
cje) przekazem literackim, ani te˝ nieudanà (wspartà tekstem)
grafikà ilustracyjnà czy malarstwem narracyjnym. KKoo   mm ii kk ss
ss ttaa   nn oo  ww ii   nn oo   ww àà   jj aa   kk oo ÊÊçç ,,   nn oo   ww yy   rr oo   dd zz aa jj   pp rr zz ee   kkaa   zz uu – sca la -
jàc w so bie s∏o wo i ob raz w jed nà for m´ ko mu ni ko wa nia fabu-
larnych tre Êci (tzw. nar ra cyj nà jed noÊç iko no-lin gwi stycz nà).

Dla te go w∏a Ênie od kil ku na stu lat po dej mo wa ne sà w Pol sce ró˝ -
ne ini cja ty wy – w ro dza ju spe cja li stycz nych im prez bran ̋ o wych
i fa cho wych pu bli ka cji (ko mik so lo gia!) na te mat fe no me nu te go
ga tun ku, np. ksià˝ ki pro fe so ra Uni wer sy te tu Gdaƒ skie go Je rze go
Szy ∏a ka, czy an to lo gie na uko wych re fe ra tów z co rocz nych Sym po -
zjów Ko mik so lo gicz nych, or ga ni zo wa nych w ra mach Mi´ dzy na ro -
do wych Fe sti wa li Ko mik su w ¸o dzi – zmie rza jà ce do zmia ny ste -
reo ty po we go spo so bu trak to wa nia ko mik su w na szym kra ju.
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W A R  S Z A  W A
– ko mik so wy 

su per-bo ha ter

Krzysz tof Skrzyp czyk

O po wieÊç o gi gan tycz nej na giej ko bie cie do ko nu jà cej ak tu
ma stur ba cji z u˝y ciem wy rwa ne go z zie mi Pa ∏a cu Kul tu ry

i Na uki ∏a two mo g∏a by zo staç zwul ga ry zo wa na por no gra ficz nà
do s∏ow no Êcià lub te˝ stry wia li zo wa na przez hu mo ry stycz ne prze -
ry so wa nie. Jed nak hi sto ria pt. REM, Jo an ny Sa nec kiej (sce na -
riusz) i Syl wii Re stec kiej (ob raz ki), nie wpi su je si´ w kon wen cj´
w∏a Êci wà pop-kul tu ro wej roz ryw ce – przede wszyst kim za spra wà
in ten cji au to rek. Przed sta wio na fa bu ∏a wy da je si´ ema na cjà ich
po sta wy fe mi ni stycz nej: oto „m´ ski pier wia stek mia sta” (fal licz ny
PKiN – od no Ênie kszta∏ tu bu dzà ce go ta kie sko ja rze nia) zo sta je
bez ce re mo nial nie wy ko rzy sta ny przez „pier wia stek” ˝eƒ ski. By
do staç si´ w po bli ̋ e PKiN ko bie ta prze cho dzi przez Wi s∏´, byç mo -
˝e wi´c jest per so ni fi ka cjà Pra gi (czy li ostat nie go za kàt ka przed -
wo jen nej War sza wy), któ ra bie rze od wet na po wo jen nym sym bo lu
zd∏a wie nia du cha mia sta... Ró˝ no ra kim in ter pre ta cjom tej opo -
wie Êci sprzy ja for ma – uzy ska na z po ∏à cze nia fo to gra ficz nej pa -
no ra my mia sta z „roz my tà” kom pu te ro wo syl wet kà na giej ko bie ty
(tak, aby jà od re al niç i unik nàç do s∏ow no Êci). Przede wszyst kim
jed nak ta oni rycz na, a przy tym me ta fo rycz na fan ta sma go ria sek -
su al na jest po pro stu sze Êcio-plan szo wym ko mik sem. (il. 1)

