
Antykwariat Latarnik jest beneficjentem 
 programu własnego Instytutu Książki 
 „Certyfikat dla małych księgarni”
i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości
29,983 zł z przeznaczeniem na koszty
konsultingu i promocji księgarni; koszty stałe
utrzymania lokalu księgarni; zakup
niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
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Na wystawie „Ilustracje i ich twórcy”, która
odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi,
zaprezentowaliśmy ilustracje
najznakomitszych polskich twórców, którzy
od dziesięcioleci kształtowali i nadal
kształtują wyobraźnię dzieci i młodzieży.

Pokazaliśmy również stare wydania książek
dziecięcych pochodzące z naszych zbiorów,
a także przedstawiliśmy sylwetki kilku
najważniejszych polskich ilustratorów. 
Kogo nazywano Ambasadorem Wyobraźni,
a kim była Pierwsza Dama polskiej ilustracji?
Kto wymyślił Kwapiszona i Gapiszona, 
a czyja ilustracja zdobiła słynny elementarz? 

Częścią wystawy były prace uczniów klasy
1A Szkoły Podstawowej numer 4 
w Czeladzi, przygotowane na bazie ilustracji
polskich twórców.



Jan Marcin
Szancer

CZARODZIEJ

Urodził się Krakowie, gdzie w 1926
roku ukończył ASP. Zaczynał 
od projektowania kostiumów 
i tworzenia scenografii teatralnych.

ZILUSTROWAŁ PONAD 250 KSIĄŻEK
DLA DZIECI, ALE ZNAJDYWAŁ TEŻ
CZAS NA INNE ZAJĘCIA. 

Był kierownikiem artystycznym
Świerszczyka, pierwszym kierownikiem
artystycznym telewizji polskiej,
współpracował z Państwowym Instytutem
Wydawniczym, był doradcą artystycznym 
i redaktorem w Biurze Wydalniczym Ruch.



"Kiedy rysował zwierzęta, to
robił zabawne miny - upodobniał
się do misia czy wiewiórki...
Kiedy rysował, miał zawsze
włączone radio, to było tło dla
jego pracy. Ojciec pracował 
od rana, robił herbatę i rysował, 
a ja obserwowałam jak powstają
ważki czy motylki. 
Był prawdziwym czarodziejem".

Córka Małgorzata o tym,
jak ojciec pracował:

Pomagał stworzyć postać Pana
Kleksa, co później sam
wspominał:

"Pierwszy więc Kleks powstał 
w pokoju hotelowym (Grand
Hotel w Łodzi), ta postać
ogromnie przypadła mi do serca.
Zresztą, wracałem do niej
wielokroć. Brzechwa utożsamiał
siebie z Kleksem".



Bohdan
Butenko 

GAPISZON I CAAAŁA RESZTA

Dyplom na Akademii Sztuk Plastycznych
obronił w 1955r. w pracowni Jana
Marcina Szancera. Zilustrował ponad 200
książek, z których część sam napisał. 

BUTENKO O SWOIM STYLU: 
"Okazało się, że mój sposób rysowania
i fantazja, uznawana przeze mnie za bardzo
wybujałą, jest niezwykle skromna 
w zestawieniu z fantazją dzieci, które miały
propozycje dużo dalej idące niż moje".

O SUKCESIE:
"Kiedyś jakiś dziennikarz powiedział: Teraz
to Pan może ilustrować to, co Pan chce. A ja
mu na to: Nie! JA tylko mogę nie ilustrować
tego, czego nie chcę".

https://culture.pl/pl/tworca/jan-marcin-szancer


"Bohdan Butenko to niewiarygodna
wiedza na temat sztuki... i jego
imperatyw, żeby powiedzieć o tym
dziecku w najprostszy sposób,
czytelny, powolny, prosty. Rysunki,
kolaże, opowieści komiksowe,
zadziorna kreska, która trafiała
 do dzieci jeszcze nieczytających.
Gucio, Cezar, Gapiszon bawią dzieci 
i dorosłych".

