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Wykorzystanie inwentyki w kształceniu  
umiejętności wyszukiwania informacji  

Inventics applied in training of information retrieval skills 

Abstrakt: Skuteczna i innowacyjna dydaktyka wyszukiwania informacji wymaga wy-
miany doświadczeń wśród praktyków. W artykule przedstawiono studium przypadku 
wykorzystania autorskiego narzędzia wspomagającego proces kształcenia kompetencji 
wyszukiwawczych w szkole wyższej, w postaci rebusu opartego na inwentycznej metodzie 
wymuszonych skojarzeń i tzw. myśleniu koalescencyjnym. Na konkretnym przykładzie 
omówiono zasady tworzenia i rozwiązywania rebusu, wymieniono i zinterpretowano naj-
częściej towarzyszące temu procesowi błędy oraz wypunktowano korzyści dydaktyczne 
płynące z jego zastosowania. Na podstawie serii obserwacji poczynionych w ciągu 7 lat 
(2014-2020) potwierdzono założoną w badaniu hipotezę, konstatując że wykorzystanie 
metod inwentycznych, a w szczególności omawianego typu rebusów, doskonali umiejęt-
ności osób szkolonych dzięki: (1) podniesieniu poziomu skutecznej percepcji skompliko-
wanych poleceń (2) wyrobieniu nawyku dyscyplinowania toku własnych skojarzeń,  
(3) opanowaniu metodyki etapowego rozwiązywania złożonych zadań wyszukiwawczych, 
(4) zmniejszeniu indywidualnej tolerancji na luki informacyjne i luki logiczne w rozumo-
waniach, (5) odkryciu atrakcyjności gratyfikacji psychicznej związanej z wykonaniem bar-
dzo trudnego zadania i możliwości użycia jej jako napędu do dalszej pracy, (6) przekona-
niu się, że myślenie in the box, według z góry podyktowanych reguł, jest równie trudne, ale 
też bywa równie ekscytujące, co myślenie out of the box.  

Słowa kluczowe: inwentyka; myślenie koalescencyjne; rebusy; wyszukiwanie informacji 
 
Abstract: Effective and innovative teaching of information retrieval requires an ex-
change of experiences amongst practitioners. This paper presents a self-designed tool 
supporting the process of teaching information searching skills in higher education, i.e. a 
purposefully crafted word puzzle based on an inventive method of forced associations and 
the so-called coalescing thinking. On a specific example, the principles of creating and 
solving the world puzzle in question are discussed, the most common errors associated 
with this process are listed and interpreted. On the basis of a series of observations made 
over 7 years (2014-2016), the hypothesis retained in this study has been validated by con-
firming that the use of inventive methods, and in particular the world puzzle discussed, 
meliorates the trainees’ skills thanks to: (1) raising the level of effective perception of com-
plex commands, (2) developing the habit of disciplining the course of one’s own associa-
tions, (3) mastering the methodology of stepwise solving complex search tasks, (4) reducing 
individual tolerance to information gaps and logical gaps in reasoning, (5) discovering the 
attractiveness of psychological gratification associated with solving very difficult task and 
using it as a drive for further work, (6) finding out that thinking “in the box”, according to 
predetermined rules, is equally difficult, but can also be as much exciting as thinking “out 
of the box”. 

Keywords: coalescing thinking; information retrieval; inventics; word puzzles  
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Wprowadzenie 

Inwentyka definiowana jest jako „metodyka poszukiwania twórczych rozwiązań 
zdefiniowanych problemów, pobudzania twórczego myślenia (…), gdy dotychcza-
sowa wiedza i doświadczenie nie podsuwają podmiotowi działającemu żadnego 
gotowego rozwiązania sytuacji, w jakiej się znajduje, a stan istniejący nie spełnia 
oczekiwań. Problem twórczy to zadanie, którego nie da się rozwiązać za pomocą 
tradycyjnych metod i technik” (Inwentyka, 2020). Metody inwentyczne „umożliwia-
ją odkrycie nowych faktów, relacji pomiędzy nimi (…), wymuszają odstąpienie od 
rutyny blokującej twórczość oraz zaangażowanie i podejście nastawione na inno-
wacyjność” (Michna, Czerwinśka-Lubszczyk, Męczynśka, Jagoda-Sobalak, 2013, 
s. 269-270). Katalog tych metod nie jest zamknięty i dopuszcza się wymyślanie 
własnych, adekwatnie do celu podejmowanego działania. Celem, który doprowa-
dził do powstania tego studium przypadku, była poprawa efektów dydaktyki wy-
szukiwania informacji, którą autorka zajmuje się w ramach pracy zawodowej. W 
artykule przedstawiono stworzone na tę okoliczność autorskie narzędzie w postaci 
zestawu rebusów wymagających zastosowania inwentycznych metod sterowania 
myśleniem. Tekst składa się z czterech części: (1) omówienia metody badawczej, 
(2) prezentacji sposobu objaśnienia zasad rozwiązywania rebusu opartego na in-
wentycznej zasadzie wymuszonych skojarzeń i tzw. myśleniu koalescencyjnym, 3) 
przykładu wykonania autentycznego rebusu, (4) wniosków odnoszących się do 
zakładanej w badaniu hipotezy, ze wskazaniem uzyskanych korzyści dydaktycz-
nych. 

 
Metoda 

W badaniu zastosowano metodę studium przypadku według definicji przejętej  
z piśmiennictwa z zakresu nauk o zarządzaniu, dostosowanej do przedmiotu ba-
dania, w następującym brzmieniu: „studium przypadku (case study) to szczegółowy 
opis, zazwyczaj rzeczywistego, zjawiska gospodarczego, np. organizacji, procesu 
zarządzania, jego elementów lub otoczenia organizacji, w celu sformułowania 
wniosków o przyczynach i rezultatach jego przebiegu, (…) stosowany zwłaszcza 
dla tematów badawczych o charakterze opisowym. Daje wówczas odpowiedzi na 
pytanie – co, gdzie i w jaki sposób się wydarzyło. W odniesieniu do problemów 
eksploracyjnych pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie – dlaczego badane zjawi-
sko wystąpiło” (Grzegorczyk, 2015, s. 9–10). W przytoczonej definicji przedmio-
tem studium przypadku są zjawiska gospodarcze, które w tym badaniu zostały 
zastąpione procesem dydaktycznym dotyczącym kształcenia umiejętności wyszu-
kiwania informacji w środowisku sieciowym. 
 
