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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  41 R O K  2014 

Zygfryd Gardzielewski (1914  –2001). 

W stulecie urodzin  

Zefiryn Jędrzyński 

Toruń 

 Był wspaniałym, skromnym i cichym człowiekiem. Patrzył życzli-

wie ludziom w oczy. Nie zabiegał o względy. Okazywane mu uznanie 

peszyło go. A przecież był sławnym, wybitnym artystą książki. Po-

twierdzały to największe krajowe i zagraniczne autorytety sztuki edy-

torskiej. Wydawnictwa – zwłaszcza bibliofilskie, muzealne, naukowe 

– ubiegały się o jego usługi. Miał wielki talent scalania treści, szaty 

graficznej oraz druku książek. „Piękno kształtem jest miłości”, stwier-

dzał C. K. Norwid. Sprawdziło się to całkowicie także w wypadku 

Zygfryda Gardzielewskiego. To bezgraniczne umiłowanie książek, 

niezaprzeczalny talent i ciągle zdobywana wiedza wskazywały mu 

sposoby czynienia druków pięknymi.  

 W życiu zawodowym i prywatnym był duszą i ciałem oddany To-

runiowi. Dawał wiele miastu i sam chłonął z jego piękna oraz tradycji. 

„Mistrzem Zygfrydem z Torunia” nazywał Gardzielewskiego znakomi-

ty uczony i bibliofil prof. Juliusz Wiktor Gomulicki. Odczytano nieo-

mylnie wpływ toruńskiego gotyku na rysunek czcionek jego projektu. 

Było dla niego oczywiste, że nazwał te czcionki antykwą toruńską. 

Elementy architektury Torunia są wszechobecne w jego pracy arty-

stycznej, wkomponował je nawet w kształt czcionek i do ilustracji 

książki Morcinka o zbójniku tatrzańskim – Ondraszku! 

 Służył miastu rodzinnemu i rozsławiał je swoim talentem. Tu urodził 

się  21 stycznia 1914 r.  i  tylko  na krótko, za to zawsze  niechętnie  Toruń     
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Z. Gardzielewski w swojej pracowni przy ul. Warszawskiej 

opuszczał. Jego ojciec, Paweł, w okresie zaborów był pracownikiem 

technicznym w teatrze, a po wyzwoleniu został kasztelanem (gospoda-

rzem) gmachu ratusza. W związku z tym Gardzielewscy otrzymali 

służbowe mieszkanie w należącym do miasta tzw. pałacu mieszczań-

skim. Matka – Anna z Wendów, zajmowała się wychowaniem sze-

ściorga dzieci. Po śmierci męża w 1922 r. otrzymała pracę i mieszka-

nie w Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika przy ul. Wysokiej 16. 

Zygfryd mieszkał tam z matką i rodzeństwem do 1946 r. Tam właśnie 

w świat książki wprowadzał go znakomity bibliofil i dyrektor Książni-

cy Zygmunt Mocarski (1894 –1941), ukazując młodemu chłopcu urok 

i piękno wydawnictw, w tym inkunabułów. Z rekomendacji tego wy-

bitnego znawcy dziejów książek i druku, działacza kultury oraz zało-

życiela Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, Zygfryd 

Gardzielewski podjął 11 września 1930 r. naukę zawodu rysownika 

litografa w Pomorskiej Drukarni Rolniczej przy ul. Bydgoskiej 56. 
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W Oddziale Graficznym „Sztuka” tej drukarni uczył go litografii wy-

bitny mistrz w tej dziedzinie – Aleksander Sysko. Równocześnie uczęsz-

czał do II Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej. 22 lutego 

1936 r. otrzymał wypowiedzenie pracy z powodu upadłości firmy. Dru-

karnię uratowali pracownicy, zakładając Zrzeszenie Byłych Pracowni-

ków Pomorskiej Drukarni Rolniczej, którą skutecznie kierował aż do 

wojny Józef Karol Kuszel. Dzięki niemu Gardzielewski i Sysko pozo-

stali na dotychczasowych stanowiskach pracy. Litografie toruńskie 

znane były w całym kraju z doskonałej jakości. Drukowali tu repro-

dukcje swych dzieł wybitni artyści (np. Leon Wyczółkowski, który 

osobiście nadzorował realizację teki swoich grafik i rysunków), a także 

znani miejscowi twórcy (Eugeniusz Gros, Eugeniusz Przybył, Brunon 

i Feliks Gęstwiccy i in.). To dzięki nim chłonny fachowej wiedzy Gar-

dzielewski poznał głębiej tajniki warsztatu sztuki. 

