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Lublin na targach CeBiT 2013 w Hanowerze reklamuje się komiksem 

Smartfony, Golem 
i Sztukmistrz 
Paweł Franczak 
p.franczak@kurierlubelski.pl 

Połączenie mitu o Golemie i historii Sztuk-
mistrza z Lublina z nowymi technologiami 
może się wydawać karkołomne. Ale Macie-
jowi Pałce, lubelskiemu rysownikowi ko-
miksów, ta sztuka się udała. Dlatego Lublin 
promuje się od wczoraj komiksem „Location 
2,0", w którym smartfony sąsiadują z prozą 
I.B. Singera i żydowskimi legendami. 

W Hanowerze od wczoraj trwają między-
narodowe targi nowych technologii CeBIT 
2013. Po raz pierwszy Polska jest oficjalnym 
krajem partnerskim targów, więc polskie 
stoisko budzi zrozumiałe zainteresowanie. 
Wystawia się tam także nasze miasto. 
Oprócz wirtualnego zwiedzania Lublina 
odwiedzający mogą przeczytać folder w for-
mie komiksu (lub komiks w formie folderu) 
autorstwa Pałki. 

- Nie chciałem, żeby był to kolejny folder, 
który po przejrzeniu zostaje w koszu. Chcia-
łem, żeby został w rękach. Dlatego musiał 
być piękny, dopracowany - mówi Pałka, 
o którym ostatnio zrobiło się głośno za 
sprawą kontrowersyjnych rysunków na bi-
letach komunikacji miejskiej, choć w środo-
wisku znano go wcześniej choćby z komiksu 
„lobolesnych operacji". 

Komiks „Location 2.0" to opowieść w 
opowieści. Jego głównym bohaterem jest po-
stać z powieści Singera „Sztukmistrz z Lub-
lina", Jasza Mazur. 

- Fakty są takie, że to Mazur jest najsłyn-
niejszym lublinianinem na świecie, dlatego 
go wybrałem - tłumaczy autor. 

W komiksie Jasza Mazur opowiada dzie-
ciom historię Golema - ulepionej z gliny 
człekokształtnej istoty. Ale nie jest to Golem, 

Plansze z komiksu „Location 2.0" 

którym szczyci się od lat czeska Praga (wed-
ług Czechów, Golemowi dał życie praski ra-
bin Jehuda Lów ben Bezalel). To nasz Golem, 
polski. A dokładniej: chełmski. Wielu histo-
ryków twierdzi bowiem, że to w Chełmie na-
rodziło się podanie o rabinie dającym życie 
glinianemu stworowi. 

- Nie wiedzieć czemu, w Chełmie w ogóle 
się o tym nie mówi, miasto na pewno nie re-

klamuje się tą legendą-komentuje Pałka. 
Żeby zamknąć komiks współczesnym 

wątkiem, akcja przenosi się do dzisiejszego 
Lublina, oglądanego przez ekran smartfonu, 
czy z okna samolotu. Wylatującego, oczy-
wiście, z Lublin Airport. 
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