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Kochani!  

Czy znacie Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego, zwanego pieszczotliwie 
Papciem Chmielem? To on stworzył "Tytusa, Romka i A'Tomka", cykl 
komiksów czytanych od ponad 60 lat! 

Właśnie dobiegła nas smutna informacja o śmierci tego wyjątkowego twórcy, 
który zmarł w dniu dzisiejszym mając 97 lat (piękny wiek, prawda?) 
Chciałabym Wam krótko przybliżyć jego wyjątkową postać. 

 

 



 

Henryk Chmielewski urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. 

Kiedy wybuchła II Wojna Światowa, miał tylko 16 lat. W 1944 roku, w sierpniu, 
jako "Jupiter" brał udział w Powstaniu Warszawskim. Karierę graficzną 
rozpoczął w wojsku. Po przejściu do cywila pracował jako rysownik, 
początkowo w "Świecie Przygód", następnie w "Świecie Młodych". Studiował 
na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki. 

 

Jest autorem kontynuacji serii komiksowej "Sierżant King z królewskiej 
konnicy" oraz komiksów własnego pomysłu "Półrocze bumelanta" i "Witek 
sprytek". Największą jednak popularność przyniosła mu ukazująca się od 1957 
roku seria komiksów "Tytus, Romek i A’Tomek", która rozeszła się w łącznym 
nakładzie o niewyobrażalnej wręcz liczbie 11 milionów egzemplarzy. Historie 
te opowiadają o 
ciekawych, pełnych 
zabawnych 
perypetii  
przygodach dwóch 
chłopców oraz 
przesympatycznej 

małpy 😊 

  

 

 

Przez wiele lat autor pracował w czasopiśmie "Świat Młodych", w którym 
publikował kolejne odcinki tych zabawnych historii. Na motywach z tej serii 
powstał pełnometrażowy film animowany "Tytus, Romek i A’Tomek wśród 
złodziei marzeń", gra komputerowa, a także gry planszowe i seria znaczków 
Poczty Polskiej. 

Do maja 2010 ukazało się aż 31 części serii komiksów "Tytus, Romek 
i A’Tomek" oraz książki "W odwiedziny do rodziny". Papcio Chmiel napisał też 
autobiografię "Urodziłem się w Barbakanie" oraz książkę "Tytus zlustrowany". 
Natomiast w 2009 roku ukazał się jego album zatytułowany „"Tytus, Romek i 
A’Tomek jako warszawscy powstańcy 1944, z wyobraźni Papcia Chmiela 
narysowani”, który w nieskomplikowany i niewymuszony sposób, z 
właściwym sobie humorem, przedstawia czytelnikom ten trudny moment 
naszej narodowej historii.   



 

 

Henryk Jerzy Chmielewski został odznaczony m.in. Złotym Medalem 
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Orderem 
Uśmiechu. 

Zapamiętamy go na pewno jako niezwykłego artystę, popularyzatora formy 
komiksu w Polsce, ale również jako niezwykle sympatycznego, pozytywnego i 
ciepłego człowieka. 

 

 

 
 


