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Piękno pisma nie leży w kształcie 
pojedynczej litery, lecz zawiera się w har-
monii duktu, w zestawieniu i współ-
oddziaływaniu poszczególnych znaków. 
Za najpiękniejsze uchodzą stronice pisma,
na których szeregi liter tworzą harmo-
nijną całość. 

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki

Biblioteka to naturalny biotop książkoroba,
jak się sam przedstawia Andrzej Tomaszew-
ski, i bibliotekarza: wypełniona po brzegi
przedmiotami, które dla jednego i drugiego
stanowią centrum zawodowej egzystencji –
książkami. Prezentowana w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Warszawie wystawa Bibliothe-
mata 3 jest nie tylko hołdem złożonym
dorobkowi zawodowemu Andrzeja Toma-
szewskiego, ale w jego osobie i na przykładzie
jego osiągnieć – również zjawisku, jakim jest
szlachetna sztuka pięknej książki, publikacji
o wysokich walorach edytorskich oraz mery-
torycznych. 

Biblioteka Uniwersytecka obejmując przed 
20 laty w posiadanie gmach przy ulicy 
Dobrej, opisywany rozmaitymi superlaty-
wami kategorii estetycznych, stanęła w cieka-
wej pozycji ambasadora dobrego smaku 

w kontekście specyficznej sztuki zataczającej
koncentryczne koła wokół książki, jako 
zjawiska kulturowego. Kręgi te obejmowały 
i kwestie nowych trendów w architekturze
bibliotecznej, uwzględniających potrzeby
użytkowników, i nowinki technologiczne, 
i zobowiązanie wobec tradycji i historycznych
zbiorów. Przenosiny na Powiśle zbiegły się 
z przyśpieszeniem w technologicznym aspek-
cie produkcji książki, co miało wyraźny
wpływ na obniżenie jakości kosztem ilości, 
a potem przeszło płynnie w kasandryczne 
zapowiedzi końca druku i papieru. Biblioteka
Uniwersytecka ma i musi mieć w odniesieniu
do tych zjawisk i procesów bardzo konkretny
stosunek – musi upominać się o takie walory
książki i kultury edytorskiej, które z jednej
strony sprzyjają powstawaniu adekwatnych
publikatorów efektów badawczych, z drugiej
zaś są sprzymierzeńcami procesu dydaktycz-
nego uczelni. 

Oba cele – adekwatności i zachęcającej 
urody są znakomicie realizowane w projek-
tach Andrzeja Tomaszewskiego. „Typograf
ma zorganizować nastrój czytelniczy i klimat
dzieła, który ułatwi jego percepcję” pisze 
dr Agnieszka Chamera-Nowak w tekście 
Andrzej i Roman Tomaszewscy w niewoli 
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książek. Biblioteka niejako przedłuża tę
troskę, dbając – raz o dostęp do tych publika-
cji, dwa – dokładając starań o komfort oto-
czenia, w którym czytelnik – użytkownik
będzie z nią pracował, czyli zabiega również 
o stworzenie odpowiedniego „nastroju 
czytelniczego”. 

W wielkim uproszczeniu Andrzeja Toma-
szewskiego i Bibliotekę łączy właśnie, trochę
już niemodna, miłość do papieru, bo o ile 
nie obce są nam ambicje dotyczące technolo-
gicznych nowinek papier często wypierają-
cych, a naszą powinnością i zadaniem jest
oferowanie ich coraz większego wyboru 
naszym użytkownikom, o tyle nie opuszcza
nas poczucie misji i przeświadczenie, 
że atencja, szacunek, podziw dla sztuki 
tworzenia pięknych książek pozostaje ele-
mentem kształcenia estetycznego równie 
istotnym, jak ten zasadniczy, płynący z ich
merytorycznej zawartości. Rozliczne wystawy
i prezentacje w BUW, np. we współpracy 
z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi,
ilustratorami, grafikami i artystami inspiru-
jącymi się książką, jako przedmiotem 
o walorach artystycznych, czyni z nas nie-
wątpliwie sprzymierzeńca każdego 
książkoroba. 
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Bibliothemata 3 gościmy w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Warszawie w rok po jubileu-
szu Andrzeja Tomaszewskiego, świętowanym
odsłoną wystawy we Wrocławiu, nie zmniej-
sza to jednak ani na jotę naszego entuzjazmu,
kiedy serdecznie i z wdzięcznością dzięku-
jemy, gratulujemy i prosimy o jeszcze, czci-
godny Książkorobie! 

Agnieszka Kościelniak-Osiak 
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
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Circulum vitae

Należę do pokolenia, które w profesji drukar-
sko-wydawniczej przebrnęło przez głębokie
zmiany technologiczne: od ołowianej
czcionki i tzw. składu gorącego, poprzez foto-
skład, aż do komputerowego przygotowania
publikacji i drukowania cyfrowego. Na moich
oczach znikały i pojawiały się nowe sposoby
składania, reprodukcji, sporządzania form
drukowych. Powstawały wcześniej nieznane
profesje związane z drukarstwem, przygoto-
waniem do druku oraz techniką wydawniczą.
Znikały także duże – zdawałoby się nie-
zmienne – działy technologiczne drukarni. 
Kto dzisiaj wie, jak wyglądały i funkcjono-
wały: zecernia ręczna czy monotypowa, 
stereotypia, fotografia reprodukcyjna, chemi-
grafia albo kopia offsetowa? Zmieniały się
więc narzędzia pracy, postaci materiałów 
wydawniczych, techniki redakcyjne, instytu-
cje i... ludzie. Jedno pozostawało niezmienne
– papier. Zadrukowane stronice książek 
i czasopism, arkusze i karteczki akcydensów,
fiszki i świstki notatek, zeszyty, makiety, 
fotografie, maszynopisy i wydruki kompute-
rowe były niezmiennie moim żywiołem. 

Z papieru preparowana jest książka, wehikuł
wszelkiej wiedzy, dobrych i złych emocji,

piękna i brzydoty, środek kontaktu między
pokoleniami, nosiciel pisma i obrazu, maga-
zynier przeszłości. Rad nierad znalazłem się
w świecie elektronicznych środków przekazu
i globalnej sieci serwerów informacji, z któ-
rych rzecz jasna korzystam, ale pozostaję
człowiekiem Galaktyki Gutenberga i trady-
cyjnej, papierowej książki – stojącego na
półce lub trzymanego w ręku przedmiotu,
który jest bazą danych, a ja jego czytnikiem.
Z punktu widzenia funkcji pragmatycznych
jest to sytuacja idealna. Książkę czytam bez
dodatkowego odtwarzacza plików, więc nie
interesuje mnie zasięg łączy i nie kłopoczę 
się o źródło zasilania. Nie dotyczą mnie 
problemy błyskawicznie zmieniających się
urządzeń, baz danych czy sposobów dostępu
do treści. Z protez pomocniczych wystarczają
ewentualnie okulary.

Blisko pięćdziesiąt lat obracam się na pogra-
niczu kilku środowisk zawodowo związanych
z książką. Mam wiele kontaktów z osobami 
i instytucjami działającymi na polu pisar-
stwa, designu, poligrafii, edytorstwa, biblio-
logii oraz księgarstwa i bibliotekarstwa. 
Do kompletu brakuje mi tylko zająć się 
skupem makulatury. Przyzwyczaiłem się do
takiego panoramicznego spojrzenia, w któ-
rego centrum widzenia znajduje się książka.



Nie jakaś abstrakcyjna, rozumiana według
wydumanych bibliologicznych definicji 
jako „zespół wartości psychicznych i intelek-
tualnych”, ale jako rzeczywisty, konkretny
przedmiot w jego użytecznej, materialnej 
i graficznej formie.

Wąskie skupienie uwagi na książce wynio-
słem z domu. Wychowałem się wśród regałów
z książkami, obok biurka ojca wylepiającego
makiety i redagującego miesięcznik „Poligra-
fika”. Rodzice pracowali w wydawnictwach, 
a w naszym domu bywali drukarze, redakto-
rzy, graficy. Pachnące drukarską farbą 
i introligatorskim klejem świeże książki przy-
noszone przez ojca z wydawnictwa Czytelnik
i mamę z Wiedzy Powszechnej traktowane
były z atencją i już jako dziesięciolatek wie-
działem, że nie spadły z nieba, ale były rezul-
tatem niełatwej i uważnej pracy na różnych
etapach ich powstawania. Z przyswojonym 
w rodzinnym domu nastawieniem pracowa-
łem długie lata w drukarniach, pracowniach
graficznych, redakcjach, wydawnictwach, 
obracałem się w środowiskach bibliologów,
księgarzy czy programistów zajmujących się
softwarem DTP i poligraficznym. Po wielo-
kroć przekonywałem się, że książka jest dzie-
łem zbiorowym. Zwykle tworzy ją kilka lub

kilkanaście osób różnych profesji pracujących
nad jej treścią i formą. Autorzy, edytorzy, 
redaktorzy, korektorzy, ilustratorzy, fotogra-
fowie, skanerzyści, graficy i detepowcy, 
papiernicy, drukarze, introligatorzy – wszyscy
wprzęgnięci są w proces powstawania książki.

W drodze zawodowej i ogólnie – życiowej, 
już ponad czterdzieści lat towarzyszy mi żona
Kasia. Pomimo własnych trudnych zajęć 
pedagogicznych, zdejmowała z mojej głowy
wiele grubszych i drobniejszych problemów 
dnia codziennego. Dzięki niej uzyskiwałem 
swobodę działania, szczególnie podczas 
trudnych lat 80. i 90. minionego stulecia.

Przygotowania do wystawy, najpierw wroc-
ławskiej i teraz warszawskiej, odświeżyły
wcześniejszą myśl, że wiele prac pozostawiam
zapisanych i wydrukowanych. Nie zawsze ci,
którzy napracowali się, zostawiają ślady 
istnienia czytelne przynajmniej dla jednego
lub dwóch następnych pokoleń. W jesieni
życia taka autorefleksja jest powodem do 
zadowolenia, jednak zarozumiałość chyba 
mi nie grozi.

Nie czuję, że jestem wyjątkowym pracusiem.
Nie ślęczałem nieustannie nad projektami,
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klawiaturami maszyn do pisania i kompute-
rów, a wcześniej nad kasztami czcionek. 
Znalazł się czas też na inne sprawy i aktyw-
ność wcale nie dotyczącą profesji. 

Gdy ktoś mnie pytał o wykonywany zawód,
nigdy nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. 
Czy jestem zecerem, czy drukarzem, czy 
wydawcą, redaktorem lub publicystą, a może
typografem albo poligrafem? Wreszcie 
w nowym tysiącleciu określiłem swój zawód
jako książkoróbstwo. Jestem więc książko-
robem i tak się przedstawiam podając rękę.

Andrzej Tom
aszewski

Kazania dionizyjskie
Krzysztof Kowalski

Warszawa 2007
Wydawnictwo
Trio

5

NNiech ksià˝ka ta wprowadzi do konfraterni wina nowy rodzaj

oÊwieconych amatorów: rzesze kobiet i m´˝czyzn kochajàcych nie tyl-

ko samo ˝ycie, ale tak˝e jego form´.

Natomiast niezdecydowanych, niepewnych, czy ksià˝k´ t´ warto

kupiç bàdê przeczytaç, niech przekona spostrze˝enie Josefa Imbacha: 

JeÊli wino pomaga tyranom i papie˝om, stojàcym na dwóch prze-

ciwnych szaƒcach z∏a i dobra, có˝ dopiero nam, maluczkim, rozpo-

startym pomi´dzy tymi dwoma biegunami. 

GoÊciu, tak jakoÊ poczà∏, ju˝ do koƒca czytaj.
A jeÊli nie rozumiesz, i mnie si´ nie pytaj!
Onaç to cz´Êç kazania, cz´Êç niepospolita,
S∏uchaczom niepoj´ta, kaznodziei zakryta.

Jan Kochanowski

[...] kieliszek dobrego wina mo˝e nawet tyrana nastroiç 
pozytywnie, a nast´pc´ Êwi´tego Piotra uchroniç 
przed nierozwa˝nymi krokami.●

● J. Imbach,
Przysmaki papie˝y i pra∏atów,
Warszawa 1999, 
s. 126. 

12

To oni wybierajà sobie tego boga i trwajà przy Nim nie ze strachu, 

nie z nakazu, nie si∏à tradycji, lecz z podziwu, szacunku, z prawdziwej

mi∏oÊci p∏ynàcej – tak˝e z serca.

Ten bóg jest sprawiedliwy. Braçmi i siostrami w Dionizosie mogà

zostaç nie tylko dobrze urodzeni – jak wÊród herbowej arystokracji,

nie tylko inicjowani – jak wÊród masonerii, nie tylko zaprzysi´˝eni –

jak w zakonach. Do tego grona dost´p majà wszyscy gotowi otworzyç

serca na boski dar i na butelk´ z boskim darem... zakorkowanym 

s∏oƒcem.

Bracia i siostry, wspominajcie s∏owa Apoloniusza z Tiany, Greka

˝yjàcego bez ma∏a 2 tysiàce lat temu, który mawia∏ (ale s∏owem nie 

r´cz´, bo mnie przy tym nie by∏o), ˝e Dionizos wybaczy temu, kto nie

podda∏ si´ mocy ˝adnego wina, ale nie wybaczy, gdybyÊmy wybrali 

wino z daktyli zamiast gronowego, co gorsza, znienawidzi nas za to,

˝eÊmy pogardzili jego darem. Dlatego pami´tajcie: jesteÊcie gronem
mi∏oÊników gron, nie daktyli, ˝urawin, porzeczek, malin.

Skoro nie pogardziliÊcie darem Dionizosa, bàdêcie z tego dumni.

Odwa˝nie dawajcie Êwiadectwo waszej wierze, albowiem kto jest wy-

znania dionizosowego, tego czeka raj ju˝ tu, przy ziemskim stole. 

AliÊci pod jednym warunkiem: nie przemieni si´ w pijanego wieprza,

w zamroczone bydl´, w op´tanego bachicznym sza∏em opoja – prze-

ciwko takim niby-ludziom grzmia∏ Êwi´ty Augustyn: Diversis nominibus
incipiunt bibere, non solum vivorum hominun, sed & angelorum & reliquiorum
sanctorum („Za pomyÊlnoÊç wszelkiego rodzaju stworzeƒ opró˝niajà

swoje puchary, nie tylko za swojego znajomego, ale tak˝e za pomyÊl-

noÊç anio∏ów i relikwie Êwi´tych”).●

Miejcie si´ na bacznoÊci i miejcie na uwadze kaznodziejskie 

s∏owa Wespazjana Kochowskiego:

Bóg cz∏eka z gliny stworzy∏, piszà historyje;
Jako˝ on nie rozmoknie, gdy ustawnie pije.●

● J. Imbach, Przysmaki papie˝y..., s. 305.   
● J. Tuwim, Polski s∏ownik pijacki i antologia 

bachiczna, Warszawa 1959, s. 290. 



Orzeł z Sępolna*

Zjadacze chleba dzielą się na tych, którzy
twierdzą, że życiem rządzi przypadek, i na
tych, którzy są przekonani, że przypadków
nie ma, a wszelkie epizody w ludzkiej egzys-
tencji układają się jak puzzle w logiczną 
całość. Rozważając minione wydarzenia,
przychylam się zdecydowanie do tej drugiej
opinii. Przyjście na świat Andrzeja Toma-
szewskiego  w powojennym Wrocławiu – 
11 czerwca 1948 roku – musiało być bowiem
zrządzeniem Opatrzności. Andrzej urodził
się w modernistycznej dzielnicy o nazwie 
Sępolno, miejscu niezwykłym, owianym 
wieloma tajemnicami. Osiedle z lotu ptaka
przypomina swoim kształtem orła. Wśród 
badaczy przeszłości Wrocławia orzeł ów jest
od lat przedmiotem licznych dyskusji i docie-
kań. Nie może być jednak żadnych wątpli-
wości, że w tym wypadku był ważnym
znakiem i zapowiedzią tego, co się wydarzy.
Orzeł – jak pisał Władysław Kopaliński – jest
symbolem niebios, słońca, wznoszenia się 
i wysokiego lotu, także natchnienia, człowieka
bystrego, zdolnego, a nawet genialnego. Gdyby

tego było mało, orzeł symbolizuje także 
„bystrość wzroku”. Typograf przecież to właś-
nie ktoś, kto WIDZI WIĘCEJ, kto ma więk-
szą, wyższą od innych „świadomość widze-
nia”, cytując Władysława Strzemińskiego. 

