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Od 1995 r. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu gromadzi 
szczególny rodzaj zbiorów specjalnych, jakim są kolekcje. Najczęściej mają one 
charakter regionalny i dotyczą osób, organizacji i instytucji związanych z Kaliszem 
i regionem kaliskim. Jedną z najnowszych kolekcji utworzonych w bibliotece jest 
Kolekcja Cypriana Kościelniaka, pochodzącego z Kalisza artysty grafika. Składają 
się na nią materiały dotyczące artysty oraz jego dzieła, które zostały przekazane 
Książnicy w 2011 r. przez rodziców twórcy – Władysława i Janinę Kościelniaków. 

Urodzony w Kaliszu w 1948 r. Cyprian Miłosz Kościelniak jest absolwentem 
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Swoją edukację pla-
styczną rozpoczął w Studium Nauczycielskim im. M. Konopnickiej w Kaliszu na 
Wydziale Wychowania Praktyczno-Technicznego i Wychowania Plastycznego. Na-
stępnie studiował kolejno: na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Ko-
pernika w Toruniu, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
oraz na Wydziale Grafiki Użytkowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
w 1974 r. uzyskał dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Pra-
cę zawodową rozpoczął jeszcze jako student ASP, projektując od 1973 r. czołówki 
filmowe. Jego pierwszym projektem był animowany znak wywoławczy zespołu fil-
mowego Andrzeja Wajdy, „X”. Współpracę z reżyserem kontynuował przez wie-
le lat. Pracował dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie, Wytwórni 
Filmów Fabularnych w Łodzi i Wrocławiu oraz Telewizji Polskiej. Zaprojektował 
czołówki filmowe i opracowania graficzne ponad dwudziestu filmów, m .in. „We-
sela” (1973), „Ziemi Obiecanej” (1974), „Człowieka z marmuru” (1976), „Panien 
z Wilka” (1979) czy „Seksmisji” (1983), gdzie stworzył uznawaną za pierwszą 
w polskim filmie, animację komputerową. Jest także autorem czołówki serialu tele-
wizyjnego „Jan Serce” (1982). Zrealizował scenografię do kilku spektakli telewizyj-
nych. Oprócz grafiki filmowej zajmował się także współpracą z różnymi pismami. 
Pracował jako projektant graficzny i ilustrator w takich czasopismach jak „Perspek-
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tywy”, „Przegląd Techniczny”, „Szpilki”, „Życie Gospodarcze”, „Młody Technik”, 
„Wektory”, „Głos Wybrzeża”, „Problemy”. Jego ilustracje zamieszczała także „Zie-
mia Kaliska”. Jest ilustratorem wielu książek, a także twórcą plakatów filmowych, 
teatralnych i muzealnych. W 1980 r. rozpoczął pracę na ASP w Warszawie, zostając 
asystentem prof. Henryka Tomaszewskiego, adiunktem w pracowni projektowania 
graficznego, a w roku 1984 docentem w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej 
w Gdańsku. Jego współpraca z polskimi uczelniami wyższymi ustała w roku 1986 
kiedy wyjechał do Holandii i na stałe osiadł w Amsterdamie. Przez kilka lat praco-
wał jako docent na Akademii Sztuk Pięknych „Minerva” w Groningen, a następnie 
na Akademiach Sztuk Pięknych w Hadze i Utrechcie. Gościł z wykładami na wyż-
szych uczelniach plastycznych w USA (Rhode Island School of Design), Austrii 
(Art and Craft Academy in Linz) i Słowenii (Academy of Fine Arts in Ljubljana)1. 
Obecnie pracuje jako ilustrator i projektant graficzny dla wielu czasopism i dużych 
firm, jak np. Philips, ABN Amro Bank, Henkel. Od 1988 związany jest z najbardziej 
renomowaną gazetą w Holandii, „NRC Handelsblad”, gdzie pracuje jako ilustra-
tor i rysownik polityczny. Od 2002 roku zaś regularnie współpracuje z niemieckim 
dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Kolekcja obejmuje dokumentację biograficzną dotyczącą artysty, książki, katalo-
gi, programy teatralne i czasopisma w większości ilustrowane przez Kościelniaka, 
a także obszerny zbiór wycinków prasowych, na który składają się ilustracje artysty 
z gazet polskich i zagranicznych. Wycinki te występują luzem, bądź stanowią część 
materiałów znajdujących się na kilkudziesięciu planszach wraz z innymi materiała-
mi – programami teatralnymi, artykułami z gazet itp. Na zawartość spuścizny składa 
się także kilka prac grafika, wykonanych ołówkiem, tuszem lub farbami, które stano-
wią jednak niewielki fragment kolekcji. Inne materiały to zaproszenia na wystawę, 
fotografie i wycinki prasowe niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem kolekcji.

