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III – Archiwum z dokumentacją prasową 

Kolejna grupa materiałów archiwalnych to teczki prasowe - „Dossiers de presse” zawierające 

gromadzone przez Cieślewicza od początku działalności wszelkie informacje pojawiające się w prasie 

i dotyczące jego projektów, wystaw i innych realizacji. Najwcześniejszy okres od 1950 do 1974 

zawiera oryginalne wycinki z prasy (głównie z polskiej) gromadzone w formie przyklejanych na 

kartonie poszczególnych fragmentów wyciętych z gazet i dzielonych na poszczególne lata. Okres 

francuski, obejmujący lata 1962 do 1994, to ogromna ilość dokumentacji zawierającej wycinki z prasy 

polskiej, francuskiej a także innej zagranicznej (CLW 79 – CLW 100). Początkowo wycinki i 

materiały prasowe gromadzone są z wielka starannością, często drobne formy wycinków są 

przyklejone na kartonie oraz zawierają opisy. W późniejszym okresie wycinki z prasy, których jest 

coraz więcej ze względu na aktywną działalność projektową i wystawienniczą Cieślewicza, są tylko 

dzielone na poszczególne lata. Grafik osobiście wycinał wszystkie nawet najdrobniejsze anonse o 

wystawach (zagraniczne i polskie) oraz o jego projektach i przyklejał je na kartkach formatu A3 w taki 

sposób aby zajmując stosunkowo jak najmniej miejsca nie straciły na czytelności. Wklejał też różne 

ilustracje, które projektował i które były drukowane w prasie np.: 

*strona wycięta z gazety  z reklamą sygnowaną przez M.A.F.I.A., u dołu drobnym, czytelnym pismem 

podpis odręczny:  Elle NR 1323 26.IV.1974 

*strona z magazynu polskiego „Szpilki”, u dołu podpis odręczny: 25.IV.1971 SZPILKI NR 17 (1549) 

*przyklejona okładka którą projektował dla magazynu „50 ans” oraz wycinek stopki redakcyjnej 

Tak precyzyjnie przygotowane taczki prasowe mieszczą się w dwóch pudłach (CLW 233 – CLW 234) 

i zawierają wycinki prasowe podzielone na poszczególne lata z okresu od 1950 do 1974. Umożliwiają 

dotarcie do wszystkich drukowanych źródeł dotyczących Romana Cieślewicza. Zebrana przez niego 

dokumentacja prasowa to na pewno najobszerniejsze dane, które dotąd nie zostały zawarte w pełnej 

formie w żadnym z katalogów rozumowanych. W tym miejscu znajdują się również wycinki w formie 

fragmentów wyjętych z wielu magazynów i katalogów wystaw umożliwiające zebranie pełnej 

bibliografią z danego okresu. 

W archiwum znajdują się również dwa kartony z materiałami oraz korespondencją (wycinki z 

czasopism, broszury, czasopisma, magazyny, listy, kartki) poświęconymi Romanowi Cieślewiczowi, 

które ukazały się już po jego śmierci i które zebrała wdowa Chantal Petit-Cieslewicz (CLW 222 – 

CLW 223). 

 

 