Krystyna Rybicka:

O kultowych postaciach: Gucio 
i Cezar, Gapiszon, Panna Kreseczka,
Pan Motorek:

"To jest tajemnica, której na szczęście
nikt jeszcze nie rozgryzł. Skąd się
bierze popularność rysowanych
postaci? Dlaczego precyzyjnie
opracowany, obliczony na sukces
projekt czasem kończy się klapą, 
a postać narysowana gdzieś ołówkiem
na serwetce podbija serca
czytelników? Nie ma mądrych".



Olga
Siemaszko 

PIERWSZA DAMA
POLSKIEJ ILUSTRACJI

Przed wojną ukończyła Szkołę Przemysłu
Artystycznego i ASP w Warszawie 
na kierunku malarstwo, grafika i rysunek. 
Po wojnie najpierw trafiła do teatru, 
ale bardzo szybko przeniosła się 
do Wydawnictwa Czytelnik. W 1945r.
zilustrowała pierwszą kolorową książkę 
dla dzieci "O kaczce, która kaszkę warzyła". 

W SWYCH PRACACH STAWIAŁA NA
MALARSKOŚĆ, METAFORYCZNOŚĆ 
I POWIĄZANIE ZE SZTUKĄ LUDOWĄ.

Zilustrowała ponad 100 książek dla dzieci.
Od 1945 roku przez ponad 15 lat była
redaktorem naczelnym kultowego
"Świerszczyka".



"Olga rysowała elegancko. To były prace bardzo
oszczędne w formie, ale niezwykle subtelne, 
z niepowtarzalną domieszką surrealizmu. Bardzo
ceniłem jej ilustracje, nieprzypadkowo nazwano 
ją pierwszą damą polskiej ilustracji".

Józef Wilkoń:

Andrzej Matynia o warsztacie Olgi Siemaszko:

"Zwierzęta Olgi Siemaszko są ludzkie... Koguty, psy,
króliki, pingwiny, koty zachowują się - jak to w bajkach
bywa - podobnie jak ludzie".



Janusz
Grabiański

ELEMENTARZ - NIE TYLKO POLSKI

Od 1958 roku jego ilustracje
regularnie zdobiły najważniejsze
czasopisma dla dzieci, takie jak Miś,
Świerszczyk i Płomyczek. Najbardziej
znaną pracą Grabiańskiego jest
ilustracja widniejąca na okładce
"Elementarza" Falskiego.

ZILUSTROWAŁ PONAD 200 KSIĄŻEK,
BYŁ RÓWNIEŻ WZIĘTYM
ILUSTRATOREM ZA GRANICĄ!

Grabiański stworzył również ilustracje do
książek Janusza Meissnera, a przez nie
przylgnęła do niego łatka specjalisty od
tematów lotniczych, a później również
samochodowych. 



"Nie ma szkoły Grabiańskiego 
w ilustracji książkowej, gdyż trudno
osiągnąć podobną temperaturę życzliwości
połączonej z tak precyzyjną wiedzą. Nie
powstała więc szkoła, pozostała nam
jednak nauka płynąca z Januszowych prac.
Nauka miłości życia".

Twórcą uczuć serdecznych nazywał go
Szymon Kobyliński, który w swoim
tekście tak pisze o Grabiańskim:

Janusz Grabiański stworzył własny,
jednorodny styl, był twórcą
rozpoznawalnym, a równocześnie
osobnym. W latach 70-tych stał się
najbardziej znanym polskim
ilustratorem, jego prace zdobiły wiele
obcojęzycznych tytułów, m.in. dla
Uberreutera zilustrował Biblię, zbiory
baśni Andersena, Grimmów
i Perrault. 

Tadeusz Konwicki: „Grabiański
wyciąga do nas rękę utytłaną 
w siedmiu barwach tęczy”. 
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