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Dzięki zapobiegliwości pierwszego 
dyrektora Książnicy – 

Zygmunta Mocarskiego 
w zbiorach ówczesnej 

Książnicy Miejskiej im. Kopernika 
znalazły się cenne zbiory prasy 

polskiej, zarówno tej regionalnej, 
pomorskiej, 

jak i tej o charakterze ogólnopolskim.

1923-1939

---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----



Zanim Toruń 
wrócił do 

Macierzy w 1920, 
społeczniczka 

Helena Piskorska 
wydawała 
w mieście 
popularną 

gazetkę
„Żebraczka 

Bezdomnych”
(od 1916- 

do kwietnia
1919).

egzemplarz 
redaktorki, 
z oryginalną 
wykonaną 
przez nią 

wycinanką



Pierwsza polska 
gazeta w mieście 

„Gazeta Toruńska”
(1867- do grudnia 1921). 

Początkowo była wydawana przez 
toruńskich drukarzy Buszczyńskich.



W 1921 wykupiona przez PSL Piast 
od rodziny Brejskich 

– gazeta była zadłużona;
prenumeratorów przejął Wiktor Kulerski, 

który wydawał „Gazeta Grudziądzka”.



Pisma endeckie 
Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) 

i Stronnictwa Narodowego (SN)

„Słowo Pomorskie” (Toruń) 
„Pielgrzym”(Pelplin) 

„Gazeta Narodowa” (Toruń) 
„Drwęca” (Nowe Miasto Lubawskie)

„Ziemia Michałowska” (Brodnica)
„Głos Wąbrzeski” (Wąbrzeźno)

„Nadwiślanin” (Chełmno)
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Wydawany od 1869, dla elektoratu ZLN
 i duchowieństwa, pismo afirmujące ideologię 
Narodowej Demokracji, reprezentujące opinię 

duchowieństwa pomorskiego, skupionego 
wokół ks. Antoniego Wolszlegiera, związanego 

z kancelarią biskupa w Pelplinie.
Konsekwentna postawa redakcji 

w okresie zaborów  
w kwestiach narodowych.

Od 1920 „Pielgrzym” zdobył wpływy w ZLN, włączył się czynnie do walki 
o wpływy endecji na Pomorzu w formie nieoficjalnej!, 

z pozycji „narodowo-katolickiej”. Oskarżano redakcję o nadużywanie haseł 
religijnych w kampanii wyborczej. 

Adresowany do ludności wiejskiej i duchowieństwa. Można zauważyć

 w tekstach prasowych:
• walkę z NPR i „Głosem Robotnika;

• problem niemiecki (np. Górny Śląsk), walkę z propagandą niemiecką 
(„Prześladowani Niemcy”);

• po zamachu majowym w 1926 nawoływał do spokoju, a nie do walki, 
ostrzegał przed wojną domową, jeśli zostaną przekroczone granice 
moralnego potępienia.



Stabilna podstawa materialna pisma: 
Drukarnia i Księgarnia 

Towarzystwo z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

w Pelplinie (udziałowcy 

Feliks Bolt, Antoni Wolszlegier). 

W 1921 - 9 tys. egz.; 1926 - 16,5 
tys., represje po 1926: dwa 

procesy prasowe i konfiskaty.

Związek Ludowo-Narodowy oparł się 
na kołach konserwatywno-
klerykalnych „Pielgrzyma”. 

Mutacje: „Dziennik Tczewski” 

i Dziennik Gniewski.



urzędnicy sprawujący nadzór nad prasą w pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim charakteryzowali go przed 1926: 

… jest organem grupy duchowieństwa katolickiego 

i jako taki podlega wpływom biskupa chełmińskiego. 
Stosunek do rządu – zawsze nacechowany 

nieżyczliwie, często wrogi. Redaktorzy temat 
i materiał do swych wypracowań czerpią wyłącznie 

z pism prawicowych, przeważnie „Słowa 
Pomorskiego” i „Kuriera Poznańskiego”, rzadziej 

z pism chadeckich. Chcąc wiedzieć jakie stanowisko 
zajmie „Pielgrzym” w danej sprawie, wystarczy 

przejrzeć większe pisma prawicowe. „Pielgrzym” 
jednakże usiłuje nie mieć marki partyjnej i być 

pismem <narodowym i katolickim>



Dodatki „Pielgrzyma”