Ko miks – sztu ka nie do ce nia na
W kra jach cy wi li za cji za chod niej ko miks ju˝ od daw na jest na -

tu ral nym ele men tem kul tu ry wspó∏ cze snej, ga tun kiem ar ty -
stycz nym o zna czà cych do ko na niach kul tu ro twór czych. Na to -
miast w Pol sce ko miks jest wcià˝ ga tun kiem lek ce wa ̋ o nym,
mar gi na li zo wa nym, wr´cz igno ro wa nym. Ugrun to wa na ste reo -
ty pem nie ch´ç do nie go – wy ni ka jà ca naj cz´ Êciej z nie wie dzy –
spra wia, ˝e w Pol sce ko miks nie jest po strze ga ny w ka te go riach
dzie ∏a sztu ki i nie by wa uto˝ sa mia ny z kul tu ro twór czà, ani ar ty -
stycz nà for mà prze ka zu. Nie wszy scy chcà przy jàç do wia do mo -
Êci, i˝ ko miks nie jest nie udol nym (wspo ma ga nym przez ilu stra -

(il. 1) J. Sa nec ka (sc.), S. Re stec ka (rys.), REM, w: Ka ta log wy sta wy kon -
kur so wej XV Mi´ dzy na ro do we go Fe sti wa lu Ko mik su – KO MIKS ‘2004, ¸ódê
2004. [kadr z ko mik su]



o ak cjach zbroj nych w oku po wa nej Pol sce. Wy jà tek sta no wi tu pu -
bli ka cja ko mik so wej „in ter pre ta cji” fil mu Po lo nia Re sti tu ta, któ -
rej nada no ty tu∏ Ce na wol no Êci. Z uwa gi na te ma ty k´ ko mik su –
ostat nie la ta dà ̋ eƒ do od zy ska nia przez Pol sk´ nie pod le g∏o Êci –
w kil ku frag men tach fa bu ∏a roz gry wa si´ w War sza wie. (il. 2)

W ostat nich la tach po mys∏ pre zen ta cji w for mie opo wie Êci ob -
raz ko wych te ma ty ki hi sto rycz nej wy ko rzy stu je Mu zeum Po wsta -
nia War szaw skie go – or ga ni zu jàc od 2005 r. kon kur sy na krót -
kie hi sto rie ko mik so we zwià za ne z Po wsta niem i pu bli ku jàc na -
gro dzo ne no we le ry sun ko we w ko lej nych an to lo giach (Epi zo dy
z Po wsta nia War szaw skie go). Z uwa gi na te ma ty k´ ko mik sów
obec ne sà w nich wi ze run ki ró˝ nych bu dyn ków War sza wy, choç
do mi nu jà ob ra zy ru in i zglisz czy. W 2007 r. Mu zeum za mó wi -
∏o ze staw pro fe sjo nal nie wy ko na nych prac u za wo do wych ko -
mik sia rzy. Ta ki zbiór, pt. 44 – An to lo gia ko mik su, do sko na le
wpi sa∏ si´ w stra te gi´ mar ke tin go wà for so wa nà przez dy rek cj´
Mu zeum, jed nak w za kre sie pre zen ta cji prze strze ni i obiek tów
war szaw skich au to rzy nie wy szli po za do tych cza so wà sztam p´.

W gru pie ko mik sów hi sto rycz nych wy mie niç te˝ na le ̋ y czte ro-
plan szo wy ko miks z 1990 r. au tor stwa Ma cie ja Pa row skie go (sc.)
i Bo gu s∏a wa Po lcha (rys.), Upa dek bo˝ ków, opo wia da jà cy o po -
li tycz nym kon tek Êcie po wsta nia i zbu rze nia warszawskiego po -
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Mia sto na ko mik so wej plan szy
Ko miks ja ko ga tu nek or ga nicz nie zwià za ny jest z mia stem. Po -

