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ROZGRZEWKA
DYWERGENCYJNA

„Podobnie jak atleci, twórczy my liciele potrzebuj  roz-
grzewki”.

— powiedzenie trenerów twórczo ci, przypisywane
E. Paulowi Torrance’owi

ak ju  wiemy, my lenie dywe-
rgencyjne, okre lane przez psychologów w sposób bardziej
techniczny jako wytwarzanie dywergencyjnych tre ci, jest uwa-
ane za odpowiedzialne my lenie twórcze. Nie wype nia go ani

nie jest sk adnikiem wystarczaj cym twórczo ci, ale stanowi
zasadniczy rdze  pomys owo ci (ideacji). Polega, najogólniej
mówi c, na generowaniu wielu ró norodnych rozwi za  pro-
blemów otwartych, a wi c takich, które maj  wiele dobrych,
poprawnych, oczekiwanych czy oryginalnych rozwi za . Jest
uruchamiane wtedy, gdy podmiot my l cy styka si  z problemem
twórczym, który jest s abo zdefiniowany b d  nie ma na niego
jednej poprawnej odpowiedzi. Widzimy zatem, e jego natura

R o z d z i a
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40 S e s j e  t w ó r c z e j  p o m y s o w o c i

jest bardzo ró na od zada  testowych serwowanych z uporem
naszym uczniom i studentom, wymagaj cych zakre lenia jed-
nej poprawnej odpowiedzi, która na pewno istnieje. Wiemy
ju , e zasadniczymi sk adnikami my lenia dywergencyjnego s
p ynno , gi tko , oryginalno  my lenia i elaboracja (poza
tym wra liwo  na problemy). Celem rozgrzewki dywergencyj-
nej jest w a nie „rozgrzanie” tych wa nych czynników pomy-
s owo ci, gwarantuj cych du  ilo  pomys ów („strumie  po-
mys ów”), tych ró norodnych i oryginalnych. Za ka dym razem
wi c zach camy uczestników sesji (lub siebie samego) do poda-
wania jak najwi kszej liczby pomys ów wywodz cych si  z ró -
nych klas zjawisk, a do tego pomys ów niebanalnych, zaskakuj -
cych, unikatowych, nieschematycznych — oryginalnych. Wielo
— ró norodno  — oryginalno  — dopracowanie: oto has o roz-
grzewki.

Zasady odwo ywania si  do tych czterech sk adników pomy-
s owo ci w czasie rozgrzewki dywergencyjnej, podobnie jak w cza-
sie wszystkich sesji twórczej pomys owo ci, przedstawiam poni ej.

P ynno  my lenia Gi tko  my lenia

 My l  o tak wielu
rozwi zaniach, jak to tylko
mo liwe.

 Zg aszam jak najwi cej
pomys ów — im wi cej,
tym lepiej.

 Nie zadowalam si  pierwszym
lepszym rozwi zaniem
i potrafi  prowadzi  twórcze
poszukiwania po to, aby
znale  jak najlepsze pomys y.

 Dostrzegam problem (zadanie)
z ró nych perspektyw i punktów
widzenia.

 Potrafi  elastycznie zmienia
kierunki poszukiwa
i wychodzi  poza utarte sposoby
oraz schematy rozwi zania.

 My l  o ró nych, nawet
przeciwnych (kontrastowych)
wariantach rozwi za  — nie
trzymam si  znanego.

Poleć książkęKup książkę

http://sensus.pl/rf/setwop
http://sensus.pl/rt/setwop


Rozgrzewka dywergencyjna 41

Oryginalno  my lenia Elaboracja (dopracowanie)

 My l  o nowych
i niecodziennych sposobach
rozwi zania problemu.

 Nie obawiam si  wariantów
zaskakuj cych i le widzianych
przez ogó .

 D  do rozwi za  (idei)
rzadkich, unikatowych,
niekonwencjonalnych, ale
sensownych, niegodz cych
w warto ci innych ludzi.

 Umiem s ucha  cz onków
grupy i pod a  za ich
sugestiami i inspiracjami.

 Potrafi  doda  do zg oszonych
pomys ów nowe elementy oraz
dowarto ciowa  je i rozwin .

 Przedstawiam moje pomys y
w staranny, klarowny,
przemy lany sposób, dbaj c
o form  prezentacji.

wiczenie 3.1. Co robi?

Pytamy: co robi kasjer (nauczyciel, tokarz, kosmetyczka, recep-
cjonista, okulista, scenograf, sekretarka, konserwator powierzchni
p askich, sekserka1)? Zadaniem jest znalezienie jak najwi kszej
liczby sensownych odpowiedzi na pytania:

 Co robi papier?
 Co robi farba olejna?
 Co robi blender?
 Co robi pilniczek do paznokci?
 Co robi cierka?
 Co robi p yn po goleniu?
 Co robi kalendarz?
 Co robi zegar?
 Co robi muzyka?
 Co robi czas?

