
wywiad

To była chyba dobra roboTa 
albo durnowaTy
badacz rozmawia 
z wydawcą „relaxu”

Z adamem kołodZiejcZykiem roZmawiał adam rusek.

wyjaśnienia wstępne:
WyWiad z adamem Koło-

dziejczyKiem przeproWa-

dziłem 30 Września 1994 

roKu W BiBliotece na-

rodoWej. przygotowywałem 

wówczas tekst o historii i współcze-

sności wydawnictw komiksowych 

w polsce, na konferencję poświęco-

ną czytelnictwu literatury popu-

larnej. organizował ją i firmował 

instytut Książki i czytelnictwa 

Biblioteki narodowej, w którym 

wówczas pracowałem. W ramach 

owych przygotowań przeprowadzi-

łem kilka wywiadów (nagrywanych 

lub tylko zapisywanych) z autorami, 

pracownikami wydawnictw komik-

sowych i księgarzami. Wśród tych 

osób znalazł się (jakżeby inaczej?) 

maciej parowski, naczelny „nowej 

Fantastyki” i znany scenarzysta 

komiksowy. maciej zapalił się do 

tematu i dał mi telefon do redaktora 

dawno już nieistniejącego „re-

laxu”. nie wiedziałem wtedy, że 

adam Kołodziejczyk był emery-

towanym pułkownikiem Wojska 

polskiego, dziennikarzem wojsko-

wym, długoletnim pracownikiem 

„Żołnierza polskiego”. Wiedziałem 

jedynie, że pracował w „relaxie”, 

był redaktorem Krajowej agencji 

Wydawniczej (KaW), a po 1989 

roku – bez większych sukcesów 

– samodzielnym wydawcą. Był 

więc dla mnie rozmówcą wyma-

rzonym, bo wywiad mógł dotyczyć 

zarówno mało mi znanej historii 

„relaxu”, jak i rozczarowującej 

współczesności. pan adam chęt-

nie zgodził się na rozmowę. Była 

ona – jak można się przekonać 

poniżej – długa i dosyć bezładna, 

nie odpytywałem rozmówcy bardzo 

dociekliwie, pozwalałem na zmiany 

tematu, liczne dygresje – także 

dlatego, że o przeszłości chciałem 

się dowiedzieć jedynie podstawo-

wych rzeczy, szczegółami nie byłem 

bardzo zainteresowany. nie były 

mi potrzebne do krótkiego referatu. 

Słuchałem, ograniczając się najczę-

ściej do wzmacniających rozmówcę 

potakiwań, pochrząkiwań itp. nie 

muszę chyba dodawać, że po dwu-

dziestu latach (sic!), jakie minęły 

od przeprowadzenia wywiadu, i po 

dwudziestu latach zajmowania się 

dziejami polskiego komiksu, zmieni-

ła mi się optyka, wywiad dotyczyłby 

trochę innych spraw, i z pewno-

ścią przejrzałbym natychmiast 

z płonącymi uszami „pochowane 

materiały” pana adama. teraz 

jest na to za późno, mój rozmówca 

zmarł kilka lat po tej rozmowie. ale 

materiały z „relaxu” wciąż leżą 

pewno w piwnicy jakiegoś domu 

przy ulicy Kinowej w Warszawie…

uwaga technicZna: Wywiad nie był prze-

znaczony do publikacji, rozmawiali 

ze sobą ludzie porozumiewający 

się skrótami, „you know what 

i mean”, stąd jego lektura, mimo 

sporej pracy redaktorskiej, nie jest 

wcale prosta, łatwa i przyjemna.

uwaga końcowa: zadziwiające jest to, 

że historia „relaxu”, pisma tak 

ważnego dla komiksowej mito-

logii w polsce, ma wciąż jeszcze 

wiele białych plam. czytelników 

wywiadu namawiam, by zasta-

nowili się, o czym to świadczy.

adam rusek

adam rusek: jak się ZacZął pana flirt Z komiksem?

adam kołodZiejcZyk: proszę pana, mój 

flirt z komiksami zaczął się bardzo 

dawno, przed wojną. mieszkałem 

na Woli, nie było kiosków tak jak 

dzisiaj, wszystko było inaczej. 

i co czwartek, czy co środę, już 

nie pamiętam, listonosz przynosił 

gazetę, w której były komiksy. od 

tego się zaczęło. potem były takie 

grube książeczki: Sierżant King 

i jeszcze inne, i tak to zapuściło 

korzenie i było. potem przyszła 

wojna, nie było komiksów, skoń-

czyły się te wszystkie historie. po 

wojnie też długo nie było komik-

sów. aż do 1976 roku, kiedy się 

uwolniłem z jednej pracy i miałem 

już mieć emeryturę: „no, na-

reszcie będę robił to, co chcę”. Bo 

wtedy powstała redakcja, która 

zaczęła robić komiksy. Właści-

wie jej początki były w 1975, 

a przymierzano się już w 74.

ar: w 1974 janosika wydawano…

ak: ale tego nie wydawał KaW…

ar: tak, to było biuro wydawnicZo-propagandowe rsw 

prasa-książka-ruch.

ak: to nie było KaW-owskie. zresztą 

pan [jerzy] Skarżyński, który był 

jednym z pierwszych takich [ko-

miksowych] rysowników [w kraju], 

nie nawiązał [z nami] kontaktu. 

jeśli chodzi o KaW, to myśmy po 

prostu próbowali zrobić komiks 

dla wszystkich, co jest niemożliwe. 

tamte przedwojenne komiksy były 

dla dzieci i to było w porządku. 

dziecko wiedziało, że w czwartek 

czy w środę dostaje gazetkę i w tej 

gazetce jest coś dla niego. nato-

miast komiks pt. „relax” miał być 

dla wszystkich – i dla dzieci, i dla 

dorosłych. ale, jak to zwykle bywa 

w takich przymiarkach, ten główny 

cel jakoś tak zupełnie zszedł na 

bok. ale „relax” zaczęły kupować 
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przede wszyst-

kim dzieci i one 

wymusiły na 

wydawcy to, 

żeby pismo było 

dla dzieci.

Skąd 

się zdobywało 

papier? nie 

wiem, czy to są 

tajemnice czy 

nie, ale papier 

dawał pan mi-

nister [janusz] 

Wieczorek. i to 

była główna 

szansa dla tego 

czasopisma. pan 

Wieczorek się zajmował, jak pan 

pamięta, pomnikami, między inny-

mi centrum zdrowia dziecka. my-

śmy, korzystając z tego, że ten nasz 

czytelnik był dziecięcy, że to był 

dosyć szeroki odbiorca, zaoferowali 

panu Wieczorkowi, że będziemy da-

wali dwa złote z każdego egzempla-

rza na centrum zdrowia dziecka. 

i on za to dawał nam papier, którego 

zdobycie wtedy było bardzo trudne.

Janusz Wieczorek (1910-1981), dzia-

łacz PZPR, w latach 1956-1980 szef 

Urzędu Rady Ministrów, jednocześnie 

przewodniczący Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa (1960-1981).

ar: a skąd był pomysł 

w kaw-ie, żeby Zajmować 

się komiksami? wtedy to 

był podejrZany, śliski 

temat!

ak: ponieważ 

KaW był spół-

dzielnią, to zna-

czy teoretycznie 

był spółdzielnią, 

i przede wszyst-

kim liczyły 

się pieniądze. 

a komiks to był 

towar, który był 

u nas niedostęp-

ny, i jeżeli ktoś 

w to wszedł, 

to mógł zrobić pieniądze. po-

nieważ Sport i turystyka ciągle 

robiła komiksy, ponieważ „świat 

młodych” też ciągle drukował 

komiksy i miał wspaniały nakład, 

to dlaczego my, myśląc też o pie-

niądzach, nie mielibyśmy wpaść na 

ten pomysł? i zaczęło się. zaczęło 

się dobrze, bo nakład był dobry.

ar: no właśnie, jakie były nakłady „relaxu”, bo ich nie 

podawano?

ak: proszę pana, bo nigdzie nie 

podają nakładów, dzisiaj też 

nie podają nakładów prawdzi-

wych, podają kłamliwe nakłady, 

żeby zniszczyć przeciwnika.

ar: ale kiedyś się nakłady podawało…

ak: ale w książkach, a to nie była 

książka, tylko czasopismo. miało 

być ono regularnie wydawane 

raz na miesiąc, dwanaście zeszy-

tów w ciągu roku, ale różnie było 

z papierem. jeszcze bardziej różnie 

było z drukarnią. to nie było tak 

jak dzisiaj, że się przychodziło, 

brzęczącą monetę się rzucało na stół 

i wszystko było załatwione. Wtedy 

o każdą rzecz trzeba było walczyć. 

