


Fot. okładka i 2 strona:
Damian Machnik



3

spis treści

4
6
8

10
12
14
18
24
26
30

w numerze: Spięty “Black Mental”

Współczesna “szafka grająca”

Plakat – tylko tyle i aż tyle

W co się bawić?

Nowe władze Ignacego

Damian Machnik – galeria

Weź i poczytaj sobie

Gdyby kowal był artystą

Kiedy właściwie podróżujesz?

Konrad Gontarczyk – komiks

26
4

14

12

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. gdzies_tymczasem

Fot.Damian Machnik



4

SSpięty to mistrz celnej riposty, mag 
metafor i król ironii. Jedyny i nie-
powtarzalny kanclerz tekściarstwa 
naszego smutnego nadwiślańskiego 
kraju.

Płyta do słuchania w całości. Koncept 
album o tym jak jest – tu i teraz  
w Polsce, w Europie i galaktyce. Nie 
jest różowo, ale warto przesłuchać – 
może niektórzy nabiorą autorefleksji…

A co o albumie mówi Spięty? „Dla-
czego w tytule nawiązanie do metalu? 
Bo to subgatunek, który niegdyś 
zbłąkanego przygarnął jako pierwszy. 
O pomocnie wyciągniętej dłoni nie 

sposób zapomnieć. A czemu rap?  
Bo jeśli z Systemem się bić – to bitem 
i rymowanym CKM-em. Systemie, ja 
się poddaję… już dłużej naiwny być 
nie zdołam”.

Na singiel promujący album wy-
brano utwór „Trybuna małpoludu”. 
Idealny kawałek do zapętlenia. Lo-
jalnie ostrzegam: płyta w całości nie 
powinna być odtwarzana więcej niż 
trzy razy z rzędu. Róbcie przerwy, to 
znajdziecie smaczki. 

Jako psychofan – polecam gorąco.

Marlena Kolarczyk

Drugi solowy album Huberta Dobaczewskiego, liDera zespołu 

„lao cHe”. Na płycie 12 utworów, w którycH NajważNiejsze jest 

słowo. Dlaczego? 

Spięty
„Black Mental”

podbierak
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Twórcą tego projektu jest Paolo 
Cappello – urodzony w Weronie 
absolwent wzornictwa przemysło-
wego na Politecnico di Milano oraz 
główny projektant studia New Black, 
zdobywca wielu międzynarodowych 
nagród, takich jak Young & Design 
Award czy Top Young Designers 
New York. Jego model „szafki grają-
cej” posiada formę sześcianu w wersji 
dwu- i trzydrzwiowej. Z przodu na 
drzwiach umieszczony jest głośnik  
w kształcie tuby gramofonowej, któ-
ry posiada system hi-def bluetooth. 

Dzięki temu można go połączyć 
z urządzeniem mobilnym, na przy-
kład smartphonem. Caruso – bo 
tak właśnie nazywa się ten model – 
produkowany jest w wielu barwach. 
Mamy możliwość wyboru zarówno 
koloru szafki, jak i głośnika. Sam 
głośnik jest ceramiczny, jednak  
w limitowanej wersji Caruso został 
wykonany z 24-karatowego złota. 
Mając szafkę z takim głośnikiem, 
każdy staje się melomanem.

Michał Fibic

szafy grające oD zawsze cieszyły się wielką popular-
Nością. urząDzeNia kojarzą się Nam Najczęściej z pubem, 
miłą atmosferą i ulubioNą muzyką poDczas spotkań 
z przyjaciółmi. obecNa tecHNologia DoprowaDziła Do 
ewolucji szafy grającej z abstrakcyjNej Nazwy urzą-
DzeNia w DosłowNą „szafkę grającą”.