 We wrześniu 1939 r. uciekł przed wojskami hitlerowskimi do War-

szawy i zaangażował się w działania obronne stolicy. Po jej kapitulacji 

wrócił do Torunia. Podjął pracę retuszera zdjęć w zakładzie fotogra-

ficznym swego przyszłego teścia, Alojzego Czarneckiego, gdzie pra-

cował do 1945 r. Po wyzwoleniu Torunia zaangażował się w ratowanie 

dóbr kultury, zatrudniając się w Książnicy Miejskiej im. M. Koperni-

ka. Już w maju 1945 r. zorganizował Wystawę Książki Polskiej i opra-

cował graficznie broszurę Janiny Przybyłowej Książnica Miejska im. 

M. Kopernika w Toruniu wobec lawiny. Zapoczątkowały one jego póź-

niejszą, jakże bogatą i wielce owocną pracę nad pięknem książki, co 

stało się pasją jego życia. 3 sierpnia 1945 r. został przyjęty do Towarzy-

stwa Bibliofilów im. J. Lelewela i wybrany w skład jego zarządu.  

Projektował plakaty, tworzył grafiki i ekslibrisy, ale przede wszyst-

kim artystycznie opracowane i aktualnie bardzo potrzebne wydawnic-

twa, w tym czytanki dla dzieci, cenione w regionie, w którym Niemcy 

wytępili polskie publikacje. Ten dorobek artystyczny zadecydował, że 

Komisja Kwalifikacyjna Zarządu Głównego rekomendowała go w 

1945 r. na pełnoprawnego członka ZPAP z oficjalnym tytułem artysty 

grafika. Przez trzy kadencje w znaczącym toruńskim środowisku arty-

stów pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału ZPAP. Od 1 lipca 

1946 r.  był  etatowym  artystą  grafikiem  Drukarni  Toruńskiej  nr  4  przy 
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Pierwsza bibliofilska publikacja opracowana przez Zygfryda 

Gardzielewskiego. Składał ją i tłoczył drukarz Leander Gardzielewski, 

brat Zygfryda 

 

ul. św. Katarzyny, która potem przyjęła nazwę Toruńskiej Drukarni Dzie-

łowej; od 1 czerwca 1960 r. pełnił w niej odpowiedzialną funkcję sze-

fa produkcji. 1 lipca 1964 r. połączono drukarnie przy ul. św. Katarzy-

ny i ul. Rabiańskiej, tworząc Zakłady Graficzne w Toruniu. Gardzie-

lewski był w tym rozbudowującym się gigancie nieprzerwanie szefem 

produkcji aż do 1973 r. 
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Opracowany graficznie i sygnowany imiennie przez Z. Gardzie-

lewskiego Wybór czytanek. Egz. z pieczątką cenzury,  

z datą 7 VI 1945 r. (w zbiorach autora) 

  

 Uznanemu artyście grafikowi książki i typografii w 1951 r. rektor 

UMK zlecił prowadzenie zajęć z litografii artystycznej dla studentów 

Wydziału Sztuk Pięknych. Prowadził je do 1955 r., a następnie znów 

w latach 1968 –1971.  

Już w sierpniu 1956 r. w Departamencie Produkcji Technicznej 

Centralnego Urzędu Wydawniczego specjalna komisja dokonała oceny 

jego graficznego projektu nowego kroju pisma, opracowanego tech-

nicznie wspólnie z Józefem Gruszką. W składzie komisji byli przedsta- 



240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaproszenie na otwarcie wystawy 20 V 1968, z ekslibrisem 

A. Czarneckiego, wykonanym z motywami Torunia przez 

Z. Gardzielewskiego (zbiory autora) 

 

wiciele przemysłu poligraficznego, wydawców („Czytelnika” reprezen-

tował Roman Tomaszewski) i ZPAP (Stefan Bernaciński). Komisja 

ustaliła m.in.: „Rysunek pisma jest piękny, dekoracyjny. [...] Niecen-

tryczne ustawienie okrągłych liter stwarza wrażenie gotyku [...]. Za-

projektowane pismo należy wykorzystać [...], ponieważ posiada duże 

walory estetyczne, a asortyment polskich pism jest nikły”. 

