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Zaproszenie na konferencję naukową 

 

W świecie komiksów Janusza Christy.  

Wokół fenomenu kulturowego 

Konferencja i imprezy towarzyszące odbędą się w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 

Gdańskim w dniu 25-26 maja 2023 roku. 

 

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na czwartą odsłonę konferencji 

poświęconych polskiej kulturze popularnej.  Bohaterem naszego spotkania będzie Janusz 

Christa (1934-2008), który zapisał się w świadomości czytelników niezapomnianymi seriami 

komiksowymi o przygodach Kajtka i Koka, Gucka i Rocha, czy wreszcie Kajka i Kokosza.  

Asumptem do naszego spotkania jest mijające w 2022 roku pięćdziesięciolecie 

publikacji pierwszych opowieści z komiksowej serii o przygodach Kajka i Kokosza, co 



stanowi znakomitą okazję do podjęcia kolejnej próby prześledzenia historii polskiego 

komiksu, jego specyfiki oraz jego kulturowych uwikłań. Nie bez znaczenia jest także 

wyróżnienie i umieszczenie Szkoły latania – jako jedynego komiksu – na liście lektur dla 

szkoły podstawowej, jak również emisja serialu o przygodach dzielnych wojów na platformie 

Netflix. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie dobrą okazją do przeprowadzenia kompleksowej 

dyskusji zarówno nad obecnością twórczości Janusza Christy w polskiej kulturze popularnej, 

a także nad wielowątkowością poruszanych przez niego tematów.  

Zapraszamy badaczy, którzy mają ochotę podjąć z nami wyzwanie i przystąpią do 

interdyscyplinarnych badań nad komiksami Janusza Christy. Żywimy nadzieję, że nasza 

propozycja zainteresuje przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a zwłaszcza: 

komiksologów, literaturoznawców, antropologów, filozofów, socjologów, historyków, 

filmoznawców, teatrologów, językoznawców, historyków sztuki, politologów, 

kulturoznawców, historyków idei. Mamy nadzieję, że wśród zaproponowanych poniżej 

perspektyw badawczych odnajdą Państwo intrygujące obszary wymagające rozpoznania 

i zbadania.  

Dyskusję chcemy przeprowadzić nad następującymi tematami: 

- odniesienia do twórczości Janusza Christy w popkulturze PRL i RP; 

- rzeczywistość PRL i RP w świecie komiksowym Janusza Christy; 

- recepcja komiksów w kraju i za granicą (krytyka, czytelnicy, widzowie); 

- wydania i wznowienia serii komiksowych (obieg czytelniczy); 

- metapoziom komiksów Janusza Christy; 

- komiksy i twórczość Janusza Christy w kontekście prasoznawczym; 

- wątki antropologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i politologiczne w komiksach 

Janusza Christy; 

- stereotypy kulturowe i genderowe w komiksach Janusza Christy; 

- humor w komiksach Janusza Christy; 

- w baśniowym świecie Kajka i Kokosza; 

- folklor i mitologia w komiksach Janusza Christy; 



- historia i wizje przeszłości w komiksach Janusza Christy; 

- utwory Janusza Christy w kontekście europejskiej tradycji komiksowej; 

- Janusz Christa i „Jazz”; 

- „Bajki dla dorosłych” w magazynie „Relax”; 

- aspekty językowe komiksów Janusza Christy; 

- specyfika kreski i  artystyczne aspekty komiksów Janusza Christy; 

- nowe odczytania komiksów Janusza Christy (feminizm, studia postkolonialne, teoria 

krytyczna, psychoanaliza, zwrot kulturowy i narratywistyczny, itd.); 

- kosmiczne podróże Kajtka i Koka; 

- nauka i science fiction w komiksach Janusza Christy; 

- kryminalne zagadki w komiksach Janusza Christy; 

- pedagogika w seriach komiksowych Janusza Christy; 

- inni bohaterowie w serii komiksów Janusza Christy; 

- Kajko i Kokosz poza komiksem (serial, gry, kalendarze); 

- „Powrót do Mirmiłowa” – kontynuacja serii; 

- fandom Kajka i Kokosza; 

- inne wątki. 

Konferencja jest organizowana w trybie hybrydowym  

(możliwe są wystąpienia zarówno stacjonarne, jak i online).  

 

Organizatorzy: 

Prof. Marek Jeziński  

Prof. Marcin Lisiecki  

Kontakt:  

konferencjanaukowa.christa@gmail.com 



Zgłoszenie z tematami i abstraktami (około 250-300 słów + słowa kluczowe) prosimy 

przesyłać na podane wyżej adresy do 31 marca 2023 roku. 

Koszt uczestnictwa dla osób, które przyjeżdżają do Pruszcza Gdańskiego, wynosi 450 zł. dla 

uczestników online – 200 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: przygotowanie materiałów 

konferencyjnych, publikację materiałów pokonferencyjnych, wyżywienie w trakcie 

konferencji (dla osób przyjeżdżających). 

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów, natomiast Centrum Kultury i Sportu 

w Pruszczu Gdańskim przygotowało dla Państwa bazę noclegową w pobliżu Centrum (nocleg 

ze śniadaniem w cenie 250 zł od osoby).  

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

Dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK (historia) 

Dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK (literaturoznawstwo) 

Prof. dr hab. Stanisław Roszak (historia)  

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (historia)  

Prof. dr hab. Dariusz Brzostek (kulturoznawstwo) 

Dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK (nauki o sztuce) 

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (filozofia)  

Prof. dr hab. Marek Jeziński (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) 

Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (filozofia i politologia)  
 