                                                    
1 Sekserka to kobieta zatrudniona w zak adach drobiarskich, trud-

ni ca si  rozpoznawaniem p ci piskl t.
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wiczenie 3.2. Jakie jest?

To wiczenie jest podobne do poprzedniego. Tym razem pytamy
o to, jakie jest lato ( wiat o, sznurowad o, mas o, myd o). I znów
zadaniem jest podanie jak najwi kszej liczby sensownych s ów-
-hase . A zatem jakie jest:

 my lenie,
 marzenie,
 zw tpienie,
 przera enie,
 szcz cie?

wiczenie 3.3. Kto w swojej pracy?

Kasjer w swojej pracy liczy, kalkuluje, sporz dza zestawienia, bi-
lansuje, odlicza, przelicza, dodaje i tak dalej. A kto w swojej pracy:

 testuje,
 obserwuje,
 maluje,
 pisze,
 wyk ada,
 bada,
 filmuje,
 przycina,
 sprzedaje,
 kieruje?

wiczenie 3.4. Profesje

Poni ej znajduje si  tabela, w której umie ci em pi  ró nych
rzeczy maj cych symbolizowa  ró norodne zawody wykonywa-
ne przez ludzi. Jakie zawody mo e symbolizowa  ró a i m otek,
a jakie mikrofon, no yczki i d wig? Zadaniem jest wypisanie jak
najwi kszej liczby profesji zwi zanych z danym symbolem bez-
po rednio lub po rednio (metaforycznie).
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wiczenie 3.5. Kto tu mieszka?

Pomys  na kolejne zadanie zaczerpn em z bardzo ciekawej pu-
blikacji autorstwa Mai Dobkowskiej, Joanny Lig zy i Weroniki
Piotrowskiej (2010), b d cej cz ci  My lanek — serii zeszytów
stymuluj cych my lenie twórcze dzieci. Seria ta jest wydawana
pod kierunkiem dr. Witolda Lig zy i dr. Krzysztofa Piotrow-
skiego przez O rodek Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie.
Oto mamy niezwyk e wizytówki na drzwiach mieszka  przy
ulicy Pomys owej. Lokatorzy zamiast pisa  swoje nazwiska,
narysowali je. Jak ka da z tych rodzin mo e si  nazywa ?
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wiczenie 3.6. O czym szumi  wierzby?

W s ynnej arii Jontka z Halki Stanis awa Moniuszki tenor pie-
wa: „Szumi  jod y na gór szczycie. Szumi  sobie w dal”. Ciekawe:
o czym tak szumi  sobie w dal? Pytanie, o czym szumi  wierzby,
pojawia si  w tytule s ynnej bajki Kennetha Grahame’a, po wi -
conej pewnemu kretowi i jego przyjacio om. Spróbujmy wi c
poda  jak najwi cej pomys owych odpowiedzi na to pytanie: o czym
szumi  wierzby?

 O czym szumi  wierzby w elazowej Woli?
 O czym piewa skowronek o poranku?
 O czym my li stru , chowaj c g ow  w piasku?
 O czym dzwoni deszcz jesienny, uderzaj c w szyby?
 O czym my li mysz pod miot ?
 O czym my li p czek w ma le?
 O czym ni ig a w stogu siana?
 O czym my li chocho , ta cz c?
 O czym my li musztarda po obiedzie?
 O czym marzy krowa, która daje du o mleka?

wiczenie 3.7. Po co jest pi kno?

Poeta stwierdzi  kiedy , e pi kno jest po to, eby zachwyca o.
A po co jest brzydota? Wypisujemy kilka metaforycznych zwro-
tów, a zadaniem uczestników jest podanie jak najwi kszej liczby
sensownych i oryginalnych odpowiedzi, wed ug wzoru:

 1. Pi kno jest po to, eby:
 zachwyca o,
 nasyca o oczy,
 uspokaja o my li,
 zach ca o do mi o ci,
 czyni o z ludzi artystów
 i tak dalej.

 2. Przyja  jest po to, eby…
 3. Cisza jest po to, eby…
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 4. Sen jest po to, eby…
 5. Smutek jest po to, eby…
 6. Muzyka jest po to, eby…

wiczenie 3.8. Jak mo na spa ?

