
CLW 114 – BIOGRAPHIE 

PAPIERS NATURALISTATION 

Dokumenty urzędowe zarówno polskie jak i francuskie tj. odpisy aktów urodzenia, odpisy aktu 

małżeństwa z Alina Szapocznikow (ślub odbył się we Francji 4.2.1967); Potwierdzenia ze służb 

sanitarnych francuskich oraz inne zaświadczenia związane z pracą; Zaświadczenie dla RC o 

poświadczeniu obywatelstwa polskiego (z dnia 12 sierpnia 1952 roku), wydane przez prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie; Dokumenty dotyczące A. Szapocznikow (z okresu przed 

znajomością z RC np. z 1948 roku); Koperta ze zdjęciem i wynikiem badania rentgenologicznego RC z 

1973 roku.  

[Bardzo dużo różnych dokumentów, które wymagają uporządkowania] 

BIOGRAPHIES 

Teczka pełna biograficznych adnotacji i spisów; Pisane na maszynie biogramy z różnych okresów 

życia; Kserowane biogramy z różnych katalogów jego wystaw indywidualnych, często korekty tych 

biogramów z nanoszonymi przez RC poprawkami; ROMAN CIESLEWICZ / AFFICHES/ - spis ręcznie 

wykonany wszystkich plakatów zrobionych przez RC od początku do 1976 roku; spis plakatów w 

formie tabeli wykonany ręcznie od pierwszych plakatów do końca lat 60.; Maszynopisy ze spisem 

plakatów od 1949 do 1978 roku 

ROMAN CIESLEWICZ / PRESSE/ 

Prowadzony ręcznie przez RC spis w zeszycie od 1955 roku do 1978 (kolejno wpisywane publikacje o 

grafiku, z podaniem tytułu, autorów, nazw wydawnictw i dokładnych dat bardzo precyzyjne 

informacje); Maszynopis tej samej listy (przepisane dane z zeszytu w formie maszynopisu) 

ROMAN CIESLEWICZ EXPO GROUPE 

Prowadzony ręcznie przez RC spis wystaw zbiorowych od 1950 roku do 1978 (kolejno wpisywane 

publikacje o grafiku, z podaniem tytułu, autorów, nazw wydawnictw i dokładnych dat - bardzo 

precyzyjne informacje); Maszynopis tej samej listy (przepisane dane z zeszytu w formie maszynopisu) 

ADMINISTRATIFS 

Różne rachunki, wyliczenia, dokumenty związane ze strona finansowa projektów wykonywanych 

przez RC. 

IMPOT’S 

Podatki, wyliczenia podatków, pisane ręcznie przez RC obliczenia dotyczące podatków za konkretne 

projekty 

CARTONS INVITATION EXPOS CIESLEWICZ 

Karton z drukowanymi zaproszeniami na wystawy indywidualne RC, a także na wystawy zbiorowe 

[chaotyczny zbiór prawdopodobnie nie wszystkich zaproszeń]. 

 



CLW 115 – BIOGRAPHIE 

1- LISTES –różne spisy prac 

2-TEXTES SUR R.C. – teksty o RC pisane po polsku i po francusku (część z nich zamieszczona w 

katalogach lub opublikowana w gazetach) 

3-TEXTE DE RC ET SUR RS – teksty o RC oraz pisane przez niego 

CLW 116 – BIOGRAPHIE 

Pudło z różnymi  spisami prac RC z różnych okresów (plakatów i kolaży, okładek serigrafii ); Spisy 

wybranych prac do poszczególnych wystaw 

[chaotyczny zbiór wymagający  uporządkowania] 

CLW 218 

Dokumenty i przedmioty osobiste Romana Cieslewicza m.in.: Dyplom uznania za wybitne zasługi dla 

kultury podpisany przez Andrzeja Olechowskiego w 1994 roku; Legitymacje, książeczki studenckie, 

paszporty i inne dokumenty osobiste z okresu całego życia; Pudełka po papierosach, znaczki (kilka), 

drobiazgi; Dwa zeszyty z wierszami Mieczysława Cieślewicza (jeden z braci RC), pisane w czasie 

wojny; Koperta ze znaczkami Poczty Polskiej. 

CLW 219 

Dokumenty dotyczące śmierci Romana Cieślewicza; Przede wszystkim korespondencja kierowana do 

wdowy - Chantal Petit Cieślewicz po śmierci Romana w 1996 roku (kartki, listy itp. od instytucji oraz 

osób prywatnych). 

