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Powstania śląskie i plebiscyt w komiksie

Wraz z upowszechnieniem się prasy na przełomie XIX i XX wieku na łamach 
wielu czasopism, przede wszystkim satyrycznych, zaczęły się pojawiać wierszowa-
ne historyjki obrazkowe, z których z czasem wyewoluował współczesny komiks. 
Słowo komiks w języku polskim wywodzi się z połączenia angielskich wyrazów 
comic i strip, czyli zabawny pasek. Termin został użyty po raz pierwszy przez ame-
rykańskiego pisarza Gilberta Seldesa w 1924 roku1. Za najwcześniejsze komiksy 
w ścisłym znaczeniu uważa się: Yellow Kid richarda Feltona outcaulta i Katzen-
jammer Kids rudolpha Dirksa2. 

Komiks amerykański i europejski rozwijały się niezależnie od siebie, dymki  
w komiksach europejskich, w tym w polskich, pojawiły się późno. W Polsce do po-
łowy XX wieku używano przede wszystkim określeń: historyjki obrazkowe, filmy 
obrazkowe czy kolorowe zeszyty. Komiks to, cytując Krzysztofa Teodora Toeplitza: 
„szczególna forma graficznego powiązania rysunku i tekstu literackiego (jedności 
ikono-lingwistycznej), służąca rozwijaniu narracji lub obrazowaniu znaczeń, któ-
rych czytelność jest możliwa w ramach tego powiązania, bez dodatkowych źródeł 
informacji; komiks występuje przeważnie pod postacią serii obrazków, powiąza-
nych ciągłością czasową, przedstawiających działania powtarzających się postaci”3. 

W okresie międzywojennym w Polsce pierwsze formy komiksowe pojawiały 
się w ilustrowanej prasie codziennej, czasopismach satyrycznych i miały przede 

1 Gilbert Seldes w książce The Seven Lively Arts, będącej pierwszym opracowaniem na temat kul-
tury masowej w uSa, umieścił esej The Krazy Kat That Walks by Himself, w którym z uznaniem pisał 
o cyklu Krazy Kat George’a Herrimana z „new York Evening Journal”. Zob. G. Seldes, The Krazy Kat 
That Walks By Himself [online], [dostęp: 25.09.2020] <http://xroads.virginia.edu/~Hyper/SELDES/
ch15.html>.

2 J. Szyłak, Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice, Warszawa 2013, s. 147.
3 K.T. Toeplitz, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985, 

s. 40.
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wszystkim uatrakcyjnić wydawnictwo, nieraz służyły za humorystyczny wy-
pełniacz. Wiele z nich było przedrukami z zagranicznej prasy, przy tym często  
wydawcy pod oryginalnymi kadrami zamieszczali własne, nowe teksty czy rymo-
wane wierszyki4. Historyjki obrazkowe wykorzystywane były również w celach 
propagandowych, m.in. na ulotkach i broszurach plebiscytowych5. odbiorcami 
różnych rodzajów historyjek obrazkowych były zarówno dzieci, czytające skiero-
wane do nich czasopisma, jak i dorośli, którzy byli czytelnikami prasy codziennej 
czy tygodników ilustrowanych. 

opowieści obrazkowe nie pojawiły się nagle w prasie odradzającego się pań-
stwa. Pierwsze wczesne polskie formy komiksowe były publikowane już w dru-
giej połowie XIX wieku. Badacze, pisząc o początkach komiksu w Polsce, wskazują  
na lata 1859–1860, kiedy to w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazywały się cykle  
Historya Jedynaczka i Historya Jedynaczki Franciszka Kostrzewskiego6.

Pierwszym komiksem w niepodległej Polsce były wychodzące w „Szczutku”  
w 1919 roku we Lwowie Przygody szalonego Grzesia. rok później na łamach „Ko-
cyndra” narodził się inny komiksowy bohater – Hanys, którego dzieje czytelnicy 
poznawali w kolejnych numerach pisma. niewiele później w Poznaniu w „Żołnie-
rzu Wielkopolskim” można było śledzić Przygody Walka w czasie wojny. najdłuż-
szy cykl historyjek obrazkowych ukazywał się w popołudniówce „Siedem Groszy” 
pod tytułem Przygody bezrobotnego Froncka (1932–1939). Z roku na rok powsta-
wało coraz więcej rodzimych historyjek obrazkowych. 

