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ZaPISKI DO DZIEjóW INTROLIGaTORSTWa 
WE WŁOCŁaWKU

Początkowo oprawianie ksiąg kościelnych katedry włocławskiej 
odbywało się zwykle na miejscu, rzadko gdzie indziej. z akt kapitulnych 
można wnioskować, że czynnością tą zajmowali się miejscowi księża lub 
ktoś ze służby kościelnej1.

na kapitule 13 marca 1544 r. wymieniony jest niejaki „dominus 
albertus introligator”, kapłan, który z powodu długiej choroby popadł 
w biedę i kapituła musiała go wspierać2.

w aktach wikariuszy katedry pod dniem 28 listopada 1549 r. wspo-
mniany jest „andreas de niesułkow, introligator librorum”, też kapłan3. 
Ten andrzej z niesułkowa trudnił się wykonywaniem opraw książkowych 
na potrzeby miejscowego duchowieństwa, a zapewne oprawiał także 
rękopisy wytwarzane w miejscowym skryptorium. Po śmierci Floria-
na z gniewkowa (1563), przełożonego skryptorium działającego przy 
włocławskiej szkole katedralnej, andrzej z niesułkowa przejął po nim 
139 pozostałych jeszcze egzemplarzy brewiarza włocławskiego (wydru-
kowanego w luźnych arkuszach przez h. wietora w krakowie w 1543 r.), 
zapewne w celu ich oprawiania i dalszego sprzedawania duchowieństwu 
diecezji włocławskiej4.

od 1576 r. przez przeszło 30 lat funkcję introligatora pracującego 
dla instytucji kościelnych we włocławku spełniał Florian materka, zwany 
przeważnie „Florkiem”5, który był człowiekiem świeckim. oprawiał on 
na pewno księgi chórowe kapituły włocławskiej, a zapewne także dla 
profesorów i uczniów miejscowej szkoły katedralnej oraz miejscowego 
kleru. oprawy jego były zawsze z deski dębowej, grubej przeszło 1 cm, 
obciągnięte skórą. oprawił on m.in. w 1604 r. antyfonarz pergamino-
wy, w 1606 r. psałterze itp. wykonywał on także prace naprawcze. nie 
ma pewności, czy do dzisiaj zachowane oprawy na części pierwszej (de 
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sanctis) graduału będącego darem bp. macieja Drzewickiego dla kate-
dry włocławskiej (ms 1) i takiegoż antyfonarza (ms 4) są dziełem tego 
introligatora. materka zmarł w 1608 r., nie zostawiwszy w swym fachu 
żadnego następcy6. chyba nie był on jednak prawdziwym mistrzem 
w swoim kunszcie, skoro hieronim rozrażewski, biskup włocławski 
w latach 1581–1600, najczęściej swoje książki oprawiał w Poznaniu7, 
a nie we włocławku.

Po śmierci materki kapituła katedralna, nie mając na miejscu in-
troligatora, w latach 1609, 1618, 1621 i 1636 posyłała księgi chórowe do 
oprawy w Toruniu8. wysyłano też księgi do oprawy do gdańska9.

w 1685 r. antyfonarz i graduał ofiarowane kościołowi katedral-
nemu przez biskupa Drzewickiego były ponownie oprawiane (a raczej 
naprawiane) przez niejakiego wysockiego10, ale nie wiadomo, czy we 
włocławku.

w roku 1787 notowany jest we włocławku dom introligatora przy 
ul. Piekarskiej11, ale w 1793 r. nie wymieniono takiego specjalisty w mie-
ście12. Potwierdzałby to fakt, że w 1795 r. (29 października) kapituła 
włocławska korzystając z czasowego pobytu we włocławku jakiegoś 
introligatora (bibliopaega) dała mu do oprawy „librum erectionis eccle-
siarum et visitationum dioecesis epi szembek” (vol. 243)13.

mamy lakoniczne przekazy o włocławskich pracowniach introliga-
torskich w pierwszej połowie XiX w. w 1835 r. we włocławku noto-
wanych jest czterech introligatorów14. rzemiosłem tym zajmowali się 
wtedy głównie żydzi. Byli nimi: notowany w 1837 r. szmul silbersztain, 
mieszkający przy ul. królewieckiej i zatrudniający dwie osoby15, oraz 
notowany w 1841 r. mosiek silbersztein, mieszkający przy ul. kowalskiej 
i zatrudniający pięć osób16.

