ramach założeń TPK sporządzenia takiego spisu. Prace rozpoczął 
w 1930 r. ogłaszając w dwóch numerach „Ziemi Kaliskiej” bieżącą Bibliografię re-
gionalną kaliską za lata 1927-30. Niestety, zebrane przez Dybowskiego materiały 
zniszczone zostały podczas II wojny światowej. Na łamach „gazety Kaliskiej” opu-
blikował wiele artykułów na temat książki, bibliotek i czytelnictwa.

Stefan Dybowski działał także w kaliskich oddziałach Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego i Związku Strzeleckiego im. J. Piłsudskiego. Podczas okupacji hi-
tlerowskiej, (XI 1939 – XII 1942) był kierownikiem szkoły powszechnej w Udry-
czach (pow. zamojski), później pracował w Pińczowie. Brał udział w ruchu konspira-
cyjnym, był członkiem Batalionów Chłopskich. w latach 1944-1945 pełnił funkcję 
wicewojewody i członka Prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, 
następnie wojewody w Białymstoku (1945-1947). Był posłem do Krajowej Rady 
Narodowej i Sejmu (1945-1952). w okresie od 6 lutego 1947 do 20 lutego 1952 
pełnił funkcję ministra kultury i sztuki.

Działał w Stronnictwie Ludowym, od 1945 r. wchodził w skład jego władz na-
czelnych. w 1955 r. został mianowany prorektorem wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w warszawie, po jej połączeniu z Uniwersytetem warszawskim pracował jako wy-
kładowca w studium zaocznym wydziału filologii Polskiej Uw. 

Jako redaktor naczelny Ludowej Spółdzielni wydawniczej (1956-1968) i prezes 

3  Informacje na temat Dybowskiego opracowano w oparciu: Ewa Andrysiak, „Stefan 
Dybowski – bibliofil i bibliograf”, Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w War-
szawie 7 (2012): 72-78, il.; taż: „Dybowski Stefan”, w: Słownik biograficzny Wielkopolski 
południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 1, pod red. Hanny Tadeusiewicz (Kalisz: Ka-
liskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 86-87; Zdzisław Szeląg, „Dybowski Stefan”,  
w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 3, red. Jerzy Starnawski (Łódź: wydaw. Uniwersy-
tetu Łódzkiego, 2000): 93-95. 
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jej Zarządu (1959-1963) miał wpływ na rozszerzenie profilu wydawniczego, zwięk-
szenie wysokości nakładów (przede wszystkim dzieł Kraszewskiego) i promowanie 
twórczości pisarzy ludowych.

Działał w licznych stowarzyszeniach kulturalnych, m.in. w Towarzystwie Te-
atrów i Muzyki Ludowej, Towarzystwie Łączności Kulturalnej z Polonią, Związku 
Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAIKS, Polskim Towarzystwie wydawców 
Książek, Towarzystwie Polsko-Brazylijskim, był członkiem Prezydium Rady Kultu-
ry i Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki. 

w latach 1948-1967 opublikował szereg artykułów na temat upowszechniania 
książki, teatru, filmu, działalności Ludowej Spółdzielni wydawniczej, pisał na ła-
mach „Dziennika Ludowego”, „Myśli Chłopskiej”, „Zielonego Sztandaru”, „Rzecz-
pospolitej”, „Teatru Lalek”, „wiedzy i Życia”, wiatraków”, „ITD”.

ZYGfRYD GARDZIELEWSKI

Adresat listów, znakomity artysta książki i bibliofil, Zygfryd Gardzielewski 
(1914-2001)4 urodził się w Toruniu, z którym związany był przez całe życie. Już 
jako dziecko miał kontakt z biblioteką – Książnicą Miejską im. M. Kopernika i tam 
świat książki przybliżał mu Zygmunt Mocarski – bibliofil i dyrektor Książnicy. 
w 1930 r., po uzyskaniu matury, rozpoczął naukę litografii w Oddziale graficznym 
„Sztuka” Pomorskiej Drukarni Rolniczej. w czasie wojny pracował w atelier fo-
tograficznym Alojzego Czarneckiego jako retuszer zdjęć; poznał wówczas Janinę, 
córkę właściciela zakładu, z którą w 1948 r. zawarł związek małżeński. Po wojnie, 
od lipca 1946 pracował jako artysta grafik w Drukarni Toruńskiej nr 4 przy ul. Św. 
Katarzyny, która przyjęła później nazwę Toruńskiej Drukarni Dziełowej, gdzie od 
czerwca 1960 r. był szefem produkcji. funkcję tę pełnił nadal (do 1973 r.) w Zakła-
dach graficznych w Toruniu utworzonych z połączenia drukarni z ul. Św. Katarzy-
ny i ul. Rabiańskiej. w latach 1951-1955 i 1968-1971 prowadził zajęcia z litografii 
artystycznej na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest 
twórcą kroju pisma nazwanego Antykwą Toruńską, nad którym pracował w latach 
1952-1958. Czcionka stosowana była przede wszystkim w druku literatury pięknej 
oraz druków ozdobnych. Po zmianach technologii poligraficzno-wydawniczych An-
tykwę Toruńską na postscriptowy font komputerowy przeniósł programista Janusz 
Marian Nowacki z grudziądza 

