
1 

 

V -  Archiwum z materiałami biograficznymi 

Część archiwum stanowią również materiały biograficzne i osobiste dokumenty. Teczki z 

dokumentacją biograficzną – „Biographie” zajmują 3 pudła (CLW 114 – 116), w których 

przechowywane są różne dokumenty urzędowe zarówno polskie jak i francuskie, tj. odpisy aktów 

urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia. Wśród nich są również dokumenty dotyczące Aliny 

Szapocznikow, także z okresu przed znajomością z Cieślewiczem z końca lat 40. i 50. Dokumenty te 

zebrane są w teczce o nazwie „Papiers naturalistation”. W teczce „Biographies” znajdziemy pisane na 

maszynie biogramy Cieślewicza z różnych okresów życia, a także kserowane strony z katalogów 

wystaw z jego biogramami, na których grafik nanosił własne poprawki.  Bardzo ważnym elementem 

tej części archiwum jest teczka zawierająca ręcznie wykonywane spisy wszystkich plakatów 

projektowanych przez niego do 1976 roku oraz maszynopisy ze spisami plakatów.  Kolejne teczki 

wypełnione są między innymi również ręcznie prowadzonymi spisami z adnotacją o publikacjach w 

prasie dotyczących jego działalności (od 1955 do 1978 roku). Zawierają one bardzo precyzyjne 

informacje tj. tytułu, autor, nazwa wydawnictwa i dokładna data. Cieślewicz nie wyrzucał również 

dokumentów związanych ze stroną finansową swoich projektów i zachowały się rachunki za projekty 

oraz jego rozliczenia podatkowe. 

Biorąc udział w wielu wystawach przygotowywał wielokrotnie spisy swoich prac z różnych dziedzin 

w zależności od potrzeb. Najczęściej spisy przygotowywał ręcznie podając tytuł pracy oraz 

podstawowe dane jak wymiary lub format, technika druku, wydawca i przechowywał je w jednej 

zbiorczej teczce (chociaż można znaleźć też spisy prac w teczkach poświęconych konkretnym 

wystawom). Spisy te, tworzone w różnych okresach i zbierane dość chaotycznie, wymagają 

uporządkowania, ale stanowią cenny materiał umożliwiający weryfikację danych pochodzących z 

różnych katalogów wystaw. Osobno też gromadził w teczkach teksty dotyczące jego twórczości, które 

ukazywały się jako teksty towarzyszące katalogom wystaw lub były publikowane w prasie. Oddzielną 

teczkę zajmowały jego własne teksty, najczęściej krótkie formy eseistyczne, dotyczące konkretnych 

prac lub całych serii. 

W kolejnych pudłach znajdziemy również zbiór dokumentów osobistych z okresu całego życia np. 

legitymacje, książeczki studenckie i wojskowe, paszporty, dokumenty notarialne. Wydzielone są 

również dyplomy i medale, którymi był nagradzany za swoje prace w różnych konkursach 

organizowanych na całym świecie. Przeglądać w archiwum  można również osobiste roczne 

kalendarze książkowe towarzyszące mu od początku lat siedemdziesiątych do końca życia, w których 

notował dość często jeszcze w latach 70. ale w miarę upływu czasu coraz rzadziej. Liczne notatki 

związane z pracą prowadzone przez Cieślewicza w latach 90. mają formę ręcznych adnotacji na 

kartkach formatu A4 i większych. Bieżące sprawy do załatwienia, ważne telefony i terminy spotkań 

oraz wyjazdów nanosił na rysowane tygodniowe lub miesięczne kalendarze, które przypominały 



formą barwne liternicze afisze przekazujące informacje. Wśród notatników najcenniejszy jest dziennik 

podróży pisany w 1963 roku przez Cieślewicza opisujący dokładnie dzień po dniu jego wyjazd z 

Polski i podróż do Paryża. Dziennik ten napisany jest bardzo drobnym i trudno czytelnym pismem po 

polsku w małym starym notatniku z 1961 roku i obejmuje daty od 2 lipca 1963 do 14 sierpnia 1964. 

Jest na pewno warty odczytania gdyż opisuje wspólną podróż Romana Cieślewicza i Aliny 

Szapocznikow związaną z wyjazdem na stałe z kraju, co w przypadku Cieślewicza było niezwykle 

ważną i przełomową decyzją. Podobny zamiar pisania pamiętnika z podróży miał podczas przyjazdu 

do Polski w 1994 roku na swoją wystawę w Zachęcie, jednak tym razem zapisał tylko dwie strony po 

francusku. 

Do tej części archiwum przynależą też różne osobiste własne notatki oraz listy i pamiątki 

otrzymywane od przyjaciół i znajomych. Często są to różne rysunki i małe projekty w formie kolaży, 

także kartki samodzielnie wykonywane przez te osoby. Tutaj też przechowywał listy otrzymywane od 

brata Tadeusza przez wszystkie lata, własny pamiętnik dziecięcy z 1943 rok, osobiste pamiątki po 

Alinie Szapocznikow. Ogólnie cały karton zawiera prywatną korespondencję i pamiątki z życia z 

różnych okresów otrzymywane od różnych osób. 

Dokumenty związane ze śmiercią Romana Cieślewicza w 1996 roku oraz cała korespondencja 

otrzymana przez Chantal Petit-Cieslewicz od osób prywatnych oraz muzeów, galerii i różnych 

instytucji i organizacji zajmują cały karton i dopełniają zawartość archiwum. W podobny sposób 

zebrane zostały przez Chantal wszystkie teczki z różnymi notatkami i z korespondencją z 1995 oraz ze 

stycznia 1996 roku. To również cenne dokumenty, obok teczek zatytułowanych przez Cieślewicza są 

wśród nich absolutnie nie posegregowane materiały pozostawione w trakcie pracy na biurku, 

rozrzucone i pomieszane, tj. rozpisane przez Cieślewicza kalendarze na poszczególne dni z zadaniami 

do zrobienia, materiały przygotowawcze do kolejnego wydania magazynu autorskiego Kamikaze, 

różne spisy, notatki, otrzymywane zaproszenia, podziękowania od różnych instytucji za przekazywane 

prace do zbiorów i wiele innych. Karton z tą zawartością wymaga dokładnego przebadania i 

posegregowania, ale jednocześnie umożliwia spojrzenie na grafika, który do końca był aktywny, miał 

mnóstwo planów związanych z pracą i wystawami, rozpoczętych projektów i pomysłów na nowe 

realizacje. 

 