Ce l e  b adan ia   
Cel opisowy, praktyczny: rozwiązanie problemu. Autorka zaczęła stosować rebusy 
w roku 2014 w ramach eksperymentu dydaktycznego podczas zajęć z przedmio-
tów poświęconych kształceniu umiejętności wyszukiwania informacji. Było to pró-
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bą znalezienia remedium na kłopoty słuchaczy z realizowaniem złożonych zadań 
wyszukiwawczych wymagających uporządkowanej pracy etapowej. Z czasem, 
obserwując przydatność tego narzędzia, wprowadziła je na stałe do repertuaru 
swoich metod nauczania. 
Cel dydaktyczny: skonfrontowanie wiedzy i umiejętności osób objętych badaniem 
z profesjonalną praktyką wyszukiwania informacji (Grzegorczyk, 2015, s. 9),  
a w szczególności z panowaniem nad procesami poznawczymi towarzyszącymi 
rozwiązywaniu problemów wyszukiwawczych, które wymagają metodycznego 
rozumowania w warunkach zerowej tolerancji dla dowolności skojarzeń. Cel ten 
wynika z tezy stawianej przez autorkę na podstawie wieloletniej obserwacji własnej 
pracy w charakterze profesjonalisty informacji, zgodnie z którą zastosowany  
w badaniu konstrukt, czyli rebus koalescencyjny, wymaga dokładnie takich opera-
cji myślowych, jakie wykonuje się podczas realizacji komercyjnych i niekomercyj-
nych zleceń zawodowych, a w szczególności w bardzo jaskrawy sposób udowad-
nia, że w wyszukiwaniu informacji fundamentalną, pierwotną, a zarazem dalece 
nieintuicyjną umiejętnością jest przekładanie problemu na odpowiednie argumen-
ty wyszukiwawcze i budowania z nich kombinatorycznych instrukcji.  
Ch arak t e r  badan ia : opisowy oraz eksploracyjny – w części dotyczącej docie-
kania i wyjaśniania przyczyn niepowodzeń w rozwiązywaniu rebusów przez osoby 
objęte badaniem.  
H i p o t ez a :  Rebusy wymuszające myślenie koalescencyjne i kontrolę skojarzeń są 
narzędziem dydaktycznym umożliwiającym doskonalenie umiejętności profesjo-
nalnego wyszukiwania informacji.  
M o d e l  t eo re t y c z n y :  wynikający z przyjętej hipotezy 
Ś ro d o w i s k o  b ad ań  ( k on t ek s t ) :  Zajęcia kursowe z przedmiotów zakładają-
cych kształcenie umiejętności wyszukiwawczych prowadzone na studiach I i II 
stopnia oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa, a następnie Instytucie Studiów Informacyjnych UJ oraz w In-
stytucie Kultury UJ; warsztaty zamawiane dla bibliotekarzy prowadzone w Biblio-
tece Pedagogicznej w Tarnowie; warsztaty dla kadry menedżerskiej prowadzone 
podczas konferencji Warsztat Pracy Infobrokera w Krakowie (Stowarzyszenie 
Profesjonalistów Informacji, 2019).    
Cza s  p rowadzen ia  badan i a :  2014–2020 
L i c zba  ucze s tn i k ów :  342, dane pobrane z dokumentacji zajęć dydaktycz-
nych przechowywanej w systemie UsosWeb UJ i z notatek własnych 
Tech n ik a  zb i e ran ia  ma te r i a łu :  notatki pisemne na podstawie obserwacji 
uczestniczącej prowadzonej w trakcie rozwiązywania rebusu przez osoby objęte 
badaniem 
J ed n o s t k a  an a l i z y :  pojedyncza sesja szkoleniowa z wykorzystaniem rebusu, 
opisana w notatkach autorki  
Ry gor  me todo log i c zny :  W badaniu zastosowano trzy kryteria oceny po-
prawności metodologicznej zgodnie z rekomendacją Gibberta: „Bez wyraźnie za-
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rysowanej logiki teoretycznej i logicznej (trafność wewnętrzna, internal validity) oraz 
bez starannego wyartykułowania związku między przypuszczeniami teoretyczny-
mi i wynikami obserwacji empirycznej (trafność konstruktu, construct validity) nie 
może być mowy o trafności zewnętrznej (external validity)” będącej warunkiem po-
prawności uogólnień formułowanych na podstawie badania (Gibbert et al., 2008, 
s. 1468, tłum. autorki; Ćwiklicki, Pilch, 2018, s. 27). W przypadku badań prowa-
dzonych metodami indukcyjnymi kryteria te wyrażają się w następujących pyta-
niach, na które w omawianym studium odpowiedziano twierdząco:   
- trafność (validity) – czy badacz miał pełen dostęp do wiedzy i poglądów uczest-

ników badania? 
- rzetelność (reliability) – czy inny badacz doszedłby do podobnych wniosków, 

powtarzając badanie przeprowadzone przez autorkę w innych okolicznościach 
kontekstowych? 

- możliwość uogólnienia wyników badania (generalizability) – czy, a jeśli tak, to  
w jakiej mierze wnioski i teorie wywiedzione z badania mają zastosowanie do 
innych warunków kontekstowych (Ćwiklicki, Pilch, 2018. s. 27; Ćwikilicki, 
Urbaniak, 2018, s. 166): autorka poczyniła te same obserwacje podczas badań 
powadzonych w czterech różnych środowiskach: (1) podczas obowiązkowych 
zajęć kursowych na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”, (2) 
na kierunku „Zarządzanie informacją”, (3) na kierunku „Zarządzanie mediami 
i reklamą”, (4) na studiach podyplomowych „Infobrokering i wywiad rynko-
wy”, (5) podczas warsztatów dla zawodowych bibliotekarzy, (6) podczas warsz-
tatów dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie w organizacjach.    
 

