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Wstęp

 RoManga to projekt artystyczny, którego początki sięgają roku 
2020. Wówczas to dyrektor Domu Kultury w Strzelnie, Paweł Gębala, 
podczas jednego z zebrań roboczych zasugerował delikatnie, aczkolwiek 
stanowczo, aby przygotować projekt w ramach programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna”. Monika Osowicz 
oraz Hubert Adamski (autor tekstu niniejszej publikacji), wiedząc, jakim 
potencjałem kulturotwórczym dysponują, jako tematykę projektu wybrali 
japoński komiks, czyli mangę. Grupa młodzieży, która uczęszczała wówczas 
(i po dziś dzień uczęszcza) na zajęcia plastyczne do strzeleńskiego 
domu kultury, wielokrotnie przejawiała zainteresowanie takimi treściami. 
Misją każdej instytucji o charakterze kulturowym jest działać razem 
z mieszkańcami i dla mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy spróbować 
swoich sił i przygotować projekt angażujący lokalną młodzież, która 
interesuje się tym dość niszowym tematem. Wnet zawiązała się niewielka 
grupka robocza, której zadaniem było przygotowanie stosownego 
wniosku. Monika Osowicz, Hubert Adamski oraz Aleksandra Pachnik, 
przy nieocenionej pomocy Pawła Gębali oraz Agnieszki Dąbrowskiej, 
poświęcili miesiąc na stworzenie projektu. Nie da się też pominąć 
istotnego udziału młodzieży – osób, które docelowo miały być odbiorcami 
naszych artystycznych pomysłów. Każdy nasz zamysł był intensywnie 
omawiany. Usłyszeliśmy wiele propozycji, które również zostały zawarte 
w pierwotnej wersji projektu. Gdy wszystko było gotowe, wniosek został 
złożony w wyżej wymienionym ministerstwie. Pozostało tylko czekać. 

 Wniosek został odrzucony i nie otrzymał dofinansowania. 
Z perspektywy czasu nie będzie kłamstwem stwierdzenie, że bardzo 
dobrze się stało. Mieliśmy dwanaście miesięcy na dopracowanie projektu. 
Szczęście dopisało nam w następnym roku. Ministerstwo dało zielone 
światło dla RoMangi. Ta decyzja uskrzydliła nas i z wielkim zapałem 
rozpoczęliśmy wielkie przygotowania.
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 Na początek działań artystycznych przygotowaliśmy spotkanie 
z Joanną Zarembą–Penk, japonistką, która wygłosiła czterogodzinny 
wykład dotyczący historii mangi, której początki okazały się dużo 
bardziej odległe niż się wszystkim wydawało. Sporym zaskoczeniem był 
fakt, że słowo„manga” ma więcej niż jedno znaczenie i nie oznacza tylko 
komiksu wydawanego w Japonii. Mianem mangi określano również seriale 
animowane – dziś znane jako anime. Dowiedzieliśmy się także, że Polska 
jest jedynym europejskim krajem, gdzie mangi są wydawane w oryginalnym 
układzie (tj. są czytane od prawej do lewej strony). Okazało się również, 
że stylistyka mangi jest silnie inspirowana twórczością Walta Disneya. 
Określany „Bogiem Mangi” Osamu Tezuka, tworząc swoje prace w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, był zachwycony utworami amerykańskiego 
autora do tego stopnia, że zaczął umieszczać niektóre elementy w swoich 
dziełach. Stamtąd wyewoluowały chociażby charakterystyczne duże oczy 
postaci w mangach. Znaleźliśmy również wystarczająco dużo czasu, aby 
porozmawiać o swoich ulubionych mangach i anime. Wymieniliśmy się 
także wstępnymi pomysłami, które dotyczyły fabuły przyszłego scenariusza.

 Później nadszedł czas na praktykę! Uczestniczki wzięły udział 
w warsztatach pisania scenariusza. Zajęcia prowadził Stanisław 
Lewandowski – nauczyciel języka polskiego i wielki, acz utajony, wielbiciel 
mangi (pierwszą mangę przeczytał na miesiąc przed spotkaniem 
z młodzieżą). Ale zanim przeszliśmy od słów do czynów, należało się 
zapoznać. Prowadzący nie ukrywał, że był to jego pierwszy kontakt 
z japońską kulturą popularną. Dlatego wszyscy uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi 
z mangą i anime. Następnie grupa przeszła do teorii pisania scenariusza 
komiksu.
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 Pod koniec czerwca 2022 ogłosiliśmy na stronach internetowych 
oraz przy pomocy barwnych plakatów nabór do projektu. Oczywiście 
mieliśmy przy boku grupę młodzieży, która była z nami już przy narodzinach 
wniosku. Uznaliśmy jednak, że dobrze by było powiększyć naszą załogę 
o kilka dodatkowych osób, równie uzdolnionych plastycznie  i jednocześnie 
zainteresowanych niezwykłą tematyką. 
 
 Artystyczne półkolonie rozpoczęliśmy osiemnastego lipca. 
Przygotowaliśmy harmonogram, który miał przeprowadzić uczestników 
przez cały proces twórczy – od poznawania teorii, przez pisanie 
scenariusza, tworzenie pierwszych szkiców, aż po finalną wersję mangi.