Wrocławianie są dumni, że nasz wysokich
lotów Książkorób, przyszedł na świat właśnie
we Wrocławiu, gdzie mogliśmy świętować
trzy ważne dla niego jubileusze. Pierwszy 
to jubileusz 70-lecia urodzin! Drugim jest 
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�Wspólne gniazdo
w millennium zjazdu gnieênieƒskiego

opracowa∏ 

Aleksander Wojciech Miko∏ajczak

tum · Gnieênieƒska Oficyna Wydawnicza

Gniezno 2000

* Skrót wystąpienia Ewy Repucho, 
kuratorki wrocławskiej wystawy
Bibliothemata 2 z 2018 roku.



50-lecie publicystyczne – w 1968 roku w cza-
sopiśmie „Litera” ukazał się jego pierwszy 
artykuł. Trzeci jubileusz to 40-lecie typogra-
ficzne – w 1978 roku w Państwowym Instytu-
cie Wydawniczym ukazała się pierwsza
opracowana przez niego książka: Macieja
Stryjkowskiego O początkach, wywodach, dziel-
nościach [...] narodu litewskiego [...].

Przyglądając się dziś dorobkowi zawodo-
wemu Andrzeja, można mieć pewność, że już

jako osesek, leżąc w kołysce na wrocławskim
Sępolnie, zamiast smoczka ssał czcionki,
które podbierał z kaszty swego ojca Romana.
Nadzwyczaj szybko wrósł bowiem w świat
książki, poznając wszelkie jego tajniki. 
W wieku zaledwie lat czternastu, jako uczeń
klasy 1a Technikum Poligraficznego (już 
niestety w Warszawie), wykonał własnoręcz-
nie pierwszy skład zecerski z tzw. kaszty war-
szawskiej, czcionkami Antykwy Półtawskiego
stopnia 10 punktów Didota i odbił go na pra- [11]

�Thietmari, Merseburgensis episcopi,
Chronicoâ �Kronika merseburskiego biskupa Thietmara

�The Chronicle of Thietmar, the Bishop of Merseburg �Chronik

des Merseburger Bischofs Thietmar �Хроника мерзебургского

епископа Титмара

Thietmari, Merseburgensis episcopi, Chronicon, 
ed. R. Holtzmann, 
Mon. Germ. Hist., Scriptores, 
Nova Series, t. IX, Berlin 1935

Ksi´ga iv, 44-46. ¶44. [...] Nast´pnie cesarz1, dowie-
dziawszy si´ o cudach, których Bóg dokona∏ przez umi∏o-
wanego swego m´czennika Wojciecha2, niezw∏ocznie wy-
ruszy∏ [do Gniezna]3, by si´ tam pomodliç. Gdy dotar∏ do
Ratyzbony – wraz z towarzyszàcymi mu patrycjuszem Zia-
zo4, oblacjonariuszem Robertem5 i kardyna∏ami – zosta∏
z wielkimi honorami przyj´ty przez tamtejszego biskupa
Gebharda. Nigdy jeszcze ˝aden imperator z wi´kszym prze-
pychem nie wkracza∏ do Rzymu, ani te˝ go nie opuszcza∏!
[Arcybiskup magdeburski] Gizyler, który ruszy∏ naprzeciw

cesarza, odzyska∏ po cz´Êci jego ∏ask´6 i przy∏àczy∏ si´ do
orszaku. ¶45. Gdy cesarz przyby∏ do miasta ˚ytyc (Zeitz),
w prawdziwie godny sposób podejmowa∏ go tam trzeci
z kolei biskup tej diecezji, Hugo II. 

Book iv, 44-46. ¶44. Then the Emperor1, on learning
about the wonders God had done through His martyr 
Adalbert2, immediately set out [for Gniezno]3. When he
reached Regensburg – accompanied by patrician Ziazo4,
oblationary Robert5 and cardinals – he was received with

great honours by the local bishop
Gebhard. Never before had an
emperor entered, or left Rome,
with greater pageantry! [The
Archbishop of Magdeburg] Gi-
sillerus, having set out to meet the
Emperor, partially regained his
favour6 and joined the entourage.

¶45. When the Emperor reached
the city of Zeitz, Hugo II, the
third bishop in turn in that dio-
cese, received him in a truly state-
ly manner.

Buch iv, 44-46. ¶44. [...] Nach-
dem der Kaiser1 von den Wun-
dern erfahren hatte, die Gott
durch seinen geliebten Märtyrer
Adalbert2 vollbrachte, brach er
sofort [nach Gnesen]3 auf, um
dort zu beten. Als er nach Re-
gensburg samt den ihn begleit-
enden Patrizier Ziazo4 und
Oblationarius Robert5 sowie
Kardinälen kam, wurde er mit
großen Ehrenbezeigungen durch
den dortigen Bischof Gebhard
empfangen. Noch nie zuvor zog
ein Imperator in Rom mit einer
derartig großen Pracht ein oder
es auch mit einer solchen ver-
ließ! [Erzbischof von Magde-
burg] Gisiller, der dem Kaiser
entgegeneilte, konnte zum Teil
dessen Gnade6 wiedergewinnen
und durfte sich seinem Gefolge
anschließen. ¶45. Als der Kaiser
in die Stadt Zeitz kam, wurde er

dort in einer wahrhaft würdigen Weise von dem dritten
Bischof dieser Diözese in Folge Hugo II. empfangen.

Kнига iv, 44-46. ¶44. [...] Затем император1, узнав 
о чудесах, которые Бог сотворил посредством своего
возлюбленного мученика Войтеха2, незамедлительно
отправился [в Гнезно]3, чтобы там помолиться. Когда
он прибыл в Регенсбург – вместе с сопровождающи-
ми его патрицием Зиазо4, облатионарием Робертом5

и кардиналами – с большими почестями принял его
тамошний епископ Гебхард. Никогда ещё ни один
император не вступал в Рим, и не покидал его в таком
великолепии! [Архиепископ магдебургский] Гизилер,
который выехал навстречу императору, отчасти
отыскал его доверие6 и присоединился к свите.

�Liber iv 44-46

¶44. [...] Postae cesar auditis mirabili-
bus, quæ per dileÜum sibi martyrem
Deus fecit Aethelbertum, orationis gra-
tia eo pergere festinavit. Sed cum Ratis-
bonam venireã, a Gebehardo, eiusdem
æcclesiæ antistite, magnifico honore sus-
ceptus est, comitantibus secum Ziazone
Ñunc patricio & Robberto oblacionario
cum cardinalibus. Nullus imperator ma-
iori umquam gloria Ö Roma egreditur
neque revertitur. Huic Gisillerus obviam
pergens gratiam eius quamvis non fir-
mam promeruit & comitatuä.¶45. Ce-
sar autem ad Citicensem perveniens ur-
bem, a secundo Hugone, eiusdem sedis
provisori tercio, uÑ decuit imperatori,
suscipituä. Deindeque reÜo itinere Mis-

¶45. Приехавшего в город Цейц императора весьма
достойным образом принял Гугон II, очередной,
третий епископ этой епархии.

[19]



sie korektowej, co zostało uwiecznione dla
potomności na ilustracji. Była to Modlitwa
Psujaczka Bolesława Prusa, w której – przy-
padek? – również pojawił się motyw wzlatu-
jących ku niebu ptaków.

I tak Andrzej wznosił się z roku na rok coraz
wyżej, przemierzając dystans godny olimpij-
czyka: od czarnej sztuki do zaawansowanych

technologii cyfrowych. Zaczął od studiów na
warszawskim i wrocławskim bibliotekoznaw-
stwie, a następnie pracował w wielu instytu-
cjach, których wkład w historię polskiego
edytorstwa jest nie do przecenienia. Do 1970
roku był był zecerem w Warszawskiej Dru-
karni Akcydensowej, następnie asystentem, 
a potem technologiem w Ośrodku Badawczo-
-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, 
w latach 1977–1979 kierował redakcją tech-
niczną w Państwowym Instytucie Wydawni-
czym i pracował w dziale światłodruku 
Zakładów Offsetowych RSW Prasa w War-
szawie. Rok 1980 rozpoczął jako kierownik
pracowni graficznej i redakcji technicznej 
w wydawnictwie książkowym Młodzieżowej
Agencji Wydawniczej (1980–1982), a kolejne
lata spędził jako zecer w drukarni Andrzeja
Zielińskiego (1982–1990). W czasach ogólnego
chaosu lat 90., który ogarnął polski rynek
książki, wpływając na drastyczny spadek 
jakości edycji, stał na barykadzie obrońców
dobrej roboty jako redaktor i wydawca kwar-
talnika „ProTypo” (1991–1992) poświęconego
typografii i liternictwu drukarskiemu. 
W kolejnych latach (1992–1995) pracował 
w Apple Computer IMC Poland, gdzie spolo-
nizował ponad 900 fontów. Następnych pięć
lat (1995–2000) spędził jako grafik typograf 
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w Publishing Institute w Warszawie, a od
2001 roku wykonywał wolny zawód typografa
i redaktora. W 2009 roku upomniał się 
o niego Centralny Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Przemysłu Poligraficznego, więc 
porzucił twórczą swobodę na rzecz służby 
w szeregach znawców naszej poligrafii. 

Dorobek Andrzeja jest godny podziwu 
i uznania, a autor cenioną postacią świata
książki, której działania cechuje niezwyczajna
wszechstronność. Jest wyspecjalizowanym
projektantem książek (zaprojektował blisko
280 książek dla ponad 40 wydawców), a jed-
nocześnie redaktorem, poligrafem i publi-
cystą. Znamy jego dorobek piśmienniczy,
zwłaszcza książki: Inwentarium poligrafii.
Pismo drukarskie (1989), Leksykon pism dru-
karskich (1996), Zapiski książkoroba (2006), 
Dopisek do przypisów alias notek (2008), 
Giserzy czcionek w Polsce (2009), Szelest kart.
Bibliografia sentymentalna przez Andrzeja 
Tomaszewskiego spisana (2011), oraz Szelest
wtóry (2019), a także rozchwytywana Archi-
tektura książki (2011 i 2019).

Jest autorem około 300 artykułów naukowych
i publicystycznych publikowanych w czaso-
pismach wydawniczych, poligraficznych oraz

bibliologicznych. Stanowią one dziś nieoce-
nioną pomoc w kształceniu studentów 
kierunków edytorskich oraz projektowych.
Dzięki rozległej wiedzy, erudycji i doświad-
czeniu, a także żyłce dydaktycznej, jest 
częstym gościem na wyższych uczelniach.
Chyba nie ma już dziś miejsca w Polsce,
gdzie uczy się projektowania książki, a gdzie
Andrzej nie pozostawił po sobie śladu. 
Wyróżnia go interdyscyplinarne, wszech-
stronne spojrzenie na książkę i dlatego z pro-
śbą o prowadzenie wykładów, seminariów 
czy warsztatów dla studentów zwracają się do
niego zarówno uczelnie humanistyczne 
i artystyczne, jak i techniczne. I to nieprze-
rwanie od wielu lat.

Miał kilka wystaw indywidualnych w latach
2008–2009 prezentowanych w Krakowie, War-
szawie, Katowicach, Gdańsku i Bachotku.
Najważniejszą z nich była wystawa „Biblio-
themata”, zorganizowana w gmachu Kierbe-
dziów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
na Koszykowej. Wystawy były dobrą okazją,
aby pokazać część dorobku Andrzeja –
starannie zaprojektowane edycje, których
ogromnym atutem jest czytelność i użytecz-
ność. Projektując, myśli przede wszystkim 
o czytelniku, o tym, jak podać mu tekst, aby
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ułatwić przyswojenie treści. Znamienne są
zresztą jego słowa, będące kwintesencją 
wyznawanych poglądów na temat projekto-
wania: „Chodzi o nieutrudnianie, a w gruncie
rzeczy zapewnienie wygodnej percepcji 
komunikatu, czyli zachowanie walorów 
czytelności, rozpoznawalności, funkcjonal-
ności układu typograficznego i wreszcie 
rzemieślniczej jakości publikacji. Projektant,
który w trakcie kształtowania książki doznaje
artystycznego natchnienia, musi powściąg-
nąć własne ambicje kreatora i pamiętać, 
że pełni rolę służebną wobec autora i przy-
szłego czytelnika. Powinien zrezygnować 

z dużej części własnego JA i zadbać o kom-
fort czytania. Ma poszukać dobrego sposobu
funkcjonalnego przedstawienia komunikatu
nadawcy – autora”. Andrzej, uczeń Leona
Urbańskiego, chętnie powtarza za nim: 
„nie robię sztuki, pomagam czytać”. To właś-
nie ten rodzaj subtelnego działania, które 
wymaga ogromnej wiedzy, rzetelności i skon-
centrowania uwagi na osobie przyszłego 
czytelnika. 

Dorobek Andrzeja zawiera zarówno monu-
mentalne księgi, zakorzenione w wielowie-
kowej kulturze druku, jak i lekkie, zabawne
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Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Miko∏aja Kopernika w To-
runiu .Wydawnictwo Bernardi-
num w Pelplinie .2007

Janusz Tondel.Inkunabu∏y
w zbiorach Biblioteki Wy˝-
szego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie
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470 inkunabu∏y pelpliƒskie

ADAM Magister
01 Summula. 

Köln, Henr. Quentell, 11 II 1498. 4º. 

IBP † 6. IBP 20. GW 215.

AGENDA
02 Agenda sive Exsequiale sacramentorum. 

Gdaƒsk, Conr. Baumgart, 10 VI 1499. 4º.

IBP † 18. IBP 63. GW 454. 

ALBERTANUS Causidicus Brixiensis
03 De arte loquendi et tacendi. 

Leipzig [Conr. Kachelofen] 13 VI 1491. 4º.

IBP † 23. IBP 86. GW 554. 

04 De intellectu et intelligibili. 

[Leipzig, Mart. Landsberg, ca 1489–

–1496]. 4º. 

IBP † 31. IBP 100. GW 615. 

ALGORITHMUS
05 Algorithmus integrorum cum probis 

annexis. 

[Leipzig, Mart. Landsberg, 

ca 1490/1495]. 4º. 

IBP † 88. GW 1272.

06 Algorithmus novus de integris, 

de minutiis vulgaribus et de 

physicalibus. 

[Köln, Corn. de Zierikzee, ca 1500]. 4º. 

IBP † 89. IBP 243. GW 1278. 

ANDREAS de Escobar
07 Modus confitendi. 

Deventer, In platea episcopi [Rich. Pafraet]

1 X 1490. 8°.

IBP † 125. GW 1834. 

ANSELMUS Cantuariensis

08 Opera. 

[Basel, Io. Amerbach, non post 1497]. 2º.

IBP † 154. IBP 380. GW 2033. 

ANTONINUS Florentinus
09 Chronicon. P. I– III. 

Basel, Nic. Kessler, 10 II 1491. 2º. 

IBP † 157. IBP 387. GW 2074.  

10 Confessionale: Defecerunt, Lat. etc. 

Strasbourg, Mart. Flach, 1496. 4º.

IBP † 170. IBP 410. GW 2135. 

11 Confessionale: Defecerunt, Lat. etc. 

Strasbourg, Mart. Flach, 1499. 4º. 

IBP † 171. IBP 412. GW 2137. 