Z zamiarem opracowania nowego kroju pisma artysta nosił się dość 

długo, bo od okresu okupacji. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie. 

Już po przyjęciu czcionki do realizacji, pisał o tym pod koniec 1956 r.: 

„Żeby stworzyć czcionkę, która nosiłaby  w swym kroju prawdziwy pol-  
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Prospekt Odlewni Czcionek z antykwą toruńską, z odręcznym auto-

grafem jej twórcy (ze zbiorów autora) 

  

ski charakter, musiałem odbyć głębokie studia. Większość czytelników 

książki nie zdaje sobie sprawy, że krój pisma decyduje niejednokrotnie 

o tym, czy książka będzie miła, dobrze się czytała i nie męczyła wzro-

ku. Wydawca do tych zalet stawia żądanie, by czcionka była ekono-

miczna, to znaczy możliwie wąska, co zmniejsza objętość książki. 

Drukarz zaś żąda, by litera była tak zbudowana, żeby w czasie druku 

nie uległa uszkodzeniu. Natomiast grafik – twórca nowego kroju pi-

sma – komponuje je tak, by każdą literę można było ustawić obok 

drugiej – w pełnej harmonii, by ustawione słowo, wiersz czy kolumna 

stworzyły spokojną płaszczyznę. I to jeszcze nie wszystko. Każdy 

język ma swoje odrębne cechy, np. w polskim istnieje bardzo dużo 

liter pochyłych, jak »y«, które w innych językach występują daleko 

mniej. Dlatego użycie ich pism w naszej grafice stwarza właśnie nie-

porządek.[...] Do tej pory mieliśmy jeden jedyny krój o takich walo-

rach – była nim Antykwa Adama Półtawskiego. [...] Otoczenie wywiera 

wpływ na twórcę. [...] Czcionka moja ma w swej linii wyraźny wpływ 

gotyku: to na pewno architektura Torunia i dlatego nazwałem ją Anty-
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kwą Toruńską”. Jest to jedyny zachowany maszynopis z odręcznymi 

poprawkami autora, obecnie w zbiorach Biblioteki UMK. Z reguły 

pisaniem zajmowała się żona – Nina Gardzielewska.  

 Odlewnia czcionek w Warszawie przygotowała i udostępniła dru-

karniom matryce linotypowe antykwy toruńskiej. Znalazła ona zasto-

sowanie zwłaszcza w druku literatury pięknej oraz druków ozdobnych. 

Chwalili ją eksperci i znawcy estetyki druku, a także autorzy książek. 

Jej pojawienie było wydarzeniem głośnym w kraju i wzbudziło zainte-

resowanie poligrafów zagranicznych. Pierwszą książką wydrukowaną 

tą czcionką była zrealizowana w Toruniu dla wydawnictwa PAX 

w 1958 r. opowieść Zofii Kossak-Szczuckiej Rok polski. W wielu dru-

kach do dziś stosuje się antykwę toruńską, zwłaszcza w wydawnic-

twach bibliofilskich i drukach okazjonalnych. Czcionka żyje po-

wszechnie dzięki pieczołowitemu przeniesieniu jej do internetu przez 

Janusza Mariana Nowackiego z Grudziądza, popularyzatora sztuki 

druku Zygfryda Gardzielewskiego. 

 Dnia 22 marca 1977 r. minister kultury i sztuki powołał Zygfryda 

Gardzielewskiego na „rzeczoznawcę w ocenie grafiki współczesnej na 

terenie całego kraju”. Był już szeroko znanym i cenionym artystą gra-

fikiem oraz artystą sztuki i typografii książki. Odbiorcami jego projek-

tów były władze Torunia, Towarzystwo Naukowe, Muzeum Okręgowe, 

Towarzystwo Miłośników Torunia, a zwłaszcza Towarzystwo Bibliofi-

lów im. J. Lelewela. O jego opracowania graficzne oraz ilustracje 

książek ubiegały się dla swych prestiżowych publikacji renomowane 

wydawnictwa, w tym Instytut Wydawniczy PAX, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Ludowa Spół-

dzielnia Wydawnicza (dzieła Kraszewskiego), a także Muzeum Naro-

dowe i Biblioteka Sejmowa w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Mal-

borku, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich i inne – w sumie 

aż 42 instytucje. Jako artysta książki i szef produkcji Gardzielewski 

przyczynił się do wspaniałej renomy Zakładów Graficznych w Toruniu. 