Zasady rozwiązywania rebusu 

Rozwiązanie rebusu wymaga myślenia koalescencyjnego, w którym wyjściowe 
informacje cząstkowe łączy się ze sobą na zasadzie naturalnego przyciągania 
oczywistych podobieństw. Nazwa ta ma charakter metafory naukowej i nawiązuje 
do fizycznego zjawiska koalescencji, czyli zbiegania się rozproszonych cząstek sub-
stancji w cząstki większe, np. kropel cieczy w strumyki (Koalescencja, 2020). W przy-
padku ćwiczeń myślowych wymuszających określone tryby kojarzenia kluczowym 
etapem pracy dydaktycznej jest dokładne objaśnienie poleceń wykonawczych.   

W toku kolejnych powtórzeń autorka zmieniała sposób pracy z uczestnikami, 
wprowadzając metody, które miały ulepszyć osiągane rezultaty, lecz ostatecznie 
chybiły celu, gdyż ich pożytkiem okazało się przede wszystkim unaocznienie nieu-
suwalnej trudności ćwiczenia. W początkowych iteracjach objaśniała zasady roz-
wiązania rebusu ustnie, z użyciem tablicy, na której zapisywała kolejne etapy dzia-
łania i rysowała proste schematy ilustrujące fizyczne zjawisko koalescencji. Prezen-
tacja ta zajmowała od 15 do 20 minut, w zależności od tego, czy słuchacze mieli 
pytania. Czas dojścia do rozwiązania rebusu przez co najmniej jedną z grup wy-
nosił w tym wariancie zawsze minimum 90 minut. Jeśli dodać do tego czas prze-
znaczony na objaśnienie polecenia (20 minut) oraz końcową dyskusję potrzebną 
zwłaszcza osobom, którym nie udało się znaleźć rozwiązania (kolejne 20 minut), 
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ćwiczenie zajmowało nieodmiennie 130 minut, czyli więcej niż dwie jednostki dy-
daktyczne. Stwarzało to kłopot organizacyjny, ponieważ zwykle nie udawało się 
zmieścić pełnej sekwencji pracy nad rebusem w ramach czasowych zajęć i autorka 
bywała zamuszona skracać albo prezentację początkową, albo dyskusję podsumo-
wującą, co kłóciło się z zasadami prawidłowego procesu dydaktycznego, a uczest-
nikom pozostawiało niedosyt. Z tego powodu po dwóch latach pracy z rebusami 
zmodyfikowała sposób podawania poleceń: objaśniała je ustnie, wyświetlała  
w wersji skróconej na ekranie (tekst pozostawał widoczny przez cały czas trwania 
zajęć), rozdawała uczestnikom w postaci wydruku i udostępniała w pliku elektro-
nicznym mailem lub za pośrednictwem platformy e-learningowej, o ile była do-
stępna. W formule, którą autorka stosuje od 5 lat, uczestnicy w każdej chwili mają 
do dyspozycji jednocześnie cztery źródła z objaśnieniem poleceń i mogą do nich 
wracać w razie wątpliwości. Mogą także korzystać z pomocy prowadzącej i na 
bieżąco kontrolować trafność swoich hipotez dotyczących rozwiązania rebusu. 

Rozwiązaniem rebusu jest zawsze nazwa pojedynczego bytu, obiektu, zjawiska 
lub osoby. Rebus składa się z określonej liczby przesłanek, czyli pojedynczych słów 
bądź wyrażeń, zapisanych w postaci listy. Każda przesłanka znajduje się w od-
dzielnym wierszu. Graficzna forma przesłanek (kursywa, cudzysłów) ma znacze-
nie, które należy rozpoznać i uwzględnić w pracy nad zadaniem. Rebus rozwiązu-
je się w czterech krokach, których kolejności nie można zmienić pod rygorem nie-
powodzenia. W tym miejscu opisano je w sposób skondensowany i z użyciem 
ujednoliconego słownictwa, niemniej podczas zajęć stylistyka objaśnień jest dosto-
sowywana do preferencji estetycznych członków danej grupy, a prowadząca za 
pomocą wszelkich dostępnych środków wyrazu dąży do stworzenia atmosfery 
współdziałania zakładającego również przyjemność.  

Etapy rozwiązywania rebusu przedstawiają się następująco: 
 
Krok 1: Rozszyfrowywanie przesłanek. Każdą przesłankę należy rozpatry-

wać osobno, najlepiej na fiszce, którą można zrobić z papieru lub w edytorze tek-
stowym. Fiszki (ewentualnie tabela) pozwalają utrzymać dyscyplinę pracy, która 
wymaga analizowania każdej przesłanki w oderwaniu od pozostałych, dokładnie  
w takiej kolejności, w jakiej zostały one uszeregowane w poleceniu. Rebus zawiera 
przesłanki dwojakiego rodzaju: są to albo swobodne leksemy, albo zagadki.  
W przypadku pojedynczych leksemów analiza polega na ustaleniu wszystkich 
słownikowych znaczeń danego desygnatu, w tym znaczeń sięgających do jego 
etymologii. Nie można odstąpić od niej nawet wówczas, gdy słowo będące prze-
słanką wydaje się pospolite i znaczeniowo przezroczyste. W przypadku zagadek 
analiza polega na: (1) ustaleniu znaczenia składników zagadki, które nie są znane 
uczestnikowi, (2) przeprowadzeniu procesu skojarzeniowego wiodącego do roz-
wiązania. Oba rodzaje przesłanek rozpracowuje się przez wyszukiwania realizo-
wane w Google lub w dowolnej innej wyszukiwarce wybranej przez uczestnika.  

