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ażne jest, abyśmy używali form wyrazu plastycznego, wizualnego przedstawiania myśli, abyśmy myślą nadawali 
formę, kształt. Abyśmy „myśleli mięśniami”, rejestrowali myślenie, używając ręki. A to po to, abyśmy mieli szansę 

oglądania naszego myślenia, widzieli narysowaną, napisaną formę (myślenie wzrokiem), co daje szansę przerodzenia 
się widzenia w myślenie refleksyjne, pytajne.

Wiesław Karolak
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Obraz i słowo uzupełniają się wzajemnie. Główną wartością dodania obrazu do tekstu jest łatwiejsze rozumienie 
abstrakcyjnych treści, sprawniejsze uczenie się oraz lepsze zapamiętywanie. Obraz dodany do tekstu ułatwia ko-

munikację.

Nasz mózg ciągle coś przetwarza, gromadzi informacje, segreguje, zapisuje. Problemem 
nie jest przyswajanie wielu danych, ale wydobycie konkretnej wiadomości 
w momencie, w którym akurat jej potrzebujemy. 

Każdy z nas ma swój własny sposób na poznawanie świata. Jedni wolą sekwencyjność, 
działanie krok po kroku, inni chcą widzieć obraz całości. Są też tacy, którzy najpierw zagłębiają 
się w teorii, by potem nieśmiało przejść do ćwiczeń. Inni ekspery- mentują, próbując „wyna-
leźć koło” od nowa, a potem odkrywają, że już ktoś to zrobił. 



Skrajne podejścia do zdobywania wiedzy nie są, moim zdaniem, dobre. Powo-
dują, że albo zakopujemy się w książkach, mamy bardzo dobrze opano-

wane różne kwestie teoretycznie, ale wciąż nie jesteśmy gotowi, by 
działać praktycznie (znam wiele takich osób, sama do nich należę). 

Możemy też coś robić, robić i robić, ale bez zatrzymania się 
na chwilę refleksji kręcimy się tym samym w kółko, nie 

dostrzegając własnych ograniczeń. Zabierając się za 
naukę myślenia wizualnego najkorzystniej jest 

spleść te dwa podejścia. Założenia teore-
tyczne weryfikować praktycznie. Poznać 

i przećwiczyć. Sprawdzić, jaki wy-
mierny efekt przyniesie dodanie 

do linearnych notatek pro-
stych, schematycznych 

rysunków. 

7



8

Jeśli chodzi o teorię, dotyczącą myślenia wizualnego, starałam się szukać opracowań, które dadzą 
nam głębsze zrozumienie. Odpowiedzą na pytania: czy to działa? Czy jest tak samo skuteczne dla 
każdego? W jakich sytuacjach jest najbardziej efektywne? 

Wybrałam pięć osób, których przemyślenia wydały się warte tego, by się nimi podzielić:

Teoria ta pojawia się w każdej książce dotyczącej myślenia wizualne-
go, którą miałam w ręku. W polskojęzycznych źródłach znalazłam tylko 
opracowanie Stanisława Kawiorskiego przybliżające teorię Allana Pai-
vio w kontekście rozumienia czytanych treści i do niego się odniosę.

Teoria podwójnego kodowania mówi o tym, że czytany 
tekst przyswajamy na dwóch poziomach, w dwóch od-
rębnych systemach - systemie słownym i obrazowym.  
Jakie to ma znaczenie w praktyce?

Podwójny sposób kodowania sprzyja rozumieniu, pamiętaniu i przywoływaniu określonych treści. Informacje przesyłane na dwa sposoby 
uzupełniają się, a ich kodowanie jest bardziej proste i efektywne. Dzieje się tak wtedy, kiedy tekst i obrazy współgrają, tworząc jednoznaczne 
skojarzenia.3

Najistotniejsze dla procesu uczenia się i pamiętania jest to, by budować jednoznaczne skojarzenia. Nie chodzi zatem o obrazek, by było 
ładniej, ale by było skuteczniej. Asocjacje powinny dziś, za tydzień czy za miesiąc, przywoływać te same treści z pamięci. 