Marzył jednak od lat o artystycznej kameralnej pracy nad drukami. 

Cieszyłem się trwającą ponad pół wieku przyjaźnią przykładnego mał-

żeństwa Gardzielewskich i znam wieloletnią tęsknotę Zygfryda za małą 

oficyną, gdzie powstawałyby piękne druki i książki. Zaczynała go mę-

czyć  pogoń  za wykonaniem  planów  druku wielonakładowych książek. 
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Prospekt internetowej wersji Antykwy Toruńskiej, opracowany przez  

J. M. Nowackiego (zbiory autora) 

 

Był z natury człowiekiem kameralnym, wyciszonym i wielkim miło-

śnikiem rzeczy pięknych. Latami zabiegał o powstanie małej oficyny, 

gdzie można byłoby druki wypieścić i nadać im nieszablonowy kształt. 

W rozmowach naszych ciągle do tego wracał. Wreszcie w 1971 r. po-

jawiła się pierwsza realniejsza nadzieja. W grubej makiecie introliga-

torskiej księgi z blaszanym grzbietem (dyplomowa praca czeladnika – 

introligatora) Nina zaczęła już nawet pisać kronikę narodzin oficyny. 

Zaczyna się od entuzjastycznych słów: „A więc wreszcie marzenia 

Zygfryda, mojego męża, zaczynają nabierać realnych kształtów. Cho-

dzi oczywiście o Oficynę. A było to tak; któregoś dnia, trudno nam 

w tej chwili ustalić dokładną datę, ale była to już późna jesień albo 

początek zimy, przyjechał do Torunia dyrektor naczelny [Zjednocze-

nia] Przemysłu Poligraficznego Czesław Kulesza, któremu w czasie 

wieczornego spaceru Zygfryd powiedział o swoich marzeniach – nie 

jest to może właściwe określenie, ale w tej chwili innego nie znajduję. 

Dyrektor Kulesza zapalił się do pomysłu stworzenia małej oficyny, 

której celem i zadaniem byłoby drukowanie ładnych, artystycznych 

druków”.  
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Zapisała datowane od 25 lutego do 22 marca 1971 r. cztery strony 

dużego formatu makiety (19,5 x 24 cm) i na tym koniec (rękopis jest 

w moim archiwum, opublikowałem go w „Folia Toruniensia”, Toruń 

2013, t. 13, s.139-142). Były kłopoty z prawami własności upatrzone-

go na oficynę budynku – niegdyś siedzibę masonów – przy ul. Łazien-

nej, potem własność parafii Świętych Janów. Odrestaurowany, jest 

obecnie użytkowany przez kurię biskupią. Zygfryd nadal poszukiwał 

szans na stworzenie oficyny drukarskiej. Marzenia zrealizowały się 

jednak dopiero w 1974 r., gdy powstała ona w nowo zbudowanym 

przy ul. Słowackiego gmachu Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Ko-

pernika (obecnie Książnica Kopernikańska). Porzucił intratną posadę 

w Zakładach Graficznych i od 1 listopada 1973 r. zatrudnił się w obda-

rzanej ciągle wielkim sentymentem Książnicy Miejskiej. W jej piwni-

cach stworzył z niczego i niemal za darmo kierowaną przez siebie Ofi-

cynę Drukarską. 

 Klasycznymi metodami, wraz z trafnie dobranymi drukarzami, 

realizował tu druki wypieszczone graficznie, zgodne z tradycją najlep-

szych wzorców czarnej sztuki – arcydzieła, poszukiwane przez kone-

serów nie tylko w Polsce. „Budował kształt artystyczny swych książek 

i druków wyłącznie w oparciu o klasyczną czerń, rzadko zdobioną 

szlachetną czerwienią wybranych tytułowych fragmentów. Z upodoba-

niem dobierał dla nich gatunki papierów, umiejętnie operując gradacją 

ich bieli i faktury oraz kolorystyką [...], a także oryginalne, często 

wydłużone formaty książek i druków [...]. W stylu tych druków, jakże 

przeważnie skromnych i powściągliwych w swej kompozycji i kolory-

styce, zawarte jest jakieś wysublimowane do ostatecznych granic pięt-

no. Nie ma tam miejsca na nierozważne szafowanie farbą drukarską 

i jej kolorem, ani nawet naciskiem drukarskiej prasy, który zawsze 

uwzględnia zarówno chłonność kliszy i czcionki, jak również che-

miczne i strukturalne właściwości papieru. Zawsze też w starannie 

dobranych jego gatunkach i wyszukanych formatach zharmonizowa-

nych z kształtem i wielkością kolumny, styl ten eksponuje jego god-

ność dostosowaną do wagi słowa, które tak krojem, jak i stopniem 

pisma ma z nim współtworzyć szlachetne zjawisko druku” – pisał Ta-

deusz Zakrzewski z wielkim znawstwem o kunszcie Gardzielewskiego, 
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Wystawa prac Z. Gardzielewskiego w 1995 r. w Malborku, od lewej: 