ANTONIUS de Bitonto
12 Sermones dominicales per totum 

annum. 

Strasbourg, Io. Grüninger, 25 VII 

1496. 8°. 

IBP † 189. IBP 436. GW 2213. 

Pseudo-ARISTOTELES
13 Problemata (Omnes homines...). – De vita

et morte Aristotelis. 

[Köln, Henr. Çuentell, ca 1495]. 4º. 

IBP † 224. GW 2473.

AUGUSTINUS Aurelius s.
14 Opuscula plurima etc. 

Strasbourg, Mart. Flach, 11 VIII 

1491. 2º.

IBP † 259. IBP 621. GW 2868. 

15 De disciplina christiana.

[Köln, Ulr. Zell, ca 1470]. 4º. 

IBP † 273. GW 2900.

16 Opus quaestionum.

Lyon, Io. Trechsel, 25 IV 1497. 2º. 

IBP † 281. IBP 651. GW 2915. 

Lista strat wojennych 
w zasobie inkunabu∏ów
pelpliƒskich



projekty. Jest klasykiem otwartym na nowo-
czesność. Nie ulega jednak tanim modom,
ani nie jest niewolnikiem najnowszych tren-
dów w designie. Woli surowość i oszczędne
ograniczenie środków wyrazu, co cechuje
niekoniunkturalnych twórców.

Otrzymał w swoim pracowitym życiu wiele
nagród. Nie sposób ich tutaj wszystkie wy-
mienić, pozostanę więc przy tych najbardziej
znaczących. Jest posiadaczem Honorowej 
Odznaki Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek (2005), Złotej Odznaki Honorowej
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (2006),
odznaczenia Rady m.st. Warszawy Zasłużony
dla Warszawy (2008), odznaczenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – srebr-
nego medalu Zasłużony Kulturze «Gloria
Artis» (2012), odznaczenia Polskiej Izby
Druku Medal Zasłużony dla Polskiej Poligrafii
(2013) oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, od Pre-
zydenta RP (2013). Były też laury w konkur-
sach graficznych i edytorskich, takich jak
Najpiękniejsze książki roku PTWK, Edycja, 
Feniks, Klio oraz targowych – Edukacja XXI,
Targów Atena, Costerina, a także książek aka-
demickich.

Na zakończenie należy koniecznie wspom-
nieć o jeszcze jednej, niezwykle istotnej zale-
cie typografa. Mimo odniesionych sukcesów
nie goni za zaszczytami, daleki mu jest men-
torski, nadęty ton. W postawie wobec świata 
i ludzi przede wszystkim zwraca uwagę jego
wielka życzliwość. Chętnie towarzyszy,
wspiera, pomaga, uczy. Miło jest przebywać 
w towarzystwie Andrzeja. Dlaczego? Bo jak
sam pisze o sobie – „pozostaję facetem, 
którego dość trudno zakwalifikować do typi-
zacyjnej szufladki, a to z powodu pomiesza-
nia przykładanych do mnie kryteriów
konwencjonalnych podziałów (charaktero-
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logicznych, politycznych, socjologicznych,
teologicznych i... humoralnych) oraz nieza-
mknięcia (do kresu mojego żywota) klasyfi-
kowanego zbioru uczynków i myśli”.
Andrzeju, przede wszystkim dziękujemy 
Ci ogromnie za to, że JESTEŚ, że dzielisz się
hojnie wiedzą i doświadczeniem, że stano-
wisz ważne ogniwo spajające liczne środo-
wiska osób skupionych wokół książki, 
że łączysz, a nie dzielisz, i że zawsze możemy

na Ciebie liczyć. I chociaż, jak piszesz na 
Facebooku „tempus jak cholera fugit”, to nie
ma się czego obawiać! Przed Tobą jeszcze
wiele pięknych lat wśród książek i ludzi.
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Korzenie 
Europy Korzenie
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fotogramy
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Qualis pater, talis filius

Andrzej Tomaszewski otrzymał od swoich 
rodziców wspaniały dar. Dar, który jest jego
szczęściem, namiętnością, a także swoistym
zniewoleniem, uzależnieniem i wewnętrznym
przymusem. Ten dar to nieustanna fascy-
nacja światem książki, która uporczywie 
wyzwala w Andrzeju twórcze myślenie. 
Nie tylko podczas projektowania nowych

druków, ale i innych działań niezwiązanych
bezpośrednio z pracą typografa. Dużą część
jego życia zajmuje bowiem publicystyka, 
pisarstwo, popularyzacja wiedzy edytorskiej,
redagowanie.

Ojciec Andrzeja, Roman Tomaszewski, był
znakomitym edytorem Spółdzielni Wydawni-
czej „Czytelnik” oraz znaną postacią polskiej
poligrafii i ruchu wydawniczego. Mama pra-
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Tales 
Eρμιππ�ς δ� �ν τ��ς Β��ις ε�ς
τ��τ�ν �να!"ρει τ# λεγ&μεν�ν
'π& τινων πεγ) Σωκρ+τ�υς.
-!ασκε γ+ρ, !αρ�, τρι1ν τ�2των
3νεκα 4+ριν -4ειν τ�5 Τ24�η7 
πρ1τ�ν μ8ν 9τι :νθρωπ�ς
�γεν&μην κα) �< θηρ��ν7 
ε=τα 9τι �ν>ρ κα) �< γυν?7 
τρ�τ�ν 9τι Eλλην κα) �<
@+ρ@αρ�ς. [Diog. Laert., I 1, 33]

Hermippos przytacza 

w ˚ywotach s∏owa Talesa,

które inni przypisujà Sokratesowi.

Mia∏ on wed∏ug niego rzec,

˝e za trzy rzeczy wdzi´czny jest 

losowi: po pierwsze, ˝e urodzi∏ si´ 

cz∏owiekiem, a nie zwierz´ciem;

po wtóre, ˝e przyszed∏ na Êwiat 

jako m´˝czyzna, nie zaÊ jako kobieta;

po trzecie wreszcie, ˝e urodzi∏ si´ 

Grekiem, a nie barbarzyƒcà.

z Miletu
Pieskie ˝ycie  [12]
Kim jesteÊ, bestio?  [14]
Dyskretny urok kobiecoÊci  [16]
Gdyby Homer by∏ kobietà... [18]
Sztuka bycia pi´knà  [20]
Byç Europejczykiem  [22]
Czekajàc na Filona  [24]
Przyszywani Rzymianie  [26]
Nad pi´knym modrym Dunajem  [28]
Czekajàc na barbarzyƒców  [30]
Krzy˝ w Koloseum  [32]

[136]

kleobulos z lindos
Radzi∏ s∏u˝yç paƒstwu dobrà radà 

Poszukiwanie Europy

Mit o porwaniu Europy przez przemienionego w byka Zeusa

zawiera w sobie g∏´bokie przes∏anie, nabierajàce dzisiaj szczegól-

nej aktualnoÊci. Nieistotny staje si´ tu sam akt uprowadzenia ty-

ryjskiej królewny, lecz wa˝à konsekwencje, jakie on wywo∏a∏. Wy-

s∏ani przez ojca na poszukiwanie branki bracia Europy nigdy

wprawdzie nie odnaleêli siostry, ale za to szlak ich w´drówki zna-

czy∏y zak∏adane po drodze miasta. Poszukiwanie dziewczyny sta-

∏o si´ tworzeniem cywilizacji i kultury, okreÊlajàcych to˝samoÊç

zamieszkujàcych nasz kontynent ludów. Nigdy nieodnaleziona

przez braci, Europa sta∏a si´ nieosiàgalnym marzeniem, wyzwala-

jàc twórczy niepokój, wcià˝ przemieniajàcy oblicze kontynentu.



cowała w Wydawnictwie „Wiedza Powszech-
na”. Pełen książek dom rodzinny i atmosfera
wytężonej pracy kształtowały mentalność
profesjonalisty. 

Od 1968 roku do dzisiaj w czasopismach poli-
graficznych, edytorskich, księgarskich i kom-
puterowych Andrzej uprawia publicystykę 
na tematy drukarsko-wydawnicze, skupiając
się głównie na sprawach estetyki druku. 
Jest autorem około 300 artykułów publicy-
stycznych i naukowych, które stanowią nie-
ocenioną pomoc w kształceniu studentów
kierunków edytorskich oraz projektowych. 
Pierwsze jego teksty ukazały się w czasopiś-
mie „Litera”, zamawiane „po znajomości”
przez redaktora pisma – ojca Romana. 

Dotyczyły zecerstwa i produkcji materiału 
zecerskiego. Poważne pisanie do czasopism
zawodowych rozpoczął w 1974 roku w mie-
sięczniku „Poligrafika” artykułami związa-
nymi z historią drukarstwa. Był to rok
jubileuszu 500-lecia drukarstwa w Polsce. 
Od tej chwili w bibliografii jego publicystyki
pojawiały się systematycznie artykuły doty-
czące historii drukarstwa.

Z „Poligrafiką” był związany aż do 2006 roku.
Najpierw jako autor piszący z rzadka, potem
coraz częściej, a po latach już jako członek
kolegium redakcyjnego i redaktor prowa-
dzący tematyczny dział Estetyka i funkcje
druku. Rozstał się z czasopismem, gdy jego
łamy opanowały niemal bez reszty treści 
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Zdzis∏aw Libera
Narodziny idei Biblioteki Narodowej 
w kulturze polskiego OÊwiecenia

ISBN 83-7009-473-2

Johann Martin Bernigeroth Zebranie uczonych, 
w: Micha∏ A.Trotz Nouveau dictionnaire francois,
allemand et polonois, t. 1, Lipsk 1744

Biblioteka Narodowa
Warszawa 2003

Zdzis∏aw Libera
Narodziny idei Biblioteki Narodowej 
w kulturze polskiego OÊwiecenia



komercyjne, marketingowe i reklamowe. 
Już wcześniej zdradzał „Poligrafikę” pisując
do różnych czasopism – m.in. miesięcznika
„Macworld”, ale głównie do „Wydawcy”, gdzie
przez długi czas był tzw. stałym współpracow-
nikiem i przez dziesięć lat prowadził dział
Kolekcja „Wydawcy”. 

Nie miejsce tu na szczegółowe opisy publicy-
stycznej działalności. Można jednak przypo-
mnieć jeszcze inne pisma, w których ukazy-
wały się jego teksty: bibliofilski „Akapit”,
„Biblioteka Analiz”,  „Gutenberg”, „New 
Polish Publications”, „Notes Wydawniczy”,
„Nowe Książki”, „Opakowanie”, „Pióro”,
„Print Partner”, „ProTypo” [którego był re-
daktorem i wydawcą], „Przegląd Księgarski 

i Wydawniczy”, „Świat Poligrafii”, „Typo-
grafia” [Praha], „TUGboat” [Portland], „Wia-
domości Księgarskie”, „Zabytki-Heritage”,
„2+3D” oraz strony internetowe. W 2006 roku
w Wydawnictwie Do ukazał się zbiór wybra-
nych tekstów w książce Zapiski książkoroba.

Bywał autorem artykułów w naukowych 
wydawnictwach bibliologicznych i poligra-
ficznych: „Acta Poligraphica”, „Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis”, „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici”, „Polish Libraries Today”,
„Przegląd Papierniczy”, „Rocznik Biblioteki
Narodowej”, „Roczniki Biblioteczne”, „Sesje
Varsavianistyczne” oraz „Sztuka Edycji”. 
Jego publikacje można znaleźć w różnych
materiałach pokonferencyjnych: poligraficz-
nych konferencji naukowo-technicznych,
uniwersyteckich, czy też seminariów typogra-
ficznych. Uprawiał leksykografię dla kilku
edytorów, m.in. PWN, Ossolineum, WSiP,
Bertelsmann i wydawnictw uniwersyteckich. 

W ostatnich latach istotną rolę w odegrały
„Acta Poligraphica” – naukowy kwartalnik
wydawany przez Centralny Ośrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
od 2013 roku. Uczestniczył w powstawaniu
czasopisma i był jego gospodarzem z nadania
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Gorzej przedstawia si´ stan pomieszczeƒ biblio-
tecznych, ciasnota i pewien nieporzàdek, na który
skar˝à si´ zwiedzajàcy. Georg Forster w Dzienniku
podró˝y po Polsce zauwa˝a, ˝e: „gmach jest niewy-
godny, brak wi´kszej sali, sà natomiast same ma∏e
pokoje [...]. Ksià˝ki i druki znajdujà si´ w doÊç du-
˝ym nie∏adzie”. [22] Johann Erich Biester notuje, ̋ e:

[...] zebrano tu doÊç du˝o ksià˝ek, ale brak na nie 
miejsca. Gmach jest obszerny, ale stary i mocno znisz-
czony. Niemi∏e wra˝enie sprawia pokój, w którym
wszystkie Êciany a˝ po sufit zapchane sà ksià˝kami,
a liczne, zabierajàce ca∏e Êwiat∏o rega∏y ustawione 
sà na Êrodku tak, ˝e w ogóle nie mo˝na si´ ruszyç.
Taka sama sytuacja panuje na wszystkich pi´trach,
a nawet strychach, pod na pó∏ zapadni´tym dachem.
Miejscami ksià˝ki stojà w zupe∏nych ciemnoÊciach,
zasypane rumowiskiem; zdarza si´ te˝, ˝e le˝à na zie-
mi bàdê na deskach opartych ukoÊnie o kominy lub
skrzynki.[23]

Niewiele od tego czarnego opisu odbiega opinia 
Fryderyka Schulza, który wspominajàc o lokalu Bi-
blioteki zaznacza, ˝e na to mnóstwo ksiàg, które
w nim mieÊci, „jest za ciasny, a nie∏ad, w jakim si´
ona z tego powodu i z powodu nieczynnoÊci lub nie-
ÊwiadomoÊci nadzorców znajduje, dotàd korzystaç
z niej nie dozwala”.[24]

˚e sprawa pomieszczeƒ bibliotecznych nie wy-
glàda∏a dobrze i sàdy cudzoziemców nie by∏y wyra-
zem niech´ci czy przejawem jednostronnoÊci 
widzenia, dowodzà raporty ks. Kopczyƒskiego do
w∏adz Komisji Edukacji Narodowej, czy te˝ list 

Daniel Miko∏aj Chodowiecki: ilustracja do Lauen-
burger genealogischer Kalender auf das Jahr 1779
akwaforta, 1778



profesora Andrzeja Makowskiego, kartografa
i poligrafa, jednego z założycieli Instytutu
Poligrafii Politechniki Warszawskiej. 
Idea, która przyświecała powstaniu pisma, 
to integracja środowisk uniwersyteckich, 
politechnicznych i akademii sztuk. Założono 
w redakcji, że treści bibliologiczne, graficzno-
-projektanckie czy historyczne mają służyć
rozszerzaniu widzenia poligrafii jako spójnej
dziedziny nauki, sztuki i techniki. W „Acta
Poligraphica” pełnił rolę sekretarza redakcji,
inspiratora artykułów, strażnika subordynacji
autorów oraz twórcy koncepcji graficznej
pisma i jej realizatora.

Andrzej  jest autorem kilku książek, poczyt-
nych wśród drukarzy, wydawców i bibliolo-
gów. Pierwszą z nich było Pismo drukarskie,
wydane w Ossolineum jako tom Inwentarium
poligrafii w 1989 roku. Inwentarium rozwinął
w 1996 roku do postaci Leksykonu pism dru-
karskich w Wydawnictwie Krupski i S-ka. 
Ta ciesząca się renomą publikacja, jest dzisiaj
poszukiwanym, rzadkim rarytasem biblio-
filskim.