Najważniejszym elementem dokumentacji biograficznej są dokumenty osobi-
ste, na które składają się jedynie 2 egzemplarze tego rodzaju zbiorów. Pierwszym 
z nich jest podanie do rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o przyjęcie 
na Wydział Malarstwa i Grafiki na kierunek Grafika, wypełnione i podpisane przez 
Cypriana Kościelniaka w Kaliszu 17 maja 1967 r. Dokument liczy w sumie 8 stron 
i oprócz podania zawiera odręczny życiorys oraz kwestionariusz statystyczny kan-
dydata na I rok studiów. Podanie pozostaje niewypełnione w części przeznaczonej 
dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, stanowi więc zapewne brudnopis. Drugi 
dokument to „Spis prac do wystawy Plakatu Autorskiego”, w którym odnajdujemy 
nazwisko Cypriana Kościelniaka na pozycji 38 i 39 (spośród 95 plakacistów). Prace 
Kościelniaka wystawione na ekspozycji zostały zatytułowane „Plakaty” i „Nowe – 
izmy”. Pozostałe elementy części biograficznej to w większości czasopisma, polskie 

1  Nazwy uczelni zaczerpnięte bezpośrednio ze strony artysty [online] http://www.cy-
priankoscielniak.com/archive.html [dostęp 27 listopada 2015]
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(4 tytuły) i holenderskie (3 tytuły), zawierające wywiady bądź prezentujące sylwet-
kę bohatera, a także kserokopie gazet, pojedynczych artykułów, wydruki kompute-
rowe, maszynopis – będące kopiami artykułów dotyczących twórcy. Szczególnie 
interesującą pozycją jest katalog w formie gazety, zawierający wybór około 50 prac 
Kościelniaka z „NRC Handelsblad” i teksty jemu poświęcone. Katalog został wy-
dany w 2003 r. przez redakcję holenderskiej gazety z okazji wystawy prac artysty 
w Teatrze Zeebelt w Hadze. Oprócz ilustracji, będących wyborem najlepszych ry-
sunków z „NRC”, znajdziemy także teksty, z których na uwagę zasługuje jedyny ar-
tykuł w języku angielskim, autorstwa wieloletniego profesora Rhode Island School 
of Design w USA i przyjaciela Kościelniaka, Krzysztofa Lenka. Sylwetkę artysty 
przybliża także Henk van Ulsen w książce prezentującej 21 holenderskich ilustrato-
rów, De illustratoren hun keuze.

Oprócz wspomnianej wyżej książki, w kolekcji znajduje się ich jeszcze sześć. Je-
dyną polską książką w tym zbiorze jest W niewoli Białych Purtków. Podania i gawę-
dy z Wybrzeża Augustyna Necela, wydana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą 
w 1977 r., ilustrowana przez Cypriana Kościelniaka. Pozycja ta warta jest wymie-
nienia choćby z powodu pięknej dedykacji artysty dla swoich rodziców. Pozostałe 
książki zostały wydane w Holandii. Dotyczą różnych dziedzin, a łączy je osoba Cy-
priana Kościelniaka jako ich ilustratora. Na dwóch książkach znajduje się exlibris 
Władysława Kościelniaka. Do tego zbioru należą także ilustrowane przez artystę 
programy teatralne holenderskiej grupy Toneelgroep Amsterdam na sezon 1989-
1990 (2 części), tzw. roczny raport działalności społecznej i socjalnej wydawnictwa 
gazet w formie książkowej (tłumaczenie pochodzi od artysty) oraz katalog rysunków 
Cypriana Kościelniaka z „NRC Handelsblad” z 1994 r. Katalog ten zawiera wybór 
ilustracji do artykułów wraz z artykułami lub ich fragmentami i samodzielnych ry-
sunków, zamieszczanych w gazecie na przełomie lat 1993-1994. W wielu miejscach 
znajdują się dopisane przez Kościelniaka ołówkiem uwagi i wyjaśnienia dotyczące 
treści ilustrowanych artykułów, samych ilustracji i całego katalogu, z których do-
wiadujemy się m.in., iż nie jest to pierwszy tego typu katalog w dorobku artysty. 
Odręczne adnotacje dopisywane dyskretnie ołówkiem bądź umieszczane na samo-
przylepnych karteczkach przy danym artykule, czy w książce spotykamy zresztą 
w wielu miejscach opisywanej kolekcji, co jest znacznym ułatwieniem dla polskiego 
odbiorcy. Większość ilustracji bowiem została wykonana do tekstów holenderskoję-
zycznych i często znajomość kontekstu ułatwia odbiór rysunku.