jak ktoś budował dom, to gwoździe 

zbierał na ulicy, albo gdzieś tam 

podkradał itd. tu była podobna 

metoda, raz był papier taki, raz był 

owaki, raz była drukarnia taka, raz 

inna. różnie to było, ale myśmy 

mieli przewagę nad wszystkimi 

innymi taką, że mieliśmy pana 

[Grzegorza] rosińskiego. otóż pan 

rosiński miał kontakty z zachodni-

mi wydawcami. najważniejsze było 

to, że on wiedział, co na zachodzie 

jest chodliwe, jaki jest poziom 

komiksu. poza tym miał dojście do 

tego, jak to powstaje, do technologii 

powstawania komiksu najnow-

szymi metodami. i to nam dodało 

skrzydeł, bo Sport i turystyka 

robiła inaczej, pan Skarżyński robił 

zupełnie inaczej, a my robiliśmy 

jeszcze inaczej. myśmy robili to na 

bazie blaudruków, rozbarwianie 

oddzielne, [plansze] nie fotografo-

wane, tylko wyciągi itd. i dlatego 

poziom naszego komiksu był lepszy 

technicznie i komiks był taki, jak 

na zachodzie. to jest zasługa pana 

rosińskiego i tego się nie da ukryć.

no, taki był początek. 

początek był bardzo taki… wielki. 

przyszedł z Krakowa pan ziemiań-

ski, który chciał zrobić wielkie 

rzeczy. przyszli różni inni ludzie, 

ale ja nie pamiętam nazwisk. jak to 

będzie pana interesowało, to ja mam 

trochę materiałów pochowanych.

Niestety nie udało się ustalić, 

kim był pan Ziemiański.

ar: kto był redaktorem nacZelnym „relaxu”?

ak: na początku nie było redak-

tora naczelnego, był sekretarz 

redakcji, który się nazywał 

Strzelecki… Strzałkowski!

Być może chodzi o Waldema-

ra Strzałkowskiego, też – zdaje się 

– dziennikarza wojskowego.

mój flirt 
Z komiksami 
ZacZął się 

bardZo dawno, 
prZed wojną.

myśmy mieli prZewagę nad wsZystkimi innymi taką, 
że mieliśmy pana rosińskiego.
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ar: myślałem, że nacZelnym był henryk kurta…

ak: Kurta był też, ale był przez jakiś 

czas, krótko, i potem przeszedł 

do innej redakcji, a tę redakcję 

komiksu zostawił. Kurta był przez 

jakiś czas naczelnym redaktorem, 

ale się tym nie bawił tak dokładnie. 

Badał ile, co i jak. zresztą [janusz] 

christa w swoich wspomnieniach 

[drukowanych] w czasopismach 

pisze na przykład, że w „relaxie” 

nic się nie robiło, tylko się piło kawę. 

ale to było tak, że wtedy kiedy oni 

[ludzie z prowincji] przyjeżdżali, to 

była kawa, a jak ich nie było, to była 

normalna robota. zresztą, jak goście 

przyjeżdżają, to na ogół wszystkie 

kąty są czyste, a na środku stoi stół, 

na nim kawa i kwiaty. We wspo-

mnieniach christy to tak zostało, 

a myśmy to widzieli inaczej. trzeba 

pamiętać, że ja się przeprowadza-

łem ze swoją redakcją trzynaście 

razy, po całej Warszawie, od kąta do 

kąta, od Grochowa, przez puławską, 

wszystkie możliwe dziury i kąty, 

w których już nikt nie chciał być, to 

myśmy musieli, bo myśmy wyda-

wali [czasopismo]. ci, co wydawali 

książki, to mogli wydać dzisiaj albo 

jutro, a myśmy musieli to oddać do 

drukarni [w określonym terminie] 

i trzeba było [gdzieś] to zrobić.

ar: w jakim nakładZie „relax” się ukaZywał?

ak: proszę pana, nakłady były różne. 

[Najwyraźniej nie pamięta, sięga do 

notatek, nie znajduje informacji].

ar: no, mniej więcej, powyżej stu tysięcy?

ak: zawsze powyżej stu tysięcy. na 

czym polegała nasza rola? „relax” 

był dostępny wszędzie. dzięki 

ruchowi, który miał sieć taką, jaką 

miał, którą się zresztą interesowali 

[obecnie] prawdziwi kolporterzy 

zachodni i uważali, że to działa 

znakomicie, tylko wstawić kom-

putery i działa znakomicie. ale 

myśmy się nie zdobyli na to, że albo 

wejść z nimi w jakieś interesy, albo 

sami wprowadzić komputeryzację 

i [na początku lat dziewięćdziesią-

tych] było tak, jak było, że zwroty 

sięgały dwudziestu, trzydziestu 

i do kilkudziesięciu procent. Bo 

w jednym miejscu leży góra, 

a w  innym miejscu nie ma wcale. 

a jak się ma komputer, to się mówi: 

„Kraków ma za dużo, zabieraj”.

to, że myśmy [„relax”] 

byli dostępni prawie wszędzie, 

i w małej miejscowości, i w dużym 

mieście, to listy o tym świadczą. 

myśmy mieli tysiące listów. to 

było pierwsze takie pismo ma-

sowe i wszędzie dostępne, więc 

nakład od stu tysięcy rósł do 

trzystu tysięcy zupełnie bez oporu. 

odbiorca brał wszystko, co szło.

ar: a Zwroty? niewielkie, technicZne?

ak: proszę pana, a jak jest dziś? 

Książki leżą, a komiksów nie ma. to 

było otwarcie rynku przed komik-

sem, dzięki takiej właśnie masówce. 

to może nie było najlepsze, bo 

były naciski: „to nie ma być tylko 

komiks, to ma być i współczesność”.

ar: naciski sZły skąd?

ak: jak to skąd? Wiadomo skąd 

– z góry! naciski z Komitetu. 

no przecież pan Wieczorek tam 

był, jeżeli dawał papier, a nawet 

jeżeli brał [z KaW-u] pieniądze 

[na czd], to też był jakoś tam 

uzależniony i ciągle ktoś [stamtąd] 

naciskał: „panie, tu musi być jeszcze 

o partyzantach”. i trzeba było 

jakoś… to była taka składanka: na 

ile było odwagi, żeby powiedzieć: 

„dzisiaj nie”, ale jutro trzeba było 

to zrobić, żeby utrzymać tytuł.

Rozmówca ma, zdaje się, na myśli War-

szawski Komitet Wojewódzki Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

dzwoniono do nas, czy 

klub może się nazywać „relax”, czy 

knajpa może się nazywać „re-

lax”, czy jakiś tam zespół może się 

nazywać „relax”? „relax” zaczął 

być popularny, więc to była chyba 

dobra robota, z tym, że to trwało za 

krótko. myśmy się nie zdążyli jakoś 

ustawić, bo chcieliśmy zrobić „re-

lax” dla młodszych, a inny „relax” 

dla starszych. no ale to w pla-

nach było, te różne propozycje.

poza tym przy tym 

„relaxie” wydawaliśmy to, co 

pana nie interesuje, to znaczy 

ilustracje samoprzylepne. Była 

to też ogromna zabawa dla tych 

samych młodych ludzi, którzy 

świętowali, jak mogli wkleić do 

zeszytu obrazki i skompletować 

z nich cały zeszyt. to było obok 

„relaxu”, to były zeszyty, w których 

były tylko miejsca do wklejania 

ilustracji i tekst dotyczący określo-

nego tematu, na przykład „druga 

wojna światowa” czy „zwierzęta”, 

„ptaki”. najrozmaitsze tematy, bo 

w tym czasie nie było encyklope-

dii w polsce, takich jak dzisiaj, że 

kupuje sobie pan za sto osiemdzie-

siąt tysięcy książkę: Ptaki i ma pan 

absolutnie wszystkie ptaki, drzewa 

itd. to zastępowało współczesne 

albumy. no ale to jest margines.

natomiast jeśli chodzi 

o „relax”, to było bardzo płynne. 

rosiński na przykład nie chciał 

się pogodzić z tym, że bierzemy 

wszystkich [rysowników], i nowych, 

i starych. Było tych rysujących ko-

miksy czterech czy pięciu: rosiński, 

christa, [jerzy] Wróblewski… kto 

tam jeszcze… [Bogusław] polch 

i jeszcze ktoś. ja mam zresztą [za-

notowane] wszystkie nazwiska. i to 

się nie dało tak od razu pogodzić, bo 

tym ludziom trzeba było wytłuma-

czyć, że my się musimy zmieścić 

w jakimś profilu. ten profil był 

nijaki, zresztą myśmy dawali to do 

recenzji i stawiano nam czwórkę 

z minusem, ale [uważam że] to też 

bardzo dobrze, jak na taki nacisk 

czytelnika. małe dzieci chciały 

mieć tylko dziecięce, chłopcy 

chcieli mieć tylko naparzanki, 

albo to, co teraz już się przejadło.

