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Wstęp

Oddaję w Państwa ręce publikację, w której można odnaleźć obraz osoby
pedagoga w pracach plastycznych oraz w tym, co wyrażają. Studenci pedago-
giki i nauczyciele podczas doświadczania metody malowania dziesięcioma
palcami (Finger Painting) pokazali swoje możliwości ekspresji, zdolności
twórcze, umiejętności plastyczne, ujawnili także własne problemy emocjonalne
i osobiste przeżycia. Anonimowość wypowiedzi uniemożliwia tutaj jakąkol-
wiek identyfikację uczestników.

W pierwszym tomie przedstawiono 413 prac wraz z ich analizą diagno-
styczną. W przygotowaniu znajduje się część druga, z taką samą liczbą fotogra-
fii prac plastycznych. Warto zaprezentować efekty warsztatów prowadzonych
metodą malowania dziesięcioma palcami, gdyż zainteresowanie problematyką
terapii psychopedagogicznej nie słabnie. Znacznie zwiększyła się także w ostat-
nim czasie liczba publikacji z dziedziny terapii przez sztukę. W tym zakresie
od dawna brakowało pracy poświęconej w całości metodzie malowania dziesię-
cioma palcami.

Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, jakie prowadziłam dla studentów,
miały stworzyć okazję do osobistego doświadczenia wielu metod terapeutycz-
nych. Stały się także znakomitą szansą poznania tej grupy ludzi, w wieku
20—50 lat, którzy wybrali studia pedagogiczne i pracę w zawodzie pedagoga.
Wśród autorów prac plastycznych znajdziemy pedagogów specjalności socjal-
no-opiekuńczej, wczesnoszkolnej, resocjalizacji i zdrowia. Publikacja ta może
stanowić analizę niekierowanej twórczości plastycznej młodzieży i dorosłych.
Pozwala dokonać analizy tematycznej, technicznej, kolorystycznej, językowej,
diagnostycznej grupowej bądź indywidualnej. Ze względów oczywistych liczba
danych diagnostycznych przeważa nad dowodami na skuteczność terapeutyczną
metody. Prace plastyczne zapisano na płycie CD. Na dołączonej płycie znaj-
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dują się również dokładne protokoły diagnostyczne dołączone do każdej z 413
prezentowanych prac.

Zapraszam Państwa do lektury pierwszej części publikacji, mając nadzieję,
iż analizy tutaj przedstawione przyczynią się w istotny sposób do poszerzenia
wiedzy o tej niezwykłej w moim odczuciu metodzie pracy. Skłonią do autore-
fleksji i większej staranności w doborze metod terapeutycznych. W końcowej
części książki chcę podzielić się przemyśleniami wynikającymi z wieloletniego
prowadzenia zajęć tą metodą. Rozwianiu wątpliwości dotyczących wykorzysta-
nia w pracy z osobami dorosłymi metody stworzonej dla dzieci z pewnością
pomoże zapoznanie się z indywidualnymi wypowiedziami uczestników. Ich
wnioski, ocena wybranej muzyki, bogactwo odczuć utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że warto ukazać Państwu efekty podjętych badań.

Ogromne podziękowania kieruję do Pani Profesor dr hab. Hanny Krauze-Si-
korskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu za wiele cennych uwag zamieszczonych w recenzji tej książki. Jak
zaznaczyła Szanowna Pani Recenzent, mimo wielu doświadczeń w zakresie te-
rapeutycznego wpływu twórczości plastycznej oraz podkreślania istoty relacji
zachodzących między procesem twórczym a zdrowiem psychicznym jednostki
nie udało się dotychczas stworzyć zwartego, teoretycznie ugruntowanego mode-
lu psychoterapii kreatywnej. Psychoterapia ta opiera się na różnych koncepcjach
psychologicznych, które można wyprowadzić z psychoanalizy, teorii uczenia się
oraz filozofii egzystencjalnej i terapii humanistycznej. Powstaje więc wiele kie-
runków eklektycznych.

Użyteczność analiz diagnostycznych jest proporcjonalna do zgromadzonej
wiedzy i doświadczenia diagnosty. Wytwór plastyczny jest formą niepowta-
rzalnej interpretacji świata zewnętrznego i osobistych doświadczeń autora.
Z diagnostycznego i terapeutycznego punktu widzenia dostarcza bardzo wielu
istotnych informacji. Nie bez znaczenia jest również osobowość klinicysty i te-
rapeuty, współuczestniczącego w procesie tworzenia oraz interakcja między
nim i osobą poddającą się terapii. Kreacja artystyczna pobudza jednostkę do
rzutowania uczuć i postaw na wytwory twórczości, wyrażania niepokoju i pro-
blemu. Artystyczna wartość wytworu czy rozwijanie zdolności plastycznych nie
mają w tym przypadku aż tak dużego znaczenia. Analiza pracy pozwala na wy-
korzystanie zebranych w ten sposób informacji w procesie wspomagania rozwo-
ju czy terapii jednostki. „Terapeuta, który wykorzystuje środki ekspresji wnosi
do związku terapeutycznego swoje osobiste poglądy i interpretacje. Zapewnia
to szczególny kontekst dla tworzenia hipotez, które są potrzebne do badania
kwestii emocjonalnych lub odkrywania cech rozwojowych”1.
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Moim zamysłem nie było uporządkowanie terminologii związanej z tak od-
miennymi podejściami do celów terapii, kierunków psychoterapii i założeń tera-
pii przez sztukę — na ten temat piszę w swoich artykułach. Zamiast przeglądu
koncepcji i rozstrzygnięć terminologicznych prezentuję część wyników prze-
prowadzonych badań, zwłaszcza diagnostycznych. Mam nadzieję, że przygoto-
wywana do druku druga część publikacji pozwoli mi na pełniejsze ukazanie
możliwości stosowania metody malowania dziesięcioma palcami, przede
wszystkim w kontekście terapeutycznym.





Rozdział 1

Malowanie dziesięcioma palcami — wprowadzenie

1.1.  Możliwości  zastosowania  metody  w  diagnozie  i  terapii

Praca plastyczna zamieszczona poniżej zachwyciła mnie już 29 lat temu. Jest
to praca trzyletniego chłopca, wykonana palcami przy użyciu tempery impasto.
Rhoda Kellog komentuje ją w następujący sposób: „Poszukiwania: posługując się
płaszczyzną dłoni, trzyletni chłopiec stworzył to niezwykłe malarstwo, którego
rubinowe centrum połyskuje głębokim i tajemniczym światłem”1.
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1 R. K e l l o g: Psychology of Children’s Art. CRM Random House Publication 1967.
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Zdaniem Anny Trojanowskiej2, chłopiec z zaangażowaniem bada możliwo-
ści materiału plastycznego. Forma i faktura wynikają z ruchu ramienia i dotyku
ręki, wyrażają temperament i energię autora. Praca przypomina eksperymenty
malarzy gestu. Bardziej haptyczne3 niż wzrokowe nastawienie dziecka wpływa
na szczególną kolorystykę układu, który tworzy. Energiczne mieszanie gęstego
pigmentu różnej jakości daje w rezultacie kręgi barw złamanych. Ciemny ma-
syw pierwszego planu, gdzieniegdzie tylko połyskuje pasmem jasnego tła lub
czystej barwy. Jednak autor intuicyjnie kontroluje element przypadku. Zostawia
centralny akcent kontrastu czerwieni i błękitu, jak gdyby czując, iż spełnia on
w układzie ważną funkcję wyrazową i estetyczną.

Ośmioletnia Ola po zajęciach metodą malowania palcami stwierdziła, że
jest to metoda bardzo nowoczesna. Wymyślona w 1934 roku jako forma aktyw-
ności dla uczniów szkoły wielonarodowościowej na pewno nowoczesna nie jest.
Przez wiele lat pozostawała jednak nieznana, zarówno dzieciom, jak i do-
rosłym. Także dziś nauczyciele, a tym bardziej studenci, rzadko ją stosują, wie-
lu pedagogów nie wie o jej możliwościach. Zaledwie trzy na ponad osiemset
osób miało okazję jej wcześniejszego doświadczenia, zanim zaproponowałam
im udział w tego typu zajęciach.

W jednej z najważniejszych publikacji w dziedzinie terapii pedagogicznej4

Barbara Kaja opisuje kilka metod terapeutycznych, w tym malowanie dziesię-
cioma palcami.

Dwa artykuły na ten temat ukazały się w „Psychologii Wychowawczej”
w 1964 roku. Autorki: Hanna Olechnowicz, Izabela Bielicka, Zofia Ślusarska5

opisały w nich doświadczenia Ruth Shaw, Kadisa i innych badaczy. Istotna wy-
daje się zawarta w tekstach sugestia, aby nie wskazywać dzieciom sposobu ma-
lowania, ponieważ utracą w ten sposób własną inicjatywę, będą naśladować
wzór, a także mogą się szybko zniechęcić, widząc większą sprawność osoby
dorosłej. Inne artykuły, zamieszczane w „Szkole Specjalnej” czy „Problemach
Opiekuńczo-Wychowawczych”, mają zazwyczaj charakter wtórny. W publi-
kacjach, po których spodziewałabym się choć wzmianki o metodzie Finger
Painting6, nie znalazłam niczego na ten temat. Zdaniem autora Pamiętników
Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych A. Wojciechowskie-
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2 A. T r o j a n o w s k a: Dziecko i plastyka. Warszawa 1983, pr. I c. Wkładka w książce nie
posiada numeracji stron.

3 Haptyczny — dotykowy. Typ haptyczny — termin ten dotyczy osób zaglądających w głąb
siebie, w swoje wewnętrzne doznania i uczucia, interesuje je ciało człowieka i jego stany emocjo-
nalne.

4 B. K a j a: Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995.
5 Zob.: I. B i e l i c k a, H. O l e c h n o w i c z, Z. Ś l u s a r s k a: Malowanie dziesięcio-

ma palcami (Finger Painting). „Psychologia Wychowawcza” 1964, nr 2 oraz O klinicznym zasto-
sowaniu metody malowania dziesięcioma palcami. „Psychologia Wychowawcza” 1964, nr 3.

6 J. G a r d a - Ł u k a s z e w s k a, T. S z p e r k o w s k i: Współtworzenie — zajęcia pla-
styczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa 1997.



go7, kiedy zakładano PRTON nie znano tej metody, co skłaniało do własnych
poszukiwań dróg wspomagania rozwoju.

Finger Painting jest metodą stosowaną w terapii dzieci z zaburzeniami emo-
cjonalnymi, dzieci jąkających się oraz z zaburzeniami mowy8.

Jest to metoda ekspresji twórczej, dająca możliwość porozumiewania się
z osobami, które nie chcą albo nie potrafią mówić. W latach 60. metoda malowa-
nia palcami zyskała duże uznanie specjalistów, zajmujących się dziećmi o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. Doceniło ją wielu wychowawców, lekarzy
oraz psychologów. Jest skuteczna w pobudzaniu ekspresji fantastycznej, pozwala
wyzwalać wolne skojarzenia. Stwierdzono, że istnieje związek między zawarto-
ścią treściową obrazu a cechami osobowości malującego. Uznano ją za technikę
projekcyjną9. W Polsce po raz pierwszy zastosował ją Stefan Baley. W interpreta-
cjach wytworów pomocne okazały się także prace Stefana Szumana.

Najczęściej wymieniane zalety tej metody to:
— brak ograniczeń stosowania — można ją przeprowadzić u osób niewido-

mych i z uszkodzeniami organicznymi, dzieci głuchych czy dotkniętych ze-
społem spastycznym,

— niezależność od stereotypowych wzorców naśladowczych — wszystkie pra-
ce są równie dobre, nie podlegają ocenie, nie ma konieczności mówienia
przy malowaniu, choć może wyzwolić ono werbalizację spontaniczną,

— uniezależnienie od narzuconych konwencji społecznych (uwolnienie od lęku
przed naganą za manipulację tworzywem brudzącym),

— względna niezależność od czynnika wieku — niewątpliwym atutem jest
brak konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w pracy z dzieć-
mi czy dorosłymi.
Poszukując w literaturze wyników zastosowania metody w praktyce terapeu-

tycznej, znajdziemy je przede wszystkim w publikacjach Hanny Olechnowicz.
Jak podaje badaczka, dzieci bardzo lubią taką zabawę. W przypadku sześciolet-
niego Jacka, u którego stwierdzono wielomówność w oderwaniu od kontekstu
sytuacyjnego, wprowadzono specjalną formułę strukturalizowania zachowania;
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7 Zob.: A. W o j c i e c h o w s k i: Idee słabości. Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych. Toruń 1991; Wspólny świat twórczości. „Zeszyty Artystyczne” nr 6.
Poznań 1992; Terapia przez twórczość – elementy do teorii. Toruń 1994; Granice. Pamiętnik Pra-
cowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Toruń 1995; Obecność. Zebrane teksty.
Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Toruń 2001; Terapia spo-
tkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjal-
nej. Toruń 2004.

8 Zob. przypadek sześcioletniego Jacka, opisany w pracy: J. G u t: Bez czasowników. W:
Drugie opowieści terapeutów. Red. H. O l e c h n o w i c z. Warszawa 2000 oraz A. S k o -
c z e k: Mniej znane metody reedukacji dzieci jąkających się. W: Terapia pedagogiczna. Red.
J. W ł o d e k - C h r o n o w s k a. Kraków 1991.

9 I. B i e l i c k a, H. O l e c h n o w i c z, Z. Ś l u s a r s k a: Malowanie dziesięcioma pal-
cami..., s. 144.



stosowano malowanie ze śpiewem, a także mycie rąk z dużą ilością piany. Po
kilku seansach terapeutycznych, na których wykorzystano Finger Painting Jacek
nie stosował już echolalii i „sałatki słownej”, używał czasowników, gdy rozka-
zywał terapeucie, tulił się co chwila w czasie malowania, był szczęśliwy. Nie na-
zywał tego, co maluje, były to tylko kolorowe plamy. W swoim komentarzu do
terapii Jacka, Olechnowicz wskazuje, że tak zwane „zabawy brudzące” mają
moc terapeutyczną. Potrzeba takich doznań jest głęboko zakorzeniona w naturze
ludzkiej10.

Ewa trafiła do psychologa na zajęcia terapeutyczne w wieku 4 lat, z powodu
zaburzeń koordynacji ruchowej, niedowładu prawej ręki i znacznie ograniczonej
sprawności lewej ręki. Miała rozległe znamię na lewej części twarzy. Posługiwała
się strzępkami wyrazów zniekształconych artykulacyjnie. Lekarz stwierdził ogni-
skowe uszkodzenie mózgu — zespół Struge-Webera. Inne objawy to nie-
uporządkowanie aktywności i krótkie momenty koncentracji uwagi. Ledwie wi-
doczne ślady na stworzonych przez nią rysunkach zdiagnozowano w kategorii
„nie ma dziecka”. Postawa dziewczynki wiązać się mogła z faktem, że jej matka,
opiekująca się chorym mężem, nie mogła poświęcić jej całej uwagi. Ewa akcep-
towała tylko malowanie palcami, zaczęła nawet wykorzystywać prawą rękę, którą
dotychczas nie wykonywała żadnej czynności. W czasie pierwszego spotkania
pracowała prawie 40 minut, chociaż nie zajęła całej płaszczyzny szarego papieru.
Spotkanie to pokazało możliwości dziecka, zdolność do długotrwałej, samodziel-
nej pracy. Dziewczynka użyła tylko koloru pomarańczowego. W trakcie kolej-
nych sesji cały czas mówiła, malowała w obecności matki, ale nie stosowała się
do jej wskazówek. Sześćdziesięciominutowe spotkania miały swój ustalony prze-
bieg, rolą terapeuty było aktywne słuchanie. Ewa nie chciała spróbować innych
technik, np. rysowania świeczką, wyodrębniania figury z tła. Jej rysunek miał już
fakturę: ślady palców, załamania. „Sam kontakt dłoni z »kolorowym błotkiem«
uwalnia zazwyczaj gotowość do mówienia i zwierzeń, dlatego malowanie palca-
mi należy do programów psychoterapii — także osób dorosłych. Wygląda to tak,
jakby poprzez dłonie nurzające się w półpłynnej farbie odpływało napięcie blo-
kujące spontaniczność. Ewa »wiedziała«, że wysiłek tworzenia znaczących
kształtów przeszkadzałby jej w tym, co najważniejsze — mówieniu o sobie, roz-
mowach o życiu”11. Malowała tylko w obecności terapeuty, pojawił się temat:
kwiat (namalowany pędzlem na pomarańczowym tle). Zamalowywanie arkusza
papieru oparte na towarzyszącej temu relacji, jaka wytworzyła się pomiędzy
matką, córką i terapeutą miało dla dziewczynki wyraźną wartość terapeutyczną.
Ewa właściwie niczego się nie uczyła, w sensie realizowania programu dydak-
tycznego — zdobywała „tylko” poczucie własnego Ja, a to zaowocowało postę-
pem dydaktycznym w przedszkolu. Niedługo potem nauczyła się rozpoznawania
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10 J. G u t: Bez czasowników. W: Drugie opowieści terapeutów..., s. 71.
11 A. Z a p r z a ł k a: Rozmowy o życiu. W: Drugie opowieści terapeutów..., s. 82.



liter dzięki grze komputerowej. Niestety sesje z psychologiem zostały przerwa-
ne, podjęto natomiast terapię pedagogiczną.

W pierwszych publikacjach o metodzie FP H. Olechnowicz pisała, iż pozo-
stawianie dziecka samego w trakcie malowania palcami nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Malowanie bez terapeuty, jak każda inna aktywność traci moc tera-
peutyczną12.

Niezwykły z wielu powodów jest dla mnie przypadek autystycznej Magdy
z mutyzmem selektywnym13, która komunikowała się ze światem jedynie krzy-
kiem. U dziewczynki podejrzewano zaburzenia psychotyczne. W badaniach
specjalistycznych wykluczono głuchotę. Magda była odrzucana przez starszego
brata, który nazywał ją „wyjącym bachorem”. Wyrywała się z objęć osób bli-
skich, co jest typowym objawem autyzmu. Początkowo wychowywana była
wyłącznie w domu, dopiero kiedy miała sześć lat zapisano ją na zajęcia przed-
szkolne. Rodzice i babcia dziecka, nie widząc efektów edukacji, rzadko przy-
wozili ją na zajęcia do eksperymentalnego przedszkola, gdzie bawiła się raczej
samotnie: tańcząc, coś sobie śpiewając, wykonywała szereg mechanicznych
czynności (przekładanie klocków na podłogę i z powrotem do pudełka). Dziew-
czynka chętnie podejmowała malowanie palcami. Niezwykłość przypadku pole-
ga na tym, że w czasie snu Magda głośno, pełnymi zdaniami opowiadała
o tym, co działo się w przedszkolu. Wymieniała imiona dzieci, mimo że w cza-
sie pobytu w przedszkolu nie wykazywała żadnego zainteresowania innymi
dziećmi i wspólną zabawą14.

Anna pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako instruktor terapii
w pracowni plastycznej. Ma pod opieką sześcioosobową grupę. Zajęcia z wy-
korzystaniem metody malowania dziesięcioma palcami przeprowadziła na po-
czątku spotkania. Tylko dwie osoby zgłosiły się do udziału w malowaniu. Na
środku sali ustawiono dwa stoliki. Każdy uczestnik miał do dyspozycji ten sam
zestaw farb (6 kolorów) oraz tej samej wielkości arkusz papieru. Tłem pracy
była spokojna muzyka z elementami dźwięków natury. Jednym z uczestników
był Romek (32 lata) cierpiący na upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym.
Przeszedł zapalenie opon mózgowych, a z powodu encefalopatii i epilepsji po-
zostaje na lekach. Ma problem z koncentracją uwagi, bardzo szybko się męczy,
ma ubogi zasób słownictwa, jego mowa jest niewyraźna, gwałtowna. Drugą
osobą chętną do poddania się metodzie FP był Daniel (35 lat) cierpiący na
schizofrenię, a także upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Jest pobudzony
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12 I. B i e l i c k a, H. O l e c h n o w i c z, Z. Ś l u s a r s k a: Malowanie dziesięcioma pal-
cami...

13 G. S z a f r a n i e c: Przyczyny i skutki blokady kontaktu werbalnego u dzieci z mutyzmem
selektywnym. W: Różne aspekty edukacji lingwistycznej. T. 2. Red. M.T. M i c h a l e w s k a.
Katowice 2001.

14 E. M i n c z a k i e w i c z: Mutyzm. W: Mowa. Rozwój — zaburzenia — terapia. Red.
E. M i n c z a k i e w i c z. Kraków 1997.



psychoruchowo, agresywny wobec siebie i otoczenia, wielomówny, rozkojarzo-
ny, miewa halucynacje słuchowe, urojenia prześladowcze. Schorzeniami
współistniejącymi są nadwaga oraz nadciśnienie tętnicze.

Podczas gdy uczestnicy wykonywali swoje prace, terapeutka obserwowała
i notowała najważniejsze fakty, mając na uwadze kryteria dotyczące analizy za-
chowania.

Romek, zawsze wesoły i energiczny, przystąpił do zadania z chęcią i bez
dłuższego namysłu. Nie wykazywał żadnych oporów związanych z użyciem do
malowania rąk, a nie, jak to zwykle bywa — pędzli. Pracę wykonywał w pozy-
cji siedzącej. Malował tylko jednym palcem. Tak mocno skupił się na swojej
pracy, że właściwie odciął się na ten czas od otoczenia. W pierwszej kolejności
wybrał kolor zielony. Malował konkretne kształty, jedno spojrzenie wystarczyło,
żeby rozpoznać, co maluje. Podczas pracy robił krótkie przerwy, które służyły
jedynie zastanowieniu się nad kolejnym krokiem, wyborem koloru farby. Na-
stępne barwy, które wybierał to: brązowa, czerwona, niebieska, żółta, fiole-
towa. Potem wrócił do zielonej. Pomiędzy każdym zanurzeniem palca w farbie
robił przerwę, podchodził do umywalki (jest w pracowni, więc nie musiał wy-
chodzić z pomieszczenia) i mył rękę. W końcowym etapie malowania popra-
wiając po kolei każdy kolor, ubrudził całą rękę. Tym razem nie robił przerw na
mycie dłoni. Malowanie zajęło mu około 20 minut. Po skończonej pracy od
razu zawołał instruktora, żeby się pochwalić. Cały czas z uśmiechem na twarzy
obserwował swoją pracę. Instruktorka najpierw odłożyła pracę na bok, aby far-
ba wyschła. Następnie umieściła pracę na tablicy, na której zazwyczaj ekspo-
nowane są nowe prace plastyczne.
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Daniel ma bardzo niską samoocenę. Po wykonaniu jakiejkolwiek pracy
zawsze ma do niej negatywne nastawienie. Jego pytanie o to, czy praca została
prawidłowo wykonana, również posiada pesymistyczny wydźwięk (np. „Chyba
źle to zrobiłem, prawda?” lub „Coś mi się wydaje, że nie jestem w tym do-
bry”). Trzeba przy tym zaznaczyć, że Daniel bardzo się przykłada do swoich
prac i podchodzi do nich poważnie. Rzadko traktuje malowanie jako czynność
odprężającą. Częściej podejmuje je jako zadanie, z którego musi się wywiązać.

Bardzo długo zastanawiał się zanim zaczął malować. Pytał, dlaczego nie
może malować pędzlem i czy zamiast palców może użyć patyczka — „przecież
to będzie to samo”. Swoją pracę rozpoczął dopiero wtedy, gdy wiadomo było,
co powstaje na pracy Romka. Zdaniem instruktora, Daniel ze strachu, że może
namalować coś źle, zdecydował się podpatrzeć pomysł u Romka, co zresztą wi-
dać kiedy porównamy obydwie prace.

Daniel wykonywał pracę siedząc. Nabierał farbę koniuszkiem palca. Robił to
w następujący sposób: każdy palec zanurzał w farbie o innym kolorze. Palec wska-
zujący w farbie niebieskiej, palec środkowy w żółtej, palec serdeczny w brązowej,
mały palec w zielonej. Za każdym razem nadmiar farby wycierał o brzeg słoiczka.
Podobnie robił po skończeniu malowania danym kolorem. W dalszej pracy odtwa-
rzał kolejność stosowanych kolorów. Malowanie zajęło mu około pół godziny,
z czego 5—6 minut pytał o pędzle i zerkał na pracę Romka. Kiedy skończył, pod-
niósł swoją pracę do góry i zapytał: „Chyba nie o to chodziło, prawda?”.

Po zakończeniu malowania przez uczestników, instruktorka zapytała o wra-
żenia i chęć powtórzenia ćwiczenia. Romek entuzjastycznie pokiwał głową. Od
tego momentu zamiast pędzli zdecydowanie bardziej woli malować gąbkami
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i wacikami, zdarza mu się pomagać sobie palcem. Daniel stwierdził jednak, że
woli malować pędzlem i zwykłą farbą.

Według H. Olechnowicz15 malowanie palcami, które nie sprawia trudności
technicznych osobom z problemami rozwojowymi, dzięki możliwości pracy na
wspólnym arkuszu papieru nie odwraca uwagi od treści społecznej sytuacji
i uczy współdziałania. Autorka opisuje ewolucję relacji współdziałania w pa-
rach dzieci upośledzonych. Jej obserwacje dotyczyły także par dzieci pra-
widłowo rozwiniętych. Wspólne prace wykonywane na jednym arkuszu przez
dwóch uczestników: aktywnego i biernego, zaledwie w ośmiu sesjach pro-
wadziły  do  wyzwolenia  aktywności  partnera  biernego,  do  poprawy  ekspresji
plastycznej i werbalnej. W kolejnych sesjach partner aktywny brał pod uwagę
pomysły kolegi, pytał go o zdanie, przyjmował jego inicjatywy. Wspólne malo-
wanie wzbogaca treść tematyczną kompozycji, zwiększa werbalizację, umoż-
liwia dialog. Dojście do przeżycia „my” jest możliwe dzięki poczuciu bycia
podmiotem w układzie („dwupodmiotowość” w toku wspólnego działania). Au-
torzy w dalszych sesjach ujawniali swoje problemy rodzinne, dokonywali ich
projekcji na prace, zwierzali się sobie wzajemnie.

Zmiany w eksperymencie dotyczyły organizacji pracy: ustawienia partne-
rów twarzą w twarz, ramię w ramię, zamiany miejsc podczas malowania. Dzie-
ci naśladowały wzory partnera, dziecko dominujące stopniowo umożliwiało
podporządkowanemu koledze przyjęcie pozycji równorzędnej, czasami nie było
widocznej dominacji, a stosunki partnerskie panowały od początku. Nawet przy
malowaniu w różnych częściach arkusza papieru partnerzy informowali się
wzajemnie o kolejno malowanych tematach. Na dalszym etapie temat podejmo-
wany był wspólnie, a szczegóły uzgadnianie na bieżąco. Później dzieci wspól-
nie wzbogacały treść kompozycji.

Kontakty pomiędzy dwoma uczestnikami przechodziły od ignorowania sie-
bie, poprzez spojrzenia na swoje prace, wymianę uśmiechów, śmiech (wskaźnik
radości wspólnego tworzenia), zaangażowanie w działanie, porozumienie słow-
ne, wyrazy uznania dla kolegi, aż do przyjaźni o charakterze osobistym. Mil-
czenie zastępowały luźne uwagi o pracy własnej i partnera, wypowiedzi „rów-
noległe”, ocena pracy kolegi. Warto podkreślić całkowity brak złośliwych
komentarzy we wszystkich analizowanych wypowiedziach. Pojawiło się uogól-
nianie, wychodzenie poza myślenie konkretne. O równowadze dialogu świad-
czyła jednakowa liczba wejść w dialog, co następowało naprzemiennie. Partne-
rzy dominujący nie używali trybu rozkazującego, forma „ja” przeplatała się
z formą „my”. Dzieci same wprowadzały tematy autodydaktyczne, wątki „na-
uki o rzeczach”, właściwościach, możliwościach stosowania. Dawały propozy-
cje tematów, tytuły, nadawały pracy dynamikę. Później podejmowały w rozmo-
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15 H. O l e c h n o w i c z: Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo.
Warszawa 1994, s. 139—173.



wach tematy osobiste, zwierzały się, co doprowadzało do utrwalania przyjaźni
pomiędzy uczestnikami.

Niezwykle ciekawe analizy ewolucji zachowań dzieci pozwalają zauważyć,
iż dziecko bardziej aktywne stawało się terapeutą dla dziecka biernego już na
początku sesji: zachęcało go, chwaliło, stosowało formę „my”. Praca w diadach
jest metodą terapeutyczno-wychowawczą stosowaną wobec dzieci zahamowa-
nych. Aktywność jednego partnera staje się źródłem aktywności drugiego. Jest to
aktywność twórcza, jeżeli tylko dorosły nie ingeruje w tę interakcję. Przedsta-
wione etapy zachodzą podobnie zarówno u dzieci upośledzonych, jak i normal-
nych. W grupie dzieci upośledzonych wzrosła liczba motywów oryginalnych oraz
związanych z człowiekiem (początkowo tematy prac były banalne, a pejzaże pu-
ste). Częściej stosowano kolor czerwony, stanowiący wyraz bogactwa uczuciowe-
go. Biorąc pod uwagę wyniki badań w przypadku prac w diadach, można sądzić,
iż rozwijanie inwencji twórczej osób upośledzonych jest całkowicie realne. Nale-
ży jednak zadbać o właściwy dobór partnerów, dostateczną długość trwania sesji
terapeutycznych, wystarczające oddalenie osoby dorosłej (obserwatora robiącego
notatki, który nie komentuje, nie ingeruje w kontakty dzieci).

Poniżej zamieszczam prace dzieci z zaburzeniami rozwoju16 — uczniów
szkoły specjalnej, z którymi pracowałam. Zgodnie z założeniami pedagogiki
specjalnej, nastawienie na osobę jest bardzo istotne, a to wymaga precyzji ter-
minologicznej i posługiwania się określeniami „osoba z niepełnosprawnością”,
„osoba z autyzmem”.

Uczniowie ci stali się bohaterami również innej mojej książki Stymulacja
rozwoju psychoruchowego dzieci przez specjalną edukację artystyczną17. Opi-
sałam w niej bardzo dokładnie wyniki trzykrotnych badań diagnostycznych
dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Zaprezentowałam założenia pro-
jektów edukacyjno-terapeutycznych, zrealizowanych w czasie dwóch lat ze stałą
grupą odbiorców, a także efekty twórczości artystycznej uczestników. W pracy
zamieszczone zostały profile rozwojowe ilustrujące zmiany rozwoju i zachowań
badanych uczniów oraz analizy wyników badań poprzecznych i podłużnych.

W pracach tych dzieci widoczny jest schematyzm, powielanie motywów kolegi
(Krzysztof, Artur K.) czy koleżanki (Monika wzorowała się na Basi). Ogromne
postępy na przestrzeni dwóch lat uczynił Andrzej. W pracach Artura M. widoczna
jest harmonia i skłonność do „porządku estetycznego”. Rafał, dziecko z nasiloną
nadpobudliwością psychoruchową, dołączył do grupy pod koniec drugiego roku
pracy, zatem nie podlegał kompletnym działaniom terapeutycznym.
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16 Wszystkich uczniów dotyczy problem opóźnienia rozwoju intelektualnego, a także wielu
innych zaburzeń rozwojowych (zahamowanie psychomotoryczne, ADHD, mutyzm, wady wzroku,
problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, zaburzenia słuchu fonemowego, zaburzenia mowy,
zachowania buntownicze).

17 G. S z a f r a n i e c: Stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci przez specjalną edukację
artystyczną. W druku.



Przykładowe prace plastyczne uczniów:
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Kl. III, Andrzej, wiek 10;7, Wodospad Kl. III, Andrzej, wiek 10;7

Kl. III, Arek K., wiek 10;9 Kl. III, Dawid, wiek 11;0, Baseball

Kl. III, Szymon, wiek 11;4 Kl. IV, Adam, wiek 12;3
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Kl. IV, Arek W., wiek 11;9, Heyah Kl. IV, Arek W., wiek 11;9, Tęcza

Kl. IV, Artur M., wiek 10;10, Ręce Kl. IV, Artur M., wiek 10;10, Szlaczki

Kl. IV, Basia, wiek 11;8 Kl. IV, Basia, wiek 11;8, Wiosna
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Kl. IV, Monika, wiek 10;6 Kl. IV, Monika, wiek 10;6

Kl. IV, Krzysztof, wiek 11;0 Kl. IV, Artur K., wiek 12;8

Kl. IV, Kamil, wiek 12;6



Dzieci bardzo chętnie podjęły aktywność malowania palcami, zwłaszcza
Monika, która nie zawsze chciała się włączyć w zajęcia plastyczne, muzyczne
i rytmiczne, realizowane w ramach projektów artystycznych: „Spotkania ze
sztuką”, „Europa — integracja — sztuka”. Prawie wszyscy uczestnicy zajęć po-
prosili o drugi arkusz brystolu, aby namalować kolejną pracę. Pierwsze prace
Moniki i Basi, abstrakcyjne w treści, były raczej badaniem możliwości tworzy-
wa i okazją do zabawy samą techniką. Dopiero przy następnej pracy obydwie
dziewczynki, siedząc vis á vis, podjęły temat typowego pejzażu (trawa, słońce,
kwiaty, chmury, ptaki, dom). Kilku chłopców (Artur M., Kamil, Dawid,
Arek W., Arek K., Andrzej) zdominowało swoje prace odciskami dłoni — śla-
dem siebie. Interesujące dla mnie są obydwie kompozycje Artura M. i jedna
praca Kamila (nie chciał malować drugiej). Odciski dłoni kojarzą się dzieciom
z reklamą sieci telefonicznej (Arek W., Kamil).

Muzyczne inspiracje i podstawy projektów (dwadzieścia koncertów muzyki
poważnej zorganizowanych i prowadzonych przez Prof. dr hab. M. Knapik
z Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Bibliote-
ce Śląskiej przy współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach) sprawiły, że
w pracach Rafała i Arka K. pojawiły się na jednej kompozycji typowe elementy
krajobrazu oraz zawieszone w przestrzeni instrumenty muzyczne (np. forte-
pian). Jedynie Andrzej zastosował pełną kompozycję w swojej pierwszej pracy,
której nadał tytuł Wodospad. Jedenaście prac pozostało bez tytułu, dzieci nie
potrafiły nadać nazwy swojej aktywności twórczej. Czerwona w dużej mierze
praca Rafała, abstrakcyjna w treści, jest wyrazem jego hiperaktywności i niepo-
hamowanej ekspresji. Po wyładowaniu emocji w pierwszej pracy, przystąpił do
malowania zimnymi kolorami. Przestrzeń arkusza zajęły dwa pasy: zielone
podłoże i niebieskie niebo. Chłopiec często wstawał z krzesła, wędrował po
klasie, rozmawiał, pytał. Prace dzieci zachwyciły szkolną panią pedagog, która
wyraziła zdziwienie, że efekty malowania dziesięcioma palcami są tak odmien-
ne od typowej twórczości plastycznej uczniów szkoły specjalnej.
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1.2.  Doświadczenia  w  pracy  ze  studentami  pedagogiki

Niniejsza publikacja jest wynikiem moich poszukiwań w dziedzinie psycho-
terapii kreatywnej18, która umożliwia realizację zamierzeń twórczych oraz uzy-
skanie terapeutycznych zmian. Jest procesem kreacyjnym, w trakcie którego
uwalniane są i odreagowywane nagromadzone emocje, dzięki czemu ustępują
napięcia psychiczne, lęk i opór. Niezwykle ważne jest lepsze poznanie samego
siebie, motywów własnego postępowania, uzewnętrznienie przeżyć trudnych do
werbalizacji, określenie i ponowne przeżycie własnych konfliktów wewnątrz-
psychicznych. Praca twórcza pozwala na wzrost poczucia własnej wartości, sza-
cunku do siebie19. Kontakt ze sztuką daje możliwość postawienia diagnozy po-
zytywnej, dzięki spontanicznej ekspresji.

Kreatywność jest środkiem stabilizacji i strukturyzowania procesów emo-
cjonalnych, poznawczych i działania. Terapeutyczne znaczenie ma już samo
podjęcie przez pacjenta z pomocą terapeuty prób poznania samego siebie,
zmiana przeżywania siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości.

