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Komiks na temat zrównoważonego
rozwoju i zasobów naturalnych

Alicja i Melanie dobrze pamiętają ostatnią polsko-niemiecką wymianę harcerską. Mają ze sobą stały kontakt
na facebooku i wspominają zabawną wycieczkę, która odbyła się drugiego dnia wymiany. Jej tematem był
„Zrównoważony rozwój i zasoby naturalne”. Podczas wycieczki dziewczyny zwiedziły oczyszczalnię ścieków
i urządzenie do produkcji biogazu. W oczyszczalni niestety panował taki odór, że wszyscy stamtąd uciekli,
a przewodniczka musiała dokończyć wykład w osobnym budynku. Wszyscy obawiali się, że temat będzie
nudny, a wykład moralizatorski, ale było zupełnie inaczej. Uczestnicy zagrali w bardzo ciekawą grę na temat
„Zrównoważonego wykorzystania zasobów“ Alicja przypomniała sobie, jak brzmi to po angielsku
i przy pomocy rąk i nóg wyjaśniła Melanie, że powinno się zredukować połów i sprzedaż ryb
o połowę, ponieważ inaczej trudno będzie poradzić sobie z plagą glonów i wielu rybaków straci pracę...
Dziewczyny wiele nauczyły się również o produkcji papieru, samodzielnie wyszukały informacje
w internecie, zaprezentowały wyniki pracy grupowej, a następnie same zrobiły papier.
Niedawno Alicja wzięła udział w świetnych warsztatach komiksowych, które zorganizował jej nauczyciel
plastyki. Alicja wpadła na pomysł, który chciałaby omówić z Melanie. Jej plan polega
na tym, aby obydwie grupy harcerskie narysowały komiks na temat „Zrównoważonego rozwoju
i zasobów”. Komiks miałby dotyczyć poszanowania zasobów i środowiska w naszym życiu codziennym.
Alicja zna już technikę: najpierw należy odegrać scenki na żywo i sfotografować je aparatem cyfrowym–
ubaw gwarantowany! Następnie zdjęcia opracowuje się przy pomocy bezpłatnych programów do edycji
zdjęć, które można ściągnąć z Internetu. W trakcie edycji zdjęcia zamienia się w proste rysunki. Kolejnym
krokiem jest wymyślenie krótkich tekstów, które pojawią się w tzw. „chmurkach”… i komiks gotowy!*
Melanie bardzo podoba się pomysł Alicji. Jej zdaniem nie powinno się narzucać tematu. Każdy powinien
wyszukać sobie to, co go interesuje. Trzeba jedynie określić liczbę zdjęć, które wejdą do komiksu:
maksymalnie pięć ramek na osobę i temat. Poza tym Melanie sądzi, że świetnie byłoby, aby obydwie grupy
wysłały sobie wyniki pracy i aby komiksy zostały przetłumaczone na język polski i niemiecki. Dziewczyny nie
planują wspólnego spotkania obydwu grup, ponieważ zorganizowanie podróży wiązałoby się
z wykorzystaniem zasobów, jak np. paliwa lotniczego. Dziewczyny postarają się o pozyskanie wsparcia
burmistrzów dla zorganizowania wystawy prezentującej wyniki projektów. „Możemy przesłać nasz komiks
do PNWM! – ucieszyła się Alicja. „Może wstawią go na stronę projektu dzień.de | der-tag.pl. Ale musimy
się pospieszyć – projekt rusza już na początku maja”.
Po dwóch tygodniach Alicja i Melanie znowu rozmawiają na skype. W międzyczasie udało im się pozyskać
grupy do współudziału w projekcie. Od burmistrzów nie nadeszła jeszcze ostateczna odpowiedź, ale na
pewno znajdą przestrzeń na wystawę. „Moim zdaniem dobrze byłoby rozdać zwiedzającym wystawę
informacje na temat produkcji i zużycia energii w obydwu krajach”, proponuje Melanie. A zatem wystawa
składałaby się z części artystycznej i informacyjnej na temat Polski i Niemiec. „W ten sposób można
dowiedzieć się czegoś nowego o kraju sąsiada”, dodaje Alicja. Koleżanki zajmują się planowaniem.

Chciałyby otworzyć wystawę tego samego dnia w obu krajach, a dla zwiedzających zorganizować połączenie
na żywo przez skype. „W ten sposób nasi goście będą mogli zadawać pytania na żywo gościom z drugiego
kraju. Erich może tłumaczyć, on jest dwujęzyczny...”. Poza tym dziewczyny planują druk zaproszeń
i komiksów na papierze z odzysku. Podczas organizacji wystawy wezmą pod uwagę ekobilans. Dziewczyny
cieszą się już na sama myśl o wspólnym projekcie.

*na przykład: www.pimpampum.net, www.befunky.com, www.makebeliefscomic.com,
www.stripgenerator.com
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