Później były wymienione już Zapiski książko-
roba [Wydawnictwo Do] oraz Dopisek do przy-
pisów alias notek wydany przy okazji wystawy

Andrzejowej typografii w Bibliotece Publicz-
nej m.st. Warszawy na Koszykowej [2008] –
rozprawa, w której tematyka redakcyjna i ty-
pograficzna stanowi zintegrowaną jedność.
Pod egidą Wydawnictwa Ogme.pl Roberta
Chwałowskiego ukazały się dwie publikacje:
Giserzy czcionek w Polsce [2009], poczet odle-
waczy czcionek dedykowany Łukaszowi Dzie-
dzicowi, znakomitemu projektantowi krojów
pism i fontów komputerowych oraz Szelest
kart. Bibliografia sentymentalna [2011] będący
ciekawie adnotowanym przeglądem książek
stojących na półkach biblioteki domowej. 
Następna jego część pt. Szelest wtóry nieba-
wem się pojawi.
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[19] N´dzny ˝ywot 
– to n´dzny ˝ywot, jest
n´dznym ˝ywotem
[20] g∏odze – zjada
[21] ká˝àc – niszczàc,
psujàc, niweczàc (od
czasownika „kaziç”)
[22] przedsi´ – mimo
to, w dalszym ciàgu
[23] b∏áznuje – czyni
z ciebie b∏azna, okpiwa
ci´, oszukuje ci´ (Êwiat)
[24] przez – dla, 
ze wzgl´du na
[25] swej wolej – swa-
woli, w∏asnej woli, 
˝àdzy
[26] Nie baczysz – nie
dostrzegasz, nie zwa-
˝asz, nie masz wzgl´du
[27] Przyrodzenie 
– natura
[28] Jadamá – Adama,
pierwszego cz∏owieka
[29] dla – z powodu
[30] zborzon – zburzo-
ny, zniszczony, sens:
szkodzi ci, przyczynia
si´ do twojego upadku
[31] sie [...] wpás∏á –
wnikn´∏a, sens: zwiàza-
∏a si´ integralnie
[32] pewnie – na pew-
no, z pewnoÊcià
[33] poêrzeç – zobaczyç, sens: doÊwiadczyç wszystkiego na Êwiecie · [34] funduje – opiera
si´, zasadza si´, czyni fundamentem · [35] prze∏om’ – prze∏am, przezwyci´˝ (tryb rozkazujà-
cy, 2. os. l. poj.) · [36] pomni – pami´taj, miej w pami´ci (tryb rozkazujàcy, 2. os. l. poj.)
[37] nacz ci wynidzie – na co przyda si´, do czego doprowadzi
[38] sumnienie – sumienie

Gá∏àzká tá, ná ktorej ták wisisz –
N´dzny ˝ywot[19], o ktorym tu s∏yszysz –
Ktoràç czarna i bia∏a mysz g∏odze[20],
We dnie, w nocy ká˝àc[21] ci ji srodze.

A w˝dyç przedsi´[22] jáb∏uszka smákujà,
A tak tobà misternie b∏áznuje[23],
˚e przez[24] k´s tej doczesnej swej wolej[25]

Nie baczysz[26] nic, w jákiej jeÊ niewoli.

Przyrodzenie[27] w tobie nie umar∏o –
A niemasz nic, co by cie podpár∏o –
Jeszcze z ojcá, Jadamá[28], twojego,
Ktory zwiedzion dla[29] ∏ákomstwá swego.

A drugiem tem te˝eÊ márnie zborzon[30],
I˝e on by∏ nieÊmiertelny stworzon.
Ták˝eç jeszcze tá iskrá nie zgás∏a,
A barzo sie w ká˝dego z nas wpás∏á[31].

Wszyscy wiemy, ˝e nam pewnie[32] pomrzeç,
A w˝dy chcemy tu wszytek Êwiát poêrzeç[33].
Ka˝dy sie ták w swych spráwach funduje[34],
By mia∏ umrzeç, nic tego nie czuje.

Ale radz´ç: prze∏om’[35] przyrodzenie,
A pomni[36], nacz ci wynidzie[37] sumnienie[38],
Pomni, ˝eç tu krotki czás twej spráwy,
Spráwuj˝e sie jáko cz∏owiek práwy.

Dzier˝

103

[39] GdyÊ podobien –
skoro jesteÊ podobny, sko-
ro nosisz podobieƒstwo
[40] wiáruj sie – strze˝ si´
[41] W Postylli (pieÊƒ 
dodano do niej w 1557 r.;
zosta∏a tam zatytu∏owana
Ku temu˝ to KrzeÊcijaƒskie-
mu Rycerzowi napominanie,
a na ˝ywej paginie okre-
Êlona jako Ku KrzeÊcijaƒ-
skiemu Rycerzowi Krotka
namowa) wers ten zosta∏
uzupe∏niony o jednà syla-
b´ dla poprawy rytmu:
Pewnie k’ niemu te˝ podobien
b´dziesz; przeznaczenie ni-
niejszej wersji tekstu do
Êpiewu, a nie po prostu do
lektury, pozwala∏o na taki
rytm przybli˝ony i uzu-
pe∏nienie brakujàcej syla-
by podczas realizacji mu-
zycznej.
[42] bezpiecznieç – bez
wahania, pewnie ci
[43] odrzeczesz sie – wy-
rzekniesz si´
[44] sproÊnego – zdro˝ne-
go, niecnego
[45] Dzier<˝>˝e – dotrzy-
maj (tryb rozkazujàcy, 
2. os. l. poj. + partyku∏a
wzmacniajàca -˝e)

[46] Êlub – przyrzeczenie, zobowiàzanie, przymierze · [47] dufaj – ufaj · [48] náÊládowa∏ –
szed∏, post´powa∏ za (dos∏. po Êladach) · [49] rozkázowá∏ – sens: panowa∏, królowa∏; w Po-
stylli: rozkoszowa∏ – za˝ywa∏ rozkoszy, szcz´Êcia (wiecznego) · [50] frajmák – frymark, zamia-
na, wymiana; w Postylli: frymark · [51] prze – przez, dla, ze wzgl´du na · [52] znasz – wiesz
[53] Postylla: z nas tu, a nie znasz co

Dzier˝ sie, rádz´, pilnie Páná swego.
GdyÊ podobien[39] ku obrázu jego,
Nie bierz ná sie obrazu dyjabelskiego,
A wiáruj sie[40], gdzie mo˝esz, spraw jego.

Bo jeÊli w jego spráwach osi´dziesz,
Pewnie k’ niemu podobien b´dziesz[41].
A pojdziesz li ˝ywotem cnotliwem,
B´dziesz Paƒskim obrázem prawdziwie.

A bezpiecznieç[42] to powiedzieç mog´,
I˝ b´dziesz ju˝ mia∏ naƒ wielkà drog´,
Gdy sie udasz zá spráwámi jego,
A odrzeczesz sie[43] spraw czartá sproÊnego[44].

Dzier<˝>˝e[45] wiernie ten Êlub[46] Pánu swemu,
Jemu dufaj[47], nikomu innemu.
Bo jeÊli go b´dziesz náÊládowa∏[48],
Pewnie te˝ z nim b´dziesz rozkázowá∏[49].

A nigdy w lepszy frajmák[50] nie tráfisz,
Gdy czás márny prze[51] rozkoszny stracisz.
Zw∏aszczá, i˝ znasz[52], co[53] powinien ká˝dy:
Cnotliwie ˝yç á pobo˝nie záw˝dy.

I pogáni, co Bogá nie ználi,
A przysz∏ych spraw nigdy nie s∏ycháli –
Aby ciá∏á kiedy miá∏y powstáç,
A powstawszy w rádoÊciach krolowáç –

A w˝dy



Wreszcie trzeba przypomnieć Architekturę
książki dla wydawców, redaktorów, poligrafów,
grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów
[2011, 2019 wyd. II]. Dzięki opisowi całego
procesu powstawania książki przedstawio-
nego w skondensowanej formie, pełni dydak-
tyczną funkcję akademickiego podręcznika.
Wydawca tej książki, Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, był
ostatnim miejscem etatowej pracy Andrzeja.
W 2013 ukazał się tam Angielsko-polski leksy-
kon terminów poligraficznych, którego był
współautorem. Na ścieżce wydawniczej znaj-

duje się przygotowana z Moniką Marek-
-Łucką obszerna Lit[t]era Romana. Antologia
tekstów z czasopisma „Litera” 1966–1978, 
z obszernym materiałem edukacyjnym 
dotyczącym m.in. problematyki czytelności
pism drukarskich i struktur typograficznych.

Najważniejsze wątki zainteresowań Andrzeja
złożyły się na jego dorobek piśmienniczy
wyodrębniony przez Ewę Repucho w dołą-
czonym do katalogu zestawieniu bibliogra-
ficznym.

Andrzej pracując w firmie SAD (Apple Com-
puter IMC Poland), w latach 1991–2000 spo-
lonizował ponad 900 fontów postscriptowych
[Type 1] dla komputerów Apple Macintosh,
głównie krojów pism z kolekcji Adobe Sys-
tems oraz Linotype Library. Razem z ojcem
sporządził klasyfikację pism drukarskich
pisma alfabetu łacińskiego ART – (A)Andrzej
i (R)oman (T)omaszewscy.

Od 1994 roku uczestniczy w pracach Polskiej
Grupy Użytkowników Systemu TeX (systemu
składania książek naukowych). Zasługą
członków GUST jest udostępnienie w postaci
fontów komputerowych kilkunastu krojów
pism używanych niegdyś w składach zecer-
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skich, ręcznych i maszynowych. Andrzej 
prowadzi też ożywioną działalność populary-
zatorską podczas spotkań z czytelnikami 
oraz we wspomnianym środowisku GUST
na corocznych konferencjach TeXowych.
Przedmiotem jego wykładów i warsztatów 
o porządnym projektowaniu książek jest sze-
roko pojęta kultura typograficzna i estetyka
druku. Dzięki rozległej wiedzy, erudycji 
i doświadczeniu, a także żyłce dydaktycznej,
na uczelniach humanistycznych, artystycz-
nych i technicznych jest proszony o wykłady
o projektowaniu typograficznym i komunika-
cji wizualnej. 

Na koniec warto wymienić kilka innych
przykładowych prac i aktywności Andrzeja.
Opracował graficznie wystawę W służbie
książki eksponowaną w Bibliotece Narodowej
z okazji 85-lecia Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek i 50-lecia Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich w 2006 roku. Jest autorem
edukacyjnej prezentacji ogólnopolskiego 
Komitetu Obchodów Jubileuszu 650 lat 
w służbie książki Od skryptoriów do e-booków
1364–2014. 

Był członkiem jury kolekcji Polska książka 
artystyczna z przełomu XX i XXI wieku [Cor-

respondance des Arts – Muzeum Książki 
Artystycznej w Łodzi, 2009]. Od 2010 roku
jest jurorem konkursu na jakość produkcji
poligraficznej – corocznego Złotego Gryfa. Jest
od kilku lat komisarzem konkursu PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku. Brał udział 
w pracach jury konkursu Na Książkę Edytor-
sko Doskonałą „Edycja” organizowanego przez
czasopismo „Wydawca”, a także pracach jury
konkursu Na iluminację Biblii Muzeum Dru-
karstwa Warszawskiego. Działał w komisjach
normalizacyjnych i jest współautorem kilku
norm polskich oraz branżowych, m.in.
BN77/740115 Pismo drukarskie. Podstawowe
nazwy i określenia.
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Accius, zob. Akzidenz-Grotesk

Adaptacja kroju pisma, graficzna przeróbka dawnego *kroju pisma,

polegajàca na jego przystosowaniu do wymagaƒ nowej technologii

*sk∏adania lub produkcji *noÊnika pisma, wyÊwietlania pisma na ekranie

tv itp., dokonana z zachowaniem oryginalnych cech formalnych kroju.

Adaptacji dokonuje si´ za zgodà twórcy lub w∏aÊciciela oryginalnego

kroju pisma; przeróbka jest dzie∏em zale˝nym i podlega *ochronie pism

drukarskich. 

Zob. te˝ modyfikacja pism drukarskich

Adiustacja, przygotowanie materia∏ów wydawniczych pod wzgl´dem

redakcyjnym i technicznym, a g∏ównie ich opisanie – zaznaczenie dyspo-

zycji do *sk∏adania lub reprodukcji, przed przekazaniem do drukarni czy

zecerni.

Adobe Type 1, zob. Type 1

Adobe Type Manager (ATM), program firmy Adobe Systems umiesz-

czany np. w systemie operacyjnym komputerów Macintosh, pozwalajà-

cy uwidoczniç na ekranie monitora i zrastrowaç dla drukarki *krój pisma

u˝ywany w dowolnej wielkoÊci (*stopniu pisma) z *fontów programo-

wanych w j´zyku PostScript. ATM zamienia grafik´ wektorowà fontów

na punkty obrazu – *piksele ekranowe i drukarkowe. 

Agregat znaków, kombinacja z∏o˝ona przynajmniej z dwu znaków

podstawowych, stanowiàca logicznà ca∏oÊç, na przyk∏ad ˙ (oznaczenie

nierównoÊci).

Akant, dwuelementowa *antykwa zaprojektowana w latach 1975–80

przez Henryka *Sakwerd´ przy konsultacjach z Romanem *Tomaszew-

skim. Ostateczna wersja kroju powsta∏a w 1984 roku. 

14

Akapit, 1. ust´p; zaczynajàca si´ wci´ciem cz´Êç tekstu, koƒczàca si´

przewa˝nie niepe∏nym *wierszem. 2. poczàtek ust´pu tekstu wyró˝nio-

ny zwykle *wci´ciem b´dàcym wyraênym znakiem nast´pstwa nowej

myÊli.

Akcent, 1. w j´zykoznawstwie fonetyczne wyró˝nienie sylaby w wyra-

zie poprzez przycisk (wzmocnienie si∏y artykulacji), intonacj´ (zmian´

wysokoÊci tonu) lub iloczas (wyd∏u˝enie dêwi´ku). W piÊmie akcenty

te przedstawiane sà zazwyczaj za pomocà *znaków diakrytycznych.

2. w terminologii poligraficznej i wydawniczej potoczna nazwa wszyst-

kich *znaków diakrytycznych spe∏niajàcych funkcj´ graficznego przed-

stawienia wartoÊci fonetycznych, fonologicznych czy ortograficznych

w sk∏adanym tekÊcie. Akcenty stanowià istotny problem w *projektowa-

niu pism drukarskich. Muszà byç zharmonizowane z formà litery, aby nie

obni˝a∏y walorów estetycznych i *czytelno-

Êci tekstów. W zale˝noÊci od przeznacze-

nia *kroju pisma dla danej technologii

sk∏adania akcenty wyst´pujà na *noÊni-

kach pism wraz z poszczególnymi litera-

mi lub osobno, jako tzw. akcenty dosta-

wiane (np. do *czcionek wy˝szych stop-

ni) lub tzw. fruwajàce (latajàce) w nie-

których typach noÊników pism.

Litera grubej odmiany 

kroju ITC Eras zaprojektowana

w warszawskiej firmie Sad Ltd.

Akcent typograficzny, sposób wyró˝nie-

nia fragmentu tekstu za pomocà Êrodków stoso-

wanych w *typografii, takich jak: *odmiana *kroju

lub *stopnia pisma, wprowadzenie ornamentu, 

linii, koloru itp.

Aki Lines, zdobiona *antykwa jednoelementowa zaprojektowana

w 1970 roku przez japoƒskiego grafika Akihiko Seki w *International

Typeface Corp. Aki Lines jest *pismem akcydensowym o lekko zniekszta∏-

conym *grafemie antykwy i zdobionym w charakterystyczny sposób li-

niami cieniujàcymi.
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Aki Lines 

z zasobu pism na noÊnikach 

transferycznych 

firmy Mecanorma



W Kontrgambicie Falkbeera – filmie poświęco-
nym Stefanowi Szczypce pełnił rolę głównego
interlokutora [Muuwi Studio 2009]. Występo-
wał w audycjach radiowych rozgłośni ogólno-
polskich i lokalnych.

&c., &c., et cetera.