1926

rozkaz 

gen. 
L. Berbeckiego;

„Głos Prawdy”



rozkaz gen. L. Berbeckiego



Prasa endecka

na 57 dzienników i pism 
wydawanych 2-4 razy 

tygodniowo, 
sympatyzujących 

z SN, aż 37 
ukazywało się na 

Pomorzu 

i w Wielkopolsce, po 
osłabieniu „Słowa 

Pomorskiego” 
w 1934 (6-8 tys.), 

„Pielgrzym” stal się 
największym pismem 

związanym z SN



„Słowo Pomorskie” – organ endecki na całe województwo

Wobec faktu dysponowania przez NPR od 3 II 1920 „Głosem Robotnika”, 
środowiska oparte na „Pielgrzymie” i „Nadwiślaninie”, uznały, że jest to 

niewystarczające zaplecze prasowe dla ZLN (od 1928 Stronnictwa 
Narodowego). Działacze endeccy, duchowieństwo pomorskie oraz 

grono skupione wokół „Kuriera Poznańskiego” zdecydowało o powstaniu 
„Słowa Pomorskiego”. Pismo powstaje na bazie wykupionych pism 

niemieckich „Die Presse” i „Thorner Zeitung” na zlecenie Towarzystwa 
Akcyjnego Drukarnia Polska (wydawcy „Kuriera Poznańskiego”). 

Powstaje spółka akcyjna „Drukarnia Toruńska”, (nowoczesna, wydaje 
również „Biblioteczkę Dobrych Powieści”, „Wydawnictwo Dzieł 

Pomorskich”, urzędowy „Tygodnik Toruński”).

„Słowo Pomorskie” ukazuje się od 19 XII 1920 do 3 IX 1939.

Redakcja mieściła się przy ulicy św. Katarzyny 4 – 

tzw. okopy św. Katarzyny. 

Pismo stało się ośrodkiem propagandy endeckiej na całe Pomorze, było 
organem informacyjno-sprawozdawczym ZLN. 



„Słowo Pomorskie” 1920-1939, 
dodatki, m.in. „Mestwin”, „Dom rodzinny”, „Echo Wybrzeża”, 

„Przegląd Gospodarczy”, „Siła i zdrowie”, „Sportowiec Pomorski”.

Gazeta wychodziła bez dotacji partyjnej, 
a nawet Redakcja dawała zatrudnienie działaczom 

tj. finansowała działalność Zarządu Wojewódzkiego ZLN.
Redaktorzy: Marian Sydow, Stefan Borowski, 

Andrzej Różański(Wielkopolanin), Edward Piszcz.

 Początkowo ukazuje się 6 razy w tygodniu, mutacja w Grudziądzu.



Ważna była tematyka niemiecka

Teksty własne, ale i przedruki z „Kuriera Poznańskie” 

i „Gazety Warszawskiej” (często komentarze polityczne 
zamieszczali: Roman Dmowski , Roman Rybarski, 

Stanisław Kozicki, Wojciech Trąmpczyński, Marian Seyda); 
wyrażano swe obawy wobec bliskości położenia Pomorza 
i Niemiec (zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne), ale i wobec 

prowadzonej polityki międzynarodowej: przynależność 
Śląska, wyniki konferencji w Locarno (interpretowano je jako 

zagrożenie terytorium Polski), wyrażano sprzeciw 
rewizjonistycznej polityce Niemiec.



Program :
Znamy gorzkie skargi najlepszych Synów spośród 

społeczeństwa pomorskiego, którzy 
z krwawiącym sercem patrzyli na to, jak lekkomyślność, 

pycha kastowa, zawiść partyjna i górująca ponad 
wszystkim nieznajomość stosunków u ludzi , mających 

reprezentować rząd i armię Rzeczypospolitej, w znacznej 
mierze zmarnowały kapitał ufności i przywiązania, którym 

gorzały serca pomorskie dla Polski
Podkreślano :

•„wyjątkową odrębność regionalną Pomorza” 
i ziem zachodnich

•„upośledzenie przez centralistyczne rządy”
•postulat wystąpienia przeciw unifikacji