Kontakty interpersonalne, wyrażanie uczuć, nadziei, problemów, konflik-
tów, rozwijanie umiejętności myślenia i rozumowania to cele terapeutyczne dla
wszystkich grup wiekowych i społecznych. Dzieci chętnie korzystają z różno-
rodnych technik i barw. Starsi koncentrują się na wspomnieniach, rodzinie, do-
świadczeniach życia zawodowego20.

Uczestnictwo w działaniach artystycznych stymuluje myślenie twórcze,
a kiedy człowiek potrafi myśleć twórczo, zyskuje poczucie mocy, jest w stanie
spojrzeć na życie z wielu perspektyw. Wpływa to na poprawę komunikacji
z członkami rodziny czy innymi ludźmi21.

Terapia kreatywna stosowana jest od wielu lat w klinikach psychiatrycznych
Niemiec i Holandii. Może mieć postać dramatoterapii, muzykoterapii, choreote-
rapii, terapii przez plastykę. W terapii przez malowanie czy rysowanie docho-
dzi do upostaciowania w obrazie motywów i problemów osobistych autora.
W przypadku pacjentów agresywnych czy z poważnymi problemami osobowo-
ści, istotnym zadaniem terapeuty jest udzielanie wsparcia, aby działania twórcze
mogły zastąpić siły destrukcyjne, skierowane na innych czy samego siebie.
Konkretne przykłady z życia nieprofesjonalnych artystów mogą potwierdzić
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18 Więcej na ten temat piszę w innych publikacjach, m.in.: Między sztuką a terapią. Obszary
poszukiwań. W: Dziecko i sztuka. Recepcja — wsparcie — terapia. Red. M. K n a p i k. Katowi-
ce 2003; Miejsce terapii przez sztukę w zmieniającej się rzeczywistości. W: Sztuka jako wsparcie
rozwoju. Red. W. S a c h e r, M. K n a p i k. Bielsko-Biała 2007.

19 I. W i e r z c h u c k a: Psychoterapia kreatywna w przebiegu schizofrenii. W: Sztuka
w edukacji i terapii. Red. M. K n a p i k, W. S a c h e r. Kraków 2004.

20 S. B u c h a l t e r: Terapia sztuką. Przeł. M. H a r t m a n. Poznań 2006, s. 9.
21 Ibidem, s. 187.



fakt, że twórczość pomaga w zmianie stylu życia. Porzucenie działalności prze-
stępczej, możliwość kształtowania własnego życia, zdobycie uznania w oczach
innych, wzrost poczucia wartości nastąpiły właśnie dzięki procesom twór-
czym — malowaniu. Aktywność twórcza chroniła nawet przed odebraniem so-
bie życia22. Terapia kreatywna pomaga w dotarciu do pacjentów zamkniętych,
wycofanych, przeciwnych terapii, z brakiem motywacji do zmian. Jej skutecz-
ność jest oceniana bardzo wysoko.

Przejdźmy do moich doświadczeń w pracy ze studentami pedagogiki.
W momencie powstania grupy fakultatywnej, spotkały się w niej osoby stu-
diujące w różnych grupach ćwiczeniowych na jednym roku. Wyraźną prze-
szkodą był dla nich, ale i dla mnie, brak integracji i komunikacji w grupie.
Sposobem na poprawę lepszego wspólnego funkcjonowania jest stwarzanie sy-
tuacji pozwalających na nawiązanie bliższego kontaktu. Dopiero wtedy można
przejść do poznawania, a w dalszej kolejności do doświadczania technik tera-
peutycznych. Dobra intuicja pozwala w niektórych wypadkach trafnie zmienić
tę kolejność — „najpierw doświadczam, a potem poznaję podstawy teoretyczne
określonej techniki”.

W grupach fakultatywnych zastosowano: elementarne techniki diagnostycz-
ne, czyli metodę kolor — przedmiot — osobowość, techniki graficznego dia-
gnozowania projekcyjnego, własne narzędzia do badania komunikacji artystycz-
nej i symboli wizualnych, test kolorowych kwadratów, metodę koła, portret pół
na pół, metodę Karola Kocha — drzewo.

Przeprowadzono także prezentację podstawowych dokonań polskich psycho-
logów i pedagogów zajmujących się integracją dziedzin sztuki w interwencjach
psychoterapeutycznych. Omówiono klasyfikację metod terapeutycznych, psy-
choterapeutycznych oraz podstawowe kierunki arteterapeutyczne, założenia
i cele terapii przez sztukę. Rozważaniom poddano również różnice pojęciowe.
Zastosowano też wybrane metody terapeutyczne, nadając np. metodzie Finger
Painting większych walorów poznawczych.

Na potrzeby badań opracowałam arkusz obserwacji każdego uczestnika,
mający pomóc w zbieraniu danych diagnostycznych przez procedurę rotacji.
Kwestionariusz stanowi narzędzie autorskie, stworzone z zamysłem zracjonali-
zowania przeżyć osób podejmujących po raz pierwszy tego typu aktywność
plastyczną. Jak wspomniałam już wcześniej, metoda była rzadko stosowana za-
równo w praktyce klinicznej, jak i edukacyjnej. Osoby znające podstawy teore-
tyczne metody Ruth Shaw oraz stosujące metodę w swojej pracy to wąska gru-
pa pedagogów i terapeutów, dlatego też na warsztatach oraz w każdym cyklu
zajęć staram się popularyzować liczne zalety metody malowania palcami. Oka-
zuje się, że o ile inne metody, nawet mniej znane, nie wzbudzają aż takiego za-
interesowania, o tyle Finger Painting pragnie poznać i doświadczyć każdy stu-
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22 A. K o w a l: Spotkanie chorego. Ankieta czasopisma „Znak”.



dent, niezależnie od typu i poziomu kształcenia (studia stacjonarne, niesta-
cjonarne, magisterskie, licencjackie i podyplomowe).

Metoda malowania dziesięcioma palcami wymaga przygotowań. Każdy kto
przeprowadzał wielokrotnie takie zajęcia, kto zna przepis i gotuje samodzielnie
bazę do farb, kto przygotowuje wszystkie niezbędne środki (farby i barwniki,
wielokolorowe kartony, taśmy, nożyczki, folie i obrusy, miseczki itp.), kto cze-
ka na wyschnięcie prac, powstałych przez nakładanie grubych warstw tworzy-
wa, kto sprząta po zajęciach miejsca pracy i pomieszczenia, zabezpiecza środki
czystości, dba o utrzymanie estetyki i porządku, ten wie, dlaczego tak wielu
prowadzących nie stać na podjęcie tego wysiłku.

Fotografie z przebiegu zajęć dają możliwość obserwacji pochłoniętych pracą
małych i dużych „artystów”. Nikt nie protestuje, nikt nie obawia się krytyki, nie
usprawiedliwia braku swoich zdolności plastycznych. Radość przynosi wspólne
przebywanie i tworzenie przy muzyce. Wytwory bronią się same. Ważne jest, aby
nie narzucać konieczności tworzenia „ładnych” prac plastycznych, co nadal dla
wielu prowadzących zajęcia plastyczne jest jedynym kryterium sukcesu w dzia-
łaniach pedagogicznych. Prace tworzone w klimacie niedyrektywności i swobody
decydowania o sobie pozwalają wykryć jednostki introwertyczne, z problemami
emocjonalnymi, dorosłych infantylnych, osoby z rozmaitymi obsesjami.

Cieszy fakt, iż o metodzie Finger Painting informuje się rodziców małych
dzieci. Na wielu stronach internetowych poświęconych edukacji i rozwojowi
dziecka można znaleźć opisy metody i jej właściwości terapeutycznych. Pod-
kreśla się radość i zaciekawienie występujące u dzieci. Doradcy podają wska-
zówki techniczne dla rodziców, aby właściwie zorganizować przebieg takiej
aktywności (przepisy na farby, dobór papieru, zabezpieczenie przed ubrudze-
niem). Zabawy tego typu pozwalają dzieciom poznawać kolory i ich połącze-
nia. Są okazją do rozmowy rodzica z dzieckiem, także na temat uczuć. Malo-
waniu powinna towarzyszyć muzyka.

Poznawanie człowieka może być czynnością fascynującą. Formuła zajęć fa-
kultatywnych pozwala na eksperymentowanie w dziedzinie poszukiwań takich
technik, które pozwolą na odkrywanie cech osobowości w sposób dyskretny
i bezpieczny, przez odczytanie znaku plastycznego.

Zebrany materiał diagnostyczny można analizować w zależności od potrzeb.
W badaniach pilotażowych na grupie 120 osób zastosowano następujące

techniki diagnostyczne:
1. Malowanie dziesięcioma palcami.
2. Kwestionariusz KANH S. Popka23.
3. Test preferencji kolorystycznych24 (numery i nazwy kolorów: 1 — biel, 2 —

szarość, 3 — czerń, 4 — zieleń szmaragdowa, 5 — zieleń trawiasta, 6 —
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23 S. P o p e k: Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin 2000.
24 Zob. S. P o p e k: Barwy i psychika. Lublin 1999, s. 131—138.



zieleń jasna, 7 — błękit, 8 — granatowy, 9 — fiolet, 10 — ciemny róż,
11 — karmin, 12 — brąz ugrowy, 13 — brąz ciemny, 14 — cynober, 15 —
pomarańczowy, 16 — ugier, 17 — żółcień ciemna, 18 — żółcień cytrynowa).

4. Kolorowe kwadraty25.
5. Kolor — przedmiot — osobowość26.
6. Mój muzyczny portret — pomysł własny.
7. Tylko jedna kreska, świat, maska, liczby, ślad, mapy życia, okno, drzwi, dra-

bina i in.27.
8. Koło28.
9. Drzewo29.

Wszystkie poznawane techniki, oparte w dużej mierze na plastycznych
środkach wyrazu, miały ułatwić dokonanie autoanalizy i uświadomienie uczest-
nikom własnych problemów czy ograniczeń.

Wybrane przykłady:

Elżbieta lat 23

27

25 Zob. ibidem, s. 146—152.
26 K. K r a s o ń, G. S z a f r a n i e c: Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako

wizualizacja, odkrywanie, poznawanie. Kraków 2002. Zob. także J. M ą c z y ń s k a: Możliwości
zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym u dzieci z klas początkowych. W: Dysharmonie rozwo-
ju. Problemy diagnozy i terapii. Red. J. W ł o d e k - C h r o n o w s k a. Kraków 1994.

27 Wiele ćwiczeń zamieścił w swoich publikacjach Wiesław K a r o l a k: Sztuka jako zaba-
wa, zabawa jako sztuka. Warszawa 1996 oraz Moje portrety. Częstochowa 2002.

28 M. J o h n - B o r y s: Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lo-
kalnego. Katowice 1997.

29 Ch. K o c h: Test Drzewa. Warszawa 1997.

Gdzieś daleko, format 50 × 35 cm



Malowanie dziesięcioma palcami. Elżbieta wykazała zaangażowanie oraz brak
oporu przed zanurzeniem rąk w farbach. Malowała tylko prawą ręką, koniusz-
kami palców. Zadanie podjęła chętnie i szybko, od razu. Początkowo rozmow-
na, później milknie. Praca tworzona jest przez 20 minut przez kropkowanie,
wcieranie. Stanowi kompozycję pełną z przewagą elementów łagodnych. Elż-
bieta zastosowała kolejno następujące kolory: niebieski, zielony, żółty, czarny,
biały i znowu wróciła do niebieskiego. Autorka nie poprawiała koloru, nie wy-
kazywała też żadnej reakcji na barwy widziane na arkuszu. Praca jest reali-
styczna: bardzo delikatny, przepełniony spokojem pejzaż. Obserwator odczuwa
spokój i bliskość z naturą, chciałby znaleźć się na namalowanej łące. Praca
Gdzieś daleko okazała się powrotem do pewnych momentów z przeszłości.
Elżbieta nie uważa się za osobę nieśmiałą, nie potrafi jednoznacznie określić
wyraźnych cech ekstra- czy introwertyzmu — „pół na pół”. Nie ma problemów
emocjonalnych. Bardzo lubi malować, ale nie ma na to czasu.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 8, A = 12, N = 18, H = 25, K + A = 20,
N + H = 43. Wyniki wskazują przewagę postawy twórczej nad postawą od-
twórczą.

Test preferencji kolorystycznych. Kolory: ulubione — 8, 11, 4, 16; uznane za
brzydkie — 5, 6, 9, 14; do urządzenia pokoju — 17, 1, 11, 12; ubioru — 8, 11,
4, 16; przyjemne — 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18; przykre — 5, 6;
obojętne — 1, 2, 3, 9, 14; chciałaby być — 11; nie chciałaby być — 6.
Kolorowe kwadraty. Ranking od koloru najbardziej lubianego: czerwony,
żółty, zielony, niebieski, biały, czarny. Najwięcej czerwieni pojawia się w kate-
goriach: przyszłość, zdrowie. Kolor czarny w kategoriach: ojciec oraz ludzie.
Kategorie matka i partner zawierają identyczne ilości czterech kolorów (brak
bieli i czerni).
Kolor — przedmiot — osobowość. Do stworzenia autoportretu Elżbieta wy-
brała tylko siedem kolorów: kolor czerwony skojarzony z twarzą i radością, żółty
— z mniszkiem lekarskim i ciepłem, niebieski — z niebem i refleksyjnością, zie-
lony — z trawą i świeżością, czarny — z nocą i gniewem, pomarańczowy — ze
ścianą i domatorem, brązowy — z ziemią i obojętnością. Praca jest realistyczna.
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Wykres 1. Elżbieta lat 23 — wynik kwestionariusza KAHN



Zauważalne są jednak dysproporcje w schemacie postaci ludzkiej. Użyte kolory:
jasne, pastelowe, przewaga żółtego i zielonego, odrobina brązu, brak czerni.
Mój muzyczny portret. Elżbieta wskazała grupę YES, Stinga, Petera Gabriela,
wokalistów charyzmatycznych, których kompozycje wyzwalają wspomnienia,
wywołują uśmiech. Paleta dźwięków i emocji — „jak świat długi i szeroki”.
Słucha rocka, jazzu, popu, muzyki klasycznej. Nie słucha muzyki metalowej,
bluesa, muzyki elektronicznej i disco polo.
Tylko jedna kreska. Dla Elżbiety kreska to prosta oddzielająca tekst od pustej
przestrzeni. Białą kredką narysowała prawie niewidoczny trójkąt.
Świat. Opisany w kolorach pastelowych (7 kolorów, odrobina czerni). Uważa
się za obywatela świata, dostrzega problem końca świata, świat pozazmysłowy.
Koło. W kole jest miejsce dla niej, choć trochę na uboczu; obok rodzina, dom,
pies, przyjaciele, szczęście, miłość, nadzieja. W centrum koła jest Bóg, na ob-
wodzie słońce, ciepło, radość, kwiatki, rośliny, zwierzęta, kredki i papier, mu-
zyka, jedzenie, ludzie.
Okno. Podobnie jak przy innych metodach widać uzdolnienia plastyczne. Jej
okno jest zawsze bez zasłon — często otwarte, można przez nie wyglądać, to
okno na świat.
Maska. Elżbieta zrealizowała ciekawy pomysł plastyczny — siedem profili
obok siebie: czarny, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwo-
ny, biały. Pięć zdań: w zależności od której strony się spojrzy, jak zleją się ko-
lory, jak szybko z biegiem czasu zaczną blednąć, w zależności od pogody, od
spostrzegawczości obserwujących.
Drzewo. Przedstawione z dużą koroną, ma pień, korzenie, zaznaczono linię
podłoża.

Kamila lat 22

Malowanie dziesięcioma palcami. Kamila przybrała postawę zaangażowania.
Nie miała oporu przed zanurzeniem rąk w farbach. Chętnie i szybko podjęła
malowanie, bez zwlekania. W czasie pracy milczała. Wycierała ręce w papiero-
we ręczniki. Pracowała 20 minut bez przerw; zastosowała kierunek dośrodkowy
malowania, kropkowanie, wcieranie, nakładanie i rozcieranie farb, kreski, krop-
ki, łagodne elementy. Tworząc, wykorzystała całą przestrzeń. Wybrała kolejno
następujące kolory: czarny, żółty, zielony, biały, brązowy, czerwony, niebieski.
Przeważały kolory zielony i niebieski. Kamila wykazywała zadowolenie z barw
widzianych na arkuszu. Nie wprowadzała zmian. Praca jest realistyczna. Autor-
ka nie uważa się za osobę z problemami emocjonalnymi, nieśmiałą. Jak okreś-
liła: liczy na to, że ujawni się jej prawdziwe oblicze, bez udawania. Malowanie
przyniosło jej dużo radości i pozwoliło się realizować. Kamila wróciła wspo-
mnieniami do dzieciństwa, kiedy malowała kredkami po meblach. Stwierdziła,
że odkryła siebie. Zajęcia oceniła jako bardzo ciekawe, a metodę uznała za
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wartościową, działającą relaksująco i skłaniającą do refleksji. Można się przy
niej dobrze bawić i rozładować nękające napięcie. Temat pracy: Drzewko rado-
ści i zapomnienia. Potwierdziła, że nie odczuwała potrzeby mówienia.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 10, A = 11, N = 21, H = 16, K + A = 21,
N + H = 37. Wyniki wskazują postawę twórczą.

Test preferencji kolorystycznych. Kolory: ulubione — 17, 11, 12, 7; brzydkie
— 1, 2, 3, 4; do urządzenia pokoju — 6, 7, 17, 18; ubioru — 12, 13, 7, 5; przy-
jemne — 5, 6, 7, 17, 18, 4; przykre — 3, 8, 2, 14, 11, 9; obojętne — 1, 12, 13,
15, 16, 10; chciałaby być — 12; nie chciałaby być — 2.
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Drzewko radości i zapomnienia, format 43 ×
61 cm

Wykres 2. Kamila lat 22 — wynik kwestionariusza KANH



Kolor — przedmiot — osobowość. Na autoportret Kamili złożyły się nastę-
pujące kolory: żółty — odbierany przez autorkę jako radość, czerwony —
miłość, pomarańczowy — optymizm, brązowy — szczerość, ciemnoczerwony
— przywiązanie, czarny — strach, granatowy — smutek, jasnozielony —
łagodność, ciemnozielony — spokój.
Mój muzyczny portret. Kamila wskazała Concerto Grosso a-moll op. 3 nr 8
Allegro Vivaldiego, Sonatę fortepianową nr 8 L. van Beethovena, utwory R. Wa-
tersa: Amused to Death, What God Wants, Perfect Sense, The Ballad Of Bill
Hubbard, utwór Marka Grechuty Świecie nasz, utwór zespołu Apokalyptica. Jak
określa siebie: jest wrażliwa, delikatna, uczuciowa, łagodna, buntownicza, nerwo-
wa, spontaniczna, silna, boi się przyszłości, tęskni za miłością, oczekuje jej, bywa
smutna i romantyczna. Dźwięk odlatującego samolotu jest dla niej synonimem do-
rosłości, zmniejszającego się strachu przed wejściem w dorosłe życie.
Maska. Na pytanie: Dlaczego tak często gramy? odpowiedziała: „Czasem lu-
dziom trudno jest zaakceptować innych ludzi, a jeszcze trudniej samych siebie.
Człowiek boi się wielu rzeczy, ale najbardziej odrzucenia i samotności. Każdy
z nas stara się przed tym uciec, jakoś ochronić. Dlatego często pokazujemy sie-
bie w innym świetle, jako kogoś innego, lepszego niż jesteśmy w rzeczywisto-
ści. Żyjemy wtedy w komforcie, bez ryzyka zranienia, wygodnie i bezpiecznie,
z wyższą samooceną i poczuciem przynależności do grupy. A po pewnym cza-
sie maska staje się naszą drugą twarzą, tą którą pokazujemy ludziom. Tylko
w samotności uchylamy jej rąbka, by pozostać w zgodzie z samym sobą i by
wiedzieć, kim naprawdę jesteśmy”. Dlaczego tak często gramy nie swoje role?
„Każdy człowiek ma swoje ściśle przypisane role, z którymi musi żyć, zaak-
ceptować je. Czasem jednak chcemy zapomnieć kim jesteśmy, stać się choć na
chwilę kimś innym. Każdy z nas stara się być atrakcyjny, ciekawy dla ludzi.
Dlatego też mamy tak wiele różnych masek, dlatego zmieniamy swoje role,
chcemy zadziwiać, wyróżniać się z pośród tłumu”. Dlaczego zakładamy maski?
„Życie z maską jest wygodne, bezpieczne. Gdyby ktoś jednak poznał nasze
prawdziwe oblicze, znałby nasze słabe punkty, bylibyśmy bezbronni. Każdy
mógłby nas zranić. Zakładając maskę, żyjemy pod kloszem. Możemy być tacy
jak inni, akceptowani, lubiani, dorównać do normy i zmieścić się w przyjętych
kanonach. Maska to nic innego, jak nasza lepsza połowa, to cząstka nas, to jacy
chcielibyśmy być zawsze lub w danej chwili...”.

Agnieszka lat 22

Malowanie dziesięcioma palcami. Agnieszka przyjęła postawę zaangażowania
i pracowała bardzo skoncentrowana. Nie wykazała lęku przed zanurzeniem rąk
w farbach. Chętna do malowania, szybko podjęła zadanie. W czasie pracy mil-
czała. Pracowała bez przerw przez 25 minut, w trakcie malowania nie myła rąk.
Tworzyła, malując w kierunku odśrodkowym, przez kropkowanie, wcieranie, sto-
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sowała linie łagodne, wykorzystała całą przestrzeń. Jej praca jest abstrakcyjna.
Agnieszka wybrała następujące kolory: zielony, biały, niebieski, czerwony,
żółty, czarny. Pozytywnie reagowała na barwy widziane na arkuszu. Jej komen-
tarze świadczą o jej „zachwycie dziełem”. Obserwator nadał pracy tytuł Cztery
żywioły: powietrze, ziemia, ogień, woda, dodając, że są one nieuporządkowane,
zachodzące na siebie. Cechuje je chaos, nieprzewidywalność, wzburzenie.
Autorka ma problem z uzewnętrznianiem własnych uczuć. Nie jest bardzo nie-
śmiała, ale też nie uważa się za osobę przebojową. Starała się wsłuchać w muzy-
kę i malować zgodnie z własnymi nastrojami. Bezpośredni kontakt z tworzywem
bardzo jej odpowiadał. Zajęcia uznała za ciekawe. Zazwyczaj maluje sama
w domu, ale obecność innych osób — znanych i lubianych — nie krepowała jej,
więc swobodnie uczestniczyła w zajęciach. Określiła się jako introwertyk, pracy
nadała tytuł: Ogień i woda — próba pogodzenia. Nie odczuwała potrzeby mó-
wienia podczas malowania.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 5, A = 8, N = 19, H = 21, K + A = 13,
N + H = 40. Wyniki wskazują postawę twórczą.
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Ogień i woda — próba pogodzenia, format 61 × 43 cm

Wykres 3. Agnieszka lat 22 — wynik kwestionariusza KANH



Test preferencji kolorystycznych. Kolory: ulubione — 4, 12, 5, 7; brzydkie —
15, 14, 16, 10; do urządzenia pokoju — 7, 8, 1, 2; ubioru — 12, 13, 4, 11; przy-
jemne — 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13; przykre — 9, 14, 15, 16, 17, 18, 10; obojęt-
ne — 1, 2, 3; chciałaby być — 4; nie chciałaby być — 18.
Kolorowe kwadraty. Ranking kolorów od najbardziej lubianego: zielony, nie-
bieski, czerwony, żółty, biały, czarny. Matka opisywana w kolorach ciepłych:
w czerwonym — 5 kwadratów, w żółtym — 2, w niebieskim — 2. Ojciec
określony przez 5 czarnych kwadratów, 3 niebieskie, 1 biały. W kategorii zdro-
wie przewaga kwadratów niebieskich, 1 czarny. Ludzie — wszystkie 6 kolorów.
Jestem — przewaga zielonego.
Kolor — przedmiot — osobowość. Agnieszka wybrała 14 kolorów, kojarząc
każdy kolor czasem aż z trzema stanami uczuciowymi. Ciemnozielony — spo-
kój i rozwaga, jasnozielony — radość, niebieski — harmonia i optymizm, gra-
natowy — chłód emocjonalny, żółty — energia i dynamizm, czerwony —
miłość i czułość, brąz — pewność siebie, zdecydowanie.
Okno. Okno nie oddziela od świata, jest szeroko otwarte. Ma przejrzyste firan-
ki, ale pozwala na zachowanie intymności. Świat za oknem tchnie świeżością,
promieniuje beztroską. To obraz świata, jaki chciałaby widzieć.
Tylko jedna kreska. Ciekawa realizacja: niebieską kredką Agnieszka naryso-
wała sinusoidę w układzie pionowym.
Świat. Na rysunku kolorowe postaci ludzi w układzie statycznym, kula ziem-
ska, trawa, kwiaty, z tyłu domy.
Koło. W świecie Agnieszki przeważają elementy, które wzbudzają uczucia po-
zytywne: przyjaciele, zainteresowania, dom, świetlica, sport, wyjazdy na obozy
i kolonie. Negatywnie odbiera dojazdy do szkoły i domu, problemy swoje i jej
przyjaciół. Ambiwalentne uczucia towarzyszą uczelni, pracy, znajomym, kole-
żankom z grupy.
Maska. Zadanie zostało wykonane zarówno w wersji plastycznej, jak i pisem-
nej. Jej maska, dzięki zastosowaniu suchych pasteli, jest atrakcyjna pod wzglę-
dem formy i kolorystyki. Na pytanie: Dlaczego tak często gramy? Odpo-
wiedziała: „»Wszyscy jesteśmy aktorami. Większość interakcji spędzamy na
przemieszczaniu się pomiędzy sceną a kulisami. Taki podział życia i interakcji
pozwala na utrzymanie porządku społecznego oraz na odprężenie i częściowe
odstresowanie się« (E. Goffman). Podejmowane przez nas codzienne gry pole-
gają na świadomym kontrolowaniu gestów. Manipulujemy swoim ciałem i mi-
miką twarzy, aby wywołać odpowiedni obraz własnej osoby i uzyskać pożądane
zachowanie innych wobec nas. Grając, możemy zwodzić i wykorzystywać do
naszych celów osoby będące odbiorcami wysyłanych przez nas sygnałów. Gry
pozwalają nam także na ukrycie naszych prawdziwych uczuć i pragnień”. Dla-
czego gramy nie swoje role? „»Każdy z nas, w każdej sytuacji przyjmuje czyjąś
rolę, zajmuje się odczytywaniem gestów i skrytym wyobrażaniem sobie rezulta-
tów alternatywnych reakcji. Albowiem, gdyby ludzie nie angażowali się w tego
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rodzaju procesy, interakcje byłyby pozbawione plastyczności i obejmowały nie
więcej, niż dwoje ludzi naraz« (G.H. Mead). Uważam, że człowiek jako istota
społeczna wytrwale dąży do akceptacji swojej osoby przez innych ludzi. Nie-
jednokrotnie za wszelką cenę stara się zdobyć uznanie grupy społecznej, do
której należy czy chciałby należeć. Wiedząc, że z własnymi przekonaniami lub
poglądami nie miałby na to najmniejszych szans, podejmuje czyjąś rolę, rów-
nocześnie przyjmując czyjś punkt widzenia i cudze normy postępowania. Po-
przez granie nie swoich ról radzimy sobie w życiu i w kontaktach z innymi
osobami”. Dlaczego często zakładamy maski? „Człowiek podczas wielu inter-
akcji społecznych zakłada maskę, czyli w specyficzny sposób zamyka się w so-
bie i nie uzewnętrznia swoich prawdziwych uczuć, poglądów i pragnień. Ma-
ska pozwala na ochronę naszej intymności, problemów i słabych stron przed
światem zewnętrznym, a tym samym na ukrycie prawdziwego »ja«. Maska jest
swego rodzaju narzędziem, którego używamy podczas przyjmowania czyjejś
roli. Dzięki niej możemy wybrnąć z wielu kłopotliwych i trudnych dla nas sy-
tuacji”. Agnieszka jest introwertykiem. Lubi samotność. Słucha starego pol-
skiego rocka, wolnych utworów. Lubi repertuar Czesława Niemena i muzykę
relaksacyjną. Nie słucha i nie lubi muzyki techno, muzyki metalowej.

Ania lat 23

Malowanie dziesięcioma palcami. Ania wykazała postawę zaangażowania. Nie
miała oporu przed zanurzeniem ręki w farbie. Chętnie i szybko rozpoczęła wy-
konanie zadania. W trakcie malowania milczała. Nie robiąc przerw, pracowała
25 minut. W jej pracy przeważają elementy ostre: trójkąty, zygzaki, kwadraty.
Ania wybrała czarny karton. Korzystała z koloru czerwonego, który dominuje.
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Dodała także odrobinę koloru żółtego oraz bieli. Praca jest abstrakcyjna — ob-
serwator stwierdził, iż może to być witraż. Pracę skończyła spokojna, wyciszo-
na, malując, mogła odreagować napięcie. Przyznała, że metodę FP chce stoso-
wać ze swoim dzieckiem. Była bardzo zadowolona z zajęć. Nie malowała do
muzyki, gdyż ta była według niej zbyt spokojna. Bardziej podobał się jej
wcześniej wykorzystany dynamiczny repertuar muzyczny, przy którym malo-
wała pierwsza grupa. Ania chciała wyrazić w pracy złość. Nie uważa się za
osobę nieśmiałą czy z problemami emocjonalnymi. Przyznaje się, że doświad-
czała uczuć gniewu i złości ze względu na pewne kłopoty. Uznaje się za eks-
trawertyka. Pracę zatytułowała Burza z piorunami. Nie odczuwała potrzeby
mówienia w czasie malowania.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 10, N = 19, A = 12, H = 20, K + A =
22, N + H = 39. Postawa twórcza dominuje nad postawą odtwórczą.

Muzyczny portret. Ania napisała: „[...] tworząc swój muzyczny portret,
chciałabym, aby ukazywał pewne okresy mojego życia i jednocześnie moje ce-
chy charakteru. Utwór pierwszy nawiązuje do szkoły podstawowej, jest to ro-
mantyczna ballada, w której pojawiają się mocniejsze akordy. Taka wtedy
byłam, nieco sentymentalna, ale z charakterem. Kolejne siedem utworów przed-
stawia czas szkoły średniej, okres dorastania. To był okres buntu, ale też spo-
kojnych momentów. Pojawiła się ogromna zazdrość o rodzeństwo, o przyjaciół,
o sympatię. Jednocześnie to był dziwny okres zadumy, ale też chaosu. Było we
mnie dużo buntu i młodzieńczego gniewu. Utwory 9, 10, 11 to okres początku
studiów. W muzyce pojawia się gniew i strach. To okres, gdy bardzo się bałam,
ale nie wiem czego. W takich stanach uwielbiałam słuchać Vampirii, co potę-
gowało jeszcze ten strach. Oprócz tego, te utwory rozładowały mnie, relakso-
wały. To był okres napięć i niewielkich problemów. Kolejne utwory kojarzą mi
się z sielanką. Pojawiły się na moim weselu, niosą mi radość, przypominają
miłe chwile. Następne dwa utwory wyrażają tęsknotę. Brakuje mi znajomych,
którzy odsunęli się ode mnie, gdy wyszłam za mąż. W życiu człowieka znaj-
dują się ludzie, którzy dybią na życie innego człowieka, poprzez obgadywanie,
donoszenie. Ostatni utwór jest dla mnie symbolem harmonii, która osiągnęłam,
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czuję się szczęśliwa w roli matki, żony. Dużo myślę o sobie, o rodzinie, o ży-
ciu”.
Maska. Na pytanie: Dlaczego tak często gramy? odpowiedziała: „Ponieważ
chcemy przez chwilę być kimś innym, boimy się być sobą, chcemy zdobyć
sympatię innych, nie akceptujemy siebie”. Dlaczego tak często gramy nie swoje
role? „Ponieważ bycie kimś innym pomaga w życiu, pomaga osiągnąć sukcesy,
inna rola dodaje nam odwagi, tuszuje niedoskonałości, z braku poczucia
własnej wartości wcielamy się w kogoś innego, w kogoś kto jest powszechnie
lubiany”. Dlaczego często zakładamy maski? „Bo to dodaje odwagi, pozwala
na dokonanie czegoś, co byłoby niemożliwe bez założenia maski, pozwala to
ukryć nasze wady i niedoskonałości, pozwala na stanie się kimś, kogo podzi-
wiamy”.
Drzewo. Pracę cechuje symetria, korzenie prawie takiej samej wielkości jak
gałęzie, rysowane pojedynczą kreską. Na drzewie liście.

Marta lat 22

Malowanie dziesięcioma palcami. Marta przyjęła postawę zaangażowania. Nie
obawiała się zanurzenia rąk w farbie. Z chęcią i bez zwlekania podjęła zadanie.
W czasie pracy milczała. Ręce umyła dopiero po ukończeniu pracy. Malowała
30 minut. Zastosowała technikę wcierania farby, oprócz kreski i plamy wprowa-
dziła napisy, nazwiska, słowa w języku angielskim. Wypełniła całą dostępną
przestrzeń. Korzystała z wszystkich 6 kolorów. Zadowolona z efektu, nie popra-
wiała naniesionych barw. Jej praca jest abstrakcyjna, malowana na czarnym
kartonie. Obserwator nadał jej tytuł Nicość — Otchłań. Podczas malowania
Marta czuła przyjemność z tworzenia, a także dotykania miękkich farb, swoich
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dłoni, szorstkiej kartki. Jak przyznała: „Miło było się wybrudzić”. Zajęcia oce-
niła jako bardzo ciekawe. Obserwowała jak inni je odbierają, „jak dzielą się
tym ze światem”. Cieszyła się, że może spróbować czegoś nowego, bo lubi od-
krywać coś, czego jeszcze nie zna. Chętnie powtórzyłaby takie zajęcia. Nadała
pracy tytuł Narodziny z wiedzy. Nie wsłuchiwała się w muzykę, więc nie miała
ona wpływu na to, co Marta malowała, chociaż dynamiczne momenty spra-
wiały, iż z większą werwą podchodziła do pracy. Nie jest w stanie jednoznacz-
nie stwierdzić, czy jest ekstrawertykiem czy introwertykiem. Dziewczyna nie
akceptuje swojej mamy. Obawia się, że jeśli ludzie dobrze ją poznają, będą
wiedzieć jak można ją zranić i wykorzystają to. Mimo tego stara się nie być
zamknięta w sobie. Nie jest nieśmiała.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 9, A = 8, N = 18, H = 22, K + A = 17,
N + H = 40. Wyniki wskazują postawę twórczą.

