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Macie przed sobą nowy numer Kuriera, ma on po raz kolejny 8 stron. 
Tak jak obiecałem mamy w nim bardzo długą recenzję nowego (ukazał 
się dwa tygodnie temu), drugiego (a raczej 12. więcej o tym w recenzji) 
tomu kolekcji Barksa. Poza tym mamy zapowiedź magazynów, które 
ukaŜą się w następnym tygodniu (Kaczor Donald i Gigant Poleca), później 
całą stronę o komiksach za granicą oraz takŜe całą stronę o najnowszych 
wydaniach Disney DVD. Na ostatniej stronie nasze stałe działy, którym 
nadałem nieco inną formę. 

Radosław Koch 

 
 

 

 
 

Dostaliśmy z USA bardzo dobrą 
informację, pierwsze 2 tomy 
kolekcji Gottfredsona zdobyły 
nagrodę Eisnera (najwaŜniejsza 
komiksowa nagroda na świecie) 
w kategorii Najlepsza kolekcja 
archiwalnych pasków komiksowych 
w roku 2011. JeŜeli nie macie 
jeszcze pierwszych dwóch części 
to moŜecie je kupić na 
amerykańskim Amazonie, gdzie 
(razem z przesyłką) kosztują 
około 140 złotych, na dodatek 
paczka jest zwolniona i z VAT-u, 

i z cła (dopiero przesyłki od 60 dolarów obowiązuje cło). Niestety w moim 
ukochanym Book-depository cena jest zaporowa - 187 złotych.  
 
Największy dystrybutor komiksów w USA, 
poinformował, Ŝe w ciągu czerwca w sklepach 
komiksowych w USA sprzedało się tylko 937 
egzemplarzy trzeciego tomu kolekcji 
Gottfredsona, lecz naleŜy pamiętać, Ŝe to 
sprzedaŜ z pierwszych tygodni i nie dotyczy 
nawet sprzedaŜy przez Amazon. Według moich 
szacunków trzeci tom kolekcji sprzedał się juŜ w 
przynajmniej kilku tysiącach egzemplarzy. 
 
Don Rosa odwiedzi kilka niemieckich miast, będzie m.in. w Berlinie,  
6 października w godzinach 15-18. Szkoda, Ŝe Don nie mógł zahaczyć o jakieś 
miasto w Polsce (w Łodzi odbywa się wówczas MFKIG). Więcej przeczytasz na 
http://blog.duckmania.de/2012/07/signiertermine-2012-german-2012-signing.html 

 
W sieci pojawiła się strona internetowa 
disnejowskiego fanzinu Dipol - 

http://fanzindipol.pl/ - jeden z re-
daktorów fanzinu zapowie-dział, 

czego moŜemy oczekiwać na stronie - Będzie moŜna tam znaleźć materiały 
uzupełniające treści DiPola, dodatki, które nie mogły wejść w skład numeru, oraz zajawki 
nadchodzących artykułów - na razie jest na niej kilka artykułów, liczymy na więcej! 
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Zapraszamy do wyraŜania opinii o magazynie 
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(http://www.facebook.com/KurierKaczogrodzki) 
oraz przez maila: 
kurierkaczogrodzki@gmail.com. 
 

 
Chcesz pomóc przy Kurierze? Pisz na naszego 
maila, kaŜdy moŜe nam pomóc. 
 
Redakcja: Radosław Koch i Young_McDuck, 
Korekta: lamero  
Gazeta nie przynosi swoim autorom Ŝadnych korzyści majątkowych, nie jest 
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The Walt Disney Company (o ile nie wskazano inaczej) i zostały tutaj 
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Recenzja numeru 

Walt Disney's Uncle Scrooge: Only a Poor Old Man 
 
 

Walt Disney’s 
Uncle Scrooge: 