w 1860 r. było we włocławku czterech introligatorów17, tak samo 
w 1868 r. oficjalnie funkcjonowało we włocławku czterech introligatorów, 
przerabiając surowce za 600 rubli, natomiast w 1893 roku 12 introligato-
rów przerabiało surowce za 4000 rubli18.

jedna oprawa w bibliotece seminaryjnej 
potwierdza działalność we włocławku firmy 
l. arandarczyka. znajduje się ona na książce 
z 1855r. (Bswł ii 710) i oznaczona jest odbiciem 
owalnej pieczęci metalowej z wersalikowym tek-

stem w pięciu liniach: „księgarnia i skład – papieru – oraz jntroligatorstwo 
– l. arandarczyk – w włocławku”. oprawa bardzo prosta w półskórek 
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i papier marmoryzowany, nie wyróżnia się niczym ze standardowych 
opraw tego rodzaju.

we włocławku funkcjonowała także introligatornia j. Breitego, która 
sygnowała wykonane w tym zakładzie oprawy owalnym stemplem z wer-
salikowym napisem: „introligatornia – j. Breite – włocławek”19. Poza 

tym działała tu introligatornia nieznanego z imie-
nia wołowskiego, która sygnowała swoje oprawy 
odbiciem prostokątnej pieczątki z wersalikowym 

napisem: „introligatornia – wołowski & comp – w włocławku”20.
w latach 1873–1875 oprawił większą liczbę 

książek dla biblioteki seminaryjnej we włocławku 
i dla księży chodyńskich niejaki jeska21. w 1880 
r. kilkadziesiąt książek dla tychże oprawił a.s. 
epstein22. niestety dziś tylko jedna z nich ma 
potwierdzenie oprawy u epsteina23. znaczona 
ona jest odbiciem bogatej graficznie pieczęci 
kauczukowej z tekstem: „introligator – a.s. epstein – w włocławku”. jest 

to książka wydana w 1885 r., a pochodzi z księ-
gozbioru ks. michała lorentowicza. oprawa 
w czarny półskórek i papier marmoryzowany, 
niemal identyczna jak oprawa arandarczyka. 
znana jest także pieczątka introligatorska za-
pewne jego krewnego – j. epsteina24.

w końcu XiX w. musiała też działać we włocławku introligatornia 
P. wittowskiego, chociaż jej produkcję potwierdza w zbiorach seminaryj-
nych tylko jedna pozycja25. książka ta, wydana w 1878 r., 
pochodząca z biblioteki waliszewskich w lubieniu, ma 
prostą oprawę w wiśniowe półpłótno, papier marmoryzo-
wany, złocony napis na grzbiecie, na wyklejce znajdujemy 
odcisk pieczęci w trzech wierszach: „P. wiTTowski – introligator – 
włocławek”.

na oprawie jednego niewielkiego woluminu (Bswł i 2016–17), 
o treści ascetycznej, znajdujemy naklejkę z odciskiem pieczęci z wersa-

likowym tekstem w trzech wierszach: „introliga-
tor – j. stachórski – w włocławku”. zakład ten 
funkcjonował we włocławku od 1894 r.26 obecnie 
już podniszczona oprawa w skórę, bardzo prosta, 

ze złoconym napisem na grzbiecie, musiała kiedyś prezentować się ele-
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gancko. naklejka tego zakładu widnieje także 
na oprawnej w ciemne płótno księdze zawie-
rającej katalog działowy czytelni profesorów 
i alumnów biblioteki seminaryjnej.

kilka egzemplarzy schematyzmów diece-
zji włocławskiej na rok 1890 ma na wewnętrz-

nych stronach opraw odbicie pieczątki: „introligatornia 
j. weillanD w włocławku” (m.in. na rubryceli ks. 
F. kosińskiego). znaczyłoby to, że być może oprawiał 
on je dla wszystkich kapłanów włocławskich. oprawa 
w płótno, posiada maszynowe zdobienie wytłaczane 
na ślepo lub posrebrzane.

natomiast na oprawie książki wydanej 
w 1893 r. (Bswł ii 145) oraz schematyzmu die-
cezji włocławskiej na rok 1900 spotkałem na-
klejkę z tekstem „introligatornia wł. Fulmana 
w włocławku” (egzemplarz ks. j. sobczyńskiego). 

oprawy te wskazują na znaczny kunszt tej introligatorni oraz na pewien 
zasób narzędzi i wzorników do wytłaczania zdobień na oprawach. 

od 1897 r. prowadził samodzielnie warsztat introligatorski przy 
ul. żabiej 11 widloz szat27.