współczesNa
„szafka grająca”

lanie wody
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Jednak zanim powstała współczesna 
forma plakatu, znacznie częściej dru-
kowano afisze. Były to tylko i wyłącz-
nie treści informacyjne wzbogacone 
ornamentami. Z biegiem czasu ktoś 
wpadł na pomysł, aby uatrakcyjnić 
tę formę przekazu, tworząc swego 
rodzaju plakat. Pionierzy tej dziedzi-
ny to między innymi Jules Chéret, 
Alfons Mucha i Henri de Toulo-
use-Lautrec, a jako pierwszy plakat 
filmowy możemy uznać Cinemato-
graphe Lumiere zapowiadający po-
kaz filmu braci Lumiere z 1895 roku. 
Transformacja tego rodzaju grafiki 
doprowadziła do podziału plakatów 
ze względu na przekaz. Dzięki temu 
możemy wyróżnić między innymi 

plakaty zewnętrzne, propagandowe, 
awangardowe, teatralne, filmowe, 
muzyczne, sportowe czy reklamowe. 
Podstawowe zadanie każdego pla-
katu, niezależnie od rodzaju, polega 
na zdobyciu uwagi przypadkowego 
człowieka. Z tego powodu wykorzy-
stuje się wiele technik i przeróżnych 
narzędzi, kiedyś głównie plastycz-
nych, dzisiaj przeważnie graficznych. 
Twórcy posługują się komputerową 
technologią cyfrową, a my jesteśmy 
naocznymi świadkami rozwoju dzie-
dziny sztuki, jaką jest „konstruowa-
nie plakatów”. Kto wie, jak to będzie 
wyglądało w przyszłości.

Michał Fibic

przekazywaNie jak Największej ilości iNformacji za 
pomocą jak NajmNiejszej ilości słów często wiąże 
się ze sztuką. w przypaDku tworzeNia plakatów tak 
właśNie jest. autorzy przy użyciu zNaków wszelkiego 
roDzaju oraz zDobioNycH foNtów (czcioNek) starają 
się „pokazać” komuNikaty w sposób, który przyciągNie 
Naszą uwagę.

tylko tyle i aż tyle
plakat –

lanie wody
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Gry planszowe, gry karciane! Po-
wiecie: EUREKA!, toś wymyśliła 
babo…, ale właśnie nawet nie tyle 
wymyśliłam, ile testowałam na swo-
im dziecku! Mimo że jestem fanką 
gier i kiedy miałam dużo czasu, czyli 
jakieś dwoje dzieci temu, wolny czas 
spędzaliśmy właśnie grając ze znajo-
mymi. A jeszcze całkiem niedawno 
wydawało mi się, że moje dziecko 
jest jeszcze za małe. No, może jakieś 
memory, ewentualnie grzybobranie, 
ale i to nie zawsze.  I tutaj jest właśnie 
odkrycie – gry dla maluchów. Mamy 
na stanie kilka takich gier, po które 
z wielką przyjemnością sięga moja 
3,5-letnia córka.

Pierwsza, która urzekła nas od same-
go początku, to „Pszczółki” wydaw-
nictwa G3. W zestawie mamy urocze 
figurki pszczółek i uli – u nas często 
wykorzystywane również do innych 
kreatywnych zabaw. Jest to prosta 

gra karciana, która polega na tym, iż 
odkrywamy po kolei karty ułożone  
w stosie i szukamy pszczół w odpo-
wiednim kolorze. Pszczoły oczywiście 
są schowane pod ulami, więc ćwiczy-
my pamięć, spostrzegawczość  
i refleks. Przy okazji możemy  
również ćwiczyć nazewnictwo 
kolorów. Gra posiada też element 
rywalizacji. W kartach ukryty jest 
Miś – jeżeli odkryjemy postać z jego 
wizerunkiem, oddajemy jeden ul. Mo-
żemy też odkryć kartę z ulem i wtedy 
jako bonus zabieramy dodatkowy ul, 
oczywiście nie podglądamy, jaki kolor 
pszczółki w nim się znajduje. 