narzędziami wykorzystywanymi w historyjkach obrazkowych były przede 
wszystkim karykatura i humor. Jak zauważa adam rusek, w okresie międzywo-
jennym polskie historyjki obrazkowe służyły przede wszystkim rozrywce czy-
telnika, zawierały odniesienia do polityki, niektóre z nich miały wydźwięk pro-
pagandowy, ideologiczny7. W nielicznych historyjkach obrazkowych z okresu 
międzywojennego można odnaleźć nawiązania do bieżących wydarzeń, które  
stanowiły tło dla awanturniczych przygód bohaterów. najczęściej nazywano je  
„filmami rysunkowymi”. Podobnie jak w innych europejskich gazetach, tekst  
towarzyszący obrazkom drukowany był pod nimi, a nie w dymku. autorami ilu-
stracji często byli znani i wybitni artyści: Franciszek Kostrzewski, Stanisław Li-
goń, Kamil Mackiewicz czy Kazimierz Grus. Cechą łączącą wymienione przeze 
mnie cykle jest awanturnicza biografia bohaterów, którzy biorą udział w kluczo-
wych wydarzeniach politycznych i społecznych. 

4 Zob. a. rusek, Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919–
1939, Warszawa 2001, s. 129–132.

5 Tuż po odzyskaniu niepodległości w latach 1920–1921 na granicznych terenach spornych trwa-
ły przygotowania do trzech plebiscytów. agitowano za przyłączeniem ziem na Górnym Śląsku (20 III 
1921), Warmii, Mazurach, Powiślu (11 VII 1920) oraz na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i orawie (tam 
ostatecznie dokonano arbitralnego podziału spornych ziem). 

6 Badacze polskiego komiksu różnie klasyfikują prace Franciszka Kostrzewskiego. Por. a. rusek, 
dz. cyt., s. 26–28; P. Chmielewski, Nie tylko Yorgi. Historia świętokrzyskiego komiksu, Kielce 2020, s. 
10–26.

7 a. rusek, dz. cyt., s. 50.
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„Szczutek” 1919, nr 35
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„Szczutek” 1919, nr 36
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Powstania śląskie i plebiscyt w historyjkach obrazkowych

Możemy wyróżnić dwa rodzaje protokomiksów z okresu międzywojennego,  
w których pojawiają się nawiązania do walk o przyłączenie Górnego Śląska  
do Polski. Po pierwsze – kilkuobrazkowe, jednowątkowe epizody z puentą o żar-
tobliwym lub satyrycznym charakterze, które pojawiały się w prasie, drukach 
ulotnych lub na ulotkach propagandowych i miały doraźny cel. Po drugie – cykl,  
seria o charakterze awanturniczym, z wyrazistym bohaterem. opowieści obraz-
kowe ukazujące się cyklicznie miały skłonić odbiorcę do regularnej lektury czaso-
pisma. nawiązania do aktualnych wydarzeń miały zwykle charakter zabawnego,  
humorystycznego komentarza, za którego pomocą budowano społeczne i poli-
tyczne stereotypy8. 

W pierwszych latach istnienia II rzeczypospolitej na łamach ogólnopol-
skiej prasy często podejmowany był temat Śląska. We Lwowie, Warszawie, Łodzi, 
Krakowie czy Poznaniu pisano o zrywach patriotycznych Ślązaków i agitowano  
Polaków, by wspierali działania na Górnym Śląsku i przygotowania do plebiscy-
tu. niektóre czasopisma poświęcały całe szpalty na hasła: „Pamiętajcie o Gór-
nym Śląsku!”; „Górny Śląsk musi być nasz!”; „od Ciebie zależy, czy Górny Śląsk 
wróci do macierzy!”9. Wraz ze zbliżającym się plebiscytem wzrastała ilość wiado-
mości na ten temat. Sytuacja Ślązaków była żywo komentowana w prasie całego  
kraju. Wykorzystywano do tego wszystkie dostępne formy przekazu – relacje,  
sprawozdania, felietony, obrazki satyryczne czy coraz popularniejsze historyjki 
obrazkowe.

