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3
ROZGRZEWKA
DYWERGENCYJNA
„Podobnie jak atleci, twórczy myĂliciele potrzebujÈ rozgrzewki”.
— powiedzenie trenerów twórczoĂci, przypisywane
E. Paulowi Torrance’owi

J

ak juĝ wiemy, myĂlenie dywergencyjne, okreĂlane przez psychologów w sposób bardziej
techniczny jako wytwarzanie dywergencyjnych treĂci, jest uwaĝane za odpowiedzialne myĂlenie twórcze. Nie wypeïnia go ani
nie jest skïadnikiem wystarczajÈcym twórczoĂci, ale stanowi
zasadniczy rdzeñ pomysïowoĂci (ideacji). Polega, najogólniej
mówiÈc, na generowaniu wielu róĝnorodnych rozwiÈzañ problemów otwartych, a wiÚc takich, które majÈ wiele dobrych,
poprawnych, oczekiwanych czy oryginalnych rozwiÈzañ. Jest
uruchamiane wtedy, gdy podmiot myĂlÈcy styka siÚ z problemem
twórczym, który jest sïabo zdefiniowany bÈdě nie ma na niego
jednej poprawnej odpowiedzi. Widzimy zatem, ĝe jego natura
39
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jest bardzo róĝna od zadañ testowych serwowanych z uporem
naszym uczniom i studentom, wymagajÈcych zakreĂlenia jednej poprawnej odpowiedzi, która na pewno istnieje. Wiemy
juĝ, ĝe zasadniczymi skïadnikami myĂlenia dywergencyjnego sÈ
pïynnoĂÊ, giÚtkoĂÊ, oryginalnoĂÊ myĂlenia i elaboracja (poza
tym wraĝliwoĂÊ na problemy). Celem rozgrzewki dywergencyjnej jest wïaĂnie „rozgrzanie” tych waĝnych czynników pomysïowoĂci, gwarantujÈcych duĝÈ iloĂÊ pomysïów („strumieñ pomysïów”), tych róĝnorodnych i oryginalnych. Za kaĝdym razem
wiÚc zachÚcamy uczestników sesji (lub siebie samego) do podawania jak najwiÚkszej liczby pomysïów wywodzÈcych siÚ z róĝnych klas zjawisk, a do tego pomysïów niebanalnych, zaskakujÈcych, unikatowych, nieschematycznych — oryginalnych. WieloĂÊ
— róĝnorodnoĂÊ — oryginalnoĂÊ — dopracowanie: oto hasïo rozgrzewki.
Zasady odwoïywania siÚ do tych czterech skïadników pomysïowoĂci w czasie rozgrzewki dywergencyjnej, podobnie jak w czasie wszystkich sesji twórczej pomysïowoĂci, przedstawiam poniĝej.
PïynnoĂÊ myĂlenia

GiÚtkoĂÊ myĂlenia

x MyĂlÚ o tak wielu
rozwiÈzaniach, jak to tylko
moĝliwe.

x Dostrzegam problem (zadanie)
z róĝnych perspektyw i punktów
widzenia.

x Zgïaszam jak najwiÚcej
pomysïów — im wiÚcej,
tym lepiej.

x PotrafiÚ elastycznie zmieniaÊ
kierunki poszukiwañ
i wychodziÊ poza utarte sposoby
oraz schematy rozwiÈzania.

x Nie zadowalam siÚ pierwszym
lepszym rozwiÈzaniem
i potrafiÚ prowadziÊ twórcze
poszukiwania po to, aby
znaleěÊ jak najlepsze pomysïy.

Kup książkę

x MyĂlÚ o róĝnych, nawet
przeciwnych (kontrastowych)
wariantach rozwiÈzañ — nie
trzymam siÚ znanego.
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OryginalnoĂÊ myĂlenia

Elaboracja (dopracowanie)

x MyĂlÚ o nowych
i niecodziennych sposobach
rozwiÈzania problemu.

x Umiem sïuchaÊ czïonków
grupy i podÈĝaÊ za ich
sugestiami i inspiracjami.

x Nie obawiam siÚ wariantów
x PotrafiÚ dodaÊ do zgïoszonych
zaskakujÈcych i ěle widzianych
pomysïów nowe elementy oraz
przez ogóï.
dowartoĂciowaÊ je i rozwinÈÊ.
x DÈĝÚ do rozwiÈzañ (idei)
rzadkich, unikatowych,
niekonwencjonalnych, ale
sensownych, niegodzÈcych
w wartoĂci innych ludzi.

x Przedstawiam moje pomysïy
w staranny, klarowny,
przemyĂlany sposób, dbajÈc
o formÚ prezentacji.

Ûwiczenie 3.1. Co robi?
Pytamy: co robi kasjer (nauczyciel, tokarz, kosmetyczka, recepcjonista, okulista, scenograf, sekretarka, konserwator powierzchni
pïaskich, sekserka1)? Zadaniem jest znalezienie jak najwiÚkszej
liczby sensownych odpowiedzi na pytania:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Co robi papier?
Co robi farba olejna?
Co robi blender?
Co robi pilniczek do paznokci?
Co robi Ăcierka?
Co robi pïyn po goleniu?
Co robi kalendarz?
Co robi zegar?
Co robi muzyka?
Co robi czas?

