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Wstęp
W dzisiejszych czasach ciągły postęp technologiczny i zmiany kulturowe
mają znaczący wpływ na edukację. Obecnie już w grupach przedszkolnych
i w początkowych klasach pierwszego etapu edukacyjnego prowadzone są zajęcia
z robotyki i programowania, natomiast praca przy, np. projektowaniu reklam wymaga
znajomości procesów optycznego i słownego przyswajania komunikatów. To naturalny
bieg rzeczy, który w zasadzie nie narusza podstaw dydaktyki, jedynie nieco modyfikuje
formę, za której pomocą może dokonywać się proces przyswajania wiedzy.
Kulturę charakteryzuje zatem w dużej mierze technicyzm i wizualność,
na co po wielokroć będzie zwracana uwaga w niniejszej pracy. To wywiera także wpływ
na kształt edukacji polonistycznej, która powinna przygotować ucznia do funkcjonowania
w świecie pełnym słowno-ikonicznych komunikatów. To właśnie język polski
jest przedmiotem, na którym kompetencje komunikacyjne są kształtowane i rozwijane.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu proces ten zasadzał się na nauce pięknego mówienia,
czytania, rozumienia znaczeń symbolicznych i przenośnych w tekstach literackich
i ich ewentualnych powiązań ze sztuką. Dziś zaś ujawniła się potrzeba rozwijania
u uczniów kompetencji tworzenia i odbierania komunikatów na wielu płaszczyznach,
nie tylko werbalnych. Nie znaczy to, że istnieje potrzeba dokonania ogromnej rewolucji
w nauczania – to tylko impuls do zwrócenia uwagi na elementy, które dotychczas były
pomijane i traktowane jako mało ważne, a które mogą znacząco poprawić uczniowskie
kompetencje i rozwinąć ich alfabetyzm, zarówno ten słowny, jak i wizualny1.
Medium za pomocą którego można osiągnąć te cele jest komiks. To właśnie
obecności tego tekstu kultury w edukacji polonistycznej poświęcona będzie niniejsza
praca. Dlaczego zatem nie wybrano filmu, bądź obrazu do realizacji wyżej
wymienionych założeń? Odpowiedź jest prosta – obraz nie zawiera z w sobie elementów
werbalnych (co jest tak istotne z uwagi na obecny kształt kultury), a przewagą komiksu
nad filmem jest to, że słowa są tam widzialne i że komiks nie jest obrazem
mechanicznym, więc można się mu przyglądać bez uzależnienia od zmienności czasowej.
Niniejsza praca traktuje o zagadnieniach, których poznanie jest niezbędne,
by z powodzeniem zrealizować lekcję z omawianym tekstem kultury. Pierwsza jej część
poświęcona jest definiowaniu komiksu. Pozwala ona na dostrzeżenie, że omawiana gałąź

1

Więcej na temat kompetencji alfabetyzmu wizualnego i jego niebagatelnej roli w edukacji w N. PaterEjgierd, Kultura wizualna a edukacja, Poznań 2010 r., s. 159-161.
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artystyczna stanowi taniec słowa i obrazu. Kolejny rozdział poświęcony został obecności
komiksu w edukacji polonistycznej. Omówiono więc pod kątem badanego zjawiska
podstawę

programową,

kanon

lektur

i

podstawowe

artykuły

metodyczne.

Po teoretycznym zgłębieniu kwestii, pochylono się nad badaniami empirycznymi, które
przyniosły spostrzeżenia nadające się do wykorzystania podczas projektowania lekcji.
Wnioski z teoretycznych dywagacji i badań własnych zebrano w rozdziale czwartym,
który stanowi w pewnej mierze rodzaj poradnika dla nauczyciela, jak pracować
z komiksem na lekcjach języka polskiego. Ostatnią częścią pracy są zaś propozycje
lekcyjne związane z omawianym zagadnieniem.
Praca niniejsza, stanowi zatem wstęp do rozważań nad obecnością fumetti
w dydaktyce polonistycznej. Zagadnienie to bowiem wymaga dogłębnej analizy
w związku ze zmieniającym się kształtem otaczającej kultury.
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1. Czym jest komiks?
(...) komiks jaki jest, nie każdy widzi, a i mało kto wie 2.

W

refleksjach

na

temat

komiksu

hasłem

wprowadzającym w meandry jego istoty staje się niezwykle często parafraza znanej
definicji księdza Benedykta Chmielowskiego: jaki koń jest, każdy widzi. Autorem
pierwszej transpozycji na grunt nauki o komiksie zacytowanej powyżej definicji był
w 1977 roku Maciej Parowski, następnie zdanie to zacytował Jerzy Szyłak we wstępie
do książki Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa3. Kolejnym eksploatatorem
definicji był Michał Błażejczyk, tytułując w ten sposób swój artykuł do magazynu
„Esensja” 4. Ostatnim zaś, Wojciech Birek, który w swej, niepublikowanej jeszcze, pracy
doktorskiej zebrał wszystkie okoliczności użycia tego „kultowego” sformułowania5.
Również w niniejszej pracy jest ono wykorzystywane, co implikowane
jest przekonaniem o jego celności. Komiks bowiem bywa tylko pozornie powszechnie
dobrze znany. W naukowym ujęciu staje się zjawiskiem bardzo złożonym i trudno
uchwytnym. To gatunek artystyczny, a więc tekst kultury, który z powodzeniem
polonista

może

wykorzystać

na

lekcjach.

Warunkiem

to umożliwiającym

jest konieczność gruntownego poznania materii i podstaw warsztatu (zarówno tworzenia,
jak i odbioru) tej sztuki. Ważne jest zatem, by nauczyciel widział i rozumiał
czym jest komiks.
1.1.

Definicja

Czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało 6.

Niezwykle często zjawiska definiowane są etymologicznie. Podczas prób
uściślenia omawianego zagadnienia takie poszukiwanie istoty nie przynosi jednak
rezultatów, a rzuca tylko światło na pewien okres w rozwoju gatunku artystycznego.
Nazwa komiks to spolszczenie angielskiej frazy comic strip, czyli humorystycznej
(comic) historyjki przedstawionej w postaci serii obrazków zespolonych w pasek (strip)7.
Określenie to jest już zakorzenione we współczesnym języku polskim. Często spotykany
2

M. Parowski, Komiks – chłopiec do bicia, „Ekran” 1977, nr 35 (1064), s. 9.
J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000, s. 5.
4
Błażej (właść. M. Błażejczyk), Koń jaki jest, każdy widzi, „Magazyn Esensja”, kwiecień 2001, nr 3 (IV),
dostęp online: http://www.esensja.pl/magazyn/2001/03/iso/10_08.html, dnia: 13 marca 2013 r.
5
W. Birek, Główne problemy teorii komiksu, Rzeszów 2004, w maszynopisie, s. 34.
6
W. Szekspir, Romeo i Julia, Kraków 2005, s. 40.
7
Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997, s. 176.
3
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bywa zwrot, że coś jest komiksowe, a więc posługujące się prymitywnymi sposobami
zwrócenia uwagi, drugorzędne pod względem twórczym i intelektualnym8. Równie
popularne jest określanie czegoś mianem komicznego, a więc infantylnego, żartobliwego.
Przytoczone konotacje angielskiego wyrażenia comic strip na polskim gruncie
już w samej warstwie słownej ukazują deprecjację tej dziedziny sztuki. Jak słusznie
zauważa Toeplitz, pejoratywne nacechowane nazwy doprowadziło dość efektywnie
do braku odpowiednich i prawdziwych definicji komiksu9. Ów brak skłania
więc do poszukiwania właściwych wyjaśnień terminu.
Tropienie znaczeń może zaowocować wieloma przykładami. Niezwykle
interesujący pogląd zaprezentowano w Przeglądzie bibliotecznym z 1953 roku, gdzie
komiksy – ohydne, trujące narzędzie gnijącego świata biznesu i wyzysku – zostały
przeciwstawione książce, która już samym swym wyglądem przyciąga i przywiązuje
czytelnika i jest dumą bibliotekarzy krajów obozu pokoju10. Z pewnością taki sposób
wartościowania jest już bardzo odległy od współczesnych poglądów na to zjawisko.
Jednak „świadomość społeczna” i nawyki językowe odcisnęły ogromne piętno
w rozumieniu pojęcia. W Słowniku wyrazów obcych definiowane jest jako rysunkowa
historyjka obrazkowa (…) o nikłych wartościach artystycznych11. Jest to najkrótsze
ze znalezionych wyjaśnień terminu i zarazem dostępne najszerszemu gronu odbiorców.
Nie uwzględnia ono nawet, że komiks jest gatunkiem artystycznym12. Nieco szerszy
pogląd na zjawisko zaprezentowany jest w Słowniku literatury popularnej, gdzie
wyszczególnione jest twierdzenie, że komiks to narysowane opowiadanie 13 – środek
ciężkości definicji zostaje przeniesiony na tworzywo tego gatunku, zatem na wizualność
i fabularność. Omawiane zagadnie jeszcze bardziej całościowo i wielostronnie ukazane
jest przez Toeplitza:
Komiks (…) jest to forma graficznego powiązania rysunku i tekstu literackiego (jedność
ikonolingwistyczna) służąca rozwijaniu narracji lub obrazowaniu znaczeń, których czytelność jest możliwa
w ramach tego powiązania, bez dodatkowych źródeł informacji; występuje przeważnie pod postacią serii
obrazków, powiązanych ciągłością czasową, przedstawiających działania powtarzających się postaci ;

8

K. T. Toeplitz, W poszukiwaniu definicji [w:] idem, Sztuka komiksu, Warszawa 1985, s. 6.
Ibidem, s. 6.
10
W. Piasecki, American comics, jako problem bibliotekarzy brytyjskich [w:] „Przegląd Biblioteczny”,
1953.
11
Słownik wyrazów obcych, pod red. W. Głucha, Wrocław 2004, s. 216.
12
Por. podtytuł książki Toeplitza: Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego.
13
Słownik literatury popularnej, op. cit, s. 176.
9
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komiksy rysowane są ręcznie (...) a ich powielanie związane jest z technikami drukarskimi właściwymi
prasie lub wydawnictwom ilustrowanym

14

.

Ta dość rozbudowana definicja zawiera pewne nieścisłości. Należy wziąć
pod uwagę nieustanny postęp cywilizacyjny. Jak słusznie zauważył w cytowanej
wcześniej pracy Birek, technika wykonania dzieła to konsekwencja splotu naturalnych
możliwości

tworzywa

oraz

zmiennych

czynników

historycznych,

kulturowych

i technologicznych15. Biorąc pod uwagę rozwój narzędzi artystycznych, od czasu
wydania Sztuki komiksu (1985 rok) minęło już sporo czasu. Obecnie duża część
komiksów powstaje za pomocą komputera. Definicja Toeplitza, zawiera więc pewne
nieścisłości. Wyjaśnienie pojęcia najbardziej aktualne i szerokie proponuje autor
Głównych problemów teorii komiksu. Porównuje on szesnaście różnych definicji
i na ich podstawie tworzy własną. Według niego:
(…) utwór komiksowy to wypowiedź o charakterze estetycznym formułująca znaczenie przy pomocy
sekwencji nieruchomych obrazów, wykonanych technikami graficznymi, wspomaganych graficznym
zapisem słownych wypowiedzi dialogowych i narracyjnych oraz brzmień pozajęzykowych

16

.

Warto zauważyć, że przytoczona definicja zawiera uwzględnienie zmian
technologicznych, jakie zaszły w sztuce, jak i pozwala na wielostronne spojrzenie
na komiks, włączając również jego formy graniczne (od czego w definiowaniu próbował
ustrzec się Toeplitz). Mimo takiego novum, nadal pozwala wyodrębnić komiks spośród
innych tekstów kultury, co dobrze widać na schemacie opracowanym przez Christiana
Metza17:

Rysunek 1: Schemat Metza.
14

K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu…, op. cit., s. 40.
W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 55-56.
16
Ibidem.
17
Ibidem, schemat Metza przytacza H. Książek-Konicka, Semiotyka i film, Warszawa 1980, s. 59-60. Jego
modyfikacja: W. Birek, Komiks a film – pokrewieństwa i związki, [w:] Od fantastyki do komiksu, Łódź
1993.
15
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Przedstawiony podział ukazuje, że komiks to specyficzny rodzaj tworzywa,
który charakteryzuje się zwielokrotnieniem, graficznością i nieruchomością. Jest niejako
„na granicy” innych gatunków artystycznych. Aby uzyskać jeszcze większą
przejrzystość, Birek wprowadza definicję sztuki komiksu:
(…) sztuka komiksu jest to forma komunikacji estetycznej, zaliczana do sztuk narracyjnych i wizualnych,
posługująca się połączeniem tworzyw słownego i graficznego oraz organizująca je w sposób analogiczny
do reguł przekazu filmowego. Granice sztuki komiksu wyznacza jej odmienność od fotopowieści
(graficzny charakter obrazów), filmu rysunkowego (nieruchomość obrazów), rysunku satyrycznego
(wielość obrazów), historyjki obrazkowej (tworzywo obrazowe jako podstawowy nośnik narracji) i cyklu
malarskiego (sekwencyjność obrazów)

Przytoczone

18

.

rozróżnienie

pozwala

na

dość

konkretne

określenie,

czym jest komiks. Często jednak podział nie jest aż tak prosty i przysparza wielu
trudności. Problemem jest np. zaklasyfikowanie fotoopowieści z włączonymi w nią
graficznymi elementami odautorskimi. Polonista musi mieć świadomość takich faktów,
które pozwolą mu zrozumieć, że da się wyróżnić formy, które odpowiadają ściśle
definicji komiksu, a także takie, które nie poddają się łatwo klasyfikacji. Tak naprawdę,
to często sztuka komiksu bywa mylona z dziedzinami artystycznymi, z których wyrasta
lub które z niej ewoluują. Rozpoznanie rodzaju tekstu kultury jest dla nauczyciela
niezwykle

istotne,

nie może

przecież

przekazywać

on

informacji

fałszywych

lub niesprawdzonych swym uczniom. Zatem gruntowne poznanie tekstu kultury, który
ma być wykorzystywany na lekcji to podstawa.

1.2.

Specyfika gatunkowa
Komiks jest kiepskim malarstwem i złą literaturą, ale jest t ak dlatego,
że nie chce być ani jednym ani drugim 19.

Dla nauczyciela polonisty bardzo ważne jest, by wiedzieć, czym jest tekst
kultury wykorzystywany na jego lekcji w swej istocie. W przypadku komiksu ważne
jest by zgłębić wiedzę dotyczącą nie tylko ogólnie gatunku, ale także ogniw składających
się na niego. Jak zauważył Jerzy Szyłak w swej książce Komiks: świat przerysowany,
tworzywo komiksowe bywa często porównywanie do komunikacji piktograficznej
mającej swe miejsce na początku dziejów ludzkości (notabene, także we współczesności
18
19

W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 79.
J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 20.
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wszelkiego rodzaju murale i graffiti są przejawem takiego kodu). W takiej formie słowo
i obraz stapiają się w jeden znak20. Jak wynika również ze zdewaluowanej nieco poprzez
upływ czasu lecz dobrej w swych założeniach, cytowanej wcześniej, definicji komiksu
według

Toeplitza,

w

komiksie

rysunek

i

tekst

literacki

tworzą

„jedność

ikonolingwistyczną”21. Ta jedność tworzyw jest dość specyficzna – dążą bowiem
one do zamiany swych pierwotnych funkcji. Obraz podporządkowany jest opowiadaniu,
narracji; słowo zaś staje się znakiem graficznym. Zależność tę przedstawia schemat:

staje się w dużej
mierze
znakiem
graficznym

słowo

KOMIKS

jedność
ikonolingwistyczna

dążenie do zamiany
pierwotnych funkcji

istnieje po to, by
opowiadać

obraz

Rysunek 2: Słowo i obraz w komiksie

Tak duża jedność obu tworzyw stawia przed nauczycielem polonistą ciekawe
zadanie. Słowa nie są tym samym, czym w tekście literackim; obraz staje się zgoła
odmiennym nośnikiem znaczeń niż np. ilustracje przedstawiające dzieła sztuki zawarte
w podręcznikach. Dywagacje Toeplitza prowadzą do przekonania o ideogramatyzacji
tworzywa

komiksowego.

Bardziej

jasną

definicję

tego

zjawiska,

obok

tez o monosensoryczności, elastyczności środków wyrazu i teoretycznym braku
ograniczeń w formułowaniu znaczeń w komiksie, w cytowanym już wcześniej dziele,
wprowadził Birek. Zauważył, że do opisu komiksu odpowiednią jest kategoria
pansemantyczności:
Jedną z ciekawszych właściwości komiksu jest jego „pansemantyczność” – możliwość nasycenia
znaczeniami dosłownie wszelkich elementów struktury wypowiedzi komiksowych. W komiksie mogą
znaczyć nie tylko obrazy i słowa; nośnikami znaczeń może być wzajemne usytuowanie lub kształt kadrów,
rodzaj ramki, krój pisma, kształt dymka, kolor tła, a nawet takie czysto techniczne elementy jak paginacja
czy autorska sygnatura. W wydaniach książkowych ów obszar znaczeniotwórczy rozciąga się na okładkę,

20
21

Ibidem.
K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu…, op. cit., s. 40.
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wyklejkę i stronę tytułową; każdy z tych elementów może w określonym przypadku wnosić do komiksu
dodatkowe znaczenia22.

Jest ono niezwykle istotne ze szkolonego punktu widzenia, ponieważ może
odmienić

zastany

schemat

prowadzonych

lekcji

z

komiksem,

który

opiera

się na przeczytaniu dzieła, odpowiedzi na pytania dotyczące fabuły i ogólnych
przemyśleniach na temat komiksu zasadzających się na tym, że różni się on od literatury.
Zwracanie uwagi na pansemantyczność sprawia, że uczeń, ma świadomość nasycenia
tekstu kultury znaczeniem.
Jak już zostało wcześniej wspomniane, warstwy lingwistyczna i wizualna
w kodzie komunikacyjnym, jakim jest komiks dopełniają się wzajemnie. Interesująco
obrazuje to McClaud w swej książce o komiksie Understanding Comics23. Jego
dywagacje prowadzą do obserwacji zależności między tymi dwoma tworzywami. Obraz
komiksowy może być realistyczny, ale zbliża się tym do fotografii. Jego unikalność
stanowi dążność do prostoty, uniwersalizacji, subiektywizacji i ikoniczności. Przykładem
to uzasadniającym jest zestawienie werystycznego portretu z „buźką” złożoną z koła –
owalu twarzy, dwóch kropek – oczu i kreski – ust. Autor przywołując tezy
o antropocentryczności ludzkiej natury uzasadnia, że człowiek może widzieć postać
ludzką wszędzie tam, gdzie jej nie ma, a więc również w kółku z kreską i dwoma
kropkami. Ukazanie twarzy w sposób odzwierciedlający rzeczywistość powoduje,
że patrzący zwraca uwagę na jej specyficzność, zaś „niedookreśloność” wizerunku
pozwala na utożsamienie się z obrazowaną osobą. Odejście od mimetyzmu i dążenie
do „ikoniczności”

sprawia

również,

że

łatwiej

daje

się

zauważyć

wybrany,

charakterystyczny element postaci. Idąc dalej, najwyższym stopniem ikoniczności
są słowa. To one przywołują wybrane desygnaty. Co ciekawe, kształt werbalny jest inna
od form ewokowanych treści i pojęć Na komiks więc składają się zarówno obrazy, jaki
i słowa. McCloud przedstawia to w obrazowy sposób przywołując dwie postacie –
pisarkę i malarza. Oboje chcą wspólnie stworzyć piękne dzieło. Każde z nich sięga
na wyżyny swych możliwości, jednak ze zderzenia ich dzieł powstaje coś, co nie jest
już ani literaturą, ani malarstwem. To właśnie komiks. Zależność tę ukazuje grafika24:

22

W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 284.
S. McCloud, Understanding Comics. The invisible art, New York 1994, s. 52-53.
24
Na postawie: Ibidem, s. 48.
23
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komiks
literatura

malarstwo

Rysunek 3: Komiks pomiędzy malarstwem i literaturą

Przedstawiony schemat obrazuje dwa, leżące po przeciwległych stronach
sposoby ludzkiej ekspresji. Ogniwo je łączące powinno być, jak zauważył McCloud,
tańcem słowa i obrazu. Oba elementy powinny być względem siebie partnerami, powinny
się dopełniać. Nie uda się, gdy oba jednocześnie starają się prowadzić, jeśli jednak każdy
z partnerów zna swą rolę i wzajemnie są wspierają swą siłą – wtedy naprawdę może
zaistnieć prawdziwa sztuka komiksu. Rozważania na ten temat sięgają jeszcze dalej.
Autor Understanding comics tworzy nawet trójkąt ukazujący, w jaki sposób elementy
komiksowe mogą być namalowane i gdzie w takim układzie odniesienia znajduje
się słowo (które też w dużej mierze jest znakiem). Do trójkąta odwołuje się również
w swej pracy Wojciech Birek25 zauważając w nim pewne nieścisłości i duże
podobieństwo do trójkąta semantycznego desygnat-pojęcie-znaczenie, co jest bardzo
cennym spostrzeżeniem. Likwiduje zaznaczoną przez McClauda granicę językową
i maksymalnie upraszcza całość rysunku:

25

W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 188.
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Rysunek 4: Trójkąt wg. W. Birka

Na ukazanym schemacie widoczny jest związek obrazu i słowa w komiksie, które
mogą rozwijać się w trzech kierunkach: w stronę mimetyzmu (czyli maksymalnego
podobieństwa do desygnatu, realizmu i indywidualizacji), znaczenia (będącego rodzajem
schematu,

idei,

i deformującej).

stosującego
Aby

deformację)

pomóc

oraz

zrozumieć

ekspresji
to

(indywidualizującej

zjawisko,

McCloud

zastosował egzemplifikację opierającą się na nazwiskach znanych malarzy. I tak:
Rembrandt swe miejsce w trójkącie zajmie nieco powyżej lewego dolnego wierzchołka,
ponad nim Monet, jeszcze wyżej, przy górnym wierzchołku Mondrian, Matisse na środku
dolnej podstawy. I bardzo podobnie jest z tworzywem komiksowym. Z tym, że takim
przeobrażeniom ulega nie tylko obraz. Również słowo może być bliższe realizmowi,
ekspresyjności i konceptualizacji. To ważne z uwagi nad zgłębianiem w dalszej części
pracy walorów edukacyjnych komiksu, który może się stać stymulatorem rozważań
o semantyce. Jednak wracając do głównego toku wywodu - jak wspomnieliśmy
wcześniej ów „taniec” warstwy słownej i wizualnej jest domeną komiksu. Aby zrozumieć
istotę tego tworzywa, należy dobrze poznać jego obie strony, zarówno obraz
jak i warstwę lingwistyczną.
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Ważne jest zatem, by każda osoba starająca się wykorzystać komiks
na lekcjach języka polskiego wiedziała jak współgrają one ze sobą w komiksie i że tak
naprawdę, każdy element może coś oznaczać. Niebagatelne jest także, by mieć
świadomość, jak można to wykorzystać w procesie lekcyjnym.
Bardzo ciekawy podział tworzyw komiksowych na narrację i przekaz
werbalny oraz obraz i przekaz niewerbalny stosuje w swej pracy Krzysztof LipkaChudzik26, zaznaczając, że nie da się ich analizować w całkowitym oderwaniu od siebie,
że nieustannie pojawiać będą się elementy świadczące o tym ,że tworzywa te współgrają.
By uzyskać jeszcze większą przejrzystość wyróżniono: narrację i przekaz typograficzny,
przekaz ikoniczny oraz przekaz paraikoniczny. By lepiej poznać omawianą gałąź
artystyczną, warto się zapoznać z ich charakterystykami.