żyd jude goldsztein prowadził samodzielnie warsztat introligatorski 
(ul. 3 maja 2) od 1901 prawdopodobnie do 1939 r.28 w bibliotece semi-
naryjnej nie spotyka się jego opraw. 

najwięcej jednak opraw w bibliotece semi-
naryjnej zachowało się z introligatorni nowac-
kiej29. znaczone są one odbiciem owalnej pie-
częci z wersalikowym napisem: „introligatornia 
nowackiej w włocławku” (znane jest także odbicie tegoż tekstu w formie 
prostokątnej), a najwięcej takich opraw pochodzi z księgozbioru ks. mi-
chała lorentowicza30, spotyka się także na oprawach z księgozbioru księży 
chodyńskich31. zazwyczaj są to oprawy w brązowy półskórek.

w 1922 r. własną introligatornię, w ramach prowadzonych przez siebie 
warsztatów rzemieślniczych, założył związek harcerstwa Polskiego32, ale 
została ona zlikwidowana, podobnie jak pozostałe warsztaty harcerskie, 
w 1926 r.33

w latach 1922–1926 notowany jest we włocławku m.in. introligator 
abram Piwowarski34. w 1925 r. notowano we włocławku dwóch introliga-
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torów, w tym jednego żyda35. w 1929 r. działało we włocławku czterech 
introligatorów, zaliczanych do branży skórzanej36. w 1930 r. pracowało 
we włocławku trzech introligatorów37. B. Berent twierdzi, że wszyscy 
oni byli żydami38, co na pewno nie jest prawdziwe, jeśli się weźmie pod 
uwagę dane zawarte w Księdze adresowej Polski39. w 1937 r. jako zakłady 
introligatorskie chrześcijańskie notowane są: omówiona niżej introliga-
tornia prowadzona przez brata aleksandra Tartasa (Plac kopernika 6) 
oraz stefana Piotrowskiego (Przedmiejska 20)40.

w okresie przed ii wojną światową własne 
introligatornie we włocławku prowadziły także 
znaczniejsze miejscowe drukarnie: i.j. neumana 
i wacława Tomaszewskiego41, braci Piotrowskich 
(ul. nowa 25)42. 

znana jest także duża introligatornia Drukarni 
Diecezjalnej i księgarni Powszechnej43. istniała ona i działała na pewno 
także przed i wojną światową, o czym świadczą zachowane takie oprawy 
wydawnicze tej instytucji, jak na przykład na publikacjach: P. i l. załuscy: 
Retkinia. Rys historyczno-społeczny (włocławek 1914), j. Bączek: Anomizm 
J.M. Guyeau (włocławek 1914). są to oprawy w kolorowe płótno, na 
nim tłoczone czarną farbą drukarską elementy karty tytułowej otoczone 
swoistą ramką (nieraz bardzo wymyślną), skomponowaną z linii i zdobni-
ków typograficznych. autorzy tych kompozycji wykazują dobre poczucie 
estetyki składu typograficznego. inne oprawy to zdaje się przede wszyst-
kim oprawy indywidualne w półpłótno, oklejane kolorowym papierem 
(marmoryzowanym), wytwarzanym zapewne w tejże introligatorni. 

introligatornią Drukarni Diecezjalnej i księgarni Powszechnej przed 
wojną kierowała któraś z sióstr ze zgromadzenia wspólnej Pracy. Działała 
także po ii wojnie światowej, ale po kilku latach została zlikwidowana.

w latach dwudziestych XX w. 
uprawnienia do samodzielnego 
prowadzenia warsztatu introliga-
torskiego posiadali także: alek-
sander Doręgowski (od 1921 r.)44 
i józef stawecki (od 1924 r.)45. Biblioteka se-
minaryjna posiada jedną pozycję (Bswł iii 
222) sygnowaną odciskami dwóch różnych 
pieczęci kauczukowych zakładu józefa sta-
weckiego. jest to dość prosta oprawa, niezbyt 
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estetyczna – oklejona papierem marmoryzowanym, półskórek czerwony, 
z wytłaczanym złotem tytułem na grzbiecie. 

nie ma pewności, czy józef stawecki występował wtedy jeszcze jako 
prywatny rzemieślnik świecki, czy też już jako członek zgromadzenia 
Braci sług maryi, popularnie nazywanego Braćmi św. józefa (przybyli 
oni do włocławka prawdopodobnie w 1905 r.)46, które w ramach za-
kładów rzemieślniczo-wychowawczych pw. Św. józefa47 prowadziło 
znaną introligatornię (w 1937 r. kierował nią brat aleksander Tartas)48, 

w posesji przy pl. kopernika 5/6 (obecnie ul. Prymasa s. wyszyńskiego 
2/4), nabytej w 1928 r. 

