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Józef Wilkoń (SŁAWOMIR KAMIŃSKI) 
- Uczenie dzieci malowania i rysowania po wilkoniowemu mnie nie interesuje, ja chcę im 
przekazać decyzję i odwagę - mówi Józef Wilkoń, jeden z najwybitniejszych polskich 
ilustratorów. Z okazji Dnia Dziecka w klubokawiarni Czuły Barbarzyńca odbędzie się 
spotkanie z jego książką "Rybak na dnie morza". 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  
Rozmowa z Józefem Wilkoniem 
 
Katarzyna Bednarczykówna: Portrety psychologiczne ludzi, przemycone w zwierzęcej 
metaforze - ta technika w pana twórczości powraca nieustannie. Lada chwila na półkach 
pojawi się "Rybak na dnie morza" Agnieszki Taborskiej z pana ilustracjami - tytułowy 
bohater spotyka ryby, które przypominają mu jego znajomych. 
 
Józef Wilkoń: Zwierzęta są przeważającym motywem moich książek dziecięcych. Przez ich 
zachowanie, twarze wskazuję problemy ludzkie - ale nie przywary, jak zwykł robić La 



Fontaine. Zły wilk, chytry lis, głupi jak osioł: to są negatywne, ludzkie mniemania, a ja za 
pomocą psychiki zwierząt pokazuję dobrą stronę człowieka. 
 
Zmierzył się pan kiedyś z autoportretem? 
 
- Kiedyś w Niemczech wyszła moja książeczka z portretami zwierząt. Otwiera ją 
uczłowieczony, śpiący, dostojny, zmęczony lew. Nie było to moim zamiarem, ale 
przypisywano mi, że siebie sportretowałem. 
 
Przypadek? 
 
- Nie chcę zabierać lwu jego siły i królewskiej powagi, ale coś ze lwa we mnie jest faktycznie. 
Skupienie, skłonność do błyskawicznego wysiłku i ruchu, ale w sposób umiarkowany - stać 
mnie na gwałtowny start, ale nie jestem długodystansowcem. Mnie się zdarza pracować 
uporczywie i zawzięcie, podczas gdy lwa kojarzymy jako leniucha: za niego przecież pracuje 
lwica. I tu akurat nie chciałbym się do niego upodabniać. 
 
Widziałam nagranie warsztatów malarskich z dziećmi z 2011 roku, pokazywał pan, jak 
tworzyć. Kontakt macie świetny. 
 
- To fakt. Ale uczenie dzieci malowania i rysowania po wilkoniowemu mnie nie interesuje, ja 
chcę im przekazać decyzję i odwagę przy rozpoczynaniu pracy. Najtrudniejsze są pierwsze 
chwile, gdy dzieci siedzą nad kartką białego papieru - żeby je ośmielić, demonstruję 
błyskawiczne realizacje na ich oczach. Mogę być inspiracją, ale chcę, by każdy robił po 
swojemu.  
 
Nigdy nie zapomnę spotkania w Niemczech: dziecko pięcioletnie malowało tak, że można 
sobie wyobrazić w jego miejscu Picassa, który demonstruje warsztat dla jakiegoś filmowca - z 
taką pewnością, swobodą. Byłem absolutnie zapatrzony. Naszły mnie myśli: po cholerę te 
wszystkie studia, skoro to ten chłopiec tak maluje? Z drugiej strony - przeraża mnie paraliż, 
gdy dziecku trudno zrobić pierwszy krok. Widać, że nie miało profesjonalnej opieki 
plastycznej. Albo pedagog od sztuki uczył też geografii i matematyki, no bo przecież w czym 
problem. 
 
Właśnie, w czym problem? 
 
- Gdy uprawia się sztuki plastyczne, dokonuje się coś niesłychanie ważnego w osobowości 
człowieka. Coś, co poszerza wyobraźnię, wrażliwość w ogóle, nie tylko na sztukę. Dziecko, 
które daje upust swojemu wnętrzu w malarstwie, rozwija w sobie empatię, wyczucie estetyki 
szeroko pojętej, również gust muzyczny. Takie dziecko jest znacznie bardziej aktywne, 
dyspozycyjne, przecież rozwijanie manualnych zdolności ma kolosalne znaczenie dla ogólnej 
edukacji. Chopin, Mickiewicz, kiedyś wszyscy wielcy artyści umieli rysować: prowadzili 
dzienniki, gdzie obok zapisków były rysunki otaczającego ich świata. Rysunki Chopina są 
bardzo ładne, przedstawiał postaci chłopów, sceny wiejskie. 
 