st´ pu jà ca in du stria li za cja i to wa rzy szà ca jej urba ni za cja, do pro -
wa dza jàc do po wsta nia spo ∏e czeƒ stwa ma so we go, spo wo do wa -
∏y roz wój wy so ko na k∏a do wej pra sy – ko leb ki ko mik su; a na st´p -
nie tzw. kul tu ry ma so wej – na tu ral ne go ˝y wio ∏u ko mik su. I dla -
te go mia sto za wsze by ∏o dla twór ców opo wie Êci ob raz ko wych
êró d∏em fa bu lar nych in spi ra cji. Fa scy na cje fe no me nem mia sta
za ob ser wo waç mo˝ na w ame ry kaƒ skich ko mik sach o po ra chun -
kach gang ster skich czy wal kach fan ta stycz nych su per he ro sów,
ale rów nie˝ u „no wo fa lo wych” twór ców eu ro pej skich, jak Je an
„Mo ebius” Gi raud (np. Les Yeux du Chat) i En ki Bi lal (np. Try -
lo gia Ni ko po la), czy u Ja poƒ czy ka Kat su hi ro Oto mo (Aki ra).
Na to miast w ko mik sach pol skich twór ców Êwia do me uka zy wa -
nie ob ra zu mia sta i „wy zy ski wa nie” go do ce lów ar ty stycz nych
ma miej sce do pie ro od kil ku na stu lat.

War sza wa w ko mik sach hi sto rycz nych
W ko mik sach wy da wa nych w cza sach PRL-u wi ze ru nek War sza -

wy po ja wia∏ si´ spo ra dycz nie, a in for ma cj´, ˝e ak cja roz gry wa si´
w sto li cy rzad ko po da wa no wprost – tak jak np. w se rii „ko lo ro -
wych ze szy tów” o przy go dach ka pi ta na ˚bi ka (pra cu jà ce go w Ko -
men dzie G∏ów nej MO w War sza wie), czy w se rii Pod ziem ny front

(il. 2) J. Mar ski (sc.), J. Wró blew ski (rys.), Ce na wol no Êci, War sza wa
1988. [plan sza z ko mik su]

(il. 3) M. Parowski (sc.), B. Polch (rys.), Untergang der Abgotten
[Upadek bo˝ków], w: Durchbruch [Prze∏om], red. P. Christin, A. C.
Knigge, Berlin 1990. [plan sza z ko mik su]



mni ka Fe lik sa Dzier ̋ yƒ skie go (il. 3). War sza wa „wy stà pi ∏a” te˝
w pierw szej cz´ Êci ko mik su pt. Ze msta hra bie go Skarb ka –
zre ali zo wa nej z ma lar skim roz ma chem przez jed ne go z naj po -
pu lar niej szych obec nie ry sow ni ków eu ro pej skich, ab sol wen ta
war szaw skiej ASP, Grze go rza Ro siƒ skie go (do sce na riu sza Bel ga,
Yve sa Sen te’a). War sza wa po ja wia si´ we frag men -

tach do ty czà cych udzia ∏u bo ha te ra komiksu
w Po wsta niu Li sto pa do wym, a Ro siƒ ski
wcho dzi tu w dia log z ma lar stwem XIX-
wiecz nym – roz wi ja jàc ak cj´ z wy ko rzy sta -
niem sy tu acji za czerp ni´ tych z hi sto rycz -
nych p∏ó cien. (il. 5)

War sza wa od re al nio na gro te ską 
i fan ta sty ką

Mniej mar gi nal nie „spra wa war szaw ska”
po trak to wa na jest w ko mik sach z se rii Ty -
tus, Ro mek i A’To mek – au tor stwa naj bar -
dziej chy ba zna ne go w Pol sce twór cy ko mik -

sów, Hen ry ka Je rze go Chmie lew skie go (Pap cia Chmie la) – gdy˝
w kil ku cz´ Êciach se ria lu (zwa nych Ksi´ ga mi) sto li ca ob ja wia
si´ ja ko skon kre ty zo wa ne miej sce ak cji. Bo choç Chmie lew ski
wy raê nie sk∏a nia si´ ku hu mo re sce i ch´t nie ko rzy sta z wàt ków
ty po wych dla fan ta sty ki, to z pre me dy ta cjà na wià zu je do wspó∏ -

cze snych mu re aliów – czy to PRL-u, czy cza sów naj now -
szych.

