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1. Cel i podstawowe założenia

Projekt ilustrowanej publikacji pt. „Wodnik z Jędrychówki”, to projekt książki skierowa-

ny do najmłodszej części odbiorców, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w samodziel-

nym  czytaniu  i  poznawaniu  legend  pochodzących  z województwa  śląskiego.  Książka

skierowana jest dla dzieci w wieku szkolnym od 7 roku życia, które potrafią czytać sa-

modzielnie. Celem było zmierzenie się z projektem publikacji dla dzieci oraz przybliże -

nie  dzieciom  graficznej  interpretacji  postaci  tytułowego  Wodnika,  który  na  Śląsku

szerzej znany jest jako utopiec.

2. Realizacja projektu

Pracę  nad  projektem  rozpoczęłam  od  zebrania  informacji  na  temat  śląskich  legend,

utopców  oraz  różnych  wątków  historycznych  czy  legendarnych.  Zebrane  informacje

posłużyły mi do napisania opowieści o Wodniku z Jędrychówki. 



2.1 Treść

Historia zawarta w książce powstała na podstawie śląskiej legendy pochodzącej z nie-

wielkiej miejscowości Wieszowa. Legenda opowiada głównie o tym jak utopiec zamie-

rzał utopić przechodzącego przez wodę mężczyznę. Do tego wątku została stworzona

przeze  mnie  szersza  opowieść.  Bajkę,  którą  stworzyłam  opowiada  historię  Wessa.

Wess jest ubogim chłopem mieszkającym w Jędrychówce. Jego postać nie jest przypad-

kowa. Według różnych podań i  informacji  Wess jest  prawdopodobnym założycielem

Wieszowy  czyli  miejscowości,  z  której  pochodzi  legenda.  Tytułowy  Wodnik,  tak  na-

prawdę utopiec, jest na Śląsku dosyć znany i występuje w wielu legendach i opowiada -

niach. Jest to wodny stwór zamieszkujący jeziora lub stawy i czyha na nieostrożnych

wędrowców.  Kolejnym wątkiem historycznym zawartym w bajce jest tytułowa Jędry-

chówka. Jędrychówka to dawna osada znajdująca się w lesie, na terenie dzisiejszej Wie-

szowy.  Treść  opowieści  skierowana  jest  dla  młodych  odbiorców  dlatego  w  treści

zawarty jest również morał. Główni bohaterowie Wess i Rybak mimo niechęci do siebie

zaczęli współpracować by osiągnąć wspólny cel, czyli pozbycie się Wodnika z wioski.

2.2 Ilustracje

Ilustracje, które wypełniają większą część publikacji powstały na podstawie wielu wy -

konanych przeze mnie szkiców. Szkice zostały wykonane konturowo, każdej części ciała

osobno. W ten sposób można wykonać kilkadziesiąt prób tak, aby dojść do założonego

celu nie niszcząc przy tym elementów wykonanych poprawnie. Elementy części ciała

zostały złączone w komputerowym programie graficznym. Tworząc ilustracje zaczyna-

łam od twarzy bohaterów, następnie dodawałam włosy wycięte z odpowiedniej faktu -

ry,  następnie  dodawałam  strój  również  stworzony  z  faktury  stworzonej  za  pomocą

różnych narzędzi np.  gąbek i farb akrylowych i akwarelowych. Następnie do postaci do-

bierałam odpowiedni gest dłoni ponieważ, to również istotny element ilustracji. W pra-

cy  nad  ilustracjami  wykorzystywałam  także  linoryt.  Postać  Wodnika  powstawała

w bardzo podobny sposób. Dodatkowym elementem są włosy malowane ręcznie, czar-

ną akwarelą. Włosy przypominają rośliny rosnące w stawach i jeziorach. Ten element

wykorzystałam również w projekcie wyklejki i okładki.



2.3 Prezentacja opowieści i ilustracji odbiorcom

Prezentacja miała na celu zbadanie reakcji dzieci na wykonane przeze mnie ilustracje,

oraz historię o Wodniku, a także jaką wiedzę posiadają dzieci na temat legend. Prezen-

tację rozpoczęłam od zadaniu dzieciom kilku pytań m.in. „Co to jest legenda?”, „Jakie le -

gendy  potrafią  wymienić?”,  „Kim  jest  wodnik?”,  „Czy  potrafią  wymienić  legendy

pochodzące z miejscowości Wieszowa?”. Po pytaniach opowiedziałam dzieciom historię

o  Wodniku  wraz z  pokazywaniem  ilustracji  wydrukowanych  na  papierze.  Następnie

dzieci miały za zadanie narysowanie swoich interpretacji postaci wodnika. 

2.4 Krój pisma

Dobór odpowiedniego kroju pisma w publikacjach skierowanych do dzieci jest dosyć

istotny. Powinien być on przede wszystkim czytelny. Dzieci czytając nie powinny mieć

wątpliwości przy rozpoznawaniu liter i  całych wyrazów. Drugim aspektem jest część

graficzna. Czyli dobór takiego kroju, aby pasował do ilustracji tak, aby ich połączenie

tworzyło przyjemny dla oka obraz. W swojej publikacji  wykorzystałam krój  „Roboto

Slab”. Jest to antykwa jednoelementowa szeryfowa. Krój ma odpowiednią szerokość co

sprawia, że jest czytelny. Krój posiada szeryfy co również pomaga dzieciom w czytaniu.

Dodatkowo w książce możemy zobaczyć napisy stworzone przeze mnie za pomocą wy-

ciętych w wykonanych fakturach liter. Tworzą one pewnego rodzaju obraz i służą jako

dopełnienie ilustracji.



2.5 Kompozycja

Po  wykonaniu  wszystkich  elementów  zostały  wykonane  szkice  rozmieszczenia

ilustracji, odpowiednich fragmentów tekstu oraz innych elementów znajdujących się na

rozkładówkach.

2.6 Wyklejka i okładka

Ostatnimi  elementami  projektowymi  były  wyklejka  i  okładka.  Tak  jak  wcześniej

wspomniałam  wyklejka  zawiera  elementy  roślinne  pochodzące  z ilustracji  Wodnika,

a konkretnie z jego włosów. Stworzony element roślinny został zwielokrotniony w ten

sposób powstał pattern znajdujący się na wyklejce. 

Na  okładce  znajdują  się  popiersia  wszystkich  bohaterów  opowieści,  także  Wodnika

znajdującego  się  na  samym  dole  tak,  aby  nie  był  widoczny  na  pierwszy  rzut  oka.

Dodatkowo  na  okładce  ponownie  znajduje  się  motyw  roślinny  w  kolorze  białym

i czarnym. 



3. Produkt końcowy

Ostatnim etapem pracy nad publikacją był dobór papieru, zszycie składek w blok książ-

ki oraz jej oprawa. Papier, na którym została wydrukowana książka to papier ekologicz-

ny  „Freelive  Kendo  120”,  w  kolorze  ciepłej  bieli  z pewnego  rodzaju  wtrąceniami

pochodzącymi z formy produkcji. Książka została oprawiona w twardą oprawę, którą

wykonałam samodzielnie. Dodatkowo została dodana satynowa tasiemka w formie za-

kładki. W ten sposób uzyskałam gotowy produkt w formie książki.