odniesienia do wydarzeń na Śląsku pojawiają się między innymi w dwóch  
odcinkach cyklu Ogniem i mieczem, czyli Przygody szalonego Grzesia Kamila 
Mackiewicza (rysunki) i Stanisława Wasylewskiego (scenariusz), publikowanego  
w 1919 roku w lwowskim „Szczutku” (nr 4–48). Tytuł żartobliwie nawiązywał 
do powieści Henryka Sienkiewicza. Historia miała wydźwięk humorystyczno- 
-propagandowy. Jej bohater – Grześ, walcząc w polskiej sprawie, brał udział  
w obronie Lwowa, w wojnie polsko-bolszewickiej i powstaniu wielkopolskim. Do-
tarł wreszcie i na Śląsk, gdzie był świadkiem zamordowania górnika przez człon-
ków Grenzschutzu, niemieckiej paramilitarnej formacji. Bojówkarze ukazani  
zostali jako antypatyczni, okrutni oprawcy bezbronnego górnika – męczennika, 
przyszpilonego do ziemi „włócznią” przebijającą serce. W drugim odcinku, któ-
ry domyka historię na Śląsku, mordercy przedstawieni są jako tchórze. Po schwy-
taniu przez Grzesia zrezygnowani, potulnie dają się prowadzić do chlewu, w któ-
rym zostają uwięzieni.

najwięcej historyjek obrazkowych poruszających temat powstań i plebiscy-
tu na Górnym Śląsku pojawiało się w czasopiśmie humorystyczno-satyrycznym  
„Kocynder”, które ukazywało się w okresie międzywojennym w latach 1920–1939. 
Pismo w czasie powstań i plebiscytu było mocno zaangażowane w wydarzenia  
polityczne na Śląsku. Jak zauważają badacze, ta propagandowa działalność mia-

8 Zob. B. Janicki, Polski komiks historyczny. Lata 1920–2010, opole 2010, s. 21–22.
9 Zob. m.in.: „Tygodnik Ilustrowany” 1921; „Mucha” 1921.
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„Kocynder” 1920, nr 2
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„Kocynder” 1920, nr 21
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„Kocynder” 1920, nr 26
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ła wymierne skutki10. niektóre z publikowanych w „Kocyndrze” obrazków saty-
rycznych i historyjek obrazkowych przedrukowywane były w prasie ogólnopol-
skiej11. Do intensywnej agitacji za sprawą polską i jednoczesnego ukazywania 
słabych stron Prusaków wykorzystywano najróżniejsze formy literackie, teksty pi-
sano gwarą lub stylizowano gwarowo. Każdy numer zawierał wiele obrazków sa-
tyrycznych, ilustracji, protokomiksów, a podpisy pod rysunkami często były dwu-
języczne. Strona ilustracyjna czasopisma wyróżniała się wyrazistą, lekką kreską12. 
rysunkom towarzyszyły celne, dowcipne komentarze, których autorem w sporej 
części był Stanisław Ligoń13. Jak zauważa Piotr Skowronek: „Kocynder” rejestro-
wał, tłumaczył wydarzenia polityczne, podkreślał polskość Ślązaków i uczył po-
staw społecznych14. na łamach czasopisma niemiec ukazywany był karykatural-
nie jako postać mizerna (lub odwrotnie gruba, opasła), tchórzliwa i nieporadna, 
co kontrastowało z wizerunkiem odważnego, mądrego i silnego Ślązaka. Często 
niemców ukazywano pod postacią świń czy małp.

Część form komiksowych, które pojawiły się na łamach tego czasopisma, na-
leżała do cyklu Dzieje Hanysa Kocyndra Stanisława Ligonia i antoniego roma-
nowicza. Cykl miał charakter propagandowy, składał się z dziesięciu odcinków15. 
Siedem było autorstwa Stanisława Ligonia, podpisującego się pseudonimem „Kar-
lik”, a trzy ostatnie antoniego romanowicza. Motyw powstania na Górnym Ślą-
sku oraz plebiscytu pojawia się w ostatnim z nich. Bohater serii to łobuz, który 
szybko zaskarbia sobie sympatię czytelników, obserwujących jego przemianę ze 
skorego do żartów szelmy w dzielnego żołnierza i polskiego patriotę. na łamach 
czasopisma zostały przedstawione pełne zwrotów akcji perypetie Hanysa, który –  
podobnie jak wielu czytelników „Kocyndra” – mieszkał w familokach, w dzieciń-
stwie uczęszczał do szkoły ludowej, pracował w kopalni lub właśnie szukał pracy  
i co dzień niejednokrotnie stykał się z antypolskim zachowaniem niemców. Z ko-
palni został zwolniony, bo uderzył swojego kłótliwego przełożonego, gdy ten go 
nazwał „Polnisches Schein”. Po tym incydencie Hanys często zmieniał pracę. Wy-
emigrował do Westfalii, gdzie w środowisku polonijnym zaangażował się w dzia-
łalność patriotyczną. Później szukał szczęścia w ameryce. W końcu wrócił do  
Europy i uczestniczył w pierwszej wojnie światowej, podczas której wstąpił do  
armii Hallera i walczył na wielu frontach. W wolnej Polsce brał udział w boju  