Kolejna pozycja według mnie warta 
uwagi, to DODO – Dinozaury. Jest to 
gra na spostrzegawczość, na pewno 
obowiązkowa pozycja dla wszystkich 
fanów dinozaurów, o których wśród 
dzieci nie trudno. W pakiecie dosta-
jemy żetony dinozaurów i kostki, na 

 No Dobra, każDy się mąDrzy, ale jak sieDzisz z Dziećmi 24 
goDziNy przez 7 DNi w tygoDNiu, to czasem potrzebujesz 
iNspiracji… czasem częściej przyDa się wiaDro kawy 
i melisy Na zmiaNę, ale iNspiracja też jest ważNa. 
Dziele się z wami moim ostatNim oDkryciem, Do którego 
przekoNała mNie iNNa mama, która stara się właśNie 
jakoś ciekawie spęDzać czas ze swoimi Dziećmi. 

w co się 

Bawić?
narybek
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bokach których znajdują się różne 
kolory. Gra polega na wyszukiwaniu 
dinozaurów w odpowiednich kolo-
rach wyturlanych na kostkach. Ra-
zem z Zosią przy tej grze powtarzamy 
nazwy kolorów w języku polskim  
i angielskim. Szybka, prosta i pełna 
radości rozgrywka. 

Teraz pora na grę kooperacyjną. 
Fajna opcja, jeżeli któryś z naszych 
maluchów ma problem z przegrywa-
niem, a tak często się zdarza. O ile 
wygrywanie jest bardzo przyjemne 
i nikt nie ma z tym problemu, o tyle 
z przegrywaniem bywa gorzej i jest 
to proces, który trzeba oswoić, z 
którym trzeba umieć się pogodzić. 
Właśnie taką grą jest „Kotek Pso-
tek” wydawnictwa Egmont. To gra 
rodzinna z planszą 3D, co zawsze 
jest dodatkowym atutem wizualnym 
nie tylko dla dzieciaków. W zestawie 
poza planszą z rozkładanym drzewem 
dostajemy małe drewniane figurki 
zwierząt: ptaszka, wiewiórkę, myszkę 
i oczywiście kotka, a także kostki, na 
których naklejamy czarne i zielone 
kropki. Jest to gra, w której wspólnie 
musimy robić wszystko, żeby osiągnąć 

cel, czyli uchronić nasze zwierzątka 
– wiewiórkę, ptaszka i myszkę przed 
Kotem. Rozpoczynamy grę, rzucając 
kośćmi. Jeżeli wypadnie oczko zielone 
– przesuwamy jedno ze zwierzątek 
do przodu, jeżeli wypadnie czarne – 
przesuwamy kotka. Na czym polega 
kooperacja? Zadaniem Kotka jest zła-
panie wszystkich zwierzątek, robi to 
bardzo szybko, ale na szczęście mamy 
możliwość przywołania go do swojego 
legowiska za pomocą przekąsek – ra-
zem decydujemy, w którym momen-
cie to robimy – tak, aby uchronić 
najsłabsze zwierzątka. Wygrywamy, 
kiedy uda nam się przynajmniej jedno 
zwierzątko zaprowadzić do swojego 
domku. Oczywiście najlepszym wa-
riantem jest opcja, kiedy ochronimy 
wszystkie zwierzątka. Ta gra zagościła 
u nas jako pierwsza i często wraca na 
nasz stół. 

Przed nami dzień dziecka… Może 
warto rozpatrzyć zakup ciekawej 
familijnej gry zamiast kolejnej grają-
co-świecąco-mówiącej superzabawki? 
Spędzajmy czas razem, to się opłaca.

Monika Kubica-Skaba
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– Zabytkowa Kopalnia Ignacy to 
miejsce niezwykłe w historii Rybni-
ka, które w nowoczesny sposób łączy 
funkcje muzealne z organizacją nie-
tuzinkowych wydarzeń kulturalnych 
– przekonuje prezydent Piotr Kuczera 
– Zdecydowaliśmy się na rozdzielnie 
dotychczasowego Industrialnego Cen-
trum Kultury na dwie niezależne od 
siebie jednostki: Dom Kultury i Za-
bytkową Kopalnię Ignacy, ponieważ 
zależy nam na skoncentrowaniu dzia-
łalności tej drugiej instytucji wokół 
walorów turystycznych kopalni oraz jej 
wartości materialnych i niematerial-
nych. Jestem przekonany, że doświad-
czenie pana Marka Gołosza, któremu 
zdecydowałem się powierzyć funkcję 
dyrektora, okaże się niezwykle cenne 
dla naszych planów wypromowania 
kompleksu pokopalnianego, jako pręż-
nie działającego ośrodka na Szlaku Za-
bytków Techniki – dodaje prezydent.