bydwa te systemy istnieją równocześnie i są od siebie niezależne. Pomimo ich rozdzielczości i 
niezależności istnieją ścisłe związki między nimi. Wzajemnie się uzupełniają i podczas czytania generują 

określone sensy. Jeżeli jeden system zostaje uruchomiony inicjuje reakcje drugiego systemu. Powstaje w ten 
sposób wyobrażenie istoty czytanego tekstu. Ilość zakodowanych informacji w obydwu system-
ach ma wpływ na rozumienie przekazywanej przez tekst informacji, na przypominanie treści 
i zapamiętanie możliwie dużej ilości danych. Obydwa systemy się wspomagają i jeżeli pewne 
informacje zostaną zapomniane w jednym systemie, nie powoduje to zmniejszenia ogólnej 
możliwości rozumienia, ponieważ informacje są pamiętane i wydobywane z innego systemu.2
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Wiesław Karolak, którego myśl zacytowałam na początku tego rozdziału, zwraca uwagę na proces. Pisze o tym, iż myślenie, jeżeli zacho-
dzi również na kartce papieru, jest efektywniejsze. Profesor Karolak radzi, by do procesu myślenia dodać zapis wraz z rysunkiem, powo-
łując się na wielkich renesansowych artystów4

Dla renesansowego artysty, rysunek był narzędziem poznawczym, prowadził do dzieła, które było zwieńczeniem procesu odkrywania.5

Warto skorzystać z dobrych przykładów renesansowych geniuszy i również sto-
sować prosty rysunek, jako narzędzie wspomagające pracę własnego umysłu. 
I nie chodzi tu o artyzm czy dzieło odwzorowujące naturę, ale o wizualny zapis 
idei. Jest jedna prosta rada: jeśli chcemy się przekonać, czy myślenie wizualne 
działa, po prostu trzeba zacząć rysować. Cytowany już Wiesław Karolak propo-
nuje m. in. technikę mappingu (map myśli), jako szczególny rodzaj „myślenia na 
papierze”, ponieważ:

Myśląc na papierze, myślimy wielokrotnie (co najmniej pięciokrotnie):
	 po pierwsze, myślimy;
 po drugie, myślom nadajmy formę, kształt;
 po trzecie, rysując formę używamy ręki (można powiedzieć, że „myślimy mięśniami”);
 po czwarte, oglądamy narysowaną formę (myślenie wzrokiem);
 po piąte, oglądanie przeradza się w widzenie (myślenie refleksyjne, pytajne…) 6



Podobne rady dają autorzy książki: Harvardzki poradnik 
skutecznego uczenia się7. Samo tylko myślenie o czymś 
jest zbyt ulotne. Czytanie kilkukrotne tekstu daje iluzję 
nauczenia się. Dopiero wykorzystanie prostych narzę-
dzi: kartki i ołówka, zaangażowanie ręki dla streszcze-
nia własnego toku myślenia daje szansę na głębsze 
zrozumienie. Pozwala na lepsze połączenie treści no-
wych z wiedzą dotychczas zdobytą. To, co zapisane na 
kartce papieru, jest bardziej uchwytne niż sama myśl w 
głowie. Daje nam też okazję do weryfikowania procesu 
przyswajania wiedzy. Uczenie staje się bardziej reflek-
syjne. Mamy też większą szansę na wychwycenie i wy-
eliminowanie pomyłek. 

Samo uczenie się „w głowie” to za mało, by proces był 
trwały i głęboki. Nie mówiąc już o późniejszej użytecz-
ności i możliwości wykorzystania tego, co wiemy w 
praktyce. 
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Dlaczego zatem, z czasem, tak łatwo z niego rezygnujemy? I dlaczego tak trudno nam do rysowania 
wrócić? Normą jest, że na warsztatach z myślenia wizualnego słyszę westchnienie: „ale ja to ryso-
wać nie umiem”. Każdy z nas umie! Jeśli nauczyliśmy się kreślić litery, tak samo możemy powrócić 
do kreślenia kształtów, które nam wyobraźnia podpowie lub które oko uchwyci. Warto 
przy okazji pamiętać, że mó- wimy tu o rysunku jako o 
NARZĘDZIU poznawczym, a nie o rysunku jako 
skończonym artystycznym dziele. To są dwie róż-
ne funkcje. Nam chodzi o użyteczność obrazu 
w procesie rozumienia świata, uczenia się i 
pamiętania.

12

Rysunek jest 
fenomenalnym 
zapisem rozwoju, 
postrzegania, ro-
zumienia siebie i 
świata od najmłod-
szych już lat. 

Mirosław Orzechowski zachęca by rysunek traktować jako najbardziej naturalne narzędzie do poznawania świata. Dlaczego? Bo zanim 
zaczęliśmy pisać, wcześniej już rysowaliśmy i to rysunek właśnie, od pierwszych momentów uchwycenia kredki jest świadectwem, za-
pisem tego, co dziecko widzi i jak widzi. Każdy z nas słyszał opowieść, że na rysunku dziecka trawa była niebieska, a niebo zielone, bo 
dziecko akurat tak widziało :-).  Rysunek jest fenomenalnym zapisem rozwoju, postrzegania, rozumienia siebie i świata od najmłodszych 
już lat.
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Zachęcam przy okazji do 
wysłuchania audycji Od bazgrotów 
do rysunków w całości

Polecam lekturę cytowanej książki. Zawiera ona dokładny opis metody edukacji 
kreatywnej wraz z praktycznymi wskazówkami.  