10 Zob. J. Glensk, Polska i niemiecka prasa w agitacji plebiscytowej – z perspektywy 90 lat, „rocz-
nik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 2 (30), s. 33–35. 

11 Przykładem może być zebrany na jednej planszy zbiór satyrycznych obrazków z „Kocyndra” 
z dodanymi autorskimi podpisami w „Tygodniku Ilustrowanym” 1921, nr 1.

12 Zob. K. Heska-Kwaśniewicz, „Wyznanie narodowe Śląska”. Teksty literackie i paraliterackie 
w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, Katowice 1999, s. 87–94 oraz P. Skowro-
nek, Rola „Kocyndra: czasopisma wesołego górnośląskiego, [które] wychodzi kiedy chce i kiedy może” 
w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, [w:] Polskość w narracjach medialnych z perspekty-
wy Górnego Śląska, Katowice 2019, s. 111–159.

13 o rysunkach Ligonia zob. B, Maresz, a. Musialik, Stanisława Ligonia opowieści obrazkowe, Ka-
towice 2019, w publikacji przedrukowano wszystkie historyjki obrazkowe autorstwa Ligonia, m.in. 
siedem odcinków cyklu Dzieje Hanysa Kocyndra.

14 Zob. P. Skowronek, dz. cyt.
15 „Kocynder”, 1920, nr 4, 5, 7, 11, 13 ; 1921, nr 19, 20, 21, 24 i 26. 
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„Mucha” 1921, nr 8
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„Mucha” 1921, nr 15
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„Żołnierz Wielkopolski z dodatkiem ilustrowanym” 1922, nr 5
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„Żołnierz Wielkopolski z dodatkiem ilustrowanym” 1922, nr 9
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„Żołnierz Wielkopolski z dodatkiem ilustrowanym” 1922, nr 9
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z bolszewikami. „a kiedy na Górnym Śląsku / wybuchło znane powstanie / to Ha-
nys też «po pierońsku» / Grencszucowi sprawił lanie”. Gdy przyszedł czas plebi-
scytu bohater działał na łamach „Kocyndra”. Czytelnik łatwo mógł się utożsamić  
ze skorym do psot i jednocześnie odważnym Hanysem. 

Historyjki obrazkowe spoza cyklu o młodym Ślązaku pojawiające się na łamach 
„Kocyndra”, najczęściej dwu- lub czterokadrowe, przedstawiały w stereotypowy, 
negatywny sposób niemców. ukazywani byli oni raz jako ciemiężyciele i morder-
cy, a innym razem jako ludzie głupi i skorzy do bezmyślnego okrucieństwa. Wraz 
ze zbliżającym się terminem plebiscytu tematem obrazków coraz częściej stawa-
ły się szalbierstwa i oszustwa, jakich dopuszczali się niemcy, by zdobyć przewagę  
w zbliżającym się głosowaniu. Jednocześnie pokazywano, że jakiekolwiek nie-
uczciwe praktyki niemieckie nie wygrają z siłą Górnoślązaków, która na jednym  
z ówczesnych protokomiksów przedstawiona została pod postacią wulkanu.  
Zarówno Dzieje Hanysa…, jak i inne formy komiksowe pojawiające się w „Ko-
cyndrze” w latach 1920–1939 miały mocny wydźwięk antyniemiecki. W prasie  
warszawskiej czy lwowskiej mocniejszy akcent kładziono na propagandę antybol-
szewicką. 