1.2.1

Narracja i przekaz typograficzny

Przekaz słowny w warstwie ukrytej istnieje przede wszystkim w postaci
scenariusza komiksu. Także na powierzchni tego gatunku artystycznego ujawnia
się on wieloaspektowo– począwszy od komentarzy narracyjnych, poprzez dialogi postaci,
wyrazy odzwierciedlające dźwięk, napisy na przedmiotach, w tym artykuły gazetowe,
a skończywszy na sygnaturze autorskiej. Warto zauważyć, że we wszystkich tych
formach słów ważna jest nie tylko treść semantyczna wypływająca ze znaczenia
poszczególnych jednostek, bądź całości leksykalnych, ale także treść znaczeniowa
wynikająca z wizualnej formy, jaką przybiera dane słowo. Słowo zatem posiada
znaczenie podstawowe i naddane, konstytuowane przez jego formę. Obecność przekazu
werbalnego dostrzec można w narracji.
Właściwie występowanie verbum w warstwie relacjonującej jest wielorakie.
Jak zauważył Jerzy Szyłak, można wyróżnić cztery rodzaje użycia słowa w narracji:
1. teksty słowne nie pojawiają się wcale, a jedyny komentarz słowny ma formę tytułu;
2. narracja jest prowadzona wyłącznie obrazem, ale w komiksie znajdują się przytoczenia wypowiedzi
postaci umieszczone w tak zwanych dymkach – konwencjonalnych znakach graficznych, oznaczających
w tym wypadku przytoczenie;
3. prowadzona obrazem narracja jest sporadycznie opatrywana komentarzami słownymi;

26

K. Lipka-Chudzik, Przekaz werbalny i niewerbalny w komiksie, Warszawa 1995 [w:] Składnica naukowa
[w:] Zeszyty komiksowe, red. M. Błażejczyk, dostęp online:
http://www.zeszytykomiksowe.org/strona.php?strona=skladnica, dnia 19 marca 2013 r.
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4. narracja jest prowadzona dwutorowo: do każdego obrazu dołączony jest tekst słowny, w którym mogą
się także pojawić wypowiedzi postaci (w tym wypadku całkowicie upodrzędnione wobec narracji
słownej)

27

.
Najczęstsze jest użycie trzecie, które ma różne stopnie rozpiętości. Narracja

ta może być zredukowana do operatorów miejsca, może się pojawiać okazjonalnie
i zawierać bardziej rozbudowane wypowiedzi oraz może stale lub w dłuższych okresach
towarzyszyć narracji obrazkowej. Oprócz wymiarów obecności komentarza, można
zaobserwować również jego stosunek wobec obrazu – może być redundancyjny,
komplementarny lub opozycyjny. Pierwszy typ stanowi powielanie treści jednego
tworzywa przez drugie, komplementarność stanowi wzajemne dopełnianie tekstu
i obrazu, opozycyjność zaś ujawnia się przy dysonansie przekazu werbalnego
i obrazowego28.

Obecność narracji w utworze może być więc wielostopniowa –

począwszy od całkowitego jej braku, poprzez dopełnienie obrazu, aż nawet po jego
zaprzeczenie.
Bardzo podobnie jest z dialogami. To słowa, które są myślami,
bądź wypowiedziami postaci komiksowych. Mogą być obecne w danym tekście kultury,
nie jest

to

jednak

z

obligatoryjne,

(np. Mr O i Mr I L.Trondheima29).

ponieważ

Stanowią

istnieją
jednak

np.

komiksy

element

nieme

uważany

za charakterystyczny dla komiksu (np. francuska nazwa garunku fumetti oznacza właśnie
dymek). Wypowiedzi postaci to nie jedyna droga dotarcia do odbiorcy iluzji dźwięku.
W komiksach znajdują się również onomatopeje (np. bum!), które używając kodu
językowego, sprawiają, że dzieło zaczyna pulsować brzmieniem. Słowo obecne jest
również na przedmiotach ukazanych w poszczególnych ujęciach stając się nośnikiem
znaczeń. Może być to słowo obecne np. na narysowanej etykiecie słoika, ale także
w przedstawionych gazetach, maszynopisach. Ostatnim elementem obecności słowa jest
sygnatura autorska, która może przybierać bardzo różne formy. Każdy z tych
elementów jest słowem, które znaczy, jednak ich kształt, kolor i sposób ekspresji
ewokuje znaczenia naddane przez przekaz niewerbalny.

27

vide: W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 261.
Ibidem, s. 265.
29
L. Trondheim, Mr O, NBM 2004; idem, Mr I, NBM 2007.
28
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1.2.2

Przekaz ikoniczny

Przekaz ten może być zrealizowany za pomocą artystycznych środków
wyrazu: kształtu kreski, jej intensywności, szczegółowości, użycia koloru lub jego braku,
dobraniu odpowiednich perspektyw i ujęć poszczególnych kratek komiksu. To także
sposób skomponowania kadrów komiksu względem siebie, które mogą być połączeniem
momentów ruchu (np. zamykanie i otwieranie powieki), akcji, zderzeniem różnych
obiektów, następstwem poszczególnych scen, ukazaniem wielu aspektów tego samego
zjawiska, a także mogą być komponowane na zasadzie braku logicznego związku między
obiektami przedstawionymi na dwóch sąsiednich obrazkach30. Każdy z tych sposobów
implikuje zgoła odmienne efekty. Ukazywanie kilku momentów tego samego ruchu
zwraca uwagę na samą czynność, natomiast zderzenie dwóch odmiennych obrazów
powoduje szukanie w umyśle odbiorcy związków między nimi. Tym sposobem historia
zostaje niejako opowiedziano „pomiędzy” obrazami. Bardzo istotną rzeczą, którą należy
również w tym miejscu uwzględnić, jest istnienie miejsc niedookreślonych w dziełach
artystycznych. Przestrzenie te odbiorca wypełnia na swój sposób. To dobrze tłumaczy
schematyczność niektórych komiksów. Zbytnia szczegółowość, bowiem zaburzyłaby
ten proces.
1.2.3

Przekaz paraikoniczny

Kolejną istotną kwestią jest pansemantyczność tej sztuki, bowiem wszystko
jest obarczone znaczeniem – również elementy nie będące typowo obrazem ani słowem,
a więc: kształt ramek, czcionka tekstu, znaki umowne. Wszystkie te aspekty percepcji
dzieła komiksowego należy uwzględnić przygotowując lekcję o komiksie.
1.3 Krótka historia komiksu
Ludzkość już u zarania swych dziejów miała skłonność do utrwalania historii.
Wystarczy wspomnieć dla przykładu rysunki naskalne z jaskini Lascaux we Francji.
Opowiadanie obrazami ma długo historię. W późniejszych czasach pojawiało się również
mnóstwo podobnych form, które dla potrzeb tej pracy nazywać będziemy
prekomiksowymi. Do tej kategorii nie można zaliczyć hieroglifów, ponieważ
to już rodzaj pisma, wizualnej reprezentacji dźwięków. Podczas gdy w obrazie potrafimy
odnaleźć elementy świata nas otaczającego i do jego powierzchownego rozszyfrowania
nie jest potrzebna znajomości kodu językowego, w piśmie egipskim brak kompetencji
30

S. McCloud, Understanding comics…, op. cit., s. 74.
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w dziedzinie semantyki poszczególnych znaków sprawia, że staje się ono niemożliwe
do odczytania. W tym miejscu ujawnia się domena obrazu – odczytujemy go intuicyjnie,
bez dodatkowej wiedzy. Kolejnymi przykładami form protokomiksowych są: egipskie
rysunki, greckie malarstwo wazowe, kolumna Trajana, tkanina z Bayeux, manuskrypt
prekolumbijski

odkryty

przez

Korteza.

Komiksami,

wbrew

pozorom,

nie są średniowieczne obrazy, w których z ust postaci wychodzą dymki z tekstami,
np. Zmarły przed sądem boskim z Godzinek Rohan, ani też wszelkiego rodzaju biblie
pauperum , np. drzwi gnieźnieńskie. Ukazują one jednak nieustanną dążność ludzkości
do prób opowiadania obrazami31. Jerzy Szyłak zwraca również uwagę na aspekt
„przerysowania”,

czyli

odwzorowania

nie

będącego

w ścisłym

powiązaniu

z mimetyzmem, ale skupiającego się na istotnych elementach, często je uwypuklającym,
pomijającym zbędne32. Kolejnym ogniwem prekomiksów jest twórczość Wiliama
Hogartha33. Jego ilustracje do Klubu Pickwicka stanowiły zapowiedź nowego stosunku
do obrazu.
Jednak na pierwszy plan wysuwają się trzej twórcy: Rudolphe Töpffer,
Gustave Doré i Wilhelm Busch34. Ich twórczość w niniejszej pracy nazwana będzie
protokomiksową. Pierwszy z trójki, w przeciwieństwie do rysowników z czasów
wcześniejszych, wygrywał akordy znaczeń nie przez same rysunki, a przez
ich zestawienie. Kolejny, układając splątaną i żmudnie realizowaną narrację, otwierał
królestwo metafory

35

. Jego Historia Świętej Rusi została oparta na takim powiązaniu

słowa i obrazu, że często stają wobec siebie w opozycji. U ostatniego z plejady twórców
protokomiksowych – Wilhelma Busha dostrzec można kolejne etapy dziania
się, wypracował też sposób przedstawiania ruchu, emocji i przeżyć postaci36.
Z historyjek tworzonych przez wymienionych i im podobnych artystów
w latach 1894-1897 wykształcił się komiks. Twórcami pierwszych dzieł tego typu
byli R. F. Outcault – autor Yellow Kid oraz Rugolph Dirks – autor Katzenjammer Kids.
Popularność, jaką zdobyli, zawdzięczają serialności historyjek i ich publikacjom
31

Por. S. McClaud, Understanding comics…, op. cit, passim.
J. Szyłak, Komiks…, op. cit., s. 7.
33
Uwaga na nazwisko! W pracach dotyczących komiksów zostało ono już dwa razy zniekształcone:
pierwszy raz w artykule B. Dyduchowej Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie (Hohart),
co zauważył W. Birek w artykule Komiks- kłopotliwy obiekt edukacji [w:] Zeszyty naukowy Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie Dydaktyka 6. Seria filologiczna, Rzeszów 1999 i drugi raz (Hoghardt)
w artykule Adama Cichonia Historia komiksu [w:] Publikacje nauczycieli ze szkoły w Rzezawie [w:]
www.psp.rzezawa.pl/publikacje.html, dostęp online: 1 marca 2013 r.
34
J. Szyłak, Komiks…, op. cit., s. 7.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
32
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w pismach. Zaczęło się pojawiać całe mnóstwo opowieści im podobnych. Bohaterami
ich byli mężowie tyranizowani przez żony, panny na wydaniu, niesforne dzieciaki,
zrzędliwi

urzędnicy.

obyczajowymi37.

Ich

Upływ

galeria
czasu

ulegała

powiększeniu

spowodował

wraz

zainteresowanie

z

przemianami

innymi

kręgami

tematycznymi. Zaczęły pojawiać się komiksy awanturnicze, np. Tarzan Hala Forestera
(1929r.), skupiające się na fantastyce naukowej. Im bliżej współczesności, tym więcej
odmian komiksów. W latach trzydziestych XX wieku zaczęto sięgać po komiks,
by przekazać treści propagandowe i polityczne, np. Batman, Supermen. Pierwotnym
odbiorcą komiksu była osoba dorosła, jednak z czasem zaczęły się pojawiać historie
adresowane do dzieci, np. Kaczor Donald.
W Polsce w latach powojennych znaczące było powstanie serii Przygód
Koziołka Matołka. Później jednak, ze względu na ówczesny ustrój polityczny, medium
tego używano jako narzędzia propagandy. Do znaczących należy zaliczyć komiksy
Tytusa Jerzego Chmielewskiego Tytus, Romek i A’Tomiek, Janusza Christy Kajtek i Koko
oraz Kajko i Kokosz. Warto zwrócić również uwagę na Funky Kovala Bogusława
Polocha, Macieja Parowskiego i Jacka Rodka. Im bliżej współczesności, tym komiks
coraz częściej wraca do swego pierwotnego odbiorcy – osoby dorosłej. Często pojawia
się komiks o zabarwieniu erotycznym lub brutalnym (np. Sin City, 300 Franka Millera).
Wiąże

się

on

także

z

innymi

dziedzinami

Warto mu więc poświęcić trochę miejsca w edukacji.

37

Ibidem, s. 23.
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sztuki,

bywa

ekranizowany.

2

Miejsce komiksu w edukacji polonistycznej
2.1 Wizualna i technologiczna sfera współczesnego świata a komiks
Rolą edukacji polonistycznej jest zarówno nauczenie młodych ludzi podstaw

obcowania z literaturą i posługiwania się językiem, jak i wychowanie ich na osoby
umiejące odnaleźć się w kulturze. Współczesne realia cywilizacyjne stwarzają dość
specyficzne warunki dla edukacji. Nieustanny postęp technologiczny sprawia, że dużo
łatwiejszy staje się dostęp do wszelkiego rodzaju wiadomości. Dawniej informacja
wypływała przeważnie z analizy i interpretacji zjawisk. Obecnie, wnioskowanie
na podstawie przesłanek ustępuje miejsca selekcji danych. Dzieje się tak dlatego,
że zmysły ludzkie są bombardowane milionami przetworzonych już informacji. Prze
to, mechanizm rozumienia ogranicza się jedynie do percepcji danego bodźca
i ewentualnej jego selekcji lub akceptacji. Zanika zatem proces interpretacji
i wartościowania. Nie oznacza to, że młodzi ludzie w obecnych czasach mają deficyty
intelektualne – wręcz przeciwnie – mają możliwość przyswojenia znacznie większej
ilości danych niż ich rodzice i często to robią. Warto więc wykorzystać ten fakt
i potraktować go nie jako pole do porażki edukacji polonistycznej, która w dużej mierze
opiera się na wartościowaniu i interpretacji, a raczej jako szansę na to, by nauczyć
uczniów, w jaki sposób radzić sobie we współczesnym, polisensorycznym świecie.
Ważne jest, by potrafili uzyskać z różnych zjawisk, z tekstów kultury z którymi będą
się stykać jak najwięcej korzyści.
Jak już zostało wspomniane wyżej, odbiór rzeczywistości obecnie odbywa
się wieloma kanałami percepcji jednocześnie. Miejsce sztuki słowa zajmują teksty
kultury, które zbudowane są z różnych tworzyw, przekazują treści zawarte w różnych
kodach. To dość charakterystyczne, że w przekazach, z którymi uczniowie mają stały
kontakt, dominuje sfera ikoniczna38. Egzemplifikacja tego zjawiska zawiera w sobie
wiele czynników. Pierwszym z nich jest przede wszystkim ogrom czasu spędzanego
przez młodych ludzi przy komputerze i w Internecie. Są to kanały informacyjne
odwołujące się w ogromnej części do zmysłu wzroku. Zawarte w nich treści tekstowe
prawie zawsze inkrustowane są ilustracjami, bądź obrazkami, najczęściej zaś sam
element ikoniczny staje się centrum przekazu informacji. Dzieje się tak często
38

A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu (na przykładzie komiksu) [w:] „Biuletyn Informacji
Bibliotecznych i kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi”, nr 17, 2010 r.,
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w popularnych ostatnio memach. To połączenie obrazu, bądź filmu i krótkiego,
jednozdaniowego bądź jednowyrazowego komentarza pod nim39. Memy bardzo często
bywają komiksami. Twórcy tych opowieści rysunkowych poruszają bardzo często ważkie
dla życia problemy społeczne i dylematy etyczne. W dużej mierze aspekty te przekazane
są pod osłoną komizmu, bądź czarnego humoru. Często zawierają błędy logiczne
i językowe. Nie jest to jednak czynnik, który może zdyskredytować tę formę twórczości,
gdyż najistotniejsze jest dla szkolnej refleksji uobecnianie w różnych obiegach
kulturowych

istotnych

dla

życia

społecznego

problemów40.

Kolejny

czynnik

to, co zadziwiające, typ gospodarki, która oparta jest na kapitalizmie. Każdy
z podmiotów gospodarczych, chcąc dotrzeć do odbiorcy z produktem, bądź usługą,
zmuszony jest do przekazania potencjalnemu nabywcy informacji handlowej. Ważna jest
szybkość odbioru i dotarcie do pokładów podświadomości, więc współcześni twórcy
reklam, biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania percepcyjne, bardzo często operują
graficznym symbolem, bądź obrazem konotującym określone uczucia i myśli.
W codziennym życiu poza obrazami rzeczywistości przyswajanymi naturalnie przez
zmysł wzroku stykamy się również z gotowymi, wypreparowanymi tworami
ikonicznymi, w których często każdy, nawet najmniejszy element, jak krój i wielkość
czcionki ma znaczenie. Rolą nauczyciela polonisty jest zatem rozpoznanie i nauka
wstępnego wartościowania tekstów kultury, także tych, które nie występują w oficjalnym
jej obiegu41. Musi on zostać przewodnikiem po meandrach współczesnego świata
i nauczać, jak odnajdywać nawet w pozornie strywializowanych formach głębsze sensy,
jak w strumieniu polisensoryczności odnaleźć to, co najważniejsze42. Niezwykle istotne
jest, by uczeń został przygotowany i zaopatrzony w narzędzia, dzięki którym będzie
w stanie zrozumieć otaczający go świat. Posłużą mu one później za podstawę
samokształcenia a także rozwijania własnych umiejętności.
Kolejnym, obok aspektu wizualnego współczesnego świata jest jego
komputeryzacja i informatyzacja. Obecnie podstawowym źródłem przekazu informacji
jest właśnie Internet, co w dużej mierze przyczynia się do zmian w nauczaniu. Postęp
technologiczny sprawił, że ułatwiony został proces publikacji własnej twórczości i nawet
samego jej tworzenia. Prawidłowości tej podlega również twórczość komiksowa. Dziś
39

Z memami można zetknąć się np. na stronach: www.demotywatory.pl, www.komixxy.pl,
www.wiocha.pl, www.kwejk.pl, dostęp online, dnia: 18 kwietnia 2013 r.
40
A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu…, op. cit., s. 2.
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Ibidem.
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Ibidem.
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narzędziem może być nie tylko ołówek i kartka, ale także ekran i klawiatura komputera.
Jak wiadomo, umiejętności i wyobraźnia twórcy są nadal ważne, jednak nie są hamowane
przez brak sprawności manualnych. Do stworzenia komiksu przy pomocy komputera
można wykorzystać gotowe już zdjęcia, obrazki i stworzyć nowe zależności między nimi.
Komputer może więc ułatwić cały proces tworzenia komiksu43. Na lekcjach języka
polskiego bowiem dzieci często odczuwają brak sprawności rysowniczych i przez
to zniechęcają się do dalszej pracy44. Tworzenie komiksu za pomocą multimedialnych
narzędzi może znacznie zwiększyć dziecięce motywacje: częściowo usunąć strach przed
narysowaniem komiksu w sposób nieprofesjonalny i uwolnić swobodną dziecięcą
ekspresję. Powrót do rozważań na temat tworzenia komiksów przy pomocy komputera
nastąpi w podrozdziale na temat kreowania ich na lekcjach języka polskiego.
Niebagatelny jest również etap czytania komiksu, który współcześnie często odbywa
się poprzez

nowe

wykorzystanie

technologii.

Jak

słusznie

zauważył

Adam

Mazurkiewicz:
Coraz częściej w fantomatycznych45 przestrzeniach sieci internetowej pojawiają się zjawiska quasikomiksowe, które wyewoluowały z konwencjonalnej opowieści rysunkowej: przykładem służy fotokomiks, będący połączeniem sztuki fotografii i komiksowej narracji oraz komiks interaktywny, w którym
rozgraniczenie roli autora i odbiorcy ulega zakwestionowaniu 46.

W tym samym artykule autor zauważa jeszcze ważną kwestię: kultura staje
się syntopią technologii i sztuki. Tym samym, środek przekazu wpływa w dużej mierze
na sam przekaz. Ten fakt dobrze ilustrują wspomniane wcześniej, a coraz częściej
pojawiające się w przestrzeni wirtualnej, twory para-komisowe. Co ciekawe, ich forma
zdeterminowana jest właśnie przez rodzaj przekazu: kształt plansz dostosowany
jest do wielkości obrazu wyświetlanego na monitorze, a duża częstotliwość pojawiania
się określonej tematyki połączona z dość stałym i dużym gronem odbiorców skutkuje
powstaniem

symboli.

Zjawisko

komiksu

internetowego

to

dobry

materiał

do wykorzystania na lekcjach języka polskiego. Jest ono bowiem elementem stale
obecnym w życiu dzisiejszej młodzieży szkolnej, a więc znajduje się w pewnym stopniu
w kręgu jej zainteresowań. Obecnie, zainteresowanie komiksem ma nieco odmienny
43

V. Marianthi, M. Boloudakis, S. Retalis, From digitised comic books to digital hypermedia comics
books: their use in education [w:] www.comicstripcreator.org/files/papers/DigitalHypermediaComics.pdf,
dostęp online, dnia: 2 lutego 2013 r.
44
Por. wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby niniejszej pracy w rozdziale trzecim.
45
Wytwarzających w umyśle ludzkim złudzenie sztucznej rzeczywistości.
46
A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu…, op. cit., s. 3.
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charakter niż miało to miejsce w latach dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie gatunek
artystyczny, który jest przedmiotem tej pracy, był przejawem swego rodzaju mody. Teraz
odbiorcy typowych komiksów to wąskie, lecz stabilne grono. Zjawiska quasi-komiksowe
stanowią przedmiot zainteresowania znacznie większej liczby osób. Często stanowią
one nawet w mniemaniu uczniów przejaw kontrkultury, rozumianej jako wyraz buntu
wobec ogólnie uznanych wartości. Jest do dobre pole do rozpoczęcia dialogu
ukazującego zawirowania immaginarium communis w różnych obiegach i tekstach
kultury47.
Komiks w edukacji polonistycznej może być bardzo użyteczny z uwagi
nad jego polisensoryczną analogię do współczesnego świata i obecne zainteresowania
młodych ludzi. To główne aspekty, które warto uwzględnić podczas zajęć edukacyjnych,
bowiem stanowić one mogą źródło zainteresowania i wiedzy. Wykorzystywanie
omawianego gatunku artystycznego na lekcjach nie powinno być nastawione jedynie
na rozbudzenie ciekawości uczniów, przez to, że poruszana na lekcji kwestia odnosi
się do świata im bliskiego. To dobry punkt wyjścia, jednak wykorzystywanie treści
w procesie edukacyjnym jedynie po to, by przykuć uwagę uczniów, ukazuje dane
zjawisko jedynie pobieżnie, nie dając szans na jego dogłębną eksploatację, która z kolei
przynieść może wiele owocnych doświadczeń. Fakt ten został dostrzeżony już dawno
i edukacja przez komiks, jako tekst kultury, została wpisana w podstawę programową.
Całość procesu jednak uzależniona jest w dużej mierze od nauczyciela i od jego inwencji
twórczej, jednak główny przebieg procesu dydaktycznego jest zawarty w wymienionym
wyżej dokumencie . Zatem stosowanie komiksu na lekcji nie jest uzależnione jedynie
od chęci i aspiracji pedagoga, ale jest jednym z wymogów edukacyjnych.

2.2 Komiks wobec podstawy programowej i kanonu lektur
Jak już zostało wcześniej wspomniane, wykorzystanie komiksu na lekcjach
języka polskiego zasugerowane jest w podstawie programowej 48. Celowość takich
działań wydaje się pozornie jasna, jednak tak naprawdę z istnienia wielu jej aspektów
gros nauczycieli nie zadaje sobie sprawy. Podrozdział ten poświęcony będzie w dużej
mierze właśnie temu zagadnieniu. Ponadto poruszone zostaną kwestie szczegółowych

47

Ibidem, passim.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [w:]
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.
48

23

umiejętności uczniów, które może kształcić komiks, a także zależności między
twórczością komiksową a kanonem lektur.
Najbardziej jasnym powodem wykorzystania tego gatunku artystycznego
w edukacji jest możliwość zapoznania uczniów z tekstem kultury popularnej. To istotne
szczególnie na drugim etapie nauczania, kiedy to młodzi ludzie często po raz pierwszy
stykają się z danym gatunkiem artystycznym lub wcześniej mieli z nim do czynienia
i sobie tego nie uświadamiali. Te pierwsze spotkania bywają ogólną nauką tego, jak
czytać komiks. Na kolejnym etapie edukacji obcowanie z tą gałęzią sztuki staje się dla
uczniów przejawem funkcjonowania wielu motywów obecnych w literaturze dawnej,
a także we współczesnej immaginnarium communis. Kolejny ważny aspekt to możliwość
kształtowania

umiejętności

sprawnego

posługiwania

się

językiem

–

zarówno

w kodowaniu, jak i dekodowaniu informacji, co realizowane być może przez szereg
różnorodnych ćwiczeń, np. tzw. storytelling lub opis kadru, o czym szerzej w kolejnych
rozdziałach. Tworzenie komiksu na lekcjach języka polskiego, jeśli jest realizowane
za pomocą komputerów, stanowi również w pewnym stopniu przygotowanie uczniów
do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ponadto zarówno czytanie, jak i sporządzanie
komiksu wdraża uczniów do życia we współczesnym świecie, który jak już zostało
wcześniej wspomniane, jest polisensoryczny. Tak więc wszelkie lekcyjne działania
mające na celu przybliżenie uczniowi komiksu sprawiają, że poznaje on tekst kultury,
umiejętnie posługuje się ojczystym językiem, jest zorientowany w kulturze, nabywa
umiejętności niezbędnych w funkcjonowaniu w świecie, a także potrafi analizować
i interpretować komunikaty płynące z mass mediów. Wszystkie te aspekty zawarte
są w celach podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach49. Komiks zatem,
najogólniej rzecz biorąc, może stanowić ciekawy środek do realizacji zadań, do których
prawnie zobligowani są nauczyciele języka polskiego. Jest w dużej mierze również
elementem treści kształcenia, ponieważ stanowi przykład tekstu kultury, z którym uczeń
musi się zaznajomić. Zatem uczenie za pomocą komiksu jest dość złożone. Lekcja z tym
tekstem kultury może opierać się na jego poznawaniu, a może także przy pomocy jego
tworzywa służyć do realizacji wielu innych celów kształcenia. Ta dwoistość nie jest
od razu jasna i często bywa, że dydaktycy języka polskiego poprzestają na prostszym
rozwiązaniu z braku świadomości istnienia innych sposobów postępowania z danym
tworzywem.

