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Mikrokosmosy, światy i zaświaty 

w ilustracjach Ewy Kozyry-Pawlak 
i Pawła Pawlaka 

Nieograniczona wyobraźnia i  wielka dyscyplina ręki 

cechują twórczość duetu Ewy i Pawła Pawlaków – boha-

terów kolejnej odsłony wystawy „Mistrzowie Ilustracji”. 

Wrodzone talenty obojga, umiejętnie podsycone i  lekko 

(mowa o  lekkości twórczej) ukształtowane w  czasach 

studiów na grafice wrocławskiej uczelni artystycznej, 

w  połączeniu z  wielką pracowitością, wrażliwością na 

piękno i  zdolnością zaangażowanej obserwacji przeło-

żyły się na zbudowanie za pomocą środków artystycz-

nych indywidualnych sposobów wypowiedzi. Efekty tej 

ekspresji czytelnicy mali i duzi mogą podziwiać w ponad 

110  książkach, które ilustratorzy mają na swoim wspól-

nym koncie. 

Pawlakowie czynni są przede wszystkim na polu ilu-

stracji. Paweł – głównie książkowej, Ewa ilustruje także 

czasopisma dla dzieci (w Polsce i we Francji) oraz podręcz-

niki do szkół podstawowych. Pierwszoplanowym adresa-

tem ich twórczości są dzieci, choć Paweł chętnie korzysta 

z okazji stworzenia szaty graficznej do tytułów przezna-

czonych dla młodzieży i/lub dorosłych. Jakiś (niedługi) 

czas po obronach dyplomów w pracowniach profesorów 

Jana Jaromira Aleksiuna i Eugeniusza Geta-Stankiewicza 

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obec-

nie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepper-

ta) oboje zadebiutowali jako ilustratorzy – Ewa w 1991 r. 

w kraju, Paweł zaś cztery lata wcześniej za granicą (w nie-

wielkim bretońskim wydawnictwie książką, w której z ko-

lei zadebiutowały ważne – jak się okaże w jego twórczo-

ści – krasnale) i  chwilę potem na rodzimym rynku. Tak 

oto każde z  nich miało już zatem okazję do świętowa-

nia 30-lecia pracy twórczej, która od dawna spotyka się 

z  entuzjastycznym przyjęciem odbiorców – od czytelni-

ków w różnym wieku po jurorów konkursów krajowych 

i  międzynarodowych, nierzadko doceniających poziom 

ich artystycznych propozycji wyróżnieniami i nagrodami. 

Paweł za swój imponujący dorobek (ponad 80 projektów 

własnych oraz 16 wspólnych z żoną) jest nominowany po 

raz kolejny w 2022 r. do najważniejszej na świecie szwedz-

kiej nagrody ALMA dla twórców książek dla niedorosłych 

(The Astrid Lindgren Memorial Award). Pawlakowie 

współpracują z  wydawcami zagranicznymi, a  dzięki li-

cencjom ich twórczość znana jest na całym świecie – od 

Republiki Południowej Afryki po Estonię, od Kanady po 

Japonię, od Rumunii po Tajlandię. 



Ewa Kozyra-Pawlak, Dachowiec biały 
Ilustracja do książki Mały atlas kotów (i kociaków) Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2021



przede wszystkim ilustrują, coraz częściej tworząc kolej-

ne książki samodzielnie.

Prezentowane prace zamykają się czasem powsta-

nia w  ostatniej dekadzie, od najstarszych w  tym wybo-

rze ilustracji Pawła do książki Wojciecha Widłaka Dwa 

serca anioła (Media Rodzina, Poznań 2011) po ilustracje 

Ewy do najnowszego tomu z serii atlasów Pawlaków po-

święconego kotom (Nasza Księgarnia, Warszawa 2021). 

Oboje pisują (Ewa chętnie wierszem), tworząc w ten 

sposób projekty autorskie – jak choćby serię atlasów 

rozmaitych zwierzaków. Ewa projektuje też pocztów-

ki, z  powodzeniem uprawia sztukę kaligrafii oraz tłu-

maczy z angielskiego i  francuskiego. Paweł zajmuje się 

scenografią teatralną i  projektowaniem lalek oraz gra-

fiką użytkową, zaprojektował też Fontannę Krasnali sy-

tuowaną przed wrocławskim Teatrem Lalek. Ale wciąż 

Paweł Pawlak, Rysunek doktora 
Ilustracja do książki Wojciecha Widłaka Dwa serca anioła, Media Rodzina, Poznań 2011