Trzecim cyklem opublikowanym w latach dwudziestych, którego bohater prze-
żywa różnorakie przygody i odwiedza wiele miejsc – także Śląsk – są ukazujące 
się na łamach „Żołnierza Wielkopolskiego” Przygody Walka w czasie wojny Le-
ona Prauzińskiego, twórcy obrazów dokumentujących powstanie wielkopolskie. 
Historia składa się z odcinków liczących od sześciu do dwunastu kadrów, opatrzo-
nych rymowanymi czterowierszami. Bohater serii ukazany jest jako patriota, ale 
jednocześnie jest szowinistą i antysemitą, są to zresztą dość częste przywary posta-
ci występujących w polskich historyjkach obrazkowych.

Powstaniom śląskim oraz plebiscytowi – niemal rok po tych wydarzeniach – 
poświęcono dwa odcinki Przygód Walka… z 1922 roku. na trzech planszach, li-
czących po sześć kadrów, przedstawiono w skrócie, jak Walek wyrusza na Śląsk, 
by pomóc w działaniach plebiscytowych, obserwuje przygotowania do głosowa-
nia, cieszy się z wygranego plebiscytu walczy z niemieckim napastnikiem niego-
dzącym się z przegraną, a w końcu świętuje przyłączenie śląskiej ziemi do Polski. 

na łamach warszawskiego czasopisma satyrycznego „Mucha” od lutego do 
kwietnia 1921 roku w kolejnych numerach za pomocą obrazków satyrycznych 
oraz różnych form komiksowych intensywnie komentowano odbywający się na 
Górnym Śląsku plebiscyt. „Mucha”, podobnie jak „Kocynder”, była czasopismem  
o profilu antyniemieckim. ukazywała się od 1868 roku, miała ogólnopolski za-
sięg i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczył jej wysoki 
nakład. 

Z całą pewnością czasopismo to było nieocenionym narzędziem wpływu poli-
tycznego i światopoglądowego. niemcy w historyjkach obrazkowych ukazujących 
się na jego łamach przedstawiani byli jako wrogowie, którzy od wieków gnębili  
i germanizowali lud śląski, przymuszany do niemal niewolniczej pracy przy wydo-
bywaniu węgla. Prusak przedstawiany był stereotypowo jako niegodziwy, okrutny 
i zachłanny, a Ślązak – prostoduszny, przywiązany do ziemi i oddany Polsce. 
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Kwestia śląska – poruszana na łamach czasopisma już wcześniej – w 1921 roku 
na trzy miesiące niemal zdominowała kolejne numery „Muchy”. Do wydarzeń  
na „Śląsku” odnosiły się niemal wszystkie ilustracje okładkowe, spora część arty-
kułów, obrazków satyrycznych i historyjek obrazkowych. naśmiewano się z pru-
skich agitatorów, kpiono z niemieckich przekonań i wyszydzano wszelkie potknię-
cia i wady przeciwnika. Jak zauważa Jakub Szałek, redakcja tego satyrycznego  
czasopisma „próbowała wpływać na opinię publiczną i zachęcać do działania”16.

Historyjki obrazkowe nie były ani jedynym, ani podstawowym medium, z któ-
rego czytelnicy czerpali wiedzę na tematy polityczne w okresie powstań i plebi-
scytu. Były one raczej uzupełnieniem informacji zawartych w wiadomościach czy  
felietonach i potęgowały ich przekaz, a – jak wiadomo – obraz skuteczniej przyku-
wał uwagę czytelnika. Historyjki obrazkowe schlebiały odbiorcom, bo odwoływa-
ły się do ich poglądów, a jednocześnie wspomagały kształtowanie sądów i opinii.