Marek Gołosz  – pełniący od 15 
kwietnia br. obowiązki dyrektora 
Zabytkowej Kopalni Ignacy –  ma 
37 lat. Pochodzi z Wyr w powiecie 
mikołowskim. Jest absolwentem 
politologii i filologii języka hiszpań-
skiego na Uniwersytecie Śląskim. 
Większość aktywności zawodowej 
związał z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, gdzie był 
odpowiedzialny za upowszechnia-
nie i promocję dziedzictwa kultury 
przemysłowej. Od 2012 do 2019 roku 
zajmował się zarządzaniem najpo-
pularniejszym produktem turystyki 
industrialnej w Polsce, Szlakiem Za-
bytków Techniki. Koordynował także 
kampanie promocyjne święta Szlaku 
– festiwalu INDUSTRIADA. Od 
2020 roku realizuje zadania związane 
z promocją, marką i komunikacją 
marketingową w Urzędzie Metropo-
litalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Na pełniącego obowiązki 

ogłoszoNy w marcu tego roku koNkurs Na Dyrektora 
zabytkowej kopalNi igNacy został uNieważNioNy*, 
a prezyDeNt miasta, zDecyDował się Na powierzeNie 
tego staNowiska markowi gołoszowi, który wcześNiej, 
w trakcie swojej pracy w urzęDzie marszałkowskim 
wojewóDztwa śląskiego, zajmował się zarząDzaNiem 
szlakiem zabytków tecHNiki i koorDyNował kampaNie 
promocyjNe festiwalu iNDustriaDa.

Nowe właDze

ignacego

tarło
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dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy 
został powołany na czas od 15 kwiet-
nia do 30 września br. Potem na to 
stanowisko ogłoszony zostanie kon-
kurs, w którym obecny p.o. dyrektora 
również będzie mógł wystartować.

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu 
to jedna z priorytetowych inwestycji 
miasta, prowadzona w dużej mierze 
dzięki dofinansowaniu z funduszy 
Unii Europejskiej. Nowe oblicze zy-
skują kolejne obiekty dawnej kopalni. 
Od kilku lat odnawiane są kolejne 

kopalniane przestrzenie – zmoderni-
zowano już wieżę ciśnień oraz  
budynki stolarni i maszynowni  
szybu „Głowacki”. Prace toczą się  
w budynkach nadszybia i maszy-
nowni szybu „Kościuszko” oraz na 
terenie byłej sprężarkowni. Pomiędzy 
poszczególnymi budynkami „Ignace-
go” powstanie m.in. industrialny  
plac zabaw i rozrywki dla dzieci,  
a rekreacyjno-wypoczynkowy teren 
będzie tworzył atrakcyjną całość dla 
odwiedzających.

*Konkurs został unieważniony z dwóch po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że wpłynęły 
tylko dwie oferty. A pod drugie dlatego, że  
w tym samym czasie Wydział Nadzo-
ru Prawnego Wojewody Śląskiego uchylił 
uchwałę dotyczącą wydzielenia Zabytkowej 
Kopalni Ignacy z Industrialnego Centrum 
Kultury. Aktualnie problem prawny został 
już rozwiązany i Zabytkowa Kopalnia Igna-
cy i Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 
są już odrębnymi jednostkami. Podjęliśmy 
decyzję o powierzeniu obowiązków dyrek-
tora ze względu na konieczność odbioru 
końcowych prac związanych z remontem 
kopalni. Ponowny konkurs planujemy ogło-
sić jesienią tego roku.