Półkolonie i proces twórczy

 18 lipca spotkaliśmy się w strzeleńskim domu kultury. Jak powszechnie 
wiadomo – wszyscy z zaciekawieniem czytają regulaminy oraz inne 
informacje dotyczące projektów, w których bierze się udział. Dlatego też 
rozpoczęliśmy od omówienia regulaminu oraz założeń całego projektu. 
Następnie młodych adeptów mangi oprowadziliśmy po siedzibie naszej 
instytucji. Wreszcie nadszedł czas na uwielbianą przez wszystkich teorię!
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dziewczyny mentalnie do wchłaniania jeszcze większej ilości teorii! 
Nastroje były nietęgie, aczkolwiek gdy tylko "niespodziewanie" do sali 
warsztatowej wszedł nasz gość, emocje grupy momentalnie się zmieniły. 
Głęboko wierzymy, że uczestniczki potraktowały to jako formę budowania 
napięcia – może wykorzystają to w swoich dziełach…

 Olsikowa na swoich zajęciach poruszyła temat tego, jak 
istotne jest wykorzystanie odpowiednich kolorów przy rysowaniu/
malowaniu. Dziewczyny dowiedziały się, jakie kolory mogą symbolizować 
poszczególne emocje, jak imitować cień na rysunkach oraz poznały 
techniki kolorowania. Przed grupą warsztatową zostało postawione kilka 
zadań plastycznych. Jak oczywiście wiadomo, nie wszystko wychodzi za 
pierwszym razem:

„Dużo prób, dużo błędów, aż zacznie coś 
wychodzić fajnie.”

 
 Te słowa Olsikowej powinny mieć szczególne znaczenie, zarówno 
dla uczestników RoMangi jak i dla wszystkich, którzy uczą się czegoś 
nowego. Nie od razu Kraków zbudowano – przygotowując zajęcia, 
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„Być może to do Japonii trafi, toteż nie 
naróbcie sobie wstydu.”

 Tymi słowami uraczył nas Stanisław Lewandowski. Była to 
słuszna przestroga, gdyż końcowe dzieło zostanie zgłoszone do 
konkursu o Międzynarodową Nagrodę MANGA organizowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii. Zmotywowało to uczestniczki 
do wytężenia umysłów do granic możliwości, rozruszania szarych komórek 
i zmobilizowało do przygotowywania wstępnych szkiców scenariuszy. 
Oczywiście wszystko pod czujnym okiem prowadzącego. Stanisław 
Lewandowski zapoznał grupę z najważniejszymi wymogami, które musi 
w sobie zawierać dobry scenariusz. Następnie nastała burza mózgów, 
podczas której zadaniem było przygotowanie miejsc i czasu akcji, 
postaci oraz legend związanych ze Strzelnem. W ten sposób powstały 
podstawowe elementy świata przedstawionego przyszłych dzieł oraz 
materiał niezbędny do budowania fabuły.  

 RoManga nazywana była przez nas projektem artystycznym, 
pewnego rodzaju założeniem, bezkształtną masą o japońskiej 
proweniencji. Do tej pory mieliśmy głównie do czynienia z teorią, 
znaliśmy kilka dzieł, czytaliśmy książki autorów pochodzących z dalekiej 
Azji. Dlatego nadszedł czas na chwycenie ołówków w dłoń i rysowanie!  
Nas też stać na to, by stać się mangotwórcami!

 Mieliśmy w zanadrzu przygotowaną niespodziankę dla naszej 
grupy. Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy wprost o tym powiedzieli 
uczestniczkom. Odwiedziła nas "niespodziewanie" postać znana 
w internecie jako Olsikowa. Jest to youtuberka, której działalność opiera 
się na kreatywnym tworzeniu, malowaniu i artystycznym pracowaniu 
z kolorem. Wstępnie udało nam się rozeznać, że zdecydowana 
większość uczestniczek naszego projektu, na pewnym etapie swojej 
twórczości plastycznej, była jej fankami. Dlatego nie powiedzieliśmy 
wprost o nadchodzącym spotkaniu z nią. Zamiast tego przygotowaliśmy 
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„Dla mnie jest bardzo istotne, żeby to 
starsze pokolenie przekazywało młodszym 

pokoleniom bagaż kulturowy związany 
zwłaszcza z naszą małą ojczyzną.” 

 Młodzież, która większość swojego życia spędziła w Strzelnie, 
przyznała, że tak naprawdę nie wie zbyt wiele na temat miejsca, z którego 
pochodzi. Na szczęście nasze niezawodne seniorki ruszyły z odsieczą! 

 Usłyszeliśmy m.in. różne wersje legendy o Dąbku Małachowskim, 
który był rozbójnikiem w pobliskim Lesie Miradzkim. Poznaliśmy legendę 
o „Tajemniczym Jegomościu w Kapeluszu”, który nawiedza Dom Kultury 
w Strzelnie (jako pracownik z 2–letnim stażem pracy w DKS nie miałem 
jeszcze styczności z owym Jegomościem. Liczę również, że ta tendencja 
się utrzyma). Pojawiła się też legenda o duchu nawiedzającym strych 
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kierowaliśmy się właśnie tą dewizą. Najważniejsza jest dobra zabawa, 
kreatywne myślenie oraz sam fakt nauki. Prowadząca poruszyła również 
istotną kwestię indywidualnego rozumienia sztuki. 