Only a Poor Old 
Man 

Cena: 28,99 $ 
Ilość stron: 248 

Format: B5  
Oprawa: Twarda 

Wydawca: 
Fantagraphics 

Books 
Scenariusz i 

rysunki: Carl Barks 
Wstęp: George 

Lucas 
 

W czwartek, kiedy doszedł wysłany zaledwie tydzień wcześniej 
drugi (nazywajmy go drugim, lecz naprawdę jest dwunasty, ale 
o tym później) tom kolekcji Barksa, byłem bardzo zaskoczony, 
poniewaŜ wcześniej wszystkie przesyłki z Wielkiej Brytanii szły 
półtora-dwa tygodnie, tym razem tydzień. Tym bardziej byłem 
zdziwiony, poniewaŜ przesyłka o podobnych wymiarach z Biel-
sko-Białej (70 kilometrów od mojego domu) szła 4 dni. 
Otworzyłem tekturową paczkę i ujrzałem długo przeze mnie 
oczekiwany tom, liczyłem, Ŝe edytorsko będzie lepiej niŜ z pier-
wszą częścią i nie przeliczyłem się. 
Tom ma dokładnie takie same wymiary, jak wcześniej wydany, 
jest jedynie minimalnie chudszy, mimo Ŝe ma 8 stron więcej 
(papier jest minimalnie bardziej cienki), grzbiet idealnie pasuje 
na półce do poprzedniego tomu. Cena niestety wyŜsza o 4 do-
lary. Otwieram, papier trochę bielszy (być moŜe minus, 
poniewaŜ z zamiaru miał być taki Ŝółty). W stopce zaskoczenie 
(chociaŜ niektórzy mogli tego oczekiwać), jest to 12. tom pełnej 
kolekcji Barksa (pierwsze 10 tomów ma zawierać komiksy do 
1951, czyli te, w których bohaterem jest Donald, od 11. mają być 
i tomy z komiksami z bohaterem Donaldem, i z bohaterem 
Sknerusem, kolejność taka, aby moŜliwie dobrze zachowała 
chronologię), wg tej numeracji poprzedni tom - Lost in the Andes 
jest siódmy., a następny tom, który ukaŜe się tuŜ przed 
świętami, czyli A Christmas for Shacktown, będzie jedenasty i  bę-
dzie zawierał historyjki z podobnego okresu, jak tom najnowszy, 
ale jedynie te, w których głównym bohaterem jest Donald. 
Omawiana część kolekcji Barksa jest pierwszym tomem 
poświęconym Sknerusowi, poniewaŜ zbiera on 6 pierwszych 
numerów Uncle Scrooge (pierwsze 3 ukazały się jeszcze w serii 
One Shots, lecz uznaje się je jako trzy pierwsze numery Uncle 
Scrooge). Warto dodać, Ŝe wówczas magazyn miał 36 stron, 
z których 1 strona to okładka narysowana przez Baksa, a reszta, 
czyli 35 stron to komiksy (wszystkie Barksa). W tomie dano nam 
wszystkie wspomniane okładki (co jest chyba standardem) przy 
artykułach z tyłu.  
Tym razem mamy jeden duŜy spis treści po dwóch kartach 
tytułowych, nie bawiono się z dzieleniem na długie komiksy, 
krótkie i gagi, lecz wszystkie komiksy mamy w kolejności 
chronologicznej.  
Niestety czeka nas spory zawód, szeroko reklamowany wstęp 
George’a Lucasa (reŜyser i scenarzysta Gwiezdnych Wojen) to 
tylko jedna strona i to nie cała, myślałem, Ŝe skoro tak bardzo to 

reklamują, to będzie to coś dłuŜszego, a to tylko kilka akapitów, 
w których Lucas pisze, Ŝe ma wielkie uznanie do komiksów 
Barksa, szczególnie tych ze Sknerusem, same banały. Wydaje mi 
się, Ŝe ten wstęp jest tylko po to, Ŝeby na okładce było jego na-
zwisko, dzięki czemu być moŜe ktoś postanowi kupić ten tom. 
Zaczyna się wielka przygoda, czyli aŜ 215 stron komiksów 
z Wujkiem Sknerusem. 
Pierwsze 35 numerowanych stron to historyjki z pierwszego 
numeru Uncle Scrooge (pol. Wujek Sknerus), który jeszcze ukazał 
się jako 386. numer serii One Shots, na numer składa się jedna 
długa historyjka (tytułowa) oraz 3 gagi. W dwóch kwestiach 
wydawnictwo nie trzymało się oryginału, jeden z gagów 
powinien być przed komiksem oraz dwa gagi w oryginale nie 
miały koloru, a tu mają. Jest to z mojej strony tylko czepialstwo, 
ale jeŜeli miały być oryginalne, kolory to dlaczego nie są takie 
w 100 procentach? Natomiast pierwszą kwestię rozumiem, 
waŜne, Ŝeby była zachowana chronologia względem 
poszczególnych numerów.  
Only a poor old man - to wybitny komiks w 100 procentach, epicki 
scenariusz, który skłania do przemyśleń, czy Sknerus jest 
naprawdę biednym, samotnym człowiekiem, czy moŜe nie, poza 
tym wspaniałe rysunki Barksa. Wszystko to w pierwszym 
komiksie, którego głównym bohaterem był Wujek Sknerus. To 
dzieło Barksa dodaje postaci głębi i pokazuje, Ŝe to nie tylko 
kaczor, który chce mieć jak najwięcej pieniędzy (czego brakuje 
w wielu współczesnych komiksach). Tytuł został specjalnie 
wymyślony tak, Ŝeby pokazać czytelnikom, Ŝe Sknerus, mimo Ŝe 
wygląda jak kaczor, to Ŝyje w świecie bardzo podobnym do 
naszego i moŜna go traktować jako człowieka. 
Trzy gagi, które mamy zaraz po tym komiksie stanowią duŜy 
kontrast, tam długa, przygodowa historia, a tu lekkie, krótkie 
komiksy. Przedstawiają nam jak bardzo zaleŜy Sknerusowi na 
oszczędzaniu, śmieszą za kaŜdym razem. 
Następny numer składa się z 40 stron, jak to moŜliwe? Po prostu 
do normalnych 35 stron dodano 5 usuniętych stron z Back to the 
Klondike. Numer ten ukazał się dokładnie rok po pierwszym 
numerze, nadal w serii One Shots. 
Zacznijmy jak zawsze od długiego komiksu - Back to the Klondike 
(ostatnio w Polsce), chyba najsłynniejszego komiksu ze 
Sknerusem, dlaczego stał się on tak znany? Myślę, Ŝe dlatego, Ŝe 
po raz pierwszy mamy w tak duŜej dawce przedstawione fakty 
z Ŝycia Sknerusa, wcześniej mieliśmy tylko urywki wydarzeń, 
a tutaj mamy całe informacje o Ŝyciu Sknerusa w Klondike. Na 
dodatek wątek miłosny, który został tutaj przedstawiony jest 
arcydziełem (sporo dodał jeszcze do tego Rosa w swoich 
pracach). Mimo wszystko, ja wyŜej bym ocenił pierwszy dłuŜszy 
komiks z tego tomu. Być moŜe komiks zdobył swoją 
popularność przez usunięte 5 stron, szczególnie przez scenę 
z baru, która została wtedy uznana za nieodpowiednią dla 
dzieci, bez tych stron komiks naprawdę sporo traci, poniewaŜ 
zbytnio nie wiemy, kiedy Sknerus zakochał się w Złotce i w ogó-
le kiedy ją poznał. Strony usunięte wyglądają tak samo jak w na-
szym wydaniu (czyli pół strony dokończone przez Jippesa), 
róŜnią się tylko starym kolorwaniem. Następnie ponownie 
mamy 3 gagi, wszystkie z nich ukazały się w Polsce. 
Somethin’ Fishy Here - Barks po usunięciu 5 stron z długiego 
komiksu dostał zadanie zrobienia 5-stronicowego komiksu, 
który zapełni puste strony, więc w pośpiechu wymyślił tę 
krótką, śmieszną historię. Jeden z najśmieszniejszych tak 
krótkich komiksów Barksa, mimo Ŝe powstał w bardzo krótkim 
czasie. 

