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Przygody 
Tytusa, Romka,i A’Tomka

Tekst i Rys. Henryk Jerzy Chmielewski



              fabuła Dwaj harcerze (możliwe, że kuzyni), Romek i 
A’Tomek – starają się uczłowieczyć 
człekokształtną małpę – Tytusa de Zoo, 
posiadającego, wbrew pozorom, więcej cech 
ludzkich niż małpich. Kolejne tomy komiksu 
to podróże bohaterów w rozmaite dziedziny 
wiedzy w wymyślnych pojazdach 
skonstruowanych przez prof. T.Alenta lub 
A’Tomka. Każda księga umieszcza bohaterów w 
innej roli. Tytus, Romek i A’Tomek zawsze 
pakują się w jakieś kłopoty, ale zawsze 
jakoś udaje się im z nich wybrnąć.

Świat w komiksie jest bardzo absurdalny i 
odznacza się błyskotliwym humorem, a 
jednocześnie zawiera wiele edukacyjnych 
przesłań dotyczących geografii, ochrony 
przyrody czy historii („bawiąc uczy”).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_de_Zoo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prof._T.Alent


główni bohaterowie
Pierwotnie bohaterami komiksu byli dwaj chłopcy – Romek i A’Tomek (w wydaniach albumowych zostali przedstawieni już jako harcerze; 
zmiana ta została wprowadzona w 1965 roku[1] w wyniku nacisków ze strony Wydawnictwa Harcerskiego[2]; w pierwszych historiach 
zebranych w Księdze Zero mają do harcerstwa stosunek raczej lekceważący[3]). Potem dołączył do nich szympans Tytus.

● Tytus de Zoo – szympans, oblatywacz pojazdów, znaleziony w rakiecie (wersja ze „Świata Młodych”) lub narysowany przez 
Papcia Chmiela (wersja z Księgi I), wszędobylski, odważny, dobroduszny, pomysłowy, ale czasem złośliwy – główny bohater 
wszystkich komiksów. Początkowo w „Świecie Młodych” miał ogon, ale po pewnym czasie mu „zniknął”. W wydaniach 
albumowych został wciągnięty do harcerstwa przez chłopców.

● Romek – wysoki, chudy, długowłosy, złośliwiec-buntownik, zarazem tchórzliwy. Wątpi w uczłowieczenie Tytusa.
● A’Tomek – niski, gruby, inteligentny, zarozumiały, o zdolnościach przywódczych (w wydaniach albumowych został zastępowym). 

Jego hobby to układanie krótkich wierszyków. Głównodowodzący trójki.
● Prof. T.Alent – (czasem nazwany po prostu „Talent”) ekscentryczny naukowiec wynalazca, twórca i założyciel Instytutu 

Wszechzabytków, gdzie powstają fantastyczne pojazdy i inne wynalazki dla Tytusa, Romka i A’Tomka. Ma sporo myszek, na 
których testuje swoje eksperymenty. Często bawią się w jego włosach lub chodzą po nim.

● Papcio Chmiel – rysunkowa wersja autora komiksu, artysta malarz, przypadkowy twórca Tytusa, wychowawca i autorytet moralny 
Tytusa, Romka i A’Tomka. Często interweniuje w przygody bohaterów. Przykładem może być sytuacja, w której najpierw 
dorysował Tytusowi silniejsze mięśnie, by ten mógł wygrać zawody, następnie jednak, gdy ten został zdyskwalifikowany, 
narysował mu zestaw do nurkowania jako nagrodę pocieszenia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus,_Romek_i_A%E2%80%99Tomek#cite_note-TP/BK-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus,_Romek_i_A%E2%80%99Tomek#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Zero
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus,_Romek_i_A%E2%80%99Tomek#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szympans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_de_Zoo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prof._T.Alent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papcio_Chmiel
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Życiorys Chmielewskiego
Urodził się i wychował w kamienicy nazywanej Piwnicą Gdańską przy ul. Nowomiejskiej 18/20 m. 7 w Warszawie[3]. Zniszczony w 1944 
budynek nie został odbudowany po wojnie (na jego miejscu znajduje się zrekonstruowany Barbakan)[4]. W latach 1930–1936 uczęszczał do 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 przy ul. Rybaki 32[5][6]. W 1936 rozpoczął naukę w prywatnym męskim Gimnazjum im. Stefana 
Żeromskiego Towarzystwa Przyjaciół Polskich Szkół Średnich przy ul. Marszałkowskiej 150[7][8]. Był członkiem 70 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej[9].

W marcu 1943 złożył przysięgę i został żołnierzem Armii Krajowej. Otrzymał pseudonim „Jupiter”[12]. We wrześniu 1943 rozpoczął naukę w 
nowo uruchomionej Państwowej Szkole Budownictwa[12]. W czasie powstania warszawskiego był żołnierzem w stopniu starszego strzelca w 
szeregach 7 pułku piechoty AK „Garłuch”[13]. Najważniejszym zadaniem pułku było opanowanie lotniska na Okęciu[14]. Atak został jednak 
odwołany. W dniach 1 i 2 sierpnia 1944 część żołnierzy „Garłucha” poległa lub została wzięta do niewoli (w tym 1 sierpnia Henryk 
Chmielewski)[15], większości udało się jednak wycofać lub rozproszyć po okolicy[16].

Z powodu zniszczenia lewobrzeżnej Warszawy, w 1945 zamieszkał przy ul. Nawrot 8 m. 15 w Łodzi[17]. W marcu 1945 rozpoczął pracę w 
Centralnym Zarządzie Przemysłu Włókienniczego jako kreślarz w Wydziale Technicznym oraz rozpoczął naukę w drugiej klasie licealnej 
prywatnego Gimnazjum im. Duczymińskiego[18]. W lipcu 1945 został powołany do wojska[19]. Służył w Toruniu[20].

Karierę graficzną rozpoczął w wojsku, od opieki nad gazetką. Po przejściu do cywila w sierpniu 1947[21] pracował jako rysownik, początkowo 
w „Świecie Przygód”, następnie w „Świecie Młodych”. W latach 1950–1956 studiował na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie na 
Wydziale Grafiki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Nowomiejska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski199924,_34-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbakan_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Rybaki_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski199971-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Marsza%C5%82kowska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999141-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999158-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999202-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999202-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_Pu%C5%82k_Piechoty_Legion%C3%B3w_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Chopina_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-14
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_%E2%80%93_1_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_%E2%80%93_2_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-15
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-16
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Nawrot_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999255-17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999259-18
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowe_Wojsko_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999265-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999268-20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Jerzy_Chmielewski#cite_note-CITEREFChmielewski1999294-21
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Warszawie


Kilka zdjęć Z ŻYCIA AUTORA



ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA KOMIKSU TYTUS

ROMEK I A’TOMEK. PROJEKT ZAPREZENTOWANY BYŁ KLASIE.    

WSZYSTKIM KOLEŻANKĄ I KOLEGĄ BARDZO SIĘ SPODOBAŁ