49

Ibidem, s. 9-11.
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Jednak w jakich sytuacjach lekcyjnych i do nauki jakich umiejętności
szczegółowych omawianą formę artystyczną można zastosować? Odpowiedź znaleźć
można w podstawie programowej. W dokumencie tym, w miejscu charakterystyki
poszczególnych etapów edukacyjnych znajdują się umiejętności, które uczeń musi
w danym czasie opanować a także cele kształcenia wyznaczające nauczycielowi
kierunek, w jakim ma zmierzać dydaktyka. Biorąc pod uwagę wcześniejszy wywód,
realizacja tych aspektów może odbywać się różnymi drogami, a więc również poprzez
naukę przez komiks. W tabelce poniżej zostały one wyselekcjonowane pod względem
zbieżności z potencjałem tworzywa komiksowego, a także uszeregowane:

Tabela 1: Komiks a podstawa programowa
Cele i treści na
poszczególnych

Wymagania szczegółowe:

etapach
edukacyjnych:
1.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
a. rozpoznawanie różnych tekstów kultury i stosowanie odpowiednich
sposobów ich odbioru,

cele
kształcenia na

2.

analiza i interpretacja tekstów kultury:

drugim etapie

a. rozpoznawanie konwencji gatunkowych tekstów kultury,

edukacyjnym:

b. odszukiwanie w nich znaczeń ukrytych,
c. kształtowanie w kontakcie z dziełami kultury swojej hierarchii wartości,
gustów i wrażliwości.
1.

Analiza i interpretacja tekstów kultury:
a. wstępne rozpoznanie:

treści
nauczania na
drugim etapie
edukacyjnym:

a.

nazywanie swoich reakcji czytelniczych (wrażeń i emocji),

b.

konfrontowanie sytuacji bohaterów z własnymi doświadczeniami,

c.

wyrażanie swojego stosunku do postaci;

b. analiza:
a.

dostrzeganie swoistości dzieła,

b.

odróżnianie fikcji artystycznej od rzeczywistości, realizmu od
fantastyki,

c.

wyodrębnianie elementów dzieła filmowego,

d.

omawianie akcji, wyodrębnianie wątków, zdarzeń,

e.

charakteryzowanie i ocena bohaterów,

f.

identyfikowanie np. komiksu,

c.

wartościowanie – odnajdywanie wzorów pozytywnych

i negatywnych.
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1.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
a. podejmowanie refleksji nad znaczeniem słów i dążenie do ich rozumienia,

cele

b. doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury, dążenie

kształcenia na

do ich samodzielnej i świadomej lektury,

trzecim etapie

c. czytanie tekstów kultury charakterystycznych dla danego wieku i

edukacyjnym:

możliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej.

1.

Odbiór wypowiedzi i zawartych w niej informacji:
a. rozróżnianie informacji przekazanych werbalnie i zawartych w dźwięku i
obrazie;

2.

analiza i interpretacja tekstów kultury:
a. rozpoznanie wstępne:
a.

rozpoznanie uczuć jakie budzi dane dzieło,

b.

rozpoznanie problematyki;

b. Analiza:
a.

przedstawienie najistotniejszych treści w takim porządku, w jakim
występują one w tekście,

b.

charakteryzowanie postaci mówiącej w utworze,

c.

rozróżnienie narracji pierwszoosobowej i trzecioosobowej,

d.

wskazanie funkcji środków stylistycznych w zakresie:
1. słownictwa: neologizmy, archaizmy, zdrobnienia, zgrubienia,
metafory,

treści

2. składni: powtórzenia, pytania retoryczne,

nauczania na
trzecim etapie
edukacyjnym

3. fonetyki: rym, rytm, wyrazy dźwiękonaśladowcze;
e.

omówienie funkcji elementów konstrukcyjnych utworu: tytuł,
podtytuł, puenta, punt kulminacyjny,

f.

znajdowanie w tekstach kultury popularnej,
(np. w komiksach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i
kulturowych,

g.

wskazywanie przykładów mieszania gatunków,

h.

uwzględnianie w analizie specyfiki danego tekstu kultury;

c. interpretacja:
a.

przedstawienie propozycji odczytania danego tekstu kultury

b.

uwzględnienie w interpretacji kontekstów

d. wartościowanie:
a.

posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami wartości pozytywnych i
ich przeciwieństwami a także odnajdywanie ich obecności w życiu i
w sztuce,

b.

omówienie na podstawie tekstów kultury wartości ponadczasowych,
poddanie refleksji wartości uniwersalnych;
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3.

tworzenie wypowiedzi
a. mówienie i pisanie:
a.

stosowanie zasad spójności tekstu w tworzeniu spójnej wypowiedzi,

b.

selektywne korzystanie z informacji zamieszczonych w Internecie.

Powyższa tabela stanowi zbiór treści nauczania i celów kształcenia
mogących mieć na lekcji języka polskiego powiązanie z komiksem. Niektóre z tych
elementów pozornie z omawianym gatunkiem artystycznym nie mają nic wspólnego.
Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj punkt ciężkości na lekcji położony jest głównie
na fabularność utworu komiksowego. Ważna jest przede wszystkim akcja i świat
przedstawiony,

który

uczniowie

powinni

rozumieć

i

przyswajać.

Założenia

te realizowane mogą być przy pomocy wielu środków, między innymi za pomocą
tworzenia

planu

ramowego

i

szczegółowego,

charakterystyki

bohaterów,

tzw. storytelling. Wracając do głównej myśli – samo tworzywo tekstu kultury
jest w pewien sposób obecne, ponieważ uczniowie są poinformowani, czym jest komiks
i że to z nim się właśnie zetkną. Jest to więc informacja podstawowa. By wydobyć
z komiksu więcej walorów edukacyjnych i by możliwym było realizowanie większej
liczby celów i treści, do których obliguje podstawa programowa, należy do omówionej
warstwy podstawowego odbioru dodać dydaktyczne aspekty analizy poszczególnych
elementów tworzywa, czyli prościej to ujmując – w sytuacji lekcyjnej będą to przede
wszystkim badania poszczególnych kadrów. Jak wiadomo, każda z kratek komiksu
przypomina obraz. Na zasadzie odbioru i interpretacji obrazu na lekcji można
z powodzeniem wydobyć z obrazków komiksowych i ich powiązań między sobą całą
masę znaczeń. Warto wziąć przy analizie pod uwagę znaczące części składowe takie jak
kolor tła, kształt liter, sposób poruszania się postaci, czy nawet kształt kreski rysownika.
Wszystkie te elementy zostały opisane w poprzednim rozdziale pod hasłem Specyfika
tworzywa komiksowego. Taki sposób postępowania lekcyjnego z omawianym tekstem
kultury sprawia,

że

jak

już

wcześniej

zostało

wspomniane,

możliwe

stają

się do zrealizowania aspekty kształcenia zazwyczaj nieuwzględniane potencjalnie
w lekcjach z komiksem. W tym wypadku są to: odnajdywanie znaczeń ukrytych,
podejmowanie refleksji nad formą słów, często zdominowanej użyciem środków
stylistycznych i ich znaczeniem, rozróżnianie informacji zawartych w obrazie
i przekazanych

werbalnie.

Jest

to

więc,

w

dużym

uproszczeniu,

analiza

dekonstruktywistyczna, czyli rozbiór części składowych komiksu, dochodzenie
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do ich znaczeń, a następnie próba syntezy wszystkich tych elementów i próba
wyciągnięcia ujednoliconego wniosku wynikającego ze zdobytych uprzednio informacji.
Taki sposób postępowania lekcyjnego wnosi wiele, jednak nie wykorzystuje całego
wachlarza możliwości proponowanego przez podstawę programową. Kolejny, bardzo
istotny w omawianych typach lekcji aspekt, to wartościowanie i umiejętność odnoszenia
motywów i wydarzeń do literatury i życia. To stały element w postępowaniu z dziełami
na lekcjach języka polskiego, który bardzo dużo wnosi do uczniowskiego rozumienia
kultury, która staje się w jego oczach dużą wieżą, na której podstawie dobudowywane są
kolejne piętra. To wizja zbliżona do widzenia obecnej cywilizacji, jako karłów stojących
na ramionach olbrzymów50. W komiksie jest to szczególnie widoczne, gdyż niezwykle
często spotkać się w nim można z pewnego rodzaju intertekstualną grą autora
z czytelnikiem. Tekst często inkrustowany jest cytatami, parafrazami, bądź trawestacjami
znanymi z wielkich dzieł literatury i doniosłych wydarzeń historycznych. Wyrazisty
przykład stanowi seria Asterix i Obelix Uderzo, a na gruncie polskim np. Skąd się bierze
woda sodowa Baranowskiego. Tak jak za pomocą każdego innego materiału
edukacyjnego, za pomocą komiksu również z powodzeniem można zrealizować cele
edukacyjne dotyczące umiejętności posługiwania się Internetem i technologią. Dobrym
sposobem wykorzystania tego tekstu kultury do celów związanych z technologią
i selektywnym oraz sprawnym posługiwaniu się informacją jest tworzenie komiksu
za pomocą komputerów. Pozwala to na rozwijanie umiejętności typowych dla tworzenia
komiksów: projektowania scenariusza, dialogów, rozmieszczenia treści na stronie,
rozwoju kreatywności ucznia, a także eliminuje strach przed rysowaniem, motywowany
często przekonaniem o braku uzdolnień plastycznych, jak i pozwala na rozwój
kompetencji technologicznych. Reasumując – lekcja z komiksem może wnieść
do uczniowskich kompetencji jeszcze więcej, gdy realizowana będzie przez pryzmaty:
dekonstruktywizmu

pozwalającego

na analizę

obrazu,

kulturowych

odwołań

intertekstualnych oraz współczesnych potrzeb technologicznych.
Jak już zostało wcześniej po wielokroć podkreślone – podstawa
programowa naświetla kierunek edukacyjny. Poszczególne cele mogą być realizowane
różnymi drogami. I co najważniejsze – lekcja mająca w swym ogniwie omawiany tekst
kultury nie musi kończyć się jedynie na percepcji fabuły i umiejętnościach wyróżnienia
tego gatunku artystycznego spośród innych. Wgłębiając się w dane dzieło można pójść
50

Parafraza słów Bernarda z Chartres, S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa
2000, s. 486.
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o krok dalej i za jego pomocą wyposażać uczniów w jeszcze inne umiejętności
i wiadomości.
Jak zostało zasygnalizowane we wstępie do tego podrozdziału, ostatnim
punktem, na jaki zostanie położony nacisk, jest zawarty w podstawie programowej kanon
lektur. Co ciekawe, wiele z nich ma swoje komiksowe odpowiedniki, które można
z powodzeniem wykorzystać na lekcji. Zderzenie tekstu literackiego i omawianego
gatunku

artystycznego może prowadzić do ciekawych wniosków. Uczniowie

po przeczytaniu lektury mogą mieć całkowicie inne wizje świata przedstawionego
niż autor

komiksu.

Warto

być

świadomym

funkcjonowania

takich

dopełnień

lekturowych, ponieważ z powodzeniem można je wykorzystać na lekcji. Stanowić mogą
one zarówno źródło wniosków na temat percepcji dzieł literackich a także inspirację
do uczniowskiej twórczości komiksowej. Nierzadko również tekst literacki posiada swój
ekwiwalent zarówno komiksowy, jak i filmowy, co stanowić może bardzo ciekawe
zagadnienie lekcyjne. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą lektury z kanonu
i ich komiksowe odpowiedniki:
Tabela 2: Komiksy i ich lekturowe odpowiedniki
lektura

komiks

Wybrane lektury i ich komiksowe odpowiedniki w szkole podstawowej
Baśnie i legendy (wybór)

B. Seidler, G. Rosiński, Polskie legendy

C. Collodi, Pinokio

T. Horváth, A. Dargay, Pinokio

H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

J. Dąbała, T. Wilczkiewicz, W pustyni i w puszczy

J. Verne, W 80 dni dookoła świata

S. Weinfeld, A. Chyży, W 80 dni dookoła świata

J .R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

D. Wenzel, Ch. Dixon i S. Deming, Hobbit.
Komiks

K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

B. Kusztelski, Szatan z siódmej klasy. Komiks

M. Twain, Przygody Tomka Sawyera

T. Horváth, A. Dargay, Przygody Tomka Sawyera

Mity greckie (wybór)

S. Parker, D. West, Mity greckie w komiksie
M. Szyszko, Sąd Parysa

Wybrane lektury i ich komiksowe odpowiedniki w gimnazjum
A. de Saint- Exupery, Mały książę

J. Sfar, Mały książę

Biblia (opis stworzenia świata)

J. Krzyżanowski, J. Wróblewski, Biblia

H. Sienkiewicz, Krzyżacy

R. D. Jaquette, B. Capo, Krzyżacy. W cieniu
czarnych kniei

H. Sienkiewicz, Quo Vadis

J. Miarka, J. Ozga, Komiks na motywach powieści
H. Sienkiewicza „Quo Vadis”

W. Szekspir, Romeo i Julia

E. Bilal, Julia i Roem
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Wybrany utwór fantasty (np. J. R. R. Tolkiena lub

B. Ploch, A. Sapkowski, M. Prarowski,

A. Sapkowskiego):

Wiedźmin

A. Sapkowski, Wiedźmin

Przywołanych piętnaście pozycji z pewnością nie wyczerpuje całego
wachlarza możliwości w tej dziedzinie. Już sama świadomość istnienia kilku
komiksowych adaptacji Quo Vadis, a także W pustyni i w puszczy Sienkiewicza nasuwa
na myśl twierdzenie, że popularne wątki literackie zawsze znajdą oddźwięk w innych
dziedzinach sztuki. Często przewija się w dyskusjach na ten temat twierdzenie,
że adaptacje te są wtórne w stosunku do pierwowzorów i że nie są niezbędne,
bo Sienkiewicz doskonale broni się sam.51Jest w tym twierdzeniu bardzo duża doza
obiektywizmu, jednak czemu nie wykorzystać dostępnych materiałów, by uzmysłowić
uczniom właśnie jak bardzo proza potrafi być plastyczna? Znane ut poesis pictura może
stać się w ten sposób jeszcze bliższe. Do każdego utworu trzeba podejść z dużą dawką
krytycyzmu, jednak nie warto go deprecjonować, gdyż można stracić ciekawe
rozwiązania edukacyjne.
Pierwsza z zaproponowanych pozycji – Polskie legendy wydana została
jako pięćsetny album Klubu Świata Komiksu. Rysunki Rosińskiego w dużym stopniu
dopasowane są do baśniowego pojmowania świata – postacie są wyraziste, a plansze
kolorowe. Baśniowy odbiór świata może z czasem ustąpić symbolicznemu na poziomie
nie tylko literatury, ale także komiksu. Symbolem może być, np. kształt kreski. Komiks
ten sprawdzi się na lekcjach w szkole podstawowej głównie ze względu na wyrazistość
rysunków

i

dozę

humoru.

Ostatnim

ważnym

punktem

w

rozważaniach

o nim jest interesujący aspekt językowy – komiks jest bilingualny i wszystkie teksty
zapisane są zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Z punktu widzenia edukacji
polonistycznej nie ma to dużego znaczenia, jednak w szerszym spojrzeniu, stanowi
to pewną wartość edukacyjną.
Kolejny z proponowanych komiksów, Pinokio autorstwa Horvátha
oraz Dargay’ego narysowane jest również w konwencji baśniowej, w dużej mierze
przemawiającej do dzieci na drugim etapie edukacyjnym. Z pewnością adaptacja
ta jest bardziej odpowiednia, niż inny komiks znany pod tym samym tytułem, autorstwa
Winshlussa, w którym poziom czynników patogennych znacząco przerasta uroczy

51

D. Jędrzejewska, Powieści Henryka Sienkiewicza jako inspiracja dla twórców komiksów, Katowice 2009,
[w:] Składnica naukowa [w:] Zeszyty komiksowe, red. M. Błażejczyk, dostęp online:
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acz okrutny świat Collodiego52. Wymieniona w tabeli publikacja jest jak najbardziej
właściwa dla dzieci w wieku szkolnym. Proste obrazy i nieco zróżnicowane kadry
są odpowiednie do wprowadzenia uczniów w arkana tego gatunku artystycznego.
Równie prostą jest adaptacja sienkiewiczowskiego W pustyni i w puszczy
autorstwa Dąbały i Wilczkiewicza. Powieść jest jakby stworzona do realizacji obrazowej,
techniką kadrowania fabuły, pełna oddaleń, zbliżeń, panoram, zwolnień i przyspieszeń53.
Komiks zatem zaskakuje. Jest bardzo schematyczny, daleki od nowatorskich ujęć
i technik przekazu, co zobaczyć można na załączonym fragmencie planszy. Taki sposób
wyrazu jest jednak zamierzony, o czym informacja zawarta jest we wstępie do dzieła
autorstwa Lecha Ludorowskiego54. Mało realistyczna i bajkowa konwencja stanowi
więc wstęp i pewnego rodzaju dodatek do powieści Sienkiewicza.
Następny bardzo prosty, odtwórczy i zachęcający do sięgnięcia
po pierwowzór literacki jest komiks Weinfelda i Chyżego W 80 dni dookoła świata.
W dużej mierze przeważa w nim komentarz narratora, w stosunku do którego dialogów
jest niewiele. Dzieło to, jak poprzednie dwa, służyć może jako zachęta do epiki
i jej ciekawa adaptacja. To swego rodzaju wprowadzenie w realia książki poprzez obraz.
Przemawiające do wyobraźni grafiki z pewnością są adekwatne do proponowanego etapu
edukacji, jednak istnieje niezwykle silna potrzeba gruntownego przemyślenia wszystkich
ogniw lekcji, by komiks nie stał się jedynie pustym dodatkiem. Sceptycyzm wobec
takiego przedstawienia motywowany jest przekonaniem, że komiks na lekcji nie może
tyć tylko ekwiwalentem lektury, a powinien wnosić coś więcej do rozumienia
i interpretacji.
Nieco odróżniającym się od poprzednich tekstem kultury jest Hobbit
Wenzela. O jego specyfice stanowi bardziej wyszukany układ kadrów i kształt ujęć.
Konwencja, jak już zostało wspomniane, właściwie do wieku uczniów, jest baśniowa,
rysunek i kreska są bardziej miękkie i przypominające ilustrację książkowa.
Co za tym idzie, również kolorystyka jest bardzo żywa i pogodna. To elementy
przemawiające na korzyść tej adaptacji w zastosowaniu szkolnym. Dużym utrudnieniem
dla

autorów,

jak

również

dla

twórców

omawianego

wcześniej

komiksu,

było przeniesienie prozy w obraz. Wynikiem są, jak wcześniej, liczne partie narratorskie,
52
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z tym jednak, że jest ich znacznie mniej niż w W 80 dni dookoła świata. Całość dzieła
zachęca swoją przystępnością i plastyką świata przedstawionego.
Utworem, w którym kształt kadrów i technika ujęć również jest nieco
bardziej wyszukana jest Szatan z siódmej klasy Kusztelskiego. W odróżnieniu
od poprzedniego utworu, nie znajduje się w nim dużo komentarzy narratora, przeważają
zaś dialogi. Komiks ten może stanowić kolejny etap percepcji omawianego gatunku
artystycznego. Nieco bardziej skomplikowana budowa i percepcja fabuły za pomocą
obrazów – to wszystko przemawia za takim stwierdzeniem.
Komiksem, który znacznie koresponduje z utworem już opisanym,
są Przygody Tomka Sawyera autorów, którzy stworzyli również dymkową wersję
Pinokia. Podobieństwa widać już na pierwszy rzut oka. Plansze podzielone zostały dość
schematycznie, nie widać w nich spektakularnych ujęć. Również kolory, z pozoru żywe,
tak naprawdę są w pastelowych odcieniach. Jest zachowana równowaga pomiędzy
partiami narratorskimi jak i dialogami. Przede wszystkim ważna jest charakterystyczna
kreska, która zaznacza jedynie specyficzne cechy postaci i przeobraża się jedynie
w momentach zupełnej zmiany emocji. Komiks ten, podobnie jak Pinokio odpowiedni
jest dla młodszych dzieci, które dopiero uczą się czytać opowieści w dymkach. Do takich
celów nadaje się świetnie – jest uproszczony, a jednocześnie dość kolorowy, by przykuć
uwagę młodego czytelnika.
Ostatnią pozycją przeznaczoną do szkoły podstawowej są Mity greckie
będące adaptacją znanych historii.

Nie są tak jak np. komiks Franka Millera 300

epatujące w pewien sposób brutalnością – pod tym względem to dobra pozycja
do wykorzystania na lekcji. Ważny jest również aspekt graficznego rozplanowania treści,
który w porównaniu do poprzednich omawianych pozycji bliższy jest Polskim legendom
i Hobbitowi niż produkcjom Horvátha i Dargay’ego. W analizie szkolnej z pewnością
można ująć aspekty wyglądu narysowanych postaci, ich mimiki, kształtu ramek, tła,
sposobów ujęć. To ciekawa pozycja ze względu na to, że czytając ją można wyciągnąć
nowe wnioski i utrwalić w pamięci fabułę mitycznej opowieści.
Bardzo ciekawą propozycją jest również Sąd Parysa Szyszki. To pięknie
skonstruowany utwór, o intrygujących rozwiązaniach graficznych. Co dla nauczyciela
polonisty istotne, w mitycznej opowieści pojawiają się motywy erotyczne, które
mogą nie być

dostosowane

do

odbioru

uczniów

szkoły podstawowej.

Mimo,

że propozycja jest interesująca i zawiera w sobie potencjał odbioru symbolicznego,
będącego już we wczesnym stadium u niektórych z uczniów szkoły podstawowej.
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Sumując jednak wszystkie aspekty, nie jest to jednak dzieło do końca odpowiednie
dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego.
Na trzecim etapie edukacyjnym również pojawiają się lektury, które mają
swe komiksowe odpowiedniki. Jest ich mniej, być może ze względu na mniejszy stopień
baśniowości i plastyczności omawianych utworów.
Pierwszym

komiksem

umieszczonym

w tabeli

i

przeznaczonym

dla uczniów gimnazjum jest Mały Książę Sfara. Pozornie, dzieło sprawie wrażenie
podobnego do poprzednich komiksów, bardziej odpowiednich dla sprawności
percepcyjnej uczniów szkoły podstawowej, takich jak np. W pustyni i w puszczy Dąbały
i Wilczkiewicza, czy Pinokio a także Przygody Tomka Sawyera autorstwa Horvátha
oraz Dargay’ego. Powodowane jest to przede wszystkim schematyczną budową kadrów,
bajkowymi przedstawieniami postaci i wesołą, barwną kolorystyką. To wrażenie
jest jednak mylne, ponieważ pod warstwą prostej historyjki dla dzieci kryje się cała masa
znaczeń.