„To jest właśnie piękno sztuki, nie ma 
jednego rozwiązania, każdy tworzy inaczej.”

 Taka dawka motywacji na sam początek projektu przepełniła nas 
optymizmem. Dziewczyny z zapałem ruszyły do pracy!

 W tym samym czasie druga część grupy trafiła pod opiekę 
Aleksandry Pachnik, czyli postaci, która od samego początku była 
zaangażowana w projekt. Trudno byłoby znaleźć lepszą osobę, która 
poprowadziłaby warsztaty plastyczne. Ola – jakże dobrze zaznajomiona 
z tematyką mangi –  poruszyła temat grafiki na okładkę komiksu. Musiała 
być ona chwytliwa i przyciągająca wzrok. Wytłumaczyła też, że zależnie 
od tworzonego gatunku, należy wykorzystywać różne figury geometryczne, 
aby nadać grafice dynamiki bądź też statyczności.

 W myśl zasady „kuj żelazo póki gorące” rozpoczęło się rysowanie. 
Zajęcia odbyły się bezpośrednio po warsztatach z pisania scenariusza. 
Była to idealna sytuacja. Młodzież niezwłocznie przerysowywała swoje 
pomysły, na które wpadła raptem kilka minut wcześniej. Tym oto sposobem, 
w krótkim czasie, narodzili się fizycznie (na kartkach papieru) główni 
bohaterowie RoMangi”.

 W tak zwanym międzyczasie (tu wszyscy fizycy i językoznawcy 
zżymają się) zorganizowaliśmy spotkanie uczestników projektu oraz 
lokalnych seniorów, którzy uczęszczają na zajęcia w naszym domu kultury. 
Miało ono polegać na wymianie wiedzy o Strzelnie, a także posłużyć 
integracji międzypokoleniowej. Spotkanie poprowadził Stanisław 
Lewandowski. Udało mu się rozruszać obie grupy wiekowe i rozwinąć 
między nimi dyskusję.
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kierowaliśmy się właśnie tą dewizą. Najważniejsza jest dobra zabawa, 
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Lewandowski. Udało mu się rozruszać obie grupy wiekowe i rozwinąć 
między nimi dyskusję.
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 Scenariusze były przygotowywane na papierze w formacie A0, 
miejsca było więc sporo. Okazało się jednak, że to i tak było za mało. 
Jest to oczywiście dobra informacja, zaangażowanie przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania.

 Jesteśmy przekonani, że na podstawie samych dialogów pomiędzy 
uczestnikami i prowadzącymi można by przygotować sporej grubości 
komiks. Albo nawet książkę. Oto próbka:

– Co dziś będzie na obiad?
– Zrazy wieprzowe.
– Nigdy nie jadłam…
– To pewnie się ZRAZisz.

(Uznałem to za tak zabawny żart, że nie mogłem się powstrzymać od umieszczenia go w niniejszej 
publikacji. Przepraszam, jeśli ktoś dostał czkawki ze śmiechu)
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Stanisław Lewandowski pokazuje, że po zajęciach uczestniczki będą miały wiedzę na temat pisania scenariuszy w małym palcu.

Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelnie im. Jana Dałkowskiego, legenda 
o siostrze zakonnej, która została zamurowana żywcem w ścianie 
zespołu poklasztornego w Strzelnie oraz legenda o rzekomym 
podziemnym tunelu, który miałby prowadzić od kościoła pw. Świętej 
Trójcy w Strzelnie aż do sanktuarium w Markowicach. Dowiedzieliśmy 
się również o miejscach, które funkcjonowały w naszym mieście, ale 
z biegiem lat uległy zniszczeniu bądź zostały celowo rozebrane – jak na 
przykład synagoga żydowska, kościół ewangelicki na strzeleńskim Rynku 
czy też więzienie w pobliżu ul. Inowrocławskiej. Z owym więzieniem 
wiąże się tragiczna historia. Seniorzy opowiedzieli nam, że w czasach II 
wojny światowej przetrzymywani byli tam polscy patrioci, którzy niestety 
podzielili los wielu innych oddanych Ojczyźnie Polaków.

 Spotkanie,  pomimo poruszania dość trudnych tematów, przebiegło 
w bardzo sympatycznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy seniorom, że 
podzielili się z nami swoją wiedzą! Z pewnością wykorzystamy ją przy 
tworzeniu RoMangi.

 A skoro przy tworzeniu RoMangi jesteśmy – jak tam scenariusze? 
Grupy, który uformowały się zupełnie przypadkiem (niechaj żyje 
integracja!), podjęły się trudnego zadania przygotowania kompletnych 
scenariuszy. Tak, scenariuszy, ponieważ powstały trzy! Wszystkie 
połączyły się w jedną historię, aczkolwiek aby się dowiedzieć w jaki 
sposób –  będziecie musieli przeczytać cały utwór!