Powstania śląskie we współczesnym komiksie

Przykładem współczesnej publikacji komiksowej, w której poruszono temat 
powstań śląskich, może być Polonia Restituta. Cena wolności z 1988 roku. Sce-
nariusz komiksu luźno opiera się na scenariuszu filmu z 1981 roku pod tym  
samym tytułem, wyreżyserowanego przez Bohdana Porębę. Komiks opowiada  
o najważniejszych wydarzeniach z czasów I wojny światowej, początków II rze-
czypospolitej Polskiej i walk o zachodnie granice odradzającego się państwa. Hi-
storia kończy się wybuchem pierwszego powstania śląskiego. oczywiście, został 
w niej pominięty niewygodny w czasach PrL-u temat granic wschodnich i wojny 
polsko-bolszewickiej17. Bohaterem opowieści jest Paul Walk, amerykański dzien-
nikarz z polskimi korzeniami, pracujący dla gazety „new York Times”. równole-
gle na kartach komiksu pokazane są losy braci – Tadeusza i Janka – oraz historia 
rywalizacji agentów służb wywiadowczych. album przesycony jest propagandą ra-
dziecką, a czytelnicy dowiadują się, że gdyby nie rewolucja bolszewicka w rosji, 
Polska nie odzyskałaby niepodległości. Fałszowanie polskiej historii w komiksach 
wydawanych w PrL-u było nagminne, usuwano lub przemilczano tematy uważa-
ne za niewygodne. Scenariusz komiksu napisał Janusz Marski, a zilustrował go Je-
rzy Wróblewski, twórca znany z takich serii jak Kapitan Żbik czy Binio Bill. nary-
sowany jest w stylistyce nawiązującej do amerykańskich komiksów z lat 50. i 60. 
– kadry są precyzyjnie skomponowane i cechuje je spora dynamika, postaci mają 
charakterystyczne sylwetki. 

W 2010 roku Krzysztof Wyrzykowski oraz Sławomir Zajączkowski stworzy-
li biograficzny komiks Korfanty (2010). obaj artyści kilkukrotnie razem tworzy-
li komiksy historyczne album powstał na zamówienie ars Cameralis Silesiae 
Superioris przy współpracy Instytutu Pamięci narodowej w Katowicach. autorzy 
przedstawili większość najważniejszych epizodów z życia Wojciecha Korfantego. 

16 J. Szałek, „I śmiech niekiedy może być nauką”. Polska polityka międzywojenna w czasopiśmie 
satyrycznym „Mucha”, [w:] „Media, Biznes, Kultura. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” 
2018, nr 1, s. 112. 

17 Zob. J. Czaja, Historia Polski w komiksowych kadrach, Poznań 2010, s. 41–49.
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Polonia Restituta. Cena wolności, scen. Janusz Marski 
wg Włodzimierza T. Kowalskiego, rys. Jerzy Wróblewski, Warszawa 1988
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Korfanty, rys. Krzysztof Wyrzykowski, scen. Sławomir Zajączkowski, 
Katowice 2010
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Ta ważna dla Ślązaków postać została ukazana wielowymiarowo – nie tylko jako 
polityk, ale też jako głowa rodziny. Bohaterem komiksu jest również Śląsk i jego 
mieszkańcy, ich etos pracy, życie codzienne, wartości. Dynamiczna narracja i czar-
no-białe kadry oddają klimat opisywanych wydarzeń. 

opowieść o Korfantym podzielona została na trzy części: Wieża Bismarcka, 
Rycerze spod świętej Anny i Wygnanie. najpierw czytelnik poznaje ogólną sytu-
ację polityczną początków XX wieku i głównego bohatera – jego drogę od na-
uki w szkole ludowej, przez kopalniane korytarze, do poselskiej ławy i walki o sa-
modzielność Śląska. Drugi rozdział przedstawia aktywność polityczną Korfantego, 
działalność plebiscytową i organizację III powstania śląskiego. ostatnia część bio-
grafii opowiada o oskarżeniu Korfantego o postawę antypaństwową i jego przymu-
sowej emigracji. Czarno-białe pejzaże i szczegółowe rysunki architektury kopalń 
i hut, oddające industrialny charakter Śląska, bardzo dobrze wpasowują się w na-
strój opowieści o krwawych walkach o wolność. 

* * *

Komiksy poruszające temat powstań śląskich i plebiscytu w zależności od cza-
su, w którym się ukazywały, miały różne cele i funkcje. W latach 20. historyjki ob-
razkowe miały za zadanie informowanie o wydarzeniach i – przede wszystkim 
– kształtowanie postawy propolskiej. Służyły dyskwalifikowaniu wroga – ukazy-
wały jego głupotę i nieuczciwość. rozbrajały za pomocą obrazów i słów przeciwni-
ka, który – ośmieszony – stawał się mniej groźny18. Były ideologicznie nacechowa-
ne. Współczesne komiksy historyczne mają w głównej mierze wymiar edukacyjny 
– odbiorca ma dzięki nim przyswoić sobie najważniejsze fakty i poznać historię19. 

18 Zob. K. Heska-Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 99–100.
19 Wypada przy tym zastrzec, że album Marskiego i Wróblewskiego nie był wolny od propagan-

dy, tym razem sowieckiej.


