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HENRYK JERZY CHMIELEWSKI
(Papcio Chmiel) 

urodził się 7 czerwca 1923r. w Warszawie, 
w kamienicy 

(nazywanej Piwnicą Gdańską) 
wbudowanej 

w część Barbakanu 
przy ul. Nowomiejskiej. 

.



Rodzice Papcia: 
Józef Chmielewski i Antonina z domu Mikonowicz.



Ale bez Papcia, 
jeszcze się nie urodził! 

Rok 1919.
Za rok najazd 

Czerwonej Armii. 
Ale póki co, 

cieszą się wszyscy 
wyrajem na Bielanach. 

Ojciec Józef 
z melonikiem i laską, 

matka Antosia w kapeluszu, 
siostry z modnymi 

woreczkami 
i przyjaciele rodziny.

NO, TO JADZIEM NA BIELANY!



JEST JUŻ PAPCIO!

Czy dwuletni Papcio 
ma już w głowie 

komiksy? 
Wygląda przecież 

w „rembrantowskim” 
berecie

na artystę.

Rok 1925. Papcio, grzecznie prowadzony za rączkę 
przez matkę i siostry, wychodzi z Barbakanu... co ja piszę... 

z kamienicy Nowomiejska 20. 



Dziesięcioletni Papcio wystrojony 
„jak do komunii”, bo rzeczywiście przed godziną 
był pożywiany Ciałem Jezusa pod postacią hostii 

w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Rok 1933. 

Rok 1937…     76 Warszawska Drużyna Harcerska.
Pomiechówek, woj. mazowieckie. Zlot ZHP. 

Na zdjęciu oznaczonym strzałką, druh „młodzik” Henio Chmielewski.



Lata 1939 - 1945.
Okupacja, to życie 
w ciągłym głodzie, 

strachu przed śmiercią, 
wywózką 

na niewolnicze 
roboty do Rzeszy, 

ale również pierwsze miłości, 
potańcówki, wesela. 

Henryk Jerzy Chmielewski 
jako starszy strzelec podchorąży, 

pseudonim „Jupiter”, 7 pułku piechoty 
AK ”Garłuch”, II batalion, 

kompania „Stachna”, 
brał udział w Powstaniu Warszawskim. 

Wraz ze swoimi współtowarzyszami 
miał opanować Okęcie, 

ale wpadł w ręce niemieckich lotników. 
Po dwumiesięcznym pobycie w niewoli, 
uciekł i ukrywał się we wsi Janisławice. 



W 65. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 
ukazał się komiks „Tytus, Romek i A'Tomek jako warszawscy powstańcy 1944”. 



Papcio Chmiel 
namalował też 

mural przy 
Muzeum 

Powstania 
Warszawskiego.



Henryk Jerzy Chmielewski, fot. Piotr Lomnicki / Forum



Pamiątkowe 
plakaty 

namalowane 
z okazji 

75. rocznicy
Powstania 

Warszawskiego.



Dnia 1 września 1947r. rozpoczął pracę jako grafik 
i publicysta w redakcji „Świata Przygód”.

Po zmianie tytułu na „Świat Młodych”
pracował w redakcji aż do emerytury.

W 1945r. zastał dom rodzinny w gruzach. 
Zamieszkał w Łodzi i podjął pracę jako kreślarz.

W latach 50. ukończył w Warszawie  
Akademię Sztuk Plastycznych.  



Twórczość Papcia Chmiela 
od 1957r. opiera się głównie 

na rysowaniu komiksu, 
którego bohaterami są

Tytus, Romek i A'tomek.



Tytus był harcerzem, kosmonautą, plastykiem, 
dziennikarzem, aktorem, a nawet olimpijczykiem. 
Podróżował na Dziki Zachód i Wyspy Nonsensu. 

Ostatnia księga, w której został kibicem, 
trafiła do sklepów w 2008r. 



Albumy 
historyczne…



Wizerunek trójki bohaterów wykorzystano dotąd 
w wielu produkcjach: plakatów, znaczków 

pocztowych, kubków, lizaków, toruńskich pierników, 
figurek, lalek, szampana bezalkoholowego.

Powstały sztuki teatralne, słuchowiska, nagrania 
foniczne, gra komputerowa „Tytus, Romek i A’Tomek

– Armia zbuntowanych robotów” oraz 
pełnometrażowy film animowany.



Odznaczenia …

Za swoją działalność powstańczą oraz kulturową 
Henryk Jerzy Chmielewski został odznaczony wieloma medalami. 

Do tych najcenniejszych z pewnością należy Order Uśmiechu, 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 

Odznaka Zasłużony dla Warszawy, 
czy też Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W 2007 roku Papcio Chmiel otrzymał 
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.



7 czerwca 2019r. Papcio Chmiel obchodził 96 urodziny!















W skrócie …

Źródła: http://www.tytusromekiatomek.pl/
https://culture.pl/pl/tworca/henryk-jerzy-chmielewski 
https://inverso.pl/tytus-romek-i-a-tomek
https://www.tytus.pl/ Opracowanie: Ewelina Skupiewska