Pan w rysunkach posługuje się "form ą uproszczoną, ale nie zniża do poziomu dziecka", 
rysunki mają satysfakcjonować dzieci i dorosłych. 
 
- Ilustrować zaczynałem w latach 60. we Francji. Tam wtedy dominował rynek przesłodki, 
ugrzeczniony, wypieszczony: no czekoladka! Tego chciała też publiczność. W tym samym 



czasie u nas tzw. polska szkoła ilustracji wypracowała nowe mechanizmy odbioru, przekonała 
publiczność, że artyści tworzą dla dzieci na miarę swojego talentu i sumienia, muszą to robić 
tak, by rysunek najpierw podobał się im. 
 
Po obaleniu komuny przez Polskę przeszła inwazja infantylizmu, rynek zalały tandetne, 
czwartorzędne przedruki zachodnie, które zdobyły wielką popularność. Ale dzieci 
infantylizmu nie lubią - chcą relacji partnerskiej, trzeba z nimi rozmawiać dorosłym językiem. 
Owszem, przekaz należy uprościć, ale tworzenie rzekomo strawnej papki jest pomyłką.  
 
Niestety ten trend wciąż towarzyszy edukacji na Zachodzie: nieraz miałem potężne problemy 
z wydawcami, gdy musiałam przebijać się przez przesadny dydaktyzm albo szczebiotanie. 
Francuzi szczęśliwie obudzili się już z tego letargu i teraz przodują w awangardzie, 
nowoczesności środków, które my stworzyliśmy już kilkadziesiąt lat temu. Na tym właśnie 
polega wpływ polskiej ilustracji na rynek światowy. 
 
A dziś, jak sobie radzi młoda, polska ilustracja? 
 
- Rodzi się na nowo. Pojawiają się książki wydawane głównie przez dziewczyny: Hokus-
Pokus, Dwie Siostry, Wytwórnię. Dzięki nim możemy mówić o powrocie do dobrej książki. 
Bo póki co, to najdoskonalsza forma przekazu, niezastąpiona. 
 
Gdzie są oryginały pana ilustracji? 
 
- Ogromna większość u mnie w teczkach, w galeriach do sprzedaży albo w domach moich 
nabywców, przyjaciół. 
 
 
Każdy może kupić? 
 
- Tak. 
 
A są takie prace, których pan nie sprzeda? 
 
- Gdy jeszcze żyła moja żona Małgosia, wskazywała palcem na rzeczy jej zdaniem najlepiej 
zrobione i mówiła po prostu: "to moje". Miała świetny gust, a ja do niej wielkie zaufanie. Tuż 
po studiach, gdy się pobraliśmy, ona pracowała, a mi poza sztuką pracować nie pozwalała, 
żebym mógł się rozwijać. Ogromnie jej na mojej sztuce zależało. Po jej śmierci zebrał mi się 
taki zapas twórczy, z którym się rozstać nie chcę. Co prawda kilka prac oznaczonych przez 
nią poszło w świat i mam tu sobie trochę do zarzucenia, ale wciąż został mi spory, żelazny 
kapitał. 
 
Jest tam Don Kichot? Próby zilustrowania tej postaci stały się już leitmotivem pana 
twórczości. 
 
- No właśnie! Chcę go wydać od lat, to zaczyna być jakaś obsesja. Najpierw w Paryżu 
mieliśmy robić "Don Kichota" u Flammariona, wszystko ugadane, a Flammarion mi umiera. 
Potem robiłem wystawę w Orłowie nad morzem i zadzwoniono do mnie, że było włamanie do 
galerii i ukradziono moje Don Kichoty, które między innymi tam wystawiałem. 
Odpowiedziałem, że złodziej miał dobry gust, ale prawda taka, że rysunki przepadły do dziś. 
Może czas, by zrobić apel do złodzieja. 