Ujęcia skomponowane są w taki sposób, że można z nich odczytywać

dodatkowe treści. Również kolory funkcjonują jako symbole. Nawet kształt czcionki,
która pisana jest ręcznie może być źródłem znaczeń. Komiks, zatem przygotowuje
uczniów do typowo symbolicznego odbioru tekstów kultury.
W klasach gimnazjalnych, przy omawianiu Biblii, prawie zawsze pojawia
się opis stworzenia świata. Komiksem, z którego można wybrać fragment odpowiadający
omawianej

części

Pisma

Świętego

jest

utwór

autorstwa

Krzyżanowskiego

i Wróblewskiego. Dzieło to jest świetnym nośnikiem znaczeń i wspomnianych już wyżej
immaginarium communis. Może być wykorzystane już nie tylko, jak w szkole
podstawowej w funkcji ciekawostki i pomocy mnemotechnicznej. U uczniów gimnazjum
zmienia się w pewien sposób postrzeganie świata, jak i odbiór dzieł kultury, który staje
się bardziej krytyczny. W tym właśnie można upatrywać szansy wykorzystania komiksu
w edukacji polonistycznej. Możliwość to oscyluje wokół zagadnień związanych
ze sposobem

percepcji

dzieł

literackich,

swoistych

wyobrażeń

kulturowych,

a także wokół pojęcia symbolu i metafory. Wszystkie te względy mogą być w pełni
rozwinięte. O tym, w jaki sposób to zrobić, będzie mowa w rozdziale czwartym w części
na temat czytania komiksu.
Po sienkiewiczowskim W pustyni i w puszczy w szkole podstawowej,
również w gimnazjum jest czas na zgłębianie piękna języka twórcy Krzyżaków.
Jak już wcześniej zostało wspomniane, w utworach tego autora uderza niezwykła
plastyczność opisów, bogactwo ujęć typowo filmowych. Jak wiadomo, lekcja języka
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polskiego nie trwa zbyt długo i nie zawsze jest na niej czas, by pokazać uczniom
wszystko. Często nie ma możliwości obejrzenia długiego filmu, by uzmysłowić młodym
ludziom, jak bardzo pobudzające wyobraźnie potrafią być słowa autora Krzyżaków.
Świetnym rozwiązaniem w takim wypadku jest komiks – obrazy są nieruchome
i nie są uzależnione od czasu w tak dużym stopniu jak film, zatem łatwiej jest dokonać
za jego pomocą potrzebnej analizy i osiągnąć wraz z uczniami zamierzone cele
edukacyjne. Komiksowa adaptacja powieści Jaquetta i Cappo świetnie się do tego nadaje.
Kolejną powieścią Sienkiewicza, która należy do kanonu lektur
w gimnazjum jest Quo vadis. Jej komiksowa adaptacja autorstwa Miarki i Ozgi jest
zrealizowana w dość surowy sposób. Narracja ograniczona jest do minimum, a akcja
toczy się za pomocą mowy obrazu i dymków. Kreska jest dość realistyczna i w pewnym
stopniu wiernie przedstawia świat. Jak wiadomo, autorzy musieli zrezygnować
z pewnych wątków, by uwypuklić esencję fabuły. I tak np. ekwiwalentem
dwustronicowego opisu rozmyślań Ligii w książce zostaje jeden kadr w komiksie.
Jak zauważa cytowana już wcześniej Jędrzejewska:
Szukanie esencji jest zjawiskiem trudnym, jeśli jednak się ją odnajdzie, to przekaz komiksowy może
być bardzo obrazowy i celnie trafiać w wyobraźnię czytelnika
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.

Jednak, jak cytowana powyżej autorka również trafnie punktuje, powtarzając
za Szyłakiem i Gombrichem, schematyczne i uproszczone ukazanie rzeczywistości
sprawia, że stają się one bardziej czytelne, zrozumiałe i więcej z nich możemy wynieść
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. Nauczyciel polonista wykorzystując komiks może wprowadzić uczniów w omawiane

zagadnienia. Lekcja taka z pewnością pozwoli utrwalić fabułę utworu a także wyposażyć
uczniów w umiejętności rozszyfrowywania symboli i znaczeń ukrytych (np. w komiksie
ręka Winicjusza na temblaku symbolizuje gogo powrót z wojny, natomiast w tekście
książki jest on zupełnie zdrowym młodzieńcem). Zabawa w wyszukiwanie tego typu
dysonansów i tropienie ich funkcji może stać się niezwykle owocnym zadaniem.
Nieco odmienny charakter ma komiksowa adaptacja Romea i Julii
autorstwa Bilala pt. Julia i Roem. Różnica polega przede wszystkim na sposobie
graficznego przedstawienia treści i sposobie ich przetworzenia. Historia przeniesiona
jest we współczesne realia i prezentuje zupełnie odmienną konwencję od przywołanych
wcześniej. W sposobie przedstawienia dominują przede wszystkim barwy ziemi
55
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D. Jędrzejewska, Powieści Henryka Sienkiewicza jako inspiracja dla twórców komiksów, op. cit., s. 32.
Ibidem.
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i szarości. To propozycja mogąca posłużyć za przykład egzystencji tych samych
motywów na przełomie wieków, pod różnymi maskami, a także, jako źródło znaczeń
ukrytych, których odszyfrowywania można uczniów nauczyć.
Ostatnim komiksem, uwzględnionym w tabeli, który jest adaptacją lektury,
jest Wiedźmin. Co ciekawe, stał się on niejako pomostem pomiędzy epicką historią
i grą komputerową osnutą na tych samych wątkach. Stanowić więc może wstęp
do dyskusji o współczesnej kulturze popularnej, o powieściach fantasty i adaptacjach
literatury. Sam temat, dość bliski uczniom, swe miejsce na lekcji znaleźć może
jak ogniwo zaangażowania. Komiks ten może jednak spełniać jeszcze inne funkcje. Przez
jego staranną analizę, można zauważyć, że niewiele jest w nim partii narratorskich,
a całość akcji tak naprawdę rozgrywa się między kadrami. Przesłanki te mogą
być stymulantem do pracy z tym tekstem kultury, jako swego rodzaju symbolicznym
przedstawieniem tego, co zawarte w tekście podstawowym. Zderzenie opowieści
literackiej i jej komiksowej adaptacji może prowadzić do wielu interesujących wniosków.
Analiza kształtu graficznego komiksu również może stanowić dobrą podstawę do pracy
na lekcji, gdyż omawiane dzieło w dużej mierze odróżnia się od schematycznych
i uproszczonych historii przeznaczonych dla szkoły podstawowej. Kształt kadrów i ujęć
jest zróżnicowany, kolorystyka nie tak wyrazista, a jednak znacząca – jednym słowem
komiks odpowiada jak najbardziej potrzebom estetycznym i edukacyjnym uczniom
gimnazjum.
Jak już wcześniej zostało wspomniane, omówione komiksowe adaptacje lektur
szkolnych z pewnością poszerzają paletę możliwości nauczyciela polonisty. Należy
z nich jednak mądrze korzystać w taki sposób, aby nie zatracić głównych celów lekcji.
Oczywiście, przywołane przykłady jak najbardziej mogą służyć realizacji niektórych
z nich. Zatem należy znaleźć złoty środek w wykorzystywaniu komiksu na lekcjach
i jak już wielokroć sygnalizowano stwierdzeniem z podstawy programowej – wychować
ucznia na człowieka, który będzie potrafił się posługiwać dobrze swoją mową ojczystą,
a także będzie świadomym odbiorcą i twórcą kultury.
Dla nauczyciela, oprócz aktu prawnego i kanonu lektur omówionych powyżej
niezwykle istotne są treści zawarte w podręcznikach szkolnych i programach nauczania,
stanowiące często ramę postępowania. By przeprowadzić kompletną analizę obecności
komiksu w edukacji polonistycznej warto zbadać obecność materiałów tego gatunku
artystycznego w przywołanych publikacjach, czemu zostanie poświęcony kolejny
podrozdział.
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2.3 Obecność
treści
i podręcznikach

komiksowych

w

programach

nauczania

W wielu podręcznikach treści związane z omawianym gatunkiem
artystycznym obecne są w bardzo różnorodny sposób.

Podstawa programowa

nie precyzuje, jakie komiksy powinni poznać uczniowie. W dużej mierze zależne
jest to od autorów podręczników i od nauczycieli prowadzących. Każda z serii książek
ma nieco inną specyfikę i traktuje teksty kultury w swoisty sposób. By ukazać
to zjawisko, poniżej zamieszczono tabelę porównawczą sześciu serii podręczników
dwóch wydawnictw. Do każdego etapu edukacyjnego dobrano ich po trzy rodzaje.
Umieszczono proponowane w danej książce komiksy i poruszane zagadnienia związane
z komiksem.

proponowane komiksy (lub ich

proponowane zagadnienia związane

fragmenty)

z komiksem

klasa

nazwa serii

wydawnictwo

edukacyjny

etap

Tabela 3: Obecność treści komiksowych w programach nauczania i podręcznikach

Czarowanie słowem

WSiP

I



-

Jak zostać autorem komiksu? – uczeń
opowiadanie przekształca w komiks

IV

i odwrotnie;
V

-

-

V

-

-

V

VI
Szkoła podstawowa



Pozwólcie nam marzyć,

IV

Teraz polski!



Nowa Era



I
Philippe
Chappius,




Henryk Jerzy Chmielewski,



kultury,


powiązanie grafiki (Roy Lichtenstein,

Tytus, Romek i A’Tomek

Ohhh...Alright…)

odnawiają zabytki,

komiksu,

z

gatunkiem

Janusz Christa, Kajko i



krótka historia komiksu,

Kokosz jadą na wczasy,



komizm, realizm i fantastyka

Henryk Jerzy Chmielewski,
Tytus, Romek i A’Tomek



identyfikowanie komiksu jak tekstu

w komiksie,


sporządzanie planu ramowego

w redakcji,

i szczegółowego na podstawie

Neil Gaiman, Michael

komiksu,

Zulli, Kocia gromada,



historia magazynu AQQ,

Ph. Chappius, Titeuf.



komiks a ilustracja książkowa,
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Prawo boiska (lektura



postać Janusza Christy,

proponowana);



Kokosz zatrzymał się gwałtownie … nauka o przysłówku,



wywiad na temat początków Kajka
i Kokosza,



Pisownia nie z różnymi częściami
mowy – tworzenie komiksu,



Co łączy komiks z grami
komputerowymi, jakie są rodzaje
komiksów – hasło encyklopedyczne
komiks,



przedstawienie wiadomości z historii
rodzinnej miejscowości w formie
komiksu, plakatu lub albumu,



V



V Chmielewski, Tytus,
H.J.

 utwór parakomiksowy:

Romek i A’Tomek w bitwie

A. Paulukiewicz, Kropka pe el.

grunwaldzkiej 1410 roku;

Przewodnik po Polsce dla dzieci;

R.VGoscinny, Wyprawa
dookoła Galii;

VI

opowiadanie treści komiksu;

 utwór parakomiksowy: S.Z.T.U.K.A.
Szalenie Zajmujące Twory
Utalentowanych i Krnąbrnych
Artystów;



R.ISkarżycki, T.L.

 tworzenie i identyfikowanie komiksu;

Leśniak, Tymek i Mistrz

IV

(fragment: Czarny rycerz),


H.J. Chmielewski, komiks
Tytus, Romek i A'Tomek.
Księga XIII(fragment);

Słowa na Start!


V

V
Watterson,
Calvin
i Hobbes (fragmenty),
Calvin i Hobbes. Jukon
czeka! (fragmenty);



R.VSkarżycki, T.L.
Leśniak, Tymek i mistrz

VI

(fragment),


R. Goscinny, A. Uderzo,
Asteriks i Normanowie
(fragment);
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 tworzenie i identyfikowanie komiksu;



 tworzenie ogłoszenia o spotkaniu

wybrany komiks, np. jeden
album z serii o Thorgalu

z autorem komiksu lub spotkaniu

(lekcja bez podręczników);

miłośników komiksu,

Świat w słowach i obrazach

 wskazywanie różnych elementów
komiksu: słowa i obrazu,
I

 analizowanie i interpretowanie,
 funkcja słowa i funkcja obrazu,
 kultura masowa, podkultura,
 projekt: prezentacja ulubionych
komiksów (lekcja bez podręczników);
I

-

-

I

-

-

WSiP

II

III


 motyw podróży Odyseusza w kulturze

komiks Thorgal (tom nr
23, Klatka);

I

popularnej: komiks Thorgal,
 prezentacja multimedialna na temat

Gimnazjum

Bliżej słowa

kultury fantasy;


Spider-man (fragment
komiksu);
I



herosi pop-kultury: komiks – cechy
gatunku, rozpoznawanie konwencji
literackich, motyw wędrowny,

II

mitologiczne nawiązania w tekstach
współczesnej kultury popularnej;
I

-

-

III


 przedstawianie w postaci komiksu

Henryk Jerzy
Chmielewski, W kinie;

wybrane zdarzenie z wędrówki
Odyseusza,
 przedstawianie w formie komiksu
zabawnej przygody związanej
z filmem ,

Słowa na czasie

Nowa era

I

 zabieranie głosu w dyskusji na temat
komiksów;
I

-

-

II
I
 Henryk
Jerzy
III

 dopisanie własnej odpowiedzi

Chmielewski, Oferta

na forum internetowym, w której

telewizyjna,

zachęca się innych do czytania

 komiks Wirtualne i realne
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komiksów,

 opisywanie rzeczywistości, w jakiej

fałszerstwa,
 Bill Watterson, Czy film

toczy się akcja komiksu.

wzbudza starch?.

Przedstawiona powyżej tabela zawiera zbiorczą analizę wybranych serii
podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wybrane przykłady ciągów
edukacyjnych prezentują dwa duże wydawnictwa: WSiP oraz Nową Erę. Jak łatwo
zaobserwować w tabeli, obecność komiksów w podręcznikach szkolnych jest znacznie
większa w publikacjach drugiego z wydawnictw. Kolejną ważną zależnością
jest procentowa obecność komiksów na każdym z etapów edukacji. Można niewątpliwie
zauważyć, że w znacznie więcej utworów komiksowych proponowanych jest do szkoły
podstawowej niż do gimnazjum. Wynika to przede wszystkim z faktu specyfiki drugiego
etapu edukacyjnego, który stanowi wprowadzenie do ikoniczności i audiowizualności.
Jak wiadomo, każda budowla jest bardziej stabilna mając solidniejszą podstawę.
Tak samo jest ze wspomnianą edukacją wizualną. Jeśli od początku uczniowie będą
konfrontować się z różnymi rodzajami kodów i przekazów, tym szybciej nabiorą
sprawności w ich odczytywaniu, co zatem idzie – cytując słowa Anieli KsiążekSzczepanikowej – komiks należy w pewnym stopniu traktować jako propedeutykę
przekazu intersemiotycznego57. Jednak, jak już zostało wspomniane w początkowej części
tego rozdziału, z tej gałęzi sztuki można wydobyć znacznie więcej – poprzez gruntowną
analizę tworzywa dojść do znaczeń symbolicznych, bądź użyć jej do przekazywania
w ciekawy sposób różnych treści. Taką techniką posłużyli się autorzy podręczników
wydawnictwa Nowa era, co w dużej mierze urozmaiciło i wzbogaciło układ treści
w nim zawartych. W dalszej i bardziej szczegółowej analizie, uwzględnione zostaną serie
tego właśnie wydawnictwa – na gruncie szkoły podstawowej będzie to Teraz polski!,
zaś na potrzeby trzeciego etapu edukacyjnego zbadany bliżej zostanie cykl Słowa
na czasie. Wybór taki motywowany jest ilościową obecnością komiksów i miejsca
przeznaczonego zagadnieniom dymków. Dalsza część wywodu poświęcona książkom
do nauki języka polskiego podporządkowana będzie kolejności etapów edukacyjnych
począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i skończywszy na ostatniej klasie
gimnazjum.
Jak zauważył rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w swej opinii
o programie nauczenia dostosowanym do serii Teraz polski!, charakterystyczną jej cechą

57

A. Książek-Szczepanikowa, Komiks – propedeutyka przekazu intersemiotycznego [w:] eadem, Ekranowy
czytelnik, Szczecin 1996, s. 75.
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jest integrowanie nauczania literackiego, kulturowego i językowego58. Cecha
ta specyficznie przejawia się na niwie komiksowej, ponieważ gatunek artystyczny,
któremu poświęcona jest niniejsze praca, funkcjonuje w podręcznikach nie tylko jako
autonomiczny tekst kultury, ale także jako pretekst do dyskusji na tematy kulturowe,
bądź też jako zachęta do ćwiczeń językowych. Co równie ważne, w koncentrycznym
układzie treści podręczników59 wychodzącym od świata najbliższego uczniowi, poprzez
dom, szkołę, przyrodę, znajduje się również miejsce na współczesne środki przekazu,
w tym również komiks, któremu poświęcono w podręczniku do czwartej klasy osobny
rozdział W świecie komiksu. Jednak zanim uczniowie poznają tę część książki, wcześniej
mają do czynienia z utworem Philippe Chappius’a , znanego szerzej jako Zep, Pozwólcie
nam

marzyć.

Później,

spotkanie

z

dymkami

następuje

dopiero

w

części,

o której przed chwilą była mowa. Bardzo ciekawym rozwiązaniem autorów serii
podręczników jest również umieszczenie przed każdym rozdziałem reprodukcji dzieła
sztuki korespondującego z jego zawartością. Tak jest także w przypadku rozdziału
o komiksie. Otwiera go grafika Roya Lichtensteina Ohhh…Alright… i rozważania
na temat jej powiązań z omawianym gatunkiem artystycznym. Kolejnym etapem
wtajemniczania jest tekst o historii komiksu, najbardziej znanych autorach i bohaterach.
Przejawia się tutaj aspekt zasygnalizowany przez Gumkowskiego o ścisłej integracji
treści nauczania. Uczeń tym sposobem doskonali umiejętność czytania i rozumienia
tekstu popularnonaukowego i jednocześnie zdobywa wiadomości dotyczące omawianego
tekstu kultury. Po takim wprowadzeniu usytuowany jest jeden z bardzo znanych polskich
komiksów – fragment Tytysa, Romka i A’Tomka Chmielewskiego, a dokładniej
fragmentu o tym, jak bohaterowie odnawiają zabytki.

Przy tej okazji realizowanych

jest wiele celów edukacyjnych: nauka opowiadania treści tekstu kultury, wyznaczania
cech komiksu, rozpoznawania komizmu, postaci i wydarzeń fantastycznych, tworzenia
planu ramowego i dialogu. Po tej przeprawie przez dość nowe dla ucznia kanały
percepcji kodu nieco innego niż werbalny następuje kolejna dawka ciekawych informacji
o omawianej formie: tekst o historii komiksowego magazynu AQQ. Stanowi to dobre
źródło umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji w tekście,
a zarazem rozwija jeszcze bardziej wiadomości na temat dymków. Kolejna część
58

M. Gumkowski, Opinia o programie nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły
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poświęcona jest następnemu znanemu komiksowi autorstwa Janusza Christy: Kajko
i Kokosz. Historyjka ta nie tylko doskonali umiejętności czytania przez uczniów fumetti.
Powiązana jest ściśle z wychowaniem i kształtowaniem postaw, a także, co ciekawe,
wykorzystana do nauki o przysłówkach i ich stopniowaniu. Układ treści omawianego
rozdziału, jak łatwo zauważyć, nie zawiera samych komiksów. Są one umieszczane
naprzemiennie z innymi gatunkami wypowiedzi. W dalszej części następuje wywiad
z autorem wcześniejszego komiksu – Januszem Christą. By tematycznie oscylować
wokół jednego kręgu, kolejna lekcja dotycząca zasad pisowni nie z różnymi częściami
mowy realizowana jest przy pomocy tworzenia komiksu. Zakończenie działu stanowi
powtórzenie i utrwalenie zdobytych kompetencji i wiadomości związanych z dymkami.
Nie oznacza to jednak końca kontaktów z tą dziedziną artystyczną. Już na początku
kolejnego rozdziału znajduje się hasło

encyklopedyczne

komiks

i

dyskusja:

co może łączyć go z grami komputerowymi. Pozwala to na jeszcze głębszą
systematyzację wiedzy, jak również na zdobycie nowych umiejętności w jeszcze innych
zakresach. Kolejne tematy znajdujące swe miejsce w podręczniku, dotyczące domu
i historii również realizowane są z wykorzystaniem istotnej dla tej pracy dziedziny.
Jest to np. przedstawienie historii swej rodzinnej miejscowości w formie komiksu.
Również tematy dotyczące mediów są istotne, gdyż prz ich omawianiu wykorzystywane
jest dzieło znanego już z poprzednich rozdziałów książki Papy Chmiela Tytus Romek
i A’Tomek w redakcji. Podobnie jest z rozdziałem dotyczącym zwierząt – uczniowie mają
w nim styczność z komiksem Kocia gromada.
W klasie piątej treści komiksowych jest znacznie mniej. Mamy do czynienia
z jednym komiksem z serii o trzech przyjaciołach, tym razem w bitwie grunwaldzkiej
1410 r. i jednym utworem parakomiksowym będącym swego rodzaju przewodnikiem
po Polsce dla dzieci. W kolejnej klasie zachowano bardzo podobny układ treści
komiksowych, z tym, że zmieniono w pewnym stopniu ich specyfikę, dostosowując
utwory do nieco starszego wieku odbiorców.
Tendencja ta kontynuowana jest również na poziomie trzeciego etapu
edukacyjnego. Dobrane utwory przeznaczone są dla coraz starszych czytelników, spada
także znacząco ich ilość. W przeciągu trzech lat nauki w gimnazjum, zgodnie
z propozycją wydawnictwa, uczeń poznaje cztery komiksy, z tym, że jeden w klasie
pierwszej i trzy w klasie trzeciej. Interesujące jest spostrzeżenie, że wszystkie z nich
dotyczą edukacji medialnej, jak również, że na omawianym szczeblu edukacji
polonistycznej tak samo istotne jest czytanie komiksów, jak i ich projektowanie
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(np. na podstawie przygód Odyseusza). To ważne, ponieważ w tym czasie uczniowska
percepcja przenosi się na poziom symboliczny i uczeń może zarówno stać się odbiorcą,
jak i twórcą kultury w prawie pełnym tego słowa znaczeniu.
Opisana ścieżka edukacyjna na początku jest więc niezwykle szeroka i łatwo
dostępna, by z biegiem czasu wykrystalizować się w świadomy i refleksyjny sposób
odbioru tekstu kultury. Omówione serie podręczników stanowią więc jedną z najlepszych
i najpełniejszych propozycji obecności komiksu w edukacji polonistycznej, jakie udało
się znaleźć na współczesnym rynku wydawniczym. Co jednak, jeśli nauczyciel chciałby,
by uczniowie zapoznali się z innymi komiksami lub ścieżka programowa nie daje
mu żadnych propozycji i sam musi wybrać pozycje odpowiednie dla swoich
podopiecznych? Odpowiedź znajdzie się w kolejnym podrozdziale.

2.4 Komiksy dla dzieci
Poszukując

komiksu

odpowiedniego

do

sytuacji

lekcyjnej

należy

się kierować wieloma kryteriami. Ważne jest, by zadbać o dostosowanie utworu
do potrzeb intelektualnych i stopnia rozwoju emocjonalnego uczniów. Kryteria
te stanowią nadrzędną hierarchię i każdy z nauczycieli polonistów musi sam ocenić,
czy dany utwór jest odpowiedni dla jego podopiecznych. Przedstawione w tym
podrozdziale

przykłady

komiksów

stanowią

jedynie

propozycję

i

inspirację

do indywidualnych poszukiwań.
Każdy z metodyków, jak i miłośników komiksu, ma inne wyobrażenia,
co do tego, jakie utwory powinny zostać omówione na lekcjach języka polskiego.
Na potrzeby niniejszej pracy postanowiono zebrać i porównać kilka z takich propozycji.
Aby dane w tabeli były bardziej przejrzyste, każdemu z artykułów i fragmentów książek,
które poddano analizie przyporządkowano odpowiednią cyfrę. Poniżej umieszczone
zostały nazwiska autorów, tytuły i odpowiadające im w tabeli numery:
1. Wojciech Birek, Komiks – kłopotliwy obiekt edukacji60. Na końcu tego
artykułu zamieszczono aneks, listę komiksów-wzorów, które bez obaw można polecić
dzieciom.
2. Wojciech Birek, Komiks dla dzieci w Polsce – propozycja badawcze61.
Artykuł ten zawiera rozważania na temat istoty komiksu dla dzieci z ontologicznego

60

Birek W., Komiks – kłopotliwy obiekt edukacji [w:] Zeszyty naukowe wyższej szkoły pedagogicznej w
Rzeszowie. Seria filologiczna. Dydaktyka 6, zeszyt 33/999, Rzeszów 1999.

42

punktu widzenia. Druga część pracy to klasyfikacja omawianych dzieł pod wieloma
względami. W zestawianiu tabelowym wzięto pod uwagę wszystkie pojawiające
się w tekście tytuły utworów.
3. Hubert Ronek, Komiks w Polsce w latach 1989 – 2003 i jego wartości
edukacyjne62. Autor w piątym rozdziale swej pracy magisterskiej, w trakcie wywodu
na temat wychowawczych wartości komiksu punktuje kilka tytułów, które zostały
uwzględnione na potrzeby niniejszej analizy.
4. Lista polskich przebojów komiksowych63. Lista ta to szereg najlepszych
komiksów według internautów. Do analizy wzięto pod uwagę dwie kategorie: najlepszy
komiks i najlepsza seria komiksowa.
5. Beata Gromadzka, Historyjka obrazkowa i komiks jako wprowadzenie
do narracji intermedialnej64. Rozdział książki o percepcji wzrokowej i rozumieniu
poświęcony komiksowi zbudowany jest na zasadzie chronologii powstawania ważnych
dzieł w obrębie tej sztuki. Najważniejsze zostały wypunktowane i uwzględnione
w rankingu.
6. Barbara Dyduch, Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie65? W tabeli
uwzględniono komiksy zaproponowane podczas opisywania podziałów wiekowych
odbiorców komiksu.
7. Aniela Książek-Szczepanikowa, Komiks66.
Tabela 4: Polecane komiksy
Wszystkie uwzględnione komiksy

1

Antresolka profesorka Nerwosolka (Baranowski)

+

+

Asterix (Gościnny, Uderzo)

+

+

2

3

4

Ballade de la Mer Salle (Pratt)

5

6

7

+

+

Calvin i Hobbes (Watterson)

+

Cedryk

+

Cykl teorii według Ericha von Dänikena (Polch, Mostowicz,
Górny)

61

+

+

Birek W., Komiks – kłopotliwy obiekt edukacji [w:] W pobliżu literatury dziecięcej,
pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, Rzeszów 2008.
62
Ronek H., Komiks w Polsce w latach 1989 – 2003 i jego wartości edukacyjne, Lublin 2004 [w:]
Składnica
naukowa
[w:]
Zeszyty
komiksowe,
red.
M.
Błażejczyk,
dostęp
online:
http://www.zeszytykomiksowe.org/ skladnica/ jedrzejewska2009.pdf, dnia 6 maja 2013 r.
63
Lista polskich przebojów komiksowych [w:] http://www.astrouw.edu.pl/~soszynsk/przeboje.html, dostęp
online: dnia 06 maja 2013 r.
64
Gromadzka B., Historyjka obrazkowa i komiks jako wprowadzenie do narracji intermedialnej [w:]
eadem, Widząc – rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej, Poznań 2009.
65
Dyduch B., Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie [w:] „Polonistyka”, nr 3, 1994 r, s. 63-76.
66
Książek-Szczepanikowa A., Komiks [w:] eadem, Od obrazka do wideoklipu, Kielce 1999, s. 93-125.