Mirosław Orzechowski, jako autor metody edukacji kreatywnej, namawia do 
tego by rysunek był nieodzownym elementem rozwoju poznawczego czło-
wieka. Tak jak słynna kampania społeczna wypromowała hasło: Czytaj dziecku 
20 minut dziennie. Codziennie, tak prof. Orzechowski nakłania do rysowania z 
dzieckiem codziennie. Bo rysunek jest doskonałą metodą poznawania świata.

Nam chodzi o użyteczność obrazu w pro-cesie rozumienia świata, uczenia się i pamiętania.

tosowanie metody nauczania rysunku jako metody poznawczej pozwala 
dziecku na samodzielne odkrywanie otoczenia

8S



14

TED: Ideas worth spreading (TED Idee warte rozprzestrzeniania) – to najsłynniejsza bodaj konferencja na świecie, natomiast TED Big Viz9	
to projekt wizualnego zapisu i syntezy idei prezentowanych na konferencjach TED. Dwóch grafików wykonało kolekcję 650 rysunków, by 
oddać główne hasła, sedno wystąpienia każdego z mówców. Ten ogromny projekt Tom Wujec podsumował tak: 

Wszyscy zgodzili się, że to się sprawdziło.10

Przedstawienie obrazkowej esencji każdego z wystąpień sprawdziło się doskonale. Schematyczny rysunek pozwalał na wy-
dobycie z pamięci sedna każdej z prezentacji. Doprowadziło to do kolejnego pytania: Dlaczego to działa? Co jest takiego w 
animacji, grafice czy ilustracjach - co definiuje ich znaczenie? To ważne pytanie, ponieważ im lepiej rozumiemy to, jak mózg 
tworzy znaczenie, tym lepiej możemy się porozumiewać, i tym lepiej możemy myśleć i współpracować11

W jaki sposób mózg tworzy sens? Odpowiedź jest niezbyt skompilowana. Umysł przetwarza, by opracować model/wzór pamięciowy. 
Tworzy modele/wzory od bardzo prostych takich jak: krzesło, kot, stół do bardzo złożonych, a kreowanie obrazów abstrakcyjnych idei 
znacznie ułatwia proces rozumienia i komunikacji.

Tak samo możemy pracować w zespołach, by tworzyć wspólne, jasne i zrozumiałe dla wszystkich wzory pamięciowe. Jak jednak może 
nam to pomóc praktycznie? Tom Wujec doskonale tłumaczy to na prostej czynności robienia tostów (zachęcam by zobaczyć oba wystą-
pienia).

Pagewidth 250mm

Text column 196mm

To o czym na swoich wystąpieniach TED opowiada Tom Wujec, to już bardzo zaawansowany sposób wykorzystania prostych rysunków 
w procesie myślenia, projektowania. Pokazuje to jak szeroką perspektywę, spektrum zastosowań daje nam proces myślenia wizualnego. 
W książce tej zajmujemy się jednak przede wszystkim wprowadzeniem do tematu myślenia wizualnego i należy ją raczej traktować jak 
ABC rysnotki.

Tom Wujec: Masz problem? Po 
pierwsze, powiedz mi jak robisz 
tosty.12

Tom Wujec: Trzy sposoby, w jaki 
mózg tworzy znaczenia.
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Podczas sporządzania notatek możesz spisać słowo w słowo, to co mówi nauczyciel i nie zrozumieć z tego NIC. Czy 
zdarzyło się to komuś z was?13 – pyta w swoim wystąpieniu Rachel Smith. Myślę, że każdy z nas ma takie doświad-
czenia i pomimo rozumienia poszczególnych słów, nie zdołał uchwycić sensu całości wypowiedzi. Takie sporządzanie 
notatek, tworzenie linearnego zapisu słów nauczyciela jest czynnością bardzo bierną. Po chwili dopada nas znużenie, a 

później i tak okazuje się, że do takich notatek już więcej nie zaglądamy. 

Rachel Smith opowiada o swoich doświadczeniach jako uczennicy. Będąc w szkole rysowała często, czasem 
rzeczy nie związane z samym wykładem. To pozwalało jej koncentrować się na tym, co słyszy. Bardzo szybko 
odkryła naturalną dla siebie metodę tworzenia notatki z prostymi elementami graficznymi. Nauczyciele nie ro-
zumieli postępowania dziewczyny. Uważali, że rysowanie nie pozwala jej się skoncentrować, choć było zupełnie 
odwrotnie.