Od listopada 1973 r. gardzielewski kierował Oficyną Drukarską Książnicy Miej-
skiej w Toruniu, która powstała z jego inspiracji. Po przejściu na emeryturę w 1984 r., 

4  Informacje na temat gardzielewskiego opracowano w oparciu: Wybitny artysta 
sztuki książki i typografii. Materiały sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu 
(1914-2001) (Toruń: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 2003); Stanisław Jasiń-
ski, Thorunium dla Janiny Gardzielewskiej [on-line] http://old.woak.torun.pl/index.php?a-
id=117309646345ec080f152b8 [dostęp 23 stycznia 2016].
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jeszcze do 1991 r. pełnił obowiązki kierownika Oficyny (na pół etatu). Opracowy-
wał graficznie druki bibliofilskie (m.in. Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela 
w Toruniu, którego członkiem został w sierpniu 1945), serie wydawnicze i druki 
okolicznościowe, katalogi wystaw artystów polskich, katalogi plakatów i ekslibri-
sów. Projektował druki, plakaty, tworzył grafiki i ekslibrisy przede wszystkim dla 
UMK, Książnicy Miejskiej, Towarzystwa Bibliofilów, Toruńskiego Towarzystwa 
Naukowego, Muzeum Okręgowego, Towarzystwa Miłośników Torunia. Poza tym 
pracował dla wielu wydawnictw (Instytut wydawniczy PAX, Państwowy Instytut 
wydawniczy, Ludowa Spółdzielnia wydawnicza, Spółdzielnia wydawnicza „Czy-
telnik”, Państwowy Zakład wydawnictw Lekarskich, Muzeum Narodowe i Bibliote-
ka Sejmowa w warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku i in.). 

Artysta znany był także z działań społecznych na rzecz kultury i historii Torunia. 
Był organizatorem wystaw i autorem oprawy plastycznej różnych jubileuszy, np. 400-
lecia toruńskiego drukarstwa (1969), 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika (1973).

TEmATYKA KORESpONDENcJI

Prezentowane poniżej listy i kartki pisane były od września 1957 do 1967 r. Zbiór 
obejmuje dwa listy, jeden z roku 1957 i jeden z 1961 oraz 8 kartek, 3 z roku 1957, 
i po jednej z lat 1959, 1960, 1964 i 1966. Ostatnia karta, prawdopodobnie z 1967 r.5, 
skierowana była do Janiny gardzielewskiej, Dybowski gratulował toruńskiej artyst-
ce nagrody uzyskanej za fotografię „Macierzyństwo”. 

Tematyka podejmowana przez Dybowskiego w korespondencji dotyczy głównie 
kwestii wydawniczych związanych z Ludową Spółdzielnią wydawniczą, w której 
Dybowski pełnił funkcję redaktora naczelnego i prezesa zarządu. we wrześniu 1957 r. 
Dybowski, w imieniu swoim i gustawa Morcinka6, zwracał się do Zygfryda gar-
dzielewskiego z prośbą o opracowanie szaty graficznej do drugiego wydania po-
wieści pisarza pt. Wyrąbany chodnik oraz o możliwość jej drukowania w Toruniu, 
w Drukarni Toruńskiej nr 4 (później Drukarni Dziełowej). Druga poruszana w liście 
kwestia dotyczyła planowanego na lata 1958-1959 wydania cyklu powieści Kra-
szewskiego i drukowania ich także w Toruniu.