Test preferencji kolorystycznych. Kolory: ulubione — 9, 11, 16, 18; brzyd-
kie — 1, 14, 17, 10; do urządzenia pokoju — 11, 3, 15, 18; ubioru — 3, 2, 11,
16; przyjemne — 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18; przykre — 1, 4, 5, 10, 12, 14; obojętne
— 2, 3, 8, 13, 17; chciałaby być — 11; nie chciałaby być — 1.
Kolor — przedmiot — osobowość. Autoportret bardzo kolorowy. Dużo koloru
pomarańczowego, kojarzonego z buntem, zmianami, i zielonego, łączonego
z szaleństwem, zabawą, wolnością. Kolor czerwony to aktywność i ży-
wiołowość. Czarny — refleksja, fioletowy — przebojowość, brązowy —
otwartość i realizm, odrobina pistacjowego — zepsucie i złośliwość, lila — de-
likatność i kobiecość, purpurowy — gniew, złość i agresja, odrobina błękitu —
beztroska, lenistwo. Marta uważa, że wszystkie te cechy u niej występują.
Mój muzyczny portret. Marta nie wybierała fragmentów, ale całe utwory —
„gdyż tylko tak mają sens”. Wybrała je ze względu na teksty, będące dla niej
najważniejszym kryterium oceny utworu. Ważny jest również dynamizm tych
utworów. Według niej piosenki spokojne skłaniają do refleksji, pozwalają pa-
miętać, że jest coś ważniejszego niż codzienna bieganina. Cały świat biegnie,
„a ja chcąc nie chcąc jestem do tego zmuszona”. Piosenka Krótkie kazanie na
temat jazdy na maxa Kultu kojarzy się jej z wakacjami, szaleństwem ze znajo-
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mymi. Pozostałe utwory opisują jej wewnętrzne rozterki. Gdyby chciała stwo-
rzyć swój muzyczny portret potrzebowałaby trzech kaset, zamknięcie portretu
w ośmiu utworach nie było dla Marty łatwym zadaniem. Wybrała piosenkę
Kim jestem („jestem sobie…tylko sobą być nie mogę…”) zespołu Dżem, dyna-
miczny utwór grupy The Doors oraz utwory zespołów Nirvana, Marillion, Led
Zeppelin, Kult, a także piosenkę Twoja samotność gorsza niż więzienie
Pidżamy Porno. Grupa sądzi o Marcie, że jest: przebojowa, odważna, szczera,
bezpośrednia, rozbrykana, wrażliwa, jest indywidualistką, niezależna.
Maska. Na pytanie: Dlaczego tak często gramy? odpowiedziała: „Wydaje mi
się, że gramy, by coś osiągnąć, lepiej wypaść w oczach innych, lub przeciwnie,
by ich do siebie zniechęcić. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy jednowymiarowi.
W każdej grze zawiera się cząstka prawdy. By umieć coś zagrać, musimy odna-
leźć w sobie emocje, które pozwolą nam zagrać to autentycznie. Ja osobiście
czasami gram dla czystej zabawy. Lubię obserwować reakcje ludzi na różne za-
chowania, na różne maski. Lubię też, gdy inni włączają się w moją grę. Te eks-
perymenty mają dla mnie charakter »naukowy«, refleksyjny”. Dlaczego tak
często gramy nie swoje role? „By w miarę normalnie funkcjonować
w społeczeństwie. Nie zawsze możemy pozwolić sobie na bycie sobą, ponieważ
nie wszędzie nasze prawdziwe »ja« mogłoby być zaakceptowane. Granie nie
swoich ról pozwala także na zrozumienie innych, budowanie empatii”. Dlacze-
go często zakładamy maski? „By jak najwięcej przeżyć, doświadczyć wielu
stymulujących bodźców. Chcemy by inni nas zaakceptowali, lubili, kochali. Bo-
imy się kogoś urazić, zranić lub właśnie to jest naszym celem. Bywa także, że
maska nas chroni przed ingerencją w nasze intymne struktury. Pozwala nam nie
zwariować. Jednak wszystko sprowadza się do tego, by znaleźć grupę osób,
wśród których żadne maski nie będą nam potrzebne. Ale ogólnie życie bez ma-
sek byłoby nudne”.
Drzewo. Na rysunku w dziupli siedzi sowa, brak podłoża, dużo zaciemnienia
w konarach.
Okno. Marta przedstawiła ciekawą wizję okna, jakie będzie kiedyś miała
w domu z tarasem, ogródkiem skalnym, psem, oczkiem wodnym. Przez okno
będzie widać dróżki do sąsiadów, góry, mnóstwo kwiatów w doniczkach pod-
wieszanych do sufitu.

Andrzej lat 32

Malowanie dziesięcioma palcami. Andrzej uważa się za osobę z problemami
emocjonalnymi, jest nadwrażliwy, bardzo silnie przeżywa uczucia smutku, żalu,
jest chwiejny emocjonalnie. Malowanie palcami uważał za ciekawe, nowe do-
świadczenie, o które trochę trudno w jego wieku, czuł ciekawość i swobodę.
Odpowiadała mu muzyka, zwłaszcza utwory nastrojowe, nie odczuwał potrzeby
werbalizacji. Uważa się za introwertyka. Pracę wykonał w czasie 15 minut
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z dwoma przerwami. Widoczny był u niego lęk przed zabrudzeniem. Często
mył ręce. W pracy przeważał kolor czarny oraz przyciemniana zieleń. Andrzej
był zaangażowany, poważny, wykazywał umiarkowany entuzjazm wobec takiej
aktywności. Obserwatorka zanotowała: „Spojrzenie na pracę przytłacza mnie,
czuje się chłód, smutek, żal” i nadała tytuł Mroczna noc.
Kwestionariusz KANH. Wartości: K = 18, A = 17, N = 13, H = 11, K + A =
35, N + H = 24. Wyniki świadczą o postawie odtwórczej.

Wśród tematów prac studentów pojawiały się pejzaże, zachód słońca nad
morzem, łąki, rzeki, góry. Prace abstrakcyjne powstawały spontanicznie, bez
wcześniejszej koncepcji, były efektem zabawy i eksperymentowania z tworzy-
wem, „lania” farb na płaszczyznę.

Warto odnotować przypadek dziewczyny, która wyraziła chęć malowania
wyłącznie w rękawiczkach foliowych. Stworzyła pracę z czystych kolorów:
czerwonego, żółtego, białego, w postaci kręgów koncentrycznych. Malowała
jednym palcem prawej ręki.
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Tylko jedna z osób zachęcanych do udziału w zajęciach FP nie zdecydo-
wała się na podjęcie malowania. Nie chciała także wyjaśnić powodu takiego
oporu. Dwukrotnie była jednak obserwatorem.

Jak potwierdzają rezultaty zastosowania technik diagnostycznych, młodzi
ludzie niewątpliwie potrzebują zainteresowania i akceptacji. Dzięki wspólnym
zajęciom wszyscy uczestnicy nawiązali wzajemnie oraz z osobą prowadzącą
bardzo dobry kontakt. Potrafili się „otworzyć”. Tworząc prace opatrzone tylko
imieniem (bez nazwiska), częściowo zatem anonimowe, byli szczerzy i auten-
tyczni. Pisali o swoich problemach, analizowali swoje zalety i wady, zachowa-
nia. Precyzowali marzenia, określali potrzeby i oczekiwania.



Rozdział 2

Metodologia  badań  własnych

Projekt działań badawczych, opisanych w publikacji Malowanie palcami.
Analiza diagnostyczna jest wynikiem wieloletnich zainteresowań autorki terapią
psychopedagogiczną, a zwłaszcza takimi jej technikami, które wykorzystują
środki artystyczne do wyrażania indywidualnych odczuć i przeżyć osób uczest-
niczących w takich działaniach.

Cele podjętych badań dotyczą aspektów naukowych, edukacyjnych, poznaw-
czych i pragmatycznych. Wśród nich wyróżnia się:
— zgromadzenie nowych danych diagnostycznych na temat właściwości meto-

dy malowania palcami w zastosowaniu do dzieci i dorosłych,
— poszerzenie listy kryteriów obserwacyjnych możliwych do zastosowania

w pracy metodą malowania palcami,
— poprawienie jakości kształcenia studentów kierunków pedagogicznych na

uniwersytecie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez nauczanie
o metodach terapeutycznych na drodze ich praktycznego doświadczania,

— podkreślenie roli technik psychoterapeutycznych w terapii pedagogicznej,
— sprawdzenie, na ile metoda stworzona dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

emocjonalnego może być przydatna w pracy z osobami dorosłymi,
— określenie inspirującej roli muzyki w połączeniu z techniką plastyczną,
— dobór określonego repertuaru muzycznego, weryfikacja jego wpływu na

uczestników,
— dostrzeżenie projekcyjnych aspektów twórczości osób dorosłych,
— porównanie grup studiujących w różnym trybie kształcenia, na podstawie

jednolitych kryteriów diagnostycznych,
— dotarcie do świata przeżyć studentów, ujawnienie ich, opis i interpretacja,

wykrycie blokad emocjonalnych, lęków i zahamowań,
— określenie poziomu wiedzy studentów o funkcjach takiej metody pracy,
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— inspiracja do większej aktywności studentów i pedagogów we własnej pracy
zawodowej,

— opis doświadczeń własnych autorki,
— uzupełnienie literatury specjalistycznej o monografię tematyczną z rzetelny-

mi wynikami badań na dużej grupie pedagogów,
— przedstawienie zainteresowanym czytelnikom wszystkich powstałych prac

plastycznych, bez ocen i wartościowania według kryteriów artystycznych.
Główny problem badawczy: Jakie są walory diagnostyczne i terapeutyczne

metody malowania dziesięcioma palcami?
Założenie: Metoda malowania dziesięcioma palcami jest cenną metodą pra-

cy, dzięki której uzyskać możemy dane diagnostyczne niemożliwe do zgroma-
dzenia w inny sposób. Wnikliwa obserwacja uczestnika powinna uwzględniać
między innymi:
1. Stosunek do tworzywa.
2. Element czasu.
3. Element ruchu.
4. Zachowanie wobec kolorów.

Każde z tych kryteriów diagnostycznych zawiera szereg zmiennych szcze-
gółowych1.

Wszystkie pytania badawcze rozstrzygane są oddzielnie dla studentów stu-
diów stacjonarnych oraz dla studentów studiów niestacjonarnych. Podawane są
także wyniki łączne.

Szczegółowe pytania badawcze:
1. Jaki jest wiek uczestników zajęć metodą malowania palcami?
2. Czy uczestnicy oceniający siebie jako osoby ekstrawertyczne komunikowali

się podczas malowania palcami?
3. Czy introwertycy nie komunikowali się werbalnie podczas malowania?
4. Czy ekstrawertycy stwierdzili u siebie problemy emocjonalne? Jeśli tak, ja-

kie były to problemy?
5. Czy ekstrawertycy nie stwierdzili u siebie problemów emocjonalnych?
6. Czy introwertycy stwierdzili u siebie problemy emocjonalne? Jeśli tak, ja-

kie były to problemy?
6.1. Czy introwertycy częściej niż ekstrawertycy określali swoje problemy

emocjonalne?
7. Czy introwertycy nie stwierdzili u siebie problemów emocjonalnych?
8. Czy problemy emocjonalne miały wpływ na nastawienie do zadania?
9. Ile osób określiło siebie jako nieśmiałe?

10. Ile osób podchodziło do czynności malowania z dystansem i oporem?
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11. Jaki procent w badanej grupie stanowiły kobiety? Jaki procent stanowili
mężczyźni?

12. Ile kobiet uważa się za osoby introwertyczne?
13. Ile kobiet uważa się za osoby ekstrawertyczne?
14. Ilu mężczyzn uważa się za osoby introwertyczne?
15. Ilu mężczyzn uważa się za osoby ekstrawertyczne?
16. Jaka była tematyka prac plastycznych (abstrakcyjna czy realistyczna)?
17. Czy ekstrawertycy tworzyli prace realistyczne czy abstrakcyjne?
18. Czy introwertycy tworzyli prace realistyczne czy abstrakcyjne?
19. Czy ekstrawertycy malowali odśrodkowo czy dośrodkowo?
20. Czy introwertycy malowali odśrodkowo czy dośrodkowo?
21. Czy kobiety tworzyły prace realistyczne czy abstrakcyjne?
22. Czy mężczyźni tworzyli prace realistyczne czy abstrakcyjne?
23. Jaki kolor badani wybierali jako pierwszy?
24. Jak rozkładają się preferencje kolorystyczne uczestników?
25. Który z kolorów badani stosowali najrzadziej?
26. Jaką technikę nakładania farb badani stosowali najczęściej?
27. Jaki ślad można uznać za dominujący?
28. Czy w kompozycjach przeważały elementy łagodne czy ostre?
29. Ile osób nie zastosowało pełnej kompozycji?
30. Ile osób użyło metafory w tytułach swoich prac?
31. Ile osób użyło metafory w tytułach prac obserwowanych?
32. Jakie tematy dominowały w pracach plastycznych?
33. Czy są różnice w twórczości plastycznej dla grup wiekowych 20—29,

30—39, 40—50 lat?
34. Jak uczestnicy ocenili rolę muzyki na zajęciach?
35. Które prace i dlaczego można uznać za najbardziej twórcze, ekspresyjne?
36. Które prace i dlaczego można uznać za najmniej twórcze?
37. Czy w pracach introwertyków przeważały elementy świata zewnętrznego

czy świata wewnętrznych przeżyć autora?
38. Czy w pracach ekstrawertyków przeważały elementy świata zewnętrznego

czy świata wewnętrznych przeżyć autora?
39. Jaką postawę wobec malowania przyjęli badani uczestnicy?
40. U ilu osób widoczny był opór przed zanurzeniem rąk w farbie?
41. Jakie było nastawienie do zadania (bardzo chętne, chętne, umiarkowanie

chętne, niechętne)?
42. Jaki był czas startu do zajęć? Czy uczestnicy szybko podejmowali malowa-

nie?
43. Ile osób stosowało werbalizację podczas malowania?
44. Ile osób przejawiało lęk przed zabrudzeniem?
45. Ile osób robiło przerwy na mycie rąk?
46. Jak rozkładają się proporcje czasu startu do zajęć (od razu, nie od razu)?
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47. Ile osób stosowało przerwy w czasie aktywności twórczej?
48. Jaki był minimalny i maksymalny czas malowania? (Zestawienie przy-

kładów prac).
49. Ile osób uczestniczyło w tego typu zajęciach po raz pierwszy?
50. Jak uczestnicy ocenili atrakcyjność zajęć?
51. Jakie są funkcje metody malowania palcami w opiniach uczestników?
52. Jakie są rozkłady ocen poszczególnych funkcji metody malowania palcami

(funkcja ludyczna, autodiagnostyczna, diagnostyczna, terapeutyczna, komu-
nikacyjna, kształcąca, pragmatyczna, kreatywna — twórcza, lub inna)?
Hipotezy sformułowane do każdego pytania szczegółowego, ze względu na

zachowanie czytelności tekstu, zostały umieszczone w rozdziale 3. w wynikach
badań własnych.

Zmienne badane w procedurze diagnostycznej dotyczą:
— osoby autora (pytania 1—7, 9, 11—15),
— aktywności autora podczas malowania (10, 34, 39—52),
— wytworu procesu malowania (16, 23—33, 35—36),
— korelacji osoba — wytwór (17, 18, 21, 22, 37, 38),
— korelacji osoba — aktywność (8, 19, 20).

Kolejność rozpatrywanych problemów i relacji zaznaczono strzałkami z nu-
meracją na rysunku (zob. rys. 1):

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze umożli-
wiły następujące narzędzia diagnostyczne:
1. Arkusz obserwacji każdego uczestnika, wypełniany przez obserwatora ak-

tywności twórczej w sposób bardzo dyskretny i anonimowy.
2. Anonimowa ankieta z osobistymi pytaniami do autora pracy od prowadzącej

zajęcia.
3. Analiza wytworu plastycznego przeprowadzona przez autora obserwacji.
4. Analiza wytworu plastycznego przeprowadzona przez autorkę publikacji

i prowadzącą zajęcia z wszystkimi uczestnikami.
5. Protokoły doboru nagrań muzycznych do każdych zajęć z wykorzystaniem

metody malowania palcami.
Organizacja badań

Grupy, z którymi pracowałam dzieliły się samodzielnie na dwie podgrupy.
Część osób opuszczała salę zajęć i losowo wybierała sobie oznaczenia liczbo-
we. Następnie otrzymywała arkusz obserwacyjny, który był dokładnie omawia-
ny. Obserwatorzy otrzymywali wówczas ode mnie bardzo szczegółowe wska-
zówki. W tym samym czasie pozostali uczestnicy przygotowywali się do
malowania, przy czym malujący również wybierali losowo identyfikujące ich
liczby, które zapisywali na odwrocie kartki. Grupa obserwatorów zwracała
szczególną uwagę na zachowanie dyskrecji, tak, aby osoba malująca nie wie-
działa, kto jest jej obserwatorem. Wzbroniony był wzajemny kontakt oraz zada-
wanie pytań, bezpośrednia obserwacja ogranicza bowiem swobodę tworzenia.
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Oczywiście, można by się skupić wyłącznie na malowaniu, jednak samo malo-
wanie nie jest w moim odczuciu wystarczające. Ważne są dla mnie zwłaszcza
walory diagnostyczne tej metody. Losowe tworzenie pary malującego i obser-
watora ze względu na ten sam symbol liczbowy sprzyjał obiektywizmowi ob-
serwacji (unikanie syndromu „papużki nierozłączki”). Po zakończeniu pracy
przez pierwszą część grupy, następowała zamiana: obserwatorzy podejmowali
malowanie, twórcy stawali się obserwatorami. Tym razem dla identyfikacji za-
stosowano oznaczenia literowe (od A do X w zależności od liczebności grup).
Po wejściu obserwatorów do sali pytałam osoby malujące: Kto z Państwa ma
symbol..., proszę podnieść rękę do góry, przedstawić się. Dzięki temu obserwa-
tor wiedział kogo obserwować, malujący nie był jednak świadom, przez kogo
jest obserwowany.

Na zakończenie 90-minutowej sesji każdy z uczestników otrzymywał ankie-
tę do wypełnienia, na której opisywał swoje odczucia, notował odpowiedzi na
10 pytań, zapisywał symbol, którym był oznaczony podczas malowania. Taka
formuła wypowiedzi sprzyjała otwartości i szczerości respondentów. Jedynym
mankamentem opisanej techniki rotacji było to, że obserwator przystępujący do
malowania znał już kryteria obserwacji, jakim miał podlegać. Często okazy-
wało się jednak, że malujący zapominał o przeprowadzonej wcześniej przez
siebie obserwacji. Samodzielna ekspresja plastyczna pod wpływem muzycznej
inspiracji stawała się mniej kontrolowana.

Dzięki kwestionariuszowi obserwacyjnemu mogłam ocenić umiejętności
diagnostyczne obserwatorów. Nierzadko okazywały się one bardzo słabe. Zda-
rzało się, że dorosły człowiek nie potrafił przeczytać dokładnie wszystkich kry-
teriów, policzyć i wymienić po kolei nazw sześciu kolorów (baza podstawowa),
zmierzyć czasu malowania. Z tego powodu większość pytań kwestionariusza
pozostawała bez odpowiedzi, a analiza traciła na wartości. Takie udawane ob-
serwacje dotyczyły zwłaszcza obserwatorów płci męskiej. Odtworzenie bra-
kujących danych nawet po krótkim czasie jest bardzo trudne, a nawet niemożli-
we, dlatego też zdecydowałam się na pozostawienie w tabelach dosłownych,
nawet niepełnych informacji uzyskanych od obserwatorów. Opisane zachowanie
obserwatorów świadczy jednak o braku wnikliwości badawczej, braku zdolno-
ści reagowania równoległego na wiele zmiennych.

Sprawna organizacja warsztatu dla 20, 30 lub 40 osób wymaga dbałości
o przygotowanie sali i muzyki, zaopatrzenie w farby, pojemniki na farby, obru-
sy, troski o czystość i higienę. Istotne są także: dobór równolicznych grup ob-
serwatorów i tworzących, reagowanie muzyką na klimat w grupie, zapewnienie
komfortu każdemu uczestnikowi.

Wszystkie osoby podejmujące malowanie w prowadzonych przeze mnie
grupach uczestniczyły w zajęciach FP po raz pierwszy. Warto zwrócić uwagę
na dane dotyczące uczuć towarzyszących tej czynności. Wiedza ta może być
pomocna w działaniach terapeutycznych. Bardzo ważna jest także konsystencja
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tworzywa — nieprawidłowa może sprawić, że metoda będzie aterapeutyczna.
Zdarzyło mi się przerwać zajęcia, widząc, że farba ma postać piany lub jest
zbyt rzadka. Zapas gotowych farb pomaga wtedy wybrnąć z sytuacji. Ilość
utworów muzycznych odtworzonych na zajęciach zależy od motywacji, nasta-
wienia i zdolności twórczych uczestników. Czasem grupy malowały przy czter-
nastu utworach, innym wystarczyło tylko pięć krótkich. Stosowałam tę techni-
kę w sposób niedyrektywny: dawałam uczestnikom dowolność tematyczną,
sami mogli również decydować o długości czasu malowania.



Rozdział 3

Wyniki  badań
Korelacje  między  zmiennymi

Podjęcie tematu zastosowania metody malowania dziesięcioma palcami znajduje
uzasadnienie w zainteresowaniach autorki diagnostyką psychopedagogiczną, terapią
i arteterapią, a zwłaszcza tymi technikami diagnostycznymi, które mają charakter
graficzny oraz metodami terapii psychopedagogicznej, opartymi na środkach arty-
stycznych. O ile twórczość plastyczna dzieci posiada bogatą literaturę, o tyle wytwo-
ry plastyczne osób dorosłych nie posiadają żadnej znaczącej monografii.

„Tworzyć, to znaczy wyrażać to, co ma się w sobie. [...] Proces twórczy to
szereg ukierunkowanych czynności psychicznych i fizycznych, mniej lub bardziej
uświadomionych przez podmiot tworzący, w wyniku czego następuje ekspresja
własnej osobowości poprzez dokonywanie przekształcenia rzeczywistości zew-
nętrznej i własnego »ja«”1. W analizie diagnostycznej możliwe jest zatem wyod-
rębnienie owej przewagi świata zewnętrznego bądź wewnętrznego „ja” autora.

W interpretacji jakościowej prezentowanych prac plastycznych można po-
służyć się kryteriami stosowanymi przez specjalistów z tej dziedziny. Oto kilka
najważniejszych wskazówek: lewa strona płaszczyzny rozpatrywana jest jako
obszar związany z matką, rozpamiętywaniem przeszłości, wskazujący intrower-
sję, prawa część kompozycji jest obrazem relacji z ojcem, dotyczy przyszłości
oraz ekstrawersji. Jako elementy „żeńskie” odczytywane są: woda (morze, je-
zioro, staw) oraz ziemia, ciemny, gęsty, tajemniczy las, pagórki, jaskinie, groty,
tęcza, kwiat. Elementy „męskie” to ogień, słońce, powietrze. Przewaga barw
ciepłych jest typowa dla ekstrawertyków (dążenie do kontaktu i wymiany).
Upodobanie do barw zimnych występuje u osób z introwersją i nieśmiałością.
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Brak kolorów stanowi przejaw pustki uczuciowej, może także świadczyć
o trudnościach w wyrażaniu uczuć.

W tej części publikacji przedstawiam wyniki analiz diagnostycznych prze-
prowadzonych na grupie 413 osób. W części drugiej przywołam kolejne dane
diagnostyczne. Ukazanie ich w jednej książce mogłoby sprawić, iż czytelnik
miałby do czynienia ze zbyt obszernym materiałem badawczym. Tabelaryczne
przedstawienie danych indywidualnych w kontekście grupy umożliwia także
znacznie cenniejszą moim zdaniem analizę jednostkową.

Analiza diagnostyczna prezentowana w publikacji obejmuje:
1. Opis zachowań uczestników podczas tworzenia.
2. Próbę interpretacji wytworów aktywności plastycznej.

1. Wiek
Pytanie badawcze nr 1: Jaki jest wiek uczestników zajęć metodą malowa-
nia palcami?
H i p o t e z a 1: Średnia wieku studentów na studiach niestacjonarnych jest
wyższa niż na studiach stacjonarnych.

Wiek w badanej grupie przedstawia się następująco:

T a b e l a 1
Wiek uczestników na studiach stacjonarnych

Badana grupa

Wiek Liczba osób

20 3
21 90
22 59
23 25
24 12
25 6

brak informacji 11
Suma — 206
Średnia wieku 21,85 —
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T a b e l a 2
Wiek uczestników na studiach niestacjonarnych

Badana grupa

Wiek Liczba osób

21 9
22 12
23 73
24 18
25 17
26 7
27 3
28 1
29 2
30 4
31 5
32 2
33 3
34 5
35 2
37 2
39 1
40 2

41, 43, 45, 46 po jednej osobie (4)
brak informacji 35

Suma — 207
Średnia wieku 25,17 —

Na studiach stacjonarnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby 21-letnie
(43,7%). Co ciekawe, okazało się, że na studiach niestacjonarnych przeważają
osoby zaledwie 23-letnie (35,3%). Liczba osób w wieku 27—40 lat jest nie-
wielka. Aż 35 osób (17%) spośród 207 studiujących niestacjonarnie nie chciało
podać swojego wieku.
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Wykres 8. Wiek uczestników na studiach niestacjonarnych



2. Ekstrawersja a werbalizacja
Pytanie badawcze nr 2: Czy uczestnicy oceniający siebie jako osoby ekstra-
wertyczne komunikowali się podczas malowania palcami?
H i p o t e z a 2: Ekstrawertycy komunikują się werbalnie podczas malowa-
nia palcami.

Dla grupy uczestników na studiach stacjonarnych, będących ekstrawertyka-
mi (N = 101), wyniki badań przedstawiają się następująco:
ekstrawersja (E) + werbalizacja (W) = 42 = 41,584%; E + brak werbalizacji
(BW) = 57 = 56,436%; E + brak odpowiedzi = 2 = 1,98%.

Dla grupy uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), wyniki badań przedstawiają się następująco: E + W = 41 =
34,166%; E + BW = 64 = 53,333%; E + brak odpowiedzi = 10 = 8,333%; E +
brak obserwacji = 1 = 0,833%.

W grupie uczestników będących ekstrawertykami (N = 221) aż 121
(54,751%) nie odczuwało konieczności werbalizacji podczas malowania. Tylko
83 osoby (37,556%) stosowały komunikację słowną, 12 (5,429%) nie udzieliło
odpowiedzi, a jedna osoba (0,826%) nie miała obserwacji.
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Wykres 9. Werbalizacja w przypadku uczestników ekstrawer-
tycznych — studia stacjonarne

Wykres 10. Werbalizacja w przypadku uczestników ekstrawer-
tycznych — studia niestacjonarne



3. Introwersja a werbalizacja
Pytanie badawcze nr 3: Czy introwertycy nie komunikowali się werbalnie
podczas malowania?
H i p o t e z a 3: Introwertycy nie komunikują się werbalnie podczas malo-
wania.

Dla grupy uczestników na studiach stacjonarnych, będących introwertykami
(N = 84), wyniki badań przedstawiają się następująco: introwersja (I) + W = 23
= 27,380%; I + BW = 58 = 69,047%; I + brak obserwacji = 3 = 3,571%.

Pozostałe wyniki dla tej grupy uczestników: E/I + W = 4; E/I + BW = 9;
E/I + brak odpowiedzi =1; nie wiem + W = 2; nie wiem + BW = 2; zależy od
sytuacji + W = 1; zależy + BW = 1; jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.

Dla grupy uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwertyka-
mi (N = 67), wyniki badań przedstawiają się następująco: I + W = 16 =
23,88%; I + BW = 41 = 61,194%; I + brak odpowiedzi = 8 = 11,94%; brak ob-
serwacji: 2 = 2,985%.
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Wykres 11. Werbalizacja w przypadku uczestników ekstrawer-
tycznych — wynik łączny

Wykres 12. Werbalizacja w przypadku uczestników intrower-
tycznych — studia stacjonarne



Pozostałe wyniki dla tej grupy uczestników: brak odpowiedzi + brak obser-
wacji = 2; E/I + W = 1; E/I + BW = 3; E/I + brak odpowiedzi = 1; nie wiem +
BW = 4; zależy + BW = 3; zależy + brak odpowiedzi = 1; brak odpowiedzi +
BW = 4; brak odpowiedzi + W = 1.

W grupie uczestników będących introwertykami (N = 151) 39 osób
(25,827%) stosowało werbalizację. Większość, czyli 99 osób (65,56%) nie od-
czuwało potrzeby werbalizacji i nie komunikowało się słownie. Brak obserwacji
dotyczył 5 osób (3,311%), 8 osób (5,298%) nie udzieliło odpowiedzi.

4. Ekstrawersja a problemy emocjonalne
Pytanie badawcze nr 4: Czy ekstrawertycy stwierdzili u siebie problemy
emocjonalne? Jeśli tak, jakie były to problemy?
H i p o t e z a 4: Ekstrawertycy mają problemy emocjonalne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 101), do problemów emocjonalnych przyznały się 43 osoby (42,574%).
Wymieniły one następujące problemy: wybuchowość (4 wskazania), chwiejność
nastrojów (4), nadwrażliwość (3), niską samooakceptację (2), brak wiary w sie-
bie (1), dużą emocjonalność (2), brak umiejętności radzenia sobie ze stresem
(2), impulsywność (2), poczucie winy w konflikcie (2), agresywność (2), złą
sytuację rodzinną (2), częste zdenerwowanie (1), nieśmiałość i kompleksy (1),
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Wykres 13. Werbalizacja w przypadku uczestników intrower-
tycznych — studia niestacjonarne

Wykres 14. Werbalizacja w przypadku uczestników intrower-
tycznych — wynik łączny



depresję i zaburzenia nastroju (1), nadpobudliwość (1), frustrację (1), trudność
opanowania złości (1), niechęć do wyrażania emocji (1), wysokie oczekiwania
i silne rozczarowania (1), zagubienie, przytłoczenie (1), egoizm i przerost am-
bicji (1), lęki i obawy (1), wrażliwość na opinie innych (1), łagodną agorafobię
(1), tłumienie negatywnych emocji (1). 1 osoba nie potrafiła wskazać konkret-
nego problemu, a 2 nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), do problemów emocjonalnych przyznały się 34 osoby
(28,33%). Wymieniły one następujące problemy: nerwowość i impulsywność
(4), nadwrażliwość (3), wybuchowość (3), zmienność nastrojów (3), chwiejność
emocjonalną (3), smutek i melancholię (2), niskie poczucie własnej wartości,
niską samoocenę, brak pewności siebie (1), „poczucie krzywdy wiecznej ofia-
ry” (1), agresywność (1), problemy ze snem, rozmyślanie o kłopotach (1), stany
depresyjne, rozchwianie emocjonalne (1), lęk i strach (1), brak zaufania (1),
wściekłość (1), problemy uczuciowe w związku (1), skłonność do płaczu nad
porażką (1), niepokój (1), strach przed egzaminami (1), nadpobudliwość (1),
brak czasu dla rodziny, nadmiar zajęć (1), nieumiejętność okazywania uczuć,
niedojrzałość (1). 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi.
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Wykres 15. Problemy emocjonalne uczestników ekstrawer-
tycznych — studia stacjonarne

Wykres 16. Problemy emocjonalne uczestników ekstrawer-
tycznych — studia niestacjonarne



5. Ekstrawersja a brak problemów emocjonalnych
Pytanie badawcze nr 5: Czy ekstrawertycy nie stwierdzili u siebie proble-
mów emocjonalnych?
H i p o t e z a 5: Ekstrawertycy nie mają problemów emocjonalnych.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 101), do problemów emocjonalnych nie przyznało się 55 osób (54,455%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 120), do problemów emocjonalnych nie przyznały się 83 osoby (69,166%).

Brak problemów emocjonalnych potwierdziło łącznie 138 osób (62,443%),
będących ekstrawertykami (N = 221). Problemy te potrafiło wskazać 77 osób
(34,84%). Odpowiedzi nie udzieliło 6 osób (2,715%.)

6. Introwersja a problemy emocjonalne
Pytanie badawcze nr 6: Czy introwertycy stwierdzili u siebie problemy
emocjonalne? Jeśli tak, jakie były to problemy?
H i p o t e z a 6: Introwertycy mają różne problemy emocjonalne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 84), do problemów emocjonalnych przyznały się 43 osoby (51,19%). Wy-
mieniły one następujące problemy: nieśmiałość (7 wskazań), niestabilność (5),
małą odporność na stres i lęk przed nieznanym (1), izolację (1), nerwowość (3),
trudności w komunikacji (2), wahania nastrojów (4), niskie poczucie własnej
wartości (2), brak akceptacji siebie (2), niską samoocenę (2), natręctwa (1),
tłumienie emocji (1), nieufność (2), wrażliwość (2), skłonność do płaczliwości,
smutku (2), nostalgię (1), brak umiejętności radzenia sobie ze stresem (1), trud-
ności w nawiązywaniu kontaktów (1), brak konsekwencji (1), liczne fobie (1),
urazę (1), wybuchowość (1), złość, agresję, krytykę, odmowę (1). Dwie osoby
nie potrafiły podać konkretnego problemu.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwertyka-
mi (N = 67), do problemów emocjonalnych przyznały się 23 osoby (34,328%).
Wymieniły one następujące problemy: trudności wyrażania uczuć (3 wskaza-
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Wykres 17. Problemy emocjonalne uczestników ekstrawertycz-
nych — wynik łączny



nia), dużą emocjonalność (2), zamknięcie w sobie (2), nieśmiałość (2), niechęć
do wystąpień publicznych (2), nerwowość, impulsywność (2), wybuchowość,
krytykowanie innych (1), wcześniej przebytą depresję (1), pesymizm, tłumienie
złości, obawę przed odrzuceniem (1), brak wiary w siebie (1), troskę o bliskich
(1), trudności w komunikacji i ucieczkę w świat wyobraźni (1), zmiany nastro-
ju, przygnębienie (2), tłumienie emocji, skłonność do płaczu (1), zazdrość (1).

6.1. Problemy emocjonalne a ekstrawersja i introwersja
Pytanie badawcze nr 6.1: Czy introwertycy częściej niż ekstrawertycy
określali swoje problemy emocjonalne?
H i p o t e z a 6.1: Introwertycy częściej niż ekstrawertycy określają pro-
blemy emocjonalne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 101), do problemów emocjonalnych przyznały się 43 osoby (42,574%).

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 84), do problemów emocjonalnych również przyznały się 43 osoby
(51,19%). Introwertycy częściej potwierdzali problemy emocjonalne niż ekstra-
wertycy.

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), do problemów emocjonalnych przyznały się 34 osoby (28,33%).
W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych, będących introwertykami
(N = 67), do problemów emocjonalnych przyznały się 23 osoby (34,328%).
Łącznie wśród ekstrawertyków (N = 221) problemy emocjonalne potwierdziło
77 osób (34,84%). Wśród introwertyków (N = 151) 66 osób (43,7%). Intrower-
tycy częściej niż ekstrawertycy określali swoje problemy emocjonalne.

7. Introwersja a brak problemów emocjonalnych
Pytanie badawcze nr 7: Czy introwertycy nie stwierdzili u siebie obecności
problemów emocjonalnych?
H i p o t e z a 7: Introwertycy nie mają problemów emocjonalnych.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych, będących introwertykami
(N = 84), żadnych problemów emocjonalnych nie wskazało 41 osób (48,809%).
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Wykres 18. Problemy emocjonalne uczestników introwertycz-
nych — studia stacjonarne



W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych, będących introwertyka-
mi (N = 67), żadnych problemów emocjonalnych nie wskazały 42 osoby
(62,687%). 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi (2,985%).

Wśród osób introwertycznych studiujących stacjonarnie więcej niż wśród osób
studiujących niestacjonarnie potrafiło wskazać własne problemy emocjonalne.

Wynik łączny (N = 151): problemy potwierdziło 66 osób (43,7%), brak pro-
blemów wskazały 83 osoby (54,967%), od odpowiedzi uchyliły się 2 osoby
(1,325%).

Brak problemów a ekstra- i introwersja
W grupie uczestników na studiach stacjonarnych, będących ekstrawertykami

(N = 101), problemów emocjonalnych nie zgłosiło 55 osób (54,455%). Wśród
osób introwertycznych (N = 84) żadnych problemów emocjonalnych nie wymie-
niło 41 osób (48,809%). Więcej ekstrawertyków niż introwertyków nie wskazy-
wało problemów emocjonalnych.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), problemów emocjonalnych nie potwierdziły 83 osoby
(69,166%). Wśród osób introwertycznych (N = 67) żadnych problemów emocjo-
nalnych nie wymieniły 42 osoby (62,687%). Więcej ekstrawertyków niż intro-
wertyków nie wskazywało problemów emocjonalnych.

8 osób, które określiły swój typ jako pośredni między ekstrawersją a intro-
wersją wymieniało takie problemy emocjonalne, jak: słaba pewność siebie (jed-
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Wykres 19. Problemy emocjonalne uczestników introwertycz-
nych — studia niestacjonarne

Wykres 20. Problemy emocjonalne uczestników introwertycz-
nych — wynik łączny



no wskazanie), duża reaktywność emocjonalna (1), mała spontaniczność (1),
zmienność nastrojów, złość, mutyzm, niechęć, nieumiejętność wyrażania uczuć
(1), problem między „ułożoną” a „dziką” naturą, przejmowanie się światem
i sobą (1), zmienność nastrojów (1), brak równowagi emocjonalnej (1), brak
zdecydowania (1).

8. Problemy emocjonalne a nastawienie do zadania
Pytanie badawcze nr 8: Czy problemy emocjonalne miały wpływ na nasta-
wienie do zadania?
H i p o t e z a 8: Problemy emocjonalne mogą mieć istotny wpływ na nasta-
wienie do zadania (opóźnienie czasu startu, opór przed malowaniem).

