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VI – Archiwum bilbioteka 

Bardzo dużą część archiwum zajmują katalogi wystaw, książki, magazyny i czasopisma. Cieślewicz 

tworzył swoja bibliotekę przez wszystkie lata życia, gromadząc w niej różne książki, czasopisma i 

magazyny (francuskie, polskie i zagraniczne) zgodnie z jego zainteresowaniami. Dotyczyło to 

zarówno tematyki, ale też inspiracji graficznych czerpanych za ich pośrednictwem. Polskie tytuły 

magazynów i gazet, które przechowywał w archiwum w większych ilościach to „Projekt”, 

„Fotografia”, „Polonika”, „Wiadomości Kulturalne”. Magazyny zagraniczne to przede wszystkim 

różne tytuły dotyczące projektowania graficznego tj. „Gebrauchsgraphik”, „Novum”, „Graphis”, „HQ 

High Quality”, „U&dc”, „Etapes”, „Affiche”, „Eye”, „Spot” ale też inne kolorowe magazyny z 

różnych lat np. „The Sunday Times Magazine”, „Phosphore”, „Bat”, „Zoom” oraz wiele innych 

tytułów pojawiających się w formie wybranych numerów („Abitare”, „Soldes Magazine”, „Wet”). Jest 

też dużo magazynów pornograficznych („Twen”, „Suck”) oraz specjalne numery niektórych pism 

efemerycznych i niszowych z różnych lat m.in. magazyn „Interviev” wydawany przez Andy Warhola, 

„Il Giornalone”, „Oz Magazine” i inne. W archiwum znajdziemy też w niewielkiej ilości zagraniczne, 

głównie francuskie gazety i magazyny przedwojenne. Cały ten czasopiśmienniczy materiał stanowi 

znaczącą ilościowo część archiwum i dopełnia zbiór tematyczny opisany w pierwszej części, którego 

źródłem była przede wszystkim prasa. Wynika z tego jak bardzo bliska była mu codzienność i 

informacje o świecie przekazywane za pomocą gazet, które oglądał i które stanowiły inspiracje i 

materiał porównawczy w jego pracy. 

Jako grafik użytkowy wykonywał wiele projektów dla prasy (ilustracje, okładki, layout) wybierając 

interesujące go tytuły, które gromadził następnie jako egzemplarze archiwalne dokumentujące jego 

pracę. W latach 1966-1969 pełnił funkcję dyrektora artystycznego magazynu „Elle”, a w 1966 roku 

wspólnie z Antoine’em Kiefferem opracowywał układ graficzny miesięcznika „Vogue”, z tych lat też 

pochodzą numery tych dwóch tytułów w archiwum. W tym samym czasie projektował okładki i 

ilustracje do czasopisma intelektualnej lewicy we Francji pt. „Opus International”, którego 

egzemplarze są tu obecne. Również ważną jego częścią jest gromadzony w dużej ilości magazyn 

jugosłowiański „Start”, pismo ukazujące się od 1969 roku. Do współpracy został zaproszony przez 

jego redakcję Roman Cieślewicz w 1976 roku w celu zaprojektowania nowego layout’u oraz po raz 

kolejny do jego przeprojektowania w 1980 roku. W drugiej połowie lat 80. rozpoczął współpracę z 

magazynem „VST”, dla którego projektował przede wszystkim okładki i ilustracje, ale też jego układ 

graficzny. Wszystkie numery tego magazynu są przechowywane w archiwum i stanowią 

dokumentację jego pracy, którą w tym przypadku prowadził wspólnie z Vincentem Michea. Kolejne 

tytuły prasowe z którymi współpracował intensywnie w latach 90. to miesięczniki „Révolution” i 

„L’Autre Journal” oraz dziennik „Libération”. Wiele numerów jest dostępnych w archiwum i pozwala 

na dokładne prześledzenie wszystkich nawet drobnych prac graficznych i ilustracji Cieślewicza 



 

 

wykonywanych w tych magazynach. Podsumowując warto odnotować, że w archiwum znajdują się 

wszystkie magazyny i katalogi, które sam projektował oraz te zamieszczające jego ilustracje. Mając na 

uwadze bardzo aktywne życie artystyczne w którym uczestniczył i ogromną liczbę różnych drobnych 

projektów nad którymi pracował to ilość tej dokumentacji jest obrazem mrówczej pracy i niezwykłej 

aktywności grafika. 

Katalogi wystaw zbiorowych, foldery i druki towarzyszące wystawom oraz książki i czasopisma, w 

których zamieszczone były jego prace i różne informacje o grafiku, zajmują 23 kartony. Oprócz tego 

wydzielone zostały zestawy zaproszeń na wystawy, karnety oraz kartki pocztowe z reprodukcjami 

prac Cieślewicza. W osobnych dwóch kartonach zebrane są razem wszystkie katalogi i foldery 

towarzyszące jego wystawom indywidualnym. Zgromadzony w jednym miejscu materiał 

bibliograficzny pozwala na prowadzenie badań możliwie najszybciej dając jednocześnie szanse na 

dotarcie do prawdopodobnie wszystkich źródeł. Tak pełna kwerenda nie jest możliwa do 

przeprowadzenia w jednym miejscu w żadnej innej instytucji muzealnej czy bibliotecznej w kraju i 

zagranicą, z racji tego iż w archiwum  znajdują się zarówno dokumenty, prasa i książki z Polski jak i z 

Francji oraz innych krajów przede wszystkim europejskich, ale też ze Stanów Zjednoczonych oraz z 

Japonii i Związku Radzieckiego. 

Wydzielone są w archiwum również wszystkie dokumenty i materiały związane z działalnością 

pedagogiczną Cieślewicza, który przez wiele lat, od 1975 roku aż do śmierci, kierował pracownią 

grafiki dla roku dyplomowego w École Supérieure d’Art Graphique w Paryżu. Dokumentacja ta 

mieści się w 7 pudłach kartonowych i zawiera korespondencję otrzymywaną ze szkoły, 

korespondencję ze studentami, listy studentów, ich prace i projekty, zadawane tematy, projektowane 

roczniki dla szkoły E.S.A.G. 

W kilku kartonach mieszczą się również kasety audio, kasety video, diapozytywy, dyskietki oraz filmy 

zapisane na taśmach 35 mm oraz 16 mm. Wydzielona jest również dokumentacja fotograficzna 

okładek i innych projektów Cieślewicza w formie odbitek  fotograficznych w skali 1:1 oraz negatywy 

różnych prac, slajdy, diapozytywy, odbitki w małym formacie gromadzone przez wszystkie lata. Jeden 

z kartonów wypełniony jest również spisami i wykazami prac przygotowywanymi wielokrotnie przez 

grafika na różne potrzeby, w tym dla własnej dokumentacji. Spisy tworzone są odręcznie, bardzo 

precyzyjnie  z podaniem szczegółowych informacji identyfikacyjnych dla poszczególnych prac. 

Ostatnie dwa kartony również przekazane do archiwum IMEC są wypełnione kostkami i torebkami 

cukru w firmowych opakowaniach. Prawdopodobnie przywożone były przez lata z różnych podróży 

zagranicznych. 