I wreszcie... od ubiegłego tysiąclecia jest 
wiceprezesem Warszawskiego Towarzystwa
Szachowego Drukarzy i Wydawców i współ-
organizatorem corocznych Szachowych 
Mistrzostw Polski książkorobów różnej maści.
Gdy kilka lat temu pisałam o Romanie Toma-
szewskim, opisałam go jako poligrafa, wy-
dawcę, bibliofila, edytora, typografa, erudytę,

popularyzatora, publicystę, wykładowcę, 
działacza, organizatora, nauczyciela, propaga-
tora, społecznika i specjalistę. Powiedzenie,
że „niedaleko pada jabłko od jabłoni” w przy-
padku Andrzeja jest szczególnie trafne. 
Przygotowując wystawę, stwierdziłam z satys-
fakcją, że wszystkie wymienione określenia
należą się również Andrzejowi. Dodałabym
do nich jeszcze co najmniej jedno, bo suche 
i encyklopedyczne wyliczenie nie oddaje tego,
jaki jest Andrzej. Jest przyjacielem, po prostu
dobrym człowiekiem i, zwyczajnie – mist-
rzem. Andrzej nie lubi pompatycznych słów 
i bombastycznych wyrazów uznania. Zwra-
cam się więc do niego – Andrzeju, a ostatnio
– Typografissimusie (zresztą sam się tak
przekornie nazwał podczas sprzeczki na
temat kogo można nazwać artystą, wywołaną
słowami Juliusza Wiktora Gomulickiego, iż
„typografia jest sztuką – w rękach artysty”).
Zatem, zgodnie z łacińską sentencją Magno-
rum non est laus sed admiratio, podziwiajmy,
ale nie chwalmy Andrzeja Tomaszewskiego 
i życzmy mu – plurimos annos!

Sto lat!

Agnieszka Cham
era-N
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Quiz, seria figuralnych *inicja∏ów zaprojektowanych dla Studio Hollen-

stein w Pary˝u. Ich autorami sà Daniel Sinay i Willy Abplanalp.

Quorum, linearna *antykwa z klinowymi *szeryfami, zaprojektowana

w 1977 roku przez Raya Bakera w pi´ciu *odmianach dla *International

Typeface Corp. Oferowana jest na *fontach Adobe, Linotype-Hell, Elsner

+Flake, URW i innych producentów.

Radiant, bezszeryfowa *antykwa dwuelementowa, zaprojektowana

w 1940 roku przez Roberta Huntera Middletona dla amerykaƒskiej firmy

Ludlow Co., produkujàcej *matryce tytu∏owe do sk∏adania tytu∏ów w ga-

zetach. Produkowana te˝ na *fotomatrycach niektórych firm, np. H. Ber-

thold A.G. *Rodzina tego kroju w dwunastu *odmianach zosta∏a przy-

gotowana w Elsner+Flake jako *fonty postscriptowe (Type1).

Radiant pó∏gruby

z fotomatryc firmy Berthold

Flora, *pismo akcydensowe klasy *ksenotypów z katalogu pism do *fo-

tosk∏adu w Studio Hollenstein, zaprojektowane przez Ulricha Meyera.

Pod tà samà nazwà *International Typeface Corp. rozpowszechnia inny

krój pisma, lekko pochy∏à linearnà *antykw´ bezszeryfowà.

Flower, *pismo p∏aszczyznowe z paryskiego Studio Hollenstein. Jego

autorem jest Andy Song, który zaprojektowa∏ oprócz pokazanej wersji

jeszcze inne, ró˝niàce si´ «obrazkami» wype∏niajàcymi wn´trze liter

oraz wariantami kolorystycznymi. Ka˝da z odmian ma swojà nazw´: In-

digo, Magic, Nuages, Kitch. Pismo nie ma *minusku∏y.

Folio, bezszeryfowa *antykwa linearna majàca ok. 15 *odmian. Zapro-

jektowana przez Konrada F. *Bauera i Waltera Bauma w latach 1957–62

dla Bauer’sche Gießerei we Frankfurcie n. Menem. *Czcionki z tym kro-

jem produkuje odlewnia Neufville w Barcelonie, do niedawna *matryce

linotypowe oferowa∏a niemiecka firma Harris-Intertype, a *fotomatryce

Berthold i Linotype. Komputerowe *fonty z krojem Folio znajdujà si´

w repertuarze Agfa Corp., Linotype-Hell, Scangraphic i URW.
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z powodu p∏etwy ogona, oblada wielce s∏awiona,
z∏ociÊcie b∏yszczàce mureny i «kosy» zielonob∏yskie,

115 konger – wróg krwio˝erczy swoich w∏asnych braci,
skorpena zdolna raziç nag∏ym ciosem g∏owy,
wreszcie glaucus bia∏y – letnià nie widziany porà.
Istniejà wszelako te˝ ryby, które dno zaros∏e wabi –
jak sparysoma, co pokarm prze˝uty sama trawi,

120 liczne odmiany szprotek, lamiros oraz smaris,

w. 113. oblada : Poeta u˝ywa zlatynizowanej formy gr. nazwy tej ryby melánuros
(czarny ogon), co umo˝liwia jej identyfikacj´ jako oblady noszàcej u nasady ogona
du˝à, czarnà plam´.

w. 114. «kosy» zielonob∏yskie : Wyst´pujàca w oryginale nazwa merula (dos∏.
kos), dosz∏a do nas we francuskim okreÊleniu wargacza merula (merleau, merlot).
Zaskakujàcy w stosunku do kosów epitet virentes (zielone), t∏umaczyç mo˝na tym,
˝e wiele ciemnych ryb mieni si´ w wodzie zielonkawymi refleksami.

w. 115. konger : Arystoteles w Historia animalium 8, 2, 191a wymienia kongera,
jako szczególnie zajad∏ego kanibala.

w. 117. glaucus : Nazwa u˝yta przez Owidiusza pochodzi od gr. glaucón i wska-
zuje na bia∏awo ubarwionà ryb´. Por. Izydor z Sewilli, Etymologia 12, 6, 28 : «glau-
cus okreÊlany tak od swego bia∏ego koloru; Grecy nazywajà bowiem to co bia∏e
s∏owem glaucón.

w. 119. Por. Arystoteles, Historia animalium 8, 2, 591b : «wydaje si´, ˝e tylko
ryba zwana scarus (sparysoma) prze˝uwa pokarm, tak jak czynià to czworonogi».

w. 120. odmiany szprotek : Owidiusz u˝ywa nazwy maenae, która przetrwa∏a
na okreÊlenie szprotek w j. hiszpaƒskim mena i w∏oskim menua, menella.

Konger
Conger

82

quin laude insignis caudae melanurus et ardens
auratis muraena notis merulaeque uirentes

115 inmitisque suae conger per uolnera gentis
et capitis duro nociturus scorpius ictu
ac nunquam aestiuo conspectus sidere glaucus.
At contra herbosa pisces laetantur harena,
ut scarus, epastas solus qui ruminat escas,

120 fecundumque genus maenae lamirosque smarisque

113 quin laude ADE : quum laude B quum laudo C quid laude Heinsius || 
caudae DE : –date AB –datae C || melanurus A1BCE: mel≤nrus A melancrus D || 
114 muraena C1D1E : munera ABD || merulaeque Sann. Saint-Denis : merola-
teque A merelateque B || 115 immitisque suae CE : imi– AB inmitis querulae D
infamisque suae Haupt intutusque suae Riese || conger E Logus Ciofanus Heinsius
Burmann Saint-Denis : cancer ABCD Pithou Vlitius Richmond Capponi gonger
Vollmer Lenz Mozley || gentis CDE : –tei A –tes A1B –ti Vollmer Richmond || 
116 capitis codd. : captus Ciacconus Vollmer || duro ACDE : diro B || scorpius DE : 
–pio ABC || ictu DE : iacet AB tactu C || 117 aestiuo CDE: stiuo AB || 118 laetan-
tur Riese Vollmer Owen Mozley Saint-Denis : laxantur codd. Capponi luxantur Haupt
Ehwald Richmond || 119 scarus CD1E : \\ rus A carus A1BD || ruminat CDE : 
–net AB || 120 maenae lamirosque Pantagathus Saint-Denis : menate lamirosque
AB menae mirosque C menae ///// E om. D || smarisque ABC : om. DE 

Skorpena
Scorpius (marinus)
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Angielsko-polski słownik terminów poligraficz-
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Horae ad usum Ecclesiae Romanae, zwane popularnie Modlitew-
nikiem królowej Bony (dalej: Modlitewnik)[1], znajdują się

obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie
skatalogowano je pod numerem inwentarzowym ZKW 1512. 

Swoją przyjętą powszechnie tytulaturę manuskrypt ten za-
wdzięcza powiązaniom z drugą żoną króla Zygmunta I Starego
– księżniczką sabaudzką Boną Sforzą, do której według niektó-
rych należał i za sprawą której miał przybyć do Polski. 

Pewne jest, że do zbiorów Zamku Królewskiego Modlitewnik
trafił w 1932 roku z kolekcji wilanowskiej. Stało się tak decyzją
dziedzica Wilanowa, Adama Branickiego, który przekazał ko-
lekcję (wraz z niemal całym księgozbiorem Biblioteki Wilanow-
skiej) w wieczysty depozyt państwu polskiemu, a ówczesny pre-
zydent kraju, Ignacy Mościcki, polecił umieścić ją w kaplicy na
Zamku Królewskim w Warszawie[2]. We wrześniu 1939 roku
manuskrypt wywieziono do Kanady, gdzie dołączył do zdepo-
nowanych skarbów wawelskich i skąd w 1959 roku powrócił do
Warszawy[3]. Początkowo umieszczono go w Muzeum Narodo-
wym; na Zamek Królewski trafił ponownie dopiero w roku 1984. 

Wcześniejsze losy rękopisu znane są w zasadzie dopiero od
czasów Jana II Kazimierza, ale można domniemywać, że wcześ-
niej pozostawał on własnością koronną. Pewne jest natomiast, że
gdy ostatni z Wazów abdykował z tronu polskiego i w 1669 roku
opuszczał Rzeczpospolitą, udając się do Francji, zabrał Modli-
tewnik ze sobą. Następnie, już jako opat Saint-Germain-des-Prés,
ofiarował go pani Louise de La Vallière – wcześniej metresie
Ludwika XIV, a później karmelitance Ludwice de la Miséri-
corde[4]. Ta z kolei w 1679 roku przekazała go w prezencie ślub-
nym swojej córce – Marii Annie, księżnej de Conti[5]. 5

Modlitewnik
królowej 
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1492 r.

facsimile

wstęp
Katarzyna Krzak-Weiss
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na Sobocińska, Andrzej Tomaszewski,
Bibliografia prac poligrafa, wydawcy i bib-
liofila Romana Tomaszewskiego (1921–1992)
za lata 1948–1994, [praca magist. w Insty-
tucie Informacji Naukowej i Bibliologii
UMK pod kierunkiem Janusza Tondela].
Toruń 2006, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici. Bibliologia V”. z. 376, s. 37–71. 

Bibliolog i typograf z jednej ulepieni są gliny,
[w:] Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów 
dedykowanych Profesorowi Januszowi 
Tondelowi... Toruń 2016, Wydawnictwo
Naukowe UMK, s. 23–28. 

Designing a special book: With both pleasure
and... fear, tłum. Jerzy Ludwichowski.
„TUGboat” 2007, vol. 29, no. 1 – XVII 
European TeX Conference, s. 16–19.

Długo oczekiwane kompendium, [rec.: Encyklo-
pedia książki], „Acta Poligraphica” 2017 
nr 9, s. 57–60, [przedruk:] „Wiadomości
Księgarskie” 2018 nr 80, s. 101–104.

Dociekliwość i ruch oporu. „2+3d” 2010 nr 34, 
s. 100–103.

Estetyczne i etyczne aspekty kształcenia poli-
grafów, [w:] II Konferencja Edukacyjna. 
Zawodowe szkolnictwo poligraficzne w epoce
technologii cyfrowych. Warszawa–Poznań
2011, Centralny Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Przemysłu Poligraficznego, 

s. 23–28; [uzup.:] „Przegląd Papierniczy”
2011 nr 12, s. 739–742.

Estetyka i funkcje druku, [redaktor i autor
działu A.T.] „Poligrafika” 2004 nr 1 – 2006
nr 8. 

Funkcjonalizm w typografii. Cz. I–VII [tekst 
wg Rolfa Rehe’a]. „Poligrafika” 1996 nr 12,
s. 38–39; 1997 nr 1, s. 43–44; nr 2, s. 38–39;
nr 4, s. 45–46; nr 5, s. 46–47; nr 6, s. 40–41;
nr 7, s. 55–56. 

Historia drukarstwa na Ukrainie jako przykład
współistnienia różnych kultur narodowych /
Icторія друкарства в Україні як приклад
співіснування багатонаціональних
культур, [referat:] http://www.youtube.
com/watch?v=A2KI_eFHZ1o]. Konferen-
cja naukowa Ukraińskiej Akademii 
Drukarstwa we Lwowie – Українська
книжкова спрaва у світовому контексті,
10–11 listopada 2011.

Historyczna typografia źródłem inspiracji współ-
czesnych projektantów. „Roczniki Biblio-
teczne” R. XLXIII :2009, s. 223–235.

Historyczne kroje pism drukarskich a fonty 
komputerowe. „Roczniki Biblioteczne” 
R. XLVI:2002, s. 255–266.

Hommage à Leon Urbański. „Wydawca” 1998
nr 5/6, s. 34–35; [przedruk w:] Światło dała
czarna sadza. Leon Urbański (1926–1998).
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Grafik. Typograf [katalog wystawy]. 
Warszawa 2007, Centrum Sztuki Studio, 
s. 20–23. 

Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki
ery druku, [recenzja], „Rocznik Biblioteki
Narodowej” R. XXXVII–XXXVIII :2006, 
s. 407–410; [skrót ang.:] Johannes Gutenberg
and the Beginnings of the Age of Print.
„Polish Libraries Today” 2005 nr 6, 
s. 120–121.

Katalog Warszawskiej Odlewni Czcionek. 
„Litera” 1974 nr 2, s. 88–98. 

Konkurs z tradycją, [w:] 57. Konkurs Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek. Najpięk-
niejsze Książki Roku 2016. Warszawa 2017,
PTWK.

Kroje pism – kolekcja „Wydawcy”, [100 wkładek
o krojach pism, podp. A.T.], „Wydawca”
1993 :nr 0 – 2003 :nr 1.

Książka artystyczna a typografia, [w:] W poszu-
kiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy,
typografa, artysty i technologii w pracy 
nad książką. Wrocław 2012, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 49–59. 

Lektura dla intelektualnej przyjemności, [rec,:
Keith Houston, Ciemne typki. Sekretne
życie znaków typograficznych], „Acta Poli-
graphica” 2016 nr 7, s. 67–70.

Luter a komputer, [w:] Bezpieczna droga Polski
do Europy [materiały XVIII Konferencji
Informatycznej]. Katowice–Mrągowo
2002, Polskie Towarzystwo Informatyczne,
s. 9–17.

Mróz wg AT, [w:] Krzysztof Mrozowski: Węd-
rowiec po Absolucie. Toruń 2018, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, s. 193–198. 

O fontach komputerowych. „Acta Universitatis
Wratislaviensis”, nr 2560 „Sztuka
Książki”, Wrocław 2003, s. 279–288. 

Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów.
„Acta Poligraphica” 2013 nr 1, s. 107–116.

Panoráma tiskových písem. „Typografia”
[Praha] 1976 nr 7, s. 249. 