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) 79 osób
(38,35%) potwierdziło obecność problemów emocjonalnych. Problemów nie
wskazało 127 osób (61,65%). Nastawienie do zadania osób przyznających się
do problemów emocjonalnych było: bardzo chętne (32 osoby — 40,506%),
chętne (40 osób — 50,632%), umiarkowanie chętne (7 osób — 8, 861%). Hi-
poteza nie potwierdziła się.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) 65 osób
(31,4%) potwierdziło problemy emocjonalne. Problemów nie wskazało 137
osób (66,18%). Odpowiedzi nie udzieliło 5 uczestników (2,42%). Nastawienie
do zadania osób potwierdzających obecność problemów emocjonalnych było:
bardzo chętne (29 osób — 44,615%), chętne (26 osób — 40,0%), umiarkowa-
nie chętne (8 osób — 12,31%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 2 osób
(3,08%). Hipoteza nie potwierdziła się.

9. Nieśmiałość
Pytanie badawcze nr 9: Ile osób określiło siebie jako nieśmiałe?
H i p o t e z a 9: Do nieśmiałości przyzna się więcej osób studiujących sta-
cjonarnie niż niestacjonarnie. Trudno przewidzieć natomiast wskaźniki ilo-
ściowe.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) za bardzo nie-
śmiałe uważa się 35 osób, nieśmiałe tylko w niektórych sytuacjach — 39 osób.
Łączna liczba uczestników określających siebie jako osoby nieśmiałe wynosi 74
(35,92%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) za bardzo
nieśmiałe uważa się 19 osób, nieśmiałe tylko w niektórych sytuacjach — 33
osoby. Łączna liczba uczestników określających siebie jako osoby nieśmiałe
wynosi 52 (25,12%).
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Nieśmiałość potwierdziło więcej osób studiujących stacjonarnie (35,92%)
niż niestacjonarnie (25,12%). Wśród wszystkich uczestników (N = 413) liczba
osób przyznających się do nieśmiałości wyniosła 126 (30,50%). Za osoby nie-
śmiałe nie uważa się 287 osób (69,50%).

10. Postawa dystansu i oporu
Pytanie badawcze nr 10: Ile osób podchodziło do czynności malowania
z dystansem i oporem?
H i p o t e z a 10: Niewielka liczba osób w grupie badanych podejdzie do
malowania dziesięcioma palcami z dystansem i oporem.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) postawa dystan-
su i oporu dotyczyła 7 osób (3,398%).

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) było takich
osób 13 (6,280%).

Wśród wszystkich uczestników (N = 413), łączna liczba osób, które po-
deszły do malowania z dystansem i oporem wyniosła 20 (4,842%).
Odnotowano dwukrotną przewagę liczby osób wykazujących opór przed malo-
waniem wśród studiujących niestacjonarnie nad liczbą takich osób studiujących
stacjonarnie.
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Wykres 21. Liczba uczestników określających siebie jako osoby nieśmiałe

Wykres 22. Udział osób nieśmiałych wśród ogółu uczestni-
ków



11. Płeć
Pytanie badawcze nr 11a: Jaki procent w badanej grupie stanowiły ko-
biety?
H i p o t e z a 11a: Kobiety mogą stanowić 95% całej grupy.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) było 197 kobiet
(95,631%). W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) liczba
kobiet wyniosła 193 (93,236%). Wśród wszystkich uczestników (N = 413)
łączna liczba kobiet wyniosła 390 (94,431%).

Pytanie badawcze nr 11b: Jaki procent w badanej grupie stanowili męż-
czyźni?
H i p o t e z a 11b: Mężczyźni mogą stanowić 5% całej grupy.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) było 9 męż-
czyzn (4,368%). W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207)
liczba mężczyzn wyniosła 14 (6,763%). Wśród wszystkich uczestników
(N = 413), łączna liczba mężczyzn wyniosła 23 (5,569%).
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Wykres 23. Liczba osób przyjmujących postawę dystansu i oporu

Wykres 24. Udział kobiet i mężczyzn wśród uczestników



12. Płeć żeńska a introwersja
Pytanie badawcze nr 12: Ile kobiet uważa się za osoby introwertyczne?
H i p o t e z a 12:  50% badanych kobiet uważa się za osoby introwertyczne.

13. Płeć żeńska a ekstrawersja
Pytanie badawcze nr 13: Ile kobiet uważa się za osoby ekstrawertyczne?
H i p o t e z a 13: 50% badanych kobiet uważa się za osoby ekstrawertyczne.

Dla grupy kobiet studiujących stacjonarnie (N = 197) wyniki badań przed-
stawiają się następująco: E = 96 (48,730%); I = 81 (41,116%); ambiwersja
A = 13 (6,598%); to zależy = 2 (1,015%); nie wiem = 4 (2,030%); brak odpo-
wiedzi = 1 (0,507%).

Dla grupy uczestniczek studiujących niestacjonarnie (N = 193) wyniki
badań przedstawiają się następująco: E = 111 (57,512%); I = 61= (31,606%);
A = 6 (3,108%); to zależy = 4 (2,072%); brak odpowiedzi = 7 (3,626%); nie
wiem = 3 (1,554%).

Dla wszystkich kobiet uczestniczących w badaniu (N = 390) wyniki przed-
stawiają się następująco: E = 207 (53,076%); I = 142 (36,410%); A = 19
(4,871%); to zależy = 6 (1,538%); nie wiem = 7 (1,794%); brak odpowiedzi =
8 (2,051%).
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Wykres 25. Typy osobowości kobiet — studia stacjonarne

Wykres 26. Typy osobowości kobiet — studia niestacjonarne



Wśród kobiet odnotowano przewagę typów ekstrawertycznych nad intrower-
tycznymi.

14. Płeć męska a introwersja
Pytanie badawcze nr 14: Ilu mężczyzn uważa się za osoby introwertycz-
ne?
H i p o t e z a 14: 50% badanych mężczyzn uważa się za osoby intrower-
tyczne.

15. Płeć męska a ekstrawersja
Pytanie badawcze nr 15: Ilu mężczyzn uważa się za osoby ekstrawertycz-
ne?
H i p o t e z a 15: 50% badanych mężczyzn uważa się za osoby ekstrawer-
tyczne.

Dla grupy mężczyzn na studiach stacjonarnych (N = 9) wyniki badań
przedstawiają się następująco: E = 5 (55,55%); I = 3 (33,33%); A = 1 (11,11%).

Dla grupy mężczyzn na studiach niestacjonarnych (N = 14) wyniki badań
przedstawiają się następująco: E = 10 (71,428%); I = 4 (28,571%).
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Wykres 27. Typy osobowości kobiet — wynik łączny

Wykres 28. Typy osobowości mężczyzn — studia stacjonarne



Dla wszystkich mężczyzn uczestniczących w badaniu (N = 23) wyniki
przedstawiają się następująco: E = 15 (65,217%); I = 7 (30,43%); A = 1 (4,34).

16. Tematyka prac (realizm i abstrakcja)
Pytanie badawcze nr 16: Jaka była tematyka prac plastycznych (abstrak-
cyjna czy realistyczna)?
H i p o t e z a 16: Prace plastyczne wykonane przez uczestników są
w większości abstrakcyjne.

Dla grupy uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) wyniki badań
przedstawiają się następująco: A (abstrakcja) = 119 (57,76%); R (realizm) = 81
(39,32%); R/A = 2 (0,97%); brak obserwacji 2 (0,97%); brak odpowiedzi = 1
(0,48%); „?” = 1(0,48%).
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Wykres 29. Typy osobowości mężczyzn — studia niestacjo-
narne

Wykres 30. Typy osobowości mężczyzn — wynik łączny

Wykres 31. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników —
studia stacjonarne



Dla grupy uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) wyniki ba-
dań przedstawiają się następująco: A = 115 (55,55%); R = 82 (39,61%); brak
obserwacji = 4 (1,93%); brak odpowiedzi = 5 (2,41%); pierwsza praca abstrak-
cyjna, druga realistyczna = 1 (0,48%).

Dla grupy wszystkich uczestników (N = 413) wyniki badań przedstawiają
się następująco: A = 234 (56,66%); R = 163 (39,46%); R/A = 2 (0,48%) brak
obserwacji = 6 (1,45%); brak odpowiedzi = 7 (1,69%); pierwsza praca abstrak-
cyjna, druga realistyczna = 1 (0,24%). Większość uczestników wykonała prace
abstrakcyjne.

17. Ekstrawersja a tematyka realistyczna albo abstrakcyjna
Pytanie badawcze nr 17a: Czy ekstrawertycy tworzyli prace realistyczne?
H i p o t e z a 17a: Ekstrawertycy tworzą prace realistyczne.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych, będących ekstrawertykami
(N = 101) prace realistyczne wykonało 36 osób (35,644%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 120) prace realistyczne wykonały 52 osoby (43,333%). Wśród
wszystkich uczestników będących ekstrawertykami (N = 221) prace te stwo-
rzyło 88 osób (39,82%).
Hipoteza nie potwierdziła się: u ekstrawertyków nie odnotowano przewagi prac
realistycznych nad abstrakcyjnymi.
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Wykres 32. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników —
studia niestacjonarne

Wykres 33. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników —
wynik łączny



Pytanie badawcze nr 17b: Czy ekstrawertycy tworzyli prace abstrakcyjne?
H i p o t e z a 17b: Ekstrawertycy tworzą prace abstrakcyjne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 101), prace abstrakcyjne wykonały 63 osoby (62,376%). Prace dwóch
osób oceniono na częściowo abstrakcyjne, a częściowo realistyczne.

Większość osób ekstrawertycznych na studiach stacjonarnych malowało
w sposób abstrakcyjny.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), prace abstrakcyjne wykonały 64 osoby (53,333%). Odpowie-
dzi nie udzieliły 2 osoby (1,666%), obserwacji nie dokonano w przypadku
1 osoby (0,833%).

Większość osób ekstrawertycznych studiujących niestacjonarnie malowało
w sposób abstrakcyjny. W tej grupie uczestników widoczny jest także przyrost
prac realistycznych.

18. Introwersja a tematyka realistyczna albo abstrakcyjna
Pytanie badawcze nr 18a: Czy introwertycy tworzyli prace realistyczne?
H i p o t e z a 18a: Introwertycy tworzą prace realistyczne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 84), prace realistyczne wykonało 36 osób (42,857%).
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Wykres 34. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników eks-
trawertycznych — studia stacjonarne

Wykres 35. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników eks-
trawertycznych — studia niestacjonarne



W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwertyka-
mi (N = 67), prace realistyczne wykonały 24 osoby (35,82%).

Wśród wszystkich osób introwertycznych, biorących udział w badaniu (N =
151), prace realistyczne wykonało 60 osób (39,73%).
Hipoteza nie potwierdziła się: u introwertyków nie odnotowano przewagi prac
realistycznych nad abstrakcyjnymi.

Pytanie badawcze nr 18b: Czy introwertycy tworzyli prace abstrakcyjne?
H i p o t e z a 18b: Introwertycy tworzą prace abstrakcyjne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 84), prace abstrakcyjne wykonały 44 osoby (52,381%).
Odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba (1,19%), obserwacji nie dokonano w przypad-
ku 3 osób (3,571%).
Introwertycy na studiach dziennych częściej malowali w sposób abstrakcyjny.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwertykami
(N = 67), prace abstrakcyjne wykonało 38 osób (56,72%). Odpowiedzi nie udzie-
liły 2 osoby (2,985%), obserwacji nie dokonano w przypadku 3 osób (4,478%).

Wśród wszystkich uczestników będących introwertykami dominowało malo-
wanie abstrakcyjne. W grupie studentów niestacjonarnych odnotowano mniejszą
liczbę prac realistycznych.
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Wykres 36. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników intro-
wertycznych — studia stacjonarne

Wykres 37. Abstrakcja i realizm w pracach uczestników intro-
wertycznych — studia niestacjonarne



19. Ekstrawersja a kierunek malowania
Pytanie badawcze nr 19: Czy ekstrawertycy malowali odśrodkowo czy do-
środkowo?

Kierunek malowania (dośrodkowy czy odśrodkowy) został podany przez
B. Kaję jako jedno z kryteriów, branych po uwagę podczas obserwacji uczestni-
ków. Wątpliwości budzi celowość tego kryterium oraz brak danych mogących
wynikać z interpretacji. Jednoznaczne określenie kierunku jest często niemożli-
we. Pozostaje zatem poszukiwanie odpowiedzi w badaniach empirycznych. Czy
ekstrawertycy stosują kierunek odśrodkowy?

H i p o t e z a 19: Ekstrawertycy malują odśrodkowo.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących ekstrawertykami
(N = 101), w sposób odśrodkowy malowały 34 osoby, dośrodkowy — 32, od-
środkowy i dośrodkowy — 28. Odpowiedzi nie udzieliło 5 osób.
Proporcje rozkładają się niemal równomiernie.

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych, będących ekstrawerty-
kami (N = 120), w sposób odśrodkowy malowało 40 osób, dośrodkowy — 36,
odśrodkowy i dośrodkowy — 29. Odpowiedzi nie udzieliło 9 osób, obserwacji
nie dokonano w przypadku 1 osoby. Pozostałe odpowiedzi obserwatorów: kie-
runek poziomy (2), od lewej do prawej (1), trudno stwierdzić (1), nie wiem (1).
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Wykres 38. Kierunek malowania w pracach uczestników eks-
trawertycznych — studia stacjonarne

Wykres 39. Kierunek malowania w pracach uczestników eks-
trawertycznych — studia niestacjonarne



Ekstrawersja nie wpływa na odśrodkowy bądź dośrodkowy kierunek malo-
wania.

20. Introwersja a kierunek malowania
Pytanie badawcze nr 20: Czy introwertycy stosowali kierunek dośrodko-
wy?
H i p o t e z a 20: Introwertycy malują dośrodkowo.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 84), w sposób odśrodkowy malowały 33 osoby, dośrodkowy — 26, od-
środkowy i dośrodkowy — 15. Odpowiedzi nie udzieliło 7 osób, obserwacji nie
dokonano w przypadku 3 osób.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwertyka-
mi (N = 67), w sposób odśrodkowy malowało 27 osób, dośrodkowy — 21, od-
środkowy i dośrodkowy — 3. Odpowiedzi nie udzieliło 10 osób, obserwacji nie
dokonano w przypadku 3 osób. Pozostałe odpowiedzi uczestników: trudno
określić (1), kierunek pionowy (1), rytmiczny, częstotliwy (1).
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Wykres 40. Kierunek malowania w pracach uczestników eks-
trawertycznych — wynik łączny

Wykres 41. Kierunek malowania w pracach uczestników intro-
wertycznych — studia stacjonarne



Odnotowano nieznaczną przewagę (13 osób) uczestników malujących
w sposób odśrodkowy u osób introwertycznych nad liczbą malujących odśrod-
kowo wśród ekstrawertyków.

Aby weryfikacja hipotezy była możliwa, należałoby sprecyzować obszar
wyników nieznanych (brak odpowiedzi, brak obserwacji, własne odpowiedzi
obserwatorów).

Wśród ambiwertyków na studiach stacjonarnych w sposób odśrodkowy ma-
lowało 6 osób, dośrodkowy — 5, dośrodkowy i odśrodkowy — 3. W grupie
ambiwertyków na studiach niestacjonarnych odśrodkowy kierunek wybrała
1 osoba, dośrodkowy — 4, dośrodkowy i odśrodkowy — 3, równoległy — 1.
Odpowiedzi nie udzieliła jedna osoba.

21. Płeć żeńska a tematyka prac (realizm i abstrakcja)
Pytanie badawcze nr 21a: Czy kobiety tworzyły prace realistyczne?
H i p o t e z a 21a: Kobiety tworzą prace realistyczne.

W grupie kobiet na studiach stacjonarnych (N = 197) prace realistyczne
stworzyło 79 uczestniczek (40,102%).

W grupie kobiet studiujących niestacjonarnie (N = 193) prace realistyczne
stworzyło 78 z nich (40,415%).

Wśród wszystkich kobiet uczestniczących w badaniu (N = 390) prace takie
namalowało 157 osób (40,256%).
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Wykres 42. Kierunek malowania w pracach uczestników in-
trowertycznych — studia niestacjonarne

Wykres 43. Kierunek malowania w pracach uczestników in-
trowertycznych — wynik łączny



U uczestniczek nie odnotowano przewagi prac realistycznych nad abstrakcyj-
nymi.

Pytanie badawcze nr 21b: Czy kobiety tworzyły prace abstrakcyjne?
H i p o t e z a 21b: Kobiety tworzą prace abstrakcyjne.

W grupie kobiet na studiach stacjonarnych (N = 197) prace abstrakcyjne
stworzyło 112 uczestniczek (56,853%).

W grupie kobiet studiujących niestacjonarnie (N = 193) prace abstrakcyjne
stworzyło 106 z nich (54,922%).

Wśród wszystkich kobiet uczestniczących w badaniu (N = 390) prace takie
namalowało 218 osób (55,897%). Brak danych dotyczy 15 uczestniczek
(3,85%). Więcej kobiet malowało w sposób abstrakcyjny.

22. Płeć męska a realizm i abstrakcja
Pytanie badawcze nr 22a: Czy mężczyźni tworzyli prace realistyczne?
H i p o t e z a 22a: Mężczyźni tworzą prace realistyczne.

W grupie mężczyzn studiujących stacjonarnie (N = 9) prace realistyczne
stworzyło 2 uczestników (22,222%).

W grupie mężczyzn studiujących niestacjonarnie (N = 14) prace realistycz-
ne stworzyło 4 z nich (28,571%).

Wśród wszystkich mężczyzn uczestniczących w badaniu (N = 23) prace ta-
kie namalowało 6 osób (26,087%). Nie odnotowano przewagi prac realistycz-
nych nad abstrakcyjnymi.

Pytanie badawcze nr 22b: Czy mężczyźni tworzyli prace abstrakcyjne?
H i p o t e z a 22b: Mężczyźni tworzą prace abstrakcyjne.

W grupie mężczyzn na studiach stacjonarnych (N = 9), prace abstrakcyjne
stworzyło 7 uczestników (77,777%).

W grupie mężczyzn studiujących niestacjonarnie (N = 14) prace abstrakcyj-
ne stworzyło 9 z nich (64,286%).
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Wykres 44. Abstrakcja i realizm w pracach kobiet — wynik
łączny



Wśród wszystkich mężczyzn uczestniczących w badaniu (N = 23) prace ta-
kie namalowało 16 osób (69,565%). Brak obserwacji dotyczy jednego uczestni-
ka (4,348%). Więcej mężczyzn tworzyło prace abstrakcyjne.

23. Preferencje kolorystyczne — wybór koloru początkowego
Pytanie badawcze nr 23: Jaki kolor był wybierany jako pierwszy?
H i p o t e z a 23n: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor niebieski.
H i p o t e z a 23z: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor zielony.
H i p o t e z a 23ż: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor żółty.
H i p o t e z a 24czer: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor czerwony.
H i p o t e z a 23br: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor brązowy.
H i p o t e z a 23bi: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor biały.
H i p o t e z a 23czar: Jako pierwszy najczęściej wybierano kolor czarny.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) najwięcej — 46
osób (22,33%) jako pierwszy wybrało kolor niebieski, 37 osób (17,96%) — ko-
lor żółty, 37 (17,96%) — zielony, 27 (13,11%) — czerwony.
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Wykres 45. Abstrakcja i realizm w pracach mężczyzn — wy-
nik łączny
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Wykres 46. Kolor wybierany w pracach uczestników jako pierwszy — studia stacjonarne



W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) najwięcej, bo
41 osób (19,81%) jako pierwszy wybierało kolor żółty, kolor niebieski — 36
osób (17,39%), czerwony — 31 (14,98%), zielony — 25 (12,08%), brązowy —
24 (11,59%), biały — 6 (2,9%), pomarańczowy — 5 (2,42%), czarny — 2
(0,96%), granatowy — jedna osoba (0,48%). Odpowiedzi nie udzieliło 19 osób
(9,18%), obserwacji nie dokonano w przypadku 4 osób (1,93%), 12 odpowiedzi
(5,8%) cechowało się niejednoznacznością.
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Wykres 47. Kolor wybierany w pracach uczestników jako pierwszy — studia niestacjonarne
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Wykres 48. Kolor wybierany w pracach uczestników jako pierwszy — wynik łączny



W grupie wszystkich uczestników (N = 413) najczęściej był wybierany jako
pierwszy kolor niebieski — 82 wskazania (19,85%), dalej żółty — 78
(18,89%), zielony — 62 (15,01%), czerwony — 58 (14,04%), brązowy — 43
(10,41%), pomarańczowy — 19 (4,60%), biały — 12 (2,90%), czarny — 7
(1,69%). Odpowiedzi nie udzieliło 25 osób (6,05%), obserwacji nie dokonano
w przypadku 7 osób (1,69%). Odpowiedzi niejednoznaczne dotyczyły 12 obser-
watorów (2,91%).

24. Preferencje kolorystyczne
Pytanie badawcze nr 24: Jak rozkładają się preferencje kolorystyczne
uczestników?
H i p o t e z a 24: Preferencje kolorystyczne mogą być odmienne w grupie
uczestników studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie.

Uczestnicy studiujący stacjonarnie najchętniej wybierali następujące ko-
lory: niebieski, żółty i zielony, czerwony, brązowy, pomarańczowy, biały,
czarny.

Uczestnicy studiujący niestacjonarnie najchętniej wybierali kolory: żółty,
niebieski, czerwony, zielony, brązowy, biały, pomarańczowy, czarny, gra-
nat.

25. Kolor najrzadziej stosowany
Pytanie badawcze nr 25: Który z kolorów badani stosowali najrzadziej?
H i p o t e z a 25: Kolorem najrzadziej stosowanym jest kolor czarny.

Należy tutaj dodać, iż gotowe komplety farb zawierają tylko sześć kolorów:
czerwony, biały, zielony, niebieski, żółty, brązowy. Z tego zestawu najrzadziej
sięgano po farbę białą. Jeżeli kolor czarny był dostępny na zajęciach, wybiera-
no go rzadziej niż biały. Jeszcze rzadziej korzystano z kolorów: fioletowego,
różowego i granatowego.

26. Technika nakładania farby
Pytanie badawcze nr 26: Jaką technikę nakładania farb badani stosowali
najczęściej?
H i p o t e z a 26: Najczęściej stosowaną techniką jest wcieranie.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) wcieranie zasto-
sowały 182 osoby (88,35%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 3 osób.
Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) wcieranie
zastosowały 173 osoby (83,575%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 4
osób. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.
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Wśród wszystkich uczestników (N = 413) wspomnianą metodę zastosowało
355 osób (85,956%). Badania potwierdziły, że wcieranie było najczęściej stoso-
waną techniką.

27. Ślad dominujący
Pytanie badawcze nr 27: Jaki ślad można uznać za dominujący?
H i p o t e z a 27: Dominującym śladem jest plama.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) plama była śla-
dem dominującym w pracach 125 osób (60,68%), natomiast kreskę wybrało
121 osób (58,788%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) śladami do-
minującymi były: plama — 125 wskazań (60,386%), kreska — 123 (59,42%),
kropka — 81 (39,13%).

Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) plama była śladem prze-
ważającym w 250 przypadkach (60,533%) — jest więc śladem dominującym
podczas malowania dziesięcioma palcami.

28. Przewaga elementów łagodnych lub ostrych
Pytanie badawcze nr 28a: Czy w kompozycjach przeważały elementy
łagodne?
H i p o t e z a 28a: W kompozycjach przeważają elementy łagodne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) elementy łagod-
ne przeważały w pracach 189 osób (91,748%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) elementy te
dominowały w pracach 177 osób (85,502%).

Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) elementy łagodne przewa-
żały w 366 przypadkach (88,62%).

Pytanie badawcze nr 28b: Czy w kompozycjach przeważały elementy
ostre?
H i p o t e z a 28b: W kompozycjach przeważają elementy ostre.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) elementy ostre
przeważały w pracach 8 osób (3,88%). Odpowiedzi nie udzieliły 4 osoby, ob-
serwacji nie dokonano w przypadku 3 osób. Dwóch uczestników wskazało na
kształty inne niż ostre.

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) elementy
ostre dominowały w pracach 23 osób (11,11%). Odpowiedzi nie udzieliły 3 oso-
by, obserwacji nie dokonano w przypadku 4 osób. Wśród prac wszystkich
uczestników (N = 413) elementy ostre przeważały w 31 przypadkach (7,51%).

W obydwu grupach odnotowano znaczną przewagę elementów łagodnych
— 366 wskazań (88,62%).
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29. Pełna kompozycja
Pytanie badawcze nr 29: Ile osób nie zastosowało pełnej kompozycji?
H i p o t e z a 29: 30% osób nie zastosowało pełnej kompozycji, w pracach
pozostały wolne przestrzenie, co jest typowe dla osób o niskich zdolno-
ściach ekspresji.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) brak pełnej
kompozycji stwierdzono w pracach 21 badanych (10,19%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) brak pełnej
kompozycji dotyczył prac 21 osób (10,14%).

Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) brak pełnej kompozycji
stwierdzono w 42 przypadkach (10,169%).
Zdecydowana większość osób badanych (89,83%) zastosowała pełną kompozy-
cję w swoich pracach, dbając o staranne wypełnienie pustych przestrzeni.

30. Metafory w tytułach prac nadanych przez autorów
Pytanie badawcze nr 30: Ile osób użyło metafory w tytułach swoich
prac?
H i p o t e z a 30: 30% osób używa metafory, tytułując swoje prace.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) tytuły metafo-
ryczne nadały 42 osoby (20,39%). W grupie uczestników studiujących niesta-
cjonarnie (N = 207) tytuły takie wprowadziły 22 osoby (10,63%). Wśród prac
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Wykres 49. Elementy łagodne i ostre w kompozycji prac
uczestników — studia stacjonarne

Wykres 50. Elementy łagodne i ostre w kompozycji prac
uczestników — studia niestacjonarne



wszystkich uczestników (N = 413) metafory w tytułach odnotowano w 64
przypadkach (15,5%). Hipoteza okazała się błędna.
Warto zauważyć, że uczestnicy studiujący stacjonarnie prawie dwukrotnie czę-
ściej niż osoby studiujące niestacjonarnie stosowały tytuły metaforyczne dla
swoich prac.

31. Metafory w tytułach prac nadanych przez obserwatorów
Pytanie badawcze nr 31: Ile osób użyło metafory w tytułach prac obser-
wowanych?
H i p o t e z a 31: 30% obserwatorów nadaje pracom tytuły metaforyczne.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) tytuły metafo-
ryczne nadało 32 obserwatorów (15,534%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) tytuły takie
wprowadziło 12 obserwatorów (5,797%).

Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) metafory w tytułach nada-
nych przez obserwatorów odnotowano w 44 przypadkach (10,654%). Hipoteza
okazała się błędna.
Można zauważyć, że osoby studiujące stacjonarnie prawie trzykrotnie częściej
niż osoby na studiach niestacjonarnych zastosowały tytuły metaforyczne dla ob-
serwowanych prac.
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Wykres 51. Obecność metafor w tytułach nadanych pracom przez autorów

Wykres 52. Obecność metafor w tytułach nadanych pracom przez obserwatorów



32. Najczęściej wybierana tematyka prac
Pytanie badawcze nr 32: Jakie tematy dominowały w pracach plastycz-
nych?
H i p o t e z a 32: Tematem dominującym w pracach jest zachód słońca.

W pracach uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) najczęściej sto-
sowane motywy to: kwiaty (13 wskazań), zachód słońca (8), miłość (6), morze
(4), motyl (4), ogród (4), nadzieja (3), żywioły (2), chaos (2), dżungla (2), ra-
dość (2), własne uczucia (2), życie (2). Brak tytułu odnotowano w przypadku 3
prac.

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) najczęściej
podejmowanymi motywami są: zachód słońca (8 wskazań), zachód słońca
w górach (1), plaża o zachodzie słońca (1), kwiaty (8), słoneczniki (2), łąka
(8), polana (1), drzewo radości (2), drzewo jesienią (1), drzewa w sadzie (1),
las (3), otchłań lasu (1), nastrojowy las (1), letni dzień w lesie (1), motyl (4),
nadzieja (4), wiosna (4), słońce (3), ekspresje (3), morze (3), wycieczka po mo-
rzu (1), na dnie morza (1), rafa koralowa (2), radość (3), radość z życia (1), od-
lot (1), lot (2), burza (2), dom (2), domek (2), kolory tęczy (2), przyroda (2),
moje życie (2).   Brak tytułu odnotowano w przypadku 3 prac.
Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) najchętniej wybierano temat
kwiatów (5,57%) oraz zachodu słońca (4,37%).

33. Wiek a ekspresja plastyczna
Pytanie badawcze nr 33: Czy są różnice w twórczości plastycznej dla
grup wiekowych 20—29, 30—39, 40—50 lat?
H i p o t e z a 33: Wiek życia (20—50 lat) wpływa na różnice w twórczo-
ści plastycznej w zakresie tematyki i techniki ekspresji.

Hipoteza ta nie została sprawdzona ze względu na brak równoliczności
zbiorów tych grup wiekowych. W grupie badanych brakowało osób 50-letnich,
osoby 40-letnie stanowiły zaledwie 1,453% uczestników. 5,811% całej grupy
zajmowały osoby w przedziale wiekowym 30—39 lat. Można oczywiście doko-
nać analizy indywidualnej danych z tabel obserwacyjnych, aby przekonać się
o większej dojrzałości bądź większym ograniczeniu ekspresji w pracach wyko-
nanych przez najstarszych uczestników zajęć.

34. Dobór repertuaru muzycznego
Ocena materiału muzycznego wykorzystywanego na zajęciach znajduje się

w tabelach prezentujących dane z ankiet wypełnianych przez uczestników bez-
pośrednio po zakończonym malowaniu.

Pytanie badawcze nr 34: Jak uczestnicy ocenili rolę muzyki na zajęciach?
H i p o t e z a 34: Zastosowane utwory muzyczne mają korzystny wpływ na
uczestników, wspomagają funkcje terapeutyczne metody, ułatwiając ekspresję.
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W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) pozytywny
wpływ słuchanej muzyki potwierdziło 150 osób (72,815%), obojętny — 13
(6,310%), negatywny — 19 (9,223%). Na temat muzyki nie wypowiedziały się
24 osoby (11,650%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) korzystny
wpływ muzyki na pracę wskazały 183 osoby (88,41%), obojętny — 7 osób
(3,38%), negatywny — 8 (3,86%). Brak uwag o muzyce ze strony 8 uczestni-
ków (3,865%). Odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba (0,48%) Współczynnik osób
studiujących niestacjonarnie, poświadczających pozytywny odbiór muzyki był
wyższy o 15,6% od współczynnika uczestników podzielających taką opinię
wśród osób na studiach stacjonarnych. W grupie studiujących niestacjonar-
nie niższy był wskaźnik negatywnej oceny materiału muzycznego.

Wśród prac wszystkich uczestników (N = 413) dobór muzyki oceniły pozy-
tywnie 333 osoby (80,63%). Stosunek obojętny wskazało 20 uczestników
(4,854%). Komentarz negatywny miał miejsce zaledwie w 27 przypadkach
(6,538%) i dotyczył pojedynczych utworów, które z założenia miały wzbudzać
kontrowersje i w takim właśnie celu zostały wybrane. Brak uwag ze strony 32
osób (7,748%). Odpowiedzi nie udzieliła jedna osoba (0,242%).
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Wykres 53. Ocena muzyki przez uczestników — studia stacjo-
narne

Wykres 54. Ocena muzyki przez uczestników — studia nie-
stacjonarne



35. Prace najbardziej twórcze
Pytanie badawcze nr 35: Które prace i dlaczego można uznać za najbar-
dziej twórcze, ekspresyjne?
H i p o t e z a 35: Prace najbardziej twórcze wyróżniają się takimi cecha-
mi, jak: pełna kompozycja, ciekawa, żywa kolorystyka, przenikanie się
barw, mieszanie kolorów, myśl zawarta w tytule — pierwotna koncepcja te-
matyczna, atrakcyjność pracy.

Przykłady:

Agnieszka lat 23, studia
niestacjonarne,

Moje ulubione miejsce

Magda lat 26, M2WS,
Pejzaż górski

Joanna lat 23, studia
niestacjonarne, Zachód słońca

Weronika lat 23, M2WS,
Zachód słońca

Aleksandra, M2WS, Kolorowa
radosna jesień

Jolanta, M2WS,
Kolorowy ogród
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Magda, M2WS,
Glony w rafie koralowej

Anna lat 24, M2WS,
Nadzieja

Urszula lat 22, Res dz.,
Kraina łagodności

Kasia lat 23, SO — studia
stacjonarne

Magda lat 21, SO — studia
stacjonarne

Wiem, że świat może być piękny,
choć moje życie teraz niezbyt

Joanna lat 23, SO — studia
niestacjonarne, Ekspresja

Dorota lat 23, ZDR — studia
niestacjonarne, Zachód słońca

Aleksandra lat 23, ZDR — studia
niestacjonarne, Natura

Anna lat 23, ZDR — studia
niestacjonarne, Zachód słońca

Monika lat 25, SO — studia
niestacjonarne, Wąż w gąszczu

Agnieszka lat 22, ZE 3 — studia
stacjonarne, Nad morzem

Ewa lat 22, ZE 3 — studia
stacjonarne,

Zachód słońca w Chinach
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36. Prace najmniej twórcze
Pytanie badawcze nr 36: Które prace i dlaczego można uznać za najmniej
twórcze?
H i p o t e z a 36: Prace najmniej twórcze posiadają takie cechy, jak: sche-
matyzm, brak pomysłu, uboga kolorystyka, brak pełnej kompozycji, wolne
przestrzenie — brak tła, banalny temat.

Przykłady:

Joanna, ZZP 2,
Matematyka i kwiaty

Krzysztof lat 23, Res — studia
stacjonarne,

Dzień — wschód i zachód słońca

Marta lat 23, lic. ZZP,
Wybuch emocji

Iza, M2WS, Smutek Ada lat 21, ZE — studia
stacjonarne, Beztroskie baloniki

Barbara, M2WS,
Relaks palców

Jola lat 21, ZZP 2,
Mój nastrój dzisiejszy

Karolina lat 23, M2WS,
Kwiaty

Barbara, ZE — studia stacjonarne,
Przebudzenie motyla
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Małgorzata, M2WS, Moje życie Justyna, M2WS, Trzy wyjścia
z problemu — które jest najlepsze?

Adam lat 33, Res — studia
niestacjonarne, Wiosna

Marzena lat 23, SO — studia
niestacjonarne, Wiosenny kwiat

Monika lat 23, studia
niestacjonarne, Łąka

Magda lat 23, Res — studia
stacjonarne, Słoneczny lot

Agnieszka lat 23, ZE studia
niestacjonarne, Poranek

Marzena lat 24, ZZP2,
Ratunek przed ogniem

Małgorzata lat 22, Res — studia
stacjonarne, Nadzieja

W metodzie malowania dziesięcioma palcami istotny jest proces tworzenia,
sięganie do własnych uczuć i problemów, kontakt z tworzywem, reakcja na mu-
zykę. Nie liczy się wyłącznie efekt artystyczny. Biorąc pod uwagę stronę eks-
presyjną i artystyczną pracy, można jednak wskazać prace najbardziej i naj-
mniej atrakcyjne.

37. Introwersja a przewaga elementów świata zewnętrznego albo we-
wnętrznego „ja” autora w symbolice oraz temacie pracy
Pytanie badawcze nr 37: Czy w pracach introwertyków przeważały ele-
menty świata zewnętrznego czy świata wewnętrznych przeżyć autora?
H i p o t e z a 37: Prace introwertyków, jako osób bardziej skupionych na
sobie, częściej dotyczą świata osobistych przeżyć i uczuć.
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W pracach uczestników studiujących stacjonarnie, będących introwertykami
(N = 81), elementy świata zewnętrznego dominowały w 48 przypadkach
(59,259%).

W pracach uczestników studiujących niestacjonarnie, będących introwerty-
kami (N = 66), elementy te przeważały w 47 przypadkach (71,212%).

Biorąc pod uwagę elementy wskazujące świat przeżyć i odczuć autora, na-
leży wyróżnić prace 33 osób introwertycznych (40,741%), studiujących stacjo-
narnie i 19 prac (28,788%) osób studiujących niestacjonarnie.

38. Ekstrawersja a świat zewnętrzny i wewnętrzny w pracach plastycznych
Pytanie badawcze nr 38: Czy w pracach ekstrawertyków przeważały ele-
menty świata zewnętrznego czy świata wewnętrznych przeżyć autora?
H i p o t e z a 38: Prace ekstrawertyków częściej zawierają elementy świa-
ta zewnętrznego.