1

Sekserka to kobieta zatrudniona w zakïadach drobiarskich, trudniÈca siÚ rozpoznawaniem pïci pisklÈt.
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Ûwiczenie 3.2. Jakie jest?
To Êwiczenie jest podobne do poprzedniego. Tym razem pytamy
o to, jakie jest lato (Ăwiatïo, sznurowadïo, masïo, mydïo). I znów
zadaniem jest podanie jak najwiÚkszej liczby sensownych sïów-haseï. A zatem jakie jest:
x
x
x
x
x

myĂlenie,
marzenie,
zwÈtpienie,
przeraĝenie,
szczÚĂcie?

Ûwiczenie 3.3. Kto w swojej pracy?
Kasjer w swojej pracy liczy, kalkuluje, sporzÈdza zestawienia, bilansuje, odlicza, przelicza, dodaje i tak dalej. A kto w swojej pracy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

testuje,
obserwuje,
maluje,
pisze,
wykïada,
bada,
filmuje,
przycina,
sprzedaje,
kieruje?

Ûwiczenie 3.4. Profesje
Poniĝej znajduje siÚ tabela, w której umieĂciïem piÚÊ róĝnych
rzeczy majÈcych symbolizowaÊ róĝnorodne zawody wykonywane przez ludzi. Jakie zawody moĝe symbolizowaÊ róĝa i mïotek,
a jakie mikrofon, noĝyczki i děwig? Zadaniem jest wypisanie jak
najwiÚkszej liczby profesji zwiÈzanych z danym symbolem bezpoĂrednio lub poĂrednio (metaforycznie).
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Ûwiczenie 3.5. Kto tu mieszka?
Pomysï na kolejne zadanie zaczerpnÈïem z bardzo ciekawej publikacji autorstwa Mai Dobkowskiej, Joanny LigÚzy i Weroniki
Piotrowskiej (2010), bÚdÈcej czÚĂciÈ MyĂlanek — serii zeszytów
stymulujÈcych myĂlenie twórcze dzieci. Seria ta jest wydawana
pod kierunkiem dr. Witolda LigÚzy i dr. Krzysztofa Piotrowskiego przez OĂrodek Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie.
Oto mamy niezwykïe wizytówki na drzwiach mieszkañ przy
ulicy Pomysïowej. Lokatorzy zamiast pisaÊ swoje nazwiska,
narysowali je. Jak kaĝda z tych rodzin moĝe siÚ nazywaÊ?
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Ûwiczenie 3.6. O czym szumiÚ wierzby?
W sïynnej arii Jontka z Halki Stanisïawa Moniuszki tenor Ăpiewa: „SzumiÈ jodïy na gór szczycie. SzumiÈ sobie w dal”. Ciekawe:
o czym tak szumiÈ sobie w dal? Pytanie, o czym szumiÈ wierzby,
pojawia siÚ w tytule sïynnej bajki Kennetha Grahame’a, poĂwiÚconej pewnemu kretowi i jego przyjacioïom. Spróbujmy wiÚc
podaÊ jak najwiÚcej pomysïowych odpowiedzi na to pytanie: o czym
szumiÈ wierzby?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

O czym szumiÈ wierzby w ¿elazowej Woli?
O czym Ăpiewa skowronek o poranku?
O czym myĂli struĂ, chowajÈc gïowÚ w piasku?
O czym dzwoni deszcz jesienny, uderzajÈc w szyby?
O czym myĂli mysz pod miotïÈ?
O czym myĂli pÈczek w maĂle?
O czym Ăni igïa w stogu siana?
O czym myĂli chochoï, tañczÈc?
O czym myĂli musztarda po obiedzie?
O czym marzy krowa, która daje duĝo mleka?

Ûwiczenie 3.7. Po co jest piîkno?
Poeta stwierdziï kiedyĂ, ĝe piÚkno jest po to, ĝeby zachwycaïo.
A po co jest brzydota? Wypisujemy kilka metaforycznych zwrotów, a zadaniem uczestników jest podanie jak najwiÚkszej liczby
sensownych i oryginalnych odpowiedzi, wedïug wzoru:
1. PiÚkno jest po to, ĝeby:
x zachwycaïo,
x nasycaïo oczy,
x uspokajaïo myĂli,
x zachÚcaïo do miïoĂci,
x czyniïo z ludzi artystów
x i tak dalej.
2. Przyjaěñ jest po to, ĝeby…
3. Cisza jest po to, ĝeby…
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4. Sen jest po to, ĝeby…
5. Smutek jest po to, ĝeby…
6. Muzyka jest po to, ĝeby…
Ûwiczenie 3.8. Jak moņna spaÜ?
OpowiadaÊ moĝna ciekawie, dïugo, rozwlekle, intrygujÈco, drobiazgowo, wesoïo, niewyraěnie, cicho, podejrzliwie, sumiennie,
zaczepnie, ironicznie, patetycznie i tak dalej. Jak moĝna:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

spaÊ,
gotowaÊ,
cieszyÊ siÚ,
rozpaczaÊ,
patrzeÊ,
wÚdrowaÊ,
czekaÊ,
wykïadaÊ,
zazdroĂciÊ,
kïamaÊ?