 Jak powszechnie wiadomo – najlepiej się pracuje w dobrej 
atmosferze. Prosimy nie oceniać nas na podstawie ogromu wykonanej 
pracy.  Wszystko odbyło się bez zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. 
Najlepiej to oddadzą słowa Stanisława Lewandowskiego:

„Wam dać scenariusz do napisania, to 
od razu byście stworzyły czterotomową 

powieść.”
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dowiedziała się, co przedstawiają postacie na nich umieszczone. 
Usłyszeliśmy również legendę o świętym Prokopie, który po odprawieniu 
rytuału gwarantuje zamążpójście samotnym kobietom w przeciągu 
dwunastu miesięcy. Ów rytuał przebiega w sposób dość specyficzny 
– najpierw należy rzucić przez lewe ramię symbolicznego grosika do 
romańskiego grobu znajdującego się w rotundzie św. Prokopa, następnie 
trzeba wypowiedzieć magiczną formułę: 

„Święty Prokopie, daj mi po chłopie, może 
być kulawy, o jednym oku, byle w tym roku.”

Niektóre kobiety dodają również zdanie „może być garbaty, byle był 
bogaty”.   Trudno jest nam określić skuteczność tego działania, ale możemy 
zapewnić, że nie brakuje chętnych do spróbowania. Nadmienimy tylko, 
że nasza grupa składała się wyłącznie z samych dziewczyn w okresie 
dojrzewania, więc na podobne rytuały mają jeszcze czas.

 Rozwiana została również legenda o zakonnicy pogrzebanej 
żywcem w murach świątyni. Jednakże "na pocieszenie" udało nam 
się zwiedzić Romański Ośrodek Kultury im. Ottona i Bolesława, gdzie 
zobaczyliśmy wiele ciekawych eksponatów oraz sale, w jakich żyły 
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 Udało nam się również zorganizować spotkanie z Damianem 
Rybakiem, przewodnikiem po lokalnych zabytkach, kustoszem muzeum 
i przewodnikiem turystycznym po województwie kujawsko–pomorskim. 
W ramach tego spotkania dziewczyny miały zwiększyć swoją wiedzę 
o Strzelnie oraz poznać legendy i ciekawostki związane z naszym miastem. 

 Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia historii Strzelna. 
Następnie nadszedł czas na dokładne zapoznanie się z miejskimi 
legendami oraz rozwianie niektórych mitów krążących cichutko uliczkami. 
Uczestniczki projektu dowiedziały się chociażby, że najsłynniejsza legenda 
związana ze Strzelnem – legenda o świętym Wojciechu – może okazać 
się nieprawdziwa. Bardziej prawdopodobnym jest to, że tzw. kamień 
św. Wojciecha służył do słowiańskich obrzędów rytualnych z czasów 
przedchrześcijańskich.

 Następnie Damian Rybak opowiedział o dawnym wykorzystywaniu 
Wzgórza św. Wojciecha jako miejsca pochówków. Okazuje się, że na 
terenie całego wzgórza można znaleźć wiele szkieletów – zarówno 
urzędników świeckich, jak i przedstawicieli duchowieństwa. Nasz 
przewodnik był nader uprzejmy – pozwolił na samodzielne zwiedzenie 
jednej z krypt oraz bardzo szczegółowo opowiedział o innej, znajdującej 
się bezpośrednio pod jedną z naw kościoła. Jako ciekawostkę 
możemy dodać, że istnieje przypuszczenie, jakoby na terenie Wzgórza  
św. Wojciecha miał miejsce pochówek księżnej Jadwigi, wnuczki Konrada 
Mazowieckiego. Usłyszeliśmy również legendę o „wampirze ze Strzelna”. 
Podczas badań archeologicznych naukowcy natknęli się na ciało kobiety, 
której mostek był przebity kołkiem osikowym. Kobieta została również 
niejako „wyklęta” ze świata zmarłych poprzez umiejscowienie jej grobu 
możliwie jak najdalej od sacrum.

 Kolejnym, prawdopodobnie najistotniejszym punktem spotkania, 
było omówienie historii powstania najważniejszych zabytków, jakimi 
dysponuje Strzelno, romańskich kolumn. Grupa warsztatowa poznała 
znaczenie enigmatycznych symboli, które się na nich znajdują oraz 
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 Praca! Co prawda przyszło nam się rozstać z częścią 
prowadzących, ale nic to dla nas. W końcu nasze uczestniczki trafiły 
pod skrzydła Oli Pachnik. To właśnie ona poprowadziła je „za rączkę” na 
ostatniej prostej.  

 Ola swoje zajęcia zaczęła od poruszenia bardzo ważnej kwestii 
– emocji. Wykorzystała do tego przygotowane wcześniej scenariusze. 
Zadaniem uczestniczek było określenie tego, jakie uczucia kierują głównymi 
bohaterami w poszczególnych scenach oraz w jaki sposób je wyrażają. 
Następnie dziewczęta przeniosły te emocje na papier. Tutaj ponownie 
wkroczyła Ola – szczegółowo objaśniła, jak wykorzystać odpowiednie 
ułożenie oraz kształty kadrów, aby jak najwierniej oddawały one akcję 
przedstawianą na kartkach. Przeszkodą okazała się również perspektywa. 
Na szczęście i na to znaleźliśmy sposób! To zabrzmi trochę upiornie, ale 
cóż… Jak to mawiają – „w tym szaleństwie jest metoda”. Postacie zostały 
podzielone na „głowy”. Dzięki temu wiedzieliśmy, że postać stojąca dalej 
będzie mniejsza o jedną głowę od tej bliższej. Tak samo ustaliliśmy, że 
postacie żeńskie będą miały o jedną "głowę" mniej niż te męskie. (Zdaję 
sobie oczywiście sprawę, że ta informacja może brzmieć, jakby nie miała 
sensu, aczkolwiek najważniejsze, że uczestniczki zrozumiały, o co chodzi.) 
Dzięki nabytej wiedzy udało się popchnąć nasze prace do przodu – zaczął 
powstawać świat, w którym toczyła się akcja komiksów! 