CLW 220 

Różne i medale i dyplomy otrzymywane przez RC. 

CLW 221 

Segregator  zatytułowany jako ‘niesklasyfikowany’ z teczkami  i różnymi elementami  zawierającymi 

m.in. listy, wycinki, notatki, kartki; Segregator podpisany ‘COURRIERS  (nonclassés)’ zawiera różne 

rzeczy całkowicie nieposegregowane tj.: fotografie z różnego okresu (są także zdjęcia Aliny i Chantal 

oraz wiele innych otrzymywanych od przyjaciół, fotografie z wakacji, podróży, zdjęcia dzieci, czasem 

tylko podpisane), kartki pocztowe, listy, krótkie karteczki, druki, dokumenty; Teczka zatytułowana 

‘IDIOTS’ zawiera listy z ministerstwa kultury oraz inne bardzo oficjalne rządowe pisma; Teczka z 

listami od Krzysztofa Teodora Toepliza; Teczka z korespondencją dotyczącą AGI (wszystkie pisma i 

listy otrzymywane od AGI, międzynarodowego  stowarzyszenia grafików którego RC był wieloletnim 

członkiem); Dwie teczki ‘Archives NON CLASSEES’ – przeróżne dokumenty, karteczki, notatki od 

różnych osób na wizytówkach i pocztówkach, drobne notatki RC na karteczkach przylepnych, koperty 

i wycięte adresy z korespondencji, fotografie; Teczka z tekstami RC oraz różnymi zebranymi przez 

niego wycinkami, korespondencja pisana przez RC i wysyłana faksem do Agnes Cruz, Alain Kruger , 

Henryka Tomaszewskiego, Ewy Maruszewskiej. 



CLW 227 

Karton zawiera bardzo osobista korespondencję i pamiątki z życia z różnych okresów otrzymywane 

od różnych osób m.in.: Rachunki bankowe – potwierdzenia otrzymywanych wpłat za prace itp.; 

Korespondencja , kartki pocztowe otrzymywane od różnych osób, jest cały plik listów od brata 

Tadeusza; Różne notatki RC; Rysunki otrzymywane od innych osób; Przyklejone na czarnym kartoniku 

dwa włosy Aliny Szapocznikow z adnotacją RC  - Alina 73; Listy i pamiątki od różnych osób np. Carole 

Naddar, Chantal Petit-Cieslewicz, Jan Lenica i wiele innych, często są to kartki robione samodzielnie 

przez te osoby 

CLW 228 

Karton zawiera teczki z różnymi notatkami z ostatniego roku 1995 oraz ze stycznia 1996. Materiał tu 

zebrany to nie posegregowane dokumenty, korespondencja  i projekty w trakcie realizacji z 

ostatniego okresu życia. Roman Cieślewicz do końca życia był niezwykle aktywny. 

CLW 231 

Pudło zawiera kalendarze książkowe roczne (notebooki) z miejscami na zapiski (jednak RC notuje w 

nich rzadko, najbardziej obszernie zapełniony notatkami jest ten z  1991 roku); Zeszyt do pisania 

pamiętnika podróży (zapisał tylko dwie strony po francusku) podczas przyjazdu do Polski w 1994 

roku; Mały pamiętnik dziecięcy podarowany RC w 1943 roku z wpisami od różnych osób i rysunkami. 

NAJCENNIEJSZY jest dziennik podróży pisany w 1963 roku przez RC  opisujący dokładnie dzień po dniu 

jego wyjazd z Polski i podróż do Paryża, pisze go w małym notatniku z 1961 roku i zaczyna od lipca 

1963 (2 VII 63) a kończy w sierpniu 1964 roku (14 VIII 64); dziennik pisany jest bardzo drobnym i 

trudno czytelnym pismem po polsku [na pewno warty rozszyfrowania] 

CLW 232 

Notebooki z lat 70. i 80. zapisywane dość gęsto, w miarę upływu czasu RC coraz rzadziej w nich 

notuje, a w tych z lat 90. nie ma już prawie nic . 

CLW 264 – CLW 265 

Dwa kartony z kostkami cukru pakowanymi w firmowe koperty z różnych miejsc (prawdopodobnie 

przywożone z różnych podróży oraz przynoszone ze spotkań w kawiarniach i restauracjach).  