teraz już Batmana nie 

chcą czytać, Supermana nie chcą 

czytać, to już się przeżyło. [ale na 

początku lat dziewięćdziesiątych] 

było to zachłyśnięcie [superbo-

haterami], co zniszczyło polski 

komiks, bo w tej chwili polskiego 

komiksu prawie że nie ma. to jest 

też… taka jednostronność, bo ci 

[współcześni] wydawcy nie potrafili 

z umiarem podejść, tylko oddali 

całe pole. zamiast powiedzieć: 

„panowie, owszem, robimy Bat-

mana czy Supermana, ale równo-

cześnie wydajemy polski komiks”. 

ale nie, z jednego zrezygnowali, 

w drugie poszli, a teraz nie ma ani 

myśmy byli 
dostępni prawie 

wsZędZie.

ja się prZeprowadZałem Ze swoją redakcją trZynaście 
raZy, po całej warsZawie.
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jednego, ani drugiego. czytelnik 

nie ma nic, na dobrą sprawę.

ar: trochę polskich jest…

ak: ale nie jest to ciekawe.

ar: a skąd się brały w „relaxie” komiksy Zachodnie? i te 

serie cZeskie albo węgierskie? dużo węgierskich.

ak: proszę pana, to się brało z proste-

go, zupełnie handlowego podejścia 

do sprawy. Węgrzy nie mieli komik-

su jako takiego, nie wychodziły tam 

książki, nie wychodziły komiksowe 

zeszyty, tylko komiksy były druko-

wane w różnych rozrywkowych 

czasopismach. natomiast mieli bar-

dzo dobrych rysowników i kiepskich 

scenarzystów. i z tego wynikały 

kłopoty, ale to były komiksy dobrze 

narysowane. Więc jeżeli nawet 

nie były udane treściowo, to były 

bardzo dobre rysunkowo. i wtedy 

myśmy mieli szansę mówić tym 

młodym, którzy się brali za rysowa-

nie: „panowie, ale poniżej tego nie 

można”. Bo byśmy dostawali takie 

gazetki, jak dzisiaj wychodzą w ło-

dzi, ktoś tam wydaje takie komiksy, 

które są rozpaczliwe. teraz jest 

wszystko modne, wszystko może 

być. ale wtedy myśmy chcieli, żeby 

ten poziom był… no, trochę niższy 

od rosińskiego. taka była ambicja. 

a rosiński stał bardzo wysoko, 

więc wszystkie te gorsze odpadały 

nam. i dlatego myśmy szukali tego 

Węgra, bo znaleźliśmy jakąś tam 

książeczkę w ambasadzie czy w in-

stytucie Węgierskim, coś tam było. 

no to po tropie żeśmy doszli, że 

w naszym zaiKS-ie jest artisjus, 

a artisjus to jest taki i taki pan, po 

drodze dotarliśmy do tych ludzi, 

którzy się tym komiksem zajmowali.

jeżeli chodzi o czeskie,

to był kontakt osobisty z jednym

autorem…

Nie potrafię powiedzieć, kogo Adam 

Kołodziejczyk ma tu na myśli. Artisjus to 

węgierski odpowiednik polskiego ZAiKS-u. 

Podejrzewam, że poprzez ZAiKS dotarto do 

Artisjusa, a tam do artystów węgierskich.

ar: Zamach…

ak: to nie jest tylko to, ale to był 

znakomity rysownik [mowa o Kaji 

Saudku, najwybitniejszym czeskim 

rysowniku komiksowym, obecnym 

w „Relaxie” z dwoma komiksa- I
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w łodZi ktoś 
wydaje takie 

komiksy, które 
są roZpacZliwe.

mi]. myśmy go nie wykorzystali, 

ponieważ myśmy nie mieli dla 

niego dobrego scenariusza. on był 

taki… wie pan, potrzebował dużo 

miejsca. ja mam jego komiksy ry-

sowane na inne tematy, znakomite, 

no ale niestety, potem już „relax” 

przestał wychodzić, a on jeszcze 

tam funkcjonuje prawdopodobnie 

dalej. tak, że takie były te kontakty.

no a później to rosiń-

ski nam troszeczkę z zachodu, to 

już po „relaxie”, jak się „relax” 

skończył, to on nam z zachodu 

tych autorów, swoich znajomych po 

prostu, podrzucał. myśmy chcieli 

to [z nimi] uczciwie załatwiać: nie 

kradniemy, tylko po prostu umo-

wa, takie i takie warunki, płacimy, 

lepiej / gorzej. nie każdy chciał 

polskie pieniądze, ale jak była już 

możliwość na przykład wymiany 

dolarów, to on sobie wziął [polskie] 

pieniądze, wymienił [na dolary] 

i wyjechał z gotówką. tak było.

myśmy też chcieli niby 

legalnie załatwiać te sprawy 

i mówimy naszym finansistom: 

„panowie, są złotówki, bo prze-

cież je zarabiamy, kupmy dolary. 

i kupmy te dolary legalnie”. [a oni 

na to:] „nie wolno takich rzeczy 

robić!” no i tak to było, jak było.

ar: a dlacZego się „relax” skońcZył?

ak: po prostu skończył się papier. 

centrum zdrowia dziecka zostało 

wybudowane, zainteresowanie 

było mniejsze. a myśmy nie mieli 

możliwości zdobycia [papieru] na 

„relax”, na taki cel. pan może tego 

nie pamięta, ale było tak, że na przy-

kład opakowanie czegoś w dobry 

papier było źle widziane: przecież 

nie ma papieru na książki i zeszyty, 

a tu się pakuje? 

jak to, wydawać 

taki szmatławiec, 

jak nie ma pa-

pieru na książki, 

na podręczniki 

dla studentów? 

itd. a „relax” 

był uważany za 

szmatławiec. 

myśmy już 

chyba w 1983 

albo 84 roku 

doprowadzili do 

takiego odczu-

cia… Komiks za-

czął być lubiany 

przez wydawców. i nasza Księgar-

nia zrobiła takie spotkanie wydają-

cych komiksy i literaturę dla dzieci 

i wtedy tam właśnie zaproszeni 

panowie z Komitetu, z wydziału 

kultury, powiedzieli, że zdejmują 

odium z komiksu itd. i nareszcie 

jest błogosławieństwo, i może być. 

tylko, że to już było umieranie. 

ale była taka sytuacja! ja to mam 

na piśmie, taką właśnie notatkę.

ar: w latach osiemdZiesiątych, cZy ja wiem, cZy to było 

umieranie? mnie się Zdaje, że kaw wtedy dużo komiksów 

wydawał.

ak: proszę pana, umieranie „relaxu”.

no więc to błogosławień-

stwo nam pomogło trochę, bo do-

staliśmy papier, 

dostaliśmy wej-

ście do drukarni 

i to się nam jakoś 

udało. zresztą 

wszyscy [wydaw-

cy] skorzystali 

z tego, że myśmy 

wytrwali przy 

tym temacie.

ar: wydaje mi się, że 

właśnie w latach osiem-

dZiesiątych kaw ZacZął 

wydawać samodZielne 

ZesZyty komiksowe.

ak: myśmy 

wiedzieli, że to jest dobry towar. 

jak się już nie udało z „relaxem”, 

no to z „relaxu” przerzucili-

śmy się na wydawanie całych 

opowiadań. z tym, że [wydawa-

liśmy] nie książkę, a broszurkę, 

bo to taniej, bo to dostępniej 

i można szybciej to sprzedać.

ar: pamiętam, że wtedy dużo [komiksów] christy się 

ukaZywało.

ak: no wszystkich, ale christy 

najwięcej chyba, bo on był „naj-

bogatszy”, to znaczy miał najwię-

cej gotowych materiałów. to się 

brało stąd, że christa przez lata 

całe siedział u siebie tam w Sopo-

cie i rysował, niezależnie od tego,  I
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to były paski jak do gazety. po 

prostu to zostało zmontowane, na 

nowo wszystko przerobione, teksty 

w miarę poprawione i wchodziło 

do takich książeczek. a część ludzi, 

którzy mieli wtedy po trzydzieści 

parę lat, to byli czytelnicy tamtych 

starych historyjek: z „Wieczoru”, 

z łódzkiej gazety, 

bo przecież to też 

w łodzi szło… 

i ja na własne 

oczy widziałem, 

jak w autobusie 

panowie tacy po 

trzydziestce brali 

christę i czytali, 

i się zaśmiewali 

w autobusie. 