 Zajęcia prowadzone przez Olę nie były jedyną atrakcją 
drugiego tygodnia półkolonii. Harmonogram uległ delikatnym zmianom. 
Nie można wszakże tylko rysować i pracować. Dlatego postanowiliśmy 
zapewnić naszym twórczyniom troszkę rozrywki – w jednej z naszych 
sal przygotowaliśmy rzutnik oraz nagłośnienie, aby mogły pooglądać 
ulubione anime. Nam dało to odrobinę wytchnienia, im – dobrą zabawę! 
Nie narzucaliśmy dziewczynom niczego z góry, to one decydowały, na co 
w danej chwili mają ochotę. Staraliśmy się również ich nie temperować 
i nie ograniczaliśmy im pola do dyskusji. A proszę wierzyć na słowo – 
dyskutowały baaardzo intensywnie. 
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dawne mieszkanki tego obiektu – siostry norbertanki. Jako osoba, która 
uczestniczyła w tymże spotkaniu, muszę przyznać, że samo słuchanie 
opowieści znakomitego przewodnika Damiana Rybaka sprawiło, że 
pomysły na scenariusze wręcz same pojawiały się w głowie. Patrząc na 
ogrom pracy, które wykonały dziewczyny w tak krótkim czasie, można 
śmiało stwierdzić, że lokalne legendy mają niezwykły potencjał.

 Prace nad RoMangą trwały. Trwała również wymiana słownictwa. 
Okazało się, że język młodzieży biorącej udział w projekcie bardzo 
odbiega od języka, z którego korzystają dorośli ludzie.

„Hans jest simpem”
 Takimi słowami uraczyła nas Marysia, jedna z uczestniczek. Nasze 
niezrozumienie tych słów było wręcz ogromne. Mamy tylko nadzieję, że 
określenie Marysi nikogo nie obraziło (szczególnie Hansa!).

Tydzień drugi

 Połowa półkolonii za nami. Dziewczyny miały już gotowe 
scenariusze, poznały wiele informacji na temat samej mangi, udało im 
się lepiej poznać Strzelno oraz przeszły szkolenie z rysowania mangi.  
Co dalej?
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dawne mieszkanki tego obiektu – siostry norbertanki. Jako osoba, która 
uczestniczyła w tymże spotkaniu, muszę przyznać, że samo słuchanie 
opowieści znakomitego przewodnika Damiana Rybaka sprawiło, że 
pomysły na scenariusze wręcz same pojawiały się w głowie. Patrząc na 
ogrom pracy, które wykonały dziewczyny w tak krótkim czasie, można 
śmiało stwierdzić, że lokalne legendy mają niezwykły potencjał.

 Prace nad RoMangą trwały. Trwała również wymiana słownictwa. 
Okazało się, że język młodzieży biorącej udział w projekcie bardzo 
odbiega od języka, z którego korzystają dorośli ludzie.

„Hans jest simpem”
 Takimi słowami uraczyła nas Marysia, jedna z uczestniczek. Nasze 
niezrozumienie tych słów było wręcz ogromne. Mamy tylko nadzieję, że 
określenie Marysi nikogo nie obraziło (szczególnie Hansa!).

Tydzień drugi

 Połowa półkolonii za nami. Dziewczyny miały już gotowe 
scenariusze, poznały wiele informacji na temat samej mangi, udało im 
się lepiej poznać Strzelno oraz przeszły szkolenie z rysowania mangi.  
Co dalej?
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bardzo stresuje, miejcie to proszę na uwadze podczas oglądania materiału 
wideo :)
 

 Znaleźliśmy jeszcze odrobinę czasu na przeprowadzenie 
z dziewczynami ewaluacji. Bardzo nam zależało na dowiedzeniu się 
tego, co nam wyszło, a co nie. Nie ma lepszego źródła wiedzy, niż nasi 
bezpośredni odbiorcy. Dziewczyny jednomyślnie wyraziły swoją opinię, 
zarówno w sprawach pozytywnych, jak i negatywnych. Na szczęście udało 
nam się uniknąć bury, ocena wypadła bardzo pozytywnie, nie zabrakło 
jednak konstruktywnej krytyki.

