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DIANA DROBNIAK: Co to jest Crative Cracow? 
WERONIKA ADRIAN: Najogólniej mo!na powiedzie", 
!e jest to pomys#, idea, $ci$le zwi%zana ze swo-
im powstaniem. 

W takim razie jak powsta!?
Wszystko zacz&#o si& w 2011 roku, gdy dosta-
#am si& do pilota!owej wersji Top500 Innovators, 
dzi&ki któremu wyjecha#am na dwa miesi%ce 
na Uniwersytet Stanforda. Rok pó'niej wyjecha-
#a tam równie! Mirka D#ugosz. Program zak#ada 
nabycie przez polskich naukowców umiej&t-
no$ci pracy z biznesem, komercjalizacji bada( 
i przeniesienia najlepszych praktyk na polski 
grunt. O dziwo, na miejscu przez ca#y pierw-
szy miesi%c mia#am zaj&cia z kreatywno$ci, 
innowacyjno$ci, a nie z procedur czy metodo-
logii pozyskiwania partnerów biznesowych do 
swoich bada(. Niektórym si& to nie podoba#o.  
A wyk#adowcy na kalifornijskim uniwersytecie 
po prostu w taki sposób ucz% studentów my-
$lenia, przedsi&biorczo$ci, filozofii podej$cia 
do problemu – który nale!y atakowa" z rozma-
chem, a nie zastanawia" si& nad jego sensem.

Ucz" ameryka#skiego podej$cia do %ycia? 
Tak, a zw#aszcza „dolinokrzemowego”. Tam 
non-stop powstaj% nowe firmy, których jaki$ 
procent upada. W Ameryce ucz% studentów, 
!e ilo$" pora!ek jest równa ilo$ci sukcesów. 
A je$li nie b&dziesz próbowa", to owszem, nie 
b&dzie pora!ek, ale nie b&dzie te! sukcesów. 
Panuje tam filozofia „OK to fail”. Wbrew pozo-
rom inwestor bardziej zainteresuje si& osob%, 
która próbowa#a rozkr&ci" w#asn% firm&, cho" 
w efekcie ona upad#a ni! osob%, która nigdy 
tego nie robi#a. Tam mo!na nauczy" si&, jak 
pora!k& przeku" w sukces. Podczas zaj&" z 
kreatywno$ci (design thinking) "wiczyli$my 

podchodzenie do problemu w sposób kreatyw-
ny w zespole interdyscyplinarnym (np. biolog, 
informatyk i robotyk). Mieli$my za zadanie 
stworzy" nowy przedmiot lub us#ug& wykorzy-
stuj%c wiedz& ka!dego z cz#onków, a nast&pnie 
z plasteliny, patyków, karteczek itd. zbudowa" 
prototyp naszego pomys#u w ramch szybkiego 
prototypowania. 

Czu!a$, %e przekroczy!a$ granic& kreatywno-
$ci w swojej g!owie?
Zdecydowanie! Wida" to chyba szczególnie  
w tzw. burzy mózgów, gdy przekracza si& pewn% 
granic& racjonalno$ci i wymy$la si& co$ zupe#-
nie szalonego, co cz&sto okazuje si& strza#em 
w dziesi%tk&. 

Wracaj"c do Creative Cracow – jak powsta!o, 
podej$cie drugie. 
Z Mirk% zdecydowa#y$my, !e musimy co$ wy-
nie$" z tego sta!u i przenie$" to na polski grunt. 
Obie by#y$my zachwycone stanfordzk% szko#% 
d.school – szko#%, gdzie ucz% kreatywno$ci. 
Budynek wygl%da jak po#%czenie przedszkola 
z warsztatem. Postanowi#y$my (wraz z czwórk% 
innych osób) pilota!owo zorganizowa" kreatyw-
ne $niadanie, na którym wypróbowa#y$my jed-
n% z metod pobudzania kreatywno$ci. Go$cie 
bawili si& $wietnie, pytali o nast&pne spotkanie. 
Takie $niadania odby#y si& ju! dwa w Krakowie. 
Mog#yby odbywa" si& cz&$cej, ale ogranicza nas 
czas wolnego czasu.
 
Projekt próbujecie przeszczepi' na AGH.
Tak, w ramach nowej specjalizacji Systemy 
Inteligentne na WEAIiIB powsta#y „Warsztaty 
kreatywno$ci”, które prowadz&. Z informaty-
kami spotykam si& na "wiczeniach i pobu-
dzamy nasze g#owy do my$lenia. Ostatnio 

konstruowali$my budowle z makaronu. 

Czy takie zaj&cia powinny dotrze' do wi&k-
szej liczby studentów?
Je!eli tylko pilota!owe zaj&cia na WEIiIB oka!% 
si& sukcesem, my$l&, !e powinny by" obowi%z-
kowe dla ka!dego studenta w czasie studiów. 
Kreatywno$" jest niezwykle wa!na, a jest to ce-
cha, któr% mo!emy kszta#towa" i rozwija", jak 
ka!d% inn% umiej&tno$". Po drugie, mog#yby 
nauczy" wspó#pracy in!ynierów oraz humani-
stów – obie grupy s% przecie! obecne na AGH. 

Licz& zatem, %e zaj&cia z kreatywno$ci b&d& 
nied!ugo obowi"zkowym przedmiotem na  
I roku studiów. I dzi&kuj& za rozmow&. 

Weronika Adrian - prowadz%ca warsztaty z kreatywno$ci na WEIiIB

Z niektórymi umiej!tno"ciami si! rodzimy, ale wi!kszo"#  
mo$emy naby# w toku kszta%cenia. Niestety, niektóre s&  

zaniedbywane. Z wspó%twórczyni& Creative Cracow,  
Weronik& Adrian rozmawia%a Diana Drobniak. 

KREATYWNO!ci 
MO"NA si# nauczy$