„no to – myślę 

sobie – to jest 

dobra sprawa”. 

poza tym dostawaliśmy masę 

listów. masę listów. to się nie 

da opisać: ilości tych listów.

ar: to dZieci głównie pisały?

ak: młodzież, dzieci, z zagranicy 

ludzie pisali. na przykład dosta-

waliśmy listy z anglii z tych szkół 

parafialnych, które [nasze komiksy] 

kupowały, czy nie wiem, jakoś tam 

dostawały, i do nas pisały, żeby im 

przysyłać systematycznie. Bo to 

były w tych szkołach kościelnych 

jak gdyby podręczniki do [nauki] 

czytania na niedzielnych lekcjach 

polskiego. i to wykorzystywano. 

zresztą Sport i turystyka wykorzy-

stał ten pomysł i zrobił podwójne 

dymki, polsko-angielskie. my-

śmy nie chcieli tego naśladować, 

ale to był też jakiś pomysł.

ar: tego christę toście 

wydawali w olbrZymich 

nakładach.

ak: i to się wszyst-

ko sprzedawało, 

to jest najgorsze. 

to się wszystko 

sprzedawało. 

tak jak zresztą 

wszystkie pozo-

stałe, na przykład 

rosiński się też 

dobrze sprzeda-

wał. [z komiksów] rosińskiego też 

nic [w magazynach] nie zostało.

ar: ale wyście rosińskiego w kaw-ie właściwie nie 

wydawali oddZielnie, tylko chyba thorgale wysZły.

ak: zaczęliśmy wydawać Thorgala. 

przed tym tam było coś jeszcze, 

chyba ze dwie rzeczy, ale takie 

malutkie zupełnie. no bo rosiń-

ski to jest nie taka prosta sprawa, 

rosiński był już europejczykiem. 

on już wiedział, ile to kosztuje, ile 

na tym można zarobić, a myśmy 

[w KaW-ie] mieli określone 

cenniki. tutaj nie można było 

podskoczyć z tymi sprawami 

[finansowymi]. i jak powstały 

spółki to rosiński poszedł do 

tamtych, bo oni mieli pieniądze. 

Mowa o tak zwanych przedsiębiorstwach 

joint ventures, z udziałem kapitału 

za granicznego, powstających w Polsce 

w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku.

ak: do orbity, i w orbicie on to 

później wszystko wydawał. zresztą 

myśmy rosińskiego orbicie 

przekazali jak gdyby. Bo skoro 

my nie możemy kupić, no to co 

mamy robić? mówić rosińskiemu, 

że mu wydamy za pół roku, jak 

to nieprawda? to idź, człowieku! 

a christa po prostu miał tego tak 

dużo, że można było z tego źródła 

korzystać i korzystać. i właściwie to 

nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.

[Odbiega od tematu] myśmy 

już później nie patrzyli na to, co 

z tego będzie, to znaczy zgubili-

śmy tę główną linię, że chcemy 

robić komiks, bo nam się pewne 

rzeczy poucinały. myśmy chcieli 

na przykład wydać encyklopedię 

komiksu: taką dosyć grubą książkę, 

żeby wreszcie powiedzieć prawdę 

o komiksie (kiedyś dostaliśmy ją 

z zagranicy, ale potem ona zginęła 

co z tym się działo w „Wieczorze 

Wybrzeża”, i to go zadowalało.

ar: tu [pokaZuję jakieś kaw-owskie ZesZyty janusZa 

christy] jest pan redaktorem serii.

ak: no, tak to się tam nazywało 

[chrząknięcie]. ja u niego byłem 

parę razy w domu i on mówi: 

„Wiesz co, ja mam tu takie rzeczy”. 

ja mówię: „to pokaż”. obejrzeli-

śmy, to było do czytania, z takimi 

przesłaniami do współczesności, i to 

się fajnie czytało. W związku z tym 

mówię: „Wyciągaj to z szafy, prze-

czytamy to. co niedobre – wyrzuci-

my, co niedobre – skrócimy, poukła-

da się z tego”. Bo to było w paskach, 

o auTorach:
Adam Kołodziejczyk – pułkownik Ludowe-

go Wojska Polskiego, dziennikarz, redaktor 

KAW oraz magazynu „Relax”, wydawca. 

Rzekomy scenarzysta komiksów tajemniczy 

rejs i Kurs na półwysep jork Janusza Christy. 

Nic więcej na jego temat nie wiadomo.

Adam Rusek – ur. 1953. Socjolog, pracownik 

Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. 

Autor kilku książek z zakresu biblioteko-

znawstwa i trzech na temat dziejów polskiego 

komiksu: tarzan, matołek i inni. cyklicz-

ne historyjki obrazkowe w polsce w latach 

1918-1939 (Warszawa 2001); leksykon 

polskich bohaterów i serii komiksowych 

(Warszawa 2007; Poznań 2010); od rozryw-

ki do ideowego zaangażowania. Komiksowa 

rzeczywistość w polsce w latach 1939-1955 

(Warszawa 2011).

christa 
prZeZ lata całe 
siedZiał u siebie 
tam w sopocie 

i rysował.
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sprowadZić prZede wsZystkim asteriksa.
to było moje marZenie.
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tłumaczowi czy komuś). zaczęli-

śmy ją tłumaczyć. tłumaczenie 

z angielskiego czy z włoskiego, 

nie pamiętam już w tej chwili. 

i powiedziano nam: „W żadnym 

wypadku”. Wszystko nie. jeżeli ileś 

razy słyszy się „nie”, no to w końcu 

ręce opadają i zaczyna się wydawać 

to, co się daje wydawać. Bo myśmy 

mieli się utrzymać i w jakiś sposób 

myśmy się utrzymywali. Stąd ko-

miks i te ilustracje samoprzylepne 

dawały naszej redakcji naprawdę 

szansę na to, żeby się rozwijać. 

ale też wszystko się skończyło.

[Wraca do tematu] a jeżeli 

chodzi o sam „relax”, to trudno-

ści polegały na tym, że christa 

na przykład nie chciał rysować 

innych rzeczy, tylko te swoje, bo 

mówił: „ja mam!” myśmy na nim 

wydusili chyba trzy nowe tematy, 

które robił wyłącznie dla nas.

ar: bajki dla dorosłych…

ak: to było takie marginesowe. Bajki 

dla dorosłych były dobrym pomy-

słem, ale nie weszły na dłużej. to 

było fajne, tylko że to było za krótko, 

to się nie utrwaliło. Bo przecież 

cenzura to nie była tylko ta z my-

siej. tych cenzur było ileś. Była 

taka opowiastka Pan Paparura i pies 

Aj. to był w ogóle pomysł Kurty, 

żeby to były takie roznegliżowane 

[kobiety], wszystko miało być fajnie. 

ale jak christa 

narysował, to 

potem zaczę-

liśmy ubierać. 

najpierw 

biustonosz, potem jeszcze coś 

itd. Wie pan, to się tak mówi 

dzisiaj: „dlaczego nie?” Bo 

to nie było takie proste.

czy „relax” by się 

utrzymał? na pewno tak. on by się 

modyfikował, może byłby „relaxik” 

i „relax”, może byłoby jeszcze coś. 

Byłby dla młodszego, dla starszego. 

nie wiem, czy byśmy dali radę [ro-

bić pismo komiksowe] dla dorosłego, 

bo on [ten nasz „relax”] nie miał 

profilu takiego zdecydowanego. to 

była taka przypadkowość, trochę 

tego, trochę tego, i trochę tego. 

i myśmy sobie z tego doskonale 

zdawali sprawę, ale nie mieliśmy 

możliwości. Bo żeby to było tak 

[można robić osobne pisma komik-

sowe dla różnych kategorii wie-

kowych], to musiałoby być takich 

parowskich trzech co najmniej, 

rysowników takich jak rosiński na 

stałe też z sześciu i wtedy można 

byłoby rozmawiać. parowski by nie 

musiał pisać wyłącznie scenariuszy, 

ale mógłby nam podrzucać pewne 

myśli. my mieliśmy zafiksowanych 

tematów tyle, że to można było ro-

bić i robić. W różnych dziedzinach. 

tylko to musiałby ktoś robić, bo 

napisanie scenariusza do komiksu to 

nie jest to samo co napisanie czego-

kolwiek. to jest zupełnie co innego, 

bo to trzeba opowiedzieć obrazka-

mi, trzeba te obrazki opisać. mało, 

trzeba znaleźć takiego człowieka, 

który… najlepiej to tak jak w kinie 

pokazać: jest dwóch facetów, którzy 

siedzą i gadają, gadają i w locie 

łapią pomysły. albo musi być to 

scenariusz tak pisany, jak pisał 

świętej pamięci [Stefan] Weinfeld, 

że każdy obrazek był doskonale 

opisany. i on się spotykał z autorem, 

i potem to sobie już obgadywali. 

a przecież myśmy nie mieli tych 

ludzi. Skąd się miało to wziąć?