Do sprawy wydania cyklu „Dzieje Polski” Kraszewskiego powrócił Dybowski 
w grudniu 1957 r., zwracając się do profesora gardzielewskiego z prośbą o opra-
cowanie szaty graficznej do 29 powieści. Dybowski podawał planowany format to-

5  Na widokówce opracowujący zaznaczyli, że pisana była prawdopodobnie w 1967 r. 
w katalogu Aukcja fotografii/malarstwa/rzeźby, która miała miejsce 26 czerwca 2010 r. 
w galerii Dyląg w Krakowie datę fotografii „Macierzyństwo” J. gardzielewskiej określo-
no jako: „przed 1964”. – katalog aukcja – galeria dylag.pl www.dylag.pl/KATALOg_AU-
KCJA.pdf [dostęp 17 maja 2016].

6  gustaw Morcinek (1891-1963) pisarz związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz pu-
blicystyczny.
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mów, przedstawiał też swoją propozycję opracowania graficznego dla cyklu „Dzieje 
Polski”. Pisał „trzeba by także zaprojektować jakąś wspólną kartę tytułową, dam 
układ graficzny” i oczekiwał odpowiedzi w tej sprawie, przyjazdu profesora do war-
szawy bądź spotkania w Toruniu, jeśli taka będzie wola artysty. Podczas spotkania 
Dybowski planował też omówienie szaty graficznej Wyrąbanego chodnika, którego 
wydanie planował na rok 19597. 

w roku następnym (1958) Dybowski informował gardzielewskiego o przyzna-
niu Ludowej Spółdzielni wydawniczej przez Ciechanowskie Zakłady Papiernicze 
partii papieru na druk utworów Kraszewskiego. Na drugą połowę roku 1958 LSw 
zaplanowała wydanie w twardej oprawie siedmiu tomów z cyklu „Dzieje Polski”, 
pozostałe miały się ukazać w roku 1959. Dybowski prosił gardzielewskiego o obję-
cie opieki nad szatą graficzną cyklu i zaprojektowanie jej łącznie z twardą oprawą. 
Informował też profesora, że cykl Kraszewskiego „Dzieje Polski” redaguje Komitet8 
pod przewodnictwem prof. Juliana Krzyżanowskiego9, a w jego skład wchodzą prof. 
wincenty Danek10, Ludwik Brożek11, Ewa warzenica12 i Stefan Świerzewski13.

Z dalszej korespondencji wynika, że gardzielewski przyjął propozycję opraco-
wania szaty graficznej a Dybowski, proponując honorarium za wykonanie projektów 
okładki do cyklu, kart tytułowych poszczególnych tomów oraz zmian w projektach, 
zwracał się do profesora o akceptację warunków umowy. Cieszył się, „że nareszcie 
będzie piękny Kraszewski”, a potwierdza to także informacja zawarta na kartce pi-
sanej 6 listopada 1959 r.: „Każdy tom Kraszewskiego, który przychodzi z Torunia 
osobno mnie cieszy. wybraliście szatę graficzną, która jest i komunikatywna i pięk-
na i dyskretna. Podziwiam wasz artyzm”.

7  Wyrąbany chodnik g. Morcinka w edycji Ludowej Spółdzielni wydawniczej ukazał się 
w 1956 r. ; wydanie zaplanowane na rok 1959 nie ukazało się; w źródłach bibliograficznych 
brak też informacji by powieść LSw wydała w późniejszych latach.

8  Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys 
bibliograficzny (Kraków 1966): 132 podaje, że cykl powieści historycznych obejmujących 
dzieje Polski redagował Komitet pod przewodnictwem J. Krzyżanowskiego i w. Danka, 
a komitet red. tworzyli: L. Brożek, w. Danek, w. Hahn, J. Krzyżanowski, S. Świerzewski,  
E. warzenica; 29 powieści ukazało się w latach 1958-1963, w tym w 1958 r. – 4, w 1959 – 11, 
w 1960 – 7, w 1961 – 1, w 1962 – 3 i w 1963 – 3.

9  Julian Krzyżanowski (1892-1976), polonista, historyk literatury, szczególnie badacz 
pogranicza literatury i folkloru oraz redaktor i edytor dzieł literackich; profesor i wykładow-
ca akademicki, pedagog. 

10  wincenty Danek (1907-1976), polonista, pedagog, historyk literatury, badacz życia 
i twórczości J. I. Kraszewskiego.

11  Ludwik Brożek (1907-1976), bibliotekarz, bibliograf, publicysta, nauczyciel, folklory-
sta Śląska Cieszyńskiego.

12  Ewa warzenica-Zalewska (1922-1993), badaczka literatury, autorka prac dotyczących 
literatury romantyzmu i pozytywizmu.