W pracach uczestników na studiach stacjonarnych, będących ekstrawertyka-
mi (N = 98), elementy świata zewnętrznego dominowały w 52 przypadkach
(53,061%).

W pracach uczestników studiujących niestacjonarnie, będących ekstrawerty-
kami (N = 117), elementy te przeważały w 80 przypadkach (68,376%).

Biorąc pod uwagę elementy wskazujące świat przeżyć i odczuć autora, na-
leży wyróżnić prace 46 osób ekstrawertycznych (46,939%) studiujących stacjo-
narnie i 37 prac (31,624%) osób studiujących niestacjonarnie.
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Wykres 56. Elementy świata zewnętrznego i wewnętrznego
w pracach uczestników introwertycznych — studia stacjonarne
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w pracach uczestników introwertycznych — studia niestacjo-
narne



W grupie uczestników studiujących stacjonarnie ekstrawersja i introwersja
nie są czynnikami wpływającymi na wybór tematyki prac. Zarówno ekstrawer-
tycy, jak i introwertycy częściej wybierali tematy ze świata zewnętrznego niż
dotyczące świata wewnętrznego. Przewaga elementów świata zewnętrznego nad
wyrazem wewnętrznych przeżyć nie jest w pracach studentów stacjonarnych aż
tak wysoka jak w pracach studentów niestacjonarnych (6,122% — ekstrawerty-
cy, 18,518% — introwertycy).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie natura ekstrawertyczna
bądź introwertyczna nie wpłynęła na wybór tematu pracy. Zarówno ekstrawer-
tycy, jak i introwertycy tematy ze świata zewnętrznego wybierali dwa razy czę-
ściej niż te dotyczące świata wewnętrznego (własnych przeżyć i odczuć). Prze-
waga tematów zaczerpniętych ze świata zewnętrznego nad tematami przeżyć
i odczuć jest znacząca (36,752% — ekstrawertycy, 42,424% — introwertycy).
Można wysnuć wniosek, że introwertycy niechętnie ujawniają świat swoich
przeżyć, nawet w wersji niewerbalnej.

Częstotliwość zajęć na studiach niestacjonarnych (pięć zjazdów w seme-
strze), wiążąca się z niewielką ilością spotkań, mogła wpłynąć na bardziej nie-
chętne ujawnianie w pracach świata wewnętrznego, którego motywy częściej
podejmowały osoby studiujące stacjonarnie (liczba spotkań: 15—40). Najwięk-
sza równowaga proporcji między tematami prac widoczna jest u ekstrawerty-
ków na studiach stacjonarnych, którzy nie mieli problemów z ujawnianiem
własnych przeżyć.
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Wykres 58. Elementy świata zewnętrznego i wewnętrznego
w pracach uczestników ekstrawertycznych — studia stacjonar-
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Wykres 59. Elementy świata zewnętrznego i wewnętrznego
w pracach uczestników ekstrawertycznych — studia niestacjo-
narne



Wbrew oczekiwaniom najmniej chętnie świat swoich przeżyć ujawniali in-
trowertycy na studiach niestacjonarnych. Częściej podejmowali oni tematy
związane ze światem rzeczywistym, jako tematy „bezpieczne” i neutralne, nie-
chętnie ujawniając swoje stany wewnętrzne. Mogę przypuszczać, iż niska czę-
stotliwość kontaktów ze studentami na studiach niestacjonarnych jest główną
przyczyną aż tak dużych różnic w doborze tematów pomiędzy studentami stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych. Osoby studiujące stacjonarnie, określa-
jące się jako jednocześnie ekstrawertyczne i introwertyczne (15 osób), cztero-
krotnie częściej wybierały tematy świata zewnętrznego niż świata przeżyć
osobistych. Wśród takich osób studiujących niestacjonarnie (8 osób) tematy
świata zewnętrznego wybierano tak samo często, jak tematy zaczerpnięte ze
świata wewnętrznego (po 4 osoby).

39. Postawa wobec malowania
Pytanie badawcze nr 39: Jaką postawę wobec malowania przyjęli badani
uczestnicy?
H i p o t e z a 39: Studenci pedagogiki przyjmują postawę zaangażowania
wobec malowania dziesięcioma palcami.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) postawę zaanga-
żowania przyjęło 180 osób (87,378%), a dystans zachowało 7 osób (3,398%).
Postawa pośrednia (Z/D), sceptyczna cechowała 5 uczestników (2,427%). Od-
powiedzi nie udzieliło 9 osób (4,368%), obserwacji nie dokonano w przypadku
3 uczestników (1,456%). Postawę inną od dystansu i zaangażowania wskazały
2 osoby (0,970%).

85

0

20

40

60

80

10

30

50

70

90

ekstrawersja introwersja ambiwersja

œwiat zewnêtrzny œwiat wewnêtrzny œwiat wewnêtrznyœwiat zewnêtrzny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

Wykres 60. Elementy świata zewnętrznego i wewnętrznego w pracach uczestników o różnych ty-
pach osobowości — wynik łączny



W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) postawę za-
angażowania przyjęło 181 osób (87,44%), a dystans zachowało 13 osób
(6,28%). Odpowiedzi nie udzieliło 8 osób (3,86%), obserwacji nie dokonano
w przypadku 4 uczestników (1,932%). Postawę inną od dystansu i zaangażowa-
nia wskazała jedna osoba (0,483%).

W obydwu grupach studentów wystąpiła jednakowa przewaga postawy za-
angażowania (87,4%) nad postawą dystansu do malowania dziesięcioma pal-
cami.

40. Opór przed zanurzeniem rąk
Pytanie badawcze nr 40: U ilu osób widoczny był opór przed zanurze-
niem rąk w farbie?
H i p o t e z a 40: Procent osób wykazujących opór przed zanurzeniem rąk
w farbie jest nieznaczny. Należy jednak wnikliwie przyjrzeć się osobom,
u których takie zachowanie się pojawiło.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) opór przed za-
nurzeniem rąk w farbie dotyczył 28 osób (13,592%). Problemu tego nie miało
175 osób (84,951%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 3 uczestników
(1,456%).
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Wykres 61. Postawa uczestników wobec malowania — studia
stacjonarne

Wykres 62. Postawa uczestników wobec malowania — studia
niestacjonarne



W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) opór przed
zanurzeniem rąk w farbie dotyczył 21 osób (13,04%), poza tym 4 osoby
(1,93%) wprowadziły stopniowanie oporu: opór lekki (2 wskazania), pośredni
(1), słabo odczuwalny — „być może” (1). Problemu oporu nie miało 175 osób
(84,54%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 4 uczestników (1,93%), od-
powiedzi nie udzieliły 3 osoby (1,45%).

Niezależnie od typu studiów u 85% osób nie stwierdzono oporu przed za-
nurzeniem rąk w tworzywie do malowania. Opór ten stwierdzono u 13% bada-
nych uczestników.

41. Nastawienie do zadania
Pytanie badawcze nr 41: Jakie było nastawienie uczestnika do zadania
(skala: bardzo chętne, chętne, umiarkowanie chętne, niechętne)?
H i p o t e z a 41: Większość uczestników wykazuje pozytywne nastawie-
nie do malowania (odpowiedzi: „bardzo chętne” i „chętne”)

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) bardzo chętnie
do zadania podeszły 82 osoby (39,806%), chętnie — 100 uczestników
(48,543%). Pozytywne nastawienie do malowania wykazały łącznie 182 osoby
(88,349%). Umiarkowany entuzjazm przejawiło 20 osób (9,708%). Obserwacji
nie dokonano w przypadku 3 uczestników (1,456%), odpowiedzi nie udzieliła
1 osoba (0,485%).
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Wykres 63. Opór uczestników przed zanurzeniem rąk w farbie
— studia stacjonarne

Wykres 64. Opór uczestników przed zanurzeniem rąk w farbie
— studia niestacjonarne



W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) bardzo chęt-
nie do zadania podeszły 83 osoby (40,1%), chętnie — 93 (44,93%). Pozytywne
nastawienie do malowania wykazało łącznie 176 uczestników (85,02%). Umiar-
kowany entuzjazm przejawiły 23 osoby (11,11%). Z niechęcią do zadania po-
deszły 2 osoby (0,97%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 4 uczestników
(1,93%), odpowiedzi nie udzieliły 2 osoby (0,97%).

Wśród wszystkich uczestników biorących udział w badaniu (N = 413) bar-
dzo chętnie do zadania podeszło 165 osób (39,95%), chętnie — 193 osoby
(46,73%). Pozytywne nastawienie do malowania wykazało łącznie 358 uczest-
ników (86,68%). Umiarkowany entuzjazm przejawiły 43 osoby (10,41%). Z nie-
chęcią do zadania podeszły 2 osoby (0,48%). Nastawienie inne niż wymienione
wskazało 10 uczestników (2,42%).

42. Szybkie podjęcie malowania
Pytanie badawcze nr 42: Jaki był czas startu do zajęć? Czy uczestnicy
szybko podejmowali malowanie?
H i p o t e z a 42: Uczestnicy szybko podejmują aktywność malowania
dziesięcioma palcami.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) malowanie pod-
jęło szybko 168 osób (81,553%). Z opóźnieniem do zadania podeszły 34 osoby
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Wykres 65. Nastawienie uczestnika do zadania — studia sta-
cjonarne

Wykres 66. Nastawienie uczestnika do zadania — studia nie-
stacjonarne



(16,504%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 3 osób (1,456%). Odpowie-
dzi inne niż podane dotyczyły 1 osoby (0,485%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) malowanie
podjęły szybko 174 osoby (84,06%). Z opóźnieniem do zadania podeszło 21
osób (10,14%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 4 osób (1,93%). Odpo-
wiedzi nie udzieliło 8 osób (3,86%).

Wśród wszystkich uczestników biorących udział w badaniu (N = 413) na-
tychmiast do zadania przystąpiły 342 osoby (82,81%), czasu do namysłu po-
trzebowało 55 osób (13,32%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 7 uczest-
ników (1,69%), odpowiedzi nie udzieliło 8 osób (1,94%). Odpowiedź inną niż
podane wskazała jedna osoba (0,242%).
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Wykres 67. Szybkie podjęcie malowania przez uczestników —
studia stacjonarne

Wykres 68. Szybkie podjęcie malowania przez uczestników
— studia niestacjonarne

Wykres 69. Szybkie podjęcie malowania przez uczestników
— wynik łączny



43. Werbalizacja
Pytanie badawcze nr 43: Ile osób stosowało werbalizację podczas malo-
wania?
H i p o t e z a 43: Podczas aktywności malowania werbalizacja nie będzie
elementem dominującym.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) werbalizację od-
notowano w przypadku 72 osób (34,95%). W milczeniu pracowało 128 osób
(62,135%). Brak obserwacji dotyczył 3 uczestników (1,456%). Odpowiedzi nie
udzieliły 3 osoby (1,456%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) werbalizację
odnotowano w przypadku 51 osób (24,63%). W milczeniu pracowały 132 osoby
(63,768%). Brak obserwacji dotyczył 4 uczestników (1,932%). Odpowiedzi nie
udzieliło 20 osób (9,661%).

Wśród wszystkich uczestników biorących udział w badaniu (N = 413) wer-
balizację stosowały 123 osoby (29,78%), brak werbalizacji odnotowano u 260
osób (62,95%). Obserwacji nie dokonano w przypadku 7 uczestników (1,69%).
Odpowiedzi nie udzieliły 23 osoby (5,75%).
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Wykres 70. Stosowanie werbalizacji podczas malowania —
studia stacjonarne

Wykres 71. Stosowanie werbalizacji podczas malowania —
studia niestacjonarne



Większość uczestników zajęć (62,95%) malowała bez prowadzenia rozmów
na jakikolwiek temat.

44. Lęk przed zabrudzeniem
Pytanie badawcze nr 44: Ile osób przejawiało lęk przed zabrudzeniem?
H i p o t e z a 44: Lęk przed zabrudzeniem pojawia się u dorosłych uczest-
ników sporadycznie. Osoby z tym objawem wymagają jednak szczególnej
uwagi.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) lęk przed zabru-
dzeniem ujawniło 29 osób (14,077%), obaw nie okazały 162 osoby (78,640%).
Obserwacji nie dokonano w przypadku 3 uczestników (1,456%), a odpowiedzi
nie udzieliło 7 osób (3,398%). Opowiedzi inne niż podane dotyczyły 5 osób
(2,427%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) lęk przed za-
brudzeniem ujawniło 29 osób (14,0%), obaw nie miało 165 osób (79,71%). Ob-
serwacji nie dokonano w przypadku 4 uczestników (1,93%), odpowiedzi nie
udzieliło 7 osób (3,38%). Odpowiedzi inne niż podane dotyczyły 2 osób
(0,97%).
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Wykres 72. Stosowanie werbalizacji podczas malowania —
wynik łączny

Wykres 73. Lęk uczestników przed zabrudzeniem — studia
stacjonarne



Wśród wszystkich uczestników biorących udział w badaniu lęk przed zabru-
dzeniem pojawił się u 14% z nich.

45. Mycie rąk
Pytanie badawcze nr 45: Ile osób przerywało pracę na mycie rąk?
H i p o t e z a 45: Większość uczestników nie będzie przerywać pracy na
mycie rąk. Może je natomiast wycierać w papierowe ręczniki, aby zacho-
wać czystość kolorów.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) na mycie rąk
zdecydowały się 22 osoby (10,68%), na wycieranie — 13 (6,311%), wycieranie
po każdym kolorze — 6 (2,913%), przy zmianie koloru — 11 (5,34%), jeden
raz — 17 osób (8,252%), dwa razy — 9 (4,369%), cztery razy — 3 (1,456%),
pięć razy — 6 (2,913%), sześć razy — 3 (1,456%), dziesięć razy — 1
(0,485%), szesnaście razy — 1 (0,485%); w sumie jedno- i wielokrotne mycie
rąk podjęło 40 osób (19,417%). Mycie rąk umiarkowanie często — 3 osoby
(1,456%), niezbyt często — 1 (0,485%), rzadko — 3 (1,456%), sporadycznie
— 1 (0,485%), gdy jest to konieczne — 1 (0,485%). Obserwacji nie dokonano
w przypadku 3 osób (1,456%). Odpowiedzi nie udzieliło 17 osób (8,252%).
Z możliwości umycia i wytarcia rąk skorzystało łącznie 35,437% badanych.
Mycia i wycierania rąk nie zaobserwowano w przypadku 82 osób (39,806%).
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Wykres 74. Lęk uczestników przed zabrudzeniem — studia
niestacjonarne

Wykres 75. Mycie rąk podczas pracy — studia stacjonarne



W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) na mycie rąk
zdecydowały się 43 osoby (10,412%), na wycieranie — 10 (4,831%), wyciera-
nie przy zmianie koloru — 8 (3,865%), jeden raz — 4, dwa razy — 3, trzy
razy — 5, cztery razy — 1, sześć razy — 1, dziewięć razy — 1; w sumie jed-
no- i wielokrotne mycie rąk podjęło 15 osób (7,246%). Brak obserwacji doty-
czył 4 osób (1,932%). Odpowiedzi nie udzieliło 25 uczestników (12,077%).
Z możliwości umycia i wytarcia rąk skorzystało łącznie 21,523% badanych.
Mycia i wycierania rąk nie zaobserwowano w przypadku 102 osób (49,275%).

46. Czas startu do zajęć
Pytanie badawcze nr 46: Jak rozkładają się proporcje czasu startu do za-
jęć (od razu, nie od razu)?
H i p o t e z a 46: Większość uczestników przystąpi do aktywności malo-
wania od razu, bez zwlekania czy zastanawiania się.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) od razu do ma-
lowania przystąpiło 170 osób (82,524%), nie od razu 30 (14,563%). Obserwacji
nie dokonano w przypadku 3 osób (1,456%), odpowiedzi nie udzieliło 3 uczest-
ników (1,456%).

W grupie uczestników na studiach niestacjonarnych (N = 207) od razu pra-
cę rozpoczęło 170 osób (82,126%), nie od razu 25 (12,077%). Obserwacji nie
dokonano w przypadku 4 osób (1,932%). Odpowiedzi nie udzieliło 8 uczestni-
ków (3,865%).

Wśród wszystkich uczestników (N = 413) malowanie rozpoczęło od razu
340 osób (82,324%), nie od razu 55 (13,317), brak obserwacji dotyczył 7
uczestników (1,695%). Odpowiedzi nie udzieliło 11 osób (2,663%).
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Wykres 76. Mycie rąk podczas pracy — studia niestacjonarne



47. Przerwy
Pytanie badawcze nr 47: Ile osób stosowało przerwy w czasie aktywności
twórczej?
H i p o t e z a 47: Przerwy podczas malowania palcami mogą być częste.
Każdy uczestnik potrzebuje przerwy, aby spojrzeć na swoją pracę z dystan-
su, porównać ją z pracami innych, zastanowić się nad dalszym działaniem.
Przerwa może także wynikać z rodzaju słyszanego w danym momencie
utworu muzycznego (stanowić „przeczekanie” utworu nielubianego czy za-
skakującego).

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) na przerwę
w pracy nie zdecydowało się 78 osób (37,864%), malowanie przerywało 121
osób (58,738%). Obserwacji nie przeprowadzono w przypadku 3 uczestników
(1,456%). Odpowiedzi nie udzieliły 4 osoby (1,942%).

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) przerw nie
robiło 110 osób (53,14%), pracę przerywało 87 osób (42,028%). Obserwacji nie
przeprowadzono w przypadku 4 uczestników (1,932%). Odpowiedzi nie udzie-
liło 6 osób (2,899%).

Wśród wszystkich uczestników biorących udział w badaniu (N = 413) pracy
nie przerywało 188 osób (45,521%), na przerwy zdecydowało się 208 osób
(50,363%). Obserwacji nie przeprowadzono w przypadku 7 uczestników
(1,695%), odpowiedzi nie udzieliło 10 osób (2,421%).
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Wykres 77. Rozpoczęcie malowania — studia stacjonarne
i niestacjonarne

Wykres 78. Stosowanie przerw w czasie malowania — studia
stacjonarne i niestacjonarne



Stosowanie przerw odnotowano u 50,363% wszystkich badanych. Uczestni-
cy studiujący stacjonarnie częściej przerywali malowanie niż osoby studiujące
niestacjonarnie.

48. Czas malowania
Pytanie badawcze nr 48a: Jaki był minimalny czas malowania?
H i p o t e z a 48a: Minimalny czas aktywności to 5 minut.

Pytanie badawcze nr 48b: Jaki był maksymalny czas malowania?
H i p o t e z a 48b: Maksymalny czas aktywności to 60 minut.
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Studia stacjonarne

czas minimalny czas maksymalny

(D) Sebastian, Res III, Dżungla,
5 min

(1) Marta, ZDR III,
Duchy są wśród nas, 60 min

(A) Barbara, ZE 3, Wolność,
8 min

(3) Agnieszka, ZDR III, Wieczór
nad wzburzonym morzem, 60 min

(7) Karolina, ZE 3, Magia dłoni,
10 min

(6) Anna, ZDR III, Zielona radość,
60 min
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Studia niestacjonarne

czas minimalny czas maksymalny

(4) Iza, M2WS, godz. 12.00,
Smutek, 3 min

(E) Anna, ZE 3 2006, Iluminacja,
52 min

(15) Kasia, M2WS, godz. 12.00,
Zachód słońca, 5 min

(3) Magda, SO5 2006,
Otchłań lasu, praca 1

(2) Joanna, M2WS 2006, godz.
14.00, Kolorowe fale, 7 min

(3) Magda, SO5 2006,
Głębia oceanu, praca 2
(prace 1 i 2, 60 min)

(E) Marta, lic. studia niestacjonarne
ZZP, Wybuch emocji, 7 min

(A) Agnieszka, ZE3 2006,
Poranek, 50 min



Uczestnicy warsztatów potrzebowali 10—30 minut, aby stworzyć swoje pra-
ce. Dla grupy osób studiujących stacjonarnie czas minimalny wynosił 5 minut,
dla osób studiujących niestacjonarnie tylko 3 minuty (praca Smutek — na
małym formacie, związana z problemami osobistymi w tym dniu, o wysokiej
wartości terapeutycznej i diagnostyczności). Dłuższy czas malowania wcale nie
wpłynął na atrakcyjność „dzieła”, praca Agnieszki — Poranek, malowana przez
50 minut, zaliczona została przeze mnie do prac mało atrakcyjnych. Czasami
prace bardzo atrakcyjne na początku tworzenia, ekspresyjne, np. powstające
przez łączenie czerwieni z czernią, po przedłużającym się mieszaniu farb na
płaszczyźnie stawały się brązową plamą bez tematu i formy.

49. Uczestnictwo w warsztatach malowania dziesięcioma palcami
Pytanie badawcze nr 49: Ile osób uczestniczyło w tego typu zajęciach po
raz pierwszy?
H i p o t e z a 49: Dla większości uczestników aktywność malowania dzie-
sięcioma palcami jest pierwszym tego typu doświadczeniem.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w badaniach uczestniczyli w zajęciach
malowania dziesięcioma palcami po raz pierwszy.

50. Ocena atrakcyjności zajęć
Pytanie badawcze nr 50: Jak uczestnicy ocenili atrakcyjność zajęć?
H i p o t e z a 50: Większość uczestników zajęć bardzo wysoko ocenia ich
atrakcyjność.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) bardzo pozytyw-
nie atrakcyjność zajęć oceniły 82 osoby, pozytywnie — 122 osoby. Łącznie wy-
soką atrakcyjność potwierdziły 204 osoby (99,03%). Tylko 1 osoba pozostała
obojętna, a 1 uznała zajęcia za specyficzne.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) bardzo pozy-
tywnie atrakcyjność zajęć oceniło 117 osób, pozytywnie — 89 osób. Łącznie
wysoką atrakcyjność potwierdziło 206 osób (99,517%). Tylko 1 osoba oceniła
zajęcia jako średnio atrakcyjne.
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(5) Nina, M2WS 2006, godz.
14.00, Moje niebieskie ja, 7 min

(D) Dorota, ZE 3 2006,
Słoneczniki, 50 min



Wśród wszystkich uczestników zajęć (N = 413) ocenę pozytywną przyznało
410 osób (99,274%).

51. Funkcje metody
Pytanie badawcze nr 51: Jakie są funkcje metody malowania palcami
w opiniach uczestników?
Do oceny funkcji tej metody potrzebna będzie wnikliwa analiza odpowiedzi

na pytania nr 3 i 7 autorskiego narzędzia diagnostycznego, gdyż nikt z uczest-
ników nie wymienił nazw funkcji.

52. Ocena funkcji — rozkład
Pytanie badawcze nr 52: Jakie są rozkłady ocen poszczególnych funkcji
metody malowania palcami w opiniach uczestników?
H i p o t e z a 51: Większość osób badanych wymienia (docenia) funkcje
diagnostyczne i terapeutyczne metody malowania dziesięcioma palcami.

Funkcje metody malowania palcami w opiniach uczestników:
1. Funkcja ludyczna — zajęcia malowania palcami jako zabawa.

W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) funkcję lu-
dyczną wskazało 61 osób, w grupie uczestników studiujących niestacjonarnie
(N = 207) funkcję tę określiło 31 osób. Łącznie wskazało ją 22,27% osób bada-
nych.
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Wykres 79. Ocena zajęć — studia stacjonarne i niestacjonarne



2. Funkcja autodiagnostyczna — zajęcia służą lepszemu poznaniu siebie.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję autodia-

gnostyczną wskazało 14 osób, w grupie uczestników na studiach niestacjonar-
nych (N = 207) funkcję tę odczytało 30 osób. Łącznie wskazało ją 10,65%
osób badanych.

3. Funkcja diagnostyczna — zajęcia służą lepszemu poznaniu drugiego
człowieka.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję diagno-

styczną wskazały 3 osoby, w grupie uczestników studiujących niestacjonarnie
(N = 207) funkcję tę odczytało 5 osób. Łącznie wskazało ją 1,94% osób bada-
nych.
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Wykres 80. Ocena malowania jako zabawy — studia stacjonarne i niestacjonarne
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Wykres 81. Ocena malowania jako autodiagnozy — studia stacjonarne i niestacjonarne
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4. Funkcja terapeutyczna — malowanie przynosi uwolnienie, oczyszczenie,
odprężenie, relaks.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję terapeu-

tyczną wskazało 67 osób, w grupie uczestników na studiach niestacjonarnych
(N = 207) funkcję tę odczytało 56 osób. Łącznie wskazało ją 29,78% bada-
nych.

5. Funkcja komunikacyjna — malowanie jako wyrażenie siebie, pokazanie
innym swojego wnętrza.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję komuni-

kacyjną wskazały 3 osoby, w grupie uczestników studiujących niestacjonarnie
(N = 207) funkcję tę określiło 10 osób. Łącznie wskazało ją 3,15% badanych.
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Wykres 82. Ocena malowania jako diagnozy — studia stacjonarne i niestacjonarne
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Wykres 83. Ocena malowania jako terapii — studia stacjonarne i niestacjonarne
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6. Funkcja kształcąca — zajęcia jako poznanie metody terapeutycznej.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję

kształcącą wskazało 12 osób, 3 osoby dołączyły do tego możliwość interpreto-
wania prac. W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) funk-
cję tę określiło 17 osób. Łącznie wskazało ją 7,75% badanych.

7. Funkcja pragmatyczna — zastosowanie metody w praktyce, przyszłej
bądź aktualnej pracy, u własnego dziecka.
W grupie uczestników na studiach stacjonarnych (N = 206) funkcję prag-

matyczną wskazało 21 osób, w grupie uczestników na studiach niestacjonarnych
(N = 207) funkcję tę podało 25 osób. Możliwość zastosowania metody
u własnego dziecka wskazało 6 osób. Łącznie wskazały ją 52 osoby (12,59%).
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Wykres 84. Ocena malowania jako formy wyrażania siebie — studia stacjonarne i niestacjonarne
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Wykres 85. Możliwość poznania metody — studia stacjonarne i niestacjonarne
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8. Kreatywność, twórczość, aktywność plastyczna, ekspresja.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) funkcję kre-

atywną wskazało 13 osób, w grupie uczestników na studiach niestacjonarnych
(N = 207) funkcję tę podały 4 osoby. Łącznie wskazało ją 4,12% osób bada-
nych.

9. Inne funkcje.
W grupie uczestników studiujących stacjonarnie metoda malowania dziesię-

cioma palcami określana była w kategoriach: nowości (12 wskazań), ciekawych
zajęć (5), przełamania barier (2), otwarcia na życie (3), ciekawego doznania,
nowego doświadczenia (11), przygody (1). Podkreślano także rolę muzyki (2)
i rysunku (1). W grupie uczestników studiujących zaocznie zajęcia oceniano
jako nowość (15), ciekawe zajęcia (4). Wskazano również rolę muzyki (3). Za-
jęcia pomogły uczestnikom w przełamywaniu barier (1), panowaniu nad emo-
cjami (1) służyły podniesieniu pewności siebie (1). Ogółem inne walory meto-
dy wymieniło 15% uczestników.
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Wykres 86. Ocena metody pod kątem możliwości zastosowania w przyszłej pracy — studia sta-
cjonarne i niestacjonarne
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Wykres 87. Ocena metody w kategoriach kreatywności — studia stacjonarne i niestacjonarne
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10. Brak odpowiedzi.
Odpowiedzi nie udzieliło 12 osób ze studiów niestacjonarnych i 1 osoba ze

studiów stacjonarnych. Łącznie 3,15% badanych.

11. Brak wiedzy na temat funkcji metody wśród uczestników studiujących sta-
cjonarnie dotyczył 5 osób, w przypadku studentów niestacjonarnych — 3.
Jakąkolwiek funkcję zanegowało 9 osób ze studiów stacjonarnych i 3 osoby ze
studiów niestacjonarnych. Wśród wszystkich uczestników grupa ta stanowiła
4,84% badanych.

Zaskakujące są dla mnie dane dotyczące traktowania tej metody jako zaba-
wy (przewaga wskazań na studiach stacjonarnych). Nie spodziewałam się także,
że istotny dla mnie czynnik diagnozowania uczestników osiągnie tak niski wy-
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Wykres 88. Brak wskazań dotyczących funkcji metody — studia stacjonarne i niestacjonarne

typ studiów
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Wykres 89. Określenie funkcji metody — studia stacjonarne i niestacjonarne



nik — wskazało go zaledwie 1,94% badanych. Zdolność autodiagnozy częściej
jest wymieniana wśród osób na studiach niestacjonarnych, podobnie jak możli-
wość poznania metody i jej zastosowania w praktyce. Więcej uczestników na
studiach stacjonarnych niż badanych studiujących niestacjonarnie nie potrafiło
wymienić żadnych możliwości wykorzystania tej metody. Z kolei więcej osób
unikało odpowiedzi na studiach niestacjonarnych. Większość uczestników trak-
tuje tę metodę głównie jako terapeutyczną — 29,78% badanych.

Na zakończenie analizy warto jeszcze wymienić główne błędy i problemy
diagnostyczne, jakie pojawiły się w badaniach:
— nieścisłe określenie liczby kolorów, np. „bardzo dużo”, „średnia ilość”,

„wszystkie”,
— wymienianie tych samych kolorów wielokrotnie,
— obecność błędów arytmetycznych,
— informacje niejasne, np. „kompozycja zachowana”,
— zapis potwierdzający pełną kompozycję w sytuacji, kiedy kompozycja nie

jest pełna,
— stosowanie niefachowej terminologii, np. „mazidła”,
— obecność błędów ortograficznych, np. „krempowało”, „żadkie”, „podłóżne”,

„nasówa”.
— określanie pejzażu jako pracy abstrakcyjnej,
— potraktowanie metody jedynie w kategorii ciekawostki, rozrywki, dobrej za-

bawy,
— błędne odnotowanie zastosowanego koloru (zapis o zastosowaniu koloru

czerwonego w sytuacji, kiedy brystol jest czerwony, a autorka w ogóle nie
wykorzystała koloru czerwonego),

— nieodnotowywanie pewnych elementów pracy przez obserwatora,
— słabe rozumienie śladu, niewystarczający opis w arkuszach obserwacyjnych,
— problem z oceną dominującego koloru.

W pracy zamieszczam cechy zachowania charakteryzujące wymiar ekstra-
wersji/introwersji i neurotyzmu według H.J. Eysencka. W aneksach znajdują
się wykorzystane w badaniach własne narzędzia diagnostyczne.
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chwiejność emocjonalna

stałość emocjonalna
Rys. 2. Cechy zachowania charakteryzujące wymiar ekstrawersji/introwersji i neurotyzmu według
H.J. Eysencka
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Rozdział 4

Tabele  z  danymi  z  arkuszy  diagnostycznych
i  ankiet  osobowych*

W tabelach umieszczonych w tym rozdziale znajdują się dane z obserwacji
każdego uczestnika oraz wszystkie wypowiedzi uczestników biorących udział
w warsztatach. Każda praca plastyczna została opatrzona numerem.
Uczestnicy tworzą grupy, dla których przyjęto następujące oznaczenia:

Studia stacjonarne:
1. Res 4 dz. letni 2008 (16 osób) — resocjalizacja, IV rok (jednolite studia ma-

gisterskie).
2. Res III dz. 2006 (28 osób) — resocjalizacja, III rok (jednolite studia magi-

sterskie).
3. SO 3 dz. 2005 (26 osób) — pedagogika socjalno-opiekuńcza, III rok (jedno-

lite studia magisterskie).
4. ZDR 4 dz. 2008 (14 osób) — pedagogika zdrowia, IV rok (jednolite studia

magisterskie).
5. ZDR III dz. 2005 (20 osób) — pedagogika zdrowia, III rok (jednolite studia

magisterskie).
6. ZE 3 dz. 2006/2007 (22 osoby) — zintegrowana edukacja, III rok (jednolite

studia magisterskie).
7. ZE 3 dz.; 9.04.2006 (23 osoby) — zintegrowana edukacja, III rok (jednolite

studia magisterskie).
8. ZE 3 dz.; maj 2009 (31 osób) — zintegrowana edukacja, III rok (jednolite

studia magisterskie).

106

* Pozostałe tabele, ze względu na swą objętość (prawie 400 stron), umieszczone zostały na
dołączonej do książki płycie CD. Czytelnik może dokonywać analizy pojedynczego przypadku,
całej grupy, kilku grup między sobą.



9. ZZP2 dz.; 29.05.2006 (26 osób) — zintegrowana edukacja z wychowaniem
przedszkolnym (studia licencjackie).

Studia niestacjonarne:
1. Artezajęcia; 8.05.2004 (32 osoby) Res IV z. — resocjalizacja, IV rok (jed-

nolite studia magisterskie).
2. lic. ZZP (15 osób) — zintegrowana edukacja z wychowaniem przedszkol-

nym (studia licencjackie).
3. M2WS; g. 10.00 (20 osób) — pedagogika wczesnoszkolna, II rok (studia

magisterskie uzupełniające).
4. M2WS; g. 12.00 (32 osoby) — pedagogika wczesnoszkolna, II rok (studia

magisterskie uzupełniające).
5. M2WS; g. 14.00 (18 osób) — pedagogika wczesnoszkolna, II rok (studia

magisterskie uzupełniające).
6. Res IV z. (25 osób) — resocjalizacja, IV rok (jednolite studia magister-

skie).
7. SO 4 z. (7 osób) — pedagogika socjalno-opiekuńcza, IV rok (jednolite stu-

dia magisterskie).
8. SO 5 z. (22 osoby) — pedagogika socjalno-opiekuńcza, V rok (jednolite

studia magisterskie).
9. ZDR V z. (15 osób) — pedagogika zdrowia, V rok (jednolite studia magi-

sterskie).
10. ZE 3 z.; 10.12.2006 (10 osób) — zintegrowana edukacja, III rok (jednolite

studia magisterskie).
11. ZE 3 z. 18.11.2005 (11 osób) — zintegrowana edukacja, III rok (jednolite

studia magisterskie).
W badaniu wzięło udział 206 osób studiujących stacjonarnie i 207 stu-

diujących niestacjonarnie. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 413 osób.
Poniżej zamieszczam tabele wyników dla pierwszej grupy studentów stacjo-

narnych i pierwszej grupy osób studiujących niestacjonarnie.
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Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

1
Milena
lat 23

2
Aleksandra

lat 23

3
Ewa

lat 23

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

Z Z D

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

N na początku
jednym palcem

T

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

CH CH UCH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

T T N

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

N N N

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

N N T

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

T T N

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

N N T

Czas startu do zajęć od razu od razu 2 min

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

tak, mycie rąk brak brak

Łączny czas wykonania pracy [min] 22 15 15

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

„????” DŚ ODŚ

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

wcieranie,
odbijanie rąk

kropkowanie,
wcieranie

malowanie jednym
palcem, okapywa-
nie farby z palca

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

plama zygzak, spirala kreska, spirala

Przewaga elementów łagodnych (Ł)/
ostrych (O)

Ł Ł Ł

Wyniki badań z 27 maja 2008 roku
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4
Julia
lat 22

5
Joanna
lat 22

6
Basia
lat 24

7
Kasia
lat 23

8
Kasia
lat 22

5 6 7 8 9

do tworzywa

Z Z Z D Z

N N N N N

BCH BCH CH UCH BCH

T T średnio T T

N N N N BW

T N N T N

T wycieranie po
każdym kolorze

wycieranie po
każdym kolorze

T (10 ×) T
po każdym kolorze

czasu

N N N N N

od razu od razu od razu od razu od razu

2 × 30 1 × 3 krótkie przerwy
na mycie rąk

brak 7 × 1

15 22 15 15 „????”

ruchu

DŚ DŚ i ODŚ ODŚ DŚ różnie

wcieranie,
robienie kolein,

użycie gąbki

wcieranie kropkowanie,
wcieranie,
chlapanie

wcieranie wcieranie

plama, zygzak,
spirala

kreska, plama,
zygzak

kropka, zygzak kreska, plama kreska, plama,
koło

Ł Ł Ł Ł Ł

T a b e l a 3
dla grupy: Res 4 — studia stacjonarne
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1 2 3 4

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

T T T

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów czerwony, żółty,
czerwony, niebie-

ski, żółty plus
czerwony, czarny,
czerwony, niebie-

ski, czerwony,
czarny, fiolet, czer-
wony, czarny, fiolet

różowy, żółty,
czarny, zielony,
niebieski, biały

czarny, czerwony,
pomarańczowy,
zielony, czarny

Liczba użytych kolorów 5 6 4

Kolor dominujący czarny niebieski czarny

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

brak trudno ocenić zmarszczenie
twarzy

Komunikaty werbalne brak brak brak

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

T T N
„zniesmaczenie”

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

T N N

Wprowadzanie zmian po zakończe-
niu malowania: tak (T)/nie (N)

N „???” N

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

A A A

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

Smutek
o zachodzie
słońca —

praca intryguje,
jest zagadkowa

Spirala uczuć —
wyraża

pozytywne
i negatywne

emocje

Przebłyski
w ciemności —

praca pełna nega-
tywnych emocji,

smutku, z drobny-
mi przypadkowymi

przebłyskami
ciepłych kolorów,
pełna ekspresji, ale

smutna
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5 6 7 8 9

T T T T T

wobec kolorów

niebieski, żółty,
pomarańczowy,
czarny, zielony,
czerwony, biały,
zielony, czarny

niebieski, zielony,
brązowy,

czerwony, żółty,
czarny, biały

zielony, brązowy,
żółty, niebieski,

czerwony, czarny

niebieski, żółty,
zielony, czerwony,

żółty, zielony,
niebieski

żółty, czerwony,
czarny, niebieski,

biały

7 7 6 4 5

czarny,
pomarańczowy

niebieski czarny żółty czerwony

„???” zadowolenie, ra-
dość, satysfakcja

uśmiech zadowolenie „????”

brak brak na zakończenie
pracy: „To jest
reakcja na mój

dzisiejszy nastrój”

brak, złość na ko-
leżankę, że naje-
chała palcem na
pracę: „Co mam

teraz z tym zrobić?”

brak

T T T T T

N T N przy poważniej-
szych utworach
nakładanie grub-
szej warstwy nie-

bieskiej farby

T

N T
„zmazanie”,

powtórne
narysowanie rybki

N N zwiększanie
intensywności

barw

A R A A R

Koleje losu —
ciemne plamy —
trudności, zakręty

w życiu;
jasne plamy,

nadzieja na ich
pokonanie

Dno morza —
życie na dnie

zakłócone wizytą
człowieka

Deszcz rozpaczy
nad samotnym
drzewem —

przygnębienie,
smutek,

nawarstwienie
problemów

Uśmiech
ufoludka

Słoneczna
pszczółka —
pełna życia
osobowość

autorki

cd. tab. 3
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1 2 3 4

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę
z problemami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

N
duża wrażliwość

N T
problem z wyra-

żaniem i dążeniem
do tego, co chcę,

jeśli to jest
sprzeczne z po-

glądami osób dla
mnie bliskich

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

N N N

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

relaksu, wyrzuce-
nia z siebie emo-
cji, przelania ich

na papier

refleksji nad emo-
cjami, chwili roz-
rywki, odprężenia

otwarcia siebie
na świat

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

przyjemność,
ulga, satysfakcja
z efektu, spokój

początkowo brak
pomysłu na to, co
chcę namalować,

po pewnym czasie
czułam jakbym

swój stan
wewnętrzny prze-
lewała na papier

smutek,
zamyślenie,

rozpamiętywanie
emocji

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T
uwielbiam
malować

T
dwie części —

możliwość obser-
wacji i malowania

T

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

N zbyt wodnista
masa, ale udało się
uratować sytuację

N

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

muzyka zawierała
duży ładunek

emocji,
przejmująca,

piękna, sprzyjała
malowaniu

muzyka była
elementem

nieodczuwalnym,
słyszałam ją, nie
przeszkadzały mi
nawet fragmenty,

które w części
obserwacji

doprowadzały
mnie do szału

muzyka
powodowała

odczucia smutku,
straty oraz
refleksji

Jesteś ekstrawertykiem (E) czy
introwertykiem (I)?