Opowiada  mo na ciekawie, d ugo, rozwlekle, intryguj co, dro-
biazgowo, weso o, niewyra nie, cicho, podejrzliwie, sumiennie,
zaczepnie, ironicznie, patetycznie i tak dalej. Jak mo na:

 spa ,
 gotowa ,
 cieszy  si ,
 rozpacza ,
 patrze ,
 w drowa ,
 czeka ,
 wyk ada ,
 zazdro ci ,
 k ama ?

wiczenie 3.9. Co by by o, gdyby…?

Pewnie wielu z nas lubi snu  marzenia na jawie, a mo e nawet
we nie, i zastanawia  si , co by by o, gdyby… Gdybym mia
wi cej czasu lub pieni dzy, gdyby politycy byli bardziej uczciwi
i sumienni, gdyby prezydent Putin by  wi kszym demokrat , Gre-
cy bardziej pracowici, a Adam Michnik pokorniejszy? Zadaniem
uczestników jest podanie jak najwi kszej liczby konsekwencji
w odpowiedzi na pytanie: „co by by o, gdyby…?”, przy czym
chodzi o to, by by y to konsekwencje zaskakuj ce, niecodzien-
ne, ale sensowne.

 Co by by o, gdyby wiosna w Polsce trwa a 8 miesi cy?
 Co by by o, gdyby ka dy cz owiek umia  gra  na skrzypcach?
 Co by by o, gdyby zlikwidowano prawo jazdy?
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 Co by by o, gdyby wprowadzono powszechnie w wiecie
ósmy dzie  tygodnia?

 Co by by o, gdyby tkaniny by y niezniszczalne i nie traci y
kolorów?

 Co by by o, gdyby mo na by o zosta  pos em w wieku 12
lat?

 Co by by o, gdyby jutro niezniszczalny i niewykrywalny
wirus wy czy  wszystkie komputery wiata?

 Co by by o, gdyby odkryto nieznan  trylogi  Henryka
Sienkiewicza, po wi con  Boles awowi Chrobremu?

 Co by by o, gdyby okaza o si , e telefony komórkowe po-
woduj  bezp odno  m czyzn?

 Co by by o, gdyby wszyscy Polacy powrócili z emigracji?

wiczenie 3.10. Dziury

Co ma dziury? Ser szwajcarski, stare spodnie, teren po kopalni,
bud et Grecji, atmosfera ziemska, nos i tak dalej.

 Co ma szpary?
 Co ma plamy?
 Co ma linie?
 Co ma ty ?
 Co ma pocz tek?
 Co ma kanty?
 Co ma zygzaki?
 Co ma kwadraty?
 Co ma brzegi?
 Co ma ko a?

wiczenie 3.11. A dlaczego?

Wszyscy znamy dzieci, które nieustannie zadaj  pytania „A dla-
czego…?”, „A po co…?”, „A co b dzie, je li…?”. Dzieci „pytajne”
swoimi pytaniami zmuszaj  nas niejednokrotnie do g bokiego
namys u nad jak  dobrze znan  rzecz  albo stanem wiata, do
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zrewidowania w asnego pogl du lub zredefiniowania problemu
i postawienia nowego, bardziej odkrywczego pytania. Dziecko,
które pyta: „Dlaczego wszystkie ab dzie w Wielkiej Brytanii s
w asno ci  królowej?”, „Dlaczego tusz do drukarki kosztuje wi cej
ni  litr krwi?” czy „Dlaczego po obfitym posi ku gorzej s yszy-
my?”, potrafi nas wybudzi  z poznawczej pi czki i zach ci  do
wnikliwego my lenia. Zach camy uczestników do zastanowienia
si  nad pytaniami sformu owanymi poni ej i — jak zawsze —
podawania jak najwi kszej liczby odpowiedzi, w tym wypadku
powodów, dlaczego rzeczy tak si  w a nie maj .

 Dlaczego drzwi maj  zamki?
 Dlaczego samochody maj  kierownice?
 Dlaczego gazety maj  reklamy?
 Dlaczego domy maj  numery?
 Dlaczego ludzie maj  numery PESEL?
 Dlaczego pos owie maj  immunitet?
 Dlaczego wiat a na skrzy owaniach maj  tylko trzy kolory?
 Dlaczego lekarze maj  zazwyczaj bia e fartuchy?
 Dlaczego o nierze maj  stopnie wojskowe?
 Dlaczego rz dy maj  rzeczników prasowych?

