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Jan Boratyński

ŁATWY

!!!

Szko³a Wynalazców
Ocena nades³anych projektów
Zadaniem Waszym by³o:
„Zaprojektowaæ i - jeœli
siê da - zrealizowaæ - choinkê
m³odego wynalazcy”.
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Zastanówmy siê przez chwilê
tak prawie powa¿nie, jakie cechy
powinna mieæ choinka wynalazcy?
Wynalazca to przecie¿ cz³owiek twórczy, innowacyjny, patrz¹cy inaczej na œwiat ni¿ „szara masa
zjadaczy chleba”. Wynalazca ³amie
utarte zasady, tworzy nowe i nie
przejmuje siê tym, co powiedz¹
inni.
Jakie s¹ zasadnicze funkcje
choinki? Musi ³adnie wygl¹daæ,
dobrze by³oby, gdyby pachnia³a
prawdziwym lasem i mo¿e byæ
wyposa¿ona w efekty specjalne.
I w³aœnie w takim duchu
zaproponowa³ choinkê nasz zas³u¿ony wynalazca - Jan Krzanowski
z Krakowa (5 pkt.). Proponuje on
wykonaæ choinkê z... listewek,
z surowego drewna sosnowego. To
wa¿ny szczegó³, bo takie listewki
rozsiewaj¹ bardzo sympatyczny,
¿ywiczny zapach, do tego prawdziwy, a nie syntetyczny, typu choinka
zapachowa do samochodu. Z tych

listewek Janek proponuje zbiæ 5 - 6
stela¿y ( 1 ) i z³o¿yæ je razem w formê „choinkopodobn¹” ( 2 ). Na
takiej konstrukcji wieszamy co
chcemy i mamy coœ, co: pachnie
prawdziwym
lasem, mo¿e
pomieœciæ
1
mnóstwo
akcentów
dekoracyjnych,
a tak¿e artyku³ów spo¿ywczych typu
czekoladki,
orzechy itp.
Pomys³ istotnie
nowatorski
i ca³kiem niez³y!

3

2
charakter i styl listu - pisa³em
o niej: „pani Maria z Ryczowa”, za
co przepraszam! Rozumiem, ¿e dla
ka¿dej kobiety - tak¿e 11-letniej dodawanie lat nie jest mi³e!
Propozycja Marysi to coœ
w rodzaju dioramy z szopk¹, choink¹, efektami muzycznymi (pozytywk¹) i oœwietleniem (Fot.). To te¿ ciekawy kierunek, ma³o u nas popularny, ale w innych krajach owszem!
Jan Kanty Freudenheim
(4 pkt.) z Kopalin proponuje wykonanie obracaj¹cej siê spirali, osadzonej na czubku choinki ( 3 ). Dziêki pracy oœwietlenia i pr¹dom konwekcyjnym, zdaniem Janka, spirala
powinna siê obracaæ. Interesuj¹cy
pomys³ i prawdziwie techniczny!
Wszystkim wymienionym
kole¿ankom i kolegom gratulujê
i biegnê pakowaæ nagrody!
Bardzo sympatyczny projekt opracowa³a
i ZREALIZOWA£A Marysia Stok³osa z Ryczowa
(5 pkt.), która ma w³asnego sekretarza w osobie
Taty! Z tego to w³aœnie
powodu - widz¹c doros³y
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A oto bie¿¹cy ranking Szko³y
Wynalazców:
Maria Stok³osa
Kuba Bednarski
Miko³aj Pe³ka
Zbigniew D¹browski
Jan Krzanowski
Piotr M³odawski
Jan Kanty Freudenheim
Mariusz Nowak
A oto nowe zadanie:
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Zadaniem Waszym by³o:
„Opracowaæ scenariusz
konkurencji fina³owej wyboru
»najmilszej« na najbli¿szy
szkolny bal karnawa³owy”.

Projekt fina³owej konkurencji
wyboru najmilszej - jak to s³usznie
zauwa¿y³ jeden z naszych Czytelników nie jest „pomys³em œciœle technicznym”. To prawda, ale dobry
pomys³ to kwestia inwencji twórczej, wynalazczej! Spójrzcie, ile
pomys³ów popularnych audycji TV,
z „Familiad¹” na czele, zosta³o
zakupionych za granic¹! Czy nas
nie staæ na w³asne? I oto macie
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Pawe³ Cieliñski
Leszek Urbaniak
Julian Drozd
Piotr M³odawski
Piotr Stasica
Ilona Dekiert
Piotr Nowicki
Andrzej Wardecki