Ûwiczenie 3.9. Co by byĎo, gdyby…?
Pewnie wielu z nas lubi snuÊ marzenia na jawie, a moĝe nawet
we Ănie, i zastanawiaÊ siÚ, co by byïo, gdyby… Gdybym miaï
wiÚcej czasu lub pieniÚdzy, gdyby politycy byli bardziej uczciwi
i sumienni, gdyby prezydent Putin byï wiÚkszym demokratÈ, Grecy bardziej pracowici, a Adam Michnik pokorniejszy? Zadaniem
uczestników jest podanie jak najwiÚkszej liczby konsekwencji
w odpowiedzi na pytanie: „co by byïo, gdyby…?”, przy czym
chodzi o to, by byïy to konsekwencje zaskakujÈce, niecodzienne, ale sensowne.
x Co by byïo, gdyby wiosna w Polsce trwaïa 8 miesiÚcy?
x Co by byïo, gdyby kaĝdy czïowiek umiaï graÊ na skrzypcach?
x Co by byïo, gdyby zlikwidowano prawo jazdy?
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x Co by byïo, gdyby wprowadzono powszechnie w Ăwiecie
ósmy dzieñ tygodnia?
x Co by byïo, gdyby tkaniny byïy niezniszczalne i nie traciïy
kolorów?
x Co by byïo, gdyby moĝna byïo zostaÊ posïem w wieku 12
lat?
x Co by byïo, gdyby jutro niezniszczalny i niewykrywalny
wirus wyïÈczyï wszystkie komputery Ăwiata?
x Co by byïo, gdyby odkryto nieznanÈ trylogiÚ Henryka
Sienkiewicza, poĂwiÚconÈ Bolesïawowi Chrobremu?
x Co by byïo, gdyby okazaïo siÚ, ĝe telefony komórkowe powodujÈ bezpïodnoĂÊ mÚĝczyzn?
x Co by byïo, gdyby wszyscy Polacy powrócili z emigracji?
Ûwiczenie 3.10. Dziury
Co ma dziury? Ser szwajcarski, stare spodnie, teren po kopalni,
budĝet Grecji, atmosfera ziemska, nos i tak dalej.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Co ma szpary?
Co ma plamy?
Co ma linie?
Co ma tyï?
Co ma poczÈtek?
Co ma kanty?
Co ma zygzaki?
Co ma kwadraty?
Co ma brzegi?
Co ma koïa?

Ûwiczenie 3.11. A dlaczego?
Wszyscy znamy dzieci, które nieustannie zadajÈ pytania „A dlaczego…?”, „A po co…?”, „A co bÚdzie, jeĂli…?”. Dzieci „pytajne”
swoimi pytaniami zmuszajÈ nas niejednokrotnie do gïÚbokiego
namysïu nad jakÈĂ dobrze znanÈ rzeczÈ albo stanem Ăwiata, do
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zrewidowania wïasnego poglÈdu lub zredefiniowania problemu
i postawienia nowego, bardziej odkrywczego pytania. Dziecko,
które pyta: „Dlaczego wszystkie ïabÚdzie w Wielkiej Brytanii sÈ
wïasnoĂciÈ królowej?”, „Dlaczego tusz do drukarki kosztuje wiÚcej
niĝ litr krwi?” czy „Dlaczego po obfitym posiïku gorzej sïyszymy?”, potrafi nas wybudziÊ z poznawczej ĂpiÈczki i zachÚciÊ do
wnikliwego myĂlenia. ZachÚcamy uczestników do zastanowienia
siÚ nad pytaniami sformuïowanymi poniĝej i — jak zawsze —
podawania jak najwiÚkszej liczby odpowiedzi, w tym wypadku
powodów, dlaczego rzeczy tak siÚ wïaĂnie majÈ.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dlaczego drzwi majÈ zamki?
Dlaczego samochody majÈ kierownice?
Dlaczego gazety majÈ reklamy?
Dlaczego domy majÈ numery?
Dlaczego ludzie majÈ numery PESEL?
Dlaczego posïowie majÈ immunitet?
Dlaczego Ăwiatïa na skrzyĝowaniach majÈ tylko trzy kolory?
Dlaczego lekarze majÈ zazwyczaj biaïe fartuchy?
Dlaczego ĝoïnierze majÈ stopnie wojskowe?
Dlaczego rzÈdy majÈ rzeczników prasowych?