 
Proponuję z miejsca. 
 
- Apeluję: proszę się nie bać, proszę Don Kichoty mi udostępnić.  
 
Ale to nie koniec: miałem kolejną propozycję wydania, już wszystko dograne, a z tego 
wydawnictwa po pewnym czasie dzwonią, że jednak nie ma pieniędzy. Później w wyd. Media 
Rodzina zrobiłem "Księgę dżungli", opierając się na obietnicy słownej, że mi wydadzą 
jeszcze "Don Kichota" - wycofali się. A ledwo miesiąc temu, znów przyszedł do mnie 
przedstawiciel kolejnego wydawnictwa, że podpisujemy umowę - na razie wciąż zbiera 
pieniądze na druk. Ale może jeszcze, może jeszcze... 
 
*** 
 
Józef Wilkoń: wybitny ilustrator, malarz, rzeźbiarz i autor scenografii o międzynarodowej 
sławie. Na jego dorobek ilustratorski składa się blisko 200 książek dla dzieci i dorosłych. 
Ilustrowane przez niego wydawnictwa przetłumaczono na ponad 20 języków. Inspiruje go 
natura, szczególnie zwierzęta. Mieszka i pracuje w Zalesiu Dolnym koło Warszawy. Jeszcze 
w tym roku planuje zrobić w okolicy domu wielką wystawę swoich prac. 
 
W niedzielę z okazji Dnia Dziecka w klubokawiarni Czuły Barbarzyńca odbędzie się 
spotkanie z książką "Rybak na dnie morza" (wyd. Hokus-Pokus) i prezentacja ilustracji Józefa 
Wilkonia oraz projekcja krótkometrażowego filmu animowanego na podstawie bajki w reż. 
Leszka Gałysza i Agnieszki Taborskiej. Wstęp wolny. 
 
Natomiast we wtorek 2 czerwca o godz. 18 w Galerii Wydziału Architektury Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania (ul. Rejtana 16) odbędzie się wernisaż wystawy "LAS" Józefa 
Wilkonia. 
 
 
 
DZIEŃ DZIECKA - WYBRANE IMPREZY 
 
Piknik Radia Zet 
 
pl. Defilad 1 
 
Pokazy traktorów, koparek, wozów straży pożarnej, ciężarowych samochodów rajdowych. 
Niektóre maszyny zagrają w spektaklu plenerowym pt. "Niesforny traktor". Dzieci poznają 
tajniki uprawy warzyw i owoców, zobaczą, jak przetwarza się żywność. Będą też mogły 
zapoznać się ze zwierzętami hodowlanymi: krowami i kurami oraz pojeździć na kucykach i 
koniach. Na Placu Defilad zostanie wydzielona specjalna strefa interaktywnych gier, a z 
piasku przywiezionego z plaży w Łebie zostanie usypana wielka piaskownica.  
 
Sobota i niedziela (30 i 31 maja) w godz. 10-16 (wejście do godz. 15.30). 
 
Bilety: dzieci - wstęp wolny, dorośli - 45 zł. 
 
 



www.radiozet.pl 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  
 
ul. Anielewicza 6 
 
Weekendowy festiwal, którego hasłem przewodnim są słowa Janusza Korczaka: "Bądź sobą - 
szukaj własnej drogi". Sobota to dzień warsztatów dla młodzieży w wieku 12-18 lat. W 
programie capoeira, taniec, bodypainting, tworzenie własnej muzyki czy animacji 
poklatkowej. Warsztaty pisania tekstów hiphopowych poprowadzi m.in. raper Vienio, a 
zajęcia filmowe - aktorka TR Warszawa Roma Gąsiorowska. Wstęp na warsztaty jest 
bezpłatny i nie trzeba się na nie rejestrować. W audytorium od godz. 13 działać będzie scena 
otwarta, gdzie każdy będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności.  
 
W niedzielę wokół Muzeum POLIN w godz. 10-15 odbędzie się piknik rodzinny, podczas 
którego będzie można zbudować miasto i pograć na instrumentach własnoręcznie zrobionych 
z warzyw. W programie także warsztaty majsterkowicza i ceramiczne, gra terenowa, a także 
puszczanie gigantycznych baniek mydlanych. Będzie też Strefa malucha dla najmłodszych 
dzieci.  
 