 Następnego ranka, kiedy to wszyscy obudzili się rześcy, pełni 
energii i gotowi do działania po nieprzespanej nocy, odwiedził nas 
przedstawiciel lokalnych mediów. Dziewczyny miały okazję spróbować 
swoich sił w udzielaniu wywiadów oraz raz jeszcze stanąć przed 
bezlitosnym okiem kamery. Ponownie zostały poproszone o podzielenie się 
swoimi przemyśleniami na temat półkolonii oraz zamysłu całego projektu. 
Wykorzystując okazję, zaprezentowaliśmy również świeżutki mural. Całość 
materiału wideo oraz fotorelacji jest dostępna w internecie. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się :)
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 Aby chwilkę odsapnąć od głównego zadania, na podstawie 
dotychczasowych prac uczestniczek, przygotowywany był mural. 
Nasza młoda graficzka, Klaudia Lisowicz, zrobiła co mogła, aby 
jak najwierniej przedstawić rysunki grupy projektowej – wszyscy 
mieli też możliwość wnieść coś od siebie. Powstał nawet rysunek 
przygotowany specjalnie na tę okazję. Przedstawia on wszystkie 
uczestniczki naszego projektu. W skrócie – wyszło uroczo i ambitnie! 

 Drugi tydzień upłynął nam bardzo szybko. Tak szybko, że zanim 
się zorientowaliśmy, nadszedł czas na zorganizowanie nocki w murach 
domu kultury. Sami nie wiemy, kto był bardziej podekscytowany – my 
(dorośli) czy dziewczyny. Nie miało to jednak znaczenia. O godzinie 
18:00, w piątkowe popołudnie, wszyscy zjawili się na miejscu. Nadszedł 
czas na pracę i zabawę!

 Najważniejszym punktem programu (oczywiście z perspektywy 
opiekunów, dziewczyny miały inne zdanie na ten temat) było 
przygotowywanie muralu, który ostatecznie znalazł się na pustej ścianie 
w ogrodzie naszej instytucji. Przygotowaliśmy farby, pędzle, muzykę oraz 
swoje ubrania na potencjalne zabrudzenie i wzięliśmy się do roboty! 
Wszyscy byliśmy tak podekscytowani, że nie mogliśmy się już doczekać, 
by zobaczyć, końcowy efekt zespolonych talentów! Niestety, komary 
miały inne zdanie na ten temat i nie chciały nam odpuścić choćby na 
chwilę. Próbowaliśmy odstraszać je różnymi metodami, aczkolwiek żadna 
z nich nie przyniosła wymiernych efektów. Nie poddaliśmy się jednak! 
Pomimo utraty krwi (byliśmy na granicy anemii) oraz straconego czasu na 
ciągłe odganianie insektów, udało nam się! A przynajmniej połowicznie… 
Wszakże skończyliśmy tylko „lineart”. Jednakże po zaciętej walce 
z przeciwnościami natury, (prawie) ostateczne dzieło nas ucieszyło.

 W tym samym czasie odbyły się również nagrania do naszego filmu. 
Każda z uczestniczek miała szansę wypowiedzenia się, opowiedzenia 
o projekcie, podzielenia się swoją wiedzą oraz tym, co podobało się 
najbardziej. Z tego miejsca chcemy uprzedzić wszystkich widzów – kamera 
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 Zdecydowaliśmy, że będziemy się spotykać dwa razy w tygodniu 
– po trzy godziny na każde zajęcia. Bardzo nam zależało na wykonaniu 
jak największych postępów, wszakże niedługo uczestniczki projektu miały 
powrócić do szkoły. Jak na profesjonalistów przystało – nie mogliśmy 
sobie pozwolić na ograniczanie artystyczne dziewczyn.

 
 Ta część publikacji miała zawierać w sobie więcej zabawnych 
fragmentów związanych z aktywnością plastyczną dziewczyn w czasie 
warsztatów. Nie jest to niestety możliwe, gdyż, aby właściwie oddać 
atmosferę, która na nich panowała, należałoby położyć na stole dyktafon, 
zapewnić mu stały dostęp do prądu i włączyć nagrywanie przez około 
trzydzieści godzin warsztatów. Początkowo nieśmiałe dziewczyny szybko 
nawiązały ze sobą więź, choć wcześniej w większości się nie znały. Manga 
ma więc siłę spajania! Nadmierne nadawanie na tych samych falach 
niekiedy sprawia trudności w prowadzeniu warsztatów. (Skąd one miały 
w sobie tyle energii?!) Wbrew pozorom jest to pozytywny objaw. Nic tak 
dobrze nie wpływa na jakość pracy, jak wspólne picie herbatki owocowej 
oraz śpiewanie tych samych piosenek na dwanaście głosów. Pracownicy 
domu kultury tak mocno zaangażowali się w prowadzenie warsztatów, 
że wielokrotnie udało mi się zaobserwować naszego dyrektora, który 
barykadował się w swoim gabinecie, aby przypadkiem nie zagłuszyć 
śpiewu dziewczyn. Podobnie inni pracownicy, którzy nie byli bezpośrednio 
zaangażowani w RoMangę. W tajemniczy sposób znikali na czas trwania 
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 Tym oto sposobem zakończyliśmy półkolonie. Było sporo nauki, dużo 
pracy i jeszcze więcej dobrej zabawy! Dziękujemy naszym uczestniczkom, 
że nam zaufały i dały z siebie sto procent talentu i zaangażowania. 
Dziękujemy także wszystkim prowadzącym, którzy zrobili, co tylko 
mogli, aby jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i dołożyć cegiełkę 
do powstającego dzieła. Kto wie, może w przyszłym roku również 
zorganizujemy coś podobnego? 

