
„Cops of Reddit” to antologia komiksów powstałych w ramach zadania 
semestralnego w roku akademickim 2018/2019 na zajęciach z projektowania 
gier i komiksów prowadzonych przez Daniela Mizielińskiego. Każdy ze 
studentów wybrał straszną historię opisaną przez funkcjonariusza policji 
w serwisie Reddit, a następnie stworzył na jej podstawie opowieść graficzną 
podczas kilkutygodniowych warsztatów w pracowni.

AskReddit:

 „Cops of reddit, what has so far been the creepiest call you’ve ever had to 
respond to and what happened?”

„Cops and other law enforcement people of Reddit, what were some cases 
you worked on that made you think (even if for a moment) that something 
supernatural/paranormal was going on?”







Eeyorish  
and unfortunate

Katarzyna Arseniuk

I stopped a 25 year old Asian male from entering the east executive entrance of the White House.

He had slit his wrists and neck prior to his arrival, but not deep enough to hit major blood vessels.

He told me that he was a secret agent working for J. Edgar Hoover and that he was 60 years old.
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Turned out to be a local college kid, going through some mental health issues.

I’ve field interviewed hundreds of White House...

Sweet Jesus.

Katarzyna Arseniuk, na podstawie wpisu użytkownika ctmacdon84
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He said he had important information to pass to president Obama.

I ended up having to detain him, stop the bleeding and then involuntarily commit him.
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Odwiedziny
Patrycja Błaszczuk
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Flower power
Karolina Piotrowska
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Dead right there
Filip Jędrzejewski
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Trzecia zmiana
Magdalena Kołejda
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Miły koleś
Zuzanna Kruk
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Przechodzimy  
do TOP 3  

kwietnia 83’

Numer 3 to 
wSPINAJĄCY SIĘ
5 pozycji utwór 

U2 „Sunday  
Bloody Sunday”

I can’t Believe 
the news today...

SUNDAY BLOODY 
SUNdAAAAY

mily 
koles
scenariusz i rysunki: Zuza Kruk
inspiracją dla historii byŁ post   
autorstwa uŻytkownka justaquickieeee  
2019

Nowojorczyk! 
Nie widziaŁem  
tu Żadnego 
od 75’ roku!

potrzebowaŁem 
trochę swieŻego 
powietrza Luizja-

ny, oficerze. 

DziękujĘ, ale 
juŻ mam noc-
leg. Nastepnym 
razem na pewno 
zatrzymam się 

na dŁuŻej!

Tu W anacoco  
mamy PiĘknĄ przyrodĘ!  

JeŚli chce pan spĘdziĆ tu 
noc, zjedzie Pan do Mel’s 

motel bar, najlepsza kawa  
w CaŁym stanie i blisko na  

miejscowe bagna.

SUNDAY BLOODY 
SUNdAAAAY
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No i stary, 
poczciwy Spence 
aż popuściŁ ze 
strachu! Na 
sluŻbie!!!

No ale 
tak byŁo, Mel! 

MówiĘ Ci! Spence 
tak spietraŁ, Że...

DzieŃ dobry. Agent 
Babel, szukam Boba 

Willisa, OFICERA 
   TUTEJSZEJ
    POLICJI.

 Bobby, daj  
juz spokój, chociaŻ 
jak masz wolne nie 

opowiadaj O pracy i to 
takich okropnych gŁupot...

WŁaŚciwie 
to siedzi tuŻ

obok pana, agencie.... 
Bobby?

Cicho Bobby! 

DzieŃ dobry! 

oficer
bob Willis, 

w czym 
mogę 

pomóc?

Czy zna 
pan tego 

czŁowieka?

zatrzymaŁem go 
w niedzielę 3 

kwietnia. MiŁy koleŚ.

tamtej nocy spotkaŁ 
dwóch innych oficerów...

raczej ich nie polubiŁ. 
Prowadzimy Śledztwo  

W TEJ SPRAWIE, paŃskiE 
zeznanIA BY NAM POMOGŁY.

to zabawne, mówi 
dokŁadnie tak samo  
o panu. „MiŁy koleŚ,  

ten glina z anacoco”.  
RozmawialiŚmy  

z nim kiedy w koŃcu 
go zŁapaliŚmy po 

dwóch tygodniach 
międzystanowych 

poszukiwaŃ.
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Sayonara mon 
amour

Julia Fukiet
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Pull. Over.
Joanna Smolińska
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Away with  
the fairies

Adelina Jędruszczak
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Lustro
Katarzyna Górska

Adelina Jędruszak na podstawie wpisu użytkownika AnxietyDepressedFun
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Villa
Zuzanna Dulińska
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Historie użyte jako inspiracje do komiksów:
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