Ûwiczenie 3.12. Hejter, catering, developer
Nie lubiÚ sïowa „hejter”, oznaczajÈcego kogoĂ, kto umieszcza peïne agresji komentarze w internecie. Podobnie jak sïów „hate”,
a moĝe juĝ „hejt”, którymi okreĂla siÚ te peïne jadu opinie i komentarze. „Hejter” to po prostu agresor lub nienawistnik. Cóĝ,
popularnoĂÊ i ekspansja w mediach niektórych internetowych
terminów, zwïaszcza angielskich, jest niewytïumaczalna (np.
homofob i homofobia). Spróbujmy znaleěÊ trafne i oryginalne
— ale polskie — odpowiedniki dla nastÚpujÈcych „chwastów”
jÚzykowych:
x wyguglowaÊ,
x zripowaÊ (pïytÚ, nagranie),
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x
x
x
x
x
x
x
x

sformatowaÊ dysk,
catering,
developer,
wczasy all inclusive,
brand manager,
challange (sprawdzian bïÚdu w meczu piïki siatkowej),
wyjustowaÊ tekst,
apdejtowaÊ (bilet, program internetowy itp.).

Ûwiczenie 3.13. Logo festiwalu
W róĝnych miastach Polski i na caïym Ăwiecie odbywajÈ siÚ róĝne
ciekawe i czasem dziwaczne festiwale oraz ĂwiÚta (fiesty). Uczestniczyïem kiedyĂ na hiszpañskiej wyspie Minorce w ĂwiÚcie, którego gïównym i przeraĝajÈcym elementem byïy popisy jeěděców
na piÚknych koniach wyjeĝdĝajÈcych w tïum pijanych obywateli
majÈcych za honor poklepaÊ koñski zad. Na innej Ăródziemnomorskiej wyspie, Malcie, nie ma w zasadzie tygodnia, ĝeby jakieĂ
miasteczko lub wieĂ nie zorganizowaïy hucznej fiesty z nieodïÈcznym popisem sztucznych ogni. Sïynne sÈ teĝ coroczne Festiwale
Kwiatów, odbywajÈce siÚ dwa tygodnie po Wielkanocy w stolicy
Madery — Funchal. W polskich Kartuzach i Buczku koïo asku
organizowane sÈ ¥wiÚta Truskawki, zaĂ w asku, gdzie mieszkam, wïadze miejskie po raz kolejny zorganizowaïy przyjemny
Festiwal Róĝ, który ma takie logo (http://www.laskonline.pl/art
´1424465535,iii-festiwal-roz):
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Zadaniem uczestników jest narysowanie (namalowanie) oryginalnego logo dla wybranego (mogÈ byÊ dwa lub trzy) dziwnego
festiwalu, który odbywa siÚ w Polsce. A oto ich lista:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dzieñ Spieczonego Bliěniaka (zlot bliěniaków — Czarnków);
Mistrzostwa Polski w Pïywaniu na Byle Czym (Augustów);
Festiwal Ognia (Ostróda);
Zlot Superbohaterów (Bytom);
Wielkie Manewry Szwejkowskie (PrzemyĂl);
Festiwal Historyczny „Zaczarowany Lublin”;
Festiwal Zupy „Foodstock” (Kraków);
Festiwal Rowerowo-Muzyczny (góra Wdĝar — Kluszkowce);
Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpadów (Bytom);
¥wiÚto Gulaszu (Tarnów).

W dalszej kolejnoĂci moĝemy wymyĂliÊ jakieĂ nowe i jeszcze
oryginalniejsze ĂwiÚto, którego nie ma na mapie Polski. Moĝe na
przykïad ¥wiÚto Pyry w Poznaniu, Festiwal Zalewajki w odzi
lub Mistrzostwa Polski w Toczeniu Jajka po Kocich bach we
Wrocïawiu?
Ûwiczenie 3.14. Muzeum KorkociÚgów
Podobnie jak twórcy nowych festiwali, duĝÈ oryginalnoĂciÈ cechujÈ siÚ pomysïodawcy wielu muzeów w Polsce i na Ăwiecie.
Zapewne niewielu z Czytelników wie, ĝe we Lwowie istnieje Muzeum Sïoniny, w Nowym Delhi Muzeum Toalet, w angielskim
Leeds Muzeum Psich Obroĝy, w Szklarskiej PorÚbie Muzeum
Tanich Win, a w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu Muzeum Rozstañ.
PomysïowoĂÊ ludzka nie zna granic, czyĝ nie? Prosimy uczestników, ĝeby popuĂcili wodze fantazji i wymyĂlili kilka nowych,
nieistniejÈcych, a ich zdaniem potrzebnych placówek muzealnych.
Moĝe tytuïowe Muzeum KorkociÈgów, Muzeum Koszy na ¥mieci,
Muzeum GÈbek do KÈpieli lub Muzeum Zakïadek do KsiÈĝek
to wcale nie takie niedorzeczne pomysïy?
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A oto lista piÚciu moich pomysïów:
1. Muzeum Uczniowskich i Studenckich ¥ciÈg.
2. Muzeum KorkociÈgów.
3. Muzeum Dziabadeï („dziabadïa” to naturalne lub specjalistyczne stroboskopowe kije, pomagajÈce poruszaÊ siÚ w terenie górskim).
4. Muzeum Zbyrcoków („zbyrcok” to dzwonek przy szyi owcy,
który „zbyrcy”, gdy owca siÚ porusza).
5. Muzeum Rysunków Powstaïych Wtedy, Gdy Czïowiek
SiÚ Nudzi.
Ûwiczenie 3.15. DziesiîÜ nazw
Zapewne wielu Czytelników zauwaĝyïo, ĝe wiele nazw firm, zakïadów pracy czy punktów usïugowych powstaïo jako proste poïÈcznie (zbitka) dwóch róĝnych sïów nawiÈzujÈcych do tego,
czym firma czy zakïad usïugowy siÚ zajmuje. W asku i okolicach dostrzegam nazwy, które ïatwo wskazujÈ charakter produkcji i usïug:
x
x
x
x
x
x
x