Chmie lew ski uro dzi∏ si´ i wy cho wy wa∏ w XIX-wiecz nej ka -
mie ni cy przy ul. No wo miej skiej 20, znisz czo nej po Po wsta -
niu War szaw skim i nie od bu do wa nej po woj nie – z po wo du
re kon struk cji frag men tu Bar ba ka nu. Do War sza wy z cza -
sów dzie ciƒ stwa wra ca au tor w wy da nej w 1992 r. Ksi´ dze
XIX (Ty tus ak to rem). Z ko lei w zmie nio nym wspó∏ cze Ênie
wy da niu Ksi´ gi VII (Ty tus po pra wia dwój k´ z geo gra fii)
Pap cio Chmiel przed sta wi∏ na kil ku plan szach za po zna wa -
nie Ty tu sa z dzie ja mi mia sta – po przez wi zy t´ w Mu zeum
Hi sto rycz nym m. st. War sza wy i ima gi na cyj nà po dró˝ bo -
ha te ra do sto li cy w wie ku XVII. W ry sun ko wym opra co wa -
niu zo bra zo wa na zo sta ∏a m.in. stro na De ker ta Ryn ku Sta -
re go Mia sta. (il. 4)

Z ko lei fo to gra ficz nà pre zen ta cj´ wi do ków War sza wy
znaj dzie my w se rii ze szy tów – z po gra ni cza kla sycz ne go
ko mik su i fo to ko mik su – z przy go da mi har ce rza Kwa pi -
szo na, au tor stwa Boh da na Bu ten ki, wy da wa nych w la tach
1975-82. Z∏o ̋ o ny z oÊmiu cz´ Êci mi ni-se rial, opo wia da jà -
cy o nie ustan nej uciecz ce g∏ów ne go bo ha te ra przed dwo -
ma rze zi miesz ka mi, jest de fac to prze glà dem pol skich
atrak cji tu ry stycz nych, jak war szaw ska, gdaƒ ska i kra -
kow ska Sta rów ka, a tak ̋ e Wa wel, From bork i So pot. (il. 6)

Rów nie˝ w kon wen cji ko mik su hu mo ry stycz ne go zre -
ali zo wa ny zo sta∏ czte ro plan szo wy ko miks Mar ci na Fràc -
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(il. 4) H. J. Chmie lew ski (sc. i rys.), Ty tus, Ro mek
i A’To mek – Ksi´ ga VII, w: Z∏o ta ksi´ ga przy gód,
nr 1, War sza wa 2002. [plan sza z ko mik su]

(il. 5) Y. Sen te (sc.), G. Ro siƒ ski (rys.), Ze msta hra bie go Skarb -
ka, t. I – Z∏o te r´ ce, War sza wa 2004. [plan sza z ko mik su]



ko wia ka, pt. 9,81 m/s2. Ty tu∏ za pew ne od no si si´ do pr´d ko Êci
z ja kà le ci spa da jà cy cz∏o wiek, gdy˝ tre Êcià ko mik su jest sa mo bój -
czy skok pew ne go nie udacz ni ka z ta ra su wi do ko we go PKiN. Za -
sta na wia, dla cze go au tor zde cy do wa∏ si´ aku rat z tym bu dyn kiem
zwià zaç ak cj´ opo wie Êci, sko ro bar dziej lo gicz ny z per spek ty wy fi -
na ∏u hi sto rii (czy li upad ku pe cho we go bo ha te ra na par ko wà ∏aw -
k´ z na pi sem UWA GA! ÂWIE ̊ O MA LO WA NE) by∏ by skok z jed ne -
go z wie ̋ ow ców – bo gwa ran to wa ∏o by to nie za k∏ó co ne np. da -
chem jed ne go ze skrzy de∏ pa ∏a co we go mo lo cha do tar cie do zie mi.
Naj praw do po dob niej jed nak prze wa ̋ y ∏y wa lo ry es te tycz ne wi ze -
run ku Pa ∏a cu – od da ne go na ko mik so wej plan szy w re ali stycz ny
spo sób (w prze ci wieƒ stwie do moc no skon wen cjo na li zo w a n y c h
wi ze run ków lu dzi). Po dob ny chwyt – umow nie zo bra zo wa ne po -
sta ci ze sta wio ne z wier nie od wzo ro wa nà ar chi tek tu rà War sza wy –
zo sta∏ za sto so wa ny przez ¸u ka sza Miesz kow skie go (sc. i rys.)
i Mar ka Olek sic kie go (rys.) w ko mik sie o roz bra ja jà cym ty tu le
Ur sy now ska Spec gru pa od Roz wa∏ ki.