Był taki pan [zbigniew] 

Kasprzak z Krakowa, który pięknie 

to robił, jeśli chodzi o rysunek, ale 

nie miał scenariuszy. z niego byłby 

rysownik komiksowy. nie wiem, 

co się z nim stało, bo kontakty się 

pourywały, już teraz jakiś czas nie 

pracuję z komiksami i po prostu 

się pokończyły. zresztą [ostatnio] 

szeroką ławą weszła cała zagranica 

ze swoimi komiksami. ja marzyłem, 

proszę pana, o tym, żeby sprowa-

dzić przede wszystkim Asteriksa. 

to było moje marzenie, bo to było 

podniesienie poziomu wszystkich 

innych [produkowanych u nas] 

komiksów. albo 

tak, albo wcale! 

i ja tego Asterik-

sa sprowadziłem 

do KaW-u. 

dotarłem do [urzędników z] firmy, 

która miała uprawnienia, oni powie-

dzieli: „myśmy sprzedali to duń-

czykom”, duńczyków sprowadziłem 

do polski, przyjechali i jak zoba-

czyli, że my robimy [komiksy] taką 

metodą jak oni, to mówią: „o, to 

wy jesteście na dobrym poziomie”, 

i zaczęli się nami interesować. ale 

potem się otworzył rynek rosyjski 

i oni natychmiast wsiedli w samolot, 

polecieli do moskwy i sprzedali 

Asteriksa tam. a tu weszła firma 

[duński Egmont] z Asteriksem. naj-

pierw [Asteriksa] próbował kupić 

Hanna-Barbera, też nie wyszło, wy-

dali jeden czy dwa zeszyty i uschło 

wszystko. Bo oni [właściciele praw] 

chcieli mieć tu własną firmę.

to nie jest tak z tym ka-

pitalizmem, jak my [w polsce sobie 

wyobrażamy], że: „przyjacielu, my 

to [dla ciebie] zrobimy”. nie, dotąd 

jesteśmy przyjaciółmi, dopóki nie 

wchodzą w grę pieniądze, i koniec.

Pierwszy album Asterixa w Polsce (Przy-

gody Galla Asteriksa) wydała w 1990 

roku firma Gutenberghus Group we 

współpracy z Hanna-Barbera Poland.

ar: na lucky luke’u też się wyłożyli. ZacZęli wydawać 

i prZestali.

To moja pomyłka. Z wydawania Lucky 

Luke’a wycofała się firma Egmont.

ak: możliwe. zresztą, proszę 

pana, wtedy kiedy wychodziły 

komiksy nasze, Sportu i tury-

styki i komiks [adama] Hol-

lanka, to nie było konkurencji. 

to można było walczyć nawet 

i widelcem, i też by się wygrało.

Adam Hollanek był redaktorem na-

czelnym „Fantastyki” (do 1990 roku); 
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tego było dużo, ale widzi pan, 

było też tak, że to miało wyjść na 

1 czerwca, na dzień dziecka. 

poszło w kwietniu do drukarni 

i drukarnia się po prostu „omskła”, 

tak jak to się mówi w naszym fachu. 

nie zdążyli na czerwiec, potem 

był zjazd młodzieży w sierpniu 

w częstochowie, taki światowy. 

chcieliśmy to tam wrzucić, żeby 

pokazać, że my też komiksy mamy 

nie gorsze niż tamci [na zachodzie]. 

nie wyszło, wyszło dopiero we 

wrześniu. Wtedy, kiedy rodzice 

kupują książki i wyposażają dzieci 

itd. i tak żeśmy się przejechali.

a poza tym po takich 

sukcesach nakładowych… no bo 

christy wydaliśmy ponad osiem 

milionów egzemplarzy! to nie 

każdy sobie w polsce na tyle za-

służył, żeby mieć taki nakład! i mu 

Adam Kołodziejczyk miał na myśli 

czasopismo: „Komiks-Fantastyka”.

ar: teraZ panują takie opinie, że właściwie polski 

komiks się skońcZył. cZy pan się Z tym ZgadZa? jak 

pan widZi te prZemiany po roku 1989/90? bo wtedy się 

ZacZęło dZiać! powstały takie firmy wtedy jesZcZe 

pół-państwowe, jak orbita, która się wZięła Za komiks, 

ale splajtowała. co mnie strasZnie dZiwi, bo oni wesZli 

dobrZe i mieli bardZo duże nakłady.

ak: to nie jest o „relaxie” już teraz. 

co się działo? ruch miał takie wa-

runki, że marża wynosiła trzydzieści 

i pół procent, zwroty kosztowały 

osiemnaście procent. no to czy ja to 

wysłałem do kiosków (nie wiem, czy 

to jest prawda, ale tak mogło być), 

czy zostawiłem w magazynie, to ja 

miałem i tak osiemnaście procent. 

to co ja potrzebuję robić? to ja 

mam czysty pieniądz w magazynie. 

i teraz tak, nakłady zamawiało się 

z sufitu na ogół. jeżeli się zamawia 

osiemdziesiąt tysięcy, a sprzedaje 

się pięćdziesiąt, to to jest sufitowe 

dla mnie. jeżeli myśmy robili na 

przykład trzysta tysięcy, to myśmy 

wiedzieli, że to jest sprzedawane, 

bo myśmy nie mieli tego na rynku. 

przychodziły listy z Krakowa, że 

Kraków dostaje pięć egzemplarzy, 

a myśmy chcieli, żeby było dziesięć. 

pisali kioskarze, pisali ludzie. no, 

ale to nie do nas, tylko akurat do 

ruchu, który miał to albo w maga-

zynie, albo gdzieś w innej dziurze, 

gdzie to leżało. i co się stało?

[Dygresja] potem zresz-

tą ja się też przejechałem na 

tym, bo myśmy chcieli z christą 

wydawać te komiksy dalej, co 

nam się udało. myśmy wyda-

li tylko te dwa [pokazuje]:

ar: pojedynek Z abrą i Zabłąkana rakieta.

ak: i to była seria, którą ja zaryzy-

kowałem. zresztą moim zdaniem 

jest to w ogóle ciekawa rzecz. może 

początek nie jest taki atrakcyjny, 

ale potem to się rozkręca i tych 

zeszytów ja przygotowałem dwa-

naście. dwanaście gotowych, tylko 

bez koloru. cztery były kolorowe. 

i myśmy to puścili na takiej zasa-

dzie, że zamawia ruch i potem jest 

rozliczenie i te osiemnaście procent 

za zwroty, które trzeba zapłacić. to 

są już miliony i właściwie wydawca 

zostaje golusieńki, nic mu się nie 

opłaca. ale w tym czasie wszedł Su-

perman i coś jeszcze, i oni wymogli 

na ruchu zmianę stawek z osiemna-

stu na osiem procent. i stąd wzięło 

się to, że wszystkie inne zaczęły 

padać. po prostu, bo oni dawali 

duże nakłady. zresztą proszę pana, 

prosty rachunek: jeżeli ja wydaję 

Asteriksa, to ja mam [wszystko] 

narysowane, rozbarwione, tłumaczę 

teksty, robię jeden wyciąg czarny, 

kleję i mam gotowy komiks. autor 

jest sto razy zapłacony. jeżeli ja 

płacę autorowi jakiś tam procent, to 

są grosze. Bo na zachodzie autoro-

wi za rysunki płaci się średnio od 

pięciu do siedmiu procent, a nasi 

autorzy żądali piętnastu procent. 

christa chciał piętnastu: „jak jest 

kapitalizm, to niech ja coś z tego 

mam”. no to jak się bierze piętna-

ście procent od osiemnastu, czy 

dziesięć procent od osiemnastu, to 

już się zaczyna walić wszystko. je-

żeli jest teraz jeszcze niewypał pod 

względem ilości, że to leży i zapłaci 

się za zwroty, to się rozkłada całą 

sprawę. natomiast te wielkie firmy 

płaciły trzy procent, czy nawet nie 

trzy procent i miały gotową przy-

gotowalnię (bo wie pan, jak to wy-

gląda – wszystkie kolorowe wyciągi 

są gotowe, więc właściwie dorabia 

się jeden czarny kolor z tekstem).