W strefie gastronomicznej serwowane będą przysmaki kuchni żydowskiej, a także 
wegetariańskie i wegańskie hummusy, falafele, pizze i pierożki, naturalne lody i gofry z 
ryżową bitą śmietaną. Każde dziecko dostanie bezpłatnie watę cukrową. 
 
Sobota i niedziela (30-31 maja), godz. 11-17. Wstęp wolny.  
 
www.polin.pl/edu 
 
Kino Muranów  
 
ul. gen. Andersa 5 
 
Przegląd ekranizacji książek Astrid Lindgren, w programie m.in.: "Dzieci z Bullerbyn" "Nils 
Paluszek", "Rasmus i włóczęga". Młodzi widzowie przeglądu będą mogli wziąć udział w 
weekendowych warsztatach plastycznych oraz w rodzinnym konkursie na kolaż pt. "Moja 
przygoda z bohaterami Astrid Lindgren", w którym do wygrania są książki autorki.  
 
Przegląd jest przedsmakiem drugiej edycji Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, który odbędzie 
się na przełomie września i października. 
 
Sobota-środa (30 maja - 3 czerwca). Bilety: 12 zł. 
 
www.muranow.gutekfilm.pl 
 
Warownia Jomsborg 
 
ul. Wybrzeże Gdyńskie, błonia pomiędzy Centrum Olimpijskim i mostem Grota-Roweckiego. 
 
Piknik historyczny dla dzieci w warowni wikingów nad Wisłą. W programie pokazy i nauka 
dla chętnych dawnego rzemiosła: garncarstwa, wyrobu krajek do obszywania strojów, 



wybijania monet, a także pokaz tkania na historycznych warsztatach tkackich i kiermasz 
wszystkich gotowych wyrobów. Ponadto walka na worki z sianem dla dzieci w wieku 
szkolnym i strzelanie z łuku historycznego, pokazy walk i posługiwania się duńskim toporem, 
a także opowieści o sadze Sigurda Zabójcy Smoka i wikingach z Jomsborga. 
 
Sobota i niedziela (30 i 31 maja) w godz. 11-18. Wstęp: 10 zł, dla dorosłych i dzieci w wieku 
szkolnym, dzieci młodsze - gratis.  
 
www.jomsborg.pl 
 
 
Orkiestra Sinfonia Varsovia 
 
ul. Grochowska 272 
 
Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprosiła do siebie celtycki Zespół STOUT, który rozstawi 
namiot wędrownych muzyków z IX wieku. Muzycy ubrani w historyczne stroje, opowiedzą, 
kim byli Celtowie i jakie znaczenie w ich życiu miały muzyka i taniec. W programie też 
koncert Smykofonii oraz koncert uczestników Akademii Sinfonia Varsovia, którzy zagrają 
utwory Henryka Wieniawskiego, Johannesa Brahmsa i Karola Szymanowskiego. 
 
Niedziela (31 maja), godz. 11-16. Wstęp wolny. 
 
Muzeum Narodowe 
 
Al. Jerozolimskie 3 
 
Podchody po terenie muzeum i wielka pracownia plastyczna na muzealnym dziedzińcu. Prace 
dzieci ozdobią bramy muzeum.  
 
Niedziela (31 maja), godz. 11-18.  
 
Zapisy (od 18 maja) na: www.edukacja@mnw.art.pl. Dla dzieci i młodzieży - wstęp wolny. 
 
www.mnw.art.pl 
 
Muzeum Karykatury  
 
ul. Kozia 11 
 
Podróż z Profesorem Filutkiem - bohaterem książek dla dzieci, stworzonym przez jednego z 
najsłynniejszych polskich rysowników - Zbigniewa Lengrena. W programie m.in. projekcja 
filmów rysunkowych, czytania, m.in. napisanej i zilustrowanej przez Lengrena bajki 
"Gałgankowy skarb", a także zagadki, rebusy i lepienie z plasteliny.  
 