13  Stefan Świerzewski (1918-1984), opracowywał powieści J.I. Kraszewskiego dla Spół-
dzielczego Instytutu wydawniczego, LSw, „Czytelnika”.
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Kartka pisana przez S. Dybowskiego do Z. gardzielewskiego, datowana: 6.XI.1959 r.
Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Janiny i Zygfryda 

gardzielewskich – korespondencja z lat 1945-2004, sygn. D 448/2005

w marcu 1960 r. Dybowski donosił gardzielewskiemu o kolejnych planach LSw 
związanych z wydaniem nowego cyklu powieści historycznych Kraszewskiego, 
w ramach którego jako pierwsze ukazać się miały: Hrabina Cosel, Brühl oraz Sta-
rosta warszawski. wydawnictwo zakładało zachowanie formatu i oprawy (płótno) 
cyklu „Dziejów Polski” a Dybowski zapraszał gardzielewskiego do rozmowy w tej 
kwestii. Tytuły powieści wymieniane przez Dybowskiego ukazały się w opracowa-
niu Z. gardzielewskiego w latach 1962-1964 (Hrabina Cosel, Brühl – 1962, Staro-
sta warszawski – 1964 <1963>).

Od spraw wydawniczych odbiegają informacje zawarte w krótkim liście pisanym 
w marcu 1961 r., Dybowski pisał, że wysyła wydawnictwa z targów lipskich, które 
obiecał profesorowi. wyjaśniał też, że zapomniał o tym, a dodatkową przeszkodą 
była choroba. w ramach rekompensaty, do paczki z drukami z targów dołączył pu-
blikację LSw, brak jednak informacji o jakie wydawnictwo chodzi. 

w kwietniu 1964 r. Dybowski ponownie pisał do gardzielewskiego w sprawach 
oprawy graficznej, tym razem chodziło o opracowanie szaty graficznej meksykań-
skiego poematu narodowego José Lópeza Bermúdeza14, którego tekst artysta miał 

14  José López Bermúdez – meksykański pisarz, poeta i wykładowca; autor 21 tomików 
poezji.
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List S. Dybowskiego do Z. gardzielewskiego, datowany: 9.III. 1960 r.
Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Janiny i Zygfryda 

gardzielewskich – korespondencja z lat 1945-2004, sygn. D 448/2005
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otrzymać po załatwieniu formalności z ministerstwem i autorem oraz tłumaczem. 
Poemat Bermúdeza LSw wydała w roku 1966, ukazał się pt. Tragedia Cuauhtemoka 
i Cortesa15 w przekładzie Józefa Ozgi-Michalskiego16.

w korespondencji kierowanej do gardzielewskiego Dybowski nie zapominał 
o pozdrowieniach bądź podziękowaniach dla żony profesora Janiny, które przesyłał 
też w imieniu swojej żony Krystyny.

Z punktu widzenia omawianej tematyki nie można pominąć również 
pism z Ludowej Spółdzielni wydawniczej w warszawie skierowanych do  
Z. gardzielewskiego w roku 1959, 1960 i 197217 oraz maszynopisu protokołu z po-
siedzenia Komitetu Redakcyjnego dla wydania dzieł J. I. Kraszewskiego zawierają-
cego zasady wydawania powieści historycznych pisarza spoza cyklu „Dzieje Polski” 
oraz załącznika do instrukcji wydawniczej18.

w pierwszym piśmie z datą 10 listopada 1959 r. S. Dybowski informując o zbli-
żającej się 10. rocznicy utworzenia LSw19 i spojrzenia zarówno na osiągnięcia jak 
i na słabe strony działalności edytorskiej, zapraszał dyrektora gardzielewskiego na 
naradę zarządu LSw z kierownictwem drukarń współpracujących z wydawnictwem 
(14 listopada). Dybowski pisał, że narada będzie miała charakter towarzyski a obec-
ność gardzielewskiego przyczyni się „do pogłębienia serdecznych stosunków jakie 
istnieją – jak sądzimy – między nami oraz udzielenia nam cennych rad”20.

w kwietniu 1960 r. S. Dybowski – prezes LSw – zapraszał prof. gardzielew-
skiego na zebranie Komitetu do wydawania Dzieł J. I. Kraszewskiego21. w posie-
dzeniu Komitetu Redakcyjnego 11 kwietnia 1960 r. udział wzięło 10 osób, m.in.  
prof. J. Krzyżanowski – przewodniczący Komitetu, S. Dybowski – prezes i redaktor 
naczelny LSw (przewodniczący zebrania), Z. gardzielewski – grafik z Torunia. Te-
matem spotkania było ostateczne ustalenie zasad edytorskich nowego cyklu powie-
ści Kraszewskiego oraz przydział poszczególnych pozycji do opracowania redak-

15  Tyt. oryg.: Tanto Cuauhtemok. Bermúdez opisał w poemacie śmierć ostatniego władcy 
Tenochitlanu, po zdobyciu Meksyku przez Corteza. 