ar: a jakie nakłady mieliście [mowa o wydanych prZeZ 

kołodZiejcZyka dwóch ZesZytach christy]?

ak: Zabłąkanej rakiety było osiem-

dziesiąt nawet siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy, a Pożegnania 

z Abrą było sto czterdzieści tysięcy. 

się w głowie przewróciło. ja, pan 

christa! i: „mój nakład nie może 

być niższy niż dwieście tysięcy. 

nie może być mniej niż dziesięć 

procent”. Wie pan, to się w ten 

sposób dzieje, no a później życie 

jest brutalne, sprowadza do podłogi.

ar: macZał pan też palce w innych wydawnictwach, na 

prZykład w Zespole.

ak: W zespole to ja nie działałem. 

po prostu zaprowadziłem christę 

do zespołu. zespół się do mnie 

zwrócił, bo ja z KaW-u odszedłem 

do roju, ponieważ tam poszła 

koleżanka, i oni też mówią: „te 

komiksy tak dobrze idą, to spróbuj-

my, my też wydamy coś”. z tym, że 

redaktor roju się trochę pomylił, 

bo nie można, jak to się mówi, 

zrobić coś z niczego. nie można 

zmontować kolorowego komiksu na 

takim papierze, jak to jest wydru-

kowane. a to były jakieś resztki. to 

[Zamach na Milusia] jeszcze jest 

niezłe, ten drugi [Mirmił w opa-

łach] jest gorszy. drukarnia nie tak, 

wszystko nie tak. no ale to ma być 

tanio, dużo, dobry zysk, bo to była 

spółdzielnia, to już była spółka.

ar: i też się prZejechali na tym?

ak: nie, oni to wszystko sprzedali. 

nic im nie zostało, tyle tylko, że 

już nigdy więcej tego nie robili. 

tu było podane dwieście tysięcy, 

nie wstydzili się tego. tak że jakoś 

nie udało się tego utrzymać u nich. 

a zespół to po prostu wiedząc, że 

ja tam robię, zwrócił się do mnie, 

zadzwonił, bo jestem w książce te-

lefonicznej: „czy pan by jakoś nam 

christy nie załatwił?” no to proszę 

bardzo, jak christa chce, to niech 

u was drukuje. i zespół wydał [Lon-

dyński kryminał, dwa zeszyty] i też 

się przejechał. Bo mimo że mają 

własną drukarnię, to nie puścili 

tego do ruchu. oni twierdzili, że 

mają własnego kolportera w postaci 

christy 
wydaliśmy ponad 
osiem milionów 
egZemplarZy!
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może gdyby ten „relax” się ZacZął w 1985 roku, to można 
byłoby Z tego Zrobić cZasopismo, które by się wybroniło.

Samopomocy chłopskiej i czegoś 

tam jeszcze, i to obrzeże rynku 

załatwią. okazało się, że to już 

były nie te czasy i po prostu się nie 

udało. to był chyba rok 1990. teraz 

widziałem to gdzieś na Woronicza, 

w jakimś kiosku, resztki jakieś.

ar: ja to teraZ na wakacjach w pacanowie [śmiech] 

kupiłem.

ak: Być może, bo 

oni właśnie ten 

kierunek przyjęli 

– że prowincję 

obsłużą, myśleli, 

że wszystko 

załatwią. oka-

zało się, że nie.

ja 

chciałem to robić 

[mowa znów 

o Zabłąkanej 

rakiecie], wyda-

wało mi się, że to 

było zrobione i tanio, i dobrze i że 

będzie w takiej okładce. namor-

dowałem się z drukarnią, żeby ich 

przekonać do tego, że to może być 

dobre, żeby to było nie gorsze od 

Asteriksa. no, ale niestety. a potem 

się popsuły moje stosunki z chri-

stą. ja miałem gotowe te rzeczy, 

przyjechał, zabrał, powiedział, że 

oni chcą... Ktoś mu naobiecywał 

rożnych rzeczy, zresztą w ogóle mu 

zaczęto mówić: „mistrzu”, wie pan, 

to się tak psuje powoli człowieka. 

teraz kiedyś zadzwonił, ale to już 

jest takie niesmaczne. niech tam 

sobie wydaje. nie wydaje nigdzie. 

Wydał dwa gotowe [zeszyty] 

z moich rzeczy, nie wiem, czy pan 

je miał, i ta firma też padła [mowa 

o albumach firmy Wojtek-press]. ja 

już tam też próbowałem dzwonić, 

bo zabrali moją gotową przygoto-

walnię, nawet nie dali mi złotówki 

za to. takie złodziejstwo, tak się to 

nazywa normalnie. poza tym użyli 

tego tytułu, na który ja mam praw-

ną zgodę z sądu. christa mi dał to 

prawo, a oni to wykorzystali bez 

pisemka nawet, że chcą to wydać. 

no, ale rozprawy sądowe trzeba 

by bardzo dużo pieniędzy i dużo 

czasu. to gra niewarta świeczki.

co jeszcze o tych komik-

sach… te „relaxy”… może gdyby 

to był inny czas, gdyby ten „relax” 

się zaczął w 1985 roku, to można 

byłoby z tego 

zrobić czasopi-

smo, które by się 

wybroniło. a po-

nieważ to było 

z łaski, po prostu 

potrzebne były 

komuś pieniądze, 

to myśmy te pie-

niądze zarabiali. 

niewielkie, ale 

zawsze. ileś tam 

tych milionów 

naszych – wła-

ściwie to były czytelników pienią-

dze, te dwa złote to nie było dużo, 

ale zawsze parę złotych [trafiło do 

czd]. poza tym myśmy weszli 

w kontakty z jugosławią. W tym 

czasie naprawdę [dzięki tym 

kontaktom] mogliśmy mieć możli-

wości kupienia przede wszystkim 

praw licencyjnych. Bo myśmy byli 

odcięci przecież, myśmy nie mieli 

wyjścia na zagranicę, żeby z kimkol-

wiek handlować, bo myśmy mieli 

zupełnie nie te pieniądze. nato-

miast w jugosławii ich interesowały 

nasze złotówki i oni nam załatwia-

liby prawa licencyjne, my byśmy to 

drukowali i to była dobra ścieżka. 

można było z tym pojechać, to co 

dzisiaj Harlequin robi, wydaje te 

książeczki, to myśmy te książeczki 

mieli w ręku bardzo dawno. oni 

[jugosłowianie] nam załatwili ten 

serial, no ten najdłuższy po Pszczół-

ce Mai, te fioletowe ludziki, Smerfy. 

ja pojechałem tam jeszcze z jednym 

panem, obejrzeliśmy to na filmie. 

ale to były i komiksy, i filmy, można 

było równolegle pójść. mogliśmy to 

mieć, tylko wtedy znowu nie było 

decydenta, który by powiedział: 

„Kupujemy!” Bo nam się to podo-

bało. to są właśnie takie trudności, 

o których czytelnik nie wie. nikt 

nie wie, jaka to była szarpanina, ten 

rytm pracy, w jakim myśmy praco-

wali, zawaleni papierami, jakimiś 

śmieciami. i tam dwa biureczka, 

gdzie można było coś rozłożyć, 

a komiks wymaga miejsca, bo te 

plansze są duże, to nie są karteczki 

takie jak tutaj, to jest wszystko 

pomniejszone. Kto by sobie zadawał 

trud takie maleństwa malować?

Więc to jest inna zu-

pełnie robota.

[Teraz luka w nagraniu, rozmawiamy 

najwyraźniej o Tadeuszu Baranow-

skim] on chciał zrobić coś takiego, dla 

przeciwwagi dla tego… Westmana.

ar: eastman to się naZywało?

ak: i to było bardzo dobre, tylko że 

te nasze panie powiedziały: „nie”. 

a on się nie zgodził na zmianę.