Teraz, po latach robienie graficznych notatek, rysowanie stało się jej zawodem. Słucham rozmów w grupie i „na-
grywam” za pomocą słów i obrazów – opowiada. Taki zapis pracy zespołu usprawnia komunikację, pozwala śledzić 
wspólne ustalenia, daje obraz całości i pozwala obserwować wątki, które podczas spotkania się pojawiły. 

Jak skutecznie i sprawnie nauczyć się tworzyć taki graficzny zapis wykładu czy spotkania? Rachel 
radzi, by mieć już przećwiczoną bazę obrazów w swoim umyśle. To tak jak z pisaniem opo-
wiadania, musisz znać słowa, z których chcesz zbudować opowieść. 
Robiąc notatkę graficzną na żywo, nie ma czasu na to, by zasta-
nawiać się jak np. narysować „współpracę”, bo umknie nam 
bieżący wątek wypowiedzi.

Robienie notatek na żywo podczas prelekcji wymaga już pew-
nego zaawansowania. Doskonałym poligonem do ćwiczenia tej 

umiejętności może być robienie notatek z konferencji TED (przy wykorzystaniu dostępnych w Inter-
necie nagrań). Zawsze możemy wcisnąć pauzę, jeśli nie nadążamy, a później spokojnie kontynu-
ować.
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Dlaczego to działa? Nie wiadomo. Ale działa!

Informacje kodujemy poprzez dwa niezależne systemy: wizualny i werbalny. Im silniejsze i bardziej trafne skojarze-
nia pomiędzy obrazem a słowem, tym lepsze pamiętanie poznawanych treści.

Gdy do procesu myślenia zaangażujemy rysunek – „myślimy na papierze”, proces myślenia staje się bardziej reflek-
syjny. Możemy odnieść się do ewentualnych błędów w myśleniu, działać bardziej twórczo. Rysunek nie jest celem, 
ale narzędziem usprawniającym proces myślenia.

Opracowanie własnymi słowami (i obrazami) poznawanych treści jest dużo bardziej efektywne w procesie uczenia 
się niż samo czytanie.

Tak jak nauczyliśmy się kreślić litery tworząc słowa, nic nie stoi na przeszkodzie by nauczyć się tworzyć przy pomo-
cy prostych kształtów - notatek graficznych i zapisywać w ten sposób własny proces poznawczy.

Tworzenie na żywo rysnotki sprawdza się najlepiej, gdy mamy już w bibliotece umysłu gotowe ikony, obrazy. Dlate-
go warto ćwiczyć, by taką własna bibliotekę ikon stworzyć (tak jak nie napiszemy opowiadania z wyrazów, których 
nie znamy, tak też nie narysujemy sketchnotki z symbolami, których wcześniej nie przećwiczyliśmy).
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Zobacz koniecznie całe wystąpienie Rachel Smith - Rysuj w klasie. 

Jeśli zastanawiasz się, kiedy Twoje rysunkowe notatki są wystarczająco dobre, Rachel Smith daje praktyczną radę:

Jeśli skończysz notatki i będziesz w stanie powtórzyć historię i wiesz o czym była mowa – twoje notatki są dobre! 



Karolak W., Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, Łódź 2009, s.35

Stanisław Kawiorski, Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu; 
źródło: http://psb.ur.edu.pl/koncepcja-podwojnego-kodowania-allana-paivio-w-procesie-percepcji-czytanego-
tekstu (dostęp 20.11.2015)

tamże

jako zadanie dodatkowe wyszukaj hasło: „Leonardo da Vinci notatki” w wyszukiwarce i przestudiuj notatki tego 
geniusza; słowa plus obraz na każdej z nich

źródło: http://www.karolak.ahe.lodz.pl/publikacje/rysunek.htm (dostęp 20.11.2015)

Karolak W., Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, Łódź 2009, s. 34

Brown P.C. i in., Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się, Warszawa 2016

Orzechowski M., Rysunek – metoda edukacji kreatywnej, Warszawa 2015, s.15

więcej o TED Big Viz tu: http://blog.ted.com/ted2008_visual/

Cytowane wypowiedzi pochodzą z wystąpienia Toma Wujca, źródło: https://www.ted.com/talks/tom_wujec_on_3_
ways_the_brain_creates_meaning?language=pl#t-370111

tamże

Tom Wujec: Masz problem? Po pierwsze, powiedz mi jak robisz tosty https://www.ted.com/talks/tom_wujec_got_a_
wicked_problem_first_tell_me_how_you_make_toast

cytowane wypowiedzi pochodzą z wystąpienia Rachel Smith na konferencji TEDxUFM: Drawing in class; źródło: 
https://youtu.be/3tJPeumHNLY
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