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komiks 

Lublin ma superbohaterów 

Od lewej: okładka komiksu i wybrane plansze „Drużyny ze Sławina" 

P a w e ł F r a n c z a k 
p.frauczak@kurierlubelski.pl 

Gotham miało swojego Bat-
mana, Metropolis Supermana, 
a Lublin? Z nieznanych powo-
dów nasze miasto było omijane 
szerokim łukiem przez super-
bohaterów. Do teraz. Poznajcie 
Drużynę ze Sławina, lubelskich 
superherosów, o których właś-

nie powstał komiks. 
W skład lokalnego kolek-

tywu z niezwykłymi mocami 
wchodzą między innymi: Sisi, 
Super Gołąb i Kanarek Daro, 
Sławnimenka, Super Zenek, 
Sławinisia, Elektra, Kapitan 
Światłowód i Sławi. (Niewiele 
brakowało, a do ekipy załapał-
by się Krzysztof Ibisz, ale miał 
pecha). Wszyscy mieszkają w 

dzielnicy Sławin, bo autorzy 
komiksu o ich przygodach uczą 
się w tamtejszej podstawówce. 
Wszyscy też są pozytywnymi 
bohaterami, dbającym o dobro 
dzielnicy, na przykład zmusza-
jąc „gazem mądrości" dresów 
do sprzątania osiedla. 

Komiks „Drużyna ze Sła-
wina" to efekt Lublin Labu, 
„przedsięwzięcia w zakresie 

edukacji kulturalnej", skiero-
wanego do najmłodszych. Przy 
Lublin Labie współpracowały 
Szkoła Podstawowa nr 14 i Oś-
rodek „Brama Grodzka - Teatr 
NN". 

Postanowiono, że najlepszą 
edukacją będzie wspólne stwo-
rzenie komiksu, nad czym czu-
wał rysownik Maciej Pałka i 
scenarzysta Dominik Szczęś-

niak. Większość plansz nary-
sowały dzieci. 

- Daliśmy uczniom wolną 
rękę w wymyślaniu historii, ja 
i Dominik ubraliśmy je jedynie 
w formę „opowieści w opo-
wieści". Stąd też przez cały ko-
miks przebija absurd i abstrak-
cja - tłumaczy Pałka. 

- Wybrałam do prowadzenia 
zajęć Macieja, bo pracował już 

z powodzeniem z dziećmi -
mówi Agnieszka Jarmuł z Oś-
rodka „Brama Grodzka - Teatr 
NN". 

Komiks dostępny będzie od 
28 maja na stronie: http://latar-
nia.teatrnn.pl/lublinlab. Tego 
samego dnia o godzinie 1 1 . 0 0 
uczniowie SP nr 14 będą pre-
zentować go w formie papiero-
wej w swojej szkole. 
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