Preliminaria ucieleśnienia pewnej książki.
„Akapit” 2008 nr 3, s. 144–148. 
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� Rok 2017 to czas wyjątkowy, łączący w sobie przeszłość 
i przyszłość gazownictwa dystrybucyjnego w Polsce. Pod
względem historycznym obchodzimy w nim jubileusz 80-
-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego – pierwszego
polskiego projektu nastawionego na modernizację gospo-
darki, który na szeroką skalę wykorzystywał gaz ziemny 
dostarczany wybudowanym w 1937 roku gazociągiem cen-
tralnym. Stanowił on symboliczny dowód na dalekow-
zroczne podejście władz II Rzeczpospolitej do mechaniz-
mów decydujących o sprawnym i bezpiecznym funkcjono-
waniu państwa.
� Dziedzictwo nowoczesnej polityki energetycznej lat mię-
dzywojennych przywoływane jest w nowej strategii Polskiej
Spółki Gazownictwa, która poprzez realizację wysokonakła-
dowych inwestycji oraz gazyfikację terenów niezgazyfiko-
wanych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju kraju
i wyrównywania różnic cywilizacyjnych. Ciągłość, bezpie-
czeństwo,  niezawodność dostaw gazu ziemnego oraz sys-
tematyczna rozbudowa sieci dystrybucyjnych pozwoliła
PSG na osiągnięcie w ostatnim czasie pozycji lidera wśród
spółek zajmujących się dystrybucją paliwa gazowego w kra-
jach Unii Europejskiej.



Projektowanie pism drukarskich w Polsce. 
„Poligrafika” 2000 nr 7, s. 71–72; nr 8, 
s. 77–78; nr 9, s. 65–66; nr 11, s. 75–76; 
nr 12, s. 95–97. 

Przygoda grafika z historią Warszawy. „Sesje
Varsavianistyczne” 2009 z. 18, s. 93–114.

Przyszłość książki w dobie mediów elektronicz-
nych, [w:] Obchody Jubileuszy [...] Dwadzie-
ścia lat później. Inowrocław 2002–2012.
Warszawa 2012, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, s. 17–22; [skrót:] Poskromienie
Kasandry. Książka kontra media elektro-
niczne. „Poligrafika” 2012 nr 10, s. 42–44. 

Repertuar znaków fontów komputerowych, [w:]
Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opako-
wań z nadrukiem. Konferencja Naukowo-
-Techniczna. Poznań 2010, Centralny Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Poligraficznego, s. 175–179.

Rewitalizacja kroju pisma Brygada. „Acta Poli-
graphica” 2018 nr 11, s. 7–22.

Spostrzeżenia i refleksje typografa po lekturze
książki „Pismo drukowane w Polsce XV–
–XVIII wieku”, [rec.], „Roczniki Biblio-
teczne” R. XLV:2001, s. 289–298. 

Technika projektowania znaku firmowego. 
„Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu TeX”, z. 18, Toruń 2002, s. 9–14.

Vademecum metodyki projektowania, [rec.: 
José Scaglione, Laura Meseguer, Cristóbal
Henestrosa, Jak projektować kroje pisma.
Od szkicu do ekranu], „Acta Poligraphica”
2013 nr 2, s. 131–136.

Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa 2001–
–2005. Państwowe Wydawnictwo Nau-
kowe [hasła z dziedz. poligrafii, typografii
i pisma, m.in.: Pismo drukarskie. T. 21, 
s. 105–106, Typografia. T. 28, i in.]. 

Znaki diakrytyczne elementem jakości kroju
pisma. „Pro Typo” 1991 nr 1, s. 41–45. 
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Varia
[Audycja podcast], red. Katarzyna Wójcik,

Książki pod lupą – Paneuropa Kometa Hel,
http://pisarze.pl/publicystyka/10683-
ksiazki-pod-lupa-paneuropa-kometa-
hel.html/; http://ksiazkipodlupa.pl/page/5/,
[grudzień 2015].

[Audycja radiowa] Eteryczna Akademia Sztuki.
Rozmowy z gośćmi o kulturze, sztuce, litera-
turze, red. Marek Jaromski, [gość: A.T.],
Radio Józef, 8/9 czerwca 2003.

[Audycja radiowa] Książka – przedmiot intym-
ny, red. Tadeusz Lewandowski, [m.in.
A.T.], Radio Bis, 11 maja 2003. 

[Audycja radiowa] Książka od podszewki, red.
Zdzisława Nowodworska, [gość A.T.], Radio
Obywatelskie, Poznań, 10 marca 1996. 

[Audycja radiowa] Mnie się to podoba: Naj-
piękniejsze książki roku, red. Beata Jewiarz,
[gość A.T.], RDC Polskie Radio, 26 maja
2018.

[Audycja radiowa] Portret artysty – Leon
Urbański, red. Ewa Prządka. [m.in. A.T.],
Program II PR, 9 lutego 1996. 

[Audycja radiowa] Sztuka znaku – typografia,
red. Lidia Nowicka, [gość A.T.], Program
III PR, 18 października 1988. 

[Audycja radiowa] Wieczór muzyki i myśli
„Znaki i symbole”, red. Ewa Prządka, 

[m.in. A.T.], Program IV PR, 9 paździer-
nika 1988. 

[Audycja radiowa] Zygfryd Gardzielewski – 
artysta książki, red. Magda Kujawa, [m.in.
A.T.], Radio Pomorza i Kujaw, 3 grudnia
2002. 

[Audycja radiowa], red. Ewa Prządka, [wy-
wiad z A.T. z okazji wystawy typografii
Josta Hochulego], Program IV PR, 
listopad 1989. 

[Audycja radiowa], red. Wacław Holewiński,
[o Krzysztofie Mrozowskim rozmawiają:
Piotr Bratkowski, Piotr Müldner-
-Nieckowski, Wacław Holewiński i A.T.].
Program II PR, 27 kwietnia 2017. 

[Edukacyjna prezentacja PDF] Od skrypto-
riów do e-booków 1364–2014. 650 lat w służbie
książki. Warszawa 2014, Komitet Organi-
zacyjny Obchodów Jubileuszu, Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich, ss. 24 
+ wersja włoskojęzyczna; 650 lat w służbie
książki. Jubileuszowy rok 2014 rokiem czytel-
nika [identyfikacja wizualna imprezy]. 

[Film] Kontrgambit Falkbeera, scen. Robert
Chwałowski, reż. Artur Białachowski, 
zdj. Paweł Dylik i Leszek Wesołowski,
muz. Łukasz Dziedzic, występują: Stefan
Szczypka i Andrzej Tomaszewski, War-
szawa 2009, Muuwi Studio Filmowe.
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[Opracowanie graficzne wystawy] W służbie
książki. Biblioteka Narodowa, 2006 
[z okazji 85-lecia Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek i 50-lecia Stowarzy-
szenia Księgarzy Polskich]. 

[Scenariusz wystawy] Stare i nowe wzorniki
pism. Galeria Krzysztofory, Muzeum His-
toryczne m. Krakowa. Otwarcie 2 X 1975
[wystawa z okazji XV Kongresu ATypI],
maszynopis, ss. 14; [katalog:] Stare i nowe
wzorniki pism drukarskich. Kraków 1975,
Muzeum Historyczne m. Krakowa i Ośro-
dek Pism Drukarskich w Warszawie, 
ss. 30 + 4 dodatek. 

[Wystawa indywidualna A.T.] Bibliothemata,
ekspozycja I: Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy, październik–grudzień 2008,
[publikacja]: Michał Hilchen: Bibliothe-
mata, proj. Ewa Jakubowska-Gordon; 
ekspozycja II: Klub Winda – Gdański 
Archipelag Kultury, marzec 2009.

[Wystawa indywidualna A.T.] Projekty, 
Bachotek k. Brodnicy, Konferencja 
TeX-owa, maj 2008.

[Wystawa indywidualna A.T.] Typografia
książkowa, ekspozycja I: Kraków, Galeria
Klezmer Hois, listopad 2008 – luty 2009,
[publikacja]: Typografia książkowa. Andrzej
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O GŁADKIM ŁĄCZENIU KRZYWYCH BÉZIERA

żeli potraktujemy punkty na płaszczyźnie jako wektory wodzące (tzn. potraktujemy
współrzędne punktów jako składowe wektora),możemy wzory na krzywiznę κA i κB
dla łuków Béziera odpowiednio A(t) i B(t) w punkcie G (czyli A(1) =B(0)) zapisać
następująco:

κA
def= 2

3
det(G −A2, A1 −A2)∣G −A2∣3 , κB

def= 2
3
det(B1 −G ,B2 −B1)∣G −B1∣3 . (5)

Zauważmy, że punkty A0 i B3 nie występują w powyższych formułach.
Zdefiniujmy wielkości hA i hB następująco (ich sens geometryczny zostanie

wyjaśniony dalej):

hA
def= det(G −A2, A1 −A2)∣G −A2∣ , hB

def= det(B1 −G ,B2 −B1)∣G −B1∣ . (6)
Dalej pokażemy, że wielkości hA i hB nie zależą od położenia punktu G na prostej
przechodzącej przez A2 i B1 i że do ich wyznaczenia wystarczy znajomość wielkości
A1, A2, B1 i B2.

Oznaczmy nieznane wielkości ∣G − A2∣ i ∣G − B1∣ jako odpowiednio p i q.
Zauważmy, że p+ q = ∣A2 −B1∣. Warunek równości krzywizn κA = κB można zatem
przeformułować następująco:

hA

p2
= hB

q2
, (7)

a tym samym zadanie redukuje się do układu dwóch równań liniowych z dwoma
niewiadomymi p i q:

p
q
=√hA

hB
, p+ q = ∣A2 −B1∣. (8)

Powyższe wzory nie dają się zastosować w przypadku hAhB ⩽ 0. Nie będziemy tego
zagadnienia rozwijać, poprzestaniemy na stwierdzeniu, że odpowiada on przyjęciu,
że punkt G jest punktem przegięcia i uwzględnienie tego przypadku jest możliwe
i nietrudne.

Pozostaje zatem wyznaczyć wielkości hA i hB.
Korzystając z definicji wyznacznika, łatwo można sprawdzić, że zależności

(6) są równoważne poniższym zależnościom:

hA = det (((
G −A2∣G −A2∣ , A1 −A2

))
), hB = det ((

(
B1 −G∣G −B1∣ ,B2 −B1

))
). (9)

Oczywiście wektory (G −A2)/∣G −A2∣ i (B1 −G)/∣B1 −G ∣ pojawiające się w równa-
niach (9) mają jednostkową długość. Ponieważ zgodnie z założeniem punkty A2, G
i B1 są współliniowe, zachodzą następujące zależności:

G −A2∣G −A2∣ = B1 −G∣G −B1∣ = B1 −A2∣A2 −B1∣ . (10)
Tym samym zależności (6) można zapisać, jak następuje:

hA = det(B1 −A1, A1 −A2)∣B1 −A2∣ , hB = det(B1 −A1,B2 −B1)∣B1 −A2∣ , (11)
co łatwo sprawdzić bezpośrednim rachunkiem. I to w istocie kończy procedurę wy-
znaczania punktu G – wzory (8) i (11) pozwalają w prosty sposób obliczyć współ-
rzędne punktu G.

BOGUSŁAW JACKOWSKI, ŁUKASZ DZIEDZIC, MAREK RYĆKO, PIOTR STRZELCZYK

się okazuje, lokalne metody w niektórych zastosowaniach prowadzą do porówny-
walnych lub wręcz lepszych wyników niż globalna metoda Hobby’ego, a są przy tym
prostsze w implementacji.

Resztaniniejszego artykułu poświęcona jest dwóm lokalnym technikom two-
rzenia gładkich połączeń krzywych Béziera, nadającym się do zaimplementowania
interakcyjnego.

3. Znajdowanie gładkiego połączenia
Załóżmy, że mamy dane dwa łuki Béziera: A(t) = (1− t)3A0 + 3t(1− t)2A1 +

3t2(1− t)A2+ t3A3 orazB(t)= (1− t)3B0+3t(1− t)2B1+3t2(1− t)B2+ t3B3. Oczywi-
ście A(0)= A0, A(1)= A3, B(0)= B0, B(1)= B3. Dla uproszczenia rozważań załóżmy
dodatkowo, że Ai ≠ Bj dla i , j = 0, 1, 2,3, z wyjątkiem A3 = B0; to znaczy zakładamy,
że rozważane dwa łuki tworzą ciągłą, dwusegmentową krzywą Béziera.

Będziemy starali się znaleźć takie położenie punktu A3 = G = B0, by połą-
czenie było jak najgładsze. Mówiąc precyzyjnie, będziemy żądać, by lewo- i prawo-
stronna krzywizna w punkcie G była taka sama. Założenia zadania zostały zilustro-
wane na rysunku 3.

Rys. 3. Sformułowanie problemu: przy zadanych punktach A0, A1, A2, B1, B2 i B3 należy
wyznaczyć punkt G taki, że łuki A(t) i B(t) (przy czym A3 =G = B0) łączą się w tym
punkcie możliwie gładko

Zauważmy, że założenie gładkości połączenia w punkcie G implikuje współ-
liniowość punktów A2, G i B1. Wynika to z podstawowej własności krzywych
Béziera,mianowicie linie proste wyznaczone przez pary punktów A0A1, A2A3, B0B1
oraz B2B3 są styczne do odpowiednich łuków Béziera w punktach A0, A3, B0 i B3.
Przyjmiemy zatem, że warunkiem, który musi spełniać punkt G, jest leżenie na linii
prostej wyznaczonej przez punkty A2 i B1.

Dodatkowo będziemy żądać, żeby krzywizna łuku A(t) dla t = 1 była równa
krzywiźnie łuku B(t) dla t = 0. Krzywiznę w danym definiuje się jako odwrotność
promienia okręgu stycznego do krzywej w danym punkcie; promień tego okręgu
nosi nazwę promienia krzywizny.

Zależności pozwalające obliczyć krzywiznę wielomianu Bernsteina w danym
punkcie można znaleźć m.in. we wspomnianej pracy [4]. Tu przytoczymy odnośne
wzory bez dowodu.

Niech ∣v∣ dla danego wektora (2-wymiarowego) v = (vx , vy) oznacza jego
długość, tzn. ∣v∣ def= √

v2
x + v2

y . Ponadto zdefiniujmy dla pary wektorów u = (ux , uy)
i v = (vx , vy) ich wyznacznik (ang. determinant) jako det(u, v) def= uxvy − uyvx . Je-
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Tomaszewski, proj. Małgorzata Dubowiak;
ekspozycja II: Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach, marzec 2009.

III.Książki i czasopisma zaprojektowane
przez Andrzeja (wybór z ponad 270 poz.)

„Acta Poligraphica” [półrocznik], makieta
czasopisma. Warszawa 2013, Centralny
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słu Poligraficznego.

„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo-
wej” [kwartalnik], makieta czasopisma.
Warszawa 1995, Biblioteka Narodowa, 
[z Ryszardem Kryską].

„Fundamenta Europaea” [kwartalnik], ma-
kieta czasopisma. Gniezno 2002. Colle-
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„Poligrafika” [miesięcznik], makieta czaso-
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XXI 2006; wyróżnienie w konkursie
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najpiękniejszych książek akademickich
Atena 2006].
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Warszawa 2006, Miejskie Przedsiębior-
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Geremek Bronisław: Świat opery żebraczej.
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powiem... Warszawa 2002,Wydawnictwo Do. [37]

Chcemy wolnoÊci 
Pawe∏ Machcewicz

7

Prawda o Czerwcu
Stanis∏aw Jankowiak
Agnieszka Rogulska

13

Narodziny buntu
17

Âwi´to wolnoÊci
31

Walka
101

Krajobraz po bitwie
139

Aresztowani
171

Kalendarium
211

Wykaz fotografii
214

Bibliografia
215

Spis treÊci

CHCEMY WOLNOÂCI 7

Gdy poszukuje si´ dla Poznaƒskiego Czerwca w∏aÊciwego

miejsca w powojennej historii Polski, to spoglàda si´ na 

niego zazwyczaj z perspektywy póêniejszych buntów 

i robotniczych wystàpieƒ przeciw „ludowej” w∏adzy. Ich 

daty widniejà na poznaƒskim pomniku upami´tniajàcym 

te wydarzenia. WyjÊcie robotników „Cegielskiego” na ulice

miasta mia∏o byç pierwszym ogniwem w dojrzewaniu 

masowego sprzeciwu, który z czasem doprowadzi∏ do 

powo∏ania niezale˝nych zwiàzków zawodowych, 

a nast´pnie do ca∏oÊciowego odrzucenia systemu. Poznaƒski

bunt – wedle tej interpretacji – stanowi∏ zaledwie poczàtek

tego procesu, pierwszy punkt na wznoszàcej si´ krzywej

spo∏ecznego oporu. Wskazywano na to, ˝e poznaƒski ruch

nie stworzy∏ ˝adnych form organizacyjnych, takich jak 

komitety strajkowe w 1970 r. na Wybrze˝u, nie zostawi∏ po

sobie ˝adnego trwa∏ego dorobku, jak np. utrwalone na 

piÊmie listy postulatów, uk∏adane zarówno w 1970 r., jak

i dziesi´ç lat póêniej.