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

Rzadkie to przypadki, ĝeby nadaÊ hurtowni fryzjersko-kosmetycznej nazwÚ „Fale — Loki — Koki. Wszystko dla wïosów”, cukierni „PÈki z MÈki”, kawiarni „Mili ludzie”, sklepowi zoologicznemu „Psi i koci sklepik”, sklepowi z wyrobami artystycznymi
i pamiÈtkami „Bardzo rozsÈdnie”, a sklepowi monopolowemu
„Chleb, wódka, Ăledzie i… bÚdzie!” (ódě). Z moich obserwacji
wynika jednak, ĝe twórczoĂÊ codzienna w nazwach sklepów,
restauracji czy lokali usïugowych rozwija siÚ w Polsce coraz
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lepiej, poniewaĝ ich zaïoĝyciele chcÈ od razu zwróciÊ na nie naszÈ rozproszonÈ i kapryĂnÈ uwagÚ. Dobra nazwa moĝe temu sïuĝyÊ2. Pomóĝmy im.
Zadanie polega na wymyĂleniu dziesiÚciu nazw dla kaĝdej
z nastÚpujÈcych nowych firm:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

zakïad opieki nad luděmi starymi i opuszczonymi;
firma utylizujÈca stare komputery;
zakïad produkujÈcy zakïadki do ksiÈĝek;
cukiernia specjalizujÈca siÚ w chaïwach;
sklep delikatesowy z oryginalnymi wyrobami greckimi;
zakïad kosmetyczny oferujÈcy usïugi tylko z uĝyciem wyrobów z oliwy z oliwek;
pralnia dywanów i chodników z prawdziwej weïny;
sklep z tradycyjnymi pïytami winylowymi;
kawiarnia oferujÈca ciasta domowe wypiekane tylko przez
babcie;
biuro turystyczne organizujÈce wczasy w zamkach, w których straszy.

Ûwiczenie 3.16. Wihajster
To dziwne sïowo sïyszaïem wielokrotnie z ust mojego dziadka
i ojca. Byïo popularne kiedyĂ, dzisiaj jest chyba uĝywane coraz
rzadziej. Jak podajÈ specjaliĂci jÚzyka polskiego (http://obcyjezyk
´polski.pl/?page_id=4482), „wihajstrem nazywa siÚ (…) drobny
przyrzÈd, którym moĝna coĂ podwaĝyÊ, coĂ otworzyÊ, coĂ naprawiÊ”; inaczej coĂ w rodzaju haka, wytrycha. Nikt nie wie, jak
on konkretnie wyglÈda — bywa prosty, zakrzywiony lub zagiÚty,
krótki lub dïuĝszy, ale dobrze go mieÊ pod rÚkÈ (w szufladzie
2

Chociaĝ nie zawsze. Istnieje w odzi restauracja grecka „Kamari”,
znajdujÈca siÚ przy gïównej ulicy miasta — Piotrowskiej. Kiedy zapytaïem
kelnera, czy wie, skÈd siÚ wziÚïa nazwa restauracji, a staï on na tle duĝego
obrazu wiszÈcego na Ăcianie i przedstawiajÈcego miejscowoĂÊ Kamari
na wyspie Santorini, ten odpowiedziaï, ĝe nie ma zielonego pojÚcia.
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czy pudle z narzÚdziami domowymi), gdyĝ w wielu przypadkach jest niezastÈpiony. Sïowo to, pisane jako wihajster (czasem
zapisywane jako wichajster), pojawiïo siÚ w potocznym jÚzyku
polskim dopiero po drugiej wojnie Ăwiatowej i jest spolszczonÈ wersjÈ niemieckiego zwrotu wie heisst er?, co dosïownie
znaczy jak on siÚ nazywa?, jak mu tam?. A oto poniĝej taki wihajster, w jÚzyku angielskim okreĂlany teĝ jako doodler, czyli zawijas, zakrÚtas lub gryzmoï. Zadaniem jest dokoñczenie rysunku,
który zaczÈï siÚ takim wihajstrem (zawijasem), ale tak, ĝeby
powstaïa nowa i oryginalna caïoĂÊ.