Na to miast se rio fan ta sty k´ po trak to wa li To biasz Piàt kow ski
(sc.) i Ro bert Ad ler (rys.) w ko mik sach Bre akoff (2002 r.)
i Over lo ad (2003 r.). Ich sen sa cyj no-de tek ty wi stycz na fa bu -
∏a dzie je si´ w War sza wie przy sz∏o Êci, a w wy pe∏ nio nych szcze gó -
∏a mi ka drach po ja wia si´ zmo der ni zo wa ny bu dy nek Dwor ca
Cen tral ne go oraz „ma lut ki” PKiN po Êród ogrom nych wie ̋ ow ców.

War sza wa w kon wen cji re ali zmu ma gicz ne go
Naj cie kaw szy ob raz War sza wy pre zen tu jà twór cy, któ rzy uzna jà

ten ga tu nek za naj lep szy spo sób uze wn´trz nie nia w∏a snej eks pre -
sji twór czej, a przy tym do strze ga jà nie tyl ko atrak cyj noÊç ko mik -
su ja ko for my prze ka zu, ale i stwa rza ne przez t´ sztu k´ z po gra -
ni cza mo˝ li wo Êci nie kon wen cjo nal nej wy po wie dzi ar ty stycz nej.
W ta kim kon tek Êcie wy bór War sza wy ja ko miej sca ak cji ko mik su
jest wy ra zem po trze by uka za nia Êwia ta, w któ rym ˝y je au tor.
A osta tecz ny kszta∏t nie sio nych przez ko miks tre Êci i wi ze run ków
mia sta – ró˝ no ra ko prze twa rza nych wy obraê nià twór cy – sil nie
wa run ko wa ny jest przez in dy wi du al ny do bór Êrod ków pla stycz -
ne go wy ra zu. Cha rak te ry stycz nà ten den cjà jest tu ho∏ do wa nie
po ety ce re ali zmu ma gicz ne go, czy li ∏à cze niu ele men tów ir ra cjo -
nal nych i fan ta stycz nych z ob ra zem kon kret nej rze czy wi sto Êci.
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Naj wy bit niej szym var sa via ni stà w gro nie pol skich twór ców ko -
mik su jest Krzysz tof Gaw ron kie wicz, ab sol went war szaw skiej
ASP, war sza wiak z uro dze nia. W swo ich ko mik sach por tre tu je
War sza w´ z za chwy tem, wr´cz mi ∏o Êcià dla uka zy wa nych bu -
dyn ków i prze strze ni, pró bu jàc wy do byç „ma gicz ny cha rak ter”
tych miejsc. Jak cho cia˝ by w po etyc ko-fan ta stycz nej wa ria cji na
te mat dzie jów Pol ski, pt. Bu rza (ry so wa nej do sce na riu sza Pa -
row skie go). Dru ga woj na Êwia to wa nie wy bu cha, War sza wa trwa
w przed wo jen nym sta nie, z nie na ru szo nà ar chi tek tu rà – przed -
sta wio nà li rycz nym ob ra zo wa niem, uzy ska nym wy wa ̋ o nym sto -
so wa niem cien kich czar nych li nii, gi nà cych w bie li ko mik so -
wych plansz (il. 7). ...I tyl ko spa ce ru jà cy po Ogro dzie Sa skim
Gom bro wicz z Wit ka cym do strze ga jà z∏o wro gie fa tum – wy ra -
sta jà cy spod zie mi PKiN...

