
EKSLIBRIS TORUŃSKI 

 

Od końca XVII wieku po lata współczesne 

(Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej 

 w Toruniu) 

 

Toruński znak książkowy ma za sobą ponad trzywiekową tradycję, sięgającą końca 

XVII wieku (starsze są tylko nieliczne superekslibrisy, wytłaczane na oprawie książek 

niektórych bibliotek prywatnych wybitnych torunian). Najstarszy znany nam ekslibris 

toruński powstał w 1689 roku na zamówienie profesora gimnazjum toruńskiego Pawła Patera 

(1656-1724). Ten typograficzny ekslibris (wykonany najprawdopodobniej w oficynie Jana 

Balzera Breslera w Toruniu) przeznaczony był dla książki, którą Pater ofiarował swej 

toruńskiej Bibliotece Gimnazjalnej – jest to więc ekslibris donacyjny. W XVIII wieku, gdy 

ruch oświeceniowy dotarł także do Torunia i powstało więcej mieszczańskich bibliotek, obok 

ekslibrisów typograficznych (drukarskich) zamawiało się też księgoznaki wykonywane  

w szlachetnych technikach graficznych. Najbardziej reprezentacyjne i okazałe to ekslibrisy 

dedykowane dwom kolejnym pastorom kościoła NMP w Toruniu: akwaforty – dla Krzysztofa 

Karola Fischera (1713-1776) i wyryty w miedzi – dla Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta 

(1686-1757). Do najpiękniejszych ekslibrisów toruńskich z drugiej połowy XVIII wieku, 

powstałych na miejscu, należy niewątpliwie własny znak książkowy powstały w 1765 roku, 

noszący cechy późnego baroku, a przedstawiający wnętrze biblioteki z globusem. Jeden 

egzemplarz przechowywany jest w zbiorach Biblioteki Głównej UMK. 

Do najbardziej znanych ekslibrisów XIX i początku XX wieku należały: typograficzny znak 

własnościowy Rady Miejskiej (z herbem Torunia) oraz ekslibris Towarzystwa Naukowego  

w Toruniu.  

W dwudziestoleciu międzywojennym inicjatywa w tworzeniu ekslibrisów pozostawała 

początkowo głównie w rękach drukarzy, potem zaś stopniowo przejmowali ją artyści.  

Z początkiem lat dwudziestych kilka litografowanych ekslibrisów stworzył przebywający 

wtedy w Toruniu Felicjan Szczęsny Kowarski (wraz z Leonardem Pękalskim w 1920 r. 

zorganizował tutaj Zakład Graficzny Sztuka; tutaj też zapewne powstawały w/w ekslibrisy). 

Znaki własnościowe w Toruniu tworzył w tym czasie także Aleksander Sysko, m.in.  

dla Książnicy Miejskiej oraz  dla Biblioteki Wojskowej 8 Pułku Saperów. Najbardziej 

płodnym w tej dziedzinie okazał się jednak malarz i scenograf Stanisław Dąbrowski – autor 

wielu znaków własnościowych o ilustracyjnym raczej charakterze. Był on m.in. twórcą 

ekslibrisów dla toruńskiego AZSP-u, dla zasłużonej dla Torunia rodziny Steinbornów,  

oraz kilku – w różnych wersjach – dla Tadeusza Pietrykowskiego – założyciela toruńskiego 

Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w 1926 roku, a także dla jego prezesa – Zygmunta 

Mocarskiego. Ekslibrisy Stanisława Dąbrowskiego, rysowane delikatną i jednocześnie 

kapryśną, nieomal rokokową kreską, powielane były metodą cynkograficzną. 

Z okresu II wojny światowej pochodzi, zachowany w kolekcji Biblioteki UMK, 

stylizowany znak zbiorów własnych zasłużonego malarza i bibliofila Eugeniusza Przybyła, 

członka-założyciela przedwojennej toruńskiej Konfraterni Artystów. 

Pierwsze powojenne ekslibrisy toruńskie wyciął w klocku drzeworytniczym, latem 

1945 roku, Stanisław Rolicz, wychowanek wileńskiej uczelni, kontynuujący naukę  

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Toruńskiego. Były to: ekslibris przeznaczony  

dla księgozbioru znanego grafika i doskonałego typografa Zygfryda Gardzielewskiego oraz 

znak książkowy dla Eugeniusza Przybyła, z atrybutami przynależnymi artyście-malarzowi. 

