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Z Tytusem przez wszechzbytki.  

Konteksty, tropy i motywy w twórczości komiksowej  

Henryka J. Chmielewskiego  

20-21. 01. 2022 

 

22 stycznia 2021 roku zmarł Henryk J. Chmielewski, jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych i nietuzinkowych polskiej sceny komiksowej. Grafik, rysownik, twórca 

ilustracji książkowych oraz serii komiksowych, a w tym od lat 50. XX wieku o przygodach 

Tytusa, Romka i A’Tomka. Były to komiksy odznaczające się nie tylko oryginalnością formy, 

lecz także ujęciem tematów i sensów, jakie się w nich pojawiały. Zbliżająca się pierwsza 

rocznica śmierci Papcia Chmiela jest dobrą okazją do przeprowadzenia kompleksowej 

dyskusji nad obecnością jego twórczości w polskiej kulturze popularnej, a także 

wielowątkowości poruszanych przez niego tematów.  



 

 

Dyskusję chcemy przeprowadzić nad następującymi tematami (choć nie ograniczamy 

się do poniższego zestawu): 

– „Pan milicjant był czytelnikiem moich przygód”: obecność  

   twórczości Papcia Chmiela w popkulturze PRL i RP                                                      

– „Ważny emeserowiec się znalazł”: rzeczywistość PRL i RP w  

   świecie komiksowym Papcia Chmiela 

– „Co by tu narysować?”: Papcio Chmiel jako rysownik i grafik 

– „Czy to ładnie gryźć własnego Papcia?”: metapoziom  

   komiksów o Tytusie 

– „Koniec feudalizmu i pańszczyzny!”: Tytus w świecie  

   antropologii, socjologii i politologii 

– „Albo głucha, albo nie lubi człekokształtnych”: stereotypy  

   kulturowe i genderowe w komiksach o Tytusie 

– „Proszę od dziś mówić do mnie druhu Tytusie”: Tytus  

   harcerzem 

– „Co to znaczy nie uda? Może nie kolana”: humor w  

   komiksach o Tytusie 

– „Jestem ssakiem, nie owadem!”: antropogeneza Tytusa 

– „Diabeł wpadł komunikiem”: ludowość w komiksach o  

   Tytusie 

– „Ładna historia”: wizje przeszłości w ujęciu Papcia Chmiela 

– „Zająć miejsce przy sterach!”: Tytus jako oblatywacz –   

   technologia, maszyny, pojazdy 

– „Ktoś tu się źle bawi”: Tytus w świecie wartości 

– „Miałeś takie świetne plany, a stawiamy zwykłą budę”:  

   pedagogika w komiksach o Tytusie 

– „Sami nie damy rady”: inni bohaterowie w serii komiksów o  

   Tytusie; 

– Tytus poza komiksem (filmy, gry) 

– fandom Tytusa 

– „Wtem!” i inne 

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie 

Microsoft Teams w dniach 20-21 stycznia 2022 roku. 

 

Organizatorzy i kontakt:  

Prof. Marek Jeziński (jezmar@umk.pl) 

Prof. Marcin Lisiecki (marlis@umk.pl) 

Zgłoszenie, zawierające proponowany temat wystąpienia i abstrakt (około 300 słów + słowa 

kluczowe), prosimy przesyłać na podane wyżej adresy do 15 grudnia 2021 roku. 