•konieczność wprowadzenia autonomii (w obrębie RP) 
gospodarczej (jak Górny Śląsk):
 hasło „Pomorze dla Pomorzan”



Endecja występowała jako jedyny reprezentant interesów ludności pomorskiej, 
przeciwdziałając wpływom NPR, atakowała „Głos Robotnika” jako organ urzędu 
wojewódzkiego, bowiem Jan Brejski był działaczem NPR, animozje ożywiały się

w okresie wyborczym 1922, trwały, nowy wojewoda S. Wachowiak był także z NPR. 
Atakowano i polemizowano również z PSL „Piast” i „Gazetą Grudziądzką”, największym 

konkurentem na Pomorzu w środowiskach wiejskich, samego wydawcę 
Wiktora Kulerskiego ostro krytykowano. 

Polemizowano też z lewicą PPS, KPP, i sanacją (jej organ przezywano „depkiem”). 

Nakład 7-8 tys. egz. 1921, 15/16 tys. 1924/5, 

spadek po1926 10-12 tys.(utrata czytelników ze sfer urzędniczych 
 ziemiańskich). Po 1926 nieprzychylne nastawienie – publikowano fałszywe 

wiadomości za „Kurierem Poznańskim”, 

rozkaz gen. L. Berbeckiego (zakazujący wojskowym czytania SP), 

konfiskaty w 1934 aż 32, demolowanie drukarni. 

Po śmierci J. Piłsudskiego zalecano tylko „umiar”, 

w przeciwieństwie do innych pism endeckich : 

Nad trumną: „Nad trumną Józefa Piłsudskiego pochylają się sztandary 
całego narodu, wszystkich jego odłamów, wszystkich jego obozów 
politycznych; jedne w hołdzie swemu Wielkiemu wodzowi, inne w 
hołdzie swemu Wielkiemu Przeciwnikowi, ale wszystkie szczerze”.



Zaplecze materialne i techniczne, akcja propagowania 
w środowisku mieszczańskim i inteligenckim 

oraz w kręgu duchowieństwa. 
Do roku 1926 duże zyski czerpano z ogłoszeń urzędowych. 

Kolportaż agentury w Toruniu [70], Grudziądzu [10], 
Chojnicach [3], Chełmnie, Chełmży, Działdowie, Golubiu, Gniewie. 

Sprzedaż uliczna.



Od 20 maja 1923 wychodziła
„Gazeta Narodowa”

(pierwsze numery jako 
„Tygodnik Narodowy”); 3 razy 

w tygodniu, niewielka objętość, 4-6 
tys. egz., wydawana również przez 

Drukarnię Toruńską, ten sam zespół 
redakcyjny, była to częściowo mutacja 

SP, ale w innej formie, przekaz 
dziennikarski przeznaczono dla mniej 
wyrobionego czytelnika, głównie dla 

ludności wiejskiej z szerszym 
poruszaniem tematyki religijnej. 

Tylko werbalnie było to pismo 
„chrześcijańsko-narodowe”, 

odżegnujące się od związków 
z partią polityczną. 

Spadek nakładu do 1 tys. egz.



Gazeta Narodowa



Dodatki Gazety Narodowej



Chełmno „Nadwiślanin”



„Głos Wąbrzeski”



„Głos Pomorza” cd 
„Głosu Wąbrzeskiego”



„Gazeta Wąbrzeska”



Bóg i Ojczyzna!
„Gazeta Wąbrzeska.

Organ Katolicko-Narodowy”.



1922-1939;
dodatki 

„Przysposobienie 
Wojskowe” 

i „Wychowanie 
Fizyczne”



Wychodziła od 5 stycznia 1921; 
powstała dzięki staraniom endecji 
i zaangażowaniu duchowieństwa; 

ukazywała się 3 razy tygodniowo; po 
1928 (wybory) wsparła listę sanacji, 
podobnie jak biskup chełmiński, by 

przejść do opozycji po Brześciu.



„Drwęca” – dodatki: „Opiekun młodzieży”, „Nasz przyjaciel”, 
„Rolnik”.

Afirmacja ideologii prawicowej. Przedruki „Słowa Pomorskiego”. 