A  pomiędzy nimi dwie fascynujące drogi twórcze: kon-

sekwentna, jednokierunkowa droga Ewy wytyczona 

dążeniem do maksymalnej perfekcji w ukochanej przez 

artystkę czasochłonnej, wymagającej mistrzowskiej pre-

cyzji i doskonałego warsztatu, technice kolażu tkanino-

wego, i droga Pawła, a właściwie estakady dróg wynika-

jące z kolejnych eksperymentów w różnych technikach: 

od najprostszego rysunku, przez monochromatyczne 

prace wykonane kredką i akrylami, po przestrzenny ko-

laż papierowy. A przecież artysta posługuje się też akwa-

relą, technikami mieszanymi, nieobce mu środowisko 

cyfrowe, ba!, pozazdrościł małżonce i sięgnął po nożyczki, 

by pożądane kształty wycinać w  materiale. Należy cie-

szyć się i jednocześnie doceniać wysoki poziom technicz-

ny współczesnych technik reprodukcji i poligrafii, które 

pozwalają czytelnikom docenić kunszt pracy naszych 

bohaterów, ukazując wszelkie niuanse ich sztuki. Łatwo 

jednak zapomnieć o godzinach spędzonych przy biurku, 

z nożyczkami lub z tabletem, przy komputerze, nad ko-

lejnymi kartkami zapełniającymi się niezliczonymi szki-

cami postaci, rekwizytów, kompozycji pojedynczych ilu-

stracji, rozkładówek i makiet całych książek. Dziesiątki 

prób form i  barw – zestawień, kontrastów, porządków 

i  rytmów; gestów, póz i  min bohaterów, strojów oraz 

Ewa Kozyra-Pawlak, Słowik 
Ilustracja do książki Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2017

Ewa Kozyra-Pawlak, Rusałka admirał 
Ilustracja do książki Mały atlas motyli Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2018



innych rekwizytów, wszystkich elementów światów 

przedstawionych, zarówno tych na pierwszym planie, 

jak i tych umieszczonych w tle.

Ilustracje Ewy zdominował świat zwierząt, zgrabnie 

i z wdziękiem ujęty w „kocie” ramy. Najstarszą z prezen-

towanych książek jest tu bowiem autorska Ja, Bobik, czyli 

prawdziwa historia o kocie, który myślał, że jest królem (Na-

sza Księgarnia, Warszawa 2014), a najnowszą wspomnia-

ny już Mały atlas kotów (i kociaków) Ewy i Pawła Pawlaków. 

Ta pierwsza to pseudoautobiografia biało-rudego da-

chowca Bobika, który miał Pawlaków i w ogóle władał ca-

łym światem, choćby tylko rozciągniętym w niewielkim 

stosukowo promieniu od ich domu. Brawurowa w  cel-

nych obserwacjach kociej natury, konsekwentnie tkani-

nowa, przepełniona ciepłym humorem książka Ewy jest 

jej mistrzowskim popisem technicznym. Kolory są niby 

„gotowe” – pochodzą przecież z  użytych tkanin, jednak 

wybieranych z  namysłem, kształty natomiast pojawiły 

się za sprawą nożyczek precyzyjnie wycinających najeżo-

ną sierść lub poduszeczki kocich łap oraz nitek w roli wą-

sów, źrenic i pazurków. Cztery dynamiczne rozkładówki, 

kompozycją nieco przypominające komiks, ukazują po-

nad dwadzieścia różnych póz domowego pupila. Te stu-

dia kociej natury wynikają zarówno z czułej obserwacji, 

Ewa Kozyra-Pawlak, Mateczka i tatko 
Ilustracje do książki Ewy Kozyry-Pawlak Ja, Bobik, czyli prawdziwa historia o kocie, który myślał, że jest królem, Nasza Księgarnia, Warszawa 2014



Ewa Kozyra-Pawlak, Kuna 
Ilustracja do książki Mały atlas zwierzaków Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2019



jak i z niepospolitego talentu artystki, pozwalającego jej 

tchnąć w materiałowe ścinki życie i celnie oddać usposo-

bienie ukochanego zwierzaka. 

Zupełnie inne w charakterze są podobizny kociej socje-

ty z Małego atlasu. To galeria portretów reprezentacyjnych 

różnych osobników, a  wśród nich i  pospolite dachowce, 

i  nieco wyniosłe brytyjczyki oraz abisynki, i  egzotyczne 

koty bengalski, dewoński reks, syjam i rosyjski niebieski, 

a  wreszcie olbrzymi maine coon i  maskotkowy ragdoll. 

Każdemu Ewa próbuje nadać rys indywidualny, nie tylko 

wynikający z  rasy, odmiany czy umaszczenia, większość 

z nich ma otóż swoje żywe, często dobrze znane z autop-

sji pierwowzory. Nic dziwnego, że w Pawlakowym atlasie 

kotów pojawił się nieodżałowany Bobik, a  także obecny 

król ich domostwa mlecznobiały Filuś.  