 
 



 

 

Recenzja numeru 

Walt Disney's Uncle Scrooge: Only a Poor Old Man 
 

Następny numer ukazał się pół roku po ukazaniu się drugiego 
numeru, był to nadal komiks z serii One Shots, ostatni w tej serii. 
W tym numerze juŜ od samego początku miały być dwa długie 
komiksy, najpierw zajmę się tym dłuŜszym. 
The Horseradish Story (tytuł nieoryginalny) - komiks 
(przynajmniej w Polsce) znacznie mniej popularny od dwóch 
poprzednich długich komiksów, nie wiem dlaczego. MoŜe 
dlatego, Ŝe ma tylko 22 strony i nic nie opowiada pobycie 
Sknerusa w Klondike. Sam zresztą czytałem wiele komiksów 
Barksa nie wydanych w Polsce, ale tego nie. Fabuła przypomina 
mi jeden z odcinków Kaczych Opowieści, ten, w którym Sknerus 
traci całą fortunę, bo jego przodek zgubił skrzynię pereł. W tym 
wypadku jest podobnie, tylko Sknerus gubi skrzynie chrzanu 
i nie musi natychmiast oddawać majątku, więc wydaje mi się, Ŝe 
komiks Barksa był inspiracją dla tego odcinka. W komiksie 
mamy mnóstwo zwrotów akcji, ciekawą fabułę, a na dodatek 
kilka śmiesznych scen.  
W numerze tradycyjnie były 3 gagi, jeden z nich jest bardzo 
interesujący, poniewaŜ oryginale był czarnobiały, a tęczą były 
dwie ciemne kreski, po raz pierwszy wymazano te dwie czarne 
kreski i dorysowano kilka innych, by tęcza wyglądała jak tęcza, 
nie wiem czy to dobre posunięcie, poniewaŜ to zmiana wobec 
oryginału. Zmiana została podjęta w ostatniej chwili, poniewaŜ 
jeszcze w darmowym komiksie rozprowadzanym dwa miesiące 
temu tęcza wyglądała fatalnie. 
The Round Money Bin (tytuł nieoryginalny) - komiks moŜna 
nazwać pierwszym ten-pagerem ze Sknerusem, moŜecie sądzić, 
Ŝe komiks nie jest zbyt waŜny, lecz jest to pierwszy komiks, 
w którym wystąpiła pierwsza dziesięciocentówka. Widać tutaj, 
jakie jest znaczenie tej monety dla Sknerusa, nie jest to szczę-
śliwa moneta, lecz moneta, którą przechowuje z sentymentu. 
Komiks krótki, a jednocześnie posiadający dobry scenariusz.  
Następny numer ukazał się juŜ jako osobny magazyn, czyli jako 
kwartalnik Uncle Scrooge. 
The Menehune Mystery (tytuł nieoryginalny) - nie wiem dlaczego, 
ale przez prawie dwa lata Barks nie dawał tytułów długim 
komiksom (tak jak ten-pagerom), więc tytuł w tym oraz we 
wszystkich kolejnych komiksach tego tomu zostały wymyślone 
póŜniej. Komiks znam od dawna, ukazał się on kilka lat temu 
w wakacyjnym wydaniu Kaczora Donalda. Widać tutaj duŜą 
zmianę w tematyce komiksów, pierwsze dwa długie komiksy 
przedstawiały nam postać Sknerusa i jego historię, trzeci 
przygodę z wątkiem historycznym w tle, za to czwarty komiks 
to w całości komiks przygodowy. Nie wiem dlaczego, ale ze 
wszystkich komiksów w tym tomie ten lubię najbardziej, być 
moŜe dlatego, Ŝe to był mój pierwszy aŜ tak długi komiks 
Barksa, który w Ŝyciu przeczytałem, byłem wtedy zadziwiony 
jak moŜna umieć napisać tak długą historię, która wciąga od 
pierwszej do ostatniej strony. Dla mnie najlepsza historia z tego 
tomu, lecz wcześniejsze wcale duŜo gorsze nie były. 
W piątym numerze, tak jak w czwartym, ukazała się tylko jedna 
długa historyjka, oczywiście 32-stronicowa. 
The Secret of Atlantis (tytuł nieoryginalny) - komiks bardzo 
podobny do omawianego powyŜej, przygodowy. Ten komiks 
Barksa jest bardzo dobrze narysowany, ma bardzo dobry 
scenariusz, mnóstwo wątków, ciekawe pomysły. Tyle tylko 
mam do napisania, poniewaŜ jest to jeden z tych komiksów 
Carla Barksa, które trudno omówić ze względu na trudność 
w znalezieniu jego naprawdę mocnych stron i jednocześnie brak 
stron słabszych. Bardzo mi się podobał wątek poboczny 
z monetą, trochę mnie zaskoczyła głupota Sknerusa. W numerze 
były teŜ trzy gagi, wszystkie ukazały się obok długiego 
komiksu. 