(bpum)
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DaMian Machnik

galeria - zabytkowa kopalnia „ignacy”
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weź i poczytaj
sobie

„krótki i niezwykły żywot osca-
ra wao” junota Diaza to dla mnie 
książka totalna: sprytnie plecie się 
pomiędzy powieścią obyczajową, 
literaturą faktu a biografią. a do 
tego jest sagą rodzinną.
fukú! klątwa, która spoczywa na 
wielu dominikańskich rodzinach. 
to trochę sprawka religii, trochę 
czarów i trochę osadzenia kul-
turowego społeczeństwa. jeśli 
ciąży na tobie ta klątwa – spo-
dziewaj się najgorszego. życie na 
pewno nie będzie cię oszczędzać, 
o nie! czarna dziura to przy tym 
„pikuś”. i tylko zafa może odczynić 
zaklęcie.
główny bohater – oscar, to ty-
powy ciamajda. brzydki, gruby, 
nieatrakcyjny, a do tego dziwny 
– kreatura nastolatka, nie Domi-
nikańczyk. kraj, w którym liczą się 
tylko macho, oscara ma po prostu 
gdzieś. chłopak żyje fantastyką, 
a podrywanie dziewczyn mu nie 
wychodzi. jego miejsce w społe-
czeństwie pognębia ojciec pijak, 
matka furiatka chora na raka i sio-
stra lola – „ta lepsza (bo udana) 
połowa rodzeństwa”.
autor wtyka nam w dłonie „gorą-
cego ziemniaka”. z każdej strony 

łowisko

przebija egzotyczny klimat santo 
Domingo. wtrącenia hiszpańskie 
powodują, że język powieści żyje, 
ma smak, nadaje fabule energię  
i koloryt. a wszystko przyprawio-
ne szczyptą czarnego humoru. 
razić może nagromadzenie wul-
garyzmów, choć wydaje mi się, że 
akurat tutaj dodają całości pieprzu.
fabuła wychodzi od opowieści  
o samotnym, acz kochliwym osca-
rze, by z biegiem czasu wpleść  
w nią losy przodków oscara. prze-
klęte fukú spadło na ich rodzinę 
już w czasach dyktatury rafa-
ela leonidasa trujilla. to ciekawa  
i barwna trzypokoleniowa saga 
rodziny dominikańskiej. mocna 
i dosadna. autor porusza się na 
przestrzeni kulturowej, politycznej 
i obyczajowej. powieść różnorod-
na, inteligentna, przewrotna i peł-
na drapieżnych emocji. 
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oj, czekałam na taką perełkę, czyli 
adam bodor i jego „ptaki wier-
chowiny”... książka z gatunku tych, 
które ciężko opisać, a nadal w niej 
tkwię.
jej lektura to odkrywanie no-
wego lądu, wejście w jakąś ana-
logiczną rzeczywistość. i niby 
strach przed nieznanym, i niby 
zachwyt, i coś wciąga i wabi – 
słuszne jest tutaj porównanie do 
serialu „twin peaks”.
Daleko od zgiełku miasta, tam, 
gdzie góry i gejzery, szukaj, czy-
telniku wierchowiny. tu wszy-
scy się znają: brygadier, fryzjerka, 
szynkarz, duchowny, sklepikarz.  
a rządzi anatol korkodus, „wład-
ca” zbiorników wodnych. iluzją jest 
twierdzenie, że na wierchowinie 
wieje nudą, bo tylko woda wyzna-
cza rytm, jej regulowanie, kontro-
lowanie i dostarczanie. tajemnicą 
wierchowiny, która burzy spokój 
natury, są nieobecność ptaków, 
przeszywająca cisza i nadprzyro-
dzone zdolności postaci. tu strach 
wszystkim powoduje... bo jedyne 
do czego zmierzają bohaterowie, 
to śmierć...
autor stworzył wyjątkowy świat, 
na granicy realizmu i magii. tro-
chę jak w strasznej baśni, emocje 