Kolejną grupą materiałów prezentowanej kolekcji jest zbiór czasopism, w więk-
szości zagranicznych (jeden tytuł niemiecki, pozostałe holenderskie). Prasę polską 
reprezentuje numer „ITD. Tygodnik studencki” z 1986 r. z okładką zaprojektowa-
ną i wykonaną przez Cypriana Kościelniaka oraz dwa numery „Przekroju” z 2004 r., 
w których oprócz okładek artysta ilustrował wywiady z politykami, wykonując podo-
bizny Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego. Kościelniak uwieczniał w swo-
im rysunku także inne postaci z życia politycznego i kulturalnego Polski, które pre-
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zentuje, wśród wielu innych swoich prac, na stronie internetowej. Pozostałe tytuły to 
prasa holenderska: „Avenue”, „Blad over Bladen”, „Elle”, „Elsevier”, „Intermaga-
zine”, „Man”, „Portfolio”, „Quote”, „Qwerty”, „Viva”, „Vrij Nederland”, „Weller-
enco”, „Wings”, „Zaterdags Bijvoegsel. NRC Handelsblad” i jeden tytuł niemiecki 
– „Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung”. Czasopisma mają dość szeroki zakres 
tematyczny, od dzienników o charakterze informacyjnym, poprzez pisma branżo-
we, aż po prasę kobiecą. We wszystkich znajdziemy rysunki Cypriana Kościelniaka, 
najczęściej stanowiące ilustracje do artykułów, rzadziej są to samodzielne ilustracje. 
Przy niektórych obrazkach artysta umieścił, jak wcześniej wspomniano, odręczne 
adnotacje wyjaśniające znaczenie ilustracji w kontekście artykułu, do którego zo-
stała wykonana. W kwartalniku poświęconym typografii, „Qwerty”, odnajdujemy 
zaś ciekawy artykuł o polskim tytule Bar kawowy Bambo traktujący o (co można 
wywnioskować z licznych fotografii oraz profilu pisma) polskiej typografii w prze-
strzeni publicznej. Artykuł przytacza obszerną wypowiedź Cypriana Kościelniaka 
(niestety już po holendersku), ilustrowany jest też fotografiami (domyślnie) jego au-
torstwa, przedstawiającymi szyldy polskich zakładów, plakaty, napisy na bramach, 
numery ulic itp. Ujawnia się tutaj kolejna jego pasja, którą jest fotografowanie. Sam 
artysta powtarza, że lubi dokumentować różne miejsca, od lat robi zdjęcia Kalisza 
podczas swoich wizyt w rodzinnych stronach. Podsumowując czasopiśmienniczą 
część kolekcji, można zauważyć, iż z wieloma tytułami Kościelniak współpraco-
wał cyklicznie, co można wywnioskować po ilości numerów danego tytułu. Łącznie 
zbiór czasopism składa się z nieco ponad 40 egzemplarzy gazet polskich i zagranicz-
nych, zarówno pojedynczych numerów, jak i grup kilku numerów danego tytułu. 