43

+

Denis rozrabiaka (Ketchman)

+

Fistaszki (Schultz)

+

Funky Koval (Polch, Parowski, Rodek)

+

Gapiszon (Butenka)

+

Garfield (Jim Davis)

+

+

Historia świętej Rusi (Doré)

+

Hugo( Bedu)

+

Jeż Jerzy dla dzieci (Skarżycki i Leśniak)

+

+
+

Jonka, Jonek i Kleks (Pawel)

+

Kaczor Donald (Taliaferro)

+

Kajko i Kokosz (Christa)

+

+

Kapitan Żbik (wielu autorów)

+

+

Kid Paddle (Ledent)

+

Koziołek Matołek (Makuszyński i Walentynowicz)

+

Kubuś Piekielny (Pawel)

+

+

Lobo(Giffen, Sliffer)

+

+

Lucky Lucke (Morris)

+

Małpka Fiki-Miki (Makuszyński i Walentynowicz)

+

Mały Nemo w krainie snów(Mc Caya)

+

Mały Sprytek (Tome, Janry)

+

Marina (Corteggiani, Tranchand)

+

Maus (Spiegelman)

+

+

miesięcznik Świat komiksu

+

Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa
(Baranowski)
O wawelskim smoku, Wanda leży w naszej ziemi, Za króla
Piasta Polska wyrasta (Makuszyński)
Papirus(de Gieter)

+
+

+

+

Pelissa (LeTendre, Loisel)

+

Poemat w obrazach (Buzatti)

+

Przygody Kapitana Klossa (Wiśniewiski)

+

Rork (Andreas)

+

Skąd się bierze woda sodowa (Baranowski)

+

Smerfy (Peyo)

+

+

Spawn (McFarlane)

+
+

Spider-Man (Marvel)

+

Superman (Siegel, Shuster)

+

Szninkiel (Rosiński, Van Hamme)

+

Tarzan (Burroughsa)

+

Thorgal (Rosiński, Van Hamme)

+
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+

Tintin (Herge)

+
+

Titeuf (Chappius)
Tymek i Mistrz (Skarżycki i Leśniak)

+

Tytus, Romek i A’Tomek (Chmielewski)

+

+

Wieczna Wojna (Marvano, Haldeman)

+

+
+

Wieże Bos Maury (Huppen)

+

X-Men (Lee, Kriby)

+

Yakari (Derib i Joba)

+

Yans (Rosiński, Duchateau)

+

+

Analiza podanej tabeli potwierdza przekonanie, że metodycy języka
polskiego i teoretycy komiksu mają nieco inne poglądy odnośnie omawianego
zagadnienia. Nie jest to zaskakujące, gdyż każdy uwzględnia odmienne wytyczne, jakie
takie dzieło musi spełniać. Jest jednak kilka punktów wspólnych, które warto
zaakcentować. Komiksem, który polecany jest najczęściej jest Tytus, Romek i A’Tomek
Papy Chmiela. Drugą grupą utworów pojawiających się pod względem częstotliwości
w artykułach były komiksy polskich autorów: Antresolka profesorka Nerwosolka
Baranowskiego, Kajko i Kokosz Christy oraz Koziołek Matołek Makuszyńskiego
i Walentynowicza.
Na trzeci pod względem popularności zbiór składają się utwory mające
w dużej mierze odpowiedniki telewizyjne: seria Asterix, Denis rozrabiaka, Garefield,
Jeż Jerzy, X-men i Spiderman, a także Jonka, Jonek i Kleks, Mały Nemo w krainie snów,
seria legend Makuszyńskiego, Skąd się bierze woda sodowa, Thorgal oraz Cykl teorii
według Ericha von Dänikena.
Można

więc

zauważyć

prawidłowość

w

szkolnych

propozycjach

komiksowych. Najczęściej wymieniane są znane, sprawdzone i polskie utwory.
Pojawianie się dzieł zagranicznych w tej klasyfikacji w dużej mierze uzależnione
jest od istnienia ich adaptacji telewizyjnych. Jeśli takowe istnieją, to dzieło istnieje duże
prawdopodobieństwo, że dzieło znajdzie miejsce w rozważaniach o komiksach dla dzieci.
Kolejnym wnioskiem wypływającym z analizy przedstawionych powyżej
danych jest fakt, że część z komiksów często polecanych nie znajduje odzewu
w podręcznikach i szkolnych programach nauczania. Kilka z nich, np. Kajko i Kokosz,
Tytus Romek i A’Tomek, Asterix czy Thorgal znalazły w niektórych z nich swe miejsce.
Są jednak takie dymki, których mimo tego, że ich pozycja w rankingu jest dość wysoka,
nie uwzględniono w żadnej z wymienionych serii książek przeznaczonych do edukacji
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polonistycznej. Są to: komiksy Baranowskiego (Antresolka profesorka Nerwosolka, Skąd
się bierze woda sodowa), Koziołek Matołek Makuszyńskiego i Walentynowicza, X-men,
Jonka, Jonek i Kleks, Mały Nemo w krainie snów, seria legend Makuszyńskiego i Cykl
teorii według Ericha von Danikena. Warto by się więc zastanowić, czy w wymienionych
wyżej dziełach nie tkwi potencjał edukacyjny. Stanowią one bowiem niewykorzystane
jeszcze propozycje, które polonista może zweryfikować i jeśli to możliwe, wyciągnąć
z nich jak najwięcej profitów dydaktycznych.
Ostatnią grupą proponowanych utworów są te, które nie były często polecane.
Dzielą się one na takie, które zostały umieszczone w podręcznikach (komiksy Philipha
Chapiusa, np. Titeuf, Calvin i Hobbes Watersona) i na takie, których w nich nie ma
(tych jest znacznie więcej).

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują w szkole

podstawowej: Fistaszki i Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa oraz Tintin,
a w gimnazjum we fragmentach Maus i Szninkiel.
Najważniejszą część wniosków i podziałów wynikających z analizy danych
umieszczono w poniższej tabeli:
Tabela 5: Najczęściej polecane komiksy
Komiksy mające swe
Częstotliwość
miejsce w
występowania w
analizowanych
artykułach:
podręcznikach:

Komiksy niewystępujące w analizowanych
podręcznikach:

Tytus, Romek i

proponowane

A’Tomek,

bardzo często

Antresolka profesorka Nerwosolka, Koziołek Matołek

Kajko i Kokosz

proponowane

Asterix,

często

Spiderman, Thorgal

Titeuf, Calwin i

proponowane

Hobbes, Tymek i

okazjonalnie

Mistrz

W

związku

z

Skąd się bierze woda sodowa, Mały Nemo w krainie
snów, Garefield, Jeż Jerzy, Denis Rozrabiaka, X-men,
Jonka, Jonek i Kleks, Cykl teorii według Ericha von
Danikena
Fistaszki, Na co dybie w wielorybie czubek nosa
Eskimosa, Tintin, Maus, Szninkiel, Ballade de la Mer
Salle ,Cedryk, Funky Koval , Gapiszon, Historia świętej
Rusi, Hugo, Kaczor Donald, Kapitan Żbik, Kid Paddle,
Kubuś Piekielny, Lobo, Lucky Lucke, Małpka Fiki-Miki,
Mały Sprytek, Marina, Przygody Kapitana Klosa,
Pelissa, Poemat w obrazach , Rork, Smerfy, Spawn,
Superman, Tarzan, Wieczna Wojna, Wieże Bos Maury,
Yans

ograniczoną

objętością

niniejszej

pracy,

i wytłuszczono pozycje, które stanowią najszerszy potencjał edukacyjny.
2.5 Kształcenie przez komiks w poglądach metodyków
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wybrano

Jak wiadomo, samych potencjalnych treści edukacyjnych jest wiele. Bardzo
ważne jest jednak to, co nauczyciel polonista z nimi zrobi. Aby dzieła te wniosły w lekcję
jak najwięcej, należy zastanowić się nad dwiema zasadniczymi rzeczami: co uczniowie
mogą zdobyć i w jaki sposób pokierować procesem edukacyjnym tak, by zyskali jak
najwięcej. Przekłada się to na dwa problemy badawcze: jakie uczniowskie umiejętności
kształcą utwory tego typu i jakie sposoby nauczania warto zastosować.
2.5.1

Jakie umiejętności kształci komiks?

Omawiana gałąź twórczości artystycznej, poddana lekcyjnej analizie w dużej
mierze

stanowi

propedeutykę

intersemiotycznego67.

przekazu

Stanowi

więc wprowadzenie w inne rodzaje współczesnej sztuki, takie jak film. Ponadto,
jak zauważono

na

się we współczesnej

początku

tego

polisensorycznej

rozdziału,
(w

tym

w

pomaga
ogromnej

uczniom
części

odnaleźć
wizualnej)

rzeczywistości. Pojęcie symbolu i umiejętność interpretowania wszystkich elementów
dzieła może być bardzo istotna dla uczniowskich kompetencji percepcji rzeczywistości.
Również treści polonistyczne w ogromnym stopniu wpisują się w tę dziedzinę
artystyczną. Jak zauważa Aniela Książek-Szczepanikowa w swym artykule, komiks
bardzo wyraźnie akcentuje tak ważne w kształceniu pojęcia jak: typy akcji, odmiany
humoru, kategorię gagu, konceptu, odkrywa również, w czym kryje się sztuka
opowiadania i opisu68. Komiks kształtuje więc nie tylko sprawności rozumienia symbolu
i specyfiki różnych kodów przekazu, ale także wzbogaca uczniów o wiedzę
i umiejętności, które są niezbędne na lekcjach języka polskiego. Ta ilustrowana taśma
może sprostać treściom zastrzeżonym kiedyś wyłącznie dla literatury69.
Taka sytuacja może mieć jedynie miejsce w momencie, gdy proces czytania,
bądź rysowanie będzie przebiegał aktywnie, z zaangażowaniem zarówno ze strony
nauczyciela, jak i ucznia70. Jednak w jaki sposób zaplanować przebieg lekcji, by swoisty
dynamizm w poznawaniu treści i rozumowaniu miał miejsce? Według Barbary
Dyduchowej warto zastosować szczegółowe mechanizmy analizy dzieła, które notabene
pokrywają się w dużej mierze z zaproponowanymi sposobami rozumienia treści
komiksowych w rozdziale niniejszej pracy dotyczącej specyfiki tworzywa komiksowego.
Według Dyduchowej należy zwrócić uwagę na:
67

A. Książek-Szczepanikowa, Komiks-propedautyka przekazu intersemiotycznego[w:] eadem, Ekranowy
czytelnik, op. cit., s 75.
68
Ibidem, s. 81.
69
A. Książek-Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu, op. cit., s. 109.
70
B. Dyduchowa, Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie? [w:] „Polonistyka”, nr 3, 1994 r., s. 67.
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Ewolucję głębi winiety, jej rozciągłość wertykalną i horyzontalną, różnorodność ujęć przedstawionych
postaci, ich wzajemne usytuowanie, dystans, przemieszczenia, punkt widzenia określający dystans wobec
bohaterów i przedmiotów (wewnętrzny i zewnętrzny, przyjęty przez nas, obserwatorów), obfitość detali,
przedmiotów, funkcje przedmiotu wyodrębnionego, a także eksponowanie części ciała (np. nóż, pistolet
pięść, oko)71.

Zauważa ona również bardzo podobnie, jak Książek-Szczepanikowa potencjalne korzyści
płynące z wykorzystania komiksów na lekcjach. Są to przede wszystkim: umiejętność
rozróżniania prawdy i fikcji literackiej, i rozpoznawanie pojęć czasu, miejsca akcji.
O ile sądy dwóch przywołanych wcześniej badaczek był w dużej mierze
zbieżne, o tyle Mazurkiewicz proponuje ujęcie tego tematu z nieco innej perspektywy.
Zwraca uwagę na bardziej ogólne aspekty zastosowania komiksu. Według niego dymki
pomagają:


zrozumieć, że komiks odnosi się do tekstu literackiego, który jest dla niego
podbudową,



systematyzować zdobyte wiadomości na temat tekstów kultury,



zorientować uczniów na wizualny charakter dzisiejszego świata,



kształcić kompetencje percepcji treści komiksowych,



rozwijać umiejętności transpozycji treści na inny kod,



nauczać analizy i interpretacji kadru i przestrzeni (element dostrzeżony również
przez Dyduchową i Książek-Szczepanikową),



rozwijać kreatywności językowej ucznia,



tworzyć ćwiczenia słownikowo-frazeologicznych i stylistycznych na podstawie
wypowiedzi bohaterów komiksu,



rozwijać ekspresję emocji w tworzywie ikonicznym72.

Autor przywołanego artykułu kieruje więc uwagę czytelnika na umiejętności nieco
bardzie ogólne, potrzebne w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie w dużej
mierze wizualnym, zaś autorki przywołane wcześniej kładą większy nacisk
na kompetencje czytelnicze i językowe. Nauczyciel polonista powinien wziąć pod uwagę
wszystkie te elementy, by jego praca na lekcji była jak najbardziej owocna.
Zagadnieniem obecności komiksu w kształceniu wyżej wymienionych
kompetencji zajmują się nie tylko polscy badacze. Janette Combs w swojej pracy

71
72

Ibidem, s. 67.
A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu, op. cit., s. 5.
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na temat tworzenia komiksu73 i roli mechanizmów widzenia oraz mówienia przywołuje
postać Alberta Einsteina, który mówił, że w procesie myślowym nie są ważne słowa,
a obrazy, znaki pojęć. Na takim zasobie dużo łatwiej przeprowadza się skomplikowane
operacje intelektualne. Przykład ten nie ma na celu deprecjacji słowa na rzecz obrazu,
a uzmysłowienie, jak wielką rolę w rozumowaniu odgrywają elementy wizualne. Autorka
wyraża pogląd, że efektywne myślenie obrazami jest później odzwierciedlane werbalnie.
Czytanie i tworzenie komiksów może zatem pomóc w zwerbalizowaniu uczniowskich
snów, wizji i sposobów rozumienia, a napięcia wytwarzające się między językiem
i obrazem

mogą

być

impulsem

do

przekładów

(np.

intersemiotycznych),

a także podbudową do storytellingu, o którym więcej w czwartym rozdziale niniejszej
pracy. Omawiane elementy, według Combs są tak ważne, że powinny być nie tylko
wsparciem, ale także częścią procesu rozumienia i edukacji. Zwraca ona również uwagę
na uczniowską komunikację i umiejętności pracy w grupie przy tworzeniu komiksu,
a także na możliwości

wykorzystania technologii

komputerowej,

co

skutkuje

poszerzeniem dziecięcej sprawności posługiwania się sprzętami elektronicznymi,
tak ważnej w dzisiejszych czasach.
Na podobny element zwracają uwagę uczeni z greckiego Uniwersytetu
w Piraeus74. Zauważają, że komiks może być propedeutyką przekazu intermedialnego
i technologicznego. Za Yang Genem75 punktują względy, dla których warto komiks
stosować na lekcji, a za nimi korzyści, jakie niesie on dla uczniów. Te względy to:
 motywacja – komiks może pomóc na lekcyjnym etapie zaangażowania z uwagi
na skłonność człowieka do obrazowości,
 wizualność – historia opowiedziana w komiksie nie pozostaje jedynie
na poziomie słów, więc uczeń może jeszcze bardziej się utożsamić z bohaterem
i wejść w jego świat,
 trwałość – komiks, w przeciwieństwie do filmu, co już zostało wspomniane
w pierwszym rozdziale, jest zwielokrotnionym obrazem nieruchomym, więc jego
analiza może być wstępem do opisu dzieła filmowego,

73

J. Combs, Creating comics: Visual and Verbal Thinking in the Ultimate Show and Tell, Williamsburg
2003, s. 14-22, dostęp online: http://www.janettekennedy.com/599site/combsproject.pdf, dnia: 12 maja
2013r.
74
V. Marianthi, M. Boloukakis, S. Retalis, From digitiseg comoc books to digital hypermedia comic books:
their use in education, Piraeus 2007, dostęp online:
http://www.comicstripcreator.org/files/papers/DigitalHypermediaComics.pdf, dnia 12 maja 2013 r.
75
Y. Gene, Comics in education, dostęp online: http://www.geneyang.com/comicsedu/, dnia: 12 maja
2013 r.
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 intermedialność – składa się z kilku tworzyw, więc ukazuje, jak możne
integrować z sobą różne treści przekazu,
 popularność – komiks jest czymś innym niż literatura, podczas jego analizy,
wzbudza zainteresowanie i zachęca uczniów do bycia krytycznym odbiorcą
tekstów medialnych,
 rozwój rozumowania – poprzez stosowanie na lekcjach utworów omawianego
gatunku rozwija się uczniowskie myślenie krytyczne i analityczne.
Autorzy przywołanej pracy, ujmują całość uczniowskich kompetencji z podobnej
perspektywy jak Combs. Komiks na lekcjach może służyć nie tylko jako środek przekazu
treści językowych i kulturowych. Może również przygotować ucznia do życia
we współczesnym świecie technologiczno-wizualnym.W jaki sposób przetransponować
wszystkie te umiejętności w rzeczywistość szkolną, na grunt lekcyjny? Odpowiedź
znajdzie się w następnym podrozdziale.
2.5.2

W jaki sposób wykorzystywać komiks na lekcjach języka polskiego?

Komiks składa się z wielu elementów, które współgrają ze sobą. Percepcji
odbiorcy podlega zarówno warstwa wizualna jak i werbalna. A więc szkolna lupa analizy
musi przejrzeć wszystkie te części składowe i ich wzajemne relacje. Takie postępowanie
przypomina bardzo czynności wykonywane na lekcji przy analizie obrazu. To istotne
ogniwo, będące swego rodzaju fundamentem do dalszej pracy nad tym tworzywem.
Elementy szczegółowej analizy zawarte zostały w pierwszym rozdziale niniejszej pracy.
Jednak komiks to nie tylko obraz. Bardzo ważnym jego elementem jest fabuła, akcja
i ogólna konwencja, w jakiej został narysowany. O potrzebie dostosowania
tych elementów do wieku i kompetencji ucznia badacze wielokrotnie wspominają.
Barbara Dyduchowa zauważa to podczas omawiania etapów dziecięcego odbioru
komiksu. Wyróżnia:


odbiorcę bezkrytycznego (6 – 9 lat, a więc IV klasę szkoły podstawowej),
utożsamiającego się z bohaterami, przyswajającego treści na poziomie
baśniowym,



odbiorcę wymagającego (9 – 11 lat, klasy V i VI szkoły podstawowej),
oczekującego koegzystencji świata realistycznego i sience fiction, ceniącego
pierwiastki wiedzy zawarte w komiksie,
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odbiorcę, który jest krytycznie nastawiony do komiksu, gdyż takiej literatury
czytywać nie wypada. ( 11 lat i więcej, więc ostatnie klasy szkoły podstawowej
i gimnazjum)76.

Adam Mazurkiewicz idzie o krok dalej, przywołując dostrzeżone przez Dyduchową
grupy czytelników rysunkowych opowieści, zauważa pewną prawidłowość i szansę
edukacyjną:
Okres krytycznej recepcji opowieści rysunkowych to jednocześnie czas, kiedy można je uznać na istotną
pomoc dydaktyczną. Komiks przestaje bowiem fascynować czytelnika, który zaczyna jego lekturę
w sposób tworzący dystans do lektury, co umożliwia jej zrefleksjonowanie
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.

Reasumując – na każdym etapie edukacyjnym możliwe jest zastosowanie komiksu,
jednak aby było ono pełne, adekwatne i dużo wnoszące w umiejętności uczniów, komiks
musi być odpowiednio dobrany. Na fakt ten zwraca uwagę Birek, zaznaczając, że często
granica między komiksem dla dzieci i młodzieży jest nieostra. Przywołuje on przykład
serii Thorgal:
Innym (…) przypadkiem „granicznym” są serie „uniwersalne” o wewnętrznie zróżnicowanej treści.
Np. w komiksowej serii o Thorgalu obok epizodów „dla wszystkich”, czasami sięgających nawet
po elementy przemocy i erotyki, trafiają się też takie, zdradzające cechy komiksu adresowanego
do odbiorcy dziecięcego, a opowiadające o dzieciństwie bohaterów i zawierające typowo baśniowe motywy
(krasnoludki, fantastyczne stwory, niezwykłe krainy, olbrzymy). Obecność w fabule komiksu elementów
erotyki czy przemocy stanowi zwykle sygnał wskazujący na adresowanie utworu do starszego czytelnika;
jednak w najnowszej generacji komiksów można się natknąć także i na motywy, uznawane dotychczas
za „tabu” w komiksie dziecięcym, ujęte jednak w sposób, który nie dyskredytuje tych utworów jako
skierowanych do dzieci78.

Ostateczna decyzja należy więc do nauczyciela, którego zadaniem jest ocena, czy komiks
jest adekwatny dla dennej grupy wiekowej. Kiedy jednak zostanie wybrany, bądź
zwieńczeniem lekcji będzie miał być komiks lub temat na podstawie którego zostanie
stworzony, należy się zastanowić, w jaki sposób zaprojektować takie zajęcia.
Aniela Książek-Szczepanikowa w swych obu książkach79 zawiera rozdział
Projektowanie komiksów na lekcji języka polskiego. Powołuje się na niego również
76

Ibidem, s. 65.
A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu, op. cit., s. 4.
78
W. Birek, Komiks dla dzieci w Polsce – propozycje badawcze, op. cit., s. 4.
79
A. Książek-Szczepanikowa, Literatury obszar chroniony. Z badań nad szkolnym kształceniem literackim,
Szczecin 1999, s. 100.
A. Książek-Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu, Kielce 1999., s. 120.
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Mazurkiewicz80. Autorka rodzaje prowadzonych zajęć z wykorzystaniem komiksów
dzieli na dwa modele:


model reżyserski – lekcja prowadzona za jego pomocą zasadza się na analizie
tekstu, na podstawie którego, metodą przekładu intersemiotycznego powstaje
komiks. Ważnymi punktami przy tym rodzaju zajęć jest możliwość dostrzeżenia
przez ucznia korespondencji sztuk i pracy ciekawymi, często ludycznymi
metodami. Lekcja według tego modelu zorganizowana jest wokół etapów
tworzenia komiksu:
o podziału

utworu

na

całostki

fabularne

będące

odpowiednikiem

komiksowych klatek,
o nadania im tytułów i sporządzenie zwięzłego opisu,
o opracowania graficznego zapisu dźwięków pozasłownych,
o określenia graficznie sytuacji, w której znajdują się postacie


model analityczno-opisowy – lekcja taka polega na szczegółowej analizie
konkretnego utworu. Centralnym jej ogniwem jest więc czytanie, wyjaśnianie
poszczególnych elementów i interpretacja. Powinna odbywać się według
schematu:
o zapoznanie z treścią dzieła w dymkach,
o rozmowa na temat sposobów kreowania fabuły i postaci,
o zwrócenie uwagi na ontologię przedmiotu i sposobu jego wykorzystania
w narracji,
o odczytanie wyrażania słownego i obrazowego w fabule komiksu,
co ma na celu kształtowanie sprawności językowej ucznia.

Mazurkiewicz zwraca również uwagę na możliwośc wykorzystania do obu tych
sposobów lekcyjnego postępowania metody projektu, która – zdaniem autora – powinna
się świetnie sprawdzić81. Tak więc, możliwości jest bardzo wiele i to od nauczyciela
polonisty zależy, w jaki sposób je wykorzystać.
Ważnym

punktem

odniesienie

w

podejmowaniu

decyzji

odnośnie

ostatecznego kształtu lekcji są uczniowskie preferencje i sposoby odczytywania treści
komiksowych. Świadomy pedagog, przed zaplanowaniem lekcji najpierw zbada grunt, na
jakim zbudować ma wiedzę i na tej podstawie dobierze odpowiednie metody i techniki.