W języku metafory zbiegających się kropel (koalescencji), krok ten odpowiada 
tworzeniu najmniejszych kropel sensu, czyli kropli pierwszego rzędu, które w na-
stępnych etapach będą łączyć się w większe.  
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Uwaga: Podczas zajęć dydaktycznych zauważono, że niektóre grupy szkolo-
nych lepiej niż metaforę koalescencji przyjmują porównanie do procesu formowa-
nia się związków chemicznych. Preferencja ta jest zmienna i zależy zdaniem au-
torki z jednej strony od indywidualnych stylów obrazowania mentalnego, a z dru-
giej od możliwych idiosynkrazji związanych z terminami obcojęzycznymi. Podczas 
zajęć widywano niekiedy, że pojęcie koalescencji, użyte choćby raz, budzi niepo-
kój i niepotrzebne wrażenie, że praca nad rebusem będzie nadmiernie skompliko-
wana. W takich razach rezygnowano z metafory płynących kropel na rzecz meta-
fory łączenia się atomów w coraz bardziej złożone związki chemiczne, aż do po-
wstania produktu końcowego, np. etanolu, którego skład jest niezmienny, wiązania 
między komponentami nienaruszalne, zaś łączenie się poszczególnych całostek 
przebiega w jedynym możliwym porządku. Informację o zamiennej metaforze 
związku chemicznego autorka celowo wprowadza dopiero teraz, ryzykując pewne 
zaciemnienie prezentacji metodyki rozwiązywania rebusu, ponieważ zależy jej na 
odzwierciedleniu prawdziwego toku pracy z uczestnikami. Doraźne usprawnienia, 
które rodziły się podczas zajęć wskutek interakcji z uczestnikami, będą relacjono-
wane zgodnie z ich rzeczywistą chronologią, to jest w opisie tego etapu pracy, na 
którym faktycznie wyniknęły.  

W języku metafory związku chemicznego krok 1 odpowiada rozpoznawaniu 
pierwiastków, których atomami są poszczególne przesłanki. 

Prawdopodobieństwo rozwiązania rebusu obniżają popełniane w tym kroku 
błędy w wyszukiwaniu, wynikające zarówno z nietrafnego doboru argumentów 
wyszukiwawczych, jak i z nieumiejętnego budowania instrukcji wyszukiwawczej.  

 
Krok 2: Gdy wszystkie fiszki dla przesłanek są już gotowe, należy pogrupo-

wać je (np. układając w stosiki, sortując w tabeli) według najbardziej oczywistych 
cech wspólnych/podobieństw. Jeżeli jakaś przesłanka nie daje się przyporządko-
wać do innych, bo nie ma z nimi nic wspólnego, należy pozostawić ją na margine-
sie i czekać cierpliwie na moment, kiedy ujawni swoją przydatność. Ten krok wy-
konuje się tylko przez manipulowanie fiszkami, nie ma potrzeby wyszukiwania  
w źródłach zewnętrznych.  

W języku metafory koalescencji krok ten odpowiada zlewaniu się kropel 
pierwszego rzędu w krople większe, drugiego rzędu. Niektóre krople pierwszego 
rzędu nie ciążą na razie ku innym i płyną samotnie w dół, przy czym należy ocze-
kiwać, że prędzej czy później i tak połączą się z pozostałymi.  

W przełożeniu na metaforę związku chemicznego krok 2 porównuje się do 
powstawania wiązań między atomami stosownie do walencji każdego z nich. Nie-
które atomy mogą na tym etapie pozostać osamotnione, bo walencja dla nich po-
jawi się dopiero później. 

Błędem, który przekreśla szansę rozwiązania rebusu jest nieprawidłowa kate-
goryzacja, polegająca najczęściej na (1) pogrupowaniu przesłanek według niewła-
ściwego kryterium, np. wyimaginowanego podobieństwa lub powinowactwa, które 
wynika tylko z indywidualnych skojarzeń/przeczuć uczestnika (czyli z zastąpienia 
prostej operacji rozpoznawania cech wspólnych aktywnością typu poiesis), oraz (2) 
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z wtłoczenia, na zasadzie ekwilibrystyki umysłowej, do któregoś z zestawów fiszek 
przesłanki, która nigdzie nie pasuje i powinna pozostać w zawieszeniu. Podczas 
zajęć zauważono, że zwiastunem błędów tego rodzaju jest prowadzenie przez 
uczestników wyszukiwań w źródłach zewnętrznych, mimo zapewnień prowadzą-
cej, że w tym kroku są one zbędne.  

 
Krok 3: Fiszki przesłanek są już pogrupowane. Uczestnicy proszeni są o na-

zwanie wspólnej cechy/podobieństwa, które stało się dla nich kluczem przypo-
rządkowania fiszek do danego zestawu. Ich następnym zadaniem jest odkrycie 
niewidocznych, a istniejących powiązań między kategoriami, które wskazali jako 
nazwy dla poszczególnych zestawów fiszek. Powiązań tych poszukują za pomocą 
Google’a (lub w dowolnej innej wyszukiwarce globalnej), budując kombinatorycz-
nie wielorakie instrukcje wyszukiwawcze z użyciem pojęć, które wyłonili jako kry-
teria spokrewniające ze sobą przesłanki w zestawach. Prowadząca instruuje 
uczestników, aby w kwerendach wyszukiwawczych pojęcia te łączyli ze sobą na 
zasadzie „każde z każdym”, co z uwagi na ich ograniczoną liczbę (nie więcej niż 3) 
jest łatwo wykonalne. Innymi słowy, mają oni za zadanie zbadać wyniki wszyst-
kich możliwych konfiguracji terminów będących etykietami poszczególnych ze-
stawów przesłanek. 

Metafora koalescencji: krople drugiego rzędu łączą się w strumyki, u których 
zbiegu czeka rozwiązanie rebusu. Krople, które dotychczas nie skonwergowały  
z innymi, toczą się odrębnym torem, póki nie napotkają „swojego” strumyka.  

Metafora związku chemicznego: wcześniej utworzone związki proste łączą się 
w łańcuchy wieloczłonowe. Atomy, które nie uległy żadnym wiązaniom, nadal 
czekają na swoją walencję.  