Warsztaty

 Powyższe słowa zabrzmiały jak pożegnanie lub zakończenie. 
Ale projekt trwał dalej! Po półkoloniach daliśmy sobie chwilę 
wytchnienia. Wszakże trwały wakacje, nie mogliśmy nadwyrężać 
naszych artystek. Jednak drzwi domu kultury nie zamknęliśmy. Dyskretnie 
i niezauważalnie przeszliśmy do części warsztatowej, podczas 
której dziewczyny mogły dalej tworzyć i dopracowywać „RoMangę”. 

 Grupa trafiła pod opiekę Moniki Osowicz – postaci, która dla 
projektu była niczym dobry duszek pamiętający o najważniejszych 
kwestiach oraz Klaudii Lisowicz – stażystki Domu Kultury w Strzelnie, która 
oprócz pomocy przy prowadzeniu warsztatów, zajęła się również wieloma 
kwestiami graficznymi. 

 Mając za sobą cały proces, który nasze uczestniczki przeszły 
podczas półkolonii, niewiele więcej mogliśmy je nauczyć. Teraz 
wszystko zostało w ich jakże sprawnych rękach, a nasze prowadzące 
zajmowały się bardziej kwestiami organizacyjnymi niźli plastycznymi. 

 Pierwsze zajęcia odbyły się 10 sierpnia. Wówczas to, po 
tygodniowym odpoczynku po półkoloniach, dziewczyny zjawiły się z w pełni 
naładowanymi bateryjkami. Bogu dziękujemy za ich zapał, wszakże zostało 
jeszcze wiele pracy! Szczęśliwie udało nam się zdobyć kolejną uczestniczkę, 
która dowiedziała się o naszym projekcie za sprawą poczty pantoflowej. 
W powiększonej grupie, dziewczyny zabrały się do dzieła!
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 Dość istotnym aspektem, który zdecydowaliśmy się dodać ze 
względu na poprawność artystyczną pod kątem tworzenia mang, jest 
to, że czytaną właśnie publikację w pewnym momencie należało będzie 
odwrócić o 180°. (Jeszcze nie teraz. Dam znać, gdy będzie właściwy 
moment.) Jest to spowodowane tym, o czym pisane było na samym 
początku – Polska jest jedynym krajem, gdzie wydawane mangi są 
pisane oraz czytane od prawej do lewej strony. Uczestniczkom bardzo 
zależało na odwzorowaniu tego trendu w ich wydawnictwie, dlatego 
też zgodziliśmy się na to przystać. Żywię nadzieję, że zastosowanie tego 
zabiegu, nie sprawi nikomu trudności w zrozumieniu całego utworu!

Na zakończenie

 Nasz projekt zmierzał ku końcowi. Nie smuciliśmy się jednak, 
w końcu pozostaną nam wspomnienia, więzi, które zostały zawarte 
w trakcie jego trwania oraz dzieło, które za chwilę będziecie mogli 
przeczytać. Ale zanim dojdziemy do tego etapu, należy podziękować 
kilku osobom, bez których „RoManga” nie byłaby taka, jaką się okazała :)

 Paweł Gębala – dyrektor naszej instytucji, najbardziej „ogarnięty”, 
wyrozumiały i sympatyczny człowiek, jakiego przyszło mi poznać. Podczas 
projektu wielokrotnie brał w swe dłonie wyimaginowaną gaśnicę i gasił 
wyimaginowane „pożary”, które powstawały lub mogły powstać. Z takim 
człowiekiem można zdobywać świat, a nawet cały powiat!

 Monika Osowicz – postać, bez której całokształt projektu byłby 
mniej kolorowy, a już na pewno gorzej udokumentowany. Wraz z nią 
wpadliśmy na pomysł, którego efekty właśnie czytacie. Jej oficjalną 
rolą było prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz prowadzenie 
warsztatów po zakończeniu półkolonii. Robiła jednak dużo więcej, za co 
należą się serdeczne podziękowania! 

 Klaudia Lisowicz – stażystka, która wykroczyła daleko poza 
typowe obowiązki stażysty. Zamiast parzyć kawę, robiła dziesięć rzeczy 
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warsztatów. Serdecznie im za to dziękujemy! (Jest to oczywiście żart :))

 Czas uciekał, prace trwały. Trwały również prace dodatkowe, gdyż 
część naszych dziewczyn skończyła swe opowieści „przed czasem” i wyraziły 
chęć pomocy w tworzeniu reszty komiksów. Tym oto sposobem pierwotne 
grupy, które powstały podczas półkolonii, rozpadły się i każda z uczestniczek 
miała możliwość dodania czegoś „od siebie” do prac innych. Powstały 
również swego rodzaju „przerywniki”, które będą łącznikiem pomiędzy 
każdym z trzech komiksów. Nie będę się tutaj o nich rozpisywał. Wszakże 
jeśli Szanowny Czytelnik zgłębia niniejsze słowa, znaczy to, że ma również 
dostęp do treści całego komiksu. Dlatego zachęcam do dalszej lektury!  