I jeszcze dwa wihajstry:

Ûwiczenie 3.17. KóĎka Torrance’a
Ellis Paul Torrance to zmarïy w 2003 roku chyba najwybitniejszy
XX-wieczny pedagog i psycholog twórczoĂci, który zrewolucjonizowaï nauczanie twórczoĂci na Ăwiecie (Torrance, 1962; 1995;
Torrance i Safter, 1999; zob. takĝe: Szmidt, 2004). Zrewolucjo-
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nizowaï teĝ sposoby badania zdolnoĂci twórczych, opracowujÈc
w 1966 roku jeden z najpopularniejszych testów myĂlenia
twórczego dla dzieci i dorosïych, nazwany The Torrance Tests
of Creative Thinking (TTCT). SÈ tam zadania werbalne, rysunkowe i mieszane, a jednym z najbardziej popularnych staï siÚ
rysunkowy test kóïek. WyglÈda on nastÚpujÈco (to tylko wzór,
a nie oryginalna karta testowa):

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Zadaniem badanej osoby jest dokoñczenie rysunku w oparciu
o ksztaït kóï, ale tak, ĝeby za kaĝdym razem powstaï zupeïnie
nowy rysunek. Widzimy wiÚc, ĝe jest to test giÚtkoĂci myĂlenia, ale stosowany jest równieĝ do diagnozy oryginalnoĂci myĂlenia. Wysoko bowiem ceni siÚ te rysunki, które sÈ niepowtarzalne i zaskakujÈce. Zmodyfikujmy nieco test kóïek Torrance’a
i uĝyjmy go nie do celów diagnostycznych, lecz treningowych.
Zadaniem jest dokoñczenie rysunków w najbardziej pomysïowy
i oryginalny sposób, moĝna teĝ nadaÊ kaĝdemu rysunkowi tytuï.
A oto dwie wersje tego testu:
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Ûwiczenie 3.18. Nowy instrument
To zadanie wymaga od nas duĝej pïynnoĂci ideacyjnej, która jest
rdzeniem pomysïowoĂci. Jak pewnie pamiÚtamy, instrumenty
muzyczne, czyli przyrzÈdy wytwarzajÈce děwiÚk i przeznaczone
do wykonywania muzyki, dzielÈ siÚ na strunowe, dÚte i perkusyjne. WĂród strunowych mamy instrumenty smyczkowe (np.
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), szarpane (np. gitara,
harfa, mandolina), klawiszowe (fortepian, klawesyn). WĂród
instrumentów dÚtych mamy drewniane (np. flet, klarnet, obój),
blaszane (np. trÈbka, róg, puzon, tuba), a wĂród perkusyjnych
instrumenty o okreĂlonej wysokoĂci děwiÚku (np. wibrafon, kocioï) i o nieokreĂlonej wysokoĂci děwiÚku (bÚben, talerz, trójkÈt).
OczywiĂcie, sÈ równieĝ nietypowe instrumenty muzyczne majÈce
swych wirtuozów, takie jak: piïa, butelki, kowadïo, grzebieñ,
dzwony czy syrena okrÚtowa. Jest równieĝ caïa gama instrumentów cyfrowych i komputerowych, ale gra na nich nie odbiega
od gry na instrumentach tradycyjnych, jedynie inaczej jest generowany děwiÚk. Granie na instrumentach muzycznych polega
na tym, ĝe albo siÚ w nie dmucha, albo siÚ je szarpie, pociera
smyczkiem, albo siÚ w nie puka, stuka i naciska na nich odpowiednie klawisze. Konstruowanie, a moĝe lepiej — tworzenie
nowych instrumentów muzycznych jest arcyciekawÈ dziedzinÈ
twórczoĂci; wystarczy przeĂledziÊ losy powstawania wspóïczesnego fortepianu, saksofonu, a zwïaszcza skrzypiec i tajemnicy ich
„duszy” (skrzypce wykonywane przez pracownie barokowych
lutników z Cremony: Stradivariusa, Amatiego, Guarnieriego,
nadal naleĝÈ do najlepszych i najdroĝszych egzemplarzy w tym
gatunku). Zainteresowanych Czytelników odsyïam do sïynnej
kiedyĂ ksiÈĝki Jerzego Waldorffa Sekrety Polihymnii, w której
ten znakomity propagator muzyki przedstawia zagmatwane dzieje
instrumentów muzycznych (Waldorff, 1971).
Nasze zadanie polega na tym, aby biorÈc okreĂlone czÚĂci (rozwiÈzania) z czterech róĝnych instrumentów muzycznych naleĝÈcych do róĝnych grup, skonstruowaÊ zupeïnie nowy instrument.
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Naleĝy nadaÊ mu nazwÚ oraz ustaliÊ, jakie miejsce w orkiestrze
bÚdzie zajmowaÊ. Co powstanie, gdy poïÈczymy pudïo wiolonczeli
z rurÈ tuby i maïym bÚbnem? A co, gdy struny gitary znajdÈ siÚ
obok klawiszy klarnetu i bÚdÈ uderzaïy w trójkÈt?
Instrumenty
strunowe