Przejście tego kroku upośledzają dwa rodzaje potknięć w budowaniu instrukcji 
wyszukiwawczych: 
1. formalne: uczestnicy zapominają o użyciu operatorów Boole’a, skutkiem czego  

- albo tworzą w Google’u przeładowane instrukcje zawierające wszystkie na-
zwy kategorii uwspólniających przesłanki (plus ich synonimy), lecz bez 
operatora alternatywy OR, i otrzymują nierelewantne wyniki, a w skraj-
nych przypadkach nie uzyskują wyników żadnych,  

- albo też decydują się badać te kategorie parami, budując serie instrukcji 
dwuargumentowych (np. najpierw kategoria X + kategoria Y, potem X + 
Z itd.), jednak po drodze zapominają, jakie były wyniki kolejnych instrukcji 
i wpadają w impas, 

2. rzeczowe: wbrew poleceniu, uczestnicy dodają do instrukcji argumenty wyszu-
kiwawcze odzwierciedlające ich hipotezy na temat rozwiązania rebusu, choć 
na to nie pora; na zasadzie błędnego koła chybione hipotezy zawarte w in-
strukcjach generują wyniki podsuwające uczestnikom kolejne chybione hipote-
zy, które coraz bardziej oddalają ich od prawidłowego tropu. 
 
Krok 4: Odczytanie wyniku rebusu zaserwowanego przez wyszukiwarkę  

i (ewentualnie, jeśli tak skonstruowany jest rebus) zweryfikowanie jego trafności za 
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pomocą nieodcyfrowanej przesłanki z kroku pierwszego. Przesłanka ta służy do 
ostatecznego potwierdzenia, niejako ex post, wewnętrznej spójności rebusu. 

Metafora koalescencji: strumyki znaczeń uformowane w kroku 3 zbiegają się 
w jeden, prowadzący wprost do rozwiązania; wpada do niego ostatnia samotna 
kropla, płynąca do tej pory uboczem.  

Metafora związku chemicznego: z cegiełek w postaci związków chemicznych 
niższego rzędu powstaje produkt finalny, pod względem właściwości niepodobny 
do składników, z których się uformował. 

Błędy: zdarza się, że widząc na ekranie tabelę wyników prawidłowego wyszu-
kiwania np. w Google’u, a na jej czele rozwiązanie rebusu, uczestnicy nie rozpo-
znają go, umyka on ich percepcji. Źródłem tego błędu jest przyjęcie, zwykle we 
wczesnej fazie wykonywania ćwiczenia, nawet już w kroku 1, własnej, nieugrun-
towanej w przesłankach hipotezy dotyczącej rozwiązania. Postępowanie to jest 
niezgodne z drugą baterią objaśnień, które prowadząca przedstawia uczestnikom 
przed przystąpieniem do pracy, ujmując je w formie następujących haseł: 
- Rebus jest całym twoim światem: wszystko, co potrzebne do rozwiązania rebu-

su, jest zawarte w nim samym; podczas wykonywania kolejnych kroków (o któ-
rych była mowa powyżej) trzymaj się granic rebusu i nie wszczepiaj do niego 
treści przyniesionych z zewnątrz. 

- Przestrzegaj przedstawionej kolejności kroków: nie chadzaj na skróty, nie za-
czynaj od końca. 

- Przesłanki rebusu bierz na warsztat po kolei: w kroku pierwszym rozłóż każdą 
z nich na czynniki pierwsze, docierając do wszystkich jej możliwych znaczeń; 
nie ulegaj przeświadczeniu, że nie musisz drążyć głęboko, bo przesłanka jest 
trywialna (niekiedy, w sprzyjających warunkach, autorka wprowadza w tym 
kontekście pojęcie dekortykacji semantycznej, którym nazywa proces odwar-
stwiania kolejnych pokładów znaczenia danego leksemu). 

- Skojarzenia proste: w swoich rozumowaniach opieraj się najpierw tylko na 
tym, co bezpośrednio dane w rebusie, na tym, co widać gołym okiem; łącz jego 
elementy na podstawie najbardziej wyrazistych podobieństw, nie szukaj wy-
myślnych asocjacji, stosuj maksymę „słysząc tętent, myślę o koniach, a nie  
o żyrafach”. 

- Brzytwa Ockhama: nie przyjmuj żadnych krępujących założeń a priori; jeżeli  
w trakcie ćwiczenia okaże się, że twój pomysł na rozwiązanie rebusu jest błęd-
ny, porzuć go i nie próbuj na siłę przypasować go do zadanych przesłanek. 
 

Przykład rozwiązania rebusu 

Niezbędną ilustracją zastosowania tego wariantu inwentyki w kształceniu umiejęt-
ności wykonywania złożonych zadań wyszukiwawczych jest przedstawienie proce-
su rozwiązywania konkretnego rebusu opartego na myśleniu koalescencyjnym.  
W swojej pracy dydaktycznej autorka posługuje się kilkunastoma rebusami zbu-
dowanymi według schematu, który został opisany poniżej, cechującymi się różnym 
stopniem trudności. Przykład, który wybrano, należy do rebusów łatwych, wyma-
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gających nie więcej niż 90 minut pracy grupowej. Według rachub autorki zetknęło 
się z nim około 342 uczestników rozmaitych prowadzonych przez nią zajęć  
i warsztatów. Warto zresztą zaznaczyć, że w całym okresie uwzględnionym w tym 
studium przypadku nigdy nie udało się doprowadzić do rozwiązania rebusu, rów-
nież z kategorii najłatwiejszych, w mniej niż 90 minut (nie licząc czasu na obja-
śnianie i dyskusję końcową). Dwukrotnie zdarzyło się, że uczestnicy pracujący  
w grupach trzyosobowych znaleźli rozwiązanie po kwadransie, przy czym – jak 
dowiodły rozmowy ze „zwycięzcami” – miało to wszelkie znamiona epifanii, nie-
spodziewanego rozbłysku skojarzeń, którego podstawą w obu przypadkach była 
uprzednio posiadana przez co najmniej jednego z członków grupy wiedza o desy-
gnacie będącym rozwiązaniem rebusu. Tylko raz otrzymano prawidłowe rozwią-
zanie od osoby, która pracowała nad rebusem samodzielnie w domu, po wysłu-
chaniu objaśnień prowadzącej nagranych w formie dźwiękowej. 