Jest to oczywiÊcie prawdà, ale patrzenie na poznaƒski

bunt wy∏àcznie jako na poczàtek drogi wyznaczonej przez

kolejne masowe wystàpienia spo∏eczne utrudnia 

dostrze˝enie tego, co najwa˝niejsze w wydarzeniach 

rozgrywajàcych si´ 28 czerwca 1956 r. Poznaƒski Czerwiec,

pierwszy z serii wielkich buntów spo∏ecznych w PRL, 

by∏ chyba najbardziej radykalny z nich wszystkich, 

a z pewnoÊcià bardziej radykalny i otwarcie antysystemowy

(wolnoÊciowy – to jest mo˝e najw∏aÊciwsze s∏owo) ni˝ 

Marzec ’68, Grudzieƒ ’70 czy Czerwiec ’76.

U êróde∏ poznaƒskiego konfliktu le˝a∏y postulaty 

natury ekonomicznej i socjalnej – dotyczàce p∏ac, norm, 

warunków pracy – wysuwane na wiecach i masówkach, ale

prawie od samego poczàtku towarzyszy∏y im wàtki otwarcie

polityczne. Cegielszczacy wychodzàcy rankiem 28 czerwca

na ulice miasta usun´li tablic´ „Zak∏ady Przemys∏u 

Metalowego im. J. Stalina”, umieszczonà nad g∏ównà bramà.

W trakcie robotniczego pochodu, zmierzajàcego do centrum

Poznania, obok hase∏ takich jak: „Precz z normami”, 

„Chcemy obni˝ki cen”, „˚àdamy podwy˝ki p∏ac”, pada∏y

okrzyki: „Precz z bolszewikami”, „Precz z takà wolnoÊcià”,

„Precz z komunistami”, „Precz z bolszewizmem”, 

„WolnoÊci”, „˚àdamy wolnych wyborów pod kontrolà

ONZ”, „Niech ˝yje Miko∏ajczyk”. W czasie zgromadzenia 

na placu Mickiewicza, ówczesnym placu Stalina, w t∏umie

noszono transparenty z has∏ami: „Chcemy wolnoÊci”,

„Chcemy wolnych wyborów”. Na unieruchomionym 

Chcemy  
wolnoÊci
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wyruszanie poza miasto uzbrojonych grup, które 

najwyraêniej zmierza∏y do przeniesienia powstania do innych

miejscowoÊci; pojedynczy demonstranci (powstaƒcy?)

ostrzeliwujàcy si´ z dachów i strychów budynków jeszcze 

do wczesnych godzin porannych 30 czerwca.

W ten powstaƒczy scenariusz wpisa∏y si´ tak˝e 

dzia∏ania w∏adz majàce na celu st∏umienie rozruchów. 

Na ulice Poznania skierowano zmasowane oddzia∏y 

regularnego wojska. W t∏umieniu rewolty wzi´∏y udzia∏ 

pododdzia∏y 10. i 19. Dywizji Pancernej, 4. i 5. Dywizji 

Piechoty, ponad 400 czo∏gów, wozów pancernych 

i transporterów opancerzonych, niemal 900 samochodów,

razem oko∏o 10 tysi´cy ˝o∏nierzy. Ten ogrom ˝o∏nierzy

i sprz´tu rzucony zosta∏ do walki z grupami s∏abo 

uzbrojonych cywilów. Jak pisa∏ w swoim raporcie gen. 

Wsiewo∏od Straszewski, dowodzàcy jednostkami 

pacyfikujàcymi miasto: „Do pojedynczych prowokatorów

(w oknach, na dachach) prowadzono masowy i niecelny

ogieƒ ca∏ymi grupami ˝o∏nierzy”. Rezultatem by∏y liczne

przypadkowe ofiary. Âmierç ponios∏y co najmniej 74 osoby,

wi´cej ni˝ w grudniu 1970 r., kiedy to do starç, trwajàcych

d∏u˝ej ni˝ bunt w Poznaniu, dosz∏o w kilku miastach 

Wybrze˝a.

Mo˝na powiedzieç, ˝e Poznaƒski Czerwiec by∏ 

ostatnià insurekcjà w historii Polski, ostatnim powstaniem 

– ograniczonym do jednego miasta, ˝ywio∏owym, bardzo

krótkotrwa∏ym i efemerycznym. Nie pozostawi∏ po sobie

˝adnych struktur organizacyjnych ani konkretnego pos∏ania,

politycznego czy ideowego. Dlatego ten jego insurekcyjny,

rewolucyjny wymiar zosta∏ potem w du˝ym stopniu 

zapomniany, przyt∏oczony póêniejszymi wydarzeniami. 

Bardziej utrwali∏ si´ w spo∏ecznej pami´ci Paêdziernik ’56,

który by∏ procesem d∏u˝szym, o trwa∏ych konsekwencjach.

Bra∏a w nim udzia∏ inteligencja, dzi´ki temu zosta∏ opisany, 

pozostawi∏ Êlady chocia˝by w prasie, we wspomnieniach.

Cz´sto pomija si´ kluczowà rol´, jakà poznaƒski 

wybuch odegra∏ z punktu widzenia losów kraju. Nie b´dzie

przesady w stwierdzeniu, ˝e to poznaƒscy robotnicy obalili

stalinizm w Polsce. Bez Poznaƒskiego Czerwca nie by∏oby

polskiego Paêdziernika. Bunt w Poznaniu, jego skala, ˝ywio-

∏owoÊç i radykalizm, by∏y dla elity w∏adzy wstrzàsem, który

przekona∏ jà, ˝e konieczne sà zasadnicze zmiany polityczne

i ˝e nie mo˝na ju˝ z nimi zwlekaç. W partyjnych i policyjnych

dokumentach z tamtego czasu widaç wyraênie l´k przed 

ponownym wybuchem, który móg∏by objàç ca∏y kraj.
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Edycja 2000].

Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza
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– Modlitewnik królowej Bony 1528 r. Facsi-
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Gnieźnieńska Firma Wydawnicza Tum,
[nagroda Punkt „Gazety Wyborczej”].

Paszkiewicz Urszula: Cathalogus cathalogo-
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Teatr STU. Warszawa 1982, Młodzieżowa
Agencja Wydawnicza, [z Ryszardem
Kryską], [nagroda w konkursie PTWK,
1984]. 

Teslar Andrzej: Mistrza Samuela Typographa
Polaka sławnego we Florencyjej osiadłego 
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krotkie..., Warszawa 2009, Muzeum m.st.
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szą książkę akademicką Poznańskich 
Dni Książki Naukowej 2008].

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris
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Red. Michał Hilchen. Warszawa 2004,
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Informator. T. 1, Polskie i polonijne księgo-
zbiory instytucji. Oprac.: Barbara Bień-
kowska, Elżbieta Maruszak, Jacek
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Warszawa 1999, Bibliblioteka Narodowa 
i Fundacja im. Leopolda Kronenberga.
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168 rewolucja przemys∏owa i jej skutki dla Êwiata ksià˝ki

cjalnoÊci. Wyraênie rozdzieli∏y si´ wy-

dawnictwa i drukarnie. Wydawca, rów-

noczeÊnie b´dàcy cz´sto nak∏adcà, decy-

dowa∏ o doborze pozycji i przygotowa-

niu ich do druku. On by∏ inicjatorem,

decydentem i zleceniodawcà zarówno

wobec autorów, jak te˝ drukarƒ. Zak∏ady

poligraficzne ograniczone zosta∏y do ro-

li wykonawców: przyjmowa∏y i realizo-

wa∏y zamówienia. Nierzadko, ale nie za-

wsze, oba cz∏ony – wydawnictwo i dru-

karnia – by∏y cz´Êciami tego samego

przedsi´biorstwa, jednak zakres ich obo-

wiàzków by∏ ró˝ny.

Wyodr´bni∏ si´ zawód redaktora,

zw∏aszcza w obszarze czasopism. Redak-

torzy pe∏niàcy wczeÊniej, zwykle anoni-

mowo, funkcje pomocnicze wyrastali na

czo∏owe postacie decydujàce o zawarto-

Êci pisma, jego treÊci, poziomie i profilu.

Wokó∏ regularnie ukazujàcych si´ perio-

dyków skupia∏y si´ zespo∏y dziennika-

rzy, literatów (publicystyka, powieÊci

w odcinkach), ilustratorów. Wydawnic-

twa zatrudnia∏y kierowników artystycznych (graficznych). Tego rodzaju zaj´cia mog∏y

ju˝ stanowiç sta∏e êród∏a utrzymania, stawa∏y si´ zawodami. Zw∏aszcza, ˝e upowszech-

ni∏a si´ praktyka wyp∏acania honorariów autorskich. Profesjonalizacja sprzyja∏a dosko-

naleniu wykonywanej pracy, podnosi∏a sprawnoÊç i poziom.

Grupy fachowców organizowa∏y si´ w stowarzyszenia i zwiàzki zawodowe, które

skuteczniej ni˝ niezrzeszeni mog∏y walczyç o w∏asne sprawy bytowe, a tak˝e o interesy

ca∏ej bran˝y.

Od pierwszej çwierci XIX w. najsilniejsze stowarzyszenia zawodowe stworzyli wy-

dawcy, drukarze i ksi´garze. Np. niemiecki zwiàzek ksi´garzy (Börserverein des Deu-

tschen Buchhandels, za∏. 1825) skutecznie zwalcza∏ nielegalne przedruki, które by∏y 

plagà ówczesnych rynków ksià˝ki, regulowa∏ ceny i zasady wspó∏pracy z wydawcami,

poÊredniczy∏ w kontaktach handlowych, organizowa∏ targi lipskie, wydawa∏ tygodnik

(Börsenblatt), zawierajàcy m.in. przeglàd nowych ksià˝ek itp. Podobnà dzia∏alnoÊç roz-

wija∏y inne zrzeszenia pracowników ksià˝ki w ró˝nych krajach Europy i w Stanach

Zjednoczonych.

Wynikiem wieloletnich wspólnych staraƒ by∏o uchwalenie w 1886 r. tzw. konwencji

berneƒskiej* regulujàcej prawa autorów (m.in. odnoÊnie do honorariów) oraz wydaw-

ców. Konwencja owa, która leg∏a u podstaw mi´dzynarodowego prawodawstwa edytor-

skiego podpisana zosta∏a przez wi´kszoÊç rzàdów europejskich, ale nie przez wszystkie.

Nie przystàpi∏a do niej m.in. Rosja, a co za tym idzie zasady konwencji nie obowiàzywa-

∏y równie˝ na podleg∏ych jej ziemiach polskich.

Ok∏adka ksià˝ki projektu Willa Bradley’a

Chicago, 1894
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Jest to jeden z licznych przyk∏adów zró˝nicowania sytuacji ksià˝ki w ró˝nych kra-

jach a nawet regionach. Równie˝ na tych samych terenach koegzystowa∏y obok siebie

firmy du˝e i ma∏e, zak∏ady rzemieÊlnicze i przedsi´biorstwa wielkoprzemys∏owe, ksià˝ki

tradycyjne i nowatorskie zarówno pod wzgl´dem zawartoÊci, jak wyglàdu. Jak zwykle

najwi´cej by∏o form poÊrednich. Liczne zmiany zapoczàtkowane by∏y w XVIII w.; wiele

te˝ sprz´tu, materia∏ów technologii i nawyków z tamtych czasów stosowanych by∏o jesz-

cze przez d∏ugie lata. W sumie jednak XIX w. wprowadzi∏ prawdziwà rewolucj´ ksià˝ki.

Stwierdzenie to odnosi si´ równie˝ do bibliotek.

3. biblioteki, bibliotekarstwo, bibliologia

Zmiany, jakie dokona∏y si´ w obszarze bibliotek, by∏y pochodnymi dziewi´tnasto-

wiecznych przeobra˝eƒ w innych dziedzinach zwiàzanych z ksià˝kà. Ich wyznacznikami

by∏a przede wszystkim zwielokrotniona liczba pism oraz ich u˝ytkowników, jak rów-

nie˝ zró˝nicowanie zarówno jednych, jak drugich.

Przypomnijmy, ˝e dzi´ki przemys∏owi poligraficznemu na rynek trafia∏y dziesiàtki

tysi´cy tytu∏ów, w cz´Êci wielonak∏adowych si´gajàcych milionów (zw∏aszcza periodyki).

Mo˝na, wi´c mówiç o istnej lawinie piÊmiennictwa w stosunku do epok poprzednich.

Cechà charakterystycznà jest ogromny rozwój czasopiÊmiennictwa oraz literatury

oÊwiatowej, popularnej, przeznaczonej dla szerokich rzesz czytelniczych. Bowiem

w kr´gu u˝ytkowników wytworów typograficznych znalaz∏y si´ gremialnie klasy Êrednie

i cz´Êciowo ni˝sze, dotychczas nie uczestniczàce w ˝yciu kulturalnym. RównoczeÊnie

ogromne post´py poczyni∏a nauka i technika. Rozszerza∏y si´ zakresy piÊmiennictwa

ogólnego i pog∏´bia∏y specjalizacje. Nowe te zjawiska (albo zapoczàtkowane wczeÊniej,

Czytelnia w Radcliffe Library, Cambridge Mass., 1890 
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wu (kopii) sk∏adu drukarskiego na p∏ytach z innego materia∏u. Doskonalenie tego po-

mys∏u trwa∏o od poczàtku XVIII w. (1701 r.), ale wygodna w praktyce okaza∏a si´ dopie-

ro wersja wynaleziona przez Klaudiusza Genoux w 1829 r. i zastosowana w drukarni Di-

dotów. Wed∏ug niej sk∏ad drukarski odciska si´ w wilgotnym kartonie. Po wysuszeniu

matryc´ (pozytyw) umieszcza si´ w metalowej formie, do której wlewa si´ roztopiony

metal uzyskujàc trwa∏à p∏yt´ (negatyw). Z jednej matrycy mo˝na by∏o uzyskaç ok. 20

metalowych p∏yt stereotypowych. Pozwala∏o to na równoczesny druk na kilku maszy-

nach w du˝ych nak∏adach. Umo˝liwia∏o równie˝

przechowywanie gotowego sk∏adu mogàcego s∏u-

˝yç do dodruków lub nast´pnych wydaƒ. P∏yty ste-

reotypowe u˝ywane by∏y równie˝ do powielania

ilustracji drzeworytowych. Póêniej kopie sporzà-

dzano sposobem fotochemigraficznym na p∏ytach

cynkowych. P∏yty stereotypowe mog∏y byç p∏askie

lub wygi´te cylindrycznie, przystosowane do ma-

szyn rotacyjnych. Stereotypia znacznie u∏atwi∏a

druk wydawnictw wielonak∏adowych np. podr´cz-

ników i prasy.