Rolicz, który twórczość eklsibrisową rozpoczął już w okresie wileńskim, w roku 1939 był 

przede wszystkim realistą, a jego ekslibrisy – to małe fabularyzowane „obrazki” niczym 

pojedyncze kadry filmu, które – dziś zwłaszcza – nieco może rażą obiektywizmem  i zbytnią 



dosłownością przekazu. Częstym tematem jego ekslibrisów jest architektura, a po osiedleniu 

się na Wybrzeżu – motywy morskie. 

 

 
 

Stanisław Rolicz  

 

W roku 1947 został ogłoszony konkurs na superekslibris toruńskiej Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Wygrał projekt przedstawiający dłoń z lilijką kopernikowską (wkrótce 

zrealizowany) autorstwa ówczesnego studenta Wydziału Sztuk Pięknych, a później znanego 

rysownika i karykaturzysty – Zbigniewa Lengrena. Swą twórczość z zakresu ekslibrisu 

rozpoczął wtedy także drzeworytnik Bogusław Marschall, który studiował najpierw  

w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie, a potem na toruńskiej uczelni. Tworzył 

ekslibrisy o mocnej formie i dużej ekspresji przedstawieniowej (np. ekslibris Biblioteki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). 

 Ekslibrisy tworzyli wówczas również: prowadzący na Wydziale Sztuk Pięknych 

ćwiczenia z litografii Zygfryd Gardzielewski oraz malarka Barbara Steyer. Ekslibrisy 

Gardzielewskiego, najczęściej z zabytkową architekturą Torunia, charakteryzują się zwartą, 

harmonijną kompozycją o nienagannym układzie typograficznym. Kilka ekslibrisowych 

znaków wykonał także malarz  pejzażysta Bronisław Jamontt, który delikatną akwafortową 

kreską odtwarzał na nich drobne, poetyckie pejzaże, transponując swoje własne malarstwo.  

 

 
 

Zygfryd Gardzielewski 

 



Prof. Jerzy Hoppen, rytownik o wielkiej kulturze, jako twórca, był spadkobiercą 

starych wielkich mistrzów, wyrazem czego są m.in. słynne teki akwafort Starego Wilna, 

wydane w latach 1924, 1925, 1927.  

W Wilnie artysta wykonał także szereg okładek i ilustracji do książek oraz kilkanaście 

cynkotypowych i miedziorytowych ekslibrisów (głównie dla bibliotek wileńskich – m.in.  

dla biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego), w których nawiązywał do dawnych 

księgoznaków barokowych. Najczęściej stosowanymi motywami w ekslibrisach Hoppena 

były różne kartusze, herby, stylizowane akanty, wstęgi twardo lub faliście powyginane. 

Własnościowe znaki książkowe Hoppena nie były tak bardzo istotne dla rozwoju sztuki 

ekslibrisowej w Toruniu. Rola Hoppena była jednak bardzo znacząca, ale polegała ona  

na oddziaływaniu w sposób pośredni, jako pedagoga, który swą ogromną erudycją i kulturą 

potrafił wszczepić swoim uczniom zrozumienie wartości dobrego rzemiosła oraz zamiłowanie 

do sztuki epok minionych. Potrafił też zachęcić, nauczyć i stworzyć korzystne warunki  

dla rozwoju toruńskiego ekslibrisu. Szczególna więc rola prof. Jerzego Hoppena polegała na 

jego działalności pedagogicznej. 

 

 
  

Jerzy Hoppen 

 

Najwybitniejszym wychowankiem Hoppena z okresu wileńskiego oraz najbliższym 

jego współpracownikiem z uczelni toruńskiej był Edward Kuczyński. Doskonały rysunek, 

perfekcyjnie opanowany warsztat graficzny, zmysł kompozycyjny i wrodzone poczucie 

harmonii zespoliły się w jego sztuce w jedną całość. Każdy pomysł Kuczyński opracowywał 

wielokrotnie zanim przystąpił do realizacji (przykładem są tu jego liczne szkice i projekty 

ekslibrisów zachowane w toruńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej). Znaki książkowe tworzył 

już w okresie wileńskim, zaprojektował wtedy ok. 30 ekslibrisów literniczych, 

ornamentalnych i kilka portretowych. Świetne liternictwo oraz wyczucie kompozycyjne 

zawdzięczał przede wszystkim  B. Lenartowi, z którym miał zajęcia na wileńskiej uczelni.  