Instrumenty dÚte

Instrumenty
perkusyjne

x skrzypce

x flet

x wibrafon

x altówka

x klarnet

x kocioï

x wiolonczela

x obój

x perkusja

x kontrabas

x trÈbka

x talerze

x gitara

x puzon

x trójkÈt

x harfa

x saksofon

x mandolina

x tuba

x fortepian
x klawesyn

Ûwiczenie 3.19. ZwykĎe zastosowania
Jednym z najpopularniejszych testów myĂlenia dywergencyjnego
jest „test niezwykïych zastosowañ”, w którym osoby badane
prosi siÚ, ĝeby w ciÈgu 3 – 5 minut wymieniïy jak najwiÚcej
nieoczywistych, a najlepiej niezwykïych (niebanalnych, niecodziennych) zastosowañ zwyczajnych przedmiotów, takich jak
cegïa, metalowy spinacz biurowy czy widelec. Liczba trafnych
pomysïów ma ĂwiadczyÊ o pïynnoĂci, ich róĝnorodnoĂÊ — o giÚtkoĂci, a niebanalnoĂÊ — o oryginalnoĂci myĂlenia. OdwróÊmy tÚ
typowÈ sytuacjÚ i zapytajmy o to, jakie mogÈ byÊ zwykïe, prozaiczne zastosowania nastÚpujÈcych niecodziennych przedmiotów
i zjawisk:
x babie lato,
x szadě,
x poranna rosa,
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zorza polarna,
goïoledě,
krople dĝdĝu,
dym z komina,
rzÚsa wodna,
gÚsta mgïa,
widmo Brockenu — to bardzo rzadkie zjawisko optyczne
spotykane w górach, polegajÈce na odbiciu powiÚkszonego cienia obserwatora, niekiedy z tÚczowÈ obwódkÈ
(gloriÈ), na chmurze. Nisko poïoĝona chmura peïni rolÚ
ekranu, jeĂli obserwator znajdzie siÚ miÚdzy niÈ a sïoñcem.
Nazwa zjawiska podchodzi od szczytu Brocken w górach
Harz. WĂród alpinistów istnieje przesÈd mówiÈcy, ĝe czïowiek, który zobaczyï widmo Brockenu, umrze w górach.
Zobaczenie zjawiska po raz trzeci „odczynia urok”. Ja
widziaïem to zjawisko juĝ piÚÊ razy.

Widmo Brockenu.
½ródïo: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/
114287,widmo-brockenu-w-gorach-jesli-je-ujrzysz-to-zginiesz.
Pozyskane 20.07.2015
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Ûwiczenie 3.20. Usprawnienia
Wiele przedmiotów codziennego uĝytku ma tak wiele wad, ĝe
czÚsto siÚ zastanawiam, dlaczego nadal z nich korzystamy. Chusteczki do czyszczenia okularów tak szybko wysychajÈ, ĝe tracÈ
swoje walory po 2 – 3 godzinach, wyĂwietlacze smartfonów i tabletów, mimo ciÈgïego ich wycierania, juĝ po kilku chwilach sÈ
poplamione i maïo estetyczne, iloĂÊ bïÚdnych operacji na dotykowym smartfonie ciÈgle jest wielka, sïoiki dĝemów czy ogórków
konserwowych nie chcÈ siÚ odkrÚciÊ i trzeba tu prawdziwej krzepy lub… noĝa. Jak zwykli mówiÊ wynalazcy, wadÈ szczoteczki
do zÚbów jest to, ĝe trzeba jÈ ciÈgle trzymaÊ w dïoni. UrzÚdy
patentowe i rynek szczoteczek do zÚbów sÈ peïne nowych i ponoÊ
rewelacyjnych produktów, które a to zmieniajÈ kolor w czasie
czyszczenia, a to majÈ trzy rodzaje wïosia, a to grajÈ melodyjkÚ po dwóch minutach uĝywania, a to wyginajÈ siÚ pod wïaĂciwym kÈtem, a to… Wynaleziono co prawda elektrycznÈ szczoteczkÚ do zÚbów, która staïa siÚ powszechna na caïym Ăwiecie,
ale jak gïoszÈ krytyczni wynalazcy, ta elektryczna szczoteczka
do zÚbów nie niweluje starej wady szczoteczek, bo nadal trzeba
jÈ trzymaÊ w dïoni. Mówi siÚ, ĝe tylko taka szczoteczka do zÚbów stanie siÚ prawdziwym przeïomowym wynalazkiem w tej
branĝy, której nie trzeba bÚdzie trzymaÊ w dïoni (w czasie czyszczenia panie mogÈ na przykïad umalowaÊ sobie rzÚsy, a panowie siÚ ogoliÊ!).
Co moĝna zrobiÊ, ĝeby wyeliminowaÊ wady szczoteczek do
zÚbów, sïoików i Ăciereczek do okularów lub usprawniÊ korzystanie z nich? Poniĝej znajduje siÚ dziesiÚÊ przedmiotów i urzÈdzeñ codziennego uĝytku; zadaniem jest wymyĂlenie jak najwiÚkszej liczby ich usprawnieñ, tak by byïy bardziej wygodne,
uĝyteczne, a byÊ moĝe ïadniejsze:
x lodówka,
x suszarka do naczyñ,
x portfel,
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etui do okularów,
deska do prasowania,
dzwonek do drzwi,
krzesïo ogrodowe,
lampa biurkowa,
wiertarka udarowa,
budzik cyfrowy.