16  J. Ozga-Michalski (1919-2002), poeta, prozaik, tłumacz i publicysta, działacz ruchu 
ludowego.

17  List do prof. gardzielewskiego z prośbą o wyrażenie zgody na udział w konkursie 
zamkniętym, dotyczącym zmiany szaty graficznej cyklu „Powieści Historycznych J. I. Kra-
szewskiego” (żółty cykl) podpisany przez red. graficznego LSw. List datowany: warszawa, 
dn. 10.09.72, zatem już po śmierci S. Dybowskiego. 

18  Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielelewskich – korespondencja z lat 1945-2004, 
oprac. Anna Supruniuk i Katarzyna Nielek [online] http://www.bu.umk.pl/DZS/gardzielew-
ska.pdf [dostęp 23 stycznia 2016].

19  LSw powstała w 1949 r. w warszawie przez połączenie wydawnictwa Ludowego 
i Spółdzielni wydawniczej „Chłopski Świat”, które działały od 1946 r. 

20  Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich… Pismo z Ludowej Spółdzielni  
wydawniczej datowane: warszawa, dn. 10 listopada 1959 r., sygn. D 448/2005 

21  Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich… Pismo z Ludowej Spółdzielni wy-
dawniczej, datowane: warszawa, dnia 5 kwietnia 1960 r., sygn. D 448/2005
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cyjnego. Dybowski informował o powstaniu nowego Komitetu Redakcyjnego dla 
wydawania powieści historycznych J. I. Kraszewskiego spoza cyklu „Dziejów Pol-
ski”, wymieniając w jego składzie prof. dr. J. Krzyżanowskiego, doc. dr. wincentego 
Danka i prof. dr. Kazimierza wykę22. Przedstawił też propozycję honorariów. Stronę 
graficzną nowego cyklu powieści historycznych Kraszewskiego omówił prof. gar-
dzielewski. głos w sprawie ilustrowania dzieł pisarza zabrał prof. Krzyżanowski, 
który sprzeciwił się ilustrowaniu utworów Kraszewskiego przez współczesnych ar-
tystów. Radził by wykorzystać ilustracje Michała E. Andriollego23, Juliusza Kossa-
ka24 i Henryka Pillatiego25 albo rysunki samego pisarza zachowując format i czcion-
kę cyklu „Dzieje Polski”. Krzyżanowski wypowiadał się także w sprawie przypisów 
i objaśnień, posłowia w każdym tomie, noty wydawniczej i bibliograficznej, propo-
nował także „aby wydać kilkanaście egzemplarzy archiwalnych każdej pozycji na 
bardzo trwałym papierze w typie bibliofilskim”. Seria dzieł Kraszewskiego spoza 
cyklu „Dzieje Polski” obejmowała tzw. serię Radziwiłłowską, Diabła, Starostę war-
szawskiego, Brühla, Macochę, Raptularz pana Mateusza Jasienickiego. 

gardzielewskiemu powierzono także wykonanie projektów obwolut do wcześniej-
szych wydań dzieł Kraszewskiego, by „za pomocą atrakcyjnych obwolut, nakładanych 
na broszurowe wydania dawniejsze tego pisarza” sprzedawać zalegające dzieła26.

Na podstawie dwóch krótkich listów i kilku kartek z okresu 1957-1966 oraz 
dwóch pism z LSw skierowanych przez Stefana Dybowskiego do Zygfryda gar-
dzielewskiego trudno odpowiedzieć czy Dybowski utrzymywał kontakty z toruń-
skim grafikiem i jego żoną po roku 1967. Dziś trudno też stwierdzić czy jest to 
komplet czy tylko część listów, jakie napisał kaliszanin. wydaje się jednak, że część 
korespondencji nie zachowała się, o czym świadczy m.in. początek listu z 8 grudnia 
1957 r. („wczoraj pisałem do was…”) a listu takiego brak. Kolejne pytanie dotyczy 
spuścizny po Dybowskim, i czy zachowała się w niej korespondencja, co pozwoliło-
by na wyjaśnienie kwestii kontaktów między Dybowskim i gardzielewskim.