Nina Gardzielewska, art. grafik W. Jakubowski, Z. Gardzielewski,  

red. Z. Jędrzyński, J. Huppenthal, wieloletnia prezes TLB 

 

znając dobrze zamysły twórcze bliskiego przyjaciela oraz drogi docho-

dzenia do ich realizacji (zob. katalogi: O sztuce książki Zygfryda Gar-

dzielewskiego, tekst i opr. T. Zakrzewski, Malbork 1995 [zdj. i liczne 

repr.], Kształt i oblicze piękna książki Zygfryda Gardzielewskiego, 

Toruń 1993 [liczne repr.]).  

 Zygfryd nie rysował z wyobraźni. Żona musiała mu pozować, gdy 

tworzył postać kobiety z dzbanem na głowie, zdobiącą inicjał „M” 

w Ondraszku Morcinka. Rysował poszczególne fragmenty ilustracji 

czy okładek, a później naklejał je i reprodukował w druku. Wydany 

przez Oficynę Drukarską bibliofilski zbiorek poezji ks. Jana Twar-

dowskiego pt. Słowik. Skowronek. Mini-antologia ornitologiczna (To-

ruń 1993) ozdobił np. podobiznami ptaszków, przerysowanymi w swo-

jej stylizacji z wielotomowej encyklopedii Meyera (wyszukała je, oczy-

wiście, żona, kartkując grube tomiska).  

Był mistrzem ożywiania szczegółu wydobytego z już istniejącej 

ilustracji  Z  Kroniki  Schedla  wybrał  fascynujące  fragmenty  do mojego 
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Okładka zbioru poezji ks. Twardowskiego  

wg projektu Gardzielewskiego 

 

Włoskiego nieba Kopernika (Toruń 1980). Ilustracją tego jest znajdu-

jąca się w moim archiwum makieta Opowieści ludu spiskiego czy ka-

talog PIW. Łamanie stron komponował, naklejając na kartoniku wła-

ściwe fragmenty składu. Miał nadzwyczajny zmysł kompozycji. Na 

jakiejś aukcji, zachęcony przez Ninę i Zygfryda, kupiłem oprawiony 
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według jego projektu fotogram Hartwiga. Zachwycał mnie do czasu, 

gdy dobierając nowe passe-partout, „oprawiacz” powiększył je do 

oryginalnego formatu zdjęcia z podpisem Hartwiga. I diabli wzięli 

wysmukłą wymowę fotogramu!  

Każda pozycja Oficyny Drukarskiej budzi zachwyt. Przytoczę jed-

no z tych osiągnięć. Artysta typografik Stanisław Gliwa (1910 –1986) 

przez wiele lat przygotowywał na emigracji w Londynie edycję Sarma-

cji. Nie uporał się z tym. Sprawę podjął Zygfryd Gardzielewski i odtwo-

rzył w Oficynie Drukarskiej żmudną pracę londyńskiego mistrza. Na-

mawiał go do tego Andrzej Kłossowski w liście z 17 czerwca 1987 r. 

w dość oryginalny sposób: „Gdyby Państwo wydrukowali »Sarmację« 

[…] można by w przyszłości – parafrazując Majakowskiego – mówić: 

»mówimy Gliwa – a w domyśle Gardzielewski, mówimy Gardzielew-

ski – w domyśle Gliwa«”. Sarmacja ukazała się w 1992 r. w opraco-

waniu graficznym Gardzielewskiego, dzięki mozolnej pracy edytor-

skiej i redakcyjnej Janiny Huppenthal. 