Prasa sanacyjna w Toruniu 1929-1939

(czytana przez urzędników państwowych 
i ziemiaństwo)

„Rolnik Polski” (Toruń)
„Dzień Pomorski” (Toruń)
„Dzień Pomorza” (Toruń)

„Gazeta Pomorska” (Toruń)
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1926-1929; gdy ziemiaństwo wsparło rządy sanacji, redakcja 
w końcu także poparła sanację i jako bezpłatny dodatek 

pismo było dodawane do pierwszych numerów powstałego 
w 1929 sanacyjnego „Dnia Pomorza”;



Dodatki: „Gospodarz i rolnik”, „Gospodyni i matka”, 
„Myśl i piękno”, „Praca i plon”, „Ziemia i Morze”.



Od 11 XI 1929 wychodził Dzień Pomorski; 
wydawany przez Pomorską Spółdzielnię Wydawniczą; popularne tematy: 

hasło od morza do morza; problematyka morska; Gdynia; dostrzeganie problemu 
niemieckiego; pismo nie przynosiło zysków; 1936 rozwiązano BBWR; upadłość Pomorskiej 

Drukarni Rolniczej; od 29 II 1936 wychodził Dzień Pomorza, 
mutacje gazety zyskują w tytule przymiotnik ilustrowany; 

zmiany administracyjne w kraju - 1938, 
od 18 VI 1938 Gazeta Pomorska – organ 

Obozu Zjednoczenia Narodowego



Prasa 
sanacyjna





Toruńska prasa NPR
(Narodowej Partii Robotniczej)

i Stronnictwa Pracy

„Głos Robotnika” 
„Obrona Ludu”
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Narodowa Partia Robotnicza i Otton Steinborn 1868-1936

Centrowa partia polityczna, 

z jej ramienia 

Otton Steinborn 

był senatorem

 w l. 1926-1830. 

Był współtwórcą NPR 

na Pomorzu, 

członkiem Rady Naczelnej 
partii, 

ale i współzałożycielem 
Drukarni Robotniczej

 w Toruniu (Piekary 14)

we wrześniu 1919.
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NPR w IV 1921 przejmuje drukarnię; Toruńską Drukarnią kierował 
Antoni Antczak; od 4 lutego 1920 wydawano tam „Głos Robotnika” – 

organ wojewódzki NPR na całe Pomorze; 
tematy: polityka, solidaryzm społeczny; konkurencja ze SP i PPS; przeciw hasłom 

separatyzmu; potępienie zamachu w 1926, ale i  akceptacja L. Berbeckiego; 
dodatki: „Kalendarz Ludowy” i „Pochodnia”



„Obrona Ludu” wychodziła od 1 II 1921; była odbitką GR dla 
środowiska wiejskiego; od 1929 to organ NPR na kraj (prócz Pomorza 
Wielkopolska i Śląsk); red. Karol Popiel; od 1937 organ Stronnictwa 
Pracy (po zjednoczeniu NPR i Chrześcijańskiej Demokracji)



Dodatki „Obrony Ludu”



W 1932 „Głos Robotnika” połączono z „Obroną Ludu”, 
która wychodziła do 1939



Związek Narodowy Młodzieży 
Pracującej wydawał dodatek 

(tygodnik)

„Pochodnia” od 11 V 1924



Gazety ludowe 
Wiktora Kulerskiego z Grudziądza

„Gazeta Grudziądzka”
„Gazeta Grudziądzka” tygodnik

„Goniec Nadwiślański”
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Wiktor 
Kulerski



„Gazeta Grudziądzka”
1894-1939, 

rekord nakładu 130 tys.;
od 1938 ukazywała się 

w Poznaniu;



dodatki



Początkowo nieformalny organ PSL „Piast”; 
gloryfikacja Józefa Piłsudskiego; zachwyt nad Mussolinim; 

ataki na endecję; ale i krytyka centralnych władz Piasta 
w bloku Chjeno-Piasta; zawsze trafna ocena poczynań 

niemieckich, także w WMG; 1926 – umiar, i bez komentarzy, 
później potępienie.