Z pewnością nie można odmówić Stefanowi Dybowskiemu, nauczycielowi 
z wykształcenia, bibliofilowi z zamiłowania podjęcia właściwej decyzji powierze-
nia Zygfrydowi gardzielewskiemu opracowania szaty graficznej powieści Józefa  
I. Kraszewskiego dla Ludowej Spółdzielni wydawniczej. gardzielewski ceniony 
był nie tylko jako artysta grafik, zdobył także uznanie jako artysta sztuki i typografii 
książki. 

22  Kazimierz wyka (1910-1975), historyk i krytyk literatury, szczególnie badacz roman-
tyzmu i Młodej Polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

23  Michał E. Andriolli (1836-1893), rysownik, ilustrator, m.in. powieści J.I. Kraszewskie-
go, Pana Tadeusza A. Mickiewicza i malarz.

24  Juliusz Kossak (1824-1899, malarz, rysownik i ilustrator, m.in. do dzieł A. Mickiewi-
cza, H. Sienkiewicza..

25  Henryk Pillati (1832-1884), malarz, rysownik, ilustrator i karykaturzysta.
26  Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich… Protokół posiedzenia Komitetu Re-

dakcyjnego dla wydawania dzieł J. I. Kraszewskiego odbytego dnia 11 kwietnia 1960 r.,  
s. 1-3, sygn. D 448/2005.
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NOTA EDYTORSKA

w prezentowanych poniżej listach i kartkach pisanych przez Stefana Dybow-
skiego do Zygfryda gardzielewskiego przechowywanych w Bibliotece Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich 
obejmującym korespondencję z lat 1945-2004 (sygn. D 448/2005), zachowano styl 
języka z lat 1957-1966, kiedy dokumenty te powstały. w nawiasach kwadratowych 
wprowadzono rozwiązanie skrótów i uzupełnienia. Tekst dostosowano do wymogów 
współczesnej pisowni polskiej. Każdy dokument uzupełniono informacją o jego wy-
miarach.

Kartka papieru o wymiarach 10,8 x 15 cm1. 

Krynica, 14/9-57

Szanowny Panie Profesorze!

Spotkałem tu g. Morcinka mamy (LSw) wydawać w 59 powtórnie jego „wy-
rąbany chodnik” – uradziliśmy, aby Pana prosić o szatę graficzną i ilustracje – oraz 
może dałoby się drukować u was – co prawda o tym trochę za wcześnie mówić, bo 
jeszcze nie mam odpowiedzi w sprawie Kraszewskiego na 58 r. Nie był u nas wasz 
dyrektor, mi nie dzwonił jak również nie było listu od Pana Profesora. Może będzie 
Pan łaskaw napisać mi do Krynicy – czy koniecznie [s. 2] Kraszewskiego na 58 i 59 
jak to już mówiłem w Poznaniu i czy zgodzi się Pan Profesor na propozycje do co 
wyrąbanego Chodnika, szczegóły omówilibyśmy razem, może razem [?] z Morcin-
kiem. 

Pozdrowienia łączę
Szanownej Małżonce dziękuję za kawę i pozdrowienia.
Stefan Dybowski

Krynica
N[umer] Domu Zdr.[ojowego] p. 204

List na jednej kartce papieru o wym. 14,8 x 17,5 cm + koperta bia-2. 
ła o wym. 10,5 x 16,5 cm; na kopercie (bez znaczka) adresat: Ob. Prof.  
Z. gardzielewski w Toruniu 

8/XII.57

Szanowny Panie Profesorze!

wczoraj pisałem do was z prośbą o oprawę graficzną cyklu dzieje Polski Kra-
szewskiego i pisałem, że format 82/104, ale zdaje mi się, że może lepiej jednak A5 
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– będą cieńsze tomy, woluminy, bo będzie ich 29 tyle ile powieści w cyklu. Może 
zrobię na okładce  manierą drzeworytową, podobnie jak przesyłany przy niniejszym 
Pamiętnik Mroczka. Może zrobić coś w całości [?] ramki z orłem [s. 2] sztandara-
mi i autoramentami lub polskim orężem u góry a u dołu chłopa orzącego lub coś 
podobnego, a w ramce napis J. I. Kraszewski – cykl „Dzieje Polski” i tytuł danej 
powieści. Zresztą moglibyśmy [dwa słowa nieczytelne] to omówić – trzeba by także 
zaprojektować jakąś wspólną kartę tytułową, dam układ graficzny. Bardzo proszę 
o odpowiedź, o przyjazd względnie wezwanie na rozmowę do Torunia.