Przystępując do demonstracji rozwiązania poniższego rebusu, autorka zakła-
da, że poprzedziło ją szczegółowe objaśnienie, tego jak należy postępować, z wy-
raźnym zastrzeżeniem, że odstępstwo od tych wskazówek będzie skutkować zbłą-
dzeniem. W prezentacji użyto tabeli (Tabela 1), gdyż od czasu wprowadzenia na-
uki zdalnej w związku z pandemią, właśnie taką formę – tabeli współedytowanej  
w chmurze – najchętniej wybierają uczestnicy.  

 
REBUS 
Proszę odgadnąć byt/obiekt/zjawisko/osobę, na który/które/którą wska-
zują skojarzenia związane z poniższymi słowami/wyrażeniami: 

 
1. Klaudiusz 
2. Druga Księga Samuela 4.4 i 9.13 
3. ischemia 
4. średnik, myślnik, wielokropek et consortes (ale po rodzimemu) 
5. Koń września  
6. Mefiboszet  
7. est morbus in rebus 
8. witryna sklepowa  
9. nie jak u Bronisława, tylko rzeczownik odczasownikowy  
 

Tabela 1. Graficzne zobrazowanie kolejnych kroków rozwiązania rebusu 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

1. Klaudiusz 
etymologicznie chromy, kulawy  

chromy, chromość, choroba 
 

ostateczna instrukcja 
wyszukiwawcza po korek-
tach: 
 
(chromy OR chro-
mość OR chromanie) 
niedokrwienie „wi-
tryna sklepowa” 
przestankowe 

2. Druga Księga Samuela 4.4 i 9.13  
księga Starego Testamentu, wskazane wer-
sety mówią o Meribaalu, który był chromy 

3. Ischemia 
stan patologiczny, niedokrwienie choroba, niedokrwienie 
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4. średnik, myślnik, wielokropek et 
consortes (ale po rodzimemu) 
zagadka 
rozwiązanie: znaki przestankowe 

znaki przestankowe 

 
 
 
 
Krok 4: 
WYNIK 
chromanie przestankowe 

5. Koń września  
rzeźba autorstwa Bronisława Chromego chromy 

6. Mefiboszet  
inne imię Meribaala w Starym Testamencie chromy, chromość, choroba 

7. est morbus in rebus 
zagadka 
rozwiązanie: w rebusie jest choroba 

choroba 

8. witryna sklepowa  
okno wystawowe w placówce handlowej witryna sklepowa 

9. jak u Bronisława, tyle że rzeczownik 
odczasownikowy  
zagadka 
rozwiązanie: chromanie 

chromanie 

Źródło: opracowanie własne 
 
Autorka zalicza ten rebus do łatwych, gdyż przesłanki „walencyjne”, czyli te, 

które da się ze sobą pogrupować według oczywistych cech wspólnych w kroku 
pierwszym, wszystkie bez wyjątku mieszczą się w jednym polu semantycznym – 
choroby. Suspens tworzą tylko dwie przesłanki „niewalencyjne”, które nie dają się 
nigdzie przypasować w kroku pierwszym (witryna sklepowa i znaki przestankowe). 
Osobie wprawionej, mającej za sobą spotkanie z kilkoma ćwiczeniami tego typu, 
rozwiązanie tego kazusu nie zajmuje więcej niż 15 minut, a jedyna trudność może 
wiązać się z rozwikłaniem zagadek. Co zatem sprawia, że dla debiutantów zadanie 
to okazuje się aż sześciokrotnie bardziej czasochłonne? 

Na podstawie długiej serii obserwacji autorka wnioskuje, że na zawadzie stają 
następujące kategorie błędów/braków, które usunąć można tylko przez uwew-
nętrznienie zasad pracy z rebusem w kolejnych iteracjach i przekształcenie ich  
w nawyk myślowy: 
1. Zapomnienie o zasadzie „rebus jest całym twoim światem”, która wymaga 

skupiania uwagi wyłącznie na relacjach między przesłankami tworzącymi re-
bus i odpowiada inwentycznej metodzie wymuszonych skojarzeń. W omawia-
nym kazusie najtrudniej było ją zastosować do przesłanki (zagadki) nr 9: „jak  
u Bronisława, tyle że rzeczownik odczasownikowy”. Jeżeli ćwiczenie było wy-
konywane prawidłowo, wówczas docierając do przesłanki nr 9, uczestnicy po-
winni już byli rozpracować przesłankę 5 i na odnośnej fiszce zapisać nazwisko 
rzeźbiarza Bronisława Chromego. Zgodnie z maksymą przymusowych skoja-
rzeń imię „Bronisław” występujące w przesłance nr 9 powinno zostać skoja-
rzone z tym, co bezpośrednio i jawne dane w rebusie, to jest z Bronisławem 
Chromym wyłonionym z przesłanki nr 5. Przy pierwszych iteracjach ćwiczenia 
działania takiego nie zaobserwowano. Uczestnicy szukali Bronisława z prze-
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słanki nr 9 poza rebusem, nierzadko wpisując całą treść zagadki do wyszuki-
warki, co zawsze wiodło ich na manowce.   