Ûwiczenie 3.21. Ratowanie gazety
Niewesoïe wieĂci pïynÈ z rynku wydawnictw tradycyjnych gazet
papierowych. Oto kilka alarmujÈcych faktów (Poulet, 2011):
x O 74% spadïo czytelnictwo gazet w USA. W 1967 roku
gazety czytaïo 50% dorosïych Francuzów, w 2005 roku
byïo ich juĝ tylko 34%. 43% czytelników gazet ma ponad
50 lat. Skutek: czytelnicy prasy starzejÈ siÚ, a nowych
nie przybywa. Podobne zjawisko wystÚpuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
x Takie sposoby ratunku jak: zmiana tygodnika na miesiÚcznik (vide „Newsweek” w USA), przeniesienie wydania
do internetu, zmiana formatu na mniejszy, redukcja stron
(niemal wszystkie dzienniki), podniesienie ceny, likwidacja
biur zagranicznych korespondentów, gadĝetomania —
zwiÚkszenie liczby dodatków (ksiÈĝki, CD, torby, noĝe
kuchenne, szaliki, a nawet ekspresy do kawy), zwolnienia
duĝej liczby dziennikarzy — nie pomagajÈ. Kryzys siÚ
pogïÚbia!
x Jak stwierdziï jeden z najbogatszych ludzi na Ăwiecie,
Warren Buffett: „Czytelnicy gazet powoli odchodzÈ na
cmentarz, a dzisiaj absolwentami uniwersytetów sÈ ci,
którzy gazet juĝ nie czytajÈ” (tamĝe, s. 20).
Czyĝby wiÚc ĂmierÊ gazet? Spróbujmy pomóc gazetom papierowym i zastanówmy siÚ nad tym, jakie nowe rozwiÈzania
mogïyby uratowaÊ je przed caïkowitÈ likwidacjÈ. Pomiñmy te
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pomysïy, o których wspomniaïem wyĝej, i wymyĂlmy nowe, byÊ
moĝe bardziej uĝyteczne.
Ûwiczenie 3.22. Telewizja ħniadaniowa — niekoniecznie
Telewizja Ăniadaniowa to taki przedziwny gatunek programów
telewizyjnych, nadawany przez gïówne stacje na caïym Ăwiecie, w którym próbuje siÚ zmieĂciÊ w jednym paĂmie treĂci
powaĝne, a nawet patetyczne (np. katastrofy, zamachy terrorystyczne, obchody ĂwiÈt pañstwowych, uzaleĝnienia, choroby,
pomoc niepeïnosprawnym itp.) z treĂciami rozrywkowymi i bïahymi (np. sukienki gwiazd filmowych w czasie premiery, nowe
sporty plaĝowe, robienie sosów do saïatek itp.). Wszystko to
w tempie kilku minut na kaĝdy temat, co powoduje, ĝe nawet
najmÈdrzejsi zaproszeni goĂcie nie wypadajÈ w telewizjach
Ăniadaniowych dobrze. Szkoda mi zwïaszcza doĂwiadczonych
dziennikarzy, którzy prowadzÈ te programy, rezygnujÈc z wysokiego poziomu uprawiania swego zawodu. ByÊ moĝe ma racjÚ
wybitny antropolog kultury i pedagog, Neil Postman (2002),
twierdzÈc, iĝ w telewizji rodzi siÚ „kultura banaïu”. Ten zmarïy
w 2003 roku mÚdrzec napisaï (tamĝe, s. 130): „Problem polega nie
na tym, ĝe telewizja przedstawia nam rozrywkowÈ tematykÚ, ale
na tym, ĝe wszelka tematyka przedstawiana jest jako rozrywka”. I jeszcze jedna jego myĂl, którÈ przypomniaïem sobie, bÚdÈc uczestnikiem jednego z programów telewizji Ăniadaniowej:
„MyĂlenie nie wypada najlepiej w telewizji (…)” (tamĝe, s. 134).
Telewizja Ăniadaniowa miaïa swoje poprzedniczki w Polsce
w postaci „Teleranka” czy „Domowego przedszkola” i telewizji
edukacyjnej, uznawanej kiedyĂ za jednÈ z najlepszych telewizji
o charakterze oĂwiatowym w Europie. Zastanówmy siÚ nad tym,
co mogïoby zastÈpiÊ telewizjÚ ĂniadaniowÈ. Jaki rodzaj programu
porannego mógïby konkurowaÊ z tym banalnym pasmem, peïniÊ
funkcjÚ informacyjnÈ, edukacyjnÈ i jednoczeĂnie rozrywkowÈ
w dobrym sensie tego sïowa? Co powinien zawieraÊ i jak byÊ
prowadzony, ĝeby myĂlenie w telewizji wypadaïo dobrze?
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