I E E
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5 6 7 8 9

dla osoby malującej

T
łatwość popadania
w nostalgię, strach
przed kłótniami,
przemocą, częsta
huśtawka emocji

N T
jestem nerwowa,

reaguję wybuchem
płaczu

T
złe związki
w rodzinie

N

N N raczej tak N N

nie wiem, nie
mam zdolności
plastycznych

brak oczekiwań,
chęć posłuchania
interpretacji pracy

byłam ciekawa,
jak to wyjdzie

dobrej zabawy ekspresji,
poczucia wolności,

sprawstwa,
gwałtowności

niechęć do
wkładania całych

rąk [do farby]

zadowolenie,
dobra zabawa

chyba
przyjemność,

nic negatywnego

bardzo miło
spędziłam czas,
chciałam żeby

moja praca była
wesoła

i chyba jest

miałam ochotę
przedrzeć się
przez papier,
wyrazić coś

jeszcze mocniej
niż umiem

T T
bardzo

T T
bardzo cieszę się,
że mogłam w nich

uczestniczyć

T

N N
tylko

porządkowanie
kuchni

po gotowaniu
tworzywa

T
brak warunków

do przygotowania
farb (akademik)

N N

muzyka jest
pomocna, gdyż

nie skupiamy się
na myśli co rysuję,
jak mi nie wyjdzie

bardzo przyjemna
muzyka, zwłaszcza

ta spokojna,
miałam wrażenie,
że maluję w rytm

muzyki

jeżeli słyszę
muzykę, której

nie lubię
wyłączam się;

niektóre utwory
nastrajały

pozytywnie

bardzo podobał
mi się ostatni

utwór

muzyka
uspokajała lub
przyspieszała
moje ruchy;

znam tę muzykę,
dobrze mi się jej

słuchało

I trudno określić I E E

cd. tab. 3
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1 2 3 4

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?
Tak (T)/nie (N)

N
ale zdarzało mi się

coś powiedzieć
spontanicznie

N N

Tytuł pracy nadany przez autora Ciągle Droga
mojego życia

Przebłysk
w cieniu

Format pracy [cm] 67 × 53 70 × 50 70 × 47

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

1 2 3

Praca

Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

A
Joanna
lat 23

B
Magda
lat 23

C
Ewa

lat 22

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

Z Z Z

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

N N N

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

BCH BCH BCH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

T
przed muzyką

T T

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

T N N

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

N N N

Wyniki badań z 27 maja 2008 roku
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D
Berenika

lat 22

E
Ania
lat 23

F
Agata
lat 22

G
Andżelika

lat 23

H
Krzysztof

lat 23

5 6 7 8 9

do tworzywa

Z Z Z D ciekaw opinii na
swój temat

N używa tylko
prawej ręki

N N N

BCH CH CH CH BCH

T T T T T

N N N N N

N T N N N

T a b e l a 4
dla grupy: Res 4 — studia stacjonarne

5 6 7 8 9

N N
drażniły mnie

też głosy
innych osób

chwilami T N

Ponad
podziałami

Moje marzenie
głębokie zanurzenie

Ja i moje emocje Tęczowe kolory Demon

52 × 43 69 × 52 54 ×53 53 × 43 52 × 61

4 5 6 7 8

cd. tab. 3



116

1 2 3 4

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

2 razy po każdym
użyciu farby

częste wycieranie
w papierowy

ręcznik

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

N N N

Czas startu do zajęć od razu od razu od razu

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

1—2 min na
mycie rąk

brak kilka,
wycieranie rąk

Łączny czas wykonania pracy [min] 20 20 23

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

ODŚ ODŚ —

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

kropkowanie,
wcieranie, tworze-

nie podkładu,
chlapanie

podkład,
wcieranie

wcieranie,
tworzenie grubego
podkładu, robienie

kolein

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

kreska, kropka,
koło

plama plama, koło

Przewaga elementów łagodnych
(Ł)/ostrych (O)

Ł Ł Ł

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

T T T

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów pomarańczowy,
żółty, czerwony,

czarny

niebieski,
brązowy, czarny,

żółty, zielony,
czerwony, biały

niebieski, zielony,
brązowy, zielony,

żółty, zielony,
brązowy, niebieski,

biały, czerwony,
żółty

Liczba użytych kolorów 4 7 6

Kolor dominujący pomarańczowy niebieski zielony

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

radość,
euforia

pozytywna,
radość, uśmiech

—

Komunikaty werbalne T
przepraszanie za
przeszkadzanie,

śmiech

brak brak
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5 6 7 8 9

N T T — N

czasu

N N T
1 min

N N

od razu od razu od razu od razu od razu

brak brak brak brak jedna na ocenę
pracy

15 18 16 35 23

ruchu

ODŚ ODŚ DŚ DŚ —

wcieranie robienie kolein kropkowanie,
wcieranie

kropkowanie,
wcieranie,
chlapanie

wcieranie,
drobiazgowość,
skrupulatność,
wygładzanie

plama, koło zygzak kreska, kropka,
kwadraty, fale

plama, kropka,
koło

—

Ł Ł Ł Ł Ł

T N T T T

wobec kolorów

zielony, żółty,
czerwony, zielony,
czerwony, żółty,

niebieski

czarny, czerwony,
zielony, żółty,

biały

czarny, żółty,
zielony,

pomarańczowy,
niebieski,
czerwony,
brązowy

czarny, brązowy,
niebieski, żółty,
zielony, czarny,

żółty, pomarańczo-
wy, biały, granat,
czerwony, poma-
rańczowy, biały,
zielony, czarny

żółty, niebieski,
pomarańczowy,
zielony, biały,

żółty

4 5 7 5 5

czerwony czarny, zielony brązowy, czarny,
bordo

brak niebieski

zadowolenie — uśmiech — —

brak brak brak brak —

cd. tab. 4
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1 2 3 4

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

T T T

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

N N T

Wprowadzanie zmian po zakończe-
niu malowania: tak (T)/nie (N)

N kropkowanie tła N

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

A R R

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

W świecie fantazji
— radość, pogoda
ducha, szczęście,

entuzjazm

Skrzydlata
wolność — samot-

ny człowiek po-
przez jasne barwy
może wzbić się do
góry, uwolnić od

przyziemnych
spraw; żółty kolor:
wolność, uwalnia-
nie od brązowych

kajdan

Cisza wiatr
i spokój

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę z proble-
mami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

N T
mała akceptacja
własnej osoby

N

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

N T
w pewnych
sytuacjach

N

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

dobrej zabawy,
diagnozy, takie
zajęcia są chyba

bardziej
diagnostyczne
niż wszelkie

kwestionariusze

dobrej zabawy,
możliwości

cofnięcia się do
beztroskich lat

dziecięcych

nadzieja, że
stworzę coś
niezwykłego

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

tkwi we mnie
dziecko, mogłam
je wyrazić pla-
stycznie, rzadko
maluję, nie mam

czasu

spokój, radość, we-
wnętrzne ciepło

radość,
odprężenie

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T
bardzo

T
zdecydowanie

T
bardzo,

lubię takie formy
ekspresji
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5 6 7 8 9

T N T — T

N T
zielony na biały

T N —

N — T N N

A A A A A

Radość życia —
zadowolenie

i poczucie sensu
życia

Decyzja —
dylemat związany

z ukochanym
mężczyzną

Wszechświat —
ziemia,

dobro, zło

Dzikie spojrzenie
—

jakby zza krat

Pasy —
wyraźne

rozgraniczenie
wartości, celów,

norm;
krawędzie

między kolorami
to granice

dla osoby malującej

N T
zaburzenia depre-
syjne, zaburzenia

nastroju

N T
mało pewności

siebie

N

N N trochę na pewno nie bardzo N

dobrej zabawy,
możliwości

ekspresyjnego
wyrażenia uczuć

wzbudzenia
autorefleksji

przełamania
swoich barier,

lęków, ograniczeń

wyrażenia siebie,
wylania emocji

doświadczenia
nowych zajęć
i nabywania

nowych
umiejętności

radość, swoboda cudowna przyjem-
ność, ekspresja,

wyzbycie zahamo-
wań, obrazy same
wypływały spod

palców

odprężenie,
wyzwolenie,

radość

spokój,
odprężenie

niesamowite
odczucia,

możliwość
bezpośredniej
konfrontacji
z materiałem

T T
bardzo, odkryłam
w sobie dziecięcą

radość

T T
bardzo

T
bardzo

cd. tab. 4
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1 2 3 4

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

T
masa zbyt stężała

T
przygotowanie

masy

T
zbyt gęste farby

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

w porządku,
zmienna, pomagała

wprowadzać
nastrój, nie

zmieniałabym
stylu malowania,

koloru pod
wpływem muzyki

(chyba)

brakowało mi
utworów

z podkładem
słownym

zajęcia za krótkie,
muzyka działała

kojąco, czułam się
odprężona

Jesteś ekstrawertykiem (E) czy
introwertykiem (I)?

E I E

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?
Tak (T)/nie (N)

N
zbytnia

koncentracja na
pracy

N N
co jest nietypowe,
bo zwykle dużo

gadam

Tytuł pracy nadany przez autora Lawa miłości Słoneczny lot Wiosenny dzień
w lesie

Format pracy [cm] 88 × 53 72 × 53 70 × 53

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

9 (a i b) 10 11

Praca

Uwagi — — —
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5 6 7 8 9

N N N T
brakowało

kolorów, nie były
wystarczająco

gęste,
rozmazywanie się

kolorów

T
wykonanie farb

uwielbiam Griega,
zwłaszcza

Poranek, chociaż
przy malowaniu

wolę słuchać
czegoś żywszego,

np. preludium
z Carmen Bizeta

nie była dla mnie
odpowiednia,

lepszą dla mnie
miała inna grupa

nie zwróciłam
uwagi na muzykę,

tak pochłonęło
mnie malowanie

bardzo
zróżnicowana
emocjonalnie,
niejednolita,

pomagała w pracy

była bardzo
dopasowana, nie
przeszkadzała mi,

była ok

pośrednim E I I
raczej pół na pół

I

N N
drażniły mnie też
głosy innych osób

N N N

Nasturcja Rozstaje obok
siebie

Bez ograniczeń Nadzieja Dzień — wschód
i zachód słońca

57 × 53 66 × 53 60 × 53 63 × 53 71 × 53

12 13 14 15 16

— — — — słaba kompozycja

cd. tab. 4
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Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

1
Monika
lat 23

2
Agnieszka

lat 23

3
Zofia

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

D Z Z

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

T N N

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

NCH CH CH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

N N T

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

T N N

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

T N N

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

T T T

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

T
przygląda się

innym pracom

T N

Czas startu do zajęć nie od razu po 3 min po 1,5 minuty

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

1 × 5
na umycie rąk

brak kilka sekund

Łączny czas wykonania pracy [min] 15 26 25

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

DŚ ODŚ ODŚ

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

wcieranie kropkowanie,
wcieranie

kropkowanie,
wcieranie

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

kreska, plama,
kropka, koło, łuk

plama, kreska,
koło

kreska, plama,
kropka, spirala,

koło

Przewaga elementów łagodnych
(Ł)/ostrych (O)

Ł Ł Ł

Wyniki badań z 8 maja 2004 roku dla
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4
Kasia
lat 23

5
Magdalena

lat 23

6
Marta
lat 23

7
Ania

8
Barbara
lat 22

5 6 7 8 9

do tworzywa

Z Z Z — Z

N N N N N

CH CH BCH UCH BCH

T N T T T

N T T N N

N N N T
ubrania

N

— T N wycieranie T

czasu

N T N N N

ok. 2 min nie od razu od razu od razu od razu

brak brak kilka sekund dwie na wyciera-
nie i mycie rąk

brak

25 15 20 30 25

ruchu

ODŚ DŚ ODŚ DŚ ODŚ

wcieranie wcieranie
kropkowanie

kropkowanie,
wcieranie,

podkład, koleiny

wcieranie,
podkład,

nalewanie farby

wcieranie,
podkład

kreska, plama,
zygzak, fale, koło,

kropka

plama, spirala fale, plama, łuki,
koło, spirala,

kropka

zygzak, kreska kreska, fale

Ł Ł Ł Ł Ł

T a b e l a 5
grupy: Artezajęcia — studia niestacjonarne
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1 2 3 4

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

N
widać dużo tła

N
widoczne tło

N
widoczne tło
i puste brzegi

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów żółty, zielony,
brak pozostałych

zielony, żółty,
różowy,

brak pozostałych

niebieski

Liczba użytych kolorów 5 6 wiele

Kolor dominujący biały różowy, żółty niebieski, zielony

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

rozproszenie
rozmową

— —

Komunikaty werbalne T brak brak

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

T T T

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

T T
eksperymentowa-

nie z kolorami

T

Wprowadzanie zmian po
zakończeniu malowania:
tak (T)/nie (N)

N
pomysł od
początku

T —

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

R R R

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

Rysunek
przedszkolaka —

praca
zaplanowana

Kwiaty —
kwiaty, słońce

Natura —
przyroda, flora,

fauna

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę
z problemami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

N N T
poczucie krzywdy

wiecznej ofiary

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

N N średnio

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

chciałabym
dowiedzieć się
czegoś o sobie

mam nadzieję, że
dowiem się czegoś

nowego o sobie

ciekawego
doświadczenia,

że można
dowiedzieć się

czegoś ciekawego
o autorze
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5 6 7 8 9

N
widać tło

T T T
widoczne brzegi

T

wobec kolorów

jasne, ciemne nie ma pomarańczowy,
zielony, biały,

żółty, niebieski,
czarny

żółty, czerwony,
niebieski, zielony,

czarny

zielony, czerwony,
żółty, biały

6 wszystkie — — 4

czerwony, zielony czerwony duża różnorodność brązowy czarny z białym

— śmiech — zaangażowanie duże skupienie

brak T T brak brak

T T T — —

T T T T
nakładanie

warstw

T
na zielony żółty
plus czerwony

niewielkie N T — T
bardzo często

A A A A A

Leśna polana —
schyłek wiosny,

miejsce samotnego
wypoczynku

Łąka w maju —
słońce, wietrzyk

brak —
łagodne, proste

kształty,
harmonia, ład

Gra kolorów —
praca nie nastraja

optymistycznie

Uspokojenie —
spokój, harmonia,

ciepło, spacer,
???

dla osoby malującej

N N T N N

w niektórych
sytuacjach

N N
bardzo

N N

byłam ciekawa,
jak zareaguję na
pracę z farbami,
ponieważ dawno
temu malowanie
było wielką moją
pasją, a od kilku

lat nie znajduję na
to czasu

chciałabym
dowiedzieć się
czy moja praca

faktycznie
pokazała moje

uczucia w danej
chwili

poznania czegoś
nowego,

doświadczenia
nowych rzeczy,
dowiedzenia się
czegoś o sobie

nie wiem w przyszłości taka
zabawa będzie

mnie cieszyła od
samego początku

cd. tab. 5
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1 2 3 4

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

czułam spokój
zadowolenie,

dobrze się
bawiłam, można

było uwolnić
i popuścić hamulce

emocjonalne
i robić to, na co
ma się ochotę —

bez kontroli
swojego

zachowania

bardzo pozytywne
odczucia, radość,
zadowolenie, że
mogłam sobie
pomalować za

pomocą palców,
mogłam się

pobawić farbkami

przyjemność

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T
bardzo

T
bardzo

T

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

T
zakup farb

T
zakup farbek

N

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

muzyka
wprowadza
specyficzny

klimat podczas
malowania,

muzyka straszna
wprowadzała ele-
ment stresu, poza
tym muzyka po-

zwalała się zrelak-
sować, wyciszyć

bardzo pozytywny
wpływ miała na
mnie muzyka,

dzięki niej malo-
wałam spontanicz-
nie, dobór muzyki

odpowiadał mi
w 90%, jeden

utwór nie za bar-
dzo

podobała mi się
muzyka, chciałam,
żeby elementy ry-
sunku ilustrowały

poszczególne
utwory; muzyka
mi odpowiadała

Jesteś ekstrawertykiem (E) czy
introwertykiem (I)?

E E E

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?
Tak (T)/nie (N)

lubię mówić, lubię
się śmiać, zwłasz-
cza podczas tych
czynności, które

sprawiają mi przy-
jemność

T i N
podczas słuchania
muzyki raczej nie
mówiłam, ale gdy
pojawiał się kolej-

ny utwór wyra-
żałam opinię na
jego temat, tzn.

czy mi się podoba,
czy nie

N
za wyjątkiem
dzielenia się

kolorami;
miałam potrzebę

śpiewania
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5 6 7 8 9

czułam się jak
na zajęciach

z plastyki, które
bardzo lubiłam,
sprawiło mi to

ogromną radość
i przyjemność

spokój, skupienie,
zadowolenie

z siebie

radość,
podekscytowanie,

chęć robienia
czegoś

pozytywnego,
same pozytywne

odczucia

przyjemność na początku obrzy-
dzenie, nie potra-

fiłam zanurzyć
palców w farbie,

ale wraz z rytmem
muzyki poddałam
się zajęciom i jak

zapomniałam
o obrzydzeniu, za-
częła mnie cieszyć

owa swoboda
wypowiedzi

T
bardzo intere-

sujące, przyjemne,
odprężające, relak-

sujące

T T
bardzo, jestem bar-

dzo pozytywnie
zaskoczona

T T

N T
zakup farb

T
zakup farb

N N

muzyka bardzo
pozytywnie mnie
zaskoczyła, tylko
jeden utwór nie

pasował do
mojego malowidła,

ponieważ był
przygnębiający

i kojarzył mi się
z czarnymi
barwami

dobór muzyki wy-
śmienity, pobu-
dzała, zachęcała

do tworzenia, wy-
rażania siebie

zajęcia bardzo mi
się podobały, mu-
zyka odpowiadała
mi w zupełności,

wywoływała
u mnie różne emo-
cje, co starałam się

odzwierciedlić
w formie pracy

(kolory, kształty)

niektóre kawałki
utworów nie

odpowiadały mi

muzyka była tutaj
głównym elemen-
tem mojej pracy;
dobór był jak naj-
bardziej zbliżony
do dźwięku, ryt-

mu; z tym,
z czym kojarzył
mi się dźwięk,
takich kolorów

używałam

I E E E I

T
choć

sporadycznie

T N nie bardzo T

cd. tab. 5



128

1 2 3 4

Tytuł pracy nadany przez autora Łąka Wakacje pod
palmami lub

Kwiatki (palemki)

Impresje na temat
sielanki i grozy

Format pracy [cm] 50 × 35 50 × 35 50 × 35

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

207 208 209

Praca

Uwagi praca uproszczona,
schematyczna

— interpretacja obser-
watora naiwna;

bardzo ciekawa pra-
ca ze względu na
przyjęte założenie
o ilustracji muzyki

Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

9
Agnieszka

lat 23

10
Barbara
lat 24

11
Aneta
lat 23

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

D Z D

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

T N T

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

UCH CH UCH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

N — N

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

— N N

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

N N T

Wyniki badań z 8 maja 2004 roku dla
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5 6 7 8 9

Wiosenny motyl Pole ? Chaos Bliżej
nieokreślony

nieład

61 × 43 50 × 35 50 × 35 50 × 35 50 × 35

210 211 212 213 214

— — — — —

cd. tab. 5

12
Agnieszka

lat 31

13
Sabina
lat 23

14
Adam
lat 29

15
Iwona
lat 24

16
Anna
lat 34

5 6 7 8 9

do tworzywa

Z Z Z Z —

N N T N N

CH BCH CH UCH UCH

T T N T T

— T N N N

T N T T T

T a b e l a 6
grupy: Artezajęcia — studia niestacjonarne
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1 2 3 4

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

wycieranie wycieranie N

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

N N T

Czas startu do zajęć od razu od razu nie od razu

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

niewielkie brak długie przerwy

Łączny czas wykonania pracy [min] 30 30 20

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

DŚ DŚ ODŚ

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

podkład wcieranie kropkowanie,
wcieranie

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

kreska, plama,
kropka, koło, ślady

paznokcia

zygzak, spirala,
koło, kreska

kreska, plama,
kropka, koło

Przewaga elementów łagodnych
(Ł)/ostrych (O)

Ł O Ł

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

T N
widoczne tło

N
widoczne tło

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów zielony, niebieski,
brak pozostałych

— biały, czerwony,
niebieski, żółty,
czarny, zielony

Liczba użytych kolorów 5 5 6

Kolor dominujący zielony zielony żółty

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

pozytywna bez większego
zadowolenia

niezadowolenie

Komunikaty werbalne — — brak

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

T — N

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

T T
częste

T

Wprowadzanie zmian po
zakończeniu malowania:
tak (T)/nie (N)

T T T
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5 6 7 8 9

— N 3 razy N N

czasu

T N T N N

nie od razu od razu nie od razu od razu od razu

brak brak kilka sekund brak 2 × 1

20 20 20 15 20

ruchu

— DŚ DŚ i ODŚ ODŚ DŚ

kropkowanie wcieranie kropkowanie,
wcieranie,

podkład, koleiny

wcieranie wcieranie,
podkład

kropka, plama plama, kropka,
spirala

kreska, spirala,
kropka, łuki,

zygzak

plama, zygzak,
koło, kreska, fale

kreska, plama,
łuki

Ł Ł O Ł Ł

T T T N
widoczne tło

N
widoczne tło

wobec kolorów

— zielony, niebieski,
żółty, czerwony,

czarny, żółty, biel

żółty, czerwony,
zielony, żółty,

niebieski, biały,
czerwony, czarny,

żółty

żółty, niebieski,
czarny, zielony,

czerwony

niebieski,
czerwony, biały,
żółty, zielony,

czarny

— cała gama
[6 — przyp. G.S.]

6 5 6

zielony zielony czerwony niebieski zielony

— zadowolenie,
spokój

spokój bez wyrazu brak

— T brak brak brak

T T T obojętność —

— N T T T

— N — N N

cd. tab. 6



132

1 2 3 4

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

R R A

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

Życie na wsi —
pejzaż, koniec lata

Krajobraz gór —
niezdecydowanie

Wulkan radości —
zadowolenie

z życia, szczęście,
trochę nostalgii

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę
z problemami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

— N częste napady
smutku, który jest

bezpodstawny

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

trochę trochę, zależy od
sytuacji

N

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

lepszego poznania
siebie, dobrej

zabawy

poznania
czegoś nowego

i może
wykorzystania

tego w przyszłości

lepszego poznania
siebie

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

skupienie,
zadowolenie

zmieszanie,
niepewność,

sugerowałam się
pracami innych,

z początku
strach przed

ośmieszeniem,
a później luz

i brak tej
niepewności;
widziałam, że

inni nie są
skrępowani, więc
też zaczęłam się

dobrze bawić

myślałam, że będę
miała problem

z wyborem tego,
co mam

namalować,
a okazało się

inaczej i pomysły
same przychodziły

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T T
bardzo

T
coś nowego,

fajnego

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

N N N
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5 6 7 8 9

R A A R A

Wiosenny ogród
— maj

Krajobraz —
natura, przyroda,

szczęście,
swoboda, radość

z życia

Barwny chaos —
ciepło, radość

Bezludna wyspa
— tęsknota
za chwilą

zapomnienia,
samotności

Wicher —
rozwiane drzewa
uginające się pod
wpływem wiatru

dla osoby malującej

N jestem nerwowa
zbyt szybko

i impulsywnie
reaguję na pewne

bodźce

nie chcę na to
pytanie

odpowiadać

N
jestem otwarta,
zrównoważona

—

N N N N N

dowiedzenia się
czegoś o sobie

być może pewnej
analizy własnej

siebie

jeszcze nie wiem,
spróbuję bliżej się

z nią zapoznać

— —

ciekawość co
z tego wyniknie,
radość z pewnej
formy zabawy

zaangażowanie
w pracę, miły

nastrój,
odpoczynek

i relaks,
możliwość

wykonywania
prac manualnych,

które bardzo lubię;
praca z osobami,

które bardzo lubię
bardzo mnie

cieszyła

były dwa
szczególne

momenty, które
wpłynęły na to, co

malowałem:
ożywienie,

zabawa, radość na
utworze

bluesowym,
niepokój,

zagrożenie
w czasie

mrocznego utworu

podobało mi się
to, że chciało mi

się tańczyć w rytm
muzyki, byłam

rozluźniona,
nie chciało mi się

rozmawiać

podoba mi się
taka forma zajęć,
jednak hamowało

mnie to, że
niestety nie

potrafię malować

T T
bardzo

T
bardzo

T T

N N N N N

cd. tab. 6
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1 2 3 4

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

muzyka
odpowiadała mi,

czasem sama
„niosła”, wpływała

na tempo
malowania, a także

na chęć użycia
barw, muzyka

smutna kojarzyła
mi się z czarną

barwą

muzyka była inna,
niż ta, do której

jestem
przyzwyczajona,
ale była bardzo
fajna, czasami

zaskakująca tak, że
z momentem jej

usłyszenia
podnosiłam głowę

w przyjemny
nastrój

wprowadziły mnie
utwory wolniejsze,

bez słów,
wyjątkiem był
utwór jazzowy,
nie lubię takiej

muzyki

Jesteś ekstrawertykiem (E) czy
introwertykiem (I)?

I E E

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?

N nie mówienia bez
sensu, ale pytania
o czynności, co

robić

N
komentowałam

utwory muzyczne

Tytuł pracy nadany przez autora Moje ulubione
miejsce

Kocham góry Lot pod niebem
w nieznane

Format pracy [cm] 50 × 35 50 × 35 50 × 35

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

215 216 217

Praca

Uwagi — — —
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5 6 7 8 9

wolałabym więcej
klasyki

zajęcia mogą być
próbą otwarcia się

na zewnątrz
i przekazania

swoich myśli czy
emocji na papier;

dobór muzyki
bardzo mi

odpowiadał,
w szczególności,
że był powiązany
łącznie z muzyką,

nie tylko
klasyczną

repertuar
podziałał na mnie

twórczo
w utworach

opisanych wyżej,
pozostałe już nie
miały takiej siły,
choć starałem się
oddać ich klimat

na kartce

zajęcia podobały
mi się, czułam się
rozluźniona pod

wpływem muzyki,
bo takiej muzyki

słucham
w chwilach

relaksu, miało to
dla mnie duże

znaczenie

muzyka podczas
malowania była
zróżnicowana,

nie odpowiada mi
każdy gatunek
muzyki, jeden

fragment
muzyczny nieco
mnie zirytował

E E E E E
zdecydowanie

T T
jestem gadułą, ale

starałam się
ograniczać

w mówieniu

N N N

Wiosna Spokój i radość Artezajęcia Bezludna wyspa Halny

50 × 35 50 × 35 50 × 35 50 × 35 50 × 35

218 219 220 221 222

bardzo słaba
obserwacja

wykonana przez
Sylwię

— — zgodność
tytułów

obserwatora
i autora

cd. tab. 6
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Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

A
Sylwia

B
Agnieszka

lat 24

C
Joanna
lat 23

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

Z Z Z

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

N N N

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

BCH CH CH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

T T T

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

N N T

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

N N N

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

N N N

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

N N N

Czas startu do zajęć od razu od razu od razu

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

brak częste, na
zastanawianie się

krótka, wytarcie
rąk

Łączny czas wykonania pracy [min] 15 15 —

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

DŚ DŚ ODŚ

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

kropkowanie,
wcieranie,

podkład, koleiny

wcieranie koleiny

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

kreska, plama,
kropka, koło

plama, kreska spirala, koło, fale

Przewaga elementów łagodnych
(Ł)/ostrych (O)

O Ł Ł

Wyniki badań z 28 maja 2004 roku dla
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D
Brygida
lat 30

E
Anna
lat 24

F
Magda
lat 23

G
Łukasz
lat 23

H
Mariusz
lat 25

5 6 7 8 9

do tworzywa

D Z Z Z D

N N N N T

NCH CH CH BCH UCH

N T T T —

T T N T —

T — N N T

wycieranie N N — —

czasu

N N N N T

od razu od razu od razu od razu nie od razu

częste wycieranie — brak brak częste

18 — 18 15 15

ruchu

ODŚ ODŚ DŚ i ODŚ — DŚ

wcieranie,
koleiny

wcieranie wcieranie wcieranie,
podkład

nakładanie

kreska, zygzak plama, kreska,
zygzak

kreska kreska, kropka,
łuki

kreska, zygzak,
koło, kropka,

liczby

O Ł Ł Ł Ł

T a b e l a 7
grupy: Artezajęcia — studia niestacjonarne
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1 2 3 4

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

T N
wolne brzegi

T

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów czerwony, żółty,
zielony, niebieski,
czerwony, czarny,

biały

przewaga ciem-
nych [to nie jest
prawda — dop.

G.S.]

niebieski

Liczba użytych kolorów 6 duża różnorodność
(? tylko 3)

kilka
[5 — dop. G.S.]

Kolor dominujący czerwony zielony biały, żółty

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

zadowolenie skupienie dobra

Komunikaty werbalne brak brak T

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

Z — Z

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

T T T

Wprowadzanie zmian po
zakończeniu malowania:
tak (T)/nie (N)

T T N

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

A A A

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

Wulkan — praca
dynamiczna, żywa,
pobudzająca, róż-

norodna

Rzeka życia —
rwąca rzeka,

piasek, słońce,
życie, radość, po
drugiej stronie

smutek, dwa obli-
cza codzienności,
rzeka to sprawy,

które wykonujemy
rutynowo, mecha-

nicznie

Niebo po burzy —
pełna jasność,

słońce schodzące
na ziemię

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę
z problemami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

N N N

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

N N N
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5 6 7 8 9

T T T T N
widać tło

wobec kolorów

zielony, biały,
niebieski,

czerwony (czarny)

mieszanie kilku
naraz

biały, niebieski,
zielony, czarny,
zielony, biały,

czerwony, żółty

żółte tło brązowy, żółty,
biały, czarny,

niebieski,
czerwony

6 — 6 wszystkie 6

niebieski niebieski niebieski biały, brązowy brązowy, zielony

— zamalowanie
całego arkusza

skupienie,
powaga

— niezbyt
przyjemna

— T brak T —

Z obojętność Z — obojętność

T T T — —

T
częste nanoszenie
farby, poprawianie

kolorów

— T
nakładanie

kolorów na inne

— —

A A A A R

Nie chcę —
niechętne

poddanie się
zabawie,
niewielka

wyobraźnia

Abstrakcyjny
zachód słońca —

zabawa
w komponowanie

kolorów, efekt
przypadkowy,
praca ponura

Niebo przed
burzą

brak tytułu Północ — bal
sylwestrowy —
smutek, chaos,

samotność

dla osoby malującej

N N
często i szybko
się denerwuję

N N N

N N N N T
zależnie od

sytuacji
i otoczenia

cd. tab. 7
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1 2 3 4

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

fajnie spędzony
czas,

dobra zabawa

że po takim
doświadczeniu

sama będę mogła
kiedyś

wykorzystać to

bliższego
zapoznania się

z metodą,
kolejnymi jej

etapami

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

nie miałam
szczególnych

odczuć

było to dla mnie
nowe i ciekawe
doświadczenie

przyjemne
uczucie, radość

z zabawy

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T T T

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

N T
zakup farb

T
zakup farb

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

muzyka była
ciekawa, ale nie
miała większego
wpływu na to, co

malowałam

dobór muzyki
jak najbardziej

odpowiedni

z całą pewnością
muzyka wpływała

na ruchy dłoni,
które prowadziłam

w rytm muzyki,
aczkolwiek nie
była to muzyka,
którą sama bym

wybrała

Jesteś ekstrawertykiem (E)
czy introwertykiem (I)?