A sprawę „wyrąbanego chodnika” na 59 także moglibyśmy omówić.
Serdeczne pozdrowienia dla was i dla Pani łączę Stefan Dybowski

Na stronie pierwszej wzdłuż lewego marginesu dopisek:
Płótno można by dać takie jak „Pamiętnik Mroczka”.

Na stronie drugiej wzdłuż prawego marginesu dopisek:
Do podanych w poprzednim liście „gołych” arkuszy Kraszewskiego, dojdą szer-

sze przypisy i posłowia.

List na trzech kartkach papieru o wym. 18,7 x 10,7 cm3. 

Drogi Profesorze!

Dopiero w tych dniach dostaliśmy ostateczną odpowiedź z CZPgraf [Ciecha-
nowskich Zakładów Prasowo-graficznych] o przyznaniu nam u was 134 arkuszy 
wyd. druku Kraszewskiego.

Pragniemy od II-giej połowy roku czerwiec lipiec wydać 7 woluminów
Jaszka Orfanem zwanego...1. 27

Na królewskim dworze2. 
Boży gniew3. 
Król Piast4. 
Adama Polanowskiego...5. 28

[6. k. 2] Za Sasów
Saskie ostatki7. 

reszta w r. 1959.
Cały cykl „Dzieje Polski” 29 woluminów oprawnych (trzy sztywne) – pojedyn-

cze ilustracje w każdym woluminie są już dobrane przez dr. [Stefana] Świerzewskie-
go ewentualnie z kartą tytułową wewnątrz. 82/104, papier III kl.

Prosimy Pana o objęcie opieki nad szatą graficzną i zaprojektowanie jej wraz 
z oprawą sztywną. Całość ukaże się w opracowaniu Komitetu pod przewodn. [s. 3] 

27  Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik (pierwodruk 1884).
28  Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III notatki (pierwodruk 

1888).
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Prof. [J.] Krzyżanowskiego. Skład Komitetu prof. wincenty Danek, [Ludwik] Bro-
żek, wiktor Hahn, Ewa warzenica, dr Świerzewski.

Bardzo proszę Pana Profesora o wyrażenie zgody i prędką odpowiedź.
Stefan Dybowski

Al. Jerozolimskie 30/I p.
Ludowa Spółdzielnia wydawnicza 

Kartka papieru o wym. 9,9 x 14,8 cm4. 

Szanowny Profesorze!

Cieszę się bardzo, że Pan przyjął nasze propozycje. Honorarium wynosiłoby 
okładka sztywna seryjna            1200 zł
karta tytułowa                              300. –
i po trzysta zł od zmiany
tytułów na sztywnej i tytułowej 8700. –

Razem 10.200
Czy możemy posłać umowę na tę kwotę.
[s. 2] Ciekaw jestem bardzo jak wypadną projekty. Cieszę się, że nareszcie będzie 

piękny Kraszewski.
Serdeczne życzenia Do siego 1958 składam
Pozdrowienia
SDybowski 

Kartka papieru o wym. 9,8 x 14,8 cm5. 

Ob. Prof. Zygfryd gardzielewski w Toruniu

Drogi Mistrzu!

Każdy tom Kraszewskiego, który przychodzi z Torunia osobno mnie cieszy. wy-
braliście szatę graficzną, która jest i komunikatywna i piękna i dyskretna. Podzi-
wiam wasz artyzm i b. serdecznie dziękuję

Stefan Dybowski
6.XI.59
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Kartka papieru o wym. 9,7 x 14,9 cm6. 

9/III-60 r.

Szanowny Panie Profesorze!

Już myślimy nad wydaniem nowego cyklu powieści historycznych. Chcemy za-
czynać od Hrabiny Cosel, Brühla, Starosty warszawskiego – myślimy nad formą ze-
wnętrzną. Chcemy ilustrować np. 10ma ilustracjami. Bardzo proszę o doradę. Może 
Pan Profesor będzie w warszawie to omówimy sposób wydawania.

Pragniemy zachować format – płótno (inny kolor) [s. 2] dać papier V kl. (obniżyć 
cenę).

Jeżeli Pan Profesor nie może przyjechać w najbliższym czasie – to może ja poja-
dę do Torunia i porozmawiamy.