wiczenie 3.12. Hejter, catering, developer

Nie lubi  s owa „hejter”, oznaczaj cego kogo , kto umieszcza pe -
ne agresji komentarze w internecie. Podobnie jak s ów „hate”,
a mo e ju  „hejt”, którymi okre la si  te pe ne jadu opinie i ko-
mentarze. „Hejter” to po prostu agresor lub nienawistnik. Có ,
popularno  i ekspansja w mediach niektórych internetowych
terminów, zw aszcza angielskich, jest niewyt umaczalna (np.
homofob i homofobia). Spróbujmy znale  trafne i oryginalne
— ale polskie — odpowiedniki dla nast puj cych „chwastów”
j zykowych:

 wyguglowa ,
 zripowa  (p yt , nagranie),
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 sformatowa  dysk,
 catering,
 developer,
 wczasy all inclusive,
 brand manager,
 challange (sprawdzian b du w meczu pi ki siatkowej),
 wyjustowa  tekst,
 apdejtowa  (bilet, program internetowy itp.).

wiczenie 3.13. Logo festiwalu

W ró nych miastach Polski i na ca ym wiecie odbywaj  si  ró ne
ciekawe i czasem dziwaczne festiwale oraz wi ta (fiesty). Uczest-
niczy em kiedy  na hiszpa skiej wyspie Minorce w wi cie, któ-
rego g ównym i przera aj cym elementem by y popisy je d ców
na pi knych koniach wyje d aj cych w t um pijanych obywateli
maj cych za honor poklepa  ko ski zad. Na innej ródziemno-
morskiej wyspie, Malcie, nie ma w zasadzie tygodnia, eby jakie
miasteczko lub wie  nie zorganizowa y hucznej fiesty z nieod cz-
nym popisem sztucznych ogni. S ynne s  te  coroczne Festiwale
Kwiatów, odbywaj ce si  dwa tygodnie po Wielkanocy w stolicy
Madery — Funchal. W polskich Kartuzach i Buczku ko o asku
organizowane s  wi ta Truskawki, za  w asku, gdzie miesz-
kam, w adze miejskie po raz kolejny zorganizowa y przyjemny
Festiwal Ró , który ma takie logo (http://www.laskonline.pl/art

1424465535,iii-festiwal-roz):
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Zadaniem uczestników jest narysowanie (namalowanie) ory-
ginalnego logo dla wybranego (mog  by  dwa lub trzy) dziwnego
festiwalu, który odbywa si  w Polsce. A oto ich lista:

 Dzie  Spieczonego Bli niaka (zlot bli niaków — Czarnków);
 Mistrzostwa Polski w P ywaniu na Byle Czym (Augustów);
 Festiwal Ognia (Ostróda);
 Zlot Superbohaterów (Bytom);
 Wielkie Manewry Szwejkowskie (Przemy l);
 Festiwal Historyczny „Zaczarowany Lublin”;
 Festiwal Zupy „Foodstock” (Kraków);
 Festiwal Rowerowo-Muzyczny (góra Wd ar — Kluszkowce);
 Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów (Bytom);
 wi to Gulaszu (Tarnów).

W dalszej kolejno ci mo emy wymy li  jakie  nowe i jeszcze
oryginalniejsze wi to, którego nie ma na mapie Polski. Mo e na
przyk ad wi to Pyry w Poznaniu, Festiwal Zalewajki w odzi
lub Mistrzostwa Polski w Toczeniu Jajka po Kocich bach we
Wroc awiu?

wiczenie 3.14. Muzeum Korkoci gów

Podobnie jak twórcy nowych festiwali, du  oryginalno ci  ce-
chuj  si  pomys odawcy wielu muzeów w Polsce i na wiecie.
Zapewne niewielu z Czytelników wie, e we Lwowie istnieje Mu-
zeum S oniny, w Nowym Delhi Muzeum Toalet, w angielskim
Leeds Muzeum Psich Obro y, w Szklarskiej Por bie Muzeum
Tanich Win, a w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu Muzeum Rozsta .
Pomys owo  ludzka nie zna granic, czy  nie? Prosimy uczestni-
ków, eby popu cili wodze fantazji i wymy lili kilka nowych,
nieistniej cych, a ich zdaniem potrzebnych placówek muzealnych.
Mo e tytu owe Muzeum Korkoci gów, Muzeum Koszy na mieci,
Muzeum G bek do K pieli lub Muzeum Zak adek do Ksi ek
to wcale nie takie niedorzeczne pomys y?
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A oto lista pi ciu moich pomys ów:

 1. Muzeum Uczniowskich i Studenckich ci g.
 2. Muzeum Korkoci gów.
 3. Muzeum Dziabade  („dziabad a” to naturalne lub specjali-
styczne stroboskopowe kije, pomagaj ce porusza  si  w te-
renie górskim).