80
81

A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu, op. cit., s. 4.
Ibidem, s. 5.
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Na potrzeby niniejszej pracy również przeprowadzono badanie. Jest ono jednak bardzo
ogólne, by móc zyskać dane względnie uniwersalne.
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3. Badanie odbioru komiksu wśród uczniów
Jak już zostało wspomniane wyżej, ankieta, która została przeprowadzona
na potrzeby pracy, zawierała dość ogólne pytania. Pierwsza jej część opierała
się na badaniu uczniowskich preferencji. Znalazły się w niej pytania dotyczące sposobów
spędzania wolnego czasu, znajomości komiksów i stopnia zapamiętania dzieł w dymkach
poznanych w szkole. Druga część zaś miała na celu sprawdzenie, w jaki sposób
uczniowie na różnych etapach edukacyjnych odbierają komiks. Zaprezentowany został
strip Davisa z popularnej serii Garfield82. Pytania dotyczyły wyglądu kota i sposobu
kreowania całego świata przedstawionego. Całość w pewnej mierze kierowała
ku zastanowieniu się nad tym, czy komiks pokazuje nam wszystko, czy reszta może
dzieje się pomiędzy kadrami, w uczniowskiej wyobraźni. Uczniowie poprzez analizę
samodzielnie mieli dojść do stwierdzenia, że w tym utworze nie wszystko
jest powiedziane wprost i że komiks tak naprawdę trzeba umieć czytać. Strip został
tak dobrany, by był przede wszystkim krótki i by możliwe było odczytanie z niego
jak największej

ilości

znaczeń.

Kolejnym

elementem

drugiej

części

ankiety

było polecenie narysowania swojego własnego komiksu na podstawie wiersza Juliana
Tuwima Kotek83. Utwór ten zawiera potencjalnie gotowe wypowiedzi postaci. By ułatwić
uczniom maksymalnie proces rysowania, podzielono całość na cztery oddzielne
segmenty. Sprawiło to, że ankiety stały się łatwiejsze do porównywania i że narysowanie
zwięzłego komiksu udało się zawrzeć w tak krótkim czasie, który był przeznaczony
na badanie. Dzięki uprzejmości dyrektorów i nauczycieli placówek, przeprowadzono
je w szkole podstawowej i gimnazjum na lekcjach. Łącznie zbadano osiemdziesięciu
uczniów. Poniżej zaprezentowano wzór obu stron ankiety:

82

Strip z dnia 1 sierpnia 1993 r., dostęp online:
http://www.garfield.com/comics/vault.html?yr=1993&addr=930901, dnia 13 maja 2013 r.
83
Julian Tuwim, Kotek [w:] Czas dla dzieci, dostęp online: http://czasdzieci.pl/czytanki/id,40f1ejulian_tuwim_kotek.html, dnia 15 maja 2013 r.
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Obraz 1: Pierwsza strona ankiety.
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Obraz 2: Druga strona ankiety.
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3.1 Obecność treści komiksowych i wizualnych w życiu uczniów
Rozważania na temat miejsca komiksu w edukacji polonistycznej w części
ankietowej, rozpoczęto od sprawdzenia, jak uczniowie spędzają wolny czas.
W pierwszym pytaniu mieli za zadanie przyznać każdej z form spędzania wolnego czasu
określoną ilość punktów. Liczba ta była najwyższa, gdy dana czynność wykonywana była
najczęściej. W odpowiedziach przewidziano także opcję inne, by sprawdzić, czy zawarte
w ankiecie przypuszczenia były trafne. Oto wyniki:
Tabela 6: Sposoby spędzania wolnego czasu wśród uczniów.

Powyższe wyniki dowodzą, że zasadnym było wpisanie możliwości inne,
ponieważ

wybierana

była

ona

bardzo

często.

Jakie

zatem

odmienne

od zaproponowanych sposoby spędznia wolnego czasu wymienili uczniowie? Było
to przede wszystkim czytanie książek (18 odpowiedzi) i komiksów (3 odpowiedzi),
a także uprawianie sportu (13 odpowiedzi) – jazda na rowerze i gra w piłkę. Ważne
miejsce również zajmowały spotkania z przyjaciółmi. Opcja ta zatem zbiera w sobie
wszystkie inne możliwe sposoby spędzania wolnego czasu. Co ciekawe, uczniowie
poświęcają swój czas na wymienione wyżej zajęcia równie często, jak oglądają telewizję.
Kolejnym ważnym wnioskiem jest to, że wszystkie te formy aktywności są jednak
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rzadziej uprawiane, niż korzystanie z internetu, które w zbiorczych wynikach otrzymało
aż 31% punktów.
Kolejne pytanie miało na celu zbadanie na co najwięcej czasu dzieci
i młodzież

poświęcają

w

Internecie.

Uwzględniono

serwisy

informacyjne,

społecznościowe, potrale z memami, oglądanie teledysków, gry oraz opcję inne. Wyniki
prezentują się następująco:
Tabela 7: Czego uczniowie szukają w Internecie?

Jak

łatwo

zauważyć,

największą

popularnością

cieszą

się

portale

społecznościowe i gry. To przestrzenie, w których tak naprawdę w dużej mierze
występuje korelacja obrazu i przekazu werbalnego. Kolejną, wyróżniającą się podgrupą
są memy, teledyski oraz inne, na które składają się: oglądanie filmów (14 odpowiedzi),
odrabianie zadania domowego (5 odpowiedzi – uczniowie mieli za penme na myśli
serwisy, na których pojawiają się gotowe odpowiedzi do najczęściej pojawiających się
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zadań84, co w pewnym stopniu stanowi wyzwanie dla edukacji), a taże przeglądanie
serwisów aukcyjnych (5 odpowiedzi). Omawiany zespół miejsc, z których uczniowie
często korzystają w ogromnym stopniu nacechowany jest pierwiastakmi wizualności.
Począwszy od teledysków, przykuwających zmysł wzroku, poprzez memy, których
zrozumienie zależy często od symbolicznego odczytania obrazu i złączenia go ze słowem
w jedną całość, a skończywszy na oglądaniu filmów. Ostatnim ogniwem w rozważaniach
są serwisy informacyjne, zyskujące 12% wszystkich punktów. W obecnych czasach
przybierają one kształt wizualno-werbalny. To nie jest już tylko sam tekst i obrazki.
Coraz częściej można się spotkać z ideogramami (np. klikając na pocztę internetową).
To kolejny symptom ikonizacji. Uczniowie więc muszą posiadać kompetancje odbioru
nowej rzeczywistości. To zadanie dla nauczycieli polonistów i plastyków, którzy powinni
nauczać jak analizować interpretować i tworzyć teksty kultury skupiające się zarówno
na słowie, jak i obrazie. Dobrym przykłądem takiego powiązania jest komiks. Jednak
czy jest on uczniom tak naprawdę znany? Opdowiedź przynosi kolejne pytanie ankiety.
Uczniowie zapytani o to, czy znają jakieś komiksy, w stosunkowo dużej
mierze odpowiedzieli przecząco. Procentowo 38% stwierdziło, że nie zna dymków
wogóle, co było zaskakujące, gdyż w programach nauczania w większości takie treści
się pojawiają. Pozostała część ankietowanych (42%) miała za zadanie podać tytuły dzieł,
które pamiętają, bądź ich bohaterów (ponieważ dziecięca percepcja pozwala na dokładne
zapamiętanie przede wszystkim głównej postaci, wokół którego rozgrywa się akcja).
Wśród znanych wymieniano takie pozycje jak: Kaczor Donald, Asterix, Tom i Jerry,
Phineash i Ferb, Garfield, Kapitan Żbik, Pułkownik Żbik, Derk i Harpina, Wilk i zając,
Winx, Spider-man, Thor, Kapitan Antygo, Hulk, Gigant, W.I.T.C.H., Czarna Kobra,
Mary, Kajko i Kokosz, Tytus, Romek i A’Tomek, Scoobydoo, Flinstonowie, Punisher
i Batman. Twórczość komiksowa jest więc w pewnym stopniu znana, ale niestety, część
uczniów jeszcze nie miała styczniści z utworem tego typu, bądź go nie pamięta żadnego.
Co ciekawe, w wielu klasach lekcje o takiej tematyce były realizowane. Świadczą o tym
odpowiedzi na kolejne pytanie.
Dotyczyło ono obecności dymków na lekcjach. Uczniowie zapytani
o to, czy zetknęli się kiedyś z komiksem w szkole, w więkoszości odpowiedzieli
twierdząco. Aż 55% respondentów pamiętała tytuły, bądź bohaterów poznanych

Rozwiązanie zadania na temat komiksu [w:] Zadane.pl, dostęp online: http://zadane.pl/zadanie/4563471,
dnia 13 maja 2013 r.;
Zadanie.pl, dostęp online: http://zadanie.pl/, dostęp online: 13 maja 2013 r.
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utworów. Wśród nich były: Asterix (12 odpowiedzi), Garfield (3 odpowiedzi), Pan Kleks
(4 odpowiedzi). Pojawiały się również komiksy W.I.T.C.H, Chojrak tchórzliwy pies
oraz Tytus, Romek i A’Tomek (po 2 dopowiedzi). Komiksami, na które uwagę zwracali
pojedynczy uczniowie były między innymi: Kaczor Donald, Scoobydoo, Batman,
Dwanaście prac Heraklesa. Badani zwracali również uwagę na dymiki z którymi mieli
styczność na lekcjach języka angielskiego i przyrody. Zbiorcze zestawienie pytań
i udzielanych odpwiedzi znajduje się w tabelach poniżej.
Tabela 8: Pytania zadawane uczniom i procentowe wyniki odpowiedzi.
Pytania zadawane uczniom i ilość odpowiedzi danego typu
(w nawiasie liczba procentowa):
Udzielane odpowiedzi:
Czy znasz jakieś komiksy?
Czy zetknąłeś się z komiksem
w szkole?
Tak
49 (62%)
43 (55%)
Nie

29 (38%)

35 (45%)

Łączna ilość badanych

78 uczniów

Tabela 9: Komiksy wymieniane przez uczniów.

Nie pamiętam

Pytania zadawane uczniom
i ilość odpowiedzi danego
typu:
Jakie
Jakie
pamiętasz
pamiętasz
tytuły
tytuły
komiksów
komiksów
lub ich
lub ich
bohaterów?
bohaterów
poznanych
w szkole?
4
2

Asterix

5

12

Garfild

6

3

Batman

1

1

Kaczor Donalad

8

2

Pan Kleks

0

4

Spider- Man

3

0

Chojrak tchórzliwy pies

0

2

Tytus Romek i A' Tomek

2

2

Scooby Doo

1

1

Tom i Jerry

2

0

W.I.T.C.H

0

2

Winx

2

0

Hulk

1

0

Czarna kobra

1

0

Udzielane odpowiedzi:

60

Derg i harpina

1

0

Flinstonowie

1

0

Gigant

1

0

Kajko i Kokosz,

0

1

Kapitan Antyga

1

0

Kapitan Żbik i Pułkownik Żbik

1

0

Komiks na lekcji języka angielskiego

0

1

Komiks o bohaterskim chłopcu

0

1

Komiks o chłopcu dzwoniącym na pogotowie, by ratować babcię

0

1

Komiks o chłopcu, którego napadł niedźwiedź

0

1

Komiks o dwunastu pracach Heraklesa

0

1

Komiks o niebieskim stworku

1

0

Mistrz ciętej riposty

1

0

Mój konik

1

0

Pan Kleks

0

4

Pan MC i Goofi

1

0

Phineash i Ferb

1

0

Pies Gapcio

1

0

Przyjaźń

0

1

Punischer

1

0

Thor

1

0

Wilk i zając

0

1

Suma

49

43

Wyniki omówionych pytań z ankiety skłaniają do wniosku, że jeszcze
nie wszyscy uczniowie, którzy powinni dobrze poznać komiks, mieli okazję to uczynić.
Być może spowodowane to jest programem nauczania uwzględniającym w niewielkim
stopniu treści komiksowe (czego przykładem jest analizowany w poprzednim rozdziale
program Czarowanie słowem), podejściem nauczyciela bagatelizującego omawiany
gatunek artystyczny, bądź co zaskakujące, niechęcią do komiksu na lekcjach
wśród samych uczniów.
O dziwo, takie przypadki deprecjacji komiksu, jako narzędzia dydaktycznego
miały

miejsce.

Ankietowani

mieli

za

zadanie

odpowiedzieć

na

pytanie,

czy wykorzystywanie komiksów na lekcjach to dobry pomysł i uzasadnić krótko
dlaczego. Układ odpowiedzi przedstawiał się następująco:
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Tabela 10: Zdanie uczniów na temat wykorzystywania komiksów na lekcjach.
Pytanie: Czy wykorzystywanie komiksów na lekcjach (np. ich rysowanie i czytanie) to dobry pomysł?
Ilość odpowiedzi danego typu (w nawiasie podany
wynik procentowy):

Odpowiedzi uczniów:
Tak

47 (60%)

Nie

21 (27%)

Nie wiem

10 (13%)

Jak sądzono wcześniej, większa część respondentów odpowiedziała
twierdząco. Za takimi odpowiedziami stały najczęściej argumenty o tym, że:


komiks kształci umysł i wyobraźnię, rozwija wyobraźnię i świat przedstawiony,



skłania do myślenia, przez niego się lepiej zapamiętuje, dzięki niemu można
się czegoś dowiedzieć,



rozwija zdolność rysowania, rozwija malarstwo i czytanie, rysowanie jest wesołe
i fajne, to fajna zabawa,



jest humorystyczny, stanowi źródło zarówno zabawy, jak i nauki i lepiej
przemawia do uczniów niż długie teksty pisane prozą, sprawia, że lekcja staje
się ciekawa, łatwiej się skupić na komiksie niż na opowiadaniu, w komiksie można
łatwiej zrozumieć treść opowieści niż w tekście pisanym prozą, lepiej można
zrozumieć tekst (kultury), dzieci wolą czytać komiksy niż książki, bo rosną
umiejętności, opisywanie jest potrzebne do sprawdzianów, przez komiks uczymy
się jak napisać dialog,



można samemu zaprojektować i narysować komiks, komiks rozwija kreatywność
uczniów,



można nauczyć się pisać nieznane słowa.
Uczniowie zatem zwrócili uwagę na szereg czynników, które uwzględniane

są również przez metodyków języka polskiego. Młodsze dzieci doceniły przede
wszystkim ludyczną wartość dymków na lekcjach i ich prosty, intuicyjny wręcz odbiór.
Starsze dzieci zaś, zgodnie z tym, co ustaliła Dyduchowa85, zauważyły edukacyjne
walory

komiksu,

jego

udział

w

kształtowaniu

kreatywności

i

wyobraźni,

co było najczęstszym argumentem.
Jak już zostało wspomniane na początku omawiania wyników ostatniego
pytania pierwszej części ankiety, zaskakująca była dość duża niechęć do komiksów

85
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62

na lekcjach wśród uczniów. Aż 27% z nich odpowiedziało, że używanie dymków
w edukacji jest zbędne. Oto ich motywacje:


na lekcji trzeba słuchać nauczycielki, na lekcji nas uczą, a jak rysujemy,
to nic nie wiemy, przez komiks nie skupiam się na właściwym temacie lekcji,
czytając komiksy nie uczymy się, jak na lekcjach nie ma czasu na komiksy,
na lekcji powinniśmy słuchać nauczycielki, a nie bawić się, lekcja jest po to,
by się uczyć.
Podane przykłady, są więc w pewnym stopniu implikowane przekonaniem

o arbitralnie podająco-słownym toku lekcji. Przekonanie to wynikać może z ambicji
uczniów, by wiedzieć jak najwięcej i strachem o to, że jeśli coś jest ciekawe, sprawia
przyjemność i jest dodatkowo zabawą, to zapewne nie wypada tego robić podczas zajęć.
Cytaty uczniowskich wypowiedzi sugerują także, że warto, by nauczyciel prowadząc
lekcję o komiksie zachował równowagę – nie ukazywał tej dziedziny pejoratywnie,
nie omawiał komiksu z lekceważeniem, a także pokazał uczniom, co mogą zyskać
czytając, bądź rysując go.
Ostatnią odpowiedzią, jakiej mogli udzielić uczniowie było neutralne
nie wiem. Odpowiedzi takich pojawiło się najmniej, jednak ich uzasadnienie wnosi
pewne novum w warsztat nauczyciela polonisty. Bardzo wyrazistą i wymowną
jest wypowiedź:


Może to nie najgorszy, ale i nie najlepszy pomysł, bo nie każdy potrafi pięknie
rysować, a wiadomo, za to są oceny.
To zdanie znakomicie świadczy o uczniowskich obawach związanych

z brakiem umiejętności, co może wpłynąć blokująco na swobodną ekspresję. Jeden ze
sposobów rozwiązania tego problemu był już sygnalizowany w niniejszej pracy – jest to
wykorzystanie techniki komputerowej. Pozwala to, na kształcenie umiejętności przekładu
intersemiotycznego i całego wachlarza kompetencji, które za tym idą, również
na nieskrępowaną lękami twórczość, a także kompetencję sprawnego posługiwania
się technologiami, które z pewnością uda się wykorzystać w życiu. O zasadności
powyższego stwierdzenia świadczy znaleziony humorystyczny mem 86:
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Demotywatory.pl, dostęp online:
http://demotywatory.pl/4127321?utm_source=Czytnik_rss&utm_medium=link&utm_campaign=rss, dnia:
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Obraz 3: Powody porzucania swobodnej
twórczości artystycznej.

Jak widać na przywołanym
w poprzednich

rozdziałach,

otaczająca

przykładzie i
współczesnego

co zostało zauważone
człowieka

rzeczywistość

zdominowana jest przekazem ikoniczno-werbalnym. Uczniowie powinni zatem posiadać
sprawność odczytywania komunikatów ukształtowanych nie tylko słownie i pisemnie.
Taki alfabetyzm wizualny i kulturowy87 jest niezbędny do funkcjonowania w dzisiejszym
świecie. Uczeń zatem musi umieć analizować, interpretować i tworzyć teksty kultury,
także teksty medialne. Tworzywem, które daje wiele możliwości w tej dziedzinie
jest właśnie komiks. Jak zatem go uczniowie odbierają i projektują? Temu zagadnieniu
poświęcono kolejną część badania.
3.2 Odbiór i tworzenie dymków przez uczniów
Pierwszym zadaniem drugiej części ankiety było krótkie opisanie stripu.
Uczniowie mieli za zadanie najpierw opisać wygląd głównego bohatera. Już sam
ten element ukazywał różny stopień umiejętności inetpretacyjnych ankietowanych.
Dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej odpowiadały w większości, że kot wygląda
śmiesznie i dziwnie, starsze dzieci zaś w swej analizie zawierały element
antropocentryczny: chodzi na dwóch nogach, wygląda jak człowiek. Ten opis kota miał
ułatwić respondentom kolejne zadanie: odpowiedź na pytanie, czy bohater wygląda
87
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jak normalny kot i o uzasadnienie swego stanowiska. Wśród wielu odpowiedzi
opierających się na typowo racjonalnych uzasadnieniach (np. normalny kot nie chodzi
na dwóch łapach, koty nie jedzą ciastek) pojawiło się kilka stwierdzeń zwracających
uwagę, mianowicie: to nie jest normalny kot – to komiks, kot tak wygląda, bo chce
rozbawić czytającego, to nie normalny kot, tylko kot z kreskówki. Przywołane
wypowiedzi oscylują wokół pojęcia odbiorcy i specyfiki przedstawionego materiału.
Dzieci zatem w dużym stopniu rozumieją, że przedstawienia ikoniczne rządzą się swoimi
prawami. Mogą być zbliżone do rzeczywistości, jednak nie muszą, a mino to każdy
element wypowiedzi komiksowej jest znaczący. Wygląd kota sugeruje jakie są jego
uczucia, połączenie słowa i obrazu każe się domyślać, że w słoiku jest pająk. Cała gra
znaczeń jest więc efektem, jak już było powtarzane po wielokroć, napięć między słowem
i obrazem. Dodatkowym elementem, który może stanowić wartość dydaktyczną, jest
możliwość ukazania uczniom jak dobrze potrafi działać wyobraźnia. Pytaniem, które
pozwalało w pewien sposób skontrolować, czy uczniowie wchodzą już w etap myślenia
nie tylko przedstawieniowego, ale też w pewnym sensie abstrakcyjnego, było ilu jest
bohaterów komiksu. Dzieci z młodszych klas miały trudności ze zrozumieniem, że tym,
czego nie widać w komiksie, jest pająk. Starsze dzieci (VI klasa szkoły podstawowej) i
młodzież gimnazjalna wykonały to zadanie bez problemu.
Bardzo interesująco przedstawiała się również część twórcza. Uczniowie,
rysując komiks do wiersza Tuwima wykazali się znacznym zaangażowaniem
i pomysłowością. Przed badaniem założono, że rysunki uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum będą się od siebie różniły. Główną granicę zakładano jako wiek przejścia
ucznia z jednego etapu edukacji do kolejnego. Podczas przeprowadzania badania, tuż
przed rysowaniem, poproszono uczniów by zrobili to w taki sposób, że gdyby usunąć
tekst wiersza, to czytelnik mógłby zrozumieć historię za pomocą samych tylko obrazów.
Oto kilka grup rysunków, które dobrane są ze sobą w taki sposób, że pozwolą
na wyszczególnienie kilku

sposobów

tworzenia, niektórych charakterystycznych

dla danych etapów edukacji.
Tabela 11: Analiza elementów zawartych w uczniowskich komiksach.
Analizowany element:
Stopień ukazania danego elementu – liczba rysunków danego typu
(wynik w procentach całej liczby ankiet):
styl rysowania

realistyczno-tekstowy–

symboliczny–

historyjki

36 (46%)

32 (41%)

obrazkowej–
10 (13%)

symbolizm (na przykładzie

ukazany w dialogu – 36 (46%)
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ukazany

nie ukazany

snu o rzece)

rysunkiem w

– 10

myśli – 32

(13%)

(41%)
różne ujęcia kadrów

obecne – 20 (26%)

brak – 58 (74%)

bohaterowie

kot – 51 (65%)

kot i ktoś więcej – 27 (35%)

onomatopeje

obecne – 8 (10%)

brak – 70 (90%)

dymki

obecne – 74 (96%)

brak- 3 (4%)

Wyniki badania potwierdzają przypuszczenia co odmiennego charakteru
różnych rysunków uczniowskich. Zauważono, że wykonane były one głównie w trzech
stylach rysowania: realistyczno-tekstowym (obrazującym bądź opisującym względnie
wiernie wiersz, często z zapisanymi w dymkach tekstami – głównym wyznacznikiem
tego stylu uznano zapisanie snu kota w formie werbalnej), symbolicznym
(zawierającym treści wiersza w sposób uproszczony, znakowy, np. rzeka mleka
przedstawiona

za

pomocą

dwóch

kresek)

oraz

styl

historyjki

obrazkowej

(mimo uprzedzenia przed wykonaniem badania, uczniowie sporadycznie rysowali tak,
że których fabułę można odczytać jedynie z pomocą tekstu wiersza). Każdy z tych typów
jest charakterystyczny dla danej grupy wiekowej. Nie są ta dwie grupy, tak jak założono
na początku, lecz trzy: początkowe klasy drugiego etapu edukacyjnego (IV i V),
przejściowe pomiędzy pierwszym i drugim etapem (IV i I) i końcowe trzeciego etapu
(II i II). Zauważona zależność jest płynna i mnóstwo w niej wyjątków, implikowanych
często kreatywnością uczniów i stopniem ich zaangażowania w wykonywane zadanie.
Do pierwszej grupy zaliczają się historyjki obrazkowe, część komiksów realistycznotekstowych i wyjątki symbolicznych (rysowanych niestarannie), druga grupa zaś zawiera
obrazki realistyczno-tekstowe i część symbolicznych (w wyjątkach nadal niestarannych),
trzecia – to przewaga obrazków symbolicznych (charakteryzujących się większą precyzją
rysunku) z elementami realistyczno-tekstowych (niestarannych).
Kolejną ważną zależnością były ujęcia kadrów, które wraz z wiekiem
uczniów stawały się bardziej złożone. Twórczość klas młodszych charakteryzowało
powielanie narysowanych postaci i dodawanie do nich kolejnych elementów.
Im uczniowie starsi i im większe ich zaangażowanie – tym ujęcia były bardziej
różnorodne. Podana zależność wiekowa odnosiła się również do rysunków zawierających
graficzne onomatopeje. Elementy takie pojawiały się w rysunkach osób, które tworzyły
w konwencji symbolicznej, a więc były nieco starsze. Replika tej zależności
to częstotliwość występowania dymków, z tym jednak, że była ona odwrotnie
proporcjonalna do wieku, zatem nie wykorzystywali takich elementów uczniowie
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najmłodsi.