Osobisty charakter mają też inne atlasy stanowiące 

barwne, wielowątkowe dzienniki Pawlaków podgląda-

czy zwierząt żyjących wokół ich domu i tuż za płotem: 

ptaków fotografowanych, no i  oczywiście wycinanych 

i wyklejanych przez Ewę, malowanych akwarelą przez 

Pawła, a  czasem też rysowanych przez małą sąsiadkę 

Hanię (2017), motyli pojawiających się też w  nomen 

omen ulotnych modelach autorstwa Pawła (2018), 

a  wreszcie różnych okolicznych zwierząt od dzików, 

przez zające i sarny, po myszy i nietoperze (2019), mają-

cych też swoje trójwymiarowe wersje wykonane przez 

Ewa Kozyra-Pawlak, Kret, Jeż 
Ilustracje do książki Mały atlas zwierzaków Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2019
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Ilustracja do książki Ewy Kozyry-Pawlak Szopięta, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016



Pawła w papier mâché. Finezja, zwłaszcza ptasich i mo-

tylich wizerunków, nie dziwi, kiedy przyjrzymy się ka-

pitalnej rodzinie szopów z innej autorskiej książki Ewy 

(Szopięta, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016). Małe łap-

ki, figlarne oczy, realizm garderoby i  innych obiektów 

codziennego użytku. Pojawiają się tu też ciekawe za-

biegi z kompozycją otwartą, śmiałe kadrowanie postaci, 

nietypowe ujęcia (np. z głębi lisiej jamy) i dynamiczne 

perspektywy.

U Pawła w ilustracjach eksponowanych na wystawie 

odnajdziemy bogaty świat emocji: od tych towarzyszą-

cych ciężkiej chorobie i śmierci (Dwa serca anioła), przez 

ciemne żądze chciwości i skłonności do oszustwa (Alche-

miczna komnata z tekstem Magdaleny Skrabskiej, Zamek 

Królewski na Wawelu, Kraków 2013), meandry ludzkiej 

osobowości i  mechanizmy społeczne (13 bajek z  króle-

stwa Lailonii dla dużych i małych Leszka Kołakowskiego, 

Znak Emotikon, Kraków 2015), po nieusuwalną potrze-

bę miłości, akceptacji, zrozumienia, posiadania przyja-

ciela (Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, Znak 

Emotikon, Kraków 2018), paradoksalnie nawet po śmier-

ci (autorski Ignatek szuka przyjaciela, Nasza Księgarnia, 

Warszawa 2015). Bardzo ciekawe są rejestry barwne 

zastosowane przez Pawła w  omawianych ilustracjach, 

zawsze w  przemyślny sposób wywodzących się z  tre-

ści książek, z  których pochodzą. Dyscyplina czerni 

i  bieli w  „Lailonii” wynika ze świata ukrytego w  głębi 

ziarna rastru drukarskiego, podkreśla uniwersalność 

Ewa Kozyra-Pawlak, W norze 
Ilustracja do książki Szopięta, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016



filozoficznych bajek Kołakowskiego. Mroczne historie 

nowożytnego Krakowa podbija ciemna tonacja ilustra-

cji. Konsekwentne użycie czerwieni i  błękitu w  Dwóch 

sercach anioła kojarzy się nie tylko ze schematami ukła-

du krwionośnego znanymi z atlasów anatomicznych, ale 

i z symboliką temperatur: ciepło–zimno, życie–śmierć. 

Ten ostatni kontrast został też rozegrany w  „Ignatku”. 

Paweł Pawlak, Opowieść o największej kłótni 
Ilustracja do książki Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Znak Emotikon, Kraków 2015

Świat kościotrupka jest w przeważającej mierze czarno-

-biały, świat jego rudej przyjaciółki kipi energią, mieni 

się tęczowymi barwami. 

O mistrzostwie Pawła dobitnie zaświadcza dokonanie 

niemożliwego – konfrontacja z wydawałoby się nieroze-

rwalnym związkiem słowa i obrazu autorstwa de Saint-

-Exupéry’ego. Propozycja wrocławskiego artysty nowych 



ilustracji do Małego Księcia to całkowicie odmienny 

świat syntetycznych form, to przepiękne obrazy czerpią-

ce z op-artu dobrze korespondującego z poza ziemskimi 

przestrzeniami. Z oryginału pozostał żółty szalik Księcia 

znakomicie kontrastujący z głębokim błękitem kosmosu 

i nieba nad Saharą. Schematyczność postaci i elementów 

świata przedstawionego (powtarzający się motyw koła) 

Paweł Pawlak, Mały Książę 
Ilustracja do książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego Mały Książę, Znak Emotikon, Kraków 2018

podkreślają uniwersalność przekazu przypowieści o zło-

towłosym chłopcu.

Niezależnie od skali świat w ilustracjach Ewy Kozyry-

-Pawlak i  Pawła Pawlaka tętni życiem, emocjami, ener-

gią i  jest nieodmiennie piękny w  swej zadziwiającej 

różnorodności.

Anita Wincencjusz-Patyna 



Paweł Pawlak, Dżungla 
Ilustracja do książki Pawła Pawlaka Czarostatki i parodzieje, Tatarak, Warszawa 2013
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