 4. Muzeum Zbyrcoków („zbyrcok” to dzwonek przy szyi owcy,
który „zbyrcy”, gdy owca si  porusza).

 5. Muzeum Rysunków Powsta ych Wtedy, Gdy Cz owiek
Si  Nudzi.

wiczenie 3.15. Dziesi  nazw

Zapewne wielu Czytelników zauwa y o, e wiele nazw firm, za-
k adów pracy czy punktów us ugowych powsta o jako proste po-

cznie (zbitka) dwóch ró nych s ów nawi zuj cych do tego,
czym firma czy zak ad us ugowy si  zajmuje. W asku i okoli-
cach dostrzegam nazwy, które atwo wskazuj  charakter pro-
dukcji i us ug:

 „Intrograf”,
 „InstalPlast”,
 „Metalbud”,
 „Art Flowers”,
 „FotoSesje”,
 „Kris-Cars”,
 „Telemechanika”.

Rzadkie to przypadki, eby nada  hurtowni fryzjersko-kosme-
tycznej nazw  „Fale — Loki — Koki. Wszystko dla w osów”, cu-
kierni „P ki z M ki”, kawiarni „Mili ludzie”, sklepowi zoologicz-
nemu „Psi i koci sklepik”, sklepowi z wyrobami artystycznymi
i pami tkami „Bardzo rozs dnie”, a sklepowi monopolowemu
„Chleb, wódka, ledzie i… b dzie!” ( ód ). Z moich obserwacji
wynika jednak, e twórczo  codzienna w nazwach sklepów,
restauracji czy lokali us ugowych rozwija si  w Polsce coraz
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lepiej, poniewa  ich za o yciele chc  od razu zwróci  na nie na-
sz  rozproszon  i kapry n  uwag . Dobra nazwa mo e temu s u-
y 2. Pomó my im.

Zadanie polega na wymy leniu dziesi ciu nazw dla ka dej
z nast puj cych nowych firm:

 zak ad opieki nad lud mi starymi i opuszczonymi;
 firma utylizuj ca stare komputery;
 zak ad produkuj cy zak adki do ksi ek;
 cukiernia specjalizuj ca si  w cha wach;
 sklep delikatesowy z oryginalnymi wyrobami greckimi;
 zak ad kosmetyczny oferuj cy us ugi tylko z u yciem wy-
robów z oliwy z oliwek;

 pralnia dywanów i chodników z prawdziwej we ny;
 sklep z tradycyjnymi p ytami winylowymi;
 kawiarnia oferuj ca ciasta domowe wypiekane tylko przez
babcie;

 biuro turystyczne organizuj ce wczasy w zamkach, w któ-
rych straszy.

wiczenie 3.16. Wihajster

To dziwne s owo s ysza em wielokrotnie z ust mojego dziadka
i ojca. By o popularne kiedy , dzisiaj jest chyba u ywane coraz
rzadziej. Jak podaj  specjali ci j zyka polskiego (http://obcyjezyk

polski.pl/?page_id=4482), „wihajstrem nazywa si  (…) drobny
przyrz d, którym mo na co  podwa y , co  otworzy , co  na-
prawi ”; inaczej co  w rodzaju haka, wytrycha. Nikt nie wie, jak
on konkretnie wygl da — bywa prosty, zakrzywiony lub zagi ty,
krótki lub d u szy, ale dobrze go mie  pod r k  (w szufladzie

                                                    
2 Chocia  nie zawsze. Istnieje w odzi restauracja grecka „Kamari”,

znajduj ca si  przy g ównej ulicy miasta — Piotrowskiej. Kiedy zapyta em
kelnera, czy wie, sk d si  wzi a nazwa restauracji, a sta  on na tle du ego
obrazu wisz cego na cianie i przedstawiaj cego miejscowo  Kamari
na wyspie Santorini, ten odpowiedzia , e nie ma zielonego poj cia.
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czy pudle z narz dziami domowymi), gdy  w wielu przypad-
kach jest niezast piony. S owo to, pisane jako wihajster (czasem
zapisywane jako wichajster), pojawi o si  w potocznym j zyku
polskim dopiero po drugiej wojnie wiatowej i jest spolszczo-
n  wersj  niemieckiego zwrotu wie heisst er?, co dos ownie
znaczy jak on si  nazywa?, jak mu tam?. A oto poni ej taki wihaj-
ster, w j zyku angielskim okre lany te  jako doodler, czyli za-
wijas, zakr tas lub gryzmo . Zadaniem jest doko czenie rysunku,
który zacz  si  takim wihajstrem (zawijasem), ale tak, eby
powsta a nowa i oryginalna ca o .