W czerwcu 1954 ukazał się szósty numer magazynu Uncle 
Scrooge, w którym Barks nie zamieścił jednego długiego 
komiksu, lecz jeden dłuŜszy i jeden krótszy.  
Tralla La (tytuł nieoryginalny) - komiks znany bardzo dobrze 
w Polsce, poniewaŜ ukazał się kilka lat temu w Kaczorze 
Donaldzie, takŜe sequel Rosy ukazał się w Polsce, a odcinek 
Kaczych Opowieści na podstawie tego komiksu teŜ jest bardzo 
dobrze znany. Komiks, mimo Ŝe krótszy, zawiera chyba 
najwięcej humoru ze wszystkich komiksów w tym numerze. 
Jedynie scenariusz jest dla mnie trochę niedopracowany, 
wolałbym, Ŝeby był trochę dłuŜszy, poniewaŜ kończy się 
strasznie szybko. Bardzo mi się podoba kadr na pół strony z sa-
molotem spadającym w stronę doliny, jest bardzo 
widowiskowy. 
Outfoxed Fox (tytuł nieoryginalny) - drugi ten-pager ze 
Sknerusem, mamy w nim Donalda i sąsiada zwanego Jones (ale 
to nie jest jeszcze ten prawdziwy Jones), bardzo dobry pomysł, 
moŜna się uśmiać. Zdziwiła mnie tylko z jedna rzecz, wg tego 
komiksu Sknerus nie mieszka w skarbcu tylko we własnym 
domu, ciekawe czy to był zabieg zastosowany na jeden komiks, 
czy ówczesna wizja Barksa. 
Po 215 stronach mniej lub bardziej znakomitych komiksów. 
mamy kilkanaście stron artykułów. Niestety artykuły są 
w większości średnio ciekawe, szczególnie dla fanów, którzy 
przeczytali juŜ sporo tekstów o komiksach Barksa.  Mimo to 
myślę, Ŝe nawet fan moŜe dowiedzieć się kilku nowych rzeczy. 
Bardzo dobrze, ze obok artykułów wydawca dał sześć okładek 
z oryginalnych zeszytów Uncle Scrooge, tym razem został 
poprawiony błąd z poprzedniego tomu, w którym logo 
ówczesnego wydawnictwa – Dell często było w połowie obcięte, 
tu zostało bardzo ładnie wymazane. Pod koniec mamy dwie 
strony Ŝyciorysu Carla Barksa opracowane przez Donalda Aulta 
oraz biografie autorów 
tego tomu. Na ostatniej 
stronie mamy wytłu-
maczenie, Ŝe mimo Ŝe 
to drugi tom to powi-
nien być traktowany 
jako dwunasty oraz 
mamy tabelę, w której 
jest dokładnie napisane 
jaki komiks pochodzi 
z jakiego numeru oraz 
które tytuły są oryginalne, a które nie. 
 