W celu egzemplifikacji zostanie przywołany teraz materiał ikoniczny

przedstawiający fragmenty niektórych prac dziecięcych, które powstały podczas badania.

Przedstawienie

typowo przedstawienie pół-

realistyczno-tekstowe

symboliczne

(staranne)

Przedstawienie w charakterze historyjki obrazkowej kadru

Przedstawienie uproszczone, z repliką początkowego kadru

Przedstawienie symboliczno-tekstowe z różnymi ujęciami
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przedstawienie symboliczne

Przedstawieine symboliczno-tekstowe z różnymi ujęciami kardu

Przedstawienie z onomatopejami graficznymi i różnymi ujęciami kadru
Rysunek 5: Reprodukcje fragmentów niektórych uczniowskich komiksów.

Wszystkie przeprowadzone badania oscylują wokół jednego głównego
wniosku – współczesna kultura skoncentrowana jest na przyswajaniu treści nie tylko
poprzez werbalne formy komunikacji, ale także za pomocą innych kanałów percepcji,
w tym w ogromnym stopniu wzroku i widzenia. Stąd zatem postulat, by nauczyć dzieci
i młodzież wykorzystywać i doskonalić umiejętności przyswajania, analizy i interpretacji
nie tylko słów, ale także obrazów. Nie wystarcza zatem jedna lekcji z obrazem w roku.
Trzeba pójść o krok dalej. Zasadnym będzie w tym miejscu przywołanie tytułu artykułu
Gromaszkiej Widząc - rozumieć. W edukacji polonistyczniej warto dążyć bowiem
do tego, by uczniów nauczyć patrzeć tak, by znaczyło to widzieć i rozumieć.
3.3 Współczesna kultura okocentryczna
Myśl tę rozwinęła w swej książce Pater-Ejgierd, która zauważa, że obecnie
równorzędnymi kanałami porozumienia jest zarówno kod werbalny jak i ikoniczny88.
Obraz jednak jest w czasach współczesnych nieco innym nośnikiem znaczeń niż
w wiekach wcześniejszych, co spowodowane jest utratą ambiwalentnych odczytań
88
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przedstawień piktoralnych. Co ciekawe, zauważa podobne zjawisko, jak Toeplitz 89,
z tą różnicą, że on nazywał je jednością ikonolingwistyczną, wiązał z pojęciem
ideogramatyzacji i odnosił do sztuki komiksu, autorka zaś mianuje je językiem wizualnowerbalnym, który jak zjawisko komunikacyjne zaczął być ostatnio zauważany90. Ciekawe
stanowisko

prezentuje

Birek,

który

na

gruncie

komiksu,

w przeciwieństwie

do ikonolingwistyki Toeplitza, proponuje kategorię pansemantyczności91. Pojęcie
to nie jest zadomowione w szkolnej edukacji, ale jest już w pewnym stopniu obecne
w szkolnej edukacji. Pansemantyczność bowiem przejawia się np. w lekcjach, w których
pojawia się zagadnienie architektury i poddaje się rozbiorowi kształt murów, łuków,
potencjalne napisy i na tympanonach, ich krój, płaskorzeźby i.t.d. Zatem dzieło
składające się z wielu elementów przemawia do czytelnika zachowując w pewien sposób
swą integralność. Jeszcze jedną kategorią, którą zapożyczyć do edukacji można z nauki
o komiksie jest pojęcie przerysowania, które w swym dziele Birek cytuje za Szyłakiem92.
Według niego, zasadniczym elementem rysunku przerysowaniego jest jego funkcjonalne
zdeformowanie,

polegające

na

eliminacji

z

obrazu

elementów

zbędnych

i zaciemniających czytelność, a uwypuklaniu tych, które ułatwiają odczytanie znaczeń93.
Odnosząc to do współczesnej kultury wizualnej – pansemantyczność języka wizualnowerbalnego jest jednocześnie w dużej mierze przerysowaniem (w znaczeniu Szyłaka,
czyli przetworzeniem) rzeczywistości. By uczeń mógł się poruszać w takiej przestrzeni
znaczeń, musi być wyposażony w niezbędny zestaw umiejętności, pozwalających
na +właściwe zdekodowanie odbieranych sygnałów. Jak pisze Pater-Ejgierd:
(…)możemy być pewni, iż zachodzące w przestrzeni komunikacyjnej a zatem kulturowej i społecznej
zmiany, implikują bezwzględną konieczność włączenia dyskursu wizualnego w obszar nowoczesnej
94

edukacji .

Według autorki, jednym z wyzwań współczesnej edukacji jest alfabetyzacja wizualna,
czyli stopniowy proces nabywania kompetencji tworzenia i odczytywania kodu
ikonicznego95. To pojęcie dość nowe i czekające jeszcze na swe miejsce w edukacji.
Podwaliny pod niego tworzą różne dziedziny nauki, w tym semiotyka wizualna,

89
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pedagogika i językoznawstwo96. Komunikacji za pomocą obrazów i słów a także uczenie
jej podstaw młodych użytkowników języka powinna znaleźć się w zainteresowaniach
dydaktyków polonistów szczególnie, gdyż to oni są pretendowani do wyposażenia
podopiecznych w narzędzia umożliwiające im komunikację w świecie. Ciekawym
rozwiązaniem w tej kwestii jest wykorzystywanie komiksów na lekcjach, które może
przynieść znacznie więcej korzyści, niż było to zauważane przez metodyków. Zatem
w jaki sposób przygotować lekcję osnutą wokół tej dziedziny artystycznej? Odpowiedź
znajdzie się w kolejnym rozdziale.

96
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4. Wnioski wypływające z badań empirycznych i analizy
literatury
4.1 Lekcja o komiksie, jako gatunku artystycznym
Lekcja o komiksie, jako gatunku artystycznym może się składać z trzech
elementów:


historii komiksu,



wiadomości dotyczących jego powstawania,



informacji o tworzywach, z jakich się on składa.
Wszystkie te elementy mogą stanowić odrębną lekcyjną całość, ale także

można je dowolnie skompilować, w taki sposób, by uczniowie skorzystali jak najwięcej
w jak najkrótszym, cennym czasie edukacji.
Bardzo ważnym zagadnieniem, które coraz częściej jest realizowane
na lekcjach języka polskiego (np. w omawianej wcześniej serii wydawnictwa Nowa Era
do szkoły podstawowej) jest periodyzacja etapów kształtowania się komiksu jak gatunku
artystycznego. W jaki jednak sposób przeprowadzić lekcję opierającą się na takiej
tematyce,

by

cele

były

adekwatne

do

tradycyjnie

rozumianego

kształcenia

polonistycznego, a także dotyczyły w pewnym stopniu formowania świadomości
istnienia i kompetencji odbioru współczesnej kultury wizualnej? Warto na początku jasno
określić główne priorytety. Takimi mogą się stać: poznanie przez uczniów historii
gatunku artystycznego, bądź kształtowanie świadomości o obiegu ważnych dla ludzi
treści w różnych dziedzinach twórczości artystycznej. Następnie skonfrontować
je z preferencjami co do umiejętności, które mieliby pozyskać uczniowie. Takimi mogą
być np. czytanie ze zrozumieniem, opis dzieła artystycznego, poprawne posługiwanie
się językiem lub efektywna praca w grupie. Po takiej analizie celów i założeń wizja
przebiegu procesu lekcyjnego staje się jasna. Z użyciem podanych wyżej przykładów,
jego centralna część może mieć kształt np.: pracy w grupach nad reprodukcjami
fragmentów komiksów z różnych epok lub czytanki na temat historii komiksu z pustymi
miejscami do wypełnienia. Wszystko zależy od kreatywności osoby prowadzącej zajęcia.
Istotne jednak jest, by ukazać dzieciom, że już od dawnych czasów łączono przekaz
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werbalny z ikonicznym i że od zawsze istniała tendencja do opowiadania fabuły
obrazami97.
Jak to się jednak dzieje, że komiks powstaje? Odpowiedź na to pytanie może
intrygować uczniów, a prowadzący zajęcia ma możliwość reakcji na nie w taki sposób,
by uczniowie zdobyli nie tylko interesującą ich wiedzę, ale również kluczowe
dla edukacji kompetencje. Możliwości realizacji lekcyjnych omawianego zagadnienia
jest bardzo wiele – począwszy od pogadanki, poprzez analizę materiałów źródłowych,
a skończywszy na filmie. Bardzo dobrym tworzywem, które można wykorzystać na lekcji
na drugim etapie edukacyjnym jest pierwsza przygoda z komiksu Tytus Romek
i A’Tomek98, której mały fragment zaprezentowany jest poniżej:

Fragment komiksu 1: Tytus, Romek i A’Tomek.
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Należy jednak pamiętać, co zostało zaznaczone w pierwszym rozdziale niniejszej pracy, że nie można
zbytnio puścić wodzy fantazji, i nauczać, że malowidła naskalne to też komiksy.
98
H.J. Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga I, Warszawa 1988, s. 3-8.
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Zaprezentowany początek dzieła nie jest szczegółowym omówieniem ról
rysownika i scenarzysty, ale zwraca przede wszystkim uwagę na postać autora dzieła,
który siedząc przy stole kreśli plansze. Powyższy fragment dymków Papy Chmiela
jest również kolorowy i humorystyczny. Mimo, że komiks wydany był stosunkowo
dawno temu nadal jest w nim wiele elementów rozbawiających czytelnika również dziś.
Jest to bardzo istotne na etapie szkoły podstawowej, co zostało wykazane w badaniach
empirycznych, przywołując uczniowskie wypowiedzi o tym, że komiks się im podoba
bo jest śmieszny. Umożliwia to bowiem zainteresowanie uczniów tematem i rozpoczęcie
rozważań o dymkach i procesie ich tworzenia. Kolejnym tworzywem do wykorzystania
na lekcji jest dość nowa (z 2010 r.) filmowa produkcja dokumentalna o Tadeuszu
Baranowskim Antresolka profesorka Nerwosolka99. W dziele tym znajduje się fragment,
kiedy autor kolorowych plansz siedzi w swojej pracowni i tworząc opowiada o swej
pracy i pasji. Ten przykład z kolei jest odpowiedni dla uczniów szkoły gimnazjalnej.
Może być wstępem do rozważań o tworzeniu komiksu, bądź centralnym ich ogniwem.
Kolejnym

etapem

lekcji,

na

której

zostanie

wykorzystany ten

film,

mogą

być przemyślenia na temat tworzenia produkcji złożonych z obrazów – a więc na temat
komiksu i filmu. W takim wypadku można byłoby to nazwać, nieco przewrotnie, filmem
o komiksie, który uczy jak tworzyć film. Tak więc, by wyjaśnić uczniom jak powstaje
komiks można wykorzystać dymki, film, albo też skupić się na działaniu praktycznym –
poprosić uczniów o narysowanie komiksu w grupach. Jest to trzecia z dróg i zostanie
ona omówiona w podtemacie Rysowanie komiksu.
Kolejną częścią szkolnych rozważań o komiksie jako gatunku artystycznym
jest zgłębianie specyfiki tworzywa, z jakiego jest on zbudowany. Zagadnienie to zasadza
się na dywagacjach z pierwszego rozdziału niniejszej pracy, gdzie zauważono
za McCloudem, że komiks to rodzaj tańca słowa i obrazu100. Nauczyciel więc powinien
uświadomić uczniom te zależność. Może się odwołać do ikonolingwistyki101 Toeplitza
i twierdzeń Szyłaka102, zakładających, że oba kody składające się na omawiane dzieło zarówno ikoniczny, jak i werbalny, dążą do zamiany swoich podstawowych funkcji,
a więc obraz opowiada, a słowo staje się poniekąd znakiem graficznym. Łatwiejsze
percepcyjnie i bardziej zbliżone dla możliwości poznawczych uczniów będzie jednak
99

Antresolka profesorka Nerwosolka, reż. Sławomir W. Malinowski, Polska 2010 r.,
S. McCloud, Understanding Comics. The invisable art., op. cit., s. 48.
101
K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu…, op. cit., s. 40.
102
J. Szyłak, Komiks…, dzieło cyt.
100
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twierdzenie o pansemantyczności tworzyw103, czyli o tym, że wszystko w komiksie
znaczy. Oczywiście, przy przeprowadzaniu lekcji na taki temat nie należy wprowadzać
wszystkich

pojęć

z

zakresu

teorii

komiksu,

a

jedynie

pokazać

dzieciom,

że w rzeczywistości każdy element planszy komiksowej – zarówno ten słowny jak
i rysowany – jest istotny i wart odczytania,. Do tego celu najlepiej nadaje się fragment
komiksu, w którym warstwa lingwistyczna ma znaczącą postać Należy dobrać dzieło
w zależności od wieku uczniów i ich stopnia biegłości w omawianym tworzywie.
Na potrzeby eksplikacji niniejszego zagadnienia wybrano fragment przywoływanego
już wyżej Tytusa, Romka i A’Tomka 104:
Fragment komiksu 2: Tytus, Romek i A’Tomek

Aby uzmysłowić uczniom problem tworzyw możemy zadać im następujące
pytania:
103
104

W. Birek, Główne problemy…, op. cit., s. 84.
H.J. Chmielewski, op. cit, s. 6.
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 Czy słowa plusk i fik różnią się czymś od tekstu wypowiadanego przez Nerwosolka?
 Z czym się kojarzy graficzny zapis słowa plusk?
 Czy gdybyśmy nie umieli czytać, to zrozumielibyśmy coś z pierwszych czterech
kratek komiksu?
Oczywiście, w związku ze specyfiką dzieła, pytania te mogą się zasadniczo różnić.
Dobrym

przykładem

dla

starszej

młodzieży

jest

fragment

komiksu

Maus,

który przywołuje w swej książce Szyłak, gdzie bohaterowie idą, ale nie wiedzą dokąd,
a ich ścieżki układają się w kształt swastyki. A zatem pansemantyczność – czyli znaczące
może być wszystko. Dlatego bardzo ważne jest, by uczniowie umieli odnajdywać
elementy, które mogą coś wnieść do odbioru dzieła.

4.2 Czytanie komiksu
We wcześniejszym podrozdziale wspomniano już, że należy poświęcić dużo
uwagi pansemantyczności, która w realizacjach lekcyjnych nie była dotąd stosowana
na dużą skalę. Do tego elementu, podczas czytania komiksu należy dodać jeszcze zakres
wiedzy na temat konwencji, w jakiej narysowany jest komiks. Bardzo dużym
ułatwieniem dla nauczycieli jest trójkąt skonstruowany przez McClouda, a następnie
przetransponowany, uproszczony i skorygowany przez Birka, przywołany w pierwszym
rozdziale. Konwencje więc mogą roztaczać się od realistycznej, przez ekspersyjną,
po symboliczną. Warto zwrócić uczniom uwagę na to, jak narysowany jest komiks
analizowany na lekcji. Istotna także jest fabuła, która niesie pewne treści ideowe, a także
kreacje bohaterów. Zatem czytając komiks warto zwrócić uwagę na:


pansemantyczność,



konwencję,



fabułę,



kreację bohaterów.
Czytanie komiksu wydawałoby się czynnością bardzo prostą, jednak jeśli

chce się to uczynić dobrze i uzyskać z niego maksymalnie dużo treści i znaczeń –
to warto włożyć w tę pracę trochę wysiłku. Na lekcjach języka polskiego można czytać
dzieła tworzone w ramach omawianej gałęzi artystycznej na kilka sposobów
wyszczególnionych

pod

względem

funkcjonalnym.

Są

to:

komiksy

zawarte

w podręcznikach, dymkowe adaptacje lektur, a także dzieła fumetti nawiązujące
tematycznie do lekcji. Ich omówienie znajduje się poniżej.
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Pierwszym

i

najczęściej

stosowanym

wykorzystywaniem

komiksów

na lekcjach jest czytanie ich reprodukcji umieszczonych w podręcznikach. Zazwyczaj
pod nimi znajdują się polecenia i pytania sformułowane przez autorów książki. Często
jednak dotyczą one tylko fabuły i ogólnie komiksu. Warto taką lekcję wzbogacić
o wspomniane już wyżej elementy składające się na pełne doczytanie komiksu,
a więc np. zjawisko pansemantyczności. Bardzo cennym doświadczeniem dla dzieci
byłoby także przyniesienie przez nauczyciela oryginalnego egzemplarza komiksu,
którego tylko część czytają. To pokazanie, że dzieło komiksowe to nie tylko jedna
plansza, ale także cały zeszyt, który z kolei czasem układa się w jeszcze większą całość
(serię). Momentem, kiedy również można wykorzystać komiks, jest omawiane lektury.
Dzieła, które znajdują się w kanonie lektur, bowiem często posiadają
odpowiednik w dymkach, o czym mowa była w drugim rozdziale. Na lekcji można
wykorzystać je na wiele sposobów. Mogą spełniać poniekąd rolę ilustracji i filmu.
Nauczyciel może zbadać wraz z uczniami, czy dana adaptacja jest wierna, czy dobrze
przedstawia treść książki. Ciekawym pomysłem jest podzielenie uczniów na grupy, tak,
by każda miała za zadanie przeczytanie fragmentu lektury, następnie zaplanowanie kratek
komiksu do niego. Później, po prezentacji wyników pracy, można sprawdzić, czy autor
komiksowej adaptacji postąpił podobnie, czy może odmiennie i jaka była celowość jego
pracy, tzn. co wniosło do odbioru dzieła takie ujęcie tematu a nie inne. Jeśli dany tekst
nie posiada odpowiadającej mu adaptacji lekturowej, to z powodzeniem można
skomponować go z komiksem wiążącym się z nim motywami, bodź tematyką.
Komiks może stanowić bardzo ciekawy element ukazujący uczniom,
że pewne kategorie tematyczne i myślowe obecne w immaginarium communis
od zawsze. To bardzo istotne, by uczniowie mieli świadomość, że poznawane teksty,
które powstały dawno (np. Pieśń o Rolandzie, omawiana w gimnazjum) zawierają
motywy uniwersalne i obecne są również w kulturze współczesnej (np. komiks
Superman).
4.3 Rysowanie komiksu
Nie tylko czytanie stanowi sposób na włączenie komiksu w obręb lekcji
języka polskiego. Na uwagę zasługuje również jego rysowanie. Wykorzystać je można
w wielu wariantach:


rysowanie komiksu na podstawie tekstu:
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o epiki – np. krótkiego opowiadania – sprawdza się najbardziej na poziomie
szkoły podstawowej, gdzie rozwija umiejętności związane z tworzeniem
planu wydarzeń, pomaga w zapamiętaniu treści tekstu,
o liryki – np. plastycznego wiersza – ciekawe do wykorzystania
w gimnazjum,

ponieważ

może

być

dobrym

nośnikiem

znaczeń

symbolicznych,
o dramatu – np. fragmentu komedii – co może być wstępem do rozważań
o filmie i procesie jego tworzenia, pomaga zrozumieć wizualną mowę
dziesiątej muzy;


rysowanie komisu na dany temat – może ono stanowić sposób poznania danej
konwencji (np. science fiction), bądź ćwiczenie w umiejętności wykorzystywania
różnych ujęć filmowych.
Jak już zostało zauważone wcześniej, a później potwierdzone wynikami

ankiety i wypowiedziami uczniów, często powodem blokady przed swobodną
twórczością jest przekonanie o braku odpowiednich umiejętności plastycznych. Jednak
brak biegłości w posługiwaniu się formą nie deprecjonuje treści (znane są przykłady
uczniów, którzy np. piszą niestarannie, ale dobrze stylistycznie, ciekawie i na temat).
Można więc uczniom tłumaczyć to zagadnienie, z uwzględnieniem siły pracy własnej
w pokonywaniu słabości, jednak często się zdarza, że młodzi ludzie widząc rozbieżność
między tym, co wymyślili i tym, co przelali na papier, zupełnie porzucają twórczość.
Lekarstwem na to jest zastosowanie nowych technologii. W obecnych czasach stanowi
to, poza zlikwidowaniem lęków o własny talent rysowniczy, także dodatkową zaletę –
wykorzystanie komputerów przygotowuje również uczniów do nabycia umiejętności
coraz bardziej potrzebnych w życiu. Obecnie jest wiele programów, które umożliwiają
tworzenie komiksów przez obróbkę gotowych zdjęć, bądź projektowanie postaci
i kształtów. Godnym polecenia jest Comic Live. Jest on bardzo prosty, intuicyjny
w obsłudze. Za jego pomocą można tworzyć własne, wypełnione dymkami,
bądź mówiące jedynie obrazami plansze. Jego zaletą jest również możliwość nadawania
znaczenia wszystkim elementom, nie tylko obrazom, a więc kształtom ramek
odpowiednich kolorów i kształtów, tekstom różną strukturę. Zatem można tym sposobem
również uwrażliwić uczniów na pansemantyczność.
Przeprowadzone badania skłaniają do wniosku, że w szkole podstawowej
uczniowie nieco inaczej odbierają komiks niż w gimnazjum. Na pierwszym etapie
edukacyjnym przeważają komiksy w konwencji historyjek obrazkowych, które
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w poszczególnych kratkach zbytnio się od siebie nie różnią. Twórczość starszych klas
natomiast, cechuje duża szczegółowość i nieco bardziej różnorodny układ kadrów. Trzeci
etap edukacyjny zaś to czas typowej twórczości symbolicznej. Wnioski te wykorzystać
można podczas projektowania lekcji tak, by wykorzystać potencjalne możliwości dzieci.
A więc w pierwszej omawianej grupie rysowanie komiksu służyć może percepcji fabuły,
w drugiej – kształtowaniu pojęć mowy zależnej i niezależnej a także kompozycji kadru,
w trzeciej zaś – zrozumieniu pojęcia symbolu, metaforycznemu wyrażaniu treści.
W każdej z zasygnalizowanych grup, rysowanie komiksu odbywa
się w ten sam sposób. Mimo, że specyfika wieku i rodzaju tworzonych treści jest inna,
to na każdym etapie obowiązuje model, który został już przywołany wcześniej. Takie
rozdzielenie zadań powala uczniom na efektywniejszą pracę. Jeśli komiks jest tworzony
w grupach, wpływa to dodatkowo na umiejętności impersonalne, uczy że jeśli kilkoro
ludzi ma do wykonania jakieś zadanie, to potrzebny jest im plan i rozdzielenie
obowiązków. Praca z komiksem to nie tylko jego tworzenie i czytanie. Poniżej znajduje
się kilka propozycji jeszcze innego wykorzystania tego tworzywa.
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4.4 Praca z komiksem na różne sposoby
Komiks składa się z obrazów, które często nasycone są znaczeniem
(czyli są pansemantyczne). Można to zastosować, wykorzystując jedną z kratek komiksu
do analizy. Bardzo ciekawie pod tym względem przedstawia się ujęcie z dzieła
Baranowskiego Skąd się bierze woda sodowa?105:

Fragment komiksu 3: Skąd się bierze woda sodowa?

Uczniowie mając za zadanie analizę podanego fragmentu planszy powinni
odpowiedzieć na typowe pytania:


co widać na pierwszym planie, co na drugim, co w tle? Co się znajduje po prawej,
po lewej stronie? Co jest umieszczone w części centralnej obrazu? Jaka
jest kolorystyka? Jak wyglądają postacie? Co wyraża ich postawa, ich ubrania,
ich miny? Czy ukazane są one g góry, z dołu, czy na wprost?



Co te wszystkie elementy mogą znaczyć? Jakie wnioski z nich wypływają?
Komiks zatem, przez to że jest obrazem (zwielokrotnionym) może posłużyć

do nauki opisu i interpretacji dzieła wizualnego. Wychodząc od analizy obrazu można
pójść o krok dalej, komiks pozwala na naukę kadrów filmowych w większym stopniu
niż dziesiąta

105

muza,

ponieważ

nie jest on

T. Baranowski, Skąd się bierze woda sodowa?, op. cit., s.4.
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obrazem

ruchomym,

natomiast

jest i zwielokrotniony i wizualny. W celu egzemplifikacji wybrano kilka ujęć z komiksu
Krzyżacy. W cieniu czarnych kniei106:

Fragment komiksu 4: Krzyżacy. W cieniu czarnych kniei.

Na planszy tej doskonale widać takie plany jak: ogólny, detal i zbliżenie.
Z powodzeniem więc można stosować komiks do kształcenia umiejętności w wielu
zakresach, szczególnie w tych związanych ze sztuką. Fumetti jest również pomocny
w nauce opowiadania.