I jeszcze dwa wihajstry:

wiczenie 3.17. Kó ka Torrance’a

Ellis Paul Torrance to zmar y w 2003 roku chyba najwybitniejszy
XX-wieczny pedagog i psycholog twórczo ci, który zrewolucjoni-
zowa  nauczanie twórczo ci na wiecie (Torrance, 1962; 1995;
Torrance i Safter, 1999; zob. tak e: Szmidt, 2004). Zrewolucjo-
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nizowa  te  sposoby badania zdolno ci twórczych, opracowuj c
w 1966 roku jeden z najpopularniejszych testów my lenia
twórczego dla dzieci i doros ych, nazwany The Torrance Tests
of Creative Thinking (TTCT). S  tam zadania werbalne, rysun-
kowe i mieszane, a jednym z najbardziej popularnych sta  si
rysunkowy test kó ek. Wygl da on nast puj co (to tylko wzór,
a nie oryginalna karta testowa):

o o o
o o o
o o o
o o o

Zadaniem badanej osoby jest doko czenie rysunku w oparciu
o kszta t kó , ale tak, eby za ka dym razem powsta  zupe nie
nowy rysunek. Widzimy wi c, e jest to test gi tko ci my le-
nia, ale stosowany jest równie  do diagnozy oryginalno ci my-
lenia. Wysoko bowiem ceni si  te rysunki, które s  niepowta-

rzalne i zaskakuj ce. Zmodyfikujmy nieco test kó ek Torrance’a
i u yjmy go nie do celów diagnostycznych, lecz treningowych.
Zadaniem jest doko czenie rysunków w najbardziej pomys owy
i oryginalny sposób, mo na te  nada  ka demu rysunkowi tytu .
A oto dwie wersje tego testu:

Poleć książkęKup książkę

http://sensus.pl/rf/setwop
http://sensus.pl/rt/setwop


54 S e s j e  t w ó r c z e j  p o m y s o w o c i

a)

O   O O   O O   O

O   O O   O O   O

O   O O   O O   O

O   O O   O O   O

b)

O   O   O O   O  O O  O  O

O   O   O O   O  O O  O  O

O   O   O O   O  O O  O  O

O   O   O O   O  O O  O  O
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wiczenie 3.18. Nowy instrument

To zadanie wymaga od nas du ej p ynno ci ideacyjnej, która jest
rdzeniem pomys owo ci. Jak pewnie pami tamy, instrumenty
muzyczne, czyli przyrz dy wytwarzaj ce d wi k i przeznaczone
do wykonywania muzyki, dziel  si  na strunowe, d te i perku-
syjne. W ród strunowych mamy instrumenty smyczkowe (np.
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), szarpane (np. gitara,
harfa, mandolina), klawiszowe (fortepian, klawesyn). W ród
instrumentów d tych mamy drewniane (np. flet, klarnet, obój),
blaszane (np. tr bka, róg, puzon, tuba), a w ród perkusyjnych
instrumenty o okre lonej wysoko ci d wi ku (np. wibrafon, ko-
cio ) i o nieokre lonej wysoko ci d wi ku (b ben, talerz, trójk t).
Oczywi cie, s  równie  nietypowe instrumenty muzyczne maj ce
swych wirtuozów, takie jak: pi a, butelki, kowad o, grzebie ,
dzwony czy syrena okr towa. Jest równie  ca a gama instru-
mentów cyfrowych i komputerowych, ale gra na nich nie odbiega
od gry na instrumentach tradycyjnych, jedynie inaczej jest ge-
nerowany d wi k. Granie na instrumentach muzycznych polega
na tym, e albo si  w nie dmucha, albo si  je szarpie, pociera
smyczkiem, albo si  w nie puka, stuka i naciska na nich odpo-
wiednie klawisze. Konstruowanie, a mo e lepiej — tworzenie
nowych instrumentów muzycznych jest arcyciekaw  dziedzin
twórczo ci; wystarczy prze ledzi  losy powstawania wspó cze-
snego fortepianu, saksofonu, a zw aszcza skrzypiec i tajemnicy ich
„duszy” (skrzypce wykonywane przez pracownie barokowych
lutników z Cremony: Stradivariusa, Amatiego, Guarnieriego,
nadal nale  do najlepszych i najdro szych egzemplarzy w tym
gatunku). Zainteresowanych Czytelników odsy am do s ynnej
kiedy  ksi ki Jerzego Waldorffa Sekrety Polihymnii, w której
ten znakomity propagator muzyki przedstawia zagmatwane dzieje
instrumentów muzycznych (Waldorff, 1971).

Nasze zadanie polega na tym, aby bior c okre lone cz ci (roz-
wi zania) z czterech ró nych instrumentów muzycznych nale -
cych do ró nych grup, skonstruowa  zupe nie nowy instrument.
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Nale y nada  mu nazw  oraz ustali , jakie miejsce w orkiestrze
b dzie zajmowa . Co powstanie, gdy po czymy pud o wiolonczeli
z rur  tuby i ma ym b bnem? A co, gdy struny gitary znajd  si
obok klawiszy klarnetu i b d  uderza y w trójk t?