Kupić czy nie kupić? 
 

Ze względu na brak promocji, małą zniŜkę oraz wysoki kurs 
dolara komiks moŜna zakupić na Bookdepository, lecz koszt jest 
przeraŜający, bo prawie 100 złotych. Sądzę, Ŝe naleŜy zaczekać 
na jakąś okazję, kiedy albo cena spadnie, albo kurs dolara się 
obniŜy i wówczas kupić. Sądzę, Ŝe bardzo prawdopodobne jest 
by cena spadła w jakimś momencie do 70 złotych (ja sam 
kupiłem za 72 złote). Tom warto kupić, poniewaŜ zawiera same 
najlepsze komiksy z Wujkiem Sknerusem, część z nich była 
w Polsce, lecz tu macie okazję je poznać w oryginalnej wersji 
z dodatkami (okładki, artykuły). Cały tom jest bardzo porządnie 
wydany, twarda oprawa, klejony i zszywany jednocześnie. Tom 
trzeba mieć na półce, lecz trzeba poczekać na niŜsze ceny. JeŜeli 
pojawi się jakaś promocja na ten tom lub inne tomy 
Fantagraphics, poinformuję o tym na drugiej stronie przy 
szybkich newsach. 
Zerknij na Inducks: http://coa.inducks.org/issue.php?c=us/CBDL+++2 
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Zapowiedzi następnych wydań 
 

NASTĘPNY 

 
Niestety czeski Egmont 
przestał (chwilowo?) 
publikować zapowiedzi 
następnych numerów 
ich magazynu, który  
pokrywał się  prawie 
w stu procentach z na-
szym, tym razem mu-
simy ufać temu, co zo-
stanie pokazane na ostat-
niej stronie poprzed-
niego numeru, a trzeba 
powiedzieć, Ŝe zapo-
wiedź wygląda dobrze, 
ładna okładka (moŜna 

jeszcze coś z tłem zmienić, ale tylko to).             Mamy tak-
Ŝe jeden kadr z komiksu, który ukaŜe się za tydzień, ma 
być to komiks o Igrzyskach w Londynie, komiks wygląda 
na rysowany przez Fecchi’ego.  

Jakich inne komiksów moŜemy się spodziewać w tym 
numerze? Bardzo liczę na komiks Roty z najnowszego 
dunskiego numeru, albo na komiks Rodriqueza lub 
Korhonena, które przecieŜ były całkiem niedawno. 
Oczywiście najlepiej, gdyby ukazał się komiks Midthuna 
z podróŜowaniem w czasie Młodych Skautów, lecz jest        
dość długi (14 stron) i nie wiem czy redakcja go da (raczej 
takie komiksy daje się jako komiks numeru). Poza tym 
gadŜet - robołapa, podczas mojej wizyty w Czechach była 
ona dodana do Kačera Donalda, według mnie nadaje się 
ona tylko do drapania po głowie (czyli i tak jest lepsza 
niŜ ¾ gadŜetów dołączanych do magazynu). 
 

NASTĘPNY 

Szybko mijają te ty-
godnie, poniewaŜ le-
dwo co był poprzedni 
Gigant, a juŜ w środę 
ukazuje się całkiem 
nowy. Na szczęście ko-
miksy w nim będą 
bardzo dobre. Pier-
wszym komiksem 
w numerze będzie hi-
storyjka Giorgo Ca-
vazzana, która opowie-
da o najbogatszym 
człowieku  w galaktyce, 
musi być to komiks 
naprawdę bardzo do-
bry, poniewaŜ na 60 

głosów niemieckich fanów, prawie wszyscy dali mu 
najwyŜszą ocenę, kilku trochę niŜszą, a tylko jeden fan 
ocenił go jako przecietny. Następny komiks (z Mikim) 
jest autorstwa De Vity, komiks z tego co słyszałem 
bardzo dobry, ale nic poza tym (i tak komiksy Vity są 
prawie zawsze bardzo dobre). Następnym komiksem jest 
historia z Superkwękiem, jak zawsze, historyjki z nim nie 
przypadają wszystkim do gustu, jest sporo ocen bardzo 
wysokich, lecz kilka jest niŜszych, ale ogólnie rzecz 
biorąc jest on bardzo dobrze oceniany. Potem mamy gag 
z Siostrzeńcami, który z tego co słyszałem jest średnio 
śmieszny. Kolejny komiks jest koprodukcji duńsko-
włoskiej, scenariusz Vitaliano, rysunki Andersen, z tego 
co słyszałem ta mieszanka jest oceniana nadzwyczaj 
dobrze i ocenę ma bardzo podobną do pierwszego 
komiksu w numerze. Następnie mamy 4-stronicowy 
komiks z Komisarzem O’Harą, taki komiks nigdy się nie 
udał, szczególnie kiedy rysunki teŜ są słabe. Dalej mamy 
pierwszy z dwóch Doubleducków zapowiedzianych na 
wakacje, pierwszy ma 85 stron i znakomite oceny (43 na 
46 osób dało temu komiksowi najwyŜszą ocenę), oby 
mnie lekko nie zawiódł, tak jak ostatni długi Doubleduck 
(był dobry, lecz czegoś brakowało), rysunki wyglądają 
lepiej niŜ w ostatnim Doubleducku, w komiksie 
występuje Kay K. Ostatni komiks w numerze jest zwykłą 
włoską historyjką, scenariusz Secchi, rysunki Barbaro, 
jest ona oceniana dobrze. Na sam koniec, jak zawsze 
w wakacje, 1-stronicówka Andersena, która jest 
jednocześnie epilogiem włoskiego komiksu i zapowiada 
nam następny numer. 
Skład na Inducks: http://coa.inducks.org/issue.php?c=de/LTB+430 



