
 Nie nudź się w domu! Przeczytaj! Może odkryjesz nową pasję!  

       

Obrazkowe historie zamknięte w ramki, opatrzone dymkami z wypowiedziami 

bohaterów i narratora cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem już od ponad stu lat! 

Komiksy zyskały szerokie grono swoich zwolenników, każdego 

roku pojawiają się nowi twórcy i nowe tytuły, ale swój renesans 

przeżywają również serie, na których wychowało się już kilka 

pokoleń Czytelników. Komiksy dla dzieci, komiksy dla dorosłych, 

a nawet poważna powieść graficzna - komiksy mają dziś 

naprawdę szeroko zdefiniowanego odbiorcę. 

  

Dużą popularnością cieszą się komiksy z gatunku manga, są 

one częścią składową kultury młodzieżowej ściśle związanej z 

anime. Na polskim rynku jednym z najbardziej popularnych 

autorów mangi jest Fuyumi Soryo i jego seria komiksów pod 

tytułem “Mars”. Historia w nich przedstawiona to na pozór 

typowa opowieść o miłości i przyjaźni między dwojgiem młodych 

ludzi, z każdą kolejną częścią komiksu orientujemy się jednak, że 

bohaterowie nie są typowymi nastolatkami - coś tajemniczego 

kryje się w głowach i duszach obojga. Bardzo dobre ilustracje w połączeniu z dialogami i 

ciekawie skrojoną fabułą stanowią gratkę dla każdego fana komiksów. Inne tytuły, które 

mogą zainteresować Czytelników mangi to przykładowo “Karneval” Takano Ichigo czy 

“Tokyo Ghoul” autorstwa Sui Ishida. 

 

Pisząc o komiksie nie należy zapominać o cyklu, który podbił serca milionów 

czytelników: serii “Thorgal”. 

Jest to niesamowita historia autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a, która 

narodziła się w 1976 roku, na łamach belgijskiego magazynu “Tintin”, w Polsce 

opublikowało ją czasopismo “Relax”. Głównym bohaterem komiksu jest tytułowy Thorgal - 

chłopak, którego wychowują wikingowie. Nazywany jest też gwiezdnym dzieckiem, 

ponieważ trafia do nich przez przypadek, zostaje znaleziony na brzegu morza po gwałtownym 
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sztormie. Jego rodzice nie mieszkali na ziemi, stąd jego niezwykły charakter i podejście do 

ludzi i świata. Thorgal nie jest superbohaterem, mimo tego jego los wypełniają 

nieprawdopodobne, fantastyczne wydarzenia. Każdy kolejny tom to wciągające przygody 

głównego bohatera, jego żony Aarici, ich dzieci, a także innych postaci, w tym między 

innymi okrutnej łuczniczki Kriss de Valnor. Na całą serię składa się 35 tomów i serie 

poboczne: “Thorgal: Kriss de Valnor” i “Thorgal: Louve”. W 2014 roku na polskim rynku 

pojawiło się słuchowisko, w którym głosów użyczyli między innymi Jacek Rozenek, Maria 

Niklińska czy Agnieszka Więdłocha. 

 

Do popularnych polskich serii komiksowych należy niewątpliwie “Kapitan Żbik”, 

przedstawiający przewrotne przygody Jana, kapitana Milicji Obywatelskiej. Ukazywały 

się one w latach 1968-1982, a w 2006 roku powstała ich kontynuacja z Michałem Żbikiem, 

czyli wnukiem Jana, w cyklu pod tytułem “Komisarz Żbik”. Dla wielu Polaków jest to 

kultowa seria, przypominająca czasy PRL-u. Spełniała ona swoje podstawowe założenie - 

była dla młodych Czytelników źródłem informacji o Milicji Obywatelskiej. 

“Suicide Squad” jest natomiast fikcyjną drużyną, w której swoje miejsce znalazły różne 

postacie z komiksów wydawanych przez DC Comics. W oryginalnym jej składzie mogliśmy 

znaleźć takie postacie jak pułkownik Rick Flag Sr., Jess Bright, dr. Hunt Evans i Karin Grace. 

Na bazie Suicide Squad powstało wiele komiksów, wykorzystujących silną drużynę, na 

przykład album “Oddział samobójców”. Kolejną kultową postacią znaną zapewne każdemu 

wielbicielowi fantastyki jest Green Arrow (znany też jako Oliver Queen). To superbohater, 

który jest zamaskowanym mścicielem podążającym za przestępcami. Jego jedyną bronią są 

łuk i strzały, a działa głównie w rodzinnym mieście Star City w Stanach Zjednoczonych. Na 

co dzień jest milionerem i biznesmenem, znanym jako Oliver Queen. 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/kapitan-zbik


  

Do dwóch najbardziej popularnych 

wydawnictw komiksowych na świecie należą 

DC Comics i Marvel Comics. Pierwsze z nich 

powstało w 1937 roku i ma siedzibę w Nowym 

Jorku. Posiada ono prawa do takich postaci jak 

Superman, Batman, Wonder Woman czy 

Flash. Drugie wydawnictwo, czyli Marvel 

Comics powstało w 1939 roku również z 

siedzibą w Nowym Jorku. Wydaje komiksy z 

takimi bohaterami jak Kapitan Ameryka, Iron 

Man, Spider-Man czy grupa X-Men. Do 

popularnych wydawnictw światowych 

zaliczają się również Detective Comics, 

Scream Comics. W Polsce również nie mamy 

się czego wstydzić - świetne komiksy wydają 

Kultura Gniewu czy Mucha Comics. 

 

  

„Star Wars”, „Fantasy komiks”, „Kajko i Kokosz” 

Janusz Christy czy „Smerfy” to inne propozycje 

komiksów, do których warto zajrzeć, jeśli jest się 

zwolennikiem tego gatunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTO CZYTAĆ! 
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