Najliczniejszą i jednocześnie najbardziej zróżnicowaną częścią spuścizny artysty 
jest zbiór pojedynczych ilustracji, wycinków prasowych, fotografii i innych mate-
riałów. Ze względu na pochodzenie można je podzielić na materiały polskie i obce. 
Do drugiej z tych grup zaliczają się pojedyncze ilustracje Cypriana Kościelniaka 
z prasy holenderskiej oraz niemieckiej: 41 ilustracji przyklejonych obustronnie na 
16 planszach oraz 56 ilustracji luzem. Rysunki pochodzą z takich czasopism, jak 
np. „Frankurter Allgemeine Zeitung”, „NRC Handelsblad”, „nrc next”, „Noordhol-
lands Dagblad”. W części polskojęzycznej materiał ulega znacznemu zróżnicowa-
niu, obok pojedynczych ilustracji z polskiej prasy pojawiają się bowiem wycinki 
artykułów biograficznych, fotografie, exlibrisy, afisze teatralne itp., które ze względu 
na formę w jakiej zostały przekazane, nie mogą zostać rozdzielone. Zbiór ten został 
przytwierdzony na 28 planszach i składa się w większości z ilustracji prasowych 
i okładek autorstwa Cypriana Kościelniaka (75 il.) pochodzących z takich tytułów 
jak „Szpilki”, „Perspektywy”, „Przegląd Techniczny”, „Głos Wybrzeża”, „Wek-
tory”, „Ziemia Kaliska” czy „Problemy”. Niektóre rysunki nie posiadają żadnych 
znaków identyfikujących ich źródło, stąd pochodzenie nie wszystkich ilustracji pra-
sowych zostało ustalone. Dotyczy to również części obcojęzycznej. Wśród ciekaw-
szych obrazków można wymienić linoryt dwunastoletniego Cypriana Kościelniaka 
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zamieszczony w „Ziemi Kaliskiej” w 1960 r., podpisany jako „Indianin”. Spotkać 
też można w tym zbiorze ilustracje do utworów poetyckich, jak np. kołysanek Erne-
sta Brylla (Kołysanka dla dorosłych całego świata, Kołysanka o świcie, Kołysanka 
osiedlowa) czy Poezja ma  zdrowe  rumieńce Tadeusza Różewicza, pochodzących 
z nieustalonych tytułów prasowych. Z materiałami ilustracyjnymi przeplatają się 
wycinki artykułów dotyczących artysty i jego twórczości. Znajdujemy tu m.in. za-
powiedź wystawy Cypriana Kościelniaka „Ekspozycja niepokorna” w Klubie Mię-
dzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” w Kaliszu pochodzącą z „Ziemi Kaliskiej” 
z 1972 r., wypowiedź samego twórcy o wystawie oraz późniejszą relację z ekspo-
zycji. Z fragmentu z „Życia Literackiego” z 13 lutego 1983 r. dowiadujemy się, że 
Cyprian Kościelniak został laureatem konkursu „Najlepszy plakat roku” w dziedzi-
nie plakatu kulturalnego, za pracę „Plastyka i sztuka książki okresu Młodej Polski” 
stworzoną na potrzeby wystawy w Muzeum Literatury. O wystawie poświęconej 
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, autorem koncepcji której był Cyprian Kościelniak 
czytamy w nr 57 „Rzeczpospolitej” z 1984 r. i „Trybunie Ludu” – 1984 r., nr 56. 
Innym materiałem tego rodzaju jest pojawiający się także w części biograficznej 
wywiad z Cyprianem Kościelniakiem pochodzący z czasopisma „Razem” z 1981 r., 
nr 14. Na opisywaną część spuścizny składają się również afisze teatralne Państwo-
wego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu projektu Kościelniaka. Afisze te wy-
stępują w formacie nie większym niż A4. Artysta zaprojektował afisze takich sztuk 
teatralnych, jak „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego, „Moralność pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej, „Śmieszny staruszek” Tadeusza Różewicza. Kościelniak 
jest też twórcą plakatów 15. i 16. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz ilustratorem 
programu Międzynarodowego Konkursu Pianistów Jazzowych odbywającego się 
w Kaliszu w 1970 r. Poza wyodrębnionymi grupami materiałów dość chaotycznie 
i przypadkowo przytwierdzonych na planszach, można znaleźć na nich także kilka 
fotografii, m.in. wnętrza Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia, 2 exlibrisy, 
pocztówkę z odręcznymi życzeniami świątecznymi Cypriana Kościelniaka dla ro-
dziców oraz odręczny projekt scenograficzny. Do opisywanej grupy materiałów za-
liczono także występujące luzem 2 ilustracje i artykuł z pisma „Perspektywy” 1977 
nr 5 autorstwa Ewy Marynowskiej traktujący o zdobnictwie w architekturze, który 
uzupełniają zdjęcia kaliskich i łódzkich ulic i budynków wykonane przez Cypriana 
Kościelniaka.

Szczególną wartość przekazanej spuścizny stanowią niepublikowane prace arty-
sty. Kolekcja liczy ich zaledwie sześć. Są to prace wykonane tuszem (1), farbami (1), 
farbami i ołówkiem (2) oraz 2 linoryty. Dwie z prac są datowane, pochodzą z 1966 
i 1970 roku. Z odręcznych adnotacji na odwrocie jednej z nich dowiadujemy się, że 
jest to projekt plakatu do wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Artysta 
opisuje, jakimi technikami zamierza wykonać oryginał, wyraźnie dedykując tekst 
notatki ojcu i wyrażając podziękowanie za inspirację.