 Tworzenie choćby najdrobniejszego dzieła sztuki ma to do 
siebie, że zanim trafi do odbiorcy, musi przejść „kontrolę jakości". Tak 
też było tym razem…, choć nie do końca. Większość prac, które stworzyły 
dziewczyny, były wręcz fenomenalne. Dlatego też zdecydowaliśmy się 
na wykorzystanie ich w tzw. „artbooku”, który będzie zawierał w sobie 
autorskie prace dziewczyn, które nie miały tyle szczęścia i nie zostały 
umieszczone w „RoMandze”. Artbook można znaleźć na końcu niniejszej 
publikacji. 

 Jedno ze spotkań warsztatowych zostało przeznaczone na 
stworzenie okładki. Jednakże jak powszechnie wiadomo, okładka może 
być tylko jedna, my natomiast mieliśmy aż dwanaście uczestniczek. 
Dlatego też postaraliśmy się znaleźć kompromis, który zadowoli wszystkie 
nasze artystki. Stworzyliśmy pierwszy wzór okładki, który dotyczył zarówno 
niniejszej publikacji, jak i komiksów tworzonych przez dziewczyny. Podjęta 
została również decyzja o stworzeniu kolejnej okładki, która zostanie 
umieszczona w środku. Ona będzie dotyczyła „Duchów miasta”, czyli serii 
komiksów, które powstały podczas trwania projektu. Prawdę mówiąc, 
zabieg ten jest nam jak najbardziej na rękę. Dzięki temu uda nam się 
niejako „odciąć” niniejszą nudną część, którą właśnie czytasz (Prosimy nie 
zasypiać!), od treści, którą przygotowały dziewczyny! 
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 Stanisław Lewandowski, Damian Rybak, Olsikowa, Joanna 
Zaremba–Penk – najlepsi prowadzący na świecie! Gdyby nie wiedza, 
którą przekazali, dziś bylibyśmy w lesie. Nie dosłownie oczywiście, ale 
„RoManga” na pewno nie powstałaby tak sprawnie. Wiedza o naszym 
mieście, tajniki rysowania i kolorowania, historia mangi oraz zdolność 
pisania scenariusza, to nie są standardowo nauczane w szkole przedmioty. 
Dlatego dziękujemy za czas, który dla nas przeznaczyliście oraz za 
wiedzę, którą przekazaliście!

 Nie można także zapomnieć o najważniejszych postaciach 
w całym projekcie – o naszych wspaniałych uczestniczkach! Wszyscy 
wymienieni powyżej byli bardzo istotni w naszym działaniu, jednakże 
to Wy zrobiłyście największą robotę. Gdyby nie było Was, nie byłoby 
również nas. Dlatego dziękujemy, że zdecydowałyście się na wzięcie 
udziału w projekcie i cieszymy się niezmiernie, że udało nam się zrobić 
coś tak fantastycznego, pomimo wielu przeciwności, które napotkaliśmy 
po drodze! Roksano, Olu, Marysiu, Nino, Michalino, Nastko, Weroniko, 
Nadio, Nikolo, Natalio, Zosiu – jesteście świetne!
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jednocześnie, pomagała w prowadzeniu zajęć i zajęła się obróbką 
cyfrową naszego komiksu. Drugiej takiej ze świecą szukać!

 Aleksandra Pachnik – początkowo miała zająć się przygotowaniem 
filmu z półkolonii, jednakże udało się ją sprowadzić do roli prowadzącej 
główne warsztaty. To wiedza, którą przekazała dziewczynom, sprawiła, 
że komiks wygląda właśnie tak. Nie można również pominąć jej bardzo 
istotnej roli na samym etapie pisania wniosku!

 Arek Kubiak i Aldona Matuszak – profesjonalny kierownik półkolonii 
oraz profesjonalna opieka pedagogiczna. Dzięki nim nie musieliśmy 
się martwić żadnymi papierkowymi sprawami ani bezpieczeństwem 
uczestników, bo wiedzieliśmy, że mamy ich ze sobą.

 Piotr Lewandowski i Rużena Gręzicka – obsługa techniczna. Dzięki 
nim wszystko zawsze było uporządkowane i na swoim miejscu. A jeśli nie 
było, to wystarczyło tylko zapytać i już było!

 Ludwika Pułkownik – szara eminencja, cicha gwiazda i największa 
„poszkodowana” całego zamieszania. To ona zajmowała się sprawami 
finansowymi, opłacała faktury oraz przelewała wynagrodzenia. Robiła 
to w przerwie pomiędzy standardową działalnością DKS, MBP oraz kilku 
innych instytucji. Dziękujemy serdecznie!

 Agnieszka Dąbrowska – matka chrzestna całej „RoMangi”. 
Wybitna znawczyni projektów ministerialnych. Jej pomoc okazała się 
nieoceniona, gdyż to właśnie ona wprowadziła mnie, Monikę oraz Olę 
w tajniki tego „jak pisać, aby było dobrze”.

 Burmistrz Strzelna, Dariusz Chudziński – włodarz naszego miasta, 
bez którego nie udałoby się zrealizować projektu. To jego działania 
pozwalają nam na prowadzenie działalności kulturalnej. Wielokrotnie 
wspierał nasze inicjatywy, zarówno dobrym słowem jak i budżetem. Znalazł 
również czas aby odwiedzić nasze uczestniczki w czasie ich pracy.
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Nadszedł moment, 
o którym pisałem wcześniej… 

Prosimy o obrócenie publikacji o 180° 
i życzymy miłej lektury :)
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