Duże zyski z gazet, własna drukarnia; 
znakomita reklama i dystrybucja; 



„Śmiech” dodatek 
humorystyczny

„Gazety Grudziądzkiej”



Po śmierci Wiktora Kulerskiego gazeta przeniesiona 
do Poznania, traci rentowność i znaczenie

Konflikt między 
Wiktorem Kulerskim 

a uznanym działaczem 
PSL „Piast” i red. 

Romualdem 
Wasilewskim 

od jesieni 1932;

 zwolnienie redaktora 
wywołało konflikt 

Kulerskiego 

z ludowcami z Pomorza



W l. 1925-1939
jest drukowane

 u W. Kulerskiego
 pismo dla stanu średniego, 

czyli reprezentującego 
interesy sfer mieszczańskich

„Goniec 
Nadwiślański”



dodatki: 
„Goniec Nadwiślański 

Ilustrowany” 
(1927-1930),

„Przyjaciel Młodzieży”,
„Dodatek świąteczny” 



Pisma religijne

„Wiadomości Kościelne” (Toruń; Chełmża)
„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”(Pelplin)

„Młodzież Pomorska” (Wąbrzeźno)
„Przegląd Ewangelicki” (Grudziądz, Bydgoszcz)
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Raz na tydzień 5 parafii toruńskich: św. Jakuba, św. Jana, NMP, 
parafia na Mokrem - Chrystusa Króla i parafia w Podgórzu, 

wydawały gazetkę parafialną.



Pisma ukazywała się w l. 1929/30-1938/1939.
 Były to mutacje; ich dodatkiem był „Huf Mariański”.



W l. 1929-1938 wychodziły „Wiadomości Kościelne (Gazeta Kościelna) dla 
parafii dekanatu chełmżyńskiego”; 

także jako dodatek do „Gazety Chełmżyńskiej”



bł. Wincenty Stefan 
Frelichowski



„Wiadomości Kościelne” parafii NMP w Toruniu 
i bł. Wincenty Stefan Frelichowski

W 1939 siostry Frelichowskie, 

Stefania i Maryla (wł. Marcjanna), 

były zaangażowane przez swego brata 
Stefana Frelichowskiego, przy kolportażu gazet 

kościelnych „Wiadomości Kościelnych parafii NMP”, 
które on redagował; obie siostry pracowały 

w powojennej Książnicy Miejskiej, 

za czasów, kiedy kierowała nią

Janina Przybyłowa, i były członkiniami 

Toruńskiego Oddziału Związku Bibliotekarzy Polskich.



„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”

m.in. kroniki 

i sprawozdania 

z działalności 
katolickich 

stowarzyszeń



„Młodzież Pomorska. Organ Katolickiego Związku Młodzieży 
Polskiej na Diecezję Chełmińską” 1926-1939, Wąbrzeźno



m.in. kronika działalności Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej



„Przegląd Ewangelicki. Organ Polskich Zborów Ewangelickich 
na Pomorzu i w Poznańskiem” 1934-1939; 

do 1935 wydawany w Grudziądzu, 
później w Bydgoszczy



m.in. kronika z życia towarzystw



Dodatek: „Przegląd Młodzieży”



„Gazeta Chełmżyńska” 
1929-1933

„Bezpłatny Dodatek 
Niedzielny”  

oraz

 „Wiadomości 
Kościelne”



Pisma fachowo-zawodowe

„Rzemieślnik” (Grudziądz)
„Wiadomości Gospodarcze” (Toruń)

„Kłosy” (Toruń)
„Od naszego morza”(Grudziądz; Wąbrzeźno)

„Przegląd Morski (Toruń)
„Harcówka” (Brodnica)

„Teka Pomorska” (Toruń)

---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----



„Rzemieślnik. Organ Izb Rzemieślniczych Zachodniej Polski i 
Tygodnik poświęcony sprawom rzemieślniczym”; 1921-1939, 

Grudziądz, dodatek „Przyjaciel Młodzieży Terminującej”.



dodatek „Przyjaciel Młodzieży Terminującej”.