Pozdrowienia serdeczne łączę
Stefan Dybowski

[Dwa słowa nieczytelne] dla Pani

List na jednej kartce papieru o wym. 21,8x14,5 cm7. 

21.III.61

Drogi Panie Zygfrydzie!

Kiedyś obiecałem Panu wystarać o wydawnictwa z targów lipskich.
Chorowałem – wyszło mi z głowy, ale teraz załatwiłem i posyłam z pozdrowie-

niami.
Dla równości paczki dołączam jedną naszą, może się [słowo nieczytelne].
Pozdrowienia serdeczne 
Stefan Dybowski

Kartka papieru o wym. 9,8 x 14,9 cm8. 

warszawa 16/IV.64

Szanowny i Drogi Profesorze!

Oboje dziękujemy wam za miłe przyjęcie.
Omawiałem z naszym kier. graficznym sprawę wydania w Pana oprawie graficz-

nej meksykańskiego poematu narodowego Bermúdeza29. Jak tylko [s. 2] załatwimy 
formalności z Ministerstwem (opcja) i autorem (umowa) zaraz [słowo nieczytelne] 

29  Patrz przypis 8.
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[Józefem] Ozgą Michalskim wam prześlemy tekst poematu. 
Dostałem wasz list od wojtka30.
Napisałem do dziekana Chmarzyńskiego31 list. Odpis tylko do waszej i ew. wojt-

ka wiadomości posyłam. Zobaczymy co z tego będzie, ale trzeba sprawę jakoś za-
cząć.

Pozdrowienia dla was obojga łączymy 
Krystyna [i] Stefan Dybowski

wizytówka o wym. 5,4x10,1 cm z życzeniami na 1966 r.; bez daty9. 

Serdeczne życzenia Do siego 1966 Roku śle Stefan Dybowski

Karteczka z 1966 r. o wym. 6,5x9,7 cm + koperta 7,1x11 cm; adre-10. 
sat: Ob. Dyrektor Zygfryd gardzielewski Toruń Toruńska Drukarnia Dzie-
łowa [ul.] Katarzyny 4

Serdeczne życzenia Do siego 1967 Roku dla Pana i Żony 
przesyła Stefan Dybowski

Dziękuję za piękny medal.

widokówka: Szczecin Nad Jeziorem głębokim, fot. S. Arczyński, 11. 
o wym. 10,5x14,8 cm; adresat: Pani J. gardzielewska Toruń Katarzyny 4 
Drukarnia Dziełowa

Czytałem, że Pani „Macierzyństwo” zostało nagrodzone. Serdecznie 
gratuluję i pozdrawiam

Stefan Dybowski

Dla Zygfryda pozdrowienia

30  Nie udało się ustalić o kogo chodzi.
31  gwido Chmarzyński (1906-1973), historyk sztuki i muzeolog. w latach 1929-1934 

kustosz Muzeum Miejskiego w Toruniu, od 1935 adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Poznańskiego, po zakończeniu II wojny światowej kontynuował pracę UP, w latach 
1945-1948 był także dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Od 1951 współpraco-
wał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1959-69 kierownik Katedry 
Historii Sztuki, w latach 1962-64 dziekan wydziału Sztuk Pięknych – gwido Chmarzyński 
https://pl.wikipedia.org/wiki/gwido_Chmarzy%C5%84ski [dostęp 26 stycznia 2016]
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LISTY STEfANA DYBOwSKIEgO DO ZYgfRYDA gARDZIELEwSKIEgO

Słowa kluczowe: Stefan Dybowski, Zygmunt gardzielewski, korespondencja, Bibliote-
ka Uniwersytecka w Toruniu – zbiory

Artykuł przedstawia zawartość listów i kartek pisanych przez Stefana Dybowskiego do 
Zygfryda gardzielewskiego dotyczących spraw wydawniczych. Korespondencja pochodzi 
z Archiwum Janiny i Zygfryda gardzielewskich przechowywanego w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Toruniu. Artykuł przybliża także postacie nadawcy i adresata korespondencji.
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LETTERS BY STEfAN DYBOwSKI TO ZYgfRYD gARDZIELEwSKI

Keywords: Stefan Dybowski, Zygmunt gardzielewski, correspondence, University Library 
in Torun - collections

The article presents the contents of letters and cards written by Stefan Dybowski to Zygfryd 
gardzielewski, related to publishing matters. The correspondence is a part of Janina and 
Zygfryd gardzielewski’s Archive, preserved in the University Library in Torun. The article 
familiarizes the reader with the sender and the addressee.