postaci rzutują na czytelnika. po-
przez feerię charakterów i nagłe 
przeskoki w czasie akcji, powieść 
staje się wymagająca. poetyckie 
opisy krajobrazu i natury są na-
grodą, bo: „cały ogród wypełnia 
zielone brzęczenie, bzyczenie. 
kiedy zamykam oczy, rozlewa 
się we mnie nierozumna radość, 
opanowuje moją duszę. łagod-
nie kołyszę się nad tym wszech-
światem…”
Dla mnie książka trudna, ale rów-
nocześnie piękna. takich emocji 
nie spotyka się na co dzień.
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Lliteratura japońska rzadko trafia 
w moje ręce, a trzeba przyznać, że 
jest bardzo klimatyczna. tym ra-
zem za sprawą Hiromi kawakami 
w książce „sensei i miłość”.
trzydziestoośmiolatka tsukiko 
Ōmachi i prawie siedemdziesię-
cioletni sensei Harutsuna matsu-
moto pierwszy raz stykają się – 
po latach – w barze pana satoru. 
ten przypadek naznacza ich losy  
i odtąd dążą do kolejnych. Niby 
nic szczególnego, miły zwyczaj, 
który z czasem przeradza się  
w coś więcej. w pewnym mo-
mencie sensei staje się dla tsu-
kiko kimś więcej niż tylko życio-
wym przewodnikiem.
kawakami snuje powolny proces 
łączenia się dwóch osobowości: on 
– mimo wszystko nadal profesor, 
i ona – po prostu uczennica. au-
torka bez koloryzowania pokazuje 
ich nieatrakcyjność i niezręczność. 
jedzą, popijają sake lub piwo, rzu-
cają kilka zdań, a najczęściej mil-
czą. i tak przez dwa lata, a więź  
z początku przypadkowa, przera-
dza się w przyjaźń.
Dostajemy swoistą grę zmysłów, 
szczególnie smaku: korzeń lotosu 
smażony na ostro, solone cebul-

ki, wieprzowina z kimchi, bibimba  
z jajkiem sadzonym, wszystko suto 
popijane sake.
Niespieszne tempo, fabuła ra-
czej monotonna, język prosty, ale 
przy tym pełen znaczeń. trochę 
oniryczna usypianka, ale ma swój 
urok. akcja toczy się stopniowo  
i po cichu, raczej w szarości niż 
przy feerii barw.
Dla mnie japonia to właśnie spo-
kój, taka też jest ta powieść: tkana 
powoli, cicha i nastrojowa.
polecam.
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Ww powieści Davida lodge „ska-
zani na ciszę” dostajemy do rąk 
pamiętnik pisany przez emeryto-
wanego profesora, który na uni-
wersytecie zajmował się lingwi-
styką. Desmond bates głuchnie, 
zaburzenia słuchu coraz bardziej 
eliminują go z pracy zawodowej 
i powodują wiele przykrych, ale 
również zabawnych sytuacji.
skazany na ciszę bohater (po-
dobne problemy ma jego ojciec) 
czuje się, jakby odchodził; razem 
z głuchotą nadchodzi starość. to 
wszystko powoduje oziębienie 
stosunków z żoną, brak okazywa-
nia wzajemnych uczuć.
autor, wprowadzając do fabuły 
młodą kobietę alex (psychopatkę, 
mitomankę i intrygantkę), miesza 
trochę w życiu pracowników uni-
wersyteckich, w tym Desdemon-
da, a tym samym wywołuje zde-
rzenie starości z młodością.
książkę dobrze się czyta, to cie-
kawy psychologiczny portret sa-
mego autora, który wprowadza 
do powieści wątki z życia osobi-
stego, między innymi problemy 
ze słuchem czy odbytą w 1999 