Sobota i niedziela (30-31 maja), godz. 12-18. Dla dzieci i młodzieży - wstęp wolny. 
 
www.muzeumkarykatury.pl 
 
Kancelaria Premiera Rady Ministrów  



 
Al. Ujazdowskie 1/3 
 
Piknik teatralny w ogrodach KPRM organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego i Ministerstwo Kultury. W programie pokaz teatralnych lalek, rekwizytów i 
elementów scenografii (Teatr Lalka) i kurs wiedzy o teatrze dla najmłodszych (Teatr 
Guliwer). Wraz z Sebastianem Świądrem ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru będzie można 
zaprojektować i wykonać kieszonkowy teatr, dla którego inspiracją staną się klasyczne 
zabawki z XIX w. Teatr Ochoty przygotuje grę plenerowo-planszową "Zagraj w Teatr".  
 
Niedziela (31 maja), godz. 10-18. Wstęp wolny. 
 
www.premier.gov.pl 
 
 
Warszawskie ZOO 
 
ul. Ratuszowa 1/3 
 
Festyn na polanie przy placu zabaw. Wśród atrakcji zwiedzanie ogrodu specjalnym 
autobusem, lepienie olbrzymiego krokodyla z plasteliny, gry, konkursy, zabawy. Imprezę 
poprowadzi Ricky Lion, muzyk pochodzący z Kongo.  
 
Niedziela (31 maja), godz. 10-17. Bilety od 7 do 20 zł. Dzieci do lat 3 - wstęp wolny. 
 
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina 
 
Żelazowa Wola 15, gmina Sochaczew  
 
Organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina artystyczny piknik z okazji Dnia 
Dziecka będzie towarzyszył otwarciu nowej, stałej ekspozycji w Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina. W programie m.in. gra terenowa, warsztaty taneczne prowadzonych przez balet 
Dworski Cracovia Danza, warsztaty śpiewu, kostiumologiczne, rękodzielnicze, florystyczne, 
a nawet zajęcia umuzykalniające dla niemowląt. Najmłodsi będą mogli 
stworzyć wielkoformatowe makiety XIX-wiecznego dworu. W Żelazowej Woli nie może 
zabraknąć muzyki. Odbędą się koncerty w wykonaniu dzieci ze szkół muzycznych oraz 
laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i 
Młodzieży w Szafarni. 
 
Niedziela (31 maja), godz. 10-17, Wstęp wolny. 
 
Regeneracja 
 
ul. Puławska 61 
 
Będą zajęcia muzyczne, plastyczne i kulinarne i wymiana używanymi zabawkami. Warsztaty 
z muzycznych instalacji poprowadzi ArtTektura (godz. 14), projektowanie pluszaków z 
Wańką Wstańką (godz. 15), pokaz baniek (godz.16). Impreza z okazji Dnia Dziecka w 
niedzielę 31 maja, początek zabawy o godz. 13. Wstęp wolny. 
 



Skwer 
 
ul. Krakowskie Przedmieście 60a 
 
Z okazji Dnia Dziecka Teatr Królewski w Wilanowie gościnnie zagra w Skwerze. Spektakl 
"Calineczka" na fortepian i marionetkę, na podstawie baśni H.Ch. Andersena, scenariusz, 
reżyseria, animacja marionetek - Anna Polarusz, muzyka i wykonanie Patryk Huńkowski. 
 
Przedstawienie 31 maja, godz. 12, dla dzieci od 4 lat. Bilety: 15 zł (dziecko) i 20 zł (dorosły) 
do kupienia przed spektaklem.  
 
 
 
 

Co jest grane w Polsce? Premiery filmowe, seriale, koncerty, spektakle, 

wystawy 

Przez cały dzień i cały tydzień. 

Dołącz do nas na Facebooku.Facebooku.Facebooku.Facebooku. 
 
 
 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu  

Po co tyle szukać?Po co tyle szukać?Po co tyle szukać?Po co tyle szukać?    

Prenumerata cyfrowa Wyborczej dostępna przez internet, telefon, tablet i na czytniku 

e-booków, od 17,90 za miesiąc  

Dołącz teraz 

by dodatkowo otrzymać zniżki na zakup e-booków! 
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