Chodzi oczywiście o Orient Mana.

ar: ale co było do ZarZucenia? że naigrawanie się?

ak: Że takie naigrawanie się. Był 

w pierwszych zeszytach – w pierw-

szym, drugim, a w trzecim się 

skończył. tak, że takie rzeczy 

nam się ucinało. ale tych autorów 

mieliśmy wtedy naprawdę takich 

poważnych, bo to było pierwsze po-

ważne podejście do komiksu. zbyt 

mocno ingerowano w to, albo my 

byliśmy za słabi, żeby się przepchać, 

ale myśmy nie mieli warunków, bo 

nie mieliśmy własnych pieniędzy, 

nie mieliśmy własnego papieru, nie 

mieliśmy nic własnego – oprócz 

dobrej woli i trochę pomysłów. 

i wiedzieliśmy, jak to się robi, bo 

większość nie wiedziała, jak się robi 

komiks technicznie. a myśmy wie-

dzieli, jak się robi naprawdę dobrze, 

nowocześnie komiksy. i dzięki temu 

nam się to tak udawało. tyle tylko, 

że to było za krótko. jak się chce 

skoczyć siedem metrów, to trzeba 

te dwadzieścia metrów pobiec. 

a myśmy nie mieli tych dwudzie-

stu metrów rozbiegu i żeśmy nie 

skoczyli. po prostu nam zabrakło 

czasu. Bo gdybyśmy się utrzymali 

przez następne lata, do 1989 roku, 

to to byłoby czasopismo. dzięki 

rosińskiemu, dzięki Kurcie, myśmy 

trochę zdobyli czasopism zagranicz-

nych, wiedzieliśmy, jak to jest, co 

tam się dzieje, jak te komiksy wyglą-

dają. przecież to nie były komiksy 

przedwojenne, te które myśmy 

znali, tylko zupełnie inne. zaczę-

liśmy wysyłać trochę ludzi. jeśli 

ktoś jechał za granicę, to: „masz tu 

pieniądze, kup, przywieź, albo ci 

zwrócimy”, żeby mieć tę wizję, jak 

to jest z tymi komiksami. i droga 

rozwoju była dopiero przed nami.

myśmy nawet chcieli, 

zamiary mieliśmy fajne... pocztówki 

miały być. tylko to jest nie taka 

[zwykła] pocztówka [pokazuje różne 

egzemplarze], ale to jest rysunek 

rosińskiego, i to jest rysunek 

rosińskiego, to jest taki skompono-

wany rysunek rosińskiego, a to są 

christy, to już jest inna ręka. mam 

chyba dwa, mogę panu jeden dać. 

jeszcze takie papiery były tutaj. 

nawet to miało być czarno-białe, 

na takim papierze marnym, żeby 

dzieciaki sobie mogły to wziąć. no, 

ale tak się skończyło… to jeszcze 
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myśmy wiedZieli, 
jak się robi

naprawdę dobrZe, 
nowocZeśnie

komiksy.
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mam podwójne, to też panu mogę 

dać, to jest rosiński. tyleśmy mon-

towali ten „relax”, naprawdę żeśmy 

poważnie… to jest taki zeszyt, 

w który żeśmy wszystko wpisywali, 

co gdzie. myśmy chcieli wyda-

wać postery [grup muzycznych], 

no różne rzeczy. ale na przykład 

o co się rozbiły postery? z tego, że 

trzeba zespołowi dać dziesięć czy 

sto egzemplarzy. Księgowy mówi: 

„jak to: dać? Gdzie to zaksięgo-

wać?” i koniec, i sprawa umiera.

a nakłady tych in-

nych komiksów, nie „relaxów”, 

to te nakłady są chore.

ar: a cZy pan brał udZiał w redagowaniu „alfy”?

ak: nie, „alfy” ja nie robiłem. alfa 

to było takie dziecko KaW-u, które 

bardzo długo pieszczono, zdaje się, 

że je zapieszczono. tak zagłaskali 

tę „alfę”. Kilka numerów wyszło, 

nawet chcieli, żebyśmy to przeję-

li, ale to było jakieś takie obce.

[Zmiana tematu] Wy-

dawało nam się później, że z tymi 

komiksami myśmy mieli już 

ustalony jakiś program, że to może 

być wszystko to, co na przykład 

teraz na zachodzie było modne, 

przed dwoma, trzema laty, świat 

bajki, to jest temat! to, w co wszedł 

rosiński przecież tak głęboko…

ar: fantasy.

ak: Fantasy, ale myśmy chcieli jesz-

cze bliżej. mamy [polacy] dosyć ład-

ną historię i to był temat. dlatego ja 

chciałem, żeby był [marek] Szyszko. 

christa to był taki [sposób na] zaro-

bienie pieniędzy, bo on się nie dał 

namówić na nic takiego, on chciał 

robić to, co on lubi. i Borostwory – 

proszę bardzo, masz temat: „ochro-

na środowiska” i rób to. i jemu to 

wyszło, to jest nieźle zrobione. jakiś 

inny temat – proszę bardzo, na tej 

samej zasadzie. Każdemu według 

jego zainteresowań. i wtedy dopiero 

można byłoby coś zrobić. Bo gdyby 

był historyk, no to my… chcieliśmy 

zrobić tak, żeby to nie były etatowe 

figury, tylko że jest na przykład 

pod telefonem pan [Krzysztof t.] 

toeplitz i mówimy: „panie, pan ma 

robić to, to, i to”. albo: „niech pan 

nam przygotuje, co trzeba”. i wtedy 

sobie szukamy odpowiedniego 

faceta. tak zrobiliśmy ten komiks…

ar: cena wolności?

ak: Cena wolności. to była rocz-

nica, ale w tym czasie to się [już 

politycznie] wszystko kotłowało, 

[i nie wiedzieliśmy] jak to będzie? 

czy to będzie tak interpretowane, 

czy inaczej? czy to jest [temat] 

dobry dla nas, czy niedobry dla 

nas? trzeba to było jakoś zmaglo-

wać. Wzięliśmy [Włodzimierza 

t.] Kowalskiego, bo Kowalski by te 

rzeczy [politycznie] przepchnął.

ar: i prZepchnął [śmiech].

ak: ale to był jakiś tam akcencik. 

i to nie jest jedyny temat, takich 

tematów myśmy mieli [kilka]. nam 

pomagało w tym wszystkim to, 

żeśmy wydawali 

te ilustracje 

[samoprzylepne]. 

te ilustracje 

rozszerzały 

nam jak gdyby 

rozeznanie tego, 

co ludzi interesu-

je. idzie temat? 

no, to jest temat 

do komiksu, 

szukamy autora. 

i w tym kierunku 

to się nawijało. 

tak, że były szanse, które zostały 

moim zdaniem zmarnowane i chyba 

nie do odrobienia. Bo to była grupa 

takich trochę świrniętych facetów 

i tacy zrobią coś w życiu. nie za 

pieniądze. to się akurat robiło nie 

za pieniądze, bo naprawdę były 

wtedy pensje takie, że to śmiechu 

warte. ale jak ktoś już miał za 

sobą jakąś tam przeszłość, to już to 

najważniejsze miał z głowy. i teraz 

już by tego nikt nie zrobił. ani 

takiego poważnego podejścia do 

tego, ani… chyba by się nie udało 

teraz już odtworzyć czegoś takiego, 

co by można było nazwać polskim 

komiksem, polskim „relaxem”.

ar: tak, właściwie polski komiks teraZ leży, bo wesZły 

Zachodnie…

ak: dowiedziałem się, że na Gró-

jeckiej przy placu narutowicza 

jest taka pokazowa księgarnia 

ruchu, że tam są czasopisma 

i w ogóle wszystkie wydawnic-

twa z całej polski. Wybieram się 

tam od jakiegoś czasu.

ar: iii, nie jest to takie duże. bliżej placu ZawisZy niż 

placu narutowicZa.

ak: muszę się tam wybrać i zo-

baczyć, co w ogóle jeszcze 

z komiksu funkcjonuje.

ar: teraZ na rynku są dwa wydawnictwa: tm-semic 

Z amerykańskimi bohaterami i egmont polska 

Z „kacZorem donaldem”.

ak: no, to ja go 

sprowadziłem do 

polski. tam jest 

[jacek] rodek?

ar: jacek rodek teraZ 

Zajmuje się wydawaniem 

pisma „magia i miecZ”. 

jest też wydawnictwo 

pol-nordica i ono wydało 

kilka numerów komiksu 

rodZinnego „kelvin i cel-

sjusZ”. polskich komiksów 

na rynku właściwie nie ma.

ak: Był taki pan markowski, który też 

zaczął coś wydawać i utknął. teraz 

mi mówiono, że pomysłów szuka, 

żeby jednak stworzyć ten polski 

komiks. muszę się z nim skontak-

tować, tak jakoś nie wychodzi.

ar: po „relaxie” pan dalej pracował w tej redakcji 

i Zajmował się komiksami?

ak: Komiksami i ilustracjami samo-

przylepnymi.

ar: wydawaliście jesZcZe komiksy daenikenowskie…

ak: to [Bogusław] polch nam zorga-

nizował. Właściwie to nam zorgani-

zował [arnold] mostowicz z [alfre-

dem] Górnym, byłym redaktorem 

[naczelnym] Sportu i turystyki.

ar: ano tak, prZecież górny roZkręcał żbika w sporcie 

i turystyce.