W okresie powojennym stworzył dalszych kilkadziesiąt księgoznaków. Początkowo były  

to najczęściej ekslibrisy liternicze ujęte w ramkę. W późniejszych latach tworzył najpierw 

ekslibrisy w stylu jego ówczesnych prac ilustracyjnych, a potem głównie znaki 

własnościowego tematyce muzycznej, które zapewniły mu czołowe miejsce wśród twórców 

ekslibrisów w Polsce i rozsławiły za granicą. Ulubioną techniką Kuczyńskiego był drzeworyt 

sztorcowy, w którym widać wyraźnie wpływ członka „Rytu” – Stanisława Ostoi-

Chrostowskiego. W późniejszym okresie artysta rozszerzył swój warsztat graficzny o techniki 



metalowe. Coraz częściej opracowywał swoje pomysły w akwaforcie, miękkim werniksie czy 

akwatincie. 

Następni twórcy ekslibrisów należeli już do tych, którzy wyższe studia artystyczne 

rozpoczęli na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Większość ich prac powstawała pod wpływem 

założeń twórczych Hoppena i Kuczyńskiego. Przeważała w nich antykwa, stylizowany akant, 

wstęgi, kartusze. Tematyka czysto ilustratorska, narracyjna lub symboliczna, najczęściej  

z dominantą motywów roślinnych. Również bogate rozwiązania kompozycyjne liternictwa, 

w stylu najlepszych tradycji Lenarta, doprowadzone do perfekcji i finezji technicznej przez 

Kuczyńskiego, znalazły w następstwie odbicie w pracach jego uczniów. W programie zajęć 

Katedry Grafiki liternictwo, grafika książkowa i ilustratorstwo były niezmiernie ważnym 

elementem studiów. Idąc za przykładem swoich nauczycieli chętnie też podejmowali 

twórczość ekslibrisową. Z czasem, dzięki nawiązaniu licznych kontaktów i organizowaniu 

wystaw (także przez Bibliotekę UMK), sztuka ekslibrisowa następnych pokoleń grafików 

znacznie się rozwinęła i zerwała z bezpośrednim wpływem mistrzów. Ich kompozycje wyszły 

ze sztywnych obramowań, z prostokątnych ram, zostały ujęte w nieregularne formy. 

Liternictwo stało się bardziej różnorodne, motywy czerpano nie tylko z przyrody,  

ale i z wyobraźni (widać to chociażby w ekslibrisach Jakubowskiego, Krzywki, Marschalla 

czy Kotlarczyka). Ekslibrisy stały się przez to bogatsze, bardziej wyrafinowane. Miejsce 

akademickiej powagi i statystycznej kompozycji zajęły ruch i dynamika. Jednocześnie 

zaczęto stosować różnorodne efekty techniczne. Urozmaicono kreski, punkty, kropki. 

Zarówno w drzeworycie, jak i w miedziorycie operowano plamą, tonem, posługując  

się doskonale opanowanym cięciem  rylca. Był to czas, kiedy zainteresowanie ekslibrisem  

w środowisku artystycznym Torunia ciągle wzrastało; czas największego rozkwitu ekslibrisu 

toruńskiego. 

 

 
 

 

Danuta Dońska-Marciniak 

 

Spośród ponad 20 artystów – pierwszych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych, 

którzy (jak np. Marian Błoński, Danuta Dońska-Marciniak, Jerzy Gnatowski, Zygmunt 

Kotlarczyk, Stanisław Lejkowski, Bożena Majewska, Barbara Narębska-Dębska, Maria 

Pokorska, Ewelina Szczechówna i inni) w swojej działalności artystycznej podejmowali także 

temat ekslibrisowy, z czasem zdecydowanie na czoło wysunęły się dwie silne 

indywidualności: drzeworytnik Ryszard Krzywka i miedziorytnik Wojciech Jakubowski, 

którzy początkowo chętnie razem wystawiali. 

Twórczość Ryszarda Krzywki rozpoczęła się od etapu klasycznego drzeworytu 

sztorcowego, świetnie przezeń opanowanego już w okresie studiów, które ukończył w 1953 



roku. Były to najczęściej pełne ładu i harmonii kompozycje figuralne. Późniejsze jego prace 

charakteryzuje duży dystans w stosunku do podejmowanych tematów, tj. lapidarność  

i powściągliwość ujęcia formalnego. Jego ekslibrisy, do których chętnie wprowadzał także 

kolor, są wytworne, zwarte, o formach uproszczonych (czasem geometryzujących), 

nienagannie skomponowane, pełne ładu i surowej dyscypliny, ale nie pozbawione przy tym 

pewnych walorów dekoracyjnych.  

Spośród autorów ekslibrisów toruńskich największy jednak rozgłos uzyskał znakomity 

miedziorytnik (prawdziwy mistrz w tej dziedzinie) Wojciech Jakubowski. Wychowanek  

i kontynuator działalności artystycznej Jerzego Hoppena, przejął od niego znakomity warsztat 

grafika, pracującego w technikach metalowych, i opanowanie rysunku, klasyczny, czysty  

w formie miedzioryt oraz dążność do tradycyjnej dyscypliny w budowie kompozycji.  

