
SPACER PO LUBLINIE 
Wyjątkowy prezent otrzymali uczestnicy 10. spaceru śladami „Poematu o mieście 
Lublinie" Józefa Czechowicza — nowo wydany tomik z wierszem oraz czarnobiałą 

powieścią graficzną na jego podstawie. Albumik 
wydany nakładem Teatru NN opracowany 
przez spółkę autorską; Macieja Pałkę i Karola 
Konwerskiego oraz projektantkę okładki Florę 
Nastaj, której znak-szablon cień poety możemy 
spotkać na lubelskich murach i chodnikach. 
Pałka, główny animator projektu, rocznik '80, 
artysta wizualny, ilustrator, twórca gier 
i powieści graficznych, animator kultury 
komiksowej, wyznawca etosu DIY, weteran 
xerowanych zinów epoki kleju i nożyczek, 
mieszka i pracuje w Lublinie, od XII zon 
wdraża pracownię komiksu w Ośrodku „Brama 
Grodzka —Teatr NN". Karol Konwerski 

rocznik '8o, scenarzysta komiksów i 
gier, zdobywca Nagród Wszelakich, 
mieszka i pracuje w Krakowie z dwo-
ma kotami, konkubiną i nadwagą. 

Tak jak w poemacie, przewod-
nikiem po planszach jest księżyc 
prowadzący samotnego bohatera 
0 . Czechowicza) po czarnobiałych 
kartach komiksu. Nie odnajdujemy 
w nim klasycznych dymków, wiersz 
umieszczony na lewych stronach jest 
wystarczający by objaśnić nastojowe 
rysunki. Wieniawa, cmentarz przy 
Lipowej, Stare Miasto, kaplica 
zamkowa, dzielnica żydowska — cha-
rakterystyczne fragmenty miejsc mija-
nych podczas podróży, narysowane 
z lekkością, lecz także z graficzną 
starannością, oddające elemen-
ty architektury starego Lublina 
z lat '30. Rysownik część z nich 
wykonał niewątpliwie na podstawie 
przedwojennych fotografii Edwarda 
Hartwiga, Stefana Kiełszni czy same-
go Czechowicza, który był zapalonym 
fotoamatorem. 

Połączenie poematu i powieści gra-
ficznej dało bardzo interesujący efekt, 
a całość czyta się i ogląda z wielką 
przyjemnością. 

Tomik rozdawany jest bezpłatnie 
„spacerowiczom po mieście Lublinie" 
w trakcie wycieczek, które odbywają 
się zawsze w pierwszą lipcową pełnię 
księżyca. W tym roku wypadła ona 
we wtorek 03.07, a na najbliższe za-
praszamy 22.07.2013 (pn.), 12.07.2014 
(sb.), 02.07.201j (cz.)... ect. 
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