  

Najnowsze wydania za granicą 
 

W tym tygodniu ukazał się nowy 
numer duńskiego Anders And, który 
jest nieco droŜszy z powodu 
prezentu. Gazeta droŜeje o 20 pro-
cent ze względu na dodanie do niej 
72-stronicowego dodatku formatu 
B5 (czyli takiego jak ma Kaczor 
Donald i ich tygodnik równieŜ), z 
których 56 stron to 1/3 serii 
komiksowej Władcy smoków (w Danii 
ukazała się tylko jako ekskluzywne 
wydanie), poza tym dodano kilka 
ilustracji i kilka nowych Zagadek 
Mikiego, z tego co wyliczyłem, w 
dodatku nie ma Ŝadnych reklam,  

mimo Ŝe w samym piśmie jest ich sporo. A w głównym 
magazynie mamy na sam początek 10-stronicowy komiks 
autorstwa Marco Roty, 1-stronicową Zagadkę Mikiego, 6-
stronicowy komiks Maximino oraz 3-stronicowy holenderski 
komiks z Plutem. Następnie mamy 10-stronicówkę, która na 
pewno będzie niedługo w Polsce, poniewaŜ autorem jest przez 
wszystkich lubiany Santanah (wiem, uwziąłem się, ale jeszcze 
niedawno robił całkiem dobre komiksy, a ten ostatni był fatalny). 
W numerze mamy jeszcze zapychacz 3-stronicowy z Gęgulem 
Gęgiem oraz drugą część komiksu Barksa - Secret of Atlanis, jak 
napisałem w recenzji drugiego tomu kolekcji Barksa, jest to 
komiks znakomity mający podobny poziom co Na wyspie 
Menehune, za tydzień w duńskim magazynie ukaŜe się trzecia 
część tego komiksu. Skład tego numeru zobaczysz na Inducks: 
http://coa.inducks.org/issue.php?c=dk/AA2012-28 
 

 

W Holandii ukazał się 
nowy numer tygodnika 
Donald Duck, lecz niestety 
do chwili zamykania tego 
wydania (poniedziałkowe 
południe) nie otrzymałem 
informacji o składzie tego 
numeru, postaram się dać 
newsa za tydzień. 
 

Przenosimy się do Niemiec, gdzie 
w nowym numerze ich tygodnika 
ukazało się kilka komiksów. Bardzo 
mi się spodobała okładka, mimo Ŝe 
jest w bardzo duŜej części zasłonięta 
czarnymi pasami. Pierwszy komiks 
w numerze jest dobrze znany 
polskim czytelnikom, poniewaŜ na 
początku roku ukazał się w polskim 
tygodniku, 10 stron, rys. Miguel. 
Następny komiks to całkiem nowa 
historyjka tercetu - Corteggiani, 
Jippes, Ulrich, 3 strony, jak pisałem 
tydzień temu, liczę bardzo na 

wydanie tego komiksu w Polsce. Następnie mamy komiks z serii 
Zagadki Mikiego, dalej jest duński komiks z Gęgulem Gęgiem, 6 
stron, potem kilka zagadek oraz komiks z Daisy z samego 
początku tego roku. Z tego co przetłumaczyłem prezentem są 
naklejki z Wojen Klonów, dziwie się Ŝe zachętą do kupowania 
magazynu Disneyowskiego jest dodawania gadŜetów 
związanych z Giez-dnymi Wojnami. Cały skład: 
 http://coa.inducks.org/issue.php?c=de/MM2012-29 
 
 