Z ko lei Ta bu la ra sa to se rial pra so wy ry so wa ny przez Gaw ron -
kie wi cza do sce na riu sza Den ni sa Woj dy (rów nie˝ ab sol wen ta
war szaw skiej ASP). Oni rycz na fa bu ∏a – o bo ha te rze po szu ku jà -
cym to˝ sa mo Êci – roz gry wa si´ w kon kret nych za kàt kach War -
sza wy, ale te˝ w miej scach wy my Êlo nych, jak uli ca Li ber tyƒ ska.

(il. 6) B. Bu ten ko (sc. i rys.), J. Trosz czyƒ ski (fot.), Kwa pi szon i ta jem ni -
cza szka tu∏ ka, (wydanie zbiorcze) Wro c∏aw 2003. [plan sza z ko mik su]

(il. 7) M. Pa row ski (sc.), K. Gawron kie wicz (rys.), Bu rza, w: Wrze sieƒ. Woj -
na na ry so wa na. An to lo gia ko mik su pol skie go, red. T. Ko ∏o dziej czak, War -
sza wa 2003. [plan sza z ko mik su]



Luê na kon ty nu acja na stà pi ∏a w in nym ko mik sie do sce na riu sza Woj -
dy pt. Nad zwy czaj ni: Pan to fel Pan ny Hof mokl (ry so wa nym tym
ra zem przez ∏o dzia ni na, Krzysz to fa Ostrow skie go; gdzie jed nym
z g∏ów nych bo ha te rów jest po pro stu „ma gicz na” War sza wa) oraz
w na ry so wa nej przez Gaw ron kie wi cza do sce na riu sza Grze go rza Ja -
nu sza se rii Prze bie g∏e do cho dze nie Ot to na i Wat so na.

Se ria ta – jak na ra zie z∏o ̋ o na z dwóch cz´ Êci: Esen cja i Ro -
man tyzm – jest naj zna ko mit szym przy k∏a dem obec no Êci War sza -
wy w ko mik sie. Pierw sza opo wieÊç w 2003 r. wy gra ∏a pierw szy Eu -
ro pej ski Kon kurs Ko mik su, zor ga ni zo wa ny przez te le wi zj´ „Ar te”
i Wy daw nic two Glénat. Ry so wa ny pro-ka ry ka tu ral nà kre skà i ko -
lo ro wa ny p∏a ski mi pla ma mi barw ny mi ko miks su ge styw nie bu du -
je na strój nad re al no Êci, na da jàc prze strze niom war szaw skim nie -
sa mo wi ty wy glàd – by wy do byç z nich „nie zwy k∏à au r´”. Po dob nie
jest w Ro man ty zmie – uka zu jà cym sto li c´ w kon tek Êcie opo wie -
Êci o wskrze sze niu przez Mi ni ster stwo Kul tu ry trzech mi strzów
sztu ki na ro do wej: Cho pi na, Ma tej ki i Mic kie wi cza. Au to rzy ko mik -
su tym ra zem jed nak nie po prze sta li na mi gaw ko wo przed sta wia -
nych „wi do ków kach” z mia sta i za pre zen to wa li czy tel ni kom je de -
na sto plan szo w à se kwen cj´ uka zu jà cà nie spiesz ne przej Êcie bo ha -
te rów opo wie Êci spod po mni ka Cho pi na w ¸a zien kach do bu dyn -
ku ki na „Kul tu ra” na Kra kow skim Przed mie Êciu – w cza sie któ rej
to prze chadz ki dys ku tu jà o isto cie sztu ki i upad ku wspó∏ cze snej
kul tu ry. (il. 8)

„Naj za baw niej sza ze sztuk” 
w re aliach „naj nud niej sze go
z miast”