roku podróż do polski. powieść  
o sensie życia, akceptacji starości  
i w rezultacie śmierci. autoiro-
niczne podejście autora/narrato-
ra bawi, wzrusza i irytuje. autor 
upaja się swym sarkastycznym 
humorem, fascynuje celnymi ję-
zykowymi spostrzeżeniami – naj-
ważniejszym odkryciem w jego 
nieszczęściu jest to, że osoba nie-
dosłysząca traci przede wszystkim 
spółgłoski.
polecam i na pewno sięgnę jesz-
cze po inne książki autora.
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S„staroświecka historia” magdy 
szabó to bardzo dobry przykład 
literatury węgierskiej. Dobrze tra-
fić na taką perełkę.
autorka z dużą dokładnością fak-
tów historycznych przedstawia 
autentyczne losy swojej rodziny, 
barwny opis środowiska wę-
gier i europy staje się głównym 
tematem tej powieści. podróż 
rozpoczynamy z pokoleniem jej 
prapradziadków. odbywamy ją 
dość prędko, dziadków ze strony 
matki poznajemy bliżej – z uwa-
gą kroczymy przez wydarzenia 
dotyczące tej niezwykłej pary. 
zakochani w sobie do nieprzy-
tomności młodzi ludzie popełnili 
mezalians, a swoim nierozsąd-
nym i rozrzutnym życiem zrazili 
do siebie rodziny.
główną bohaterką jest mimo 
wszystko lenke jablonczay – 
matka magdy.
i choć proza ta opiera się na spe-
cyficznym słowotoku szabo, 
jej styl na poły publicystyczny  
i pamiętnikarski sprawia, że mi-
strzowsko kieruje nastrojami 
czytelnika. mimo że dostajemy 
ogromny natłok informacji i brak 

chronologii, książkę odbiera się, 
jakby słuchało się interesującego 
opowiadania.
losy rodziny jablonczay w kon-
tekście innych sag rodzinnych, 
nie są tu ewenementem czy wy-
jątkiem, a mimo to książka ma  
w sobie „to coś”.
język zastosowany w tej powieści 
ukazuje kunszt literacki autorki. 
słowa tworzą plastyczne obrazy 
i nastrój społeczeństwa, historii  
i kultury węgierskiej. ta proza to 
interesująca fotografia przeszłości.
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Zzbiór opowiadań „gigusie” jaku-
ba michalczenia jest mocno osa-
dzony w korszach – kiedyś jed-
nym z kolejowych centrów polski, 
z wielkimi osiedlami dla pracow-
ników kolei.
autor przybliża przemiany go-
spodarcze po upadku kolei, wy-
łania miejsca, gdzie bezrobocie 
„rządzi” życiem mieszkańców, 
dla których problemami są próby 
skołowania kilku złotych na kon-
solę, podpalenie saletry czy po-
dwórkowe bójki.
każde opowiadanie to jakby oży-
wiona scenka z lat 90. ubiegłego 
wieku, z życia (nie)zwykłego, trą-
cącego biedą i ograniczoną inte-
ligencją, gdzie życie toczy się na 
blokowisku. autorowi udało się 
– poprzez nieokiełznany, żywy  
i wulgarny język – nadać rytm  
i dynamikę swoim opowiadaniom.

to taki literacki szpagat, rozkrok 
niedopowiedzeń i uproszczeń, ję-
zykowo autentyczny i bezceremo-
nialny.

Małgorzata Budnik
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K

gdyby 
kowal

był artystą

Kowalstwo artystyczne (bo o tym 
właśnie mowa) to tworzenie użytko-
wych dzieł sztuki za pomocą metalu, 
często stali bądź żelaza. Co to znaczy 
dzieło użytkowe? Już wyjaśniam. 
Chodzi tutaj o ogrodzenia, balustra-
dy, latarnie, meble, a nawet świeczni-
ki wykonane z metalu w artystyczny 
sposób. Kowalstwo artystyczne 

tworzone było już wieki temu. Cechy 
rzemieślnicze cieszyły się wielką 
popularnością. Później nastały czasy 
rewolucji przemysłowej, przez co 
ludzie skupili się bardziej na szyb-
kości wykonania, niż na walorach 
artystycznych. Jednak obecnie ko-
walstwo artystyczne odradza się na 
nowo. Wyroby stworzone z ogromną 

myśleliście kieDyś NaD tym, co wyjDzie z połączeNia 
DwócH NiepasującycH Do siebie rzeczy? paru osobom 
się to uDało. Dzięki Nim mamy teraz: ciepłe loDy, słoNy 
karmel, zimNe ogNie czy piwo bezalkoHolowe. a co 
powiecie Na połączeNie kowala z artystą?