Organ Izby 
Rzemieślniczej 

w Grudziądzu 





„Kłosy” organ Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich; 
red. Leon Jałta-Połczyński, 1909-1947; Organ Pomorskiej Izby Rolniczej





Dodatki: „Gospodyni Pomorska”, „Ogrodnictwo Pomorskie”, 
„Pomorskie Towarzystwo Rolnicze”, „Przyszłość Rolnictwa”, 

„Ziemianin”, „Ziemianka Pomorska”

Tygodnik Urzędowy:

 Pomorskiej Izby Rolniczej, 

Związku Pomorskich Kółek 
Rolniczych 

i Pomorskich Związków 
Hodowlanych; 

Druk: Drukarnia Rolnicza w 
Toruniu, później Drukarnia 
Robotnicza;

Charakter rolniczo-gospodarczy

 i wpływy ziemiaństwa;

 poparcie sanacji.



„Od naszego 
morza”

pismo dla dzieci 
i młodzieży
Grudziądz; 
Wąbrzeźno



Od nr 13/14 1930 
ilustrowane czasopismo o morzu i Pomorzu



„Od naszego morza”



1 grudnia 1928 w Toruniu 
(od 1936 do 1939 

w Warszawie); Drukarnia 
Wojskowa DOK VIII 



Problematyka wojenno-morska, spawy nawigacji, 
służby okrętowej, historia wojen morskich



„Harcówka” 1934-1937; red. 74. Pomorska Drużyna Harcerska; 
pierwsze numery maszynopis powielony; dodatek „Nasze Zuchy”



Teka 
Pomorska

Kwartalnik, 

później dwumiesięcznik, 
wydawany w Toruniu 

w l.1936-1938 

przez członków 

Koła Literackiego 
Konfraterni 
Artystów



Inne pisma

„Pochodnia” (Grudziądz)
„Między Oczy”, „Prawda w oczy” „Głos Grudziądzki” 

(Grudziądz)
„Pionier” (Gdynia; Katowice; Ostrów; Poznań; Toruń)

---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----



Grudziądz
1928- do 

czerwca 1930

Organ PPS na 
Pomorze

Pismo powstało w Grudziądzu dzięki: 

rozwojowi grudziądzkich zakładów PePeGe (w 1928 zatrudniono 
5100 osób) i przeniesieniu Okręgowego Komitetu 

Robotniczego z Torunia do Grudziądza.

Redakcja nie pozyskała ogłoszeń reklamowych, finansowanie  
jedynie ze  sprzedaży ulicznej oraz wysyłkowej.

Działy: Tygodniowy Przegląd Polityczny, 

Kronika z Pomorza, Ze świata, Z kraju.

Konkurencja ze szpargałem rzekomo robotniczym 

„Głosem Robotnika” z NPR.

Krytyka dzienników prawicowych; 

przedruki z „Robotnika”, organu krajowego PPS.



„Między Oczy”, później „Prawda w oczy”, 
od nr 35 1934 z 2 X „Głos Grudziądzki”;

mutacje „Głos Bydgoski” i „Głos Poznański”
 pismo wychodziło w l. 1931-1939



Teksty antysemickie, (druk listy szabesgojów), by pozyskać 
lokalne mieszczaństwo, konkurencja z żydowskim handlem, 

rzemiosłem… taka tematyka do 1935 r.; dostrzegano problem 
niemiecki; ale i zwalczano Wiktora Kulerskiego – konkurenta 

na rynku prasowym.



„Pionier”, w l.1935-1936; 
ukazało się 10 numerów; 

firmowane przez 
Koło Wolnej Myśli; 

systematycznie 
konfiskowane od lipca 
1935 do lutego 1936 ; 

w składzie redakcji m.in. 
Julian Nowicki – działacz 
związków zawodowych 
i KPP; hasła ateistyczne, 

wezwania do walki 
klasowej; walka 

z antysemityzmem, 
pochwały dla ZSRR



Koncepcja dojścia do władzy w Polsce Rządu Ludowego, staje się zupełnie realna 
– pisał Nowicki;

brak zainteresowania na Pomorzu tymi ideami



---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----

W prezentacji wykorzystano 
materiały ze zbiorów 
Książnicy Kopernikańskiej,

fot.  Katarzyna Tomkowiak  
(Książnica Kopernikańska)
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Dr Katarzyna Tomkowiak

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
– Książnica Kopernikańska w Toruniu

http://www.ksiaznica.torun.pl/

87-100 Toruń, ul. Słowackiego 8, 

e-mail: k.tomkowiak@ksiaznica.torun.pl
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