106

R., B. Capo, Krzyżacy. W cieniu czarnych kniei ,op. cit., s.4.
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Jest to tzw. storrytellnig. Jego podstawą jest narysowanie komiksu,
na podstawie którego opowiada się później historię. To dobra metoda, ponieważ rozwija
sprawność wypowiedzi, kształci tez procesy logicznego myślenia. Jest nieco lepsza
od planu wydarzeń i mówienia na jego podstawie, ponieważ w narysowaniej historii
zawarte są głównie dialogi, więc pozostałe słowa uczeń musi wydobyć z własnej
pamięci. W kontekście mowy komiks spełnia jeszcze jedną ważną rolę – pomaga
w zrozumieniu zagadnień gramatycznych i kształci umiejętność opisu.
Jak już wcześniej zostało wspomniane, omawianą gałąź artystyczną można
wykorzystać do nauki zagadnień związanych z językiem: mowy zależnej, różnych
rodzajów zdań (pytających, oznajmujących, rozkazujących), a także do tworzenia
dialogów. Komiks kształcić może także kompetencje związane ze sprawnością
wypowiedzi pisemnej – można na jego podstawie sporządzić charakterystykę, opis
postaci, opis obrazu (omówiony powyżej). Szczegółowe pomysły i inspiracje można
czerpać z książki Książek-Szczepanikowej107, która rozpisała w dużej tabeli wszystkie
ćwiczenia, które można przeprowadzić w szkole w oparciu o historyjkę obrazkową.
Z powodzeniem można je zastosować również w przypadku komiksu,
Jest zatem wiele możliwości jego użycia na lekcjach języka polskiego.
Poniżej przedstawiono propozycje zajęć z wykorzystaniem tego medium.

107

A. Książek-Szczepanikowa, Od obrazka.., op. cit., s.84.
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4

Konspekty lekcji
5.1 Lekcja o komiksie, jako gatunku artystycznym: Jak to się dzieje,
że powstaje komiks?
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej
Czas przeznaczony na realizację tematu: 45 minut
Temat lekcji:

Jak to się dzieje, że powstaje komiks?

 Cele lekcji:
o na poziomie umiejętności- uczeń potrafi:
 czytać komiks,
 formułować i argumentować własne stanowisko,
 uzyskiwać, selekcjonować i wartościować potrzebne dane
ze współczesnych kanałów informacyjnych,
 podjąć próbę określenia sensu poszczególnych elementów w dziele
komiksowym;
o na poziomie wiadomości- uczeń wie:
 jak redagować przepis,
 jak się tworzy komiks i jakie osoby nad tym pracują,
 kim był Papcio Chmiel;
o na poziomie postaw- uczeń jest świadom:
 wielu możliwości tworzywa komiksowego,
 pansemantyczności obecnej w utworach,
 jak ważna jest praca zespołowa w tworzeniu dzieła.
 Materiały:
o sala komputerowa,
o rzutnik,
o treść komiksu H. J. Chmielewskiego, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga I, s.
3-8.
o film Antresolka profesorka Nerwosolka, reż. Sławomir W. Malinowski,
Polska 2010 r.
 Metody:
 anegdota
 burza mózgów
 heureza
 dyskusja
 czytanie komiksu
 prezentacja obrazów
 Forma pracy:
o Praca zbiorowa, inywidualna.
 Przebieg lekcji:
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Etap
lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności
ucznia

Umiejętności
kluczowe

Uwagi

- Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza
obecność.

- Uczniowie
witają się z
nauczycielem

- komunikacja
nauczyciel-uczeń,

10 min.

- Pokazuje uczniom wydruki
przykładowych humorystycznych memów
z komiksami. Pyta uczniów, do jakiej
dziedziny, jakiego gatunku artystycznego
można zaklasyfikować taką twórczość.

- Oglądają
komiksowe
memy,
formułują
odpowiedź na
pytanie (to
komiksy).

- Pyta uczniów, czy oprócz takich
internetowych memów mają w jakiś sposób
styczność z komiksem; czy je czytają, bądź
czytali, jakiego typu są to utwory.
Nawiązuje również do obecnych trendów
kultury wizualnej i pyta uczniów, czy
widzieli np., w jaki sposób promowano rok
Szopenowski.

- Uczniowie
odpowiadają na
podstawie
własnych
doświadczeń.

- Pyta uczniów, czy sądzą, że komiksy to
dobre zjawisko, czy być może niszczą one
kulturę i prosi o argumentację stanowiska.

- Wraz z uczniami formułuje wniosek, że
komiksy mogą budzić kontrowersje, ale nie
zmienia to faktu, że znalazły swe stałe
miejsce w kulturze.

- Uczniowie
odpowiadają i
biorą czynny
udział w
dyskusji.

- Uczniowie
wraz z
nauczycielem
formułują
wniosek.

- Pyta uczniów, czy wiedzą jak powstaje
komiks. Naprowadza ich na pogląd, że nie
jest to taka prosta sztuka, jakby się mogło
wydawać. Prosi o zapisanie tematu lekcji
do zeszytów. Prosi o zapisanie pod
tematem hasła jak powstaje komiks i
dopisanie wokół niego wszystkich
pojawiających się podczas burzy mózgów
pomysłów. Informuje uczniów, że dziś się
dowiedzą, w jaki sposób naprawdę
przebiega ten proces.

Zaangażowanie

- Uczniowie
podejmują
próbę
opowiedzenia
na pytanie jak
powstaje
komiks
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- umiejętność
formułowania i
argumentowania
własnych sądów,

- umiejętność
czerpania z
wiedzy
pozaszkolnej,

- umiejętność
zajęcia własnego
stanowiska i
udziału w
dyskusji,
- umiejętność
trafnego
wnioskowania,

- umiejętność
formułowania
ustnych
wypowiedzi,

- Prosi uczniów o otworzenie na
komputerach pliku z komiksem i każdego z
nich o przeczytanie wybranego przez
nauczyciela fragmentu.

- Uczniowie
czytają wybrany
fragment.

- umiejętność
czytania komiksu,

- Pyta, czy komiks się uczniom podobał,
czy nie i dlaczego. Zadaje pytania
sprawdzające przyswojenie i zrozumienie
tekstu: jacy są główni bohaterowie? co
robią? gdzie się to dzieje? A także pytana
związane z obszarem pansemantyczności:
 jak wam się wydaje, czy historia
opowiedziana samymi obrazkami byłaby
równie zrozumiała?
 czy litery oprócz funkcji informacyjnej
mówią nam o czymś jeszcze?
 czy przedstawione obrazy pokazują
wnętrze pokoju profesora?
 a co z fragmentem, kiedy Tytus go
gryzie?
 dlaczego tło w tym momencie jest
czerwone?

- Uczniowie
odpowiadają na
pytania.

- umiejętność
analitycznego
myślenia,

- Prosi o sformułowanie ogólnych
wniosków i pyta, czy uczniowie myślą, że
naprawdę tak dziwny jest proces tworzenia
komiksu. Informuje ich, że chciałby
przedstawić im fragment filmu
dokumentalnego na ten temat.

- umiejętność
formułowania
wniosków,

- Prosi, by uczniowie zwrócili uwagę na to,
jakie osoby tworzą komiks, jakie są etapy
jego rysowania.

- umiejętność
planowania w jaki
sposób odebrać
dzieło, by
pozyskać z niego
konkretne
informacje,

- Włącza film, który zostaje wyświetlony
na projektorze.

- umiejętność
selekcji,
interpretacji i
wartościowania
informacji,

- Uczniowie
oglądają film.

Badanie
Prezentacja i przekształcenie

-rozwijanie
umiejętności
myślenia
dedukcyjnego a
także
indukcyjnego,

- Uczniowie
formułują
wnioski

- Prosi, by uczniowie spróbowali
sformułować wnioski dotyczące
powstawania komiksu w formie krótkiej
notatki (w formie przepisu – jak zrobić
komiks), w której zawrą najważniejsze
informacji. Prosi kilku uczniów o
odczytanie swoich wypowiedzi pisemnych.

- Uczniowie
redagują notatkę
w formie
przepisu na
komiks.

- Pyta, czy wnioski po obejrzeniu filmu
różnią się od tych sformułowanych na
początku zajęć.

- Uczniowie
odpowiadają.
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10 min.

- rozwijanie
umiejętności
redagowania
przepisu,

- umiejętność
wnioskowania,

10 min.

12 min.

Podsumowanie i
ewaluacja

- Pyta uczniów jak podobała się im lekcja
(za pomocą metody termometr uczuć).

- Uczniowie
dokonują oceny.

- ocena procesu
lekcyjnego i
własnej pracy na
lekcji

- Prosi jednego z uczniów o krótkie
podsumowanie lekcji i żegna się z
uczniami.

- Uczniowie
żegnają się z
nauczycielem

- komunikacja
nauczyciel-uczeń
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3 min.

5.2 Czytanie komiksu: Skąd się bierze konwencja?
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej
Czas przeznaczony na realizację tematu: 45 minut
Temat lekcji:

Skąd się bierze konwencja?

 Cele lekcji:
o na poziomie umiejętności- uczeń potrafi:
 czytać komiks,
 formułować i argumentować własne stanowisko,
 podjąć próbę określenia sensu poszczególnych elementów w dziele
komiksowym;
o na poziomie wiadomości- uczeń wie:
 czym jest konwencja,
 w jaki sposób poprawnie formułować związki frazeologiczne,
 jak objawia się groteski w utworze,
 czym jest humor słowny;
o na poziomie postaw- uczeń jest świadom:
 wielu możliwość tworzywa komiksowego,
 pansemantyczności obecnej w utworach,
 obecności różnych konwencji w tekstach kultury.
 Materiały:
o sala komputerowa,
o rzutnik,
o treść komiksu T. Baranowsiego, Skąd się bierze woda sodowa? s. 4-8.
 Metody:

 anegdota
 burza mózgów
 heureza
 dyskusja
 czytanie komiksu
 prezentacja obrazów
 Forma pracy:
o Praca zbiorowa, indywidualna.
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 Przebieg lekcji:

Badanie i prezentacja

Zaangażowanie

Etap
lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności
ucznia

Umiejętności
kluczowe

Uwagi

- Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza
obecność.

- Uczniowie
witają się z
nauczycielem

- komunikacja
nauczyciel-uczeń,

10 min.

- Nawiązuje rozmowę na temat filmów,
które uczniowie oglądali ostatnio. Pyta ich,
czy wszystkie z tych filmów realnie
pokazują rzeczywistość, czy np. Shrek
różni się czymś od X-Mena i W pustyni i w
puszczy. Pyta, dlaczego ich zdaniem tak się
dzieje, że światy ukazane są w różny
sposób, z różnej perspektywy.

- Uczniowie
biorą aktywny
udział w
dyskusji.

- umiejętność
prezentacji
własnej opinii,
umiejętność
wykorzystania
wiedzy
pozalekcyjnej,

- Wprowadza pojęcie konwencji.
- Prosi o zapisanie tematu lekcji do
zeszytów.

- Uczniowie
zapisują temat
lekcji do
zeszytów.

- Prosi o zapisanie pod tematem na środku
konwencja i dopisania dokoła napisu, jaka
ona może być (baśniowa, westernu,
realistyczna, fantastyczna, średniowieczna)

- Uczniowie
zapisują i
uzupełniają
informacje o
konwencji.

- Informuje uczniów, że dziś również
poznają utwór stworzony w pewnej
konwencji.

- umiejętność
wyróżniania
konwencji,
- umiejętność
rozpoznawania
konwencji,

- Prosi uczniów o otworzenie na
komputerach pliku z komiksem i każdego z
nich o przeczytanie wybranego przez
nauczyciela fragmentu.

- Uczniowie
czytają wybrany
fragment.

- umiejętność
czytania komiksu,

- Prosi o podzielenie się wrażeniami po
przeczytaniu utworu. Czy się podobał? Co
wpłynęło na taki a nie inny odbiór? Jakie są
preferencje uczniowskie?

- Uczniowie
wypowiadają się
na dany temat.

- umiejętność
płynnej
wypowiedzi
ustnej i
argumentacji
własnego
stanowiska,

- Rozpoczyna analizę fabuły, sprawdza jej
percepcję przez uczniów pytaniami o to, co
się wydarzyło w utworze. Zwraca uwagę na
groteskę i humor słowny (pojęcia te
uczniowie już znają)

- Uczniowie
odpowiadają na
pytania
nauczyciela.
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5 min.

5 min.

- Prosi o przyjrzenie się komiksowi bliżej.
Zwraca uwagę na jego kompozycję
formalną. Dokonuje wraz z uczniami
analizy całego fragmentu. Zaznacza w niej
technikę jaką posłużył się autor, znaczenie
kolorystyki, sposobu ukształtowania kreski,
kształtu ramek, ukazywanie głównych
bohaterów. Prosi uczniów o zapisanie
wszystkich tych elementów w tabelce i
przyporządkowanie każdemu z nich
znaczenia. Prosi każdego z uczniów o
zredagowanie notatki o znaczeniach w
komiksie. Prosi kilku uczniów o jej
odczytanie.

- Uczniowie
wraz z
nauczycielem
dokonują
szczegółowej
analizy tekstu
kultury

10 min.

- Pyta, jakich środków językowych użyto
najczęściej w komiksie, by wywołać
rozbawianie czytelnika..

- Uczniowie
odszykują w
komiksie
przekształcenia
frazeologizmów
, zapisują je w
poprawnych
formach i
formułują ich
znaczenia.

10 min.

- Pyta, czy uczniowie pamiętają, czym jest
frazeologizm.
- Prosi o zapisanie do zeszytu wszystkich
zmienionych związków frazeologicznych w
komiksie, zapisanie ich właściwych
odpowiedników i odnotowanie znaczenia
każdego z nich.

Podsumowanie i
ewaluacja

- Prosi uczniów o odczytanie wyników
pracy.
- Pyta uczniów jak podobała się im lekcja
(za pomocą metody termometr uczuć).

- Uczniowie
dokonują oceny.

- ocena procesu
lekcyjnego i
własnej pracy na
lekcji

- Prosi jednego z uczniów o krótkie
podsumowanie lekcji i żegna się z
uczniami.

- Uczniowie
żegnają się z
nauczycielem

- komunikacja
nauczyciel-uczeń
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5 min.

5.3 Rysowanie komiksu: Czy da się opowiedzieć legendę komiksem?
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum
Czas przeznaczony na realizację tematu: 90 minut
Temat lekcji:

Czy da się opowiedzieć legendę za pomocą
komiksu?

 Cele lekcji:
o na poziomie umiejętności- uczeń potrafi:
 opowiedzieć legendę o swojej miejscowości na podstawie komiksu
(za pomocą metody storytelling),
 zaprojektować scenariusz komiksu,
 wykonać komiks za pomocą komputera;
o na poziomie wiadomości- uczeń wie:
 w jaki sposób przebiega proces tworzenia komiksu,
 jakie osoby są w niego zaangażowane,
 na co zwrócić uwagę podczas tworzenia komiksu, tak, by nasycić
go maksymalnie znaczeniem.
o na poziomie postaw- uczeń jest świadom:
 wielu możliwości tworzywa komiksowego,
 pansemantyczności obecnej w utworach,
 roli technologii w dzisiejszym życiu,
 jak istotna dla realizacji wspólnych celów jest zgodna i efektywna
praca w grupie.
 Materiały:
o sala komputerowa, program do tworzenia komiksów, np. Comic Life 2
o rzutnik,
 Metody:
 anegdota
 burza mózgów
 heureza
 dyskusja
 czytanie komiksu
 prezentacja obrazów
 tworzenie komiksu
 Forma pracy:
o Praca zbiorowa, grupowa.
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 Przebieg lekcji:
Etap
lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności
ucznia

Umiejętności
kluczowe

Uwagi

- Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza
obecność. Przypomina zasady zachowania
się w Sali komputerowej (słuchamy
poleceń nauczyciela, o wszystkich błędach
go informujemy, nie surfujemy po
Internecie)

- Uczniowie
witają się z
nauczycielem.

- komunikacja
nauczyciel-uczeń,

10 min.

- Nauczyciel nawiązuje z uczniami
rozmowę na temat obecności w
dzisiejszych czasach komiksów. Pyta
uczniów gdzie je dostrzegają, zwraca
uwagę na memy (wyświetla kilka memów
komiksowych na rzutniku). Nawiązuje do
wizualnego kształtu dzisiejszej kultury i do
potrzeby kompetencji odbioru i tworzenia
w kodach ikonicznych. Pyta, czy któryś z
uczniów próbował już rysować komiks.

- Uczniowie
biorą udział w
dyskusji.

- kompetencja
prezentacji
własnego zdania i
jego
argumentacji,

- Przypomina, że na poprzedniej lekcji
uczniowie zostali podzieleni na pary. Każda
z nich miała za zadanie przygotować
wybraną legendę dotyczącą miejscowości,
w której mieszkają w formie pisemnego
opowiadania. Prosi o pokazanie
przygotowanych materiałów.

- Uczniowie
prezentują
zadanie
domowe.

- umiejętność
systematycznej
pracy,

- Informuje uczniów, że na tej podstawie
stworzą swój własny komiks. Zaczyna od
tego, czym w ogóle komiks jest. Prosi
uczniów o zapisanie na środku zeszytu
komiks i o zapisanie dokoła z czym on się
uczniom kojarzy. Następnie prosi o próbę
definicji omawianego pojęcia. Pyta, czym
różni się on od filmu i obrazu, naprowadza
uczniów na właściwy trop myślowy.
Uczniowie zapisują w zeszytach wspólnie
ułożoną definicję.

- Uczniowie
zapisują swoje
skojarzenia i
definiują nowe
pojęcie.

- umiejętność
wykorzystywania
wiedzy
pozalekcyjnej,

Badanie

Zaangażowanie

- Informuje, że dziś na lekcji uczniowie
zajmą się tworzeniem własnych dzieł
fumetti.

- Nauczyciel pokazuje uczniom komiks
(Thorgal) i pyta, czy jedna osoba jest w
stanie sama stworzyć takie dzieło, czy to
może efekt współpracy. Posyła komiks
uczniom do pooglądania i prosi o
zwrócenie uwagi na autorów. Na tej
podstawie prosi o sformułowanie wniosku.
Informuje uczniów, że i oni będą musieli
podzielić się zadaniami podczas tworzenia
dzieła. Będą musieli się podzielić na
scenarzystę i rysownika.

- Uczniowie
oglądają
komiks, szukają
potrzebnych
informacji.
- Wybierają
spośród siebie
rysownika i
scenarzystę.
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- umiejętność
definiowania,

- umiejętność
odnajdywania
potrzebnych
informacji,

- umiejętność
efektywnej pracy
w grupie i
odpowiedniego
podziału
kompetencji,

10 min.

Przekształcenie
Prezentacja

- Etapy tworzenia komiksu. Nauczyciel
pyta uczniów, co ich zdaniem należy zrobić
po kolei, by powstał komiks. Stosuje
pogadankę heurystyczną i tworzy wraz z
podopiecznymi przepis na stworzenie
komiksu (zawiera on etapy jego tworzenia)

- Formułują
wraz z
nauczycielem
etapy tworzenia
komiksu

- umiejętność
myślenia
dedukcyjnego,

5 min.

- Co może znaczyć w komiksie? Następnie
zadaje uczniom pytanie, na które
odpowiedź zapisują metodą słoneczka w
zeszytach. Nauczycied dba o to, by w
świadomości uczniowskiej i w ich
notatkach znalazły się wszystkie istotne
elementy takie jak np. kształt kreski,
koloty, kształt ramki, wybór perspektywy,
sposób zapisu dźwięków pozasłownych,
ideogramy.

- Zapisują
wszystkie
niezbędne
elementy,
uzupełniając o
własne pomysły

- umiejętność
formułowania
spostrzeżeń,

5 min.

- Rysowanie komiksu. Nauczyciel tłumaczy
uczniom zasady rysowania komiksu:
1. W pierwszej części tworzenia
scenarzysta i rysownik opracują wspólnie
profile wszystkich niezbędnych postaci
występujących w dziele.
2. Następnie scenarzysta przystępuje do
opracowywania fabuły – podzielenia
komiksu na kratki, a rysownik do kreacji
postaci (na papierze, za pomocą ołówka,
kredek, i.t.d i następnie zeskanuje efekt
swej pracy i go przerobi, lub za pomocą
komputera i przeróbki zdjęć, obrazów).
3. Oboje dzielą się efektami swej pracy.
4. Scenarzysta przystępuje do
opracowywania dialogów, znaków
pozasłownych, rysownik zaś do
projektowania planszy.
5. Porównują efektywnej pracy, robią
ewentualne korekty.
6. Umieszczają wspólnie elementy
wypracowane przez scenarzystę.
7. Dokonują oglądu całości dzieła.

- Uczniowie
rysują komiks
według
podanych
wskazówek

- umiejętności
efektywnej pracy
w grupie,
korzystania z
nowych
rozwiązań
technologicznych,
kreatywnego
wykorzystywania
dostępnych
materiałów,
tworzenia
scenariusza,
opracowywania
dialogów,
umieszczania
treści
symbolicznych,
tworzenia postaci,

40 min.

- umiejętności
opowiadanie
historii na
podstawie
obrazków,
prezentacji
efektów własnej
pracy,

15 min.

- Prosi uczniów o rozpoczęcie rysowania.
- Prezentacja wykonanych prac. Każda
grupa prezentuje na forum klasy komiks
(który wyświetlany jest na rzutniku), jedna
osoba z pary opowiada legendę na
podstawie obrazków.
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Podsumowanie i
ewaluacja

- Pyta uczniów, jak podobała się im lekcja
(za pomocą metody termometr uczuć).

- Uczniowie
dokonują oceny.

- ocena procesu
lekcyjnego i
własnej pracy na
lekcji

- Prosi jednego z uczniów o krótkie
podsumowanie lekcji i żegna się z
uczniami.

- Uczniowie
żegnają się z
nauczycielem

- komunikacja
nauczyciel-uczeń.
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5 min.

Zakończenie
Praca niniejsza stanowi wstęp do rozważań o komiksie w edukacji
polonistycznej i o zmieniającym się kształcie kultury. Postęp dokonujący się obecnie
stanowi źródło inspiracji. Edukacja szkolna bowiem musi odnosić się do rzeczywistości
i wyposażać uczniów w kompetencje, które są niezbędne w życiu. Dobrym sposobem
na uwzględnienie współczesnych potrzeb w dydaktyce języka polskiego jest właśnie
wykorzystanie komiksu (dzieła wizualno-werbalnego).
Poloniści jednak mogą mieć obiekcje, co do stosowania tego tekstu kultury.
Nie jest to bowiem ani literatura, która jest głównym komponentem lekcji, ani obraz,
któremu również czasem w całości jest poświęcona jednostka dydaktyczna. Czy może
znaleźć swe stałe i stabilne miejsce w edukacji polonistycznej? To pytanie trudne, jednak
wiele przesłanek przemawia za tym, że użycie tego gatunku artystycznego może
przynosić wiele profitów.
Takie działania rozwijają myślenie, stwarzając nowe połączenia między
informacjami z innych „szufladek” umysłu, który dzięki różnorodności zyskuje
dodatkową siłę napędową, która pozwala na efektywniejsze wyniki analiz zjawisk.
Stanowi to bowiem ukazanie nauki jaki całości, skomponowanej z powiązanych ze sobą
części108. Takie ujęcie procesu dydaktycznego wpływa na rozwój zdolności
poznawczych, co w konsekwencji sprawia, że łatwiejsze staje się łączenie informacji
z różnych dziedzin109. To ważne w aspekcie omawianego zagadnienia, ponieważ lekcja
o komiksie niesie ze sobą walory w kształtowaniu kompetencji związanych z teorią
sztuki i literatury, wiedzy o kulturze i historii sztuki. Pozwala także połączyć ćwiczenia
językowe i semiotykę (przekład intersemiotyczny). Jest dobrym tworzywem, którym
można się posłużyć na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem najnowszych
technologii. Pełni to niebagatelną rolę w kształtowaniu umiejętności niezbędnych
uczniom obecnie. Jednak warto zwrócić uwagę na coś jeszcze poza techniką i wiedzą
z pogranicza sztuk plastycznych, istotne w dywagacjach stają się również kompetencje
komunikacyjne uczniów. Współczesna kultura wymaga bowiem, by rozumienie treści
odbywało się wielokanałowo, nie tylko za pośrednictwem słów, ale także obrazów.
Często te dwa składniki są skompilowane w sposób, który nie pozwala ich całkowicie
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rozgraniczyć. Implikuje to wniosek konieczności takiego kształcenia uczniów, które
pozwoli na rozwijanie ich umiejętność dochodzenia do semantyki komunikatów
wizualno-werbalnych obecnych w dzisiejszych czasach wszędzie (w telewizji, Internecie,
reklamach, kulturze popularnej). Ważne, by uczeń potrafił widząc dane dzieło bądź
zjawisko formułować adekwatne wnioski, by nie pomijał istotnych dla rozumienia
elementów.
Komiks to dobre narzędzi do kształtowania umiejętności niezbędnych
we współczesnym świecie. Jednak, jaki jest nie każdy widzi, a i mało kto wie, więc warto
procować nad rozwijaniem kompetencji w zakresie tworzywa, które stwarza duży
potencjał dydaktyczny.
Omawiane w niniejszej pracy zagadnienie dymków w edukacji polonistycznej
nie jest jeszcze do końca zbadane i opracowane. Niniejsza praca stanowi jedynie analizę
małej części tego, co jeszcze zostało do zbadania i opisania.
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