Fot. pixabay.com
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starannością mogą zapierać dech 
w piersiach. Każdy przedmiot staje 
się oryginalny i unikatowy, ponieważ 
jest wykonywany w dużej mierze 
ręcznie na specjalne zamówienie. 
Trochę niekomfortowo będzie nam 
podziwiać takie dzieła, gapiąc się na 
płot sąsiada, dlatego proponuję wy-
brać się do Donieckiego Parku Ko-
walstwa Artystycznego. Jest to jedyne 
w Europie (konkretnie na Ukrainie) 
muzeum mistrzostwa kowalskiego. 
Od 2005 roku organizowany jest tam 
międzynarodowy festiwal dotyczący 
tej dziedziny. Najlepsze prace zostają 
na terenie parku, by można było je 
podziwiać. 

Michał Fibic

Fot. pixabay.com
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łowisko

CCzęścią przygody może być już 
planowanie. Przeglądanie map, 
przewodników, blogów… Studiowa-
nie możliwości połączeń autobuso-
wych, poznawanie nazw lokalnego 
jedzenia. Dobry plan to podstawa… 
Chociaż nie dla wszystkich. Ci, 
którzy stawiają na spontaniczność, 
czerpią z podróży tyle samo radości, 

co ci, którzy badają wszystko z wy-
przedzeniem. To chyba w podróżach 
jest najwspanialsze – każdy ma swój 
sposób. Czasami są różne – w zależ-
ności od pory roku czy humoru. Nie 
ma sposobów lepszych czy gorszych. 
Każdy może ruszyć przed siebie – 
dokąd chce i jak chce. 

podróżujesz?
kiedy właściwie

mówią, że poDróż zaczyNa się gDzieś Daleko. ale poDróż 
Nie musi ozNaczać DalekicH kilkugoDziNNycH lotów sa-
molotem, kilkuDNiowej poDróży pociągiem lub autoka-
rem czy Długiej i wyczerpującej węDrówki przez pola  
i lasy. przecież o każDej porze gDzieś możNa przeżyć coś 
ciekawego i Nowego. wielkie poDróże mogą być całkiem 
blisko, a małe przygoDy gDzieś Daleko.



Nasza przygoda z dzieleniem się 
relacjami z podróży małych i dużych 
zaczęła się całkiem niedawno, choć 
posiadamy już sporą kolekcję zdjęć 
i dość pokaźny bagaż doświadczeń. 
Choć bardzo się różnimy – przyjaź-
nimy się w życiu i podróży. Nie ma 
nic lepszego niż wspólna pasja. Czer-
piemy radość i satysfakcję z miejsc 
zarówno dalekich jak i bliskich. Po 
prostu bierzemy plecak, wsiadamy do 
auta i jedziemy. Podziwiamy miejsca 
znane i odkrywamy te nieznane. 

Lubimy się zachwycać i przystanąć 
na mikrosekundę, aby odetchnąć  
i zatrzymać pędzący świat. Od-
wiedzamy miejsca lokalne, czasem 
zapomniane, żeby przypomnieć 
naszym obserwującym, że blisko też 
jest fajnie. Stawiamy sobie nowe cele  
i wyzwania. Odwiedźcie nasz profil 
na Instagramie i sprawdźcie, dokąd 
tym razem się wybierzemy :) 

Tekst i zdjęcia instagram: 
gdzies_tymczasem
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strzyBóg koNraD goNtarczyk
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lesze koNraD goNtarczyk
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utopek koNraD goNtarczyk
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światowiD koNraD goNtarczyk