Instrumenty
strunowe

Instrumenty d te Instrumenty
perkusyjne

 skrzypce

 altówka

 wiolonczela

 kontrabas

 gitara

 harfa

 mandolina

 fortepian

 klawesyn

 flet

 klarnet

 obój

 tr bka

 puzon

 saksofon

 tuba

 wibrafon

 kocio

 perkusja

 talerze

 trójk t

wiczenie 3.19. Zwyk e zastosowania

Jednym z najpopularniejszych testów my lenia dywergencyjnego
jest „test niezwyk ych zastosowa ”, w którym osoby badane
prosi si , eby w ci gu 3 – 5 minut wymieni y jak najwi cej
nieoczywistych, a najlepiej niezwyk ych (niebanalnych, nieco-
dziennych) zastosowa  zwyczajnych przedmiotów, takich jak
ceg a, metalowy spinacz biurowy czy widelec. Liczba trafnych
pomys ów ma wiadczy  o p ynno ci, ich ró norodno  — o gi t-
ko ci, a niebanalno  — o oryginalno ci my lenia. Odwró my t
typow  sytuacj  i zapytajmy o to, jakie mog  by  zwyk e, proza-
iczne zastosowania nast puj cych niecodziennych przedmiotów
i zjawisk:

 babie lato,
 szad ,
 poranna rosa,
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 zorza polarna,
 go oled ,
 krople d d u,
 dym z komina,
 rz sa wodna,
 g sta mg a,
 widmo Brockenu — to bardzo rzadkie zjawisko optyczne
spotykane w górach, polegaj ce na odbiciu powi kszo-
nego cienia obserwatora, niekiedy z t czow  obwódk
(glori ), na chmurze. Nisko po o ona chmura pe ni rol
ekranu, je li obserwator znajdzie si  mi dzy ni  a s o cem.
Nazwa zjawiska podchodzi od szczytu Brocken w górach
Harz. W ród alpinistów istnieje przes d mówi cy, e cz o-
wiek, który zobaczy  widmo Brockenu, umrze w górach.
Zobaczenie zjawiska po raz trzeci „odczynia urok”. Ja
widzia em to zjawisko ju  pi  razy.

Widmo Brockenu.
ród o: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/

114287,widmo-brockenu-w-gorach-jesli-je-ujrzysz-to-zginiesz.
Pozyskane 20.07.2015
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wiczenie 3.20. Usprawnienia

Wiele przedmiotów codziennego u ytku ma tak wiele wad, e
cz sto si  zastanawiam, dlaczego nadal z nich korzystamy. Chus-
teczki do czyszczenia okularów tak szybko wysychaj , e trac
swoje walory po 2 – 3 godzinach, wy wietlacze smartfonów i ta-
bletów, mimo ci g ego ich wycierania, ju  po kilku chwilach s
poplamione i ma o estetyczne, ilo  b dnych operacji na dotyko-
wym smartfonie ci gle jest wielka, s oiki d emów czy ogórków
konserwowych nie chc  si  odkr ci  i trzeba tu prawdziwej krze-
py lub… no a. Jak zwykli mówi  wynalazcy, wad  szczoteczki
do z bów jest to, e trzeba j  ci gle trzyma  w d oni. Urz dy
patentowe i rynek szczoteczek do z bów s  pe ne nowych i pono
rewelacyjnych produktów, które a to zmieniaj  kolor w czasie
czyszczenia, a to maj  trzy rodzaje w osia, a to graj  melodyj-
k  po dwóch minutach u ywania, a to wyginaj  si  pod w a ci-
wym k tem, a to… Wynaleziono co prawda elektryczn  szczo-
teczk  do z bów, która sta a si  powszechna na ca ym wiecie,
ale jak g osz  krytyczni wynalazcy, ta elektryczna szczoteczka
do z bów nie niweluje starej wady szczoteczek, bo nadal trzeba
j  trzyma  w d oni. Mówi si , e tylko taka szczoteczka do z -
bów stanie si  prawdziwym prze omowym wynalazkiem w tej
bran y, której nie trzeba b dzie trzyma  w d oni (w czasie czysz-
czenia panie mog  na przyk ad umalowa  sobie rz sy, a pa-
nowie si  ogoli !).