Po ii wojnie światowej kierownikiem introligatorni Braci św. józefa 
był nadal brat aleksander Tartas, a brat józef stawecki kierował bez-
pośrednio pracą. w 1949 r. warsztat ten, podobnie jak wszystkie inne 
warsztaty rzemieślnicze i szkoły tego zgromadzenia, został zagarnięty 
przez komunistyczne władze państwowe. Bracia pracowali jeszcze przez 
jakiś czas w swojej introligatorni jako pracownicy najemni. wegetowa-
ła ona jeszcze do około 1960 r. Przez cały czas swego funkcjonowania 
wykonywała oprawy książek głównie dla księży włocławskich, m.in. dla 
ks. jana adameckiego, bibliofila włocławskiego. charakterystyczna ich 
oprawa to czarne półpłótno (kaliko), marmurek w kolorze czarnym 
i tłoczony złotem napis na grzbiecie (autor, tytuł dzieła)49. oprawy były 
wykonywane bardzo solidnie i estetycznie. Po wojnie (lata 1948–1949) 
Bracia św. józefa oprawiali także akta dla włocławskiego archiwum 
Diecezjalnego50. w tym zakładzie uczyli się introligatorstwa: władysław 
szymczak, późniejszy wieloletni introligator seminaryjny, józef chyba, 
nowak i inni51.

Przy wydatnym współudziale sióstr ze zgromadzenia małych sióstr 
niepokalanego serca maryi, siostry zgromadzenia wspólnej Pracy we 
włocławku prowadziły od 1919 r. introligatornię52. introligatornia funk-
cjonowała do wybuchu ii wojny światowej. Pracowała w niej np. s. monika 
(Bronisława janik, 1913–1975) ok. 1933 r.53, a także s. zofia kaczmarek 
(1895–1938) i s. salomea (katarzyna zielińska, 1901–1975)54.

z firm państwowych zajmujących się po ii wojnie światowej introli-
gatorstwem we włocławku należy wymienić wielobranżową spółdzielnię 
usługową przy ul. cyganka. kierownikiem jej był józef chyba, który 
nauczył się introligatorstwa u Braci św. józefa we włocławku. Firma opra-
wiała książki głównie dla mieszkańców włocławka. w latach 1974–1975 
wykonała też kilkadziesiąt opraw dla czasopism gromadzonych w biblio-
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tece seminaryjnej (w bladoniebieskie płótno). Dział introligatorski został 
w tej firmie zlikwidowany w latach osiemdziesiątych XX wieku55.

z bardziej znanych w powojennym włocławku introligatorów należy 
wymienić p. lucynę kułakowską (zm. 1984), która wykształcenie w fachu 
zdobyła w introligatorni Drukarni Diecezjalnej i księgarni Powszechnej. 
Pracowała w niej aż do jej zamknięcia w latach powojennych. Potem pra-
cowała prywatnie56. wykonała wiele opraw dla ks. jana adameckiego57, 
bp. antoniego Pawłowskiego, ks. stanisława librowskiego oraz innych. 
charakterystyczne jej prace to oprawy w płótno lub półpłótno, tłoczone 
na nich na ślepo linie w prasie drukarskiej, czasem drukowane czarną 
farbą drukarską napisy na grzbietach. oprawiała też w latach 1949–1963, 
a może także później, głównie akta, a czasem także różne druki dla ar-
chiwum Diecezjalnego58.

kolejny introligator włocławski, władysław szymczak, wykształcił się 
w rzemiośle introligatorskim u Braci św. józefa we włocławku. wykształ-
cenie ukończył egzaminem zdanym w Toruniu. niemal 50 lat (1950–1999) 
pracował jako introligator w wyższym seminarium Duchownym we 
włocławku, odrywany jednak często do innych zajęć w seminarium. 
wykonywał głównie oprawy, w pracowni seminaryjnej, dla biblioteki 
seminaryjnej (około 14.300 wol.), ale także sporo dla kapłanów diecezji 
włocławskiej i dla mieszkańców włocławka. oprawy dla biblioteki to 
początkowo głównie oprawy w szare półpłótno i papier marmoryzowany 
własnej produkcji, potem także w półpłótno kolorowe, w końcu oprawy 
w płótno. w grudniu 1958 r. pomagał p. lucynie kułakowskiej w opra-
wianiu akt dla archiwum Diecezjalnego59. Próbował także opraw bardziej 
ambitnych – w skórę ze złoconymi napisami60. 
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