E I E

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?
Tak (T)/nie (N)

N N T
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5 6 7 8 9

prawdopodobnie
zaproponuję ją

swojemu dziecku,
metoda wydaje mi

się dobra
w stanach

negatywnych
emocji, gniewu

itp.

właściwie nie
wiem, może będę
patrzyła inaczej
na inne obrazy,
z miłą chęcią

wykorzystałabym
tę metodę kiedyś
w swojej pracy

integracji,
urozmaicenia

zajęć, nowości,
przyjemnej pracy

poznania bardziej
siebie

—

starałam się wczuć
w muzykę

jakbym była
znowu dzieckiem,
z tą tylko różnicą,
że nie musiałam
uważać, żeby się
nie pobrudzić, to

mi bardzo
odpowiadało,
cieszyło mnie

takie malowanie

przyjemność,
wolność, pełny

komfort, refleksje
podczas słuchania

zmienne nastroje możliwość
wyrażenia swoich

emocji

T T
bardzo

T
bardzo

T
bardzo

T

T
nie miałam farb

T
zakup farb

T
zakup farb

N N

dobór muzyczny
odpowiadał mi

w pełni

szczerze mówiąc,
bardziej

odpowiadała mi
muzyka, kiedy
obserwowałam;

ale muzyka, kiedy
ja malowałam
również była

przyjemna

muzyka
odpowiadała mi

pod wpływem
utworów

dobrałem kolory
i przyspieszałem
lub zwalniałem

tempo malowania

ciekawe zajęcia,
muzyka dobrze

dobrana

E E E E I

T
na temat prac

innych

T
ale sadzę, że było
to spowodowane

tym, że przy
jednym stoliku
było kilka osób

zależnie
od utworu

N N

cd. tab. 7
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1 2 3 4

Tytuł pracy nadany przez autora Trujący kwiat Nicość Zachód słońca

Format pracy [cm] 61 × 43 50 × 35 50 × 35

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

223 224 225

Praca

Uwagi — — —

Uczestnicy badania
i ich symbol

Kryteria

I
Marcin
lat 25

J
Agnieszka

lat 27

K
Łukasz

1 2 3 4

Stosunek

Postawa wobec malowania:
zaangażowanie (Z)/dystans (D)

Z D Z

Opór przed zanurzeniem rąk
w farbach: tak (T)/nie (N)

N N N

Nastawienie wobec zadania —
uczestnik podejmuje malowanie
bardzo chętnie (BCH), chętnie (CH),
umiarkowanie chętnie (UCH),
niechętnie (NCH), bardzo niechętnie
(BNCH)

CH CH CH

Szybkie podjęcie czynności
malowania: tak (T)/nie (N)

T — T

Werbalizacja podczas pracy:
tak (T)/nie (N)

T N T

Lęk przed zabrudzeniem:
tak (T)/nie (N)

N N N

Częste mycie rąk podczas zajęć:
tak (T)/nie (N)

N N T

Element

Zwlekanie z podjęciem malowania:
tak (T)/nie (N)

T T N

Czas startu do zajęć po 2 min nie od razu od razu

Wyniki badań z 8 maja 2004 roku dla
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5 6 7 8 9

Słońce po burzy Morze Burza Dwie strony
medalu

Refleksje
czasoprzestrzenne

61 × 43 61 × 43 50 × 35 50 × 35 50 × 35

226 227 228 229 230

— — — słaba obserwacja słaba obserwacja

cd. tab. 7

L
Katarzyna

lat 24

Ł
Justyna
lat 24

M
Aneta
lat 34

N
Justyna
lat 24

O
Ewa

lat 26

5 6 7 8 9

do tworzywa

Z Z Z Z Z

N N N N N

BCH CH CH CH BCH

T T T T T

T N N N —

N N N N —

N T — N —

czasu

N N N N N

od razu od razu od razu od razu od razu

T a b e l a 8
grupy: Artezajęcia — studia niestacjonarne
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1 2 3 4

Długość przerw i ich częstotliwość
[min]

krótkie, chwilowe brak brak

Łączny czas wykonania pracy [min] — 25 25

Element

Kierunek ruchów rąk: dośrodkowy
(DŚ)/odśrodkowy (ODŚ)

— DŚ DŚ

Technika nakładania farby:
kropkowanie, wcieranie, tworzenie
grubego podkładu, robienie kolein

kropkowanie,
wcieranie,
podkład

kropkowanie,
wcieranie,

podkład, kapanie

wcieranie

Rodzaj śladu: kreska, plama, kropka,
zygzak, spirala, koło, trójkąty,
kwadraty, inne

kreska, plama,
kropka, koło, łuki

plama, kropka,
kreska

kreska, zygzak,
spirala

Przewaga elementów łagodnych
(Ł)/ostrych (O)

Ł Ł O

Kompozycja pracy — wykorzystanie
całej przestrzeni: tak (T)/nie (N)

N
widać tło

T T

Zachowanie się

Kolejność zastosowanych kolorów brązowy, zielony,
niebieski, czarny,

żółty, szary

początkowo
kolory czyste

od czarnej do
coraz jaśniejszej

[barwy]

Liczba użytych kolorów dużo 6 7

Kolor dominujący niebieski czerwony —

Reakcja na kolor widziany na
arkuszu

śmiech — skupienie

Komunikaty werbalne T brak T

Zadowolenie z efektu końcowego:
tak (T)/nie (N)

T
bardzo

T —

Poprawianie nałożonego koloru:
tak (T)/nie (N)

T N N

Wprowadzanie zmian po
zakończeniu malowania:
tak (T)/nie (N)

T
nakładanie
kolorów

N N

Typ pracy:
abstrakcyjna (A)/realistyczna (R)

R A A

Tytuł pracy nadany przez
obserwatora oraz komentarz

brak tytułu —
góry, przyroda,
drzewo, woda

Płynność koloru —
kolory

dobierane do
muzyki, smutna,
czarny, lekkie,
żółty, niebieski

brak tytułu —
uporządkowanie,

ład, brak
możliwości zmian
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5 6 7 8 9

brak co 2 min brak brak brak

— 20 30 30 15

ruchu

DŚ DŚ DŚ DŚ ODŚ

wcieranie,
podkład, koleiny

wcieranie wcieranie kropkowanie,
podkład

wcieranie

plama, kreska,
łuki, fale, dłoń

plama, kreska,
zygzak, koło

plama, kreska,
kropka

kreska, kropka,
plama

plama, koło

Ł Ł Ł Ł Ł

T T T T T

wobec kolorów

niebieski, czerwo-
ny, zielony [brak

wyliczenia pozosta-
łych — dop. G.S.]

żółty, niebieski,
czerwony, potem

mieszanie

zielony, żółty
[brak wyliczenia
pozostałych —

dop. G.S.]

— żółty, niebieski,
zielony,

czerwony, biały

wielokolorowa 5 7 wszystkie 5

brak czerwony zielony czerwony czerwony, zielony

brak normalna — — —

— brak — — brak

brak reakcji T T — T

T T T T T

T
niebieski

zamalowany
wieloma kolorami

T — — T
wypełnianie

wolnych
przestrzeni

A A R A R

— Góry i doliny —
staranny dobór

kolorów, sielanka,
spokój, pogoda

—
drzewo, ciepło,

wiosna

Pawie oko Łąka

cd. tab. 8
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1 2 3 4

Dane z kwestionariusza

Czy uważasz się za osobę
z problemami emocjonalnymi?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie to problemy?

N
lekko nerwowy

czasami

czasami jestem
nerwowa

T
problem

z wyrażaniem
uczuć, zwłaszcza

pozytywnych

Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
Tak (T)/nie (N)

trochę N N

Czego spodziewałaś(eś) się po
metodzie FP?

zabawy że będą ciekawe nie wiem

Co czułaś(eś) podczas malowania?
Czy doświadczałaś(eś) szczególnych
emocji w trakcie pracy?

spokój,
uniesienie

podobało mi się,
kolory nakładałam

zgodnie
z nastrojem,

który panował
w momencie

słuchania utworów
muzycznych

czułem się
zrelaksowany
i starałem się

poddać emocjom,
jakie wywoływała

muzyka

Czy zajęcia były dla ciebie ciekawe?
Tak (T)/nie (N)

T T
bardzo

T
bardzo

Czy miałaś(eś) problemy techniczne
podczas przygotowywania się do
zajęć, robienia farb, gromadzenia
materiałów?
Tak (T)/nie (N)
Jeśli tak, jakie?

N T
zakup farb

N

Podziel się refleksjami dotyczącymi
odtwarzanej muzyki

dobór muzyki
odpowiadał mi,

poza małymi
wyjątkami

o tyle o ile, jedne
fragmenty tak,

inne nie

gdy była
odtwarzana

wesoła muzyka,
sięgałem po jasne
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5 6 7 8 9

dla osoby malującej

wiele rzeczy
mnie irytuje, dość

łatwo mnie
zdenerwować

N
chyba, że je
nabyłam po

urodzeniu dziecka
z poważną wadą

serca

N N N
choć może inni je

dostrzegają

N N N N N

uwolniłam swoje
emocje, dziecinne

zachowania,
których na co

dzień nie można
wszędzie

okazywać;
poczułam jakąś

ulgę, radość

odprężenia,
chwili relaksu,

odsunięcia na bok
problemów dnia

codziennego,
chwili

zapomnienia

bardziej czytelna
moja osobowość,
czy potrafię na

chwilę zapomnieć
o problemach

fajna zabawa nie wiem,
odprężenia,

chociażby ze
względu na

muzykę

radość, a wraz ze
zmianą muzyki

spokój, wycisze-
nie, ale również

pobudzenie;
nie miałam

oporów
z wyrażeniem

tego, co właśnie
czułam na papier

i słownie

poczucie
niezależności,
wyzwolenie

emocji

w pełni
zrelaksowałam się,
przestałam myśleć

na chwilę
o problemach;
potrafiłam się

ożywić, uspokoić

były to uczucia,
które się kłębiły
we mnie, czułam

się dobrze

bardzo mi się to
podobało, ze
względu na
możliwość

dotykania farb
(bezpośrednio)

T
bardzo

T
bardzo

T
bardzo

T T
były czymś

nowym,
mobilizacja do

czynnego
uczestnictwa

N N N N N

muzyka bardzo
mi się podobała,

potrafiła wyciszyć,
ale również

dobór muzyki
uważam, że był
właściwy, dawał

poczucie

muzyka bardzo
dobrze dobrana

podobała mi się
muzyka, było

dobrze, czułam się
zrelaksowana

nie wszystkie, ale
większość utwo-
rów przypadła mi

do gustu

cd. tab. 8



1 2 3 4

kolory, gdy
poważniejsza —

po ciemne

Jesteś ekstrawertykiem (E) czy
introwertykiem (I)?

I E I

Czy odczuwałaś(eś) potrzebę
mówienia podczas malowania?
Tak (T)/nie (N)

T N N

Tytuł pracy nadany przez autora Zatoka Nastroje Melanż

Format pracy [cm] 70 × 50 70 × 50 70 × 50

Numer, którym praca została
oznaczona w książce

231 232 233

Praca

Uwagi duży format, wiele
planów, różny
rodzaj śladu

— —



5 6 7 8 9

pobudzić do
otwartego

działania, mogła
inspirować; nie

było utworu, który
mógłby mnie
zdenerwować
bądź znudzić

odprężenia;
uważam, że jest

to wspaniała
forma relaksu

E E E E E

T
czasami, chciałam

przekazać, co
myślę w danej

chwili

N T
jednak nie jest to

potrzebą moją,
lubię się wyłączyć

na moment

N T
kilka razy

Wyzwolenie Kolorowe życie Przyroda Burza myśli
uczucia własnej

świadomości

Ogród kwiatowy

61 × 43 61 × 43 70 × 50 50 × 35 50 × 35

234 235 236 237 238

słaba obserwacja
wykonana przez

Adama

— — słaba obserwacja —

cd. tab. 8



Rozdział 5

Muzyka  do  malowania  palcami

Zajęcia malowania dziesięcioma palcami mogłyby przebiegać bez tła mu-
zycznego. Obserwując początkową bezradność malujących, sądzę jednak, że
malowanie w ciszy nie jest optymalnym rozwiązaniem. Muzyka może inspiro-
wać, pobudzać, uspokajać — w zależności od sytuacji. Właśnie w ten sposób
starałam się wpływać na zachowania poszczególnych grup. W przypadku grup
bardzo wyciszonych, których uczestnicy pracowali dość wolno, decydowałam
się na muzykę żywą i dynamiczną, która miała pobudzić malujących. Grupy
koedukacyjne, których uczestnicy wciąż rozmawiali, śmiali się głośno oraz
błaznowali, przeszkadzając mnie i innym, próbowałam uspokoić przez nastrojo-
we utwory muzyczne.

Jeszcze przed zajęciami każda osoba podawała mi dokładną listę ulubionych
utworów muzycznych oraz tych utworów (częściej gatunków) muzycznych, któ-
rych słuchania unika. Niestety, wśród utworów lubianych najczęściej znajdowały
się popowe przeboje gwiazd MTV. Odpowiadając za sprawną organizację zajęć,
często z dużą ilością uczestników, stworzyłam zatem muzyczną bibliotekę, pro-
ponując kolejnym grupom wybrane przez siebie utwory. Percepcja tych propozy-
cji okazała się w większości przypadków pozytywna, o czym świadczą wyniki
badań zawarte w rozdziale trzecim, a także dane zamieszczone w tabelach.

Najczęściej korzystałam z kompozycji: J. Brahmsa, P. Czajkowskiego,
E. Griega, C. Saint-Saënsa, M. Musorgskiego, J. Straussa, A. Pärta, muzyki
Z. Preisnera, muzyki filmowej (J.A.P. Kaczmarek — Marzyciel, M. Lorenc —
Bandyta), etnicznej (wybór utworów M. Kydryńskiego — Siesta, R. Robertson
— Muzyka rdzennych Amerykanów), utworów w wykonaniu klarnecisty Woj-
ciecha Mrozka, utworów przygotowanych do warsztatów w ramach projektów
Europa in Takt (warsztat Shadow Music), Europa — integracja — sztuka (pro-
jekt Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii UŚ), materiału zawartego na
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płycie przygotowanej do zajęć eksperymentalnych z dziećmi1. Oprócz muzyki
artystycznej korzystałam także z twórczości instrumentalnej P. Gabriela,
G. Piotrowskiego, L. Możdżera, K. Jaretta, Vangelisa, P. Metheny, M. Oldfiel-
da, K. Komedy, T. Stańki, utworów wokalnych: Freedom is voice B. McFerri-
na, Confians M. Cinelu, eksperymentów głosem J. Skoliasa. Odtwarzane były
także utwory mało znane: Yearning zespołu Giles, Jealous Guy z płyty
M. Peyroux, Lullaby G. Bregovicia, jazzowa aranżacja Różowej Pantery
H. Manciniego, zawsze wywołująca radość i zdziwienie uczestników.

W grupie uczestników studiujących stacjonarnie (N = 206) pozytywny od-
biór muzyki odnotowano u 150 osób (72,815%). Obojętny stosunek do
wysłuchanych utworów muzycznych miało zaledwie 13 osób (6,310%). Ocena
negatywna pojawiła się u 19 uczestników (9,223%), a 24 osoby (11,650%) nie
miały żadnych uwag.

W grupie uczestników studiujących niestacjonarnie (N = 207) pozytywny
odbiór potwierdziły 183 osoby (88,41%), stosunek obojętny wskazało 7 uczest-
ników (3,38%), a negatywny 8 (3,86%). Żadnych uwag na temat tła muzyczne-
go nie miało 8 osób (3,865%), odpowiedzi nie udzieliła jedna osoba (0,48%).
Dla uczestników studiujących niestacjonarnie wskaźnik pozytywnego odbioru
muzyki był o 15,6% wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem dotyczącym osób
studiujących stacjonarnie. W przypadku studentów niestacjonarnych trzykrotnie
niższy był także wskaźnik negatywnej oceny materiału muzycznego.

Wśród wszystkich uczestników badania (N = 413) ocenę pozytywną tła mu-
zycznego przyznały 333 osoby (80,63%). Muzyka pozostała obojętna dla 20
osób (4,854%). Komentarz negatywny odnotowano w 27 przypadkach
(6,538%). Dotyczył on najczęściej pojedynczych utworów, które świadomie zo-
stały przeze mnie wprowadzone w celu zaskoczenia. Uwag nie miały 32 osoby
(7,748%), jedna osoba (0,242%) nie udzieliła odpowiedzi.
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1 Zajęcia te zostały opisane w książce K. K r a s o ń, G. S z a f r a n i e c: Dwa światy.
Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja, odkrywanie, poznawanie. Kraków 2000.
Ścieżki muzyczne Radość i Niepokój.
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Wykres 90. Ocena repertuaru muzycznego — studia stacjonarne i niestacjonarne



Dobór materiału muzycznego do zajęć terapeutycznych to trudne i odpo-
wiedzialne zadanie. Więcej informacji na ten temat zawarłam w publikacji Sty-
mulacja rozwoju psychoruchowego przez specjalną edukację artystyczną2,
w której podaję (korzystając z różnych źródeł) repertuar artystyczny zalecany
do tego typu zajęć. Z moich doświadczeń warsztatowych wynika, że szczegól-
nie inspirujący okazał się utwór Taniec Eleny M. Lorenca (z filmu Bandyta),
przez rosnące tempo utworu, typową dla kompozytora melodyjność i zastoso-
wane instrumentarium. Taneczna forma utworu ma ogromne znaczenie aktywi-
zujące. Utwór Pogoń z tego samego filmu pozwala uczestnikom na większą
mobilizację psychomotoryczną, wprowadza nastrój grozy, niepokoju — dzięki
temu niweluje znużenie, jakie mógł wywołać wcześniejszy, zbyt spokojny re-
pertuar. Podobne znaczenie miał także utwór The Doge’s Palace M. Oldfielda
(z płyty The Millenium Bell). Jego rotacyjna struktura melodyczna w sposób
widoczny wpływała na sferę motoryczną uczestników. Identyczny efekt można
osiągnąć, wykorzystując, np. na zajęciach z osobami z niepełnosprawnością in-
telektualną, utwór Lot trzmiela (M. Rimskiego-Korsakowa)3. Innym utworem
wywołującym niepokój słuchaczy jest Birdy’s Flight P. Gabriela.

Z utworów o inspirującym, uspokajającym wpływie wymienić należy:
Lullaby G. Bregovicia, ścieżkę dźwiękową filmu Marzyciel (J.A.P. Kaczmarek:
Piano Variation in Blue). Uwagę zwraca także wirtuozeria pianistyczna
L. Możdżera, który tak jak M. Davis gra w sposób bardzo oszczędny. Godne
polecenia są także utwory Z. Preisnera (ścieżka dźwiękowa filmu Dekalog
czy10 łatwych utworów na fortepian w wykonaniu L. Możdżera — Melodia na
dzień dobry). Stymulowaniu wyobraźni twórczej sprzyja też polifoniczna wo-
kalistyka B. McFerrina, zarówno a capella, jak i w jazzowych aranżacjach
orkiestrowych. Wśród polskich wykonawców warto wskazać Jorgosa Skoliasa,
eksperymentującego głosem, odmiennymi nastrojami i zaskakującymi aranża-
cjami.

Do zajęć malowania dziesięcioma palcami nadaje się wiele utworów i ga-
tunków muzycznych. Sądzę, że szczególne znaczenie ma muzyka etniczna, stąd
propozycja kolekcji Siesta M. Kydryńskiego. Żaden utwór wykorzystany pod-
czas zajęć nie został wybrany przypadkowo, mam jednak świadomość, że moje
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2 G. S z a f r a n i e c: Stymulacja rozwoju psychoruchowego przez specjalną edukację
artystyczną. W druku. Zobacz także: G. S z a f r a n i e c: Wybrane koncepcje muzykoterapeu-
tyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Wybrane elementy terapii w proce-
sie edukacji artystycznej dzieci. Red. L. K a t a r y ń c z u k - M a n i a . Zielona Góra 2002;
G. S z a f r a n i e c, W. S a c h e r: Muzyczna stymulacja rozwoju dziecka autystycznego. Stu-
dium przypadku. W: Sztuka jako wsparcie rozwoju. Red. W. S a c h e r, M. K n a p i k. Biel-
sko-Biała 2007; G. S z a f r a n i e c: Rola muzyki w arteterapii. Prezentacja na Międzynarodowej
Konferencji Naukowej Musica Inter Artes 11 marca 2009 roku na Akademii Muzycznej w Kato-
wicach.

3 Mam na myśli zajęcia wpisane w cykliczne, autorskie warsztaty „Żywioły” prowadzone
przeze mnie w Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” w Katowicach w czerwcu 2009 roku.



preferencje bluesowe czy jazzowe miały wpływ na dobór kompozycji. Chętnie
także sięgałam po utwory muzyki awangardowej, np. Collage über B-A-C-H
(Arwo Pärt) czy Mozartsommer (Onuté Narbutaité — 1991).

Aby poznać ocenę uczestników zajęć, słuchaczy, warto przytoczyć wybrane
wypowiedzi:
— „dominowały pozytywne uczucia” (Maja lat 21, praca Straszek),
— „muzyka kształtowała koncepcję mojej pracy” (Mateusz lat 22, praca Afry-

kański czarownik),
— „muzyka wzbudziła pozytywne emocje” (Hania lat 22, praca Promienie ra-

dości),
— „była odpowiednia i żywa” (Agata lat 22, praca Dobra perspektywa),
— „muzyka przyjemna, kilka ulubionych utworów, widziałabym jeszcze kilka

innych” (Maja lat 24, praca Wewnętrzna energia),
— „muzyka instrumentalna bardzo dobra, poruszająca, wprawiająca w reflek-

sję” (Ania lat 23, praca Zachód słońca),
— „była pomocna, skłaniała do refleksji” (Wioletta lat 24, praca Miłość, ślub),
— „różnorodna, pobudzająca i relaksująca, dałam się ponieść muzyce” (Ilona

lat 23, praca Delikatny płomyk),
— „pomagała mi, kiedy się kończyła, czułam brak” (Marta lat 21, praca Wir),
— „muzyka inspirowała i pobudzała do działania lub uspokajała” (Aneta lat

22, praca Kolory świata),
— „muzyka w porządku, choć przyznam, że były momenty, w których jej nie

słyszałam” (Magda lat 23, praca Poszukiwanie drugiej strony),
— „wprowadzała nastrój, inspirowała do malowania” (Dorota lat 24, Niestabil-

na łódź),
— „muzyka bardzo mi się podobała, powodowała, że nanosiłam zmiany na

pracę” (Kamila lat 25, Słońce po burzy).
Inna grupa:

— „muzyka bardzo zróżnicowana emocjonalnie, niejednolita, pomagała w pra-
cy” (Andżelika lat 23, Nadzieja),

— „zajęcia były trochę za krótkie, miałabym chęć malować dłużej, z jednej
strony czułam presję czasu, z drugiej muzyka działała na mnie kojąco, dla-
tego też czułam się odprężona” (Ewa lat 22, Wiosenny dzień w lesie),

— „muzyka jest pomocna, gdyż nie skupiamy się na myśli: Co ja maluję?
A jak mi nie wyjdzie?” (Julia lat 22, Ponad podziałami),

— „przyznam szczerze, że nie zwróciłam szczególnej uwagi na muzykę, tak
pochłonęło mnie malowanie” (Agata lat 22, Bez ograniczeń),

— „muzyka powodowała odczucia smutku i straty oraz refleksji” (Ewa lat 23,
Przebłysk w cieniu),

— „uwielbiam Griega, zwłaszcza Poranek ze suity Peer Gynt, chociaż przy
malowaniu wolę słuchać czegoś żywszego, np. Preludium z Carmen Bizeta”
(Berenika lat 23, Nasturcja),
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— „muzyka była dopasowana, nie przeszkadzała mi, była ok” (Krzysztof lat
22, Dzień — wschód i zachód słońca),

— „muzyka nie była odpowiednia dla mnie, grupa poprzednia miała lepiej do-
brane utwory” (Ania lat 22, Rozstaje obok siebie), dalej Ania pisze jednak:
„czułam cudowną przyjemność, ekspresję, obrazy same wypływały spod
moich palców, odkryłam w sobie dziecięcą radość”,

— „muzyka zmienna, mogła pomagać wprowadzać w nastrój, aczkolwiek na
mnie nie działała w sensie takim, że raczej nie zmieniałam stylu malowania
czy koloru pod wpływem zmiany muzyki (chyba)” — (Joanna lat 23, Lawa
miłości),

— „muzyka uspokajała lub przyspieszała moje ruchy, znam tę muzykę, dobrze
mi się jej słuchało, dała mi komfort, miałam ochotę przedrzeć się przez pa-
pier — wyrazić coś jeszcze mocniej, niż umiem” (Kasia lat 22, Demon),

— „bardzo przyjemna muzyka, szczególnie ta spokojna, miałam czasem wra-
żenie, że maluję (szczególnie przy tej spokojnej muzyce) w jej rytm” (Joan-
na lat 22, Moje marzenie),

— „muzyka zawierała duży ładunek emocji, przejmująca, piękna, sprzyjała
malowaniu” (Milena lat 23, Ciągle).
Inna grupa:

— „była dla mnie ważna, dzięki niej całkowicie zmieniłam założony temat,
muzyka pozwalała wyzwolić moje uczucia” (Angelika lat 21, Woda, łąka,
las),

— „muzyka mnie uspokoiła, ta gwałtowniejsza nie budziła złych odczuć, lubię
szybką muzykę, mogłam wyrazić to, co czuję” (Monika lat 21, Wycinek na-
tury),

— „muzyka wpływa na to, co malujemy, początkowo łagodna wprowadziła
mnie w nastrój, pomyślałam o miłym spotkaniu z kimś bliskim, spotkanie
na łódce” (Renata, Zachód słońca),

— „muzyka odpowiadała mi, choć wolałabym tylko spokojną” (Małgorzata lat
30, Pejzaż),

— „malowanie pomagało w pełnym odbiorze muzyki, uspokajało i pobudzało
jednocześnie, przyjemne uczucie, oderwanie od rzeczywistości, zajrzenie do
środka siebie, zatrzymanie” (Joanna, Dwa środki),

— „przy wolnej muzyce malowało mi się gorzej niż przy szybkiej, szybka mu-
zyka wyzwalała więcej emocji” (Ania, praca bez tytułu),

— „poczułam się jak w domu, malowałam to, co chciałam i na co miałam
ochotę, muzyka odegrała rolę, ale nie w wyborze tematu pracy” (Edyta lat
21, Bieszczadzkie anioły).
Poniżej zamieszczam konkretne utwory muzyczne zastosowane na zajęciach

metodą malowania dziesięcioma palcami.
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Muzyka do malowania palcami — studia stacjonarne

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 27 maja 2008 r. Grupa uczestni-
ków: Res 4 (16 osób), liczba wykonanych prac: 16.

I tura, symbole autorów: 1—8
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
5. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
6. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
8. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
9. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.

10. Zespół Cocotier: A la Flamenco, z płyty Cafe Sanacja.

II tura, symbole autorów: A—H
1. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
2. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
3. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
4. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
5. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
6. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
7. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
8. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 maja 2006 r. (godz. 8.00).
Grupa uczestników: Res III (28 osób), liczba wykonanych prac: 28.

I tura, symbole autorów: 1—14
1. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
2. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.
3. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
4. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
6. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
7. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
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II tura, symbole autorów: A—M
1. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
2. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
3. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
4. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
5. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
6. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 7 grudnia 2005 r. (godz. 14.00).
Grupa uczestników: SO 3 (26 osób), liczba wykonanych prac: 26.

I tura, symbole autorów: 1—14
1. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
2. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
3. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
4. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
5. Pożegnanie (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty: Z. Preisner: 10

łatwych utworów na fortepian.
6. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
8. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

II tura, symbole autorów: A—L
1. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
2. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
3. Z. Preisner: Dekalog V, część I, muzyka do filmu Dekalog.
4. R. Anselmi: Zauerhafter Wald, z płyty Sanfte Klänge zum Träumen (1: Ent-

spannen mit Musik).
5. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
6. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
7. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 27 maja 2008 r. Grupa uczestni-
ków: ZDR 4 (14 osób), liczba wykonanych prac: 14.

I tura, symbole autorów: A—G
1. M. Zieliński: Hotel, muzyka do filmu Dlaczego nie!
2. M. Zieliński: Bójka, muzyka do filmu Dlaczego nie!
3. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
4. M. Oldfield: The Doge’s Palace, z płyty The Millenium Bell.
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5. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
6. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
7. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
8. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.
9. Zespół Gov’t Mule: Soulshine, z płyty The Deepest End.

II tura, symbole autorów: 1—7
1. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
2. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
3. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
4. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 11 grudnia 2006 r. (godz. 8.15).
Grupa uczestników: ZE 3 (22 osoby).

I tura, symbole autorów: 1—11
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dance of the World.
3. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
4. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
5. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
6. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
8. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
9. W. Mrozek: Daichovo Horo, z płyty Dance of the World.

10. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
11. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
12. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.

II tura, symbole autorów: A—K
1. J. Strauss: Tritsch-Tratsch Polka, z płyty Wielcy kompozytorzy: J. Strauss.
2. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
3. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
4. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
5. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
6. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3 (CD 1).
7. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
8. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
9. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.

10. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu
Marzyciel.
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11. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.
12. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
13. Zespół Led Zeppelin: Stairway to Heaven, z płyty Led Zeppelin IV.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 9 kwietnia 2006 r. (godz. 10.00).
Grupa uczestników: ZE 3 (23 osoby), liczba wykonanych prac: 23.

I tura, symbole autorów: 1—11
1. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
2. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
5. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
6. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
7. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
8. J. Strauss: Tritsch-Tratsch Polka, z płyty Wielcy kompozytorzy: Strauss.
9. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
10. J. Brahms: Taniec węgierski nr 1 g-moll, z płyty Wielcy kompozytorzy:

Brahms.
11. C. Franck: Panic angelicus, z płyty The Best Of Cesar Franck.

II tura, symbole autorów: A—L
1. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
2. G. Piotrowski: Alchemia, z płyty Sfera szeptów.
3. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
4. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
5. Z. Preisner: Dekalog V, część I, muzyka do filmu Dekalog.
6. E. Granados: Tańce hiszpańskie, z płyty 10 tańców hiszpańskich.
7. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.
8. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
9. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.

10. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
11. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 29 maja (godz. 8.00). Grupa
uczestników: ZZP 2 (26 osób).

I tura, symbole autorów: A—Ł
1. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dance of the World.
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2. M. Oldfield: The Doge’s Palace, z płyty The Millenium Bell.
3. Zespół Giles: Yearning, z płyty Dancing with Dolores.
4. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
5. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
6. W. Galison (harp): Jealous Guy z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.
7. J. Skolias: Kosma, z płyty Tales.
8. M. Zieliński: Hotel, muzyka do filmu Dlaczego nie!
9. K. Jarett: My song, z płyty My song.

II tura, symbole autorów: 1—13
1. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
2. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. B. McFerrin: Freedom is voice, z płyty Bang! Zoom.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny — wariant II, muzyka do filmu Bandyta.
6. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
7. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 31 maja 2005 r. (godz. 8.30),
grupa uczestników: ZE 3 (20 osób), liczba wykonanych prac: 20.

I tura, symbole autorów: A—J
1. Zespół Exodus Quartet: 18th Street, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
2. Vangelis: Messages, z płyty Voices.
3. F. Schubert: Impromptu, z płyty Wielcy kompozytorzy: Schubert.
4. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
5. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
6. F. Lai: Scene d’Amour, z płyty Pozytywne wibracje 3.
7. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
8. K. Komeda: Rosmary’s Baby (wyk. T. Stańko), z płyty Litania, The Music

of Krzysztof Komeda.
9. E. Cassidy: Ain’t no sunshine, z płyty Time after time.

II tura, symbole autorów: 1—10
1. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
2. Zespół Era: Mirror, z płyty Era.
3. G. Piotrowski: Alchemia, z płyty Sfera szeptów.
4. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
5. G. Michael: Tonight, z płyty Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton

John & Bernie Taupin.
6. E. Cassidy: Time after Time, z płyty Time after time.
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7. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:
Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.

8. R. Plant: Darkness, z płyty Dreamland.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 7 grudnia 2006 r. (godz. 10.00).
Grupa uczestników: ZZI II/III (zintegrowana edukacja z informatyką) (15
osób), liczba wykonanych prac: 15.

I tura, symbole autorów: 1—7
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. Zespół Night Ark: They Love Me 15 Feet Away, z płyty Siesta 1.
3. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
4. M. Cinelu: Confians, z płyty Mino Cinelu.
5. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
6. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
7. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
8. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
9. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got

You on My Mind.
10. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.

II tura, symbole autorów: A—H
1. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
2. Zespół Exodus Quartet: 18th Street, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
3. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.
4. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
5. Zespół Led Zeppelin: Starway to Haeven, z płyty Led Zeppelin IV.
6. NW 1: The Band Played Boogie, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
7. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
8. J.A.P. Kaczmarek: First Memories, muzyka do filmu: Aimée & Jaguar.
9. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
10. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
11. J. Garbarek: The Survivor, z płyty Visible World.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 3 grudnia 2008 r. Grupa uczest-
ników: ZE III (30 osób).

I tura, symbole autorów: 1—15
1. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
2. M. Lorenc: Psy, muzyka do filmu Psy.
3. M. Cinelu: Confians, z płyty Mino Cinelu.
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4. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
5. M. Lorenc: Moscu i tatuaż, muzyka do filmu Bandyta.
6. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.

II tura, symbole autorów: A—N
1. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
2. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
3. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
4. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
6. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 22 maja 2007 r. (godz. 12.00—
14.00). Grupa uczestników: ZDR 4 (24 osoby), liczba wykonanych prac: 24.

I tura, symbole autorów: 1—12
1. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
2. Zespół Exodus Quartet: 18th Street, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
3. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
4. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
6. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.
7. J.A.P. Kaczmarek: First Memories, muzyka do filmu Aimée & Jaguar.
8. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.

II tura, symbole autorów: A—L
1. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
2. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
3. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
4. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
5. M. Cinelu: Confians, z płyty Mino Cinelu.
6. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
7. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
8. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
9. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.
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Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 stycznia 2007 r. (godz. 15.30).
Grupa uczestników: ZZP2 (20 osób), liczba wykonanych prac: 20.

I tura, symbole autorów: 1—10
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
5. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
6. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
7. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
8. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
9. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.

II tura, symbole autorów: A—J
1. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dances of the World.
2. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
3. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
4. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
5. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 1 kwietnia 2004 r. (godz. 8.30).
Grupa uczestników: SO 3 (28 osób), liczba wykonanych prac: 28.

I tura, symbole autorów: 1—14
1. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
2. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. E. Cassidy: Time after time, z płyty Time after time.
5. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther, z płyty Sha-

dowmusic.
6. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
7. E. Cassidy: Fever, z płyty Imagine.
8. Jupiter, z płyty Muzyka relaksacyjna. Platynowa kolekcja, CD 2: Cosmic.
9. C. Antolini: Soundcheck with Nippi, z płyty Shadowmusic.

II tura, symbole autorów: A—M
1. Z. Preisner: Dekalog I, część 6, muzyka do filmu Dekalog.
2. Z. Preisner: Dekalog I, część 5, muzyka do filmu Dekalog.
3. Z. Preisner: Dekalog II, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
4. E. Cassidy: Wayfaring Stranger, z płyty Eva by Heart.
5. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
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6. M. Lorenc: Temat Eleny na cymbały, muzyka do filmu Bandyta.
7. M. Lorenc: Góry, muzyka do filmu Bandyta.
8. M. Lorenc: Kradzież pistoletu, muzyka do filmu Bandyta.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 1 kwietnia 2004 r. (godz. 12.00).
Grupa uczestników: SO 3 (24 osoby), liczba wykonanych prac: 24.

I tura, symbole autorów: 1—13
1. J. Brahms: Taniec węgierski nr 5 fis-moll, z płyty Wielcy kompozytorzy:

Brahms.
2. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. E. Cassidy: Imagine, z płyty Imagine.
5. Z. Preisner: Dekalog I, część 6, muzyka do filmu Dekalog.
6. Z. Preisner: Dekalog II, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
7. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
8. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
9. E. Cassidy: You remember me, z płyty Songbird.

10. R. Talarczyk: Już nigdy nie spadnie tu deszcz, z płyty Ballady Nicka Ca-
ve’a w Teatrze Korez.

II tura, symbole autorów: A—K
1. A. Korecki: Z całym szacunkiem dzika świnia, z płyty Jazz a go — go

A-005 (koncert w klubie Akwarium)
2. M. Portal, S. Kent, M. Cinelu: Burundi, z płyty Pao to the People.
3. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
4. R. Talarczyk: Krzesło miłosierdzia, z płyty Ballady Nicka Cave’a w Tea-

trze Korez.
5. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
6. M. Lorenc: Taniec Eleny — wersja II, muzyka do filmu Bandyta.
7. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
8. E. Cassidy: Ain’t no sunshine, z płyty Time after time.
9. E. Cassidy: The Letter, z płyty Time after time.

10. R. Stewart: Sailing, z płyty Shadowmusic.
11. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
12. P. Budde: Taino Tee pieśń indiańska, z płyty Shadow music.
13. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
14. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
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Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 maja 2003 r. Grupa uczestni-
ków: SO 3 (39 osób).