Mechanizacj´ r´cznego sk∏adania i odlewania

czcionek umo˝liwi∏ linotyp* zbudowany w Sta-

nach Zjednoczonych w 1886 r. przez Ottmara Mer-

genthalera. Urzàdzenie wyposa˝one by∏o w meta-

lowe matryce z wyci´tymi w g∏àb obrazami czcio-

nek, które za naciÊni´ciem klawisza, jak w maszynie

do pisania, uk∏ada∏y si´ w wiersze. Po z∏o˝eniu jed-

nej linijki matryce przesuwa∏o si´ za pomocà dêwi-

gni do aparatu odlewniczego, gdzie tworzy∏ si´ od-

Zecernia w XIX-wiecznej drukarni ksià˝ek i czasopism

Linotyp 

rewolucja przemys∏owa i jej skutki dla Êwiata ksià˝ki 155

lew. By∏ on monolitem, wi´c w przypadku b∏´du

trzeba by∏o ca∏y wiersz sk∏adaç na nowo. Niedo-

godnoÊç t´ eliminowa∏o zastosowanie monotypu*
skonstruowanego w 1897 r. przez Amerykanina Tol-

berta Lanstona. Umo˝liwia∏ on mechaniczne sk∏a-

danie i odlewanie pojedynczych znaków.

Dzi´ki tym wynalazkom proces sk∏adania

przyspieszy∏ si´ czterokrotnie: z 1500 do 6000 zna-

ków na godzin´.

Dalszy, przyspieszony post´p przypada na

wiek XX, kiedy dzi´ki zastosowaniu fotochemigra-

fii, a póêniej elektroniki, ca∏kowicie zautomatyzo-

wane zosta∏y maszyny zecerskie.

Do koƒca XVIII w. pozostawa∏a w u˝yciu gu-

tenbergowska drewniana prasa do t∏oczenia odbi-

tek. Jej ulepszeniem by∏a skonstruowana ok. 1800 r.

przez uczonego – racjonalizatora lorda Karola

Stanhope (zm. 1816) prasa ˝elazna. Zasadniczy

przewrót dokona∏ si´ jednak dopiero dzi´ki 

wprowadzeniu szybkoÊciowej cylindrycznej ma-

szyny drukarskiej (maszyna pospieszna*) zbudo-

wanej przez drukarza Fryderyka Königa (zm. 1833) 

w 1811 r. Po raz pierwszy zosta∏a ona zastosowana

w Anglii w drukarni dziennika Times w 1814 r.

i szybko wypar∏a dawniejsze urzàdzenia. W 1817 r. w Niemczech powsta∏a istniejàca do

dziÊ znana fabryka maszyn drukarskich „König u. Bauer”.

Nast´powa∏y kolejne udoskonalenia znanych konstrukcji oraz prze∏omowe wyna-

lazki. Do takich zalicza si´ wprowadzenie maszyny rotacyjnej* w wersji opracowanej

przez R. M. Hoe (Howe) w 1846 r. w USA.

Bardzo istotnym elementem usprawnienia procesów wydawniczych by∏o zastoso-

wanie nowych technik ilustracyjnych. Na czo∏o innowacji w tej dziedzinie wysuwa si´ li-

tografia* wynaleziona w Niemczech w 1796 r. przez Alojzego Senefeldera (zm. 1834). By-

∏a ona taƒsza, szybsza i wygodniejsza w u˝yciu ni˝ dotychczas stosowane sposoby. Pole-

Prasa r´czna z ok. 1817 r.

PoÊpieszna prasa 

litograficzna,

Berlin, 1851 r.
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W 1918 r. tylko 47% dzieci obj´tych by∏o obowiàzkiem szkolnym, zaÊ w 1929/30 ju˝ 95%

(chocia˝ nie w pe∏nym siedmioklasowym wymiarze). Kolejne etapy rozbudowy sieci

szkó∏ pociàga∏y za sobà wzrost liczby bibliotek szkolnych, aczkolwiek nie wszystkie pla-

cówki nauczania dysponowa∏y w∏asnymi ksi´gozbiorami (np. w 1930/31 r. ok. 9% szkó∏

powszechnych by∏o ich pozbawione).

Post´py skrótowo ilustrujà nast´pujàce dane:

1929/30 r. 1936/7 r.

liczba bibl. zbiory (w tys.) liczba bibl. zbiory (w tys.)

bibl. szkó∏ powsz. publ. 23084 3442 24934 4869 

Êredn.ogólnokszta∏c. 756 1455 743 2103 

oÊr. kszta∏c. nauczycieli 227 435 27 82 

szkó∏ zawodowych 428 306 306 500 

ogó∏em 24495 5638 26010 6554

Znamienne sà te˝ dysproporcje w liczbie tomów przypadajàcych na jednego ucznia

(1936/7 r.):

w szko∏ach powszechnych publicznych 1,1

w Êrednich ogólnokszta∏càcych 13,5

w oÊrodkach kszta∏cenia nauczycieli 36,3

w szko∏ach zawodowych 7,8

Jak widaç, stosunkowo najlepiej zaopatrzeni w ksià˝ki byli uczniowie szkó∏ 

Êrednich ogólnokszta∏càcych, znacznie gorzej – szkó∏ powszechnych i zawodowych.

Optymistycznie przyjmowano niekiedy, ˝e Êrednia zasobnoÊç zbiorów w szko∏ach

Êrednich wynosi∏a 1600 tomów, w powszechnych zaÊ 170. OczywiÊcie sà to szacunki

orientacyjne.

W ciàgu dwudziestolecia liczebnoÊç zbiorów ulega∏a sporym wahaniom na skutek

wycofywania ksià˝ek zniszczonych, przestarza∏ych i nieodpowiednich dla tego rodzaju

czytelników. Kolejne wizytacje zwraca∏y uwag´ na zaleganie zb´dnych zasobów i niedo-

stateczne zaopatrzenie w lektury obowiàzkowe i zalecane. By∏y to sytuacje nagminne

i trudne do unikni´cia, skoro nak∏ady ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y by∏y niewspó∏mier-

nie niskie (np. w 1925 r. ksià˝ki dla m∏odzie˝y wydawano w liczbie ok. 500 egz.; nb. barie-

ry nabywcze stanowi∏y wysokie ceny).

Do kolejnych mankamentów mo˝na zaliczyç: brak pomocy naukowych, mebli i in-

nego wyposa˝enia, a nierzadko równie˝ – osobnego lokalu. Brakowa∏o personelu odpo-

wiednio wykwalifikowanego; nieustalony by∏ status bibliotekarzy szkolnych. Natomiast

podstawowym osiàgni´ciem tego okresu pozostaje uznanie przez w∏adze oÊwiatowe 

biblioteki jako integralnej cz´Êci szko∏y, nierozerwalnie zwiàzanej z ca∏oÊcià procesu

edukacyjnego.

WÊród pozosta∏ych typów bibliotek oÊwiatowych nale˝y wymieniç: ˝o∏nierskie

(w rozbudowanej sieci bibliotek wojskowych by∏y te˝ naukowe i fachowe), zwiàzkowe

i zak∏adowe (w przedsi´biorstwach przemys∏owych dzia∏a∏y równie˝ biblioteki fachowe

oraz oÊrodki informacji i dokumentacji), szpitalne, wi´zienne, parafialne (koÊcio∏y dys-

ponowa∏y te˝ licznymi cennymi ksi´gozbiorami naukowymi) oraz inne.
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Istotnym uzupe∏nieniem sieci bi-

bliotek powszechnych by∏y p∏atne czy-

telnie i wypo˝yczalnie, w przewa˝ajàcej

liczbie prywatne, rzadziej prowadzo-

ne przez organizacje spo∏eczne. ˚adne

statystyki nie wykazujà nawet w przy-

bli˝eniu ich liczby, ani zasobnoÊci.

Wiadomo jednak, ˝e od drugiej po∏.

XIX w. odgrywa∏y one wa˝nà rol´, któ-

ra w okresie mi´dzywojennym jeszcze

wzros∏a.

Podsumowujàc trzeba podkreÊliç,

˝e bibliotekarstwo polskie w okresie

mi´dzywojennym poczyni∏o znaczne

post´py. Powsta∏y rozbudowane sieci

placówek wszystkich typów. Rozpocz´-

∏a dzia∏alnoÊç Biblioteka Narodowa

i kilkadziesiàt innych wa˝nych ksià˝nic.

Wi´kszoÊç z nich n´ka∏y k∏opoty finan-

sowe, organizacyjne i kadrowe. Ârodo-

wisko bibliotekarskie stara∏o si´ je po-

konywaç. W∏aÊnie jemu nale˝y zawdzi´czaç wi´kszoÊç sukcesów bibliotekarstwa mi´-

dzywojennego osiàgni´tych mimo bardzo trudnych warunków zewn´trznych.

Od pierwszych lat powojennych trwa∏y dyskusje nad modelem struktury bibliotek

w kraju oraz ich miejscem w paƒstwie i spo∏eczeƒstwie. Rozwa˝ano mo˝liwoÊci uspraw-

nienia wewn´trznej pracy bibliotekarskiej (m.in. budownictwa, wyposa˝enia, normali-

zacji, opracowania i konserwacji zbiorów, czytelnictwa). Powa˝nym osiàgni´ciem by∏o

opublikowanie w 1934 r. instrukcji katalogowania alfabetycznego, zaÊ w 1935 r. – katalo-

gowania r´kopisów. Powsta∏y nowoczesne oddzia∏y informacji i dokumentacji wzoro-

wane na zagranicznych m.in. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Centralnej Biblio-

tece Wojskowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. Cennà pomoc metodycznà Êwiad-

czy∏a bibliotekarzom (g∏ównie dla bibliotek powszechnych) Poradnia Biblioteczna

Zwiàzku Bibliotekarzy Polskich (1929–39).

Kolejnymi problemami wymagajàcymi skutecznych dzia∏aƒ by∏o kszta∏cenie facho-

we i ustalenie statusu zawodowego bibliotekarzy. W omawianym okresie stworzone zo-

sta∏y mo˝liwoÊci zdobycia kwalifikacji na kilku poziomach. Studia akademickie prowa-

dzone by∏y w latach 1925–39 w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Wykszta∏cenie

Êrednie umo˝liwia∏a Jednoroczna Szko∏a Bibliotekarska przy Bibliotece Publicznej

w stolicy (1929–38). Podnoszeniu kwalifikacji w ró˝nych zakresach s∏u˝y∏y liczne kursy

zawodowe. Od 1931 r. wprowadzono egzaminy paƒstwowe I i II kategorii (dla absolwen-

tów studiów wy˝szych lub maturzystów) dajàce uprawnienia zawodowe.

We wszystkich istotnych kwestiach dotyczàcych spraw i ludzi ksià˝ki aktywnie

uczestniczy∏y organizacje zawodowe. Wa˝nà rol´ odgrywa∏ Zwiàzek Bibliotekarzy Pol-

skich (za∏. 1917). Organizowa∏ on m.in. ogólnokrajowe zjazdy, na których dyskutowano

podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne oraz ustalano podstawy polityki biblio-

Poezje Juliana Przybosia, ok∏adka projektu

W∏adys∏awa Strzemiƒskiego, Cieszyn 1930
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Wyk∏ady z bibliologii dla uczniów Gimnazjum Krzemienieckiego (Liceum Wo∏yƒ-

skiego) prowadzi∏ przez 22 lata (1809–31) tamtejszy bibliotekarz Pawe∏ Jarkowski (zm.

1845). Prawda, ˝e szko∏a ta za∏o˝ona i patronowana przez T. Czackiego, odznacza∏a si´

wysokim poziomem nauczania i wspania∏à bibliotekà*, ale formalnie pozostawa∏a szko-

∏à Êrednià.

D∏ugoletnià tradycj´ mia∏y s∏ynàce z erudycji wyk∏ady bibliografii w Uniwersytecie

Krakowskim. Przez 23 lata (1811–34) prowadzi∏ je dyrektor Biblioteki Jagielloƒskiej i kie-

rownik katedry bibliografii wspomniany ju˝ Jerzy S. Bandtkie, póêniej na dalsze 21 lat

(1837–58) objà∏ je wybitny filolog i bibliotekarz Józef Muczkowski (zm. 1858).

Podobne zaj´cia odbywa∏y si´ w innych uczelniach. W Warszawie np. krótkie cykle

prowadzili J. Lelewel (1820/21) i K. Estreicher (1865–68). Obaj wybitni uczeni w swej

póêniejszej twórczoÊci wykorzystali ogromny materia∏ przygotowany do wyk∏adów.

Znane w wi´kszoÊci przypadków konspekty i teksty prelekcji imponujà oczytaniem

w literaturze Êwiatowej, wszechstronnoÊcià i g∏´bià uj´cia tematów zwiàzanych przede

wszystkim z bibliotekarstwem naukowym. Szeroko traktowa∏y kwestie filologiczne i hi-

storyczne w nauce o ksià˝ce. Profesorowie wykorzystywali te˝ ka˝dà okazj´, aby krzewiç

znajomoÊç i poszanowanie kultury polskiej.

Wraz ze wzrostem liczby bibliotek i znaczenia bibliotekarstwa powszechnego mno-

˝y∏y si´ ró˝ne formy dokszta∏cania jego pracowników (kursy, instrukta˝e, poradniki).

W 1917 r. powsta∏ Zwiàzek Bibliotekarzy Polskich. Inteligencja a wÊród niej bi-

bliotekarze wszystkich szczebli Êwiadomie i konsekwentnie przygotowywali ksià˝ki 

i biblioteki do s∏u˝by niepodleg∏ej ojczyênie. Ich màdrej i dalekowzrocznej polityce 

zawdzi´czamy znaczne sukcesy w tej dziedzinie osiàgni´te w dwudziestoleciu mi´dzy-

wojennym.
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˚yjemy w latach zasadniczych przemian dokonujàcych si´ na 

naszych oczach i cz´Êciowo z naszym udzia∏em niemal we 

wszystkich dziedzinach politycznych, ekonomicznych, cywiliza-

cyjnych i kulturowych. Zawsze w takich okolicznoÊciach panowa∏y

tendencje odwracania si´ od przesz∏oÊci, traktowanej jako balast,

utrudniajàcy marsz ku nowej, wspania∏ej przysz∏oÊci. Dopiero 

póêniej, po zach∏ystni´ciu si´ nowoczesnoÊcià, nast´powa∏a refleksja,

˝e ˝adna trwa∏a konstrukcja spo∏eczna nie mo˝e powstaç ani nie

utrzyma si´ bez fundamentów, które tworzy dziedzictwo histo-

ryczne. Tak bywa∏o w ró˝nych prze∏omowych epokach dziejów,

tak te˝ jest obecnie. WczeÊniej w krajach wyprzedzajàcych nas pod

wzgl´dem technologicznym, ale równie˝ obecnie w naszej trudnej

rzeczywistoÊci toruje sobie drog´ zrozumienie, ˝e historia nie jest 

zb´dnym luksusem, lecz nieodzownym sk∏adnikiem wspó∏czes-

noÊci a w jeszcze wi´kszym stopniu – przysz∏oÊci.

To uniwersalne doÊwiadczenie szczególnie odnosi si´ do Êwiata 

ksià˝ki. Ksià˝ka bowiem by∏a i jest nie tylko jednym z podstawowych

kana∏ów komunikacyjnych, narz´dzi przekazu informacji i zacho-

wania pami´ci, bez którego nie mog∏aby funkcjonowaç ˝adna 

zorganizowana spo∏ecznoÊç. Jest równie˝ si∏à sprawczà uczestniczàcà

w formowaniu treÊci myÊlenia i dzia∏ania. Wystarczy przypomnieç,

˝e prze∏omowe epoki w dziejach ludzkoÊci wià˝à si´ ze zmianami

form komunikacji piÊmienniczej. Okres historyczny ka˝dego spo∏e-

czeƒstwa datuje si´ od zastosowania pisma. Wynalazek druku 

otwiera epok´ nowo˝ytnà, obecnie zaÊ mówi si´ o nadejÊciu 

ery elektronicznej.
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