Co mo na zrobi , eby wyeliminowa  wady szczoteczek do
z bów, s oików i ciereczek do okularów lub usprawni  korzy-
stanie z nich? Poni ej znajduje si  dziesi  przedmiotów i urz -
dze  codziennego u ytku; zadaniem jest wymy lenie jak naj-
wi kszej liczby ich usprawnie , tak by by y bardziej wygodne,
u yteczne, a by  mo e adniejsze:

 lodówka,
 suszarka do naczy ,
 portfel,
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 etui do okularów,
 deska do prasowania,
 dzwonek do drzwi,
 krzes o ogrodowe,
 lampa biurkowa,
 wiertarka udarowa,
 budzik cyfrowy.

wiczenie 3.21. Ratowanie gazety

Nieweso e wie ci p yn  z rynku wydawnictw tradycyjnych gazet
papierowych. Oto kilka alarmuj cych faktów (Poulet, 2011):

 O 74% spad o czytelnictwo gazet w USA. W 1967 roku
gazety czyta o 50% doros ych Francuzów, w 2005 roku
by o ich ju  tylko 34%. 43% czytelników gazet ma ponad
50 lat. Skutek: czytelnicy prasy starzej  si , a nowych
nie przybywa. Podobne zjawisko wyst puje we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej.

 Takie sposoby ratunku jak: zmiana tygodnika na miesi cz-
nik (vide „Newsweek” w USA), przeniesienie wydania
do internetu, zmiana formatu na mniejszy, redukcja stron
(niemal wszystkie dzienniki), podniesienie ceny, likwidacja
biur zagranicznych korespondentów, gad etomania —
zwi kszenie liczby dodatków (ksi ki, CD, torby, no e
kuchenne, szaliki, a nawet ekspresy do kawy), zwolnienia
du ej liczby dziennikarzy — nie pomagaj . Kryzys si
pog bia!

 Jak stwierdzi  jeden z najbogatszych ludzi na wiecie,
Warren Buffett: „Czytelnicy gazet powoli odchodz  na
cmentarz, a dzisiaj absolwentami uniwersytetów s  ci,
którzy gazet ju  nie czytaj ” (tam e, s. 20).

Czy by wi c mier  gazet? Spróbujmy pomóc gazetom pa-
pierowym i zastanówmy si  nad tym, jakie nowe rozwi zania
mog yby uratowa  je przed ca kowit  likwidacj . Pomi my te
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pomys y, o których wspomnia em wy ej, i wymy lmy nowe, by
mo e bardziej u yteczne.

wiczenie 3.22. Telewizja niadaniowa — niekoniecznie

Telewizja niadaniowa to taki przedziwny gatunek programów
telewizyjnych, nadawany przez g ówne stacje na ca ym wie-
cie, w którym próbuje si  zmie ci  w jednym pa mie tre ci
powa ne, a nawet patetyczne (np. katastrofy, zamachy terrory-
styczne, obchody wi t pa stwowych, uzale nienia, choroby,
pomoc niepe nosprawnym itp.) z tre ciami rozrywkowymi i b a-
hymi (np. sukienki gwiazd filmowych w czasie premiery, nowe
sporty pla owe, robienie sosów do sa atek itp.). Wszystko to
w tempie kilku minut na ka dy temat, co powoduje, e nawet
najm drzejsi zaproszeni go cie nie wypadaj  w telewizjach
niadaniowych dobrze. Szkoda mi zw aszcza do wiadczonych

dziennikarzy, którzy prowadz  te programy, rezygnuj c z wy-
sokiego poziomu uprawiania swego zawodu. By  mo e ma racj
wybitny antropolog kultury i pedagog, Neil Postman (2002),
twierdz c, i  w telewizji rodzi si  „kultura bana u”. Ten zmar y
w 2003 roku m drzec napisa  (tam e, s. 130): „Problem polega nie
na tym, e telewizja przedstawia nam rozrywkow  tematyk , ale
na tym, e wszelka tematyka przedstawiana jest jako rozryw-
ka”. I jeszcze jedna jego my l, któr  przypomnia em sobie, b -
d c uczestnikiem jednego z programów telewizji niadaniowej:
„My lenie nie wypada najlepiej w telewizji (…)” (tam e, s. 134).

Telewizja niadaniowa mia a swoje poprzedniczki w Polsce
w postaci „Teleranka” czy „Domowego przedszkola” i telewizji
edukacyjnej, uznawanej kiedy  za jedn  z najlepszych telewizji
o charakterze o wiatowym w Europie. Zastanówmy si  nad tym,
co mog oby zast pi  telewizj  niadaniow . Jaki rodzaj programu
porannego móg by konkurowa  z tym banalnym pasmem, pe ni
funkcj  informacyjn , edukacyjn  i jednocze nie rozrywkow
w dobrym sensie tego s owa? Co powinien zawiera  i jak by
prowadzony, eby my lenie w telewizji wypada o dobrze?
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