Jego działalność artystyczna sprowadza się prawie wyłącznie do ekslibrisów. Artysta 

zdumiewa swobodą, z jaką potrafi zatrzeć szczegóły techniczne, jakby dla niego nie istniały. 

Tematy do ekslibrisów Jakubowski najczęściej czerpie ze świata przyrody: są to stylizowane 

motywy roślinne, drzewa, korzenie, liście itp. Chociaż Jakubowski od lat wierny jest tylko 

jednej dziedzinie (ekslibrisowi) i jednej technice – miedziorytowi, to jednak w jego pełnych 

metafor dziełach da się wytyczyć pewien ciąg rozwojowy. W pierwszych ekslibrisach artysta 

chętnie przedstawiał tradycyjny kartusz, najczęściej opleciony ornamentyką roślinną, bądź 

zamykał kompozycje dekoracyjną ramką. Następne ryciny charakteryzują się odejściem  

od krępującej struktury w stronę pewnej swobody, kompozycji bardziej otwartych, 

urozmaiconych kształtów – od przedstawień zgoła naturalistycznych, do form nieomal już 

abstrakcyjnych. 

 

 
 

Wojciech Jakubowski 

 

Sugestywna twórczość W. Jakubowskiego i R. Krzywki, którzy przez pewien czas 

wspólnie pracowali w Katedrze Grafiki UMK, nie mogła przejść w Toruniu bez echa, 

przeciwnie – działała inspirująco na twórczość nowego zastępu młodych grafików, którzy  

w konsekwencji podjęli także temat ekslibrisowy: Zygmunta Klaryski, Małgorzaty Korolko, 

Norberta Kowalskiego, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Bortowskiego, Andrzeja Szelesa, 

Wandy Tomaszewskiej, Maksymiliana Snocha, Henryka Feilhauera, Teofila Jóźwiaka  

i innych. Nawiązywali oni do swoich mistrzów, czasami jednak wprowadzali do tej dziedziny 

nowe pomysły i rozwiązania. Na wyróżnienie zasługuje tu zwłaszcza niezwykle 

wysublimowana i doskonała technicznie twórczość miedziorytnicza H. Feilhauera  i A. 

Bortowskiego.  

 



 
 

Andrzej Bortowski 

 
 

Henryk Feilhauer 

 

 

W połowie lat sześćdziesiątych zainteresowanie znakiem książkowym nieco spadło. 

Dopiero z początkiem lat osiemdziesiątych dwaj wychowankowie toruńskiej uczelni  

(z pracowni Edmunda Piotrowicza) – Wiesław Szamocki i Leszek Kiljański – wykazali 

pewne zainteresowanie tą dziedziną twórczości. Obaj, ulegając fascynacji grafiką 

znakomitego Józefa Gielniaka, jako środek wypowiedzi artystycznej wybrali technikę 

linorytu, który opanowali niemal po mistrzowsku. Swoje formy, pełne ukrytych, 

metaforycznych treści budowali już nie za pomocą czerni i bieli, ale światła i mroku, których 

natężenie i walor uzyskiwali poprzez odpowiednie zagęszczenie delikatnych linii, ciętych 

obustronnie w linoleum cienką igłą. Ich przygoda  z  ekslibrisem nie trwała niestety długo. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych tworzenia 

ekslibrisów podejmowali się także inni artyści, ale czynili to sporadycznie, jakby  



na marginesie swojej właściwej działalności artystycznej. Wspomnieć tu można Piotra 

Gojowego i Piotra Klugowskiego, którzy w swych linorytach nawiązywali do stylistyki 

Gielniaka, a także Mirosława Piotrowskiego i Krystynę Szalewską, Bogumiłę Pręgowską  

i Małgorzatę Balcerzyk, którzy zarówno formą, jak i podejmowaną tematyką tkwią mocno  

w stylu ich wielkoformatowych, bogatych w różne asocjacje rycin. Bardziej konsekwentny  

w swych impresyjnych, pełnych niuansów, niedomówień i symboliki rycinach (wklęsłodruki) 

stara się być Zbigniew Ogielski, ale i u niego granica pomiędzy „czystym” ekslibrisem  

a artystyczną miniaturą graficzną bywa nieostra... 

Zarówno wystawa, jak i zarys dziejów (tu bardzo skrócony) toruńskiego ekslibrisu 

oparte są na własnej kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która licząc ponad 40 

tysięcy jednostek należy do największych w Polsce. 

 

Jan Kotłowski  

Toruń 

 

 


