
Sztuka 

Komiksu



Opowiadanie tworzące narrację za 

pomocą kilku lub więcej plansz z 

rysunkami. Plansze zazwyczaj 

zaopatrzone są w teksty narratora 

(po boku) i / lub wypowiedzi postaci 

(w dymkach).

Komiks



POCZATKI KOMIKSU

Początków komiksu można doszukiwać się już w 

średniowieczu, gdy to tworzono historie 

obrazkowe z krótkimi komentarzami sławiące 

bohaterskie czyny. Rozwój komiksów związany 

jest z rozwojem prasy XIX-wiecznej. Wówczas to 

zaczęto publikować w prasie codziennej krótkie 

historyjki obrazkowe w odcinkach. Miały one 

zwykle charakter humorystyczny Formę paska 

otrzymał komiks w początkach XX wieku w 

Stanach Zjednoczonych 



CECHY KOMIKSU

• Krótka zwarta forma 

• Złożona z kilku obrazków

• Tekst został umieszczony w dymkach 



KOMIKS W POLSCE

W Polsce pierwszy komiks powstał w okresie 

międzywojennym. Za „protokomiks” można uznać

wydaną w 1933r.ilustrowaną historię Koziołka 

Matołka. W PRL nazwa komiks była niemal 

niewidzialna przez władze komunistyczne. W 

dzisiejszych czasach oprócz wersji papierowej 

komiksu powstało wiele komiksów sieciowych.



Koziołek Matołek



– postać stworzona przez Kornela 

Makuszyńskiego (tekst) i Mariana 

Walentynowicza (kolorowe rysunki) w jednej z 

pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych 

dla dzieci w roku 1933. Jest to postać 

kultowa, mimo że od śmierci obu autorów 

minęły już dziesięciolecia, a opisane i 

narysowane przygody tytułowego bohatera 

nie przystają do współczesnej rzeczywistości. 

Ta powieść obrazkowa należy do kanonu 

polskiej literatury dziecięcej. 



Najbardziej znane komiksy

1. Thorgal (Rosiński, Van Hamme)

2. Kojko i Kokosz (Christa)

3. Tytus, Romek i A’Tomek ( Chmielowski)

4. Asteriks (Uderzo, Gościnny)

5.    Yans (Rosiński, Duchateau)    



Thorgal

belgijska seria komiksowa z 

gatunku fantasy, której 

twórcami są Grzegorz 

Rosiński, polski rysownik 

oraz Jean Van Hamme, 

belgijski scenarzysta 

komiksowy, filmowy i pisarz. 

Od 2007 roku, począwszy 

od tomu 30., scenarzystą 

Thorgala jest Yves Sente. 





Kajko i Kokosz

Najpopularniejszy komiks Janusza Christy.

Bohaterami komiksu są tytułowi Kajko i Kokosz, 

dwaj słowiańscy wojowie, mieszkający w grodzie 

kasztelana Mirmiła. Ich głównymi wrogami są 

Zbójcerze pod komendą Hegemona i jego 

zastępcy Kaprala. Do innych ważnych 

bohaterów komiksu należą żona Mirmiła, 

Lubawa, mały smok Miluś, czarownica Jaga i jej 

mąż – zbój Łamignat, oraz ciamajdowaty 

zbójcerz Oferma.





Tytus, Romek i A'tomek

seria komiksowa autorstwa Henryka 

Jerzego Chmielewskiego wydawana od 

roku 1957 do dziś. Początkowo 

publikowana była na łamach młodzieżowej 

gazety "Świat Młodych" (pierwszy raz 25 

października 1957), od 1966 – także w 

wersji książkowej. Jest to najdłużej 

ukazująca się polska seria komiksowa. 





Asterix
powstała od 1961 seria komiksowa autorstwa 
René Goscinnego (scenariusz albumów 1-24) i 
Alberta Uderzo (rysunki; scenariusz od albumu 
25.). Pierwszy komiks o przygodach Asteriksa i 
jego przyjaciół, wydany w magazynie Pilote w 
1961, stał się bardzo popularny i lubiany, nie 
tylko w rodzimej Francji. Pierwszy francuski 
satelita typu A-1, wystrzelony w 1965 r., został 
mianowany imieniem "Astérix". Do dziś ukazały 
się trzydzieści trzy komiksy o Asteriksie, osiem 
filmów animowanych, trzy filmy fabularne oraz 
kilka gier komputerowych. Po polsku serię 
wydaje Egmont Polska. Egmont wydał komiksy 
w seriach: białej (1990-1997) i granatowej 
(1997-2007). 





Yans

popularna w Polsce w latach 80. XX w. seria 

komiksowa z gatunku science-fiction, w 

oryginalnej, francuskojęzycznej wersji znana 

jako "Hans" (w Polsce zmieniono tytuł, gdyż w 

latach 80. XX w., kiedy komiks ukazał się po raz 

pierwszy po polsku, niemieckie imię "Hans" źle 

się kojarzyło. Mimo iż seria doczekała się w 

Polsce wznowienia kilka lat temu, nowy 

wydawca, Egmont Polska, nie powrócił do 

oryginalnej nazwy serii) 





NAJLEPSI RYSOWNICY

1. Grzegorz Rosiński 

2. Janusz Christa 

3. Tadeusz Baranowski

4. Bogusław Polch

5. Henryk Jerzy Chmielewski   