2. Brak kontroli nad apriorycznymi założeniami dotyczącymi rozwiązania rebu-
su, powziętymi albo po rozszyfrowaniu pierwszych dwóch-trzech przesłanek  
i jedynie na ich podstawie, albo całkiem z góry, na zasadzie skojarzenia ad hoc, 
po spojrzeniu ogółem na wszystkie przesłanki, a bez ich analizy. Paleta aprio-
rycznych skojarzeń, jakie obserwowano w poszczególnych grupach rozwiązu-
jących rebus, jest nieskończenie zróżnicowana; nie dostrzeżono żadnego 
schematu, który jakkolwiek mógłby je ze sobą spokrewniać. Zdaniem autorki 
należy traktować je jako przejawy operacji myślowej zwanej wnioskowaniem  
z podobieństwa, a definiowanej tak: „(…) w analogii a priori przypadek, z któ-
rego się wnioskuje, czyli baza analogii, nie musi być realny, może być tylko hi-
potetyczny albo wręcz zmyślony. Nie jest przy tym tematem sporu, jakie cechy 
owego przypadku obserwujemy, ani też w jaki sposób przypadek rzeczywisty, 
będący przedmiotem kontrowersji, może być z nim porównany czy skontra-
stowany. (…) Efektem akceptacji konkluzji analogii a priori nie jest przewidy-
wanie, że jakaś cecha przysługuje rozpatrywanemu przedmiotowi. My raczej 
decydujemy się opisywać lub traktować ten przedmiot w pewien sposób” (Go-
vier, 1989, p. 141-152, za: Szymanek, 2008, s. 185). Wnioskowanie z podo-
bieństwa a priori może manifestować się jako „traktowanie istotnie podobnych 
przypadków w zasadniczo podobny sposób” (Govier, 1989, p. 142, za: Szy-
manek, 2008, s. 185), ale też – jak pokazują to działania uczestników pracują-
cych z omawianym rebusem – jako próba sztucznego dopasowywania jego 
przesłanek do desygnatu w sposób dosłowny zmyślonego, wytworzonego wy-
łącznie z materii własnej wyobraźni, zupełnie w tych przesłankach niezakorze-
nionego. Przyjęcie hipotezy rozwiązania a priori wyklucza możliwość trzymania 
się rygoru „rebus jest całym twoim światem” i anuluje przymus zachowania 
ścisłej wzajemnej spójności przesłanek. Brakujące ogniwa sensu uzupełniane są 
odległymi skojarzeniami o charakterze poetyckim, a cały rebus staje się pretek-
stem do aktywności twórczej, która w innych okolicznościach zapewne mogła-
by zyskać aprobatę, lecz w tym przypadku jest przeciwskuteczna.  

3. Niemożność zaakceptowania przesłanek „niewalencyjnych”. W praktyce 
uczestnicy zagospodarowywali przesłanki nigdzie niepasujące (znaki przestan-
kowe i witryna sklepowa) w ten sposób, że albo je ignorowali, albo próbowali – 
w kroku 2 – tworzyć dla nich odrębną grupę i sprawdzać, co wyniknie z ich 
połączenia w instrukcji wyszukiwawczej. Co ciekawe, gdyby w wyszukiwarce 
globalnej zbudować tę instrukcję elastycznie, np. [„witryna sklepowa” prze-
stankowe], rozwiązanie rebusu, chromanie przestankowe, pojawiłoby się  
w pierwszej piątce rezultatów. Natomiast mechaniczne połączenie obu prze-
słanek w pełnym brzmieniu: [„witryna sklepowa” „znaki przestankowe”] nie 
daje wyników relewantnych. W żadnej z obserwowanych grup zajęciowych 
uczestnicy nie zastosowali w wyszukiwaniu pierwszego wariantu instrukcji, co 
może wskazywać zarówno po prostu na brak wprawy w budowaniu kwerend 
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wyszukiwawczych, jak i na wewnętrzne niepogodzenie się z faktem, że te dwie 
niewygodne przesłanki muszą zaczekać.  

4. Nieuwaga wywołana zmęczeniem koniecznością stałej kontroli własnych pro-
cesów myślowych i kiełznania swobodnych skojarzeń. 

5. Nieuwaga wywołana zmęczeniem własnymi zachowaniami unikowymi, czyli 
wypieranie/ignorowanie przesłanek niepasujących bądź luk logicznych obar-
czających proponowane rozwiązanie rebusu (w przypadku, gdy było ono nie-
prawidłowe, bo np. podyktowane wnioskowaniem z podobieństwa a priori) (Na-
rayan, Case, Edwards, 2012).  

6. Nieadekwatna do sytuacji problemowej tolerancja na luki informacyjne.  
W omawianym kazusie przejawiała się ona: a) powierzchownym, niefrasobli-
wym rozpracowywaniem przesłanek w kroku 1, np. poprzestawaniem na 
stwierdzeniu, że ischemia to słowo obcego pochodzenia lub że Klaudiusz to 
imię męskie, b) przechodzeniem do kolejnego kroku pracy nad rebusem mimo 
nieukończenia kroku poprzedniego lub omijaniem kroku uznanego za zbędny. 
Oba te zachowania znamionują wysoki poziom odporności na niepewność po-
znawczą, widoczny zwłaszcza w przypadku drugim (podpunkt b), w którym 
uczestnicy szkolenia decydują się w istocie na działanie po omacku, nie anty-
cypując trudności (a tak naprawdę zapominając o niemożności) np. grupowa-
nia fiszek w obrębie niepełnej puli bądź, jeśli próbują przeskoczyć np. z kroku 
pierwszego od razu do czwartego, tworzenia instrukcji wyszukiwawczych  
z nieistniejących argumentów. Postawę tę można interpretować dwojako:  
z jednej strony jako oznakę wewnętrznego oporu przed nagięciem się do 
sztywnej wieloetapowej procedury rozwiązywania rebusu, który kieruje ku po-
szukiwaniu doraźnych metod własnych. Trzeba jednak uściślić, że nie jest to 
zwykła facylitacja, rozumiana jako porzucenie bezzasadnego (w ocenie pod-
miotu) wysiłku na rzecz drogi prostszej i mniej obciążającej, bowiem odstęp-
stwa od podanych w ćwiczeniu instrukcji natychmiast, już w pierwszym kroku, 
pogrążają „dysydentów” w dokuczliwych aporiach, budzą jawne, bo dostrze-
galne dla wszystkich członków grupy poczucie bezsilności i bynajmniej niczego 
nie ułatwiają. Gdyby zignorowanie poleceń wykonawczych było manewrem 
facylitacyjnym, uczestnicy szybko by się z niego wycofywali, tymczasem działo 
się odwrotnie – trwali przy swoim wyborze do końca. Pozostaje wobec tego 
hipoteza, że przyczyna opisywanej heterodoksji, czyli celowego zboczenia ze 
wskazanej w ćwiczeniu ścieżki, leży w nieobznajomieniu z pracą w warunkach 
silnego rygoru, z niewprawnością w wykonywaniu złożonych dyrektyw. 
Uczestnicy niedoszacowują rozmiary luk informacyjnych, gdyż nie mają men-
talnego skryptu, który pozwalałby im się domyślać tego, co spotka ich na ko-
lejnym etapie pracy, jeżeli z poprzedniego wyjdą nie dość przygotowani. Hipo-
teza druga wyraża się natomiast w przypuszczeniu, że szkoleni „idą na prze-
łaj”, dlatego że bardziej od prawidłowego wykonania poleceń interesuje ich  
i cieszy zabawa w snucie swobodnych skojarzeń. Narzucony przez prowadzącą 
cel w postaci rozwiązania rebusu według nakazanych reguł zastępują własnym 
celem ludycznym, przyjemnościowym, który przekształca ćwiczenie w grę  
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w kalambury. Także i to zachowanie nie pasuje do pojęcia facylitacji, a jest ra-
czej samowolnym zamienieniem sytuacji dydaktycznej w taką, w której nie-
pewność nie tylko się toleruje, ale się do niej dąży.   