Ostatnia z opisywanych części kolekcji to varia. Jest to zbiór materiałów nie kla-
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syfikujących się do żadnej z wymienionych wcześniej grup. Zawiera stosunkowo 
niewiele elementów i jest to materiał zróżnicowany. Do tej części spuścizny należą 
m.in. fotografie, na których artysta uwiecznił swoje ilustracje, artykuły prasowe na 
swój temat i inne dokumenty wchodzące w skład wycinków prasowych opisywanej 
kolekcji. Znajdziemy tu także zaproszenia na wystawę nowych rysunków Cypriana 
Kościelniaka w Galerii Kordegarda w Warszawie z 1988 r., wycinek z „Ziemi Ka-
liskiej” z 1989 r. z artykułem Macieja M. Kozłowskiego dotyczący teki rysunków 
Władysława Kościelniaka, Piękno Ziemi Kaliskiej i artykuł z prasy holenderskiej 
o polskim plakacie filmowym, w którym wymieniono m.in. Henryka Tomaszew-
skiego – mistrza Kościelniaka. Inne materiały to np. folder turystyczno-reklamowy 
prezentujący holenderskie miasto Edam czy reklama prasowa sieci telefonicznej 
Plus, w których opracowująca kolekcję nie odnalazła bezpośrednich związków z ar-
tystą oraz wskazań do jego autorstwa.

Cyprian Kościelniak regularnie, co najmniej raz w roku, odwiedza Kalisz. We 
wrześniu 2013 r. mogliśmy podziwiać wystawę jego rysunków w Centrum Rysunku 
i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza. Ekspozycja towarzyszyła 17. Zjazdowi Asny-
kowców, do grona których Kościelniak należał przez pierwsze dwa i pół roku nauki, 
zanim przeniósł się do II LO im. T. Kościuszki. Mimo, iż artysta od lat mieszka 
w Holandii, nadal związany jest z Polską i Kaliszem, współpracując z kilkoma ro-
dzimymi czasopismami, w tym z „Kalisią Nową”. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że współpraca ta zaowocowała nagrodami w konkursie na najlepszą okładkę pra-
sową roku GrandFront 2013 (za okładkę do numeru 11/12) i 2014 (za okładkę do 
numeru 7-12) w kategorii prasa lokalna. W 2014 r. Kościelniak otrzymał tytuł Hono-
rowy Przyjaciel Kalisza. Mimo iż artysta wciąż wraca w swoje rodzinne strony i od 
czasu do czasu prezentuje swoje prace, nie każdy może kojarzyć jego wcześniejszą 
twórczość, nie licząc zaś wystawy u Kulisiewicza sprzed dwóch lat, nieliczni mogą 
obcować z jej zagranicznym wydaniem. Umożliwia to spuścizna Władysława i Jani-
ny Kościelniaków, skrzętnie gromadzących latami nadsyłane przez syna materiały. 
Kolekcja Cypriana Kościelniaka jest obok kolekcji Eligiusza Kor-Walczaka, Wła-
dysława Kościelniaka i Antoniny i Oskara Meysztowiczów, kolejnym w zasobach 
Książnicy Pedagogicznej tego typu zbiorem materiałów, mającym przybliżać posta-
ci i twórczość znanych kaliszan.
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Artykuły156 

KOLEKCJA CYPRIANA KOŚCIELNIAKA W ZBIORACH KSIĄŻNICY 
PEDAGOGICZNEJ IM. ALFONSA PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Słowa kluczowe: kolekcje, zbiory specjalne, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Par-
czewskiego w Kaliszu, Cyprian Kościelniak 

Artykuł opisuje jedną z kolekcji znajdujących się w zbiorach specjalnych Książnicy Peda-
gogicznej w Kaliszu. Kolekcja składa się m.in. z książek, czasopism i wycinków prasowych 
z ilustracjami artysty grafika, Cypriana Kościelniaka oraz części biograficznej dotyczącej 
wywodzącego się z Kalisza twórcy. Zbiory zostały przekazane bibliotece w 2011 roku przez 
rodziców artysty, Władysława i Janinę Kościelniaków.

CYPRIAN KOŚCIELNIAK’S COLLECTION AT ALFONS PARCZEWSKI 
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA IN KALISZ

Keywords: collections, special collections, PBP Alfons Parczewski Książnica Pedago-
giczna in Kalisz, Cyprian Kościelniak 

The article describes one of the collections harbored at Alfons Parczewski Książnica Peda-
gogiczna in Kalisz. The collection consists of, i.a., books, magazines and press clippings 
including the graphic illustrations by Cyprian Kościelniak as well as of the biographical 
section related to the Kalisz-born artist. The collection was donated to the library in 2011 by 
the artist’s parents, Wladyslaw and Janina Kościelniak.