Druki Oficyny Drukarskiej cieszyły się sławą w całej Polsce. Przy-

toczmy kilka opinii, opisanych przeze mnie na podstawie archiwaliów 

Gardzielewskich (obecnie w posiadaniu Biblioteki UMK) w publikacji 

Sztuka Z. Gardzielewskiego w ocenie znawców książki i druku (w: Wy-

bitny artysta sztuki książki i typografii. Materiały sesji poświęconej 

Zygfrydowi Gardzielewskiemu (1914 –2001), redakcja Janina Huppen-

thal i Zefiryn Jędrzyński, Toruń 2003):  

„Pana druki są tak piękne i perfekcjonistyczne...” (Z listu St. Gliwy 

do Z. Gardzielewskiego z 30 V 1980). 

„Pan zbudował w Polsce enklawę, raj dla bibliofilów, do którego 

wszelka szmira drukarska ma wstęp surowo wzbroniony” (Z listu prof. 

Andrzeja Kłosowskiego do Z. Gardzielewskiego z 13 IX 1993). 

„Talent, niestrudzona praca i wieloletnie doświadczenie umożliwi-

ły arcymistrzowskie opanowanie przez Pana sztuki edytorskiej, dru-

karskiej oraz wielu pokrewnych dziedzin artystycznych” (Z listu mini-

stra Kazimierza Dejmka do Z. Gardzielewskiego z 3 XII 1993). 

„Niech pan spojrzy, dyrektorze, jak Toruń potrafi wydać książkę. – 

No taaak. Oni tam mają Gardzielewskiego!” (z listu K. M. Sopoćki do 

Gardzielewskich z 27 X 1979 r.). 
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W 1984 r. Gardzielewski przeszedł na emeryturę, ale obowiązki 

kierownika Oficyny wykonywał na pół etatu aż do 1991 r. Po odejściu 

z Książnicy Gardzielewskiego oraz oddanych Oficynie Drukarskiej dy-

rektorów: Alojzego Tujakowskiego (1914 –1992) i Ryszarda Dorożyń-

skiego (1939 –1998), w 1998 r. została zlikwidowana. W maju 1998 r. 

druczkiem specjalnym, zrealizowanym jako ostatni w tej świątyni 

sztuki drukarskiej, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toru-

niu wierszem Stanisława Frankowskiego pożegnało Oficynę Drukar-

ską. Można było pewnie przedłużyć jej żywot, czego domagali się 

bibliofile Torunia i całej Polski. Byłoby to jednak w moim przekona-

niu (tak sądzę dzisiaj) jedynie przedłużanie jej agonii. Oficyna Dru-

karska była bowiem dziełem autorskim Zygfryda Gardzielewskiego, 

oddychała jego pasją i talentem, jest więc jakby sprawą naturalną, że 

umarła wraz z nim, tak jak sławne oficyny: typografa i wydawcy we 

Włoszech Samuela Tyszkiewicza (1889 –1954), cytowanego już Gliwy 

czy jak paryska „Kultura” Jerzego Giedroycia (1906  –2000) – po 

śmierci ich twórców. 

Artysta udzielał się społecznie na rzecz kultury Torunia i jego hi-

storii. Był organizatorem wystaw i autorem opraw plastycznych z oka-

zji 500-lecia powrotu Pomorza do Polski (1954), Pokoju Toruńskiego 

(1966) i urodzin Mikołaja Kopernika (1973); 400-lecia toruńskiego 

Gimnazjum Akademickiego (1968) oraz toruńskiego drukarstwa (1969); 

100-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1975), a także 750-

lecia założenia Torunia (1983). Był twórcą wielu ekslibrisów, medali, 

druków okolicznościowych, tablic pamiątkowych Torunia (Chopina, 

Lindego, Mocarskiego, adwokatów pomordowanych przez faszystów 

oraz umieszczonej na ratuszu dla upamiętnienia 500-lecia powrotu 

Pomorza do Polski), a także współinicjatorem budowy pomnika Lin-

dego przed frontem Książnicy Miejskiej przy ul. Słowackiego.  