7. Last but not least: Błędy w budowaniu instrukcji wyszukiwawczych powtarzające 
się we wszystkich czterech krokach pracy nad rebusem i samodzielnie niekory-
gowane, mimo ewidentnej nietrafności. Polegały one głównie na niestosowaniu 
lub niepoprawnym stosowaniu operatorów Boole’a i zasad algebraicznych 
(nawiasy), co uniemożliwiało tworzenie skutecznych kombinacji i permutacji 
argumentów wyszukiwawczych. Prócz tego, jak wspomniano wcześniej, 
uczestnicy dodawali do instrukcji terminy dowolne, będące efektem indywidu-
alnych skojarzeń, oraz fałszywe synonimy argumentów wyszukiwawczych da-
nych w ćwiczeniu. Czynnikiem wpływającym ujemnie na poprawność po-
szczególnych instrukcji, ale też i całej strategii wyszukiwawczej implikowanej 
przez rebus, okazywała się również nieumiejętność tworzenia tzw. zapytań 
eksploracyjnych, dla których punktem wyjścia jest nie pytanie: „gdzie znajduje 
się obiekt o znanych mi atrybutach ujętych w instrukcji?”, a pytanie: „czy ist-
nieje obiekt mający atrybuty, które hipotetycznie zawarłem/am w mojej in-
strukcji?” (dla przypomnienia: takie właśnie instrukcje były sednem czwartego 
kroku rozwiązywania rebusu). W połączeniu z problem opisanym w punkcie  
6 powyżej nieumiejętność ta skutkowała męczącymi dla uczestników zacho-
waniami wyszukiwawczymi o cechach walki (struggling) (Odijk, et al., 2015,  
s. 1551; Aula, et al., 2010, s. 35). W odniesieniu do strategii wyszukiwawczych 
warto dodać, że wszystkie rodzaje rebusów stosowane przez autorkę w dydak-
tyce są zbudowane tak, że błędy w instrukcjach generują wyniki nasuwające 
zwodnicze tropy skojarzeniowe, które uczestnicy włączają do kolejnych błęd-
nych instrukcji, i w ten sposób, na zasadzie spirali, coraz bardziej oddalają się 
od właściwego rozwiązania łamigłówki. Wobec faktu, że w omawianym zada-
niu wszyscy uczestnicy mieli jednakowy start, to znaczy występowali jako no-
wicjusze (nikt z nich nigdy wcześniej nie wykonywał podobnych ćwiczeń) i nie 
różnicowała ich żadna ewentualna wiedza ekspercka (White, et al., 2009), je-
dyną zmienną warunkującą sukces, a zatem także pierwotnym źródłem 
wszystkich porażek, były zachowania dotyczące konstruowania kwerend (query-
ing behaviour), a konkretnie umiejętne przekładanie treści poleceń na język wy-
szukiwania w narzędziu Google. W ostatecznym rozrachunku przedstawiony 
w tym artykule rebus służy więc przede wszystkim unaocznieniu osobom 
kształconym kapitalnej wagi tej umiejętności (Zhang, 2015). 
 

Podsumowanie 

Przyjęta w badaniu hipoteza została potwierdzona. Zastosowanie metod inwen-
tycznych w postaci samodzielnie stworzonych rebusów, wymagających myślenia 
koalescencyjnego zgodnego z zasadą wymuszonych skojarzeń, okazało się przy-
datne w poprawie efektów kształcenia umiejętności wyszukiwania informacji  
w źródłach elektronicznych. Odnotowane korzyści polegają na: (1) podniesieniu 
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poziomu skutecznej percepcji skomplikowanych poleceń, najpierw przez uświa-
domienie sobie, z jak wielkim trudem niekiedy torują sobie one drogę do słuchają-
cego umysłu, (2) wyrobieniu nawyku dyscyplinowania toku własnych skojarzeń,  
(3) opanowaniu metodyki etapowego rozwiązywania złożonych zadań wyszuki-
wawczych, (4) zmniejszeniu indywidualnej tolerancji na luki informacyjne i luki 
logiczne w rozumowaniach, w tym przede wszystkim w rozumowaniach własnych, 
(5) odkryciu atrakcyjności gratyfikacji psychicznej związanej z wykonaniem bardzo 
trudnego zadania i możliwości wykorzystania jej jako napędu do dalszej pracy,  
(6) przekonaniu się, że myślenie in the box, według z góry podyktowanych reguł, jest 
równie trudne, ale też bywa równie ekscytujące co myślenie out of the box. Do osią-
gnięcia powyższych efektów wystarczy wprawdzie jednokrotne wykonanie ćwicze-
nia, niemniej zasadne byłoby sprawdzenie, czy powtarzanie go wprowadza w tym 
zakresie jakąś zmienność. Opracowanie tego tekstu nasunęło autorce pomysł 
przeprowadzenia eksperymentu dydaktycznego, w którym do objaśniania rebusu 
wykorzystałaby inwentyczną metodę defektuologiczną polegającą na przedstawie-
niu błędów, których nie wolno popełnić w drodze do rozwiązania (Jagoda-
Sobalak, 2017, s. 89; Macuga, 2007, s. 133). 
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