I tura
1. G. Turnau: Noc, z płyty Z. Preisner: Głosy.
2. K. Komeda: Rosemary’s Baby (wyk. T. Stańko), z płyty Litania.
3. R. Anzelmi: Sanfte Wellen, z płyty Sanfte Klänge zum Träumen, CD 2:

Erholen mit Musik.
4. J. Brahms: Taniec węgierski nr 1 G-dur, z płyty Wielcy kompozytorzy:

Brahms.
5. Z. Preisner: Ostatni bieg Basi (wyk. H. Banaszak), z płyty Głosy.
6. Z. Preisner: 11 września, z płyty Głosy.

II tura
1. Zespół Pablo’s Eye: Rotterdam Mix, z płyty promocyjnej Wydawnictwa Ma-

china.
2. R. Anzelmi: Frühlingserwachen, z płyty Sanfte Klänge zum Träumen, CD 1:

Entspannen mit Musik.
3. Zespół J. Strobel Trio: Samba przed rozstaniem, z płyty Jazz Summit,

Ostrów.
4. T. Stańko: Slepp Safe and Warm, z płyty Litania.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 maja 2003 r. Grupa uczestni-
ków: Res (16 osób).

I tura
1. G. Turnau: Noc, z płyty Z. Preisnera Głosy.
2. Zespół Pablo’s Eye: Rotterdam Mix, z płyty promocyjnej Wydawnictwa Ma-

china.
3. K. Komeda: Rosemary’s Baby (wyk. T. Stańko), z płyty Litania.
4. J. Black: Maybe, z płyty AlasNoAxis.
5. J. Brahms: Taniec węgierski nr 1 G- dur, z płyty Wielcy kompozytorzy:

Brahms.

II tura
1. M. Jagger: Angel in My Heart, z płyty Wandering Spirit.
2. E. Bartosiewicz: Sen, z płyty Sen.
3. Sting: Little Wing, z płyty Sting and Gil Evans Last session.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 15 listopada 2003 r. Grupa
uczestników: SO 3 (24 osoby), gr. 1.

I tura, symbole autorów
1. Roncalli: Polonaise, z płyty Shadow Music.
2. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
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3. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
4. C. De Sermisy: Dont vient cela, z płyty Shadow Music.
5. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
6. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
7. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
8. Zespół Ensemble Rossi: Kleine Stadt im Süden, z płyty Shadow Music.
9. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.

10. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.

II tura
1. M. Lorenc: Mro iło, muzyka do filmu Bandyta.
2. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. Z. Preisner: Dekalog I, część 6, muzyka do filmu Dekalog.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 15 listopada 2003 r. Grupa
uczestników: SO 3, gr. 2.

I tura
1. Z. Preisner: Dekalog II, część 2, muzyka do filmu Dekalog.
2. Roncalli: Polonaise, z płyty Shadow Music.
3. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
4. Zespół S. Peter & U. Führe: Regentanz, z płyty Shadow Music.
5. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
6. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
7. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
8. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
9. M. Lorenc: Góry, muzyka do filmu Bandyta.

II tura
1. W. Mrozek: Siberian Song, z płyty Dances of the World.
2. W. Mrozek: Scottland the Brave, z płyty Dance of the World.
3. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
4. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.
5. Roncalli: Seiltänzerin, z płyty Shadow Music.
6. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka do filmu Pink Panther.
7. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
8. G. Denkler: Auf hoher See, z płyty Shadow Music.
9. M. Lorenc: Requiem Bałkańskie, muzyka do filmu Bandyta.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 22 listopada 2006 r. (godz.
13.30). Grupa uczestników: SO 3 (30 osób), liczba wykonanych prac: 31.
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I tura, symbole autorów: 1—15
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
5. Zespół Cocotier: A la Cocotier: A la Flamenco, z płyty Cafe Sanacja.
6. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
7. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
8. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
9. M. Lorenc: Śmierć ubeka, muzyka do filmu Psy.

10. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
11. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
12. R. Korb, H. Sakaguchi: The Great East Temple, z płyty Japanese Myste-

ries.
13. Heya Hee Chant pour arreter la pluie, z płyty Indiens Sacred Spirit.

II tura, symbole autorów: A—O
1. F. Lai: Scene d’Amour, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
2. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
3. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
4. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
5. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
6. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
7. Zespół Led Zeppelin: Starway to Haeven, z płyty Led Zeppelin IV.
8. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 22 listopada 2006 r. (godz.
16.00). Grupa uczestników: SO 5, liczba wykonanych prac: 17.

I tura, symbole autorów: A—I
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. Zespół Night Ark: They Love Me 15 Feet Away, z płyty Siesta 1.
3. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
4. M. Cinelu: Confians, z płyty Mino Cinelu.
5. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
6. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
7. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got

You on My Mind.
8. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
9. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.

10. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
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II tura, symbole autorów: 1—8
1. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
2. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
3. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
4. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
5. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
6. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
7. R. Robertson: Akua Tuta, z płyty Music For The Native Americans.
8. R. Korb, H. Sakaguchi: The Great East Temple, z płyty Japanese Mysteries.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 stycznia 2007 r. (godz. 17.15).
Grupa uczestników: ZZP II/III 3 (14 osób), liczba wykonanych prac: 14.

I tura, symbole autorów: 1—8 (brak 7) (7 osób)
1. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
2. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
3. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
4. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
5. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
6. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
7. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
8. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
9. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.

10. M. Lorenc: Śmierć ubeka, muzyka do filmu Psy.
11. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dance of the World.
12. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
13. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.

II tura, symbole autorów: A—G
1. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
2. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
3. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
4. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
5. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
6. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
7. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 9 grudnia 2008 r. Grupa uczest-
ników: SO 3 (22 osoby), liczba wykonanych prac: 22.

I tura, symbole autorów: 1—11
1. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
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2. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie
Północy.

3. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
4. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
5. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
6. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
7. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
8. Zespół Led Zeppelin: Stairway to Heaven, z płyty Led Zeppelin IV.

II tura, symbole autorów: A—K
1. M. Oldfield: The Doge’s Palace, z płyty The Millenium Bell.
2. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
3. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
4. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
5. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
6. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got

You on My Mind.
7. B. McFerrin: Freedom is voice, z płyty Bang! Zoom.
8. M. Oldfield: Broad Sunlit Uplands, z płyty The Millenium Bell.
9. K. Jarret: My song, z płyty My song.

10. M. Bublé: Feeling Good, z płyty It’s Time.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 2 czerwca 2005 r. Grupa uczest-
ników: Res IV.

I tura, symbole autorów: 1—3
1. Zespół Era: Miror, z płyty Era.
2. G. Piotrowski: Alchemia, z płyty Sfera szeptów.
3. B. Kozidrak: Kołysanka dla Agaty, z płyty Beata.
4. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
5. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
6. L. Kravitz: Pay to Play, z płyty Lenny.
7. R. Plant: Darkness, z płyty Dreamland.
8. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.

II tura, symbole autorów: A—C
1. Zespół Beltaine: Beltaine, z płyty Rockhill.
2. Zespół Dwa Plus Jeden: Chodź pomaluj mój świat, z płyty Windą do nieba.
3. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
4. R. Plant: Morning Dew, z płyty Dreamland.
5. R. Talarczyk: Już nigdy nie spadnie tu deszcz, z płyty Ballady kochanków

i morderców N. Cave’a w Teatrze Korez.
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6. Zespół Cocotier: Karaluch, z płyty Cafe Sanacja.
7. M. Jakubowicz: Pukam do nieba bram, z płyty Tylko Dylan.
8. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.

Muzyka do malowania palcami — studia niestacjonarne

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 11 maja 2008 r. Grupa uczestni-
ków: ZZP 3 (15 osób), liczba wykonanych prac: 15.

I tura, symbole autorów: 1—7
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Cinelu: Confians, z płyty Mino Cinelu.
4. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
5. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.

II tura, symbole autorów: A—H
1. M. Zieliński: Hotel, muzyka do filmu Dlaczego nie!
2. M. Oldfield: The Doge’s Palace, z płyty The Millenium Bell.
3. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
4. Zespół Giles: Yearning, z płyty Dancing with Dolores.
5. J. Skolias: Kosma, z płyty Tales.
6. M. Bublé: Feeling Good, z płyty It’s Time.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 9 grudnia 2006 r. (godz. 10.00).
Grupa uczestników: M2WS, liczba wykonanych prac: 21.

I tura, symbole autorów: A—K
1. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
2. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
3. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
4. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
5. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
6. G. Piotrowski: Alchemia I, z płyty Sfera szeptów.
7. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.

II tura, symbole autorów: 1—10 (10 osób)
1. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
2. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
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3. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
4. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
5. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 9 grudnia 2006 r. (godz. 12.00).
Grupa uczestników: M2WS (32 osoby), liczba wykonanych prac: 32.

I tura, symbole autorów: A—O
1. Zespół Night Ark: They Love Me 15 Feet Away, z płyty Siesta 1.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
5. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
6. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
8. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
9. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.

10. R. Korb, H. Sakaguchi: The Great East Temple, z płyty Japanese Myste-
ries.

II tura, symbole autorów: 1—16
1. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
2. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
3. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
4. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
5. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
6. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 9 grudnia 2006 r. (godz. 14.00).
Grupa uczestników: M2WS, gr. 2 (18 osób), liczba wykonanych prac: 18.

I tura, symbole autorów: A—I
1. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got You

on My Mind.
2. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
3. M. Lorenc: Śmierć ubeka, muzyka do filmu Psy.
4. M. Lorenc: Moscu i tatuaż, muzyka do filmu Bandyta.
5. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
6. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
7. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
8. R. Robertson: Akua Tuta, z płyty Music For The Native Americans.
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II tura, symbole autorów: 1—9
1. J. Tenor: Total Devastation, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
2. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
3. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
4. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
5. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
6. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
7. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 10 grudnia 2006 r. (godz. 8.00).
Grupa uczestników: ZE 3 (10 osób), liczba wykonanych prac: 10.

I tura, symbole autorów: 1—5
1. R. Robertson: Mahk Jchi, z płyty Music For The Native Americans.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. M. Lorenc: Taniec Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
5. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
6. M. Lorenc: Śmierć ubeka, muzyka do filmu Psy.
7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka z filmu Bandyta.
8. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
9. G. Piotrowski: Alchemia I, z płyty Sfera szeptów.

10. M. Lorenc: Sen Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
11. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
12. Zespół Cocotier: A la Flamenco, z płyty Cafe Sanacja.
13. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got

You on My Mind.
14. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
15. Zespół M People: Moving on up, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 1.
16. Zespół Led Zeppelin: Starway to Haeven, z płyty Led Zeppelin IV.
17. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
18. Zespół Night Ark: They Love Me 15 Feet Away, z płyty Siesta 1.

II tura, symbole autorów: A—E
1. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dances of the World.
2. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
3. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
4. J. Strauss: Tritsch-Tratsch Polka, z płyty Wielcy kompozytorzy, życie i twór-

czość: J. Strauss.
5. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
6. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
7. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.
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8. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie
Północy.

9. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
10. Zespół Dżem: Do kołyski, z płyty 2004.
11. Zespół Spyro Gyra: Rockin’a Heart Place, z płyty Pozytywne wibracje 3,

CD 2.
12. NW 1: The Band Played Boogie, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
13. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
14. F. Lai: Scene d’amour, z płyty Pozytywne wibracje 3, CD 2.
15. Vangelis: Ask The Mountains, z płyty Voices.
16. Vangelis: Messages, z płyty Voices.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 8 maja 2004 r. Grupa uczestni-
ków: Artezajęcia Res IV, liczba wykonanych prac: 32.

I tura, symbole autorów: 1—18
1. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
2. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
3. E. Cassidy: Wayfaring Stranger, z płyty Eva by Heart.
4. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
5. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
6. W. Mrozek: Hungarian Dance nr 5, z płyty Tańce świata.
7. W. Mrozek: Introduktion, z płyty Tańce świata.

II tura, symbole autorów: A—O
1. J. Garcia: Señor (muz. B. Dylan), z płyty Masked and Anonymous.
2. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
3. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
4. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
5. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
6. Z. Preisner: Dekalog II, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
7. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.
8. E. Cassidy: Ain’t no sunshine, z płyty Time after time.
9. E. Cassidy: Time after time, z płyty Time after time.

10. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 17 października 2004 r. (godz.
12.00). Grupa uczestników: ZDR (15 osób), liczba wykonanych prac: 15.

I tura, symbole autorów: 1—8
1. Zespół Bro’Sis: Do you, z płyty Shadow Music.
2. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
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3. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
4. Z. Preisner: Dekalog II, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
5. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
6. G. Denkler: Feuer und Flamme, z płyty Shadow Music.
7. E. Cassidy: Wayfaring Stranger, z płyty Eva by Heart.
8. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.

II tura, symbole autorów: A—G
1. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
2. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
3. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
4. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
5. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
6. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
7. W. Mrozek: Siberian Song, z płyty Dances of the World.
8. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dances of the World.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 23 czerwca 2007 r. (godz.
14.00). Grupa uczestników: SO 4 (7 osób), liczba wykonanych prac: 7.

I tura, symbole autorów: 1—4
1. Kompilacja: Niepokój, z płyty Dwa światy.
2. M. Lorenc: Decyzja, muzyka do filmu Psy.
3. M. Lorenc: Śmierć, muzyka do filmu Psy.
4. Zespół Cheyenne: Eternal Faith, z płyty Indian Dream.
5. Jorane: Pour Gabrielle, z płyty Siesta 2.
6. Zespół Cocotier: A la Flamenco, z płyty Cafe Sanacja.
7. Zespół U2, M.J. Blige: One, z płyty Mary J. Blige: Reflections.
8. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
9. M. Lorenc: Śmierć ubeka, muzyka do filmu Psy.

10. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
11. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.

II tura, symbole autorów: A—C
1. W. Mrozek: Zorba, z płyty Dances of the World.
2. M. Oldfield: The Doge’s Palace, z płyty The Millenium Bell.
3. J. Skolias: Kosma, z płyty Tales.
4. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
5. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
6. G. Bregović: Lullaby, z płyty Queen Margot.
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7. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
8. M. Zieliński: Hotel, muzyka do filmu Dlaczego nie!
9. Zespół Giles: Yearning, z płyty Dancing with Dolores.

10. M. Bublé: Feeling Good, z płyty It’s Time.
11. M. Lorenc: Temat Eleny na skrzypce, muzyka do filmu Bandyta.
12. B. McFerrin: Freedom is voice, z płyty Bang! Zoom.
13. W. Galison (harp): Jealous Guy, z płyty W. Galison & M. Peyroux: Got

You on My Mind.

Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 13 listopada 2005 r. (godz.
8.30). Grupa uczestników: ZE 5, liczba wykonanych prac: 12.

I tura, symbole autorów: 1—6
1. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
2. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
3. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
4. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.
5. P. Gabriel: Birdy’s Flight, z płyty Birdy.
6. G. Piotrowski: Alchemia I, z płyty Sfera szeptów.
7. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
8. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
9. Zespół Era: Mirror, z płyty Era.

II tura, symbole autorów: A—F
1. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
2. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
3. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
4. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny na cymbały, muzyka do filmu Bandyta.
6. Vangelis: Messages, z płyty Voices.
7. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
8. J.A.P. Kaczmarek: First Memories, muzyka do filmu Aimée & Jaguar.
9. J.A.P. Kaczmarek: Aimée & Jaguar, muzyka do filmu Aimée & Jaguar.

10. J.A.P Kaczmarek: The Sea Quartet, muzyka do filmu Całkowite zaćmienie.
11. H. Mancini: Różowa pantera, muzyka z filmu Pink Panther.
12. W. Young: Light my fire, z płyty From Now On.
13. Vangelis: Come to me, z płyty Voices.
14. Vangelis: Echoes, z płyty Voices.
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Materiał muzyczny wykorzystany na zajęciach 18 listopada 2005 r. (godz.
12.45). Grupa uczestników: ZE 3 (11 osób), liczba wykonanych prac: 11.

I tura, symbole autorów: 1—6
1. E. Grieg: Poranek, suita Peer Gynt, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg.

Brzmienie Północy.
2. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.
3. E. Grieg: W Grocie Króla Gór, z płyty Muzyka mistrzów. Grieg. Brzmienie

Północy.
4. Kompilacja autorska Niepokój, z płyty Dwa światy.
5. M. Lorenc: Taniec Eleny, muzyka do filmu Bandyta.
6. Z. Preisner: Dekalog V, część 1, muzyka do filmu Dekalog.
7. Vangelis: Messages, z płyty Voices.
8. Melodia na dzień dobry (muz. Z. Preisner, wyk. L. Możdżer), z płyty:

Z. Preisner: 10 łatwych utworów na fortepian.

II tura, symbole autorów: A—E
1. M. Musorgski: Gnom, z płyty Obrazki z wystawy.
2. M. Lorenc: Pogoń, muzyka do filmu Bandyta.
3. Kompilacja autorska Radość, z płyty Dwa światy.
4. A. Pärt: Sarabande z Collage über B-A-C-H, z płyty Collage.
5. J.A.P. Kaczmarek: Neverland — Piano Variation in Blue, muzyka do filmu

Marzyciel.
6. J. Skrzek: Blues dla Kawy, z płyty Dla Kawy.
7. Zespół Ensemble Rossi: Djingalla, z płyty Shadow music.
8. R. Anselmi: Amsels Liebeslied, z płyty Sanfte Klänge zum Träumen, CD 2:

Erholen mit Musik.
9. C. Saint-Saëns: Akwarium, z płyty Muzyczne baśnie.

10. J. Brahms: Taniec węgierski nr 1 g-moll, z płyty Wielcy kompozytorzy:
Brahms.

11. Zespół Era: Mirror, z płyty Era.
12. Zespół Beltaine: The Sweetest Joy, z płyty Rockhill.
13. P. Metheny: A Map of The World, z płyty A Map of the World.
14. B. Hornsby: Song C, z płyty Spirit Trail.



Podsumowanie

Susan I. Buchalter1 o malowaniu palcami pisze następująco: „Wielokrotnie
stosowałam tę technikę w pracy z pacjentami cierpiącymi na depresję. Chociaż
na początku byli niechętni, szybko się rozluźniali i w pełni uczestniczyli w za-
daniu. Pacjenci często stwierdzają, że w trakcie malowania przypominają im się
sytuacje z czasów dzieciństwa i szkoły. Wiele osób zaskakują wspomnienia po-
wracające podczas takiej sesji grupowej”. Zdaniem badaczki takie doświadcze-
nie artystyczne jest odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.

Metoda malowania dziesięcioma palcami stosowana była przede wszystkim
w trzech odmianach:
1. Jako metoda psychoterapii i diagnostyki projekcyjnej wobec osób z zaburze-

niami emocjonalnymi.
2. Jako metoda terapii zajęciowej przy rewalidacji pacjentów z uszkodzeniami

organicznymi.
3. Jako część składowa programu wychowawczego dla dzieci2.

Interpretacja prac dokonywana przez Bielicką, Olechnowicz i Ślusarską już
w 1964 roku obejmowała wszystkie elementy kompozycji: dominujący kierunek
smug, jakość smug (okrężne, wahadłowe, proste, załamane, koliste, półkoliste,
zanikające), wykorzystanie przestrzeni (ekspansja i zawężenie, osadzenie na
podstawie, stabilność kompozycji, układ odniesienia, wielkość elementów),
kontury i plamy, barwy, treść obrazu. Jak wskazują: „Dla dziecka z zaburzenia-
mi emocjonalnymi, pełnego lęku i nieufności, szczególnie ważnym momentem,
wydaje się być fakt, że seans sprzyja wytworzeniu właściwej terapeutycznej
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atmosfery pomiędzy dorosłym a dzieckiem”3. Taka aktywność zaspokaja po-
trzeby typu infantylnego, daje gwarancję szybkiego sukcesu, możliwość szcze-
rej akceptacji dziecka i jego zachowania. Wartość terapeutyczna metody nigdy
nie może być oddzielana od wartości diagnostycznej. Uzewnętrznienie stanów
emocjonalnych zawsze przynosi efekt terapeutyczny. Ten sposób pracy spraw-
dza się zwłaszcza w przypadku osób dotkniętych negatywizmem czy muty-
zmem, gdy zawodzą werbalne sposoby porozumiewania się z dzieckiem.
W czasie pracy dziecko doznaje silnego pobudzenia uczuciowego, twórcze
działanie może poprawić samopoczucie, następuje również wyładowanie rucho-
we, zwłaszcza w sytuacji malowania impulsywnego. Zetknięcie wzrokowe
z barwami, kontakt z mazistą farbą i wodą oraz akceptująca postawa terapeuty
to czynniki sprzyjające efektom terapeutycznym. Następuje wówczas „wybuch
werbalizacji”, gdyż dziecko skupione na ekspresji plastycznej, czuje się wolne
od kontroli i „cenzury”. Wypowiedzi dziecka stają się bardziej melodyjne i bo-
gatsze modulacyjnie. Dowód mogą stanowić opisy poszczególnych przypad-
ków zamieszczone przez autorki artykułu O klinicznym zastosowaniu metody
malowania dziesięcioma palcami. Analiza dziecięcych wypowiedzi doty-
czących treści prac staje się dobrym źródłem wiedzy o stanie psychicznym
malującego (przykład 13-letniej adoptowanej dziewczynki, która maluje królika
i snuje opowieść o odrzuceniu go przez rodziców i wielkiej samotności, brzy-
docie). Wytwory dzieci stawały się nieraz powodem zmian postaw rodziców
względem nich, pozwalały na dostrzeżenie twórczych zdolności. Także zmiana
zachowania dziecka stawała się początkiem normalizacji relacji rodzinnych.

Niniejsza propozycja stanowi efekt kilku lat pracy ze studentami pedagogiki
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach poznawania konkretnych
metod terapeutycznych. Zakres tych doświadczeń wymagał podzielenia zgroma-
dzonego materiału badawczego (wraz z jego interpretacją) na dwie części. Nie-
stety, niemożliwa była analiza serii prac tej samej osoby i opis ewolucji doko-
nywane w postępowaniu terapeutycznym.

Publikacja ta może stanowić zachętę dla wszystkich pedagogów i terapeu-
tów, którzy znają tę metodę pracy wyłącznie z publikacji B. Kaji Zarys terapii
dziecka. Dla mnie, jako nauczyciela akademickiego, zastosowanie metody ma-
lowania dziesięcioma palcami w wersji warsztatowej (jedynej słusznej) stało się
okazją do szczegółowych analiz twórczości plastycznej osób dorosłych, które
nie miały za sobą podobnego doświadczenia. Była to więc dla studentów pro-
pozycja nowa, wzbudzająca zainteresowanie. Uczestnicy początkowo nie wie-
dzieli, czego mogą się spodziewać.

Prawie wszystkie zajęcia wspominam jako bardzo udane. Tylko czasami
zdarzały się pewne trudności, np. konsystencja farby (zbyt rzadka, woda
z pianą) sprawiała, iż należało interweniować w aktywność uczestników.
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Istnieją jednak zjawiska niepokojące, o których także chciałabym wspo-
mnieć.

Studentka, z którą nie miałam zajęć na uczelni, a którą objęłam hospitacją
na praktykach ciągłych w przedszkolu, zaproponowała dzieciom tę metodę
w dziwnej odmianie. Dzieci otrzymały białe kartki papieru formatu A4 (papier
zbyt cienki), na których narysowano kontur góry. Zadaniem było „wklepanie”
zielonej farby o szarym, brzydkim odcieniu w kontur rysunku i zaznaczenie
drewnianym patykiem ścieżki. Wszystkie prace wyglądały identycznie. Aktyw-
ność trwała krótko, a odcień i zapach farby wzbudził wiele niechęci i negatyw-
nych komentarzy (m.in. skojarzenia ze szpinakiem).

Niepokoją mnie również eksperymenty przeprowadzane przez wychowaw-
ców w żłobkach: dwulatki malują na poziomie podłogi, chodzą po pracach,
kładą się na nich. Miałam możliwość obejrzenia zapisu zdjęciowego takich za-
jęć: dzieci są całe ubrudzone farbami (mają brudne włosy, twarze, ubrania).
Wychowawczyni utrzymuje, że stosuje taką metodę w celu przełamania obse-
syjnego lęku dzieci przed zabrudzeniem. Lęk taki widoczny jest zwłaszcza
podczas posiłków, a wzmacniany przez rodziców (uwagi: „Uważaj, żebyś się
nie ubrudził”).

Kolejny przypadek: w pewnej grupie przedszkolnej wychowawca wyręczał
dzieci, malując za nie pędzlem kontur drzewa. Dzieci miały jedynie, traktując
swoje dłonie jak pieczątki, odbić ich kształty w koronie drzewa, aby stworzyć
liście. Uwidacznia się w tej sytuacji brak wiary w zdolności artystyczne dziec-
ka i nieprawidłowa tendencja do podsuwania gotowego wzorca (zwłaszcza
w przypadku motywu drzewa, formy tak interesującej artystycznie, takie postę-
powanie jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe).

Inny przykład: część słuchaczy studiów podyplomowych, mimo wcześniej
zawartej umowy, nie chciała wziąć czynnego udziału w malowaniu, m.in. ze
względu na odświętne, niedzielne stroje. Kilka uczestniczących w zajęciach na-
uczycielek przyprowadziło jednak ze sobą własne dzieci. Kiedy podjęto malowa-
nie, jedna z dziewczynek (5 lat), jako pierwszy wybrała kolor czarny — ku za-
skoczeniu swojej mamy („w domu nigdy nie maluje na czarno, co jej się
stało?”). Po chwili dziewczynka ubrudziła sobie całą twarz brązem i czernią.
Zdałam sobie sprawę z faktu, że stojąca z tyłu sali grupa obcych osób, choć wca-
le niezainteresowanych przebiegiem zajęć, samą obecnością może wywołać
u dziecka takie reakcje. Zajęcia zostały przerwane i przeorganizowane. Osoby
niebiorące czynnego udziału opuściły salę, aby podjąć aktywność innego typu
(film, dyskusja), natomiast dzieci i ich mamy oraz pozostałe osoby chętne do ak-
tywności plastycznej rozpoczęły pracę jeszcze raz, bez zbędnej obserwacji. Do-
piero wtedy na pracach dzieci pojawiły się elementy typowe dla wieku, w paste-
lowej kolorystyce: domy, drzewa, słońca, kwiaty, chmury itp. Malowanie
odbywało się przy muzyce. Nad wszystkim czuwała moja kilkuletnia wówczas
córka Alicja, niezastąpiony „koordynator”, nieoceniona „pomoc techniczna”.
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Ostatnia z malujących grup, której prace zostaną wykorzystane w drugiej
części książki, podeszła do zajęć bez przygotowania (zapomniała przynieść
barwniki), malowała bardzo szybko, tworząc prace w ciągu kilku minut (2—3
utwory muzyczne). Daleka jestem od generalizacji, jednak doświadczenie 27 lat
spędzonych na edukacji kolejnych pokoleń pedagogów pozwala wysunąć wnio-
ski, że postawa niedbalstwa i pośpiechu dotyczyć będzie nie tylko sytuacji ma-
lowania, ale również przygotowań do egzaminów. Podczas wykładów i ćwiczeń,
zajęć seminaryjnych, widoczna jest tendencja do minimalizmu. Problem ten do-
tyczy pokolenia obeznanego z możliwościami ułatwień, jakie oferuje Internet.
Wiedza zdobywana jest przez korzystanie z przeglądarek, zwraca się uwagę na
zanik czytania książek, brak wnikliwości, ciekawości poznawczej u młodych lu-
dzi, coraz częstsze przypadki plagiatów i korzystania z gotowych referatów.

Bardzo zależało mi na przygotowaniu takiego opracowania, które połączy
w sobie elementy diagnozy oraz terapii tak dzieci, jak i dorosłych, elementy
muzyki i plastyki, twórczości i arteterapii, edukacji i psychoterapii, teorii
i praktyki, wiedzy i umiejętności. Mam nadzieję, że mimo ilościowego podejś-
cia w wynikach moich badań (zwłaszcza we wszystkich cytowanych wypowie-
dziach — zob. tabele w rozdziale 4 oraz zamieszczone na płycie CD) widocz-
ny jest człowiek przedstawiany w kategoriach indywidualnych. Jego przeżycia
związane z aktywnością plastyczną i percepcją muzyki były dla mnie na tyle
ważne, że ośmieliłam się oddać w Państwa ręce niniejszą monografię. Z na-
dzieją na pozytywne jej przyjęcie.





Aneksy

Przepis  na  przygotowanie  farb

Farby potrzebne do zajęć można zakupić w komplecie 6 kolorów bądź wykonać samo-
dzielnie według następującego przepisu (ilość farb na potrzeby jednej osoby).
Składniki:
1/3 szklanki płatków mydlanych rozgotowanych w 1/2 szklanki wody (w przypadku bra-
ku płatków, można zetrzeć mydło na tarce),
15 g (1 łyżka) żelatyny rozpuszczonej w 1 szklance zimnej wody,
1 łyżka gliceryny,
1/3 szklanki krochmalu rozprowadzonego w 1 szklance zimnej wody.

Do wrzących mydlin należy wlać roztwór żelatyny i glicerynę. Gdy mieszanina za-
gotuje się powtórnie, zdjąć ją z ognia i wlać powoli roztwór krochmalu, mieszając cały
czas, by zapobiec tworzeniu się grudek. Mieszanina powinna mieć konsystencję gęstego
budyniu. Dobrze wymieszaną masę można rozlać do miseczek i zabarwić farbą plaka-
tową, dbając o dobre nasycenie koloru. Kolory: niebieski, czarny, żółty, czerwony, biały,
zielony, ewentualnie brązowy i fioletowy.
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Arkusz  obserwacyjny  uczestnika  zajęć  Finger  Painting

Imię i nazwisko malującego ........................................................... wiek życia ...............

Autor zapisu obserwacji ....................................................................................................

Przebieg obserwacji: podkreśl stosowne odpowiedzi albo dopisz własne komentarze
(jeśli zabraknie miejsca, zrób to na odwrocie strony)

1. Stosunek do tworzywa:
• postawa wobec malowania, np. zaangażowanie albo nadmierny dystans,
• opór przed zanurzeniem rąk w farbach — tak/nie,
• nastawienie uczestnika wobec zadania — bardzo chętny, chętny, umiarkowanie chęt-

ny, niechętny, bardzo niechętny do podejmowania malowania,
• szybkie podjęcie czynności malowania — tak/nie,
• werbalizacja albo brak wypowiedzi,
• lęk przed zabrudzeniem — tak/nie,
• częste mycie rąk podczas zajęć — tak/nie.

2. Element czasu:
• zwlekanie z podjęciem malowania — tak/nie,
• czas startu do zajęć,
• długość i częstotliwość przerw,
• łączny czas wykonania pracy.

3. Element ruchu:
• kierunek ruchów — dośrodkowy/odśrodkowy,
• technika nakładania farby, np. kropkowanie, wcieranie, tworzenie grubego podkładu,

robienie kolein,
• rodzaj śladu: kreska, plama, kropka, zygzak, spirala, koło, trójkąty, kwadraty, inne,
• przewaga elementów łagodnych albo ostrych i kanciastych,
• kompozycja pracy: wykorzystanie całej przestrzeni — tak/nie.

4. Zachowanie się wobec kolorów:
• kolejność zastosowanych kolorów,
• liczba użytych kolorów,
• kolor dominujący,
• reakcja na kolor widziany na arkuszu,
• komunikaty werbalne — komentarze dotyczące barw,
• zadowolenie/niezadowolenie z efektu końcowego,
• poprawianie nałożonego koloru — tak/nie,
• wprowadzanie zmian po zakończeniu malowania — tak/nie,
• typ pracy: abstrakcyjna/realistyczna.
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Obserwator podaje swój tytuł dla pracy i opisuje związane z nią skojarzenia ...................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Kilka pytań do uczestników zajęć Finger Painting

Imię i wiek życia
uczestnika .............................................................................................................................

Czy są to pierwsze zajęcia prowadzone taką metodą, w których czynnie
uczestniczysz? ......................................................................................................................

1. Czy uważasz się za osobę, która ma problemy emocjonalne? Jeśli tak, określ, jakie
są to problemy.

2. Czy jesteś bardzo nieśmiała(y)?
3. Czego spodziewasz się po zajęciach metodą malowania dziesięcioma palcami?
4. Co czułaś(eś) podczas malowania? Czy doświadczałaś(eś) szczególnych odczuć

w trakcie pracy?
5. Czy zajęcia oceniasz jako ciekawe?
6. Czy miałaś(eś) problemy techniczne podczas przygotowywania się do zajęć, robie-

nia farb, gromadzenia niezbędnych środków?
7. Podziel się refleksjami, zwłaszcza dotyczącymi muzyki.
8. Czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem?
9. Czy odczuwałaś(eś) potrzebę mówienia podczas malowania?

10. Nadaj tytuł swojej pracy.
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Fotografie  z  przebiegu  zajęć
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Grażyna Szafraniec

Finger  painting  —  a  diagnostic  analysis.  Part  I

S u m m a r y

The scheme of research procedures, described in Finger painting — a diagnostic analysis, de-
rives from the author’s interests in psycho-pedagogic diagnosis, therapy and art therapy for many
years, especially such therapy techniques that make use of artistic means in order to express feelings
and individual experiences of people taking part in such actions. The publication is a monograph
concerning plastic works of adults and can enrich the list of academic publications in this field. It
constitutes a supplement, especially within the scope of painting when using 10 fingers. The aims of
the studies were related to academic, educational, cognitive and pragmatic aspects. The first part of
the book presents the results of diagnostic analyses conducted on the group of 413 people.

They were the intramural and extramural pedagogy students of the University of Silesia. The
studies concerned a series of variables connected with the person of the artist (introversion,
extroversion, emotional disorders, experiences), artistic activeness (the onset time, attitude, resi-
stance, verbalization). The analysis also covered the plastic works of the participants of classes
focused on painting when using 10 fingers (composition, colours, topic, realism, abstraction, sym-
bolism, technique of painting). The functions of finger painting were described. Also, the rese-
arch findings concerning the choice of a music repertoire for therapeutic purposes were
presented. The work combines the elements of diagnosis and therapy, music and plastic arts, arti-
stic work and art therapy, education and psychotherapy, theory and practice, knowledge and skills,
children and adults, pedagogues, tutors and teachers.

Grażyna Szafraniec

Peinture à doigts  —  analyse  diagnostique.  Partie  I

R é s u m é

Le projet des recherches, décrit dans la publication Peinture à doigts — analyse diagno-
stique, résulte des intérêts pluriannuels de l’auteur par le diagnostic psychopédagogique, par la
thérapie et l’artethérapie ; surtout par les techniques thérapeutiques qui emploient des moyens
artistiques pour exprimer les émotions et des expériences individuelles des personnes participant
dans ces activités. La publication est une monographie concernant la création plastique des
personnes adultes et elle peut enrichir la littérature scientifique de ce domaine. Elle complète
spécialement la méthode de peinture à dix doigts. Les objectifs de recherches concernent des
aspects scientifiques, éducatifs, cognitifs et pragmatiques.

Dans la première partie de la publication l’auteur présente les résultats des analyses diagno-
stiques menées auprès d’un groupe de 413 personnes. C’étaient les étudiants de l’Université de
Silésie en pédagogique des études en externe et des études traditionnelles. Les recherches ont
porté sur un ensemble de variables liées avec la personne de l’artiste (l’introversion, l’extra-
version, les troubles affectifs, les expériences), avec l’activité créatrice (le moment du début,
l’attitude, la résistance, la verbalisation). Les ouvrages artistiques des participants des travaux de
peinture à dix doigts ont été également analysés (la composition, les couleurs, la thématique, le
réalisme, l’abstraction, la symbolique, la technique de peinture). L’auteur décrit les fonctions de
peinture à doigts, elle présente aussi les résultats de recherches sur le choix du répertoire musique
pour la thérapie. La publication unit les éléments de diagnostic et de thérapie, de musique et
d’art, de création et d’artethérapie, d’éducation et de psychothérapie, de théorie et de pratique, de
savoir et de connaissances, d’enfants et d’adultes, de pédagogues, d’éducateurs et d’enseignants.



Zawartość płyty CD: tabele z danymi z arkuszy diagnostycznych i ankiet oso-
bowych, prace plastyczne analizowane w książce, fotografie z przebiegu zajęć.






	o1
	o2
	malowanie_palcami_czesc_1
	malow0
	malow1
	malow2
	malow3
	malow4
	malow5
	malow6

	o3
	o4