 
Wyjątkowo zaglądamy do Finlandii, 
gdzie  ukazuje się miesięcznik 
Roope-seta, czyli Wujek Sknerus. 
Miesięcznik ma 100 stron i nie 
zawiera Ŝadnych reklam, są same 
komiksy, gry i artykuły, jest formatu 
Giganta. Nazywany przez wielu 
europejskich fanów maga-zynem, 
który blokuje ciekawe komiksy do 
Giganta. Dzieje się tak, poniewaŜ 
gdy mamy jakiś ciekawy komiks 
Casty’ego, to ukazuje się on w tym 
magazynie i przez to w całej 
Europie nie będzie mógł być 

wydany przez kilkanaście lat, aŜ stanie się starym komiksem, 
który moŜe być wydrukowany w MegaGiga. W ten sposób 
zablokowano 6 komiksów Casty’ego, 8 komiksów Scarpy, 14 
komiksów De Vity i aŜ 21 komiksów Cavazzano. Nie wiem, czy 
to jest normalne, ale tak jest. W tym numerze (prawidłowo) dano 
komiksy, które były juŜ w latach 90-tych w Danii i w reszcie 
krajów europejskich. Jeden z nich to komiks, który był juŜ w 
Polsce, a inny jest autorstwa Roty i jest 4-rzędowy (ale został 
zrobiony dla tego formatu), więc jest teoretyczna szansa na 
publikację w KD (ma 36 stron). 
Skład tego numeru zobaczysz na Inducks: 
http://coa.inducks.org/issue.php?c=fi/RS2012-07 

 

Po tygodniu przerwy powracam do 
opisywania najnowszych numerów 
tygodnika Topolino. W tym tygodniu 
wyjątkowo dwa numery. Pierwszego 
komiksu nie będę opisywał, poniewaŜ 
jest to pierwsza z czterech części 
komiksu o Doubleducku, który będzie 
za miesiąc w naszym Gigancie, rysunki 
do tej części zrobił sam Cavazzano, 
okładka (po lewej) teŜ jest jego 
autorstwa. Następnie mamy artykuł 
o tym, jak komiks był tworzony. Później 

mamy komiks (30 stron) ze Sknerusem i jego 
współpracownikami, ciekawy pomysł. Dalej mamy krótki (6 
stron) komiks z Czarnym Piotrusiem (Asteriti, więc moŜe aŜ tak 
fatalny nie będzie), gag z serii KAWA oraz 24-stronicowy zwykły 
komiks włoski z Donaldem.  Na sam koniec mamy prawie 10-
letni duński komiks Bancellsa, zachowano to same kolorowanie, 
co w polskim wydaniu z 2005 roku. Skład zobaczysz na Inducks: 
http://coa.inducks.org/issue.php?c=it/TL+2954 
W najnowszym numerze mamy drugą część komiksu z Double-

duckiem, tym razem z rysunkami 
Mottury, takŜe z okładką jego 
autorstwa. Następnie mamy komiks 
Casty’ego, który zapowiada się 
bardzo dobrze, rysunki Faccini’ego 
teŜ są bardzo ładne. Później krótki, 7-
stronicowy komiks z Babcią Kaczką, 
a następnie komiks duński sprzed 
5 lat, bardzo fajny, bardzo ciekawy 
scenariusz, a rysunki Bancellsa są 
średnie, ale nie najgorsze. Pod koniec 
numeru mamy komiks z KAWĄ, tym 

razem juŜ zwykły, mający 29 stron, niestety rysunki nie są 
najlepsze. Na sam koniec numeru gag związany z KAWĄ.  Skład 
moŜna zobaczyć na Inducks: 
http://coa.inducks.org/issue.php?c=it/TL+2955 
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Najnowsze wydania 

 
 

13 lipca w Polsce ukazało się 
kilkanaście płyt Disney DVD. 
Pierwsza pozycja, którą przedstawię 
nie została oznaczona znaczkiem 
Disney DVD, lecz jest to produkcja 
Disneya, czyli wydanie trzech 
pierwszych płyt z serialem Czaro-
dziejki W.I.T.C.H. Pierwsza płyta 
zawiera 3 odcinki, płyty 2. i 3. po 4 
odcinki, cena kaŜdej płyty to 19,99 
PLN. Filmy są z polskim dubbingiem 

zapisanym 
w DD 2.0. Nie 
jest to pierwsze 
wydanie tej 
płyty w Polsce, 
moŜna kupić ją 
w sklepach in-

ternetowych 
i w Empikach. 

 
 
 

 

Znacznie lepszą wiadomością jest 
wydanie pierwszych 16 odcinków 
serialu Lilo i Stich na Disney DVD, 
zostały one wydane w podobnym 
standardzie jak Gumisie, czyli m.in. 
dubbing polski i angielski, nie 
mamy potwierdzonej wiadomości, 
czy są teŜ napisy. KaŜda z 4 płyt 
zawierających po 4 odcinki kosztuje 
19,99 PLN. KaŜdą z płyt moŜna     

kupić o złotówkę taniej na Empik.com, 
dowóz do salonu za darmo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ukazały się teŜ trzy pakiety ze wcześniej wydanymi 
serialami, tu dokładnie 
powiem, czy warto kupić. 
 