Wspó∏ cze sne de cy zje twór ców
o wy bo rze War sza wy ja ko miej sca
ak cji ko mik sów, po zo sta jà w bez po -
Êred niej re la cji z po ja wie niem si´
zr´ bów war szaw skie go Êro do wi ska
ko mik so we go – two rzo ne go rów nie˝
przez au to rów opi sa nych ko mik sów
i funk cjo nu jà ce go przede wszyst kim
w opar ciu o tzw. im pre zy bran ̋ o we
(np. do rocz ne War szaw skie Spo tka -
nia Ko mik so we i „In ter ko mix”) oraz
pro fi lo wa ne spo tka nia (np. w Bi -
blio te ce Uni wer sy tec kiej) i efe me -
rycz ne wy sta wy (jak cho cia˝ by
w Cen trum Sztu ki Wspó∏ cze snej Za -
mek Ujaz dow ski), a tak ̋ e dzi´ ki ist -
nie niu i pro wa dze niu po za mer kan -
tyl nej dzia ∏al no Êci przez war szaw -
skie ksi´ gar nie ko mik so we, jak
„Cen trum Ko mik su” i „Ko mik slan -
dia”, a do nie daw na rów nie˝ „Ko mi -
xo wo” i „¸af f ka”.

Te ma tycz na wie loÊç kon tek stów oraz
for mal na ró˝ no rod noÊç ob ra zo waƒ

War sza wy po ja wia jà cych si´ w ró˝ nych ko mik sach do brze ilu stru je po -
ten cja∏ tej for my prze ka zu, a z dru giej – po ten cja∏ „wi ze run ko wej”
atrak cyj no Êci te go mia sta. Dla wspó∏ cze snych ko mik sia rzy m∏o de go
po ko le nia War sza wa nie jest tyl ko wy mu szo nym t∏em ich rysunkowych
historii. Nie uka zu jà jej rów nie˝ kry tycz nie czy ne ga tyw nie, nie eks po -
nu jà bru du, sza ro Êci, cha osu, z∏a. War sza wa w ich pra cach to „miej sce
ma gicz ne”, ich w∏a sne, naj lep sze na Êwie cie. I war szaw scy twór cy ko -
mik sów wpa tru jà si´ w nie z pe∏ nà po dzi wu ˝ycz li wo Êcià. Szko da, ˝e nie
za wsze mo gà li czyç na wza jem noÊç: na wpa try wa nie si´ w ich ob raz -
ko we opo wie Êci – bez ste reo ty po wych uprze dzeƒ...

� � �

Ni niej szy ar ty ku∏ jest „eks trak tem” szer sze go opra co wa nia – przy go -
to wa ne go do to mu re fe ra tów z ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej
Kul tu ra ar ty stycz na War sza wy XVII-XXI w., zor ga ni zo wa nej przez
In sty tut Hi sto rii Sztu ki UW i Fundacj´ Ars Auro Prior w grud niu 2007 r. 

e-ma il: kskrzyp czyk@mkidn.gov.pl
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Krzysz tof SKRZYP CZYK - ab sol went so cjo lo gii kul tu ry Uni wer sy te tu Łódz kie go oraz
hi sto rii  sztu ki Uni wer sy te tu War szaw skie go; pra cow nik Mi ni ster  stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w War sza wie; współor ga ni za tor pierw szych w pol skim
śro do wi sku ko mik so wym ba dań so cjo lo gicz nych nt. czyn ni ków wa run kujących za -
in te re so wa nie ko mik sem (2000 r.); po mysłodaw ca i or ga ni za tor Sym po zjów Ko -
mik so lo gicz nych (od 2001 r.) -  w ra mach Mię dzy na ro do wych Fe sti wa li Ko mik su
w Łod zi -  oraz re dak tor co rocz nych an to lo gii re fe ra tów sym po zyj nych.

(il. 8) G. Ja nusz (sc.), K. Gaw ron kie wicz (rys.), Prze bie g∏e do cho dze nie Ot to na i Wat so na – Ro man tyzm, War sza -
wa 2007. [frag ment plan szy z ko mik su] 