W sumie, jak policzył bibliofil warszawski red. Roman Nowoszew-

ski, Gardzielewski opracował graficznie niemal 700 książek i katalogów, 

30 plakatów i 500 zaproszeń oraz programów, ponadto wiele druków 

okolicznościowych. Tworzył także ekslibrisy i zrealizowane projekty 

medali. Opracowana przez Romana Nowoszewskiego bibliografia prac 

Gardzielewskiego zawiera łącznie aż 1300 pozycji. 
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 Był odznaczony Krzyżem Oficerskim (pośmiertnie) i Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Medalem 30-lecia 

PRL (1974) i Medalem 40-lecia PRL (1985), odznaką Zasłużony Dzia-

łacz Kultury (1966), Złotą Odznaką ZPAP (1977) i Towarzystwa Przy-

jaciół Książki (1978), medalami honorowymi: III Międzynarodowego 

Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku (1967), Kujawsko-

Pomorskiego Towarzystwa Kultury w Bydgoszczy (1969), 500-lecia 

Mikołaja Kopernika (1973), 100-lecia TNT (1975), 500-lecia Drukar-

stwa Polskiego (nadany przez ministra kultury w 1975 r.), Muzeum 

Okręgowego w Toruniu (1981). Wysoko cenił nadaną mu w 1967 r. 

przez Towarzystwo Miłośników Torunia Złotą Odznakę ToMiTo oraz 

jego najwyższe wyróżnienie: Złote Astrolabium (1981). Jako wybitny 

działacz bibliofilski otrzymał Order Białego Kruka ze Słonecznikiem 

(1983) oraz tytuł i dyplom Członka Honorowego Towarzystwa Biblio-

filów im. J. Lelewela w Toruniu (1990). 

 Za działalność twórczą otrzymał nagrodę Miasta Torunia (1959), 

nagrody wojewódzkie: II stopnia (1968 i 1970), I stopnia (1974 i 1980) 

oraz III stopnia w 1985. Był też laureatem nagród: w 1976 r. – tygo-

dnika „Fakty 76” za całokształt twórczości, w 1985 r. – Rady Fundu-

szu Literatury w Warszawie za twórczość typograficzną, a w 1993 r. – 

ministra kultury i sztuki.  

 Dnia 21 czerwca 1948 r. poślubił Janinę Czarnecką (1926 –2012), 

córkę Alojzego i Jadwigi z domu Ryterskiej. Żona Zygfryda zdobyła 

sławę jako wybitny artysta fotografik. Była współtowarzyszką i podporą 

męża w życiu oraz we wszystkich jego działaniach, dzieląc z nim umi-

łowanie ludzi, piękna, kultury i sztuki oraz Torunia. Mieszkali przy ul. 

Warszawskiej 8, gdzie chętnie witani byli ludzie prawi – niezależnie od 

statusu społecznego, a zwłaszcza koneserzy piękna książki, Torunia, 

fotografii, sztuki w ogóle. Był to jedyny w swoim rodzaju salon kultury 

i sztuki w mieście, odwiedzany przez wybitnych twórców z Polski 

i zagranicy, oczarowanych serdecznością, skromnością i wielkim uro-

kiem osobistym gospodarzy. Poświadczają to wspomnienia i setki listów 

kierowanych do Gardzielewskich przez znakomitości sztuki, literatury 

i kultury. 

 Zygfryd Gardzielewski zmarł 17 października 2001 r.; chorował 

pięć miesięcy po wylewie krwi do mózgu i był troskliwie do końca 
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pielęgnowany przez Janinę Gardzielewską i drugą żonę jej ojca – Ber-

nadetę Kietschke-Czarnecką. Został pochowany w Toruniu na cmenta-

rzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego, gdzie spoczęła też jego żona. 

 Uchwałą Rady Miasta Torunia z 21 lutego 2002 r. nadano jednej 

z ulic dzielnicy Czerniewice imię Zygfryda Gardzielewskiego.  

 Niestrudzenie propaguje jego sztukę drukarską Muzeum Piśmien-

nictwa i Drukarstwa w Grębocinie k. Torunia, którego właścicielem 

i dyrektorem jest Dariusz Subocz. Placówka ta oficjalnie szczyci się 

w internecie, że „przybliża odwiedzającym 440-letnią historię Drukar-

ni Toruńskiej, postać i dorobek twórczy artysty Zygfryda Gardzielew-

skiego, projektanta antykwy toruńskiej oraz Towarzystwa Bibliofilów 

im. Joachima Lelewela w Toruniu”. 10. rocznicę śmierci Zygfryda Gar-

dzielewskiego upamiętniono tablicą – płaskorzeźbą, uroczyście odsło-

niętą w obiektach Muzeum jeszcze przez Ninę Gardzielewską w maju 

2011 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłonięcie tablicy poświęconej Z. Gardzielewskiemu; od lewej  

Dariusz Subocz, Nina Gardzielewska, Zefiryn Jędrzyński 
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