Pierwszy z prezentowanych 
pakietów jest z serialem 
Gumisie, zawiera on wszy-
stkie 3 płyty, dwie pierwsze 
mają po 6 odcinków, ostatnia 
po 5 odcinków, czyli w sumie 
17 odcinków. Cały box moŜna 
kupić za 46,49 w empik.com  
(darmowa dostawa do 
salonu). Wydanie jest takie 
samo jak wcześniejsze, czyli 
zawiera stary polski dubbing 

oraz oryginalną ścieźkę, niestety nie ma polskich 
napisów, ale nie wiem, czy komuś są potrzebne polskie 
napisy przy tak znakomitym dubbingu. Gratką dla 
kolekcjonerów jest to, Ŝe płyty są opakowane w kar-
tonowy box, który ładnie wygląda na półce. Ogólnie 
mówiąc to wydanie trzeba mieć, poniewaŜ za cenę 
jednego filmu na DVD otrzymujesz ponad 6 godzin 
klasycznego serialu Disneya. 

Następny box zawiera serial 
Chip i Dale: Brygada RR, 
zestaw jest złoŜonych z 5 
płyt po 4 odcinki, czyli 
w sumie zawiera 20 od-
cinków. Serial moŜe trochę 
gorszy od Gumisiów, ale 
tylko lekko gorszy, cena jest 
teŜ bardzo atrakcyjna, bo 
74,49 w empik.com. Jedyne 
co mi się nie podoba, to 
wykonanie grzbietu boxu. 
Jednak i tak polecam kupić, 
lecz juŜ nie wszystkim, tylko 

fanom Brygady, płyty zawierają polski dubbing i ory-
ginalną ścieŜkę, brak napisów. 

Ostatni box ma te same 
parametry co drugi, czyli 
w sumie ma 20 odcinków, 
niestety Disney nie postarał 
się z wydaniem Kaczych 
Opowieści, płyty zawierają 
nowy dubbing oraz nie ma  
w nich oryginalnej ścieŜki 
dźwiękowej, nie ma takŜe 
polskich napisów. Box jest 
tylko dla fanów Kaczych 
Opowieści, którzy jeszcze nie 
kupili tych płyt, teraz w tro-
chę niŜszej cenie, lecz nadal 

czekam na trochę lepsze wydanie tego serialu. 
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W następnym numerze 
 

Przeczytasz dwie recenzje, wieści z całego świata, dowiesz się, co się ukazało na całym świecie,  
a takŜe dowiesz się co leci w telewizji podczas całego tygodnia. 

 

 
 
 

 

Disney z innej strony 
czyli róŜności Disneyowskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazylijscy fani znaleźli takie oto zdjęcie kawy Mikiego, 
z tego co wnioskuję z opakowania jest to kawa na rynek 
amerykański. 

AŜ się przeraziłem, ale to realistyczne! 

 

Disney w telewizji 
Filmy 

 

Poniedziałek: 
DISNEY CHANNEL - 11:00 - High School Musical  
DISNEY CHANNEL - 18:00 - High School Musical  2  
Wtorek: 
DISNEY CHANNEL - 11:00 - O, kurczę!  
DISNEY CHANNEL - 18:00 - Wskakuj!  
Środa: 
DISNEY CHANNEL - 10:30 - Johnny Tsunami  
DISNEY CHANNEL - 18:00 - Johnny Kapahala: Z powrotem  
Czwartek:  
DISNEY CHANNEL - 11:00 - Irlandzkie szczęście  
DISNEY CHANNEL - 18:00 - Lemoniada gada  
Piątek: 
DISNEY CHANNEL - 11:00 - Weź Tubę na próbę  
DISNEY CHANNEL - 18:00 - Sky High   
Sobota: 
DISNEY CHANNEL - 11:00 - Bernard i Bianka w krainie 

Kangurów   

DISNEY CHANNEL - 18:15 - ŚnieŜne psy   
 Niedziela: 
DISNEY CHANNEL - 11:00 - Nie-przyjaciele   
DISNEY XD - 12:30 - Lemoniada gada  
DISNEY CHANNEL - 18:15 - Wymarzony luzer   

 

Seriale 
 
DISNEY CHANNEL 
Fineasz i Ferb - w dni robocze o 6:50, 17:10 i 22:10 (oprócz 
poniedziałku), w weekendy o 7:55, 14:50 i 19:50 (tylko w 
sobotę) 
Kim Kolwiek - codziennie o 1:45, 3:25 i 5:05 

Wymiennicy - codziennie o 0:55, 2:35 i 4:20 

Stitch! - codziennie o 1:20, 3:00 i 4:45 
Byle do przerwy - w dnie robocze o 7:15 
Kacze Opowieści - w weekendy o 7:10 
 
DISNEY XD 
Amerykański smok Jake Long - codziennie o 23:35 

Fineasz i Ferb - w dni robocze o 7:15, 7:40, 12:40, 15:10 (tylko w 
poniedziałek) i 22:00, w weekendy o 7:10, 13:45 (tylko w 
sobotę), 16:05 (tak samo), 22:00 i 22:20 
Legenda Tarzana - w dni robocze o 11:00, w weekendy o 14:00 
Timon i Pumba - w dni robocze o 11:25, w weekendy o 14:20 
 
DISNEY JUNIOR 
101 dalmatyńczyków - w weekendy o 17:20 

 
 

 

 
 

 
. 