ak: tak jest. jakoś tam się dogadali-

śmy i mówi: „to ja panu to dam, bo 

wy robicie lepiej kolor”. tak uczci-

wie, a on miał z tego też swój [zysk], 

bo był tłumaczem. tu są plany wy-

dawnicze, nakłady mogły ulec zmia-

były sZanse,
które Zostały
moim Zdaniem 
Zmarnowane.
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„relax” was a magazine for youth, publi-

shed in communist poland between 1976 

and 1981, and adam Kołodziejczak was 

its publisher. adam rusek, the leading 

scholar of polish comics, interviewed him 

in 1994, but the transcript has never been 

published, until now. rusek and Kołodziej-

czak discuss the history of „relax”, political 

pressures, paper shortages, distribution, 

the editorial line, contacts with artists in 

poland and abroad, and many other issues.

i think we did a good job

dZieci mają teraZ telewiZję, siadają prZed telewiZorem, 
rusZa się, to jest już coś. a komiks trZeba cZytać.

nie. ale tu wszystkie są w granicach 

dwustu, trzystu tysięcy. Wiem na 

pewno, jeden był czterysta tysięcy.

ar: co to było? pewnie kajko i kokosZ? wyście to 

wZnawiali.

ak: tak, tak. te wznowienia to była 

taka sprawa, że ponieważ to szło, no 

to chcieliśmy wznowić, bo to nam 

ratowało kasę, dlatego że to taniej 

nas kosztowało. ja się z christą 

umówiłem, że wydamy dodatkowo 

po pięćdziesiąt, siedemdziesiąt 

tysięcy. ale pani sekretarz wy-

dawnictwa była na tyle chytra, że 

podpisała umowę na wznowienie, 

bez podanego nakładu, bo nakład 

nie miał wpływu na wycenę. tak 

było sformułowane, że KaW mógł 

wydać milion, ale [płatne] nie 

było od nakładu, tylko od tytułu. 

od tytułu, od objętości, wszystkie 

szwindle jakie tylko mogły być, 

to były stosowane. i podpisaliśmy 

umowę na buzię na siedemdziesiąt 

tysięcy, a potem dyspozycja poszła 

do drukarni: dwieście. ja nawet 

mam taki list do tego sekretarza, do 

tej pani, z oburzeniem, bo to nie 

wolno tak robić, w końcu nakład 

jednorazowy to nie znaczy bez ogra-

niczenia, jak się to chce przeczytać 

tak, jak trzeba. zresztą kogo oszuka? 

zarobiła pieniądze dla wydawnic-

twa, które i tak jej za to nic nie dało. 

no może jakieś tam odznaczenia.

ar: sporo tych węgrów żeście wydawali.

ak: Sporo było Węgrów, bo to były 

dosyć ładne rysunki. to były czar-

no-białe rysunki, myśmy te rysunki 

tu rozbarwiali u siebie, więc szuka-

liśmy grafików, którzy by wiedzieli, 

jak to robić. jedni to lubią, inni nie. 

Wie pan, jak to powstaje, czy nie?

ar: nie, tylko słysZałem, że to jest benedyktyńska 

praca.

ak: Benedyktyńska praca to jest 

rysowanie komiksów, a to jest dalszy 

etap. z tym, że to powstaje na 

takiej zasadzie, że z tego czarnego 

podstawowego dużego rysunku 

robi się taki mały jak potrzeba, 

albo taki duży jak tamten jest i robi 

się wyciąg w kolorze niebieskim. 

jak panu wiadomo, niebieski przy 

naświetlaniu ginie, prawie go nie 

ma. i on pozwala jeszcze na to, że 

jak pan maluje, to ta kreska jest 

widoczna i pan już sobie do kreski 

podmalowuje. ale równocześnie 

z tym niebieskim jest spięty czarny 

kolor. i pan odkłada ten czarny, 

maluje pan sobie, potem przykłada 

pan z powrotem czarny i patrzy 

pan jak to wygląda. potem się to 

rozdziela i robi się wyciąg: niebieski 

oddzielnie, czerwony oddzielnie 

i żółty. trzy podstawowe, bo czarny 

już jest. Wyciągi się robi i to już 

jest wszystko, potem się montuje. 

montuje się na stołach. jak christa 

pierwszy raz pojechał do drukarni 

i zobaczył, jak to wygląda od kuch-

ni, powiedział: „ja nie wiedziałem, 

że to aż takie trudne”. Bo jemu się 

wydawało, że on robi najtrudniejszą 

robotę. ale on robi to z przyjemno-

ścią, jemu to odpowiada. a temu 

w drukarni to jest wszystko jedno. 

to jest strasznie dużo roboty, to jest 

pracochłonne. teraz może trochę 

się poprawi, bo nowa technika 

wchodzi, jednak to się tam zmienia. 

ale komiks chyba dalej będzie ro-

biony jako czarno-biały. tyle tylko, 

że już literek nie trzeba wpisywać, 

może pan na komputerze sobie 

to wszystko zrobić, wpisać i bez 

problemu, to jest łatwiejsze. może 

pan dobrać krój czcionki. a jaki 

problem był z wyszukaniem ludzi, 

którzy potrafią wpisać te literki, 

żeby były jednakowe, żeby umieli to 

pomniejszyć w ten mały dymek, nie 

można tego rozciągać w nieskończo-

ność. te dymki były planowane, ale 

też jak rysownik sam planował i sam 

wpisywał, to pół biedy. ale jak ry-

sownik robił miejsce, dymek, a wpi-

sać miał ktoś inny, to były problemy. 

Bo trzeba było dobrać takiego 

człowieka, który potrafił to dopa-

sować, rozłożyć te literki. najlepsi 

byli z architektury. proszę pana, 

jak znakomicie rysują architekci!

trafiła nam się książka 

szwajcarska: Jak rysować. to jest 

temat! to jest dla nas książka. 

poszliśmy na architekturę, bo to 

niedaleko było, i tam z panem profe-

sorem, który uczył rysunku, żeśmy 

doszli do wniosku, że to można 

zrobić znacznie lepiej niż Szwajca-

rzy. Bo to była książka taka dosyć 

schematyczna, a myśmy chcieli 

to zrobić tak, żeby było wiadomo, 

dlaczego ten skrót jest taki, jak się 

patrzy z dołu, a stamtąd to jest inny. 

to miało być pokazane. myśmy zro-

bili konspekt takiej książki i też to 

umarło. teraz ktoś tam wydał jakąś 

książkę, jak rysować, jak malować, 

ale to nie to. myśmy mieli znacznie 

lepszą propozycję, ponieważ to były 

modele jak gdyby z drutu, przezro-

czyste, przejrzyste, że każdy ruch 

można było ustawić i pod każdym 

kątem. i ci ludzie się do tego wzięli, 

chcieli to zrobić. tak, że szanse 

na to, żeby coś zrobić w polsce na 

temat rysowania komiksu i w ogóle, 

to były. Były szanse. ta encyklope-

dia, no gdyby ktoś się zgodził, żeby 

to pokazać. to jest w tej chwili 

prawie stulecie komiksu, za parę 

lat. Więc gdyby ktoś zrobił taką 

książkę, to jest fantastyczna sprawa.

ar: tylko kto to teraZ kupi? coś się dZieje Z rynkiem.

ak: no co się dzieje? nie ma pienię-

dzy. ja panu powiem, co się dzieje. 

prosta sprawa: kiedyś mama miała 

„przyjaciółkę”, i to wszystko. i jak 

szła do sklepu, to kupiła dziesięć 

książek dziecku, a sobie jedną gazet-

kę, bo nie miała wyboru. a dzisiaj 

ma pan co tydzień nowe czasopismo 

dla kobiet. ileś tych czasopism, od 

najbardziej prostego do ekskluzyw-

nego, od „Wszystko o miłości” do 

„twojego Stylu”. i mama już dzieli 

te pieniądze pomiędzy dziecko 

a siebie. ja widzę to w swojej 

rodzinie, w innych rodzinach, że 

kupka tych czasopism dla mam 

jest większa niż tych dla dzieci. Bo 

dzieci mają teraz telewizję, siadają 

przed telewizorem, rusza się, to jest 

już coś. a komiks trzeba czytać. 

i kiedyś było tak, że myśmy mówili: 

„Komiks zajmuje dziecko, niech ro-

dzice mają ileś tam czasu dla siebie, 

mogą coś załatwić, bo dziecko czyta 

komiks”. a teraz dziecko ogląda 

telewizję, już nie czyta komiksów. 

mama też nie czyta. można sobie 

kupić wideo, wypożyczyć [film] 

i też zajęcie jest. podzieliło się to. 

to jest tak jak ze sklepami: był 

jeden wielki „sam”, a dzisiaj jest 

dziesięć małych sklepików. Każdy 

z nich żyje, a ten duży umarł. 
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