6
6
5
5
5
4
4
4

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

A oto nowe wyzwanie!
Kwiecieñ to miesi¹c zapowiadaj¹cy coraz bli¿szy koniec roku
szkolnego! Mo¿e warto pomyœleæ
o jakimœ „dodatnim zapunktowaniu” u nauczyciela fizyki!
Dawno ju¿ nie mieliœmy
tematu ze szkolnej fizyki, a przecie¿
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Wiosna tu¿-tu¿ - za pasem,
ale resztki zimy daj¹ znaæ o sobie.
Nad ranem temperatura spada jeszcze czêsto poni¿ej zera. Dzia³kowicze ju¿ wylegli na swoje „w³oœci”
i m.in. uruchomili œpi¹ce przez ca³¹
zimê punkty poboru wody. Je¿eli
taki zawór jest ju¿ czynny, to znaczy, ¿e w rurze doprowadzaj¹cej jest woda. Ta woda
Uchwyt 1
Uchwyt 2
4
mo¿e oczywiœcie zamarzn¹æ
i narobiæ szkody!
Hydranty uliczne
maj¹ specjaln¹ konstrukcjê,
W
która powoduje, ¿e po
zamkniêciu zaworu woda z
GD
nadziemnej czêœci hydrantu
7/0,2
wylewa siê do gruntu i
hydrant zostaje w ten spoT
sób opró¿niony. Na dzia³kê
T
trzeba wymyœliæ coœ prostT
szego, mo¿liwego do zrealizowania w oparciu o to, co
mo¿na kupiæ i zmontowaæ
Generator dŸwiêków
na miejscu. Wasze zadanie
powód, dla którego na warsztacie
widaæ ju¿ w ca³ej okaza³oœci i mo¿KW znalaz³ siê w³aœnie taki prona je wyraziæ nastêpuj¹co:
blem.
„Opracowaæ sposób zainDziewczyna „najmilsza” to
stalowania punktu poboru
niekoniecznie osoba o wymiarach
wody na dzia³ce tak, aby da³o
dyktowanych aktualna mod¹ (czyli
siê w ³atwy sposób opró¿niæ
obecnie „miss anoreksji”), ale osonadziemn¹ czêœæ instalacji”.
ba, która „ma w sobie to coœ”, co
powoduje, ¿e daruj¹ jej mandat za
przejechanie œwiate³, z wdziêkiem
przypali zupê itd.!
Rura doprowadzaj¹ca wodê
Konkurs powinien wy³owiæ
do zaworu czerpalnego biegnie
w³aœnie takie dziewczyny. Z tego
zazwyczaj albo poni¿ej strefy
te¿ powodu propozycja zaczerpniêzamarzania gruntu, albo p³ytko i ze
cia pomys³u z TV - nie mia³a szans!
spadkiem tak, ¿e na zimê ca³a sieæ
Zabawny projekt przys³a³ pan
zasilaj¹ca dzia³ki jest opró¿niana.
Leszek Urbaniak z Borek (6 pkt.) Na wiosnê jednak uruchamia siê
proponuje on wykonanie prostego
ten system i niekiedy powoduje to
uk³adu elektronicznego ( 4 ), wydaopisane wy¿ej problemy. Zadanie
j¹cego dŸwiêki, których wysokoœæ
nie wydaje siê trudne, zachêcam
wszystkich naszych sympatyków do zale¿y od opornoœci obwodu, z³o¿onego z dziewczyny i ch³opca - trzylat 15 do myœlenia i do roboty! Termaj¹cych dwa metalowe uchwyty
min - do koñca maja br. Wszystkim
urz¹dzenia, a zamykane palcem
¿yczê dobrych pomys³ów!

dziewczyny, przytkniêtym np. do
nosa ch³opca. Naciskaj¹c z ró¿n¹
si³¹ na nos, mo¿na od biedy coœ
wygraæ!
Pozosta³e pomys³y to próby
zrêcznoœciowe. Najbardziej chyba
kompetentna osoba, kole¿anka Ilona Dekiert z Wa³brzycha (4 pkt.),
proponuje trzy kolejne konkurencje:
najpierw usma¿enie frytek o smaku
jab³kowo-marchwiowym, póŸniej
zjedzenie ich na czas, a na koñcu
umycie naczyñ, „skacz¹c przez
linê”. Ufff! Biedna ta najmilsza!
Kolega Piotr Stasica z £odygowic (5 pkt.) proponuje gry zrêcznoœciowo-wiedzowe, takie jak:
napisanie alfabetu do góry nogami,
od prawej do lewej, maj¹c zawi¹zane oczy, nastêpny etap - zmontowaæ prosty uk³ad elektryczny, równie¿ z zawi¹zanymi oczami. Trzecia
konkurencja, w stylu Kopciuszka
i jego zadania z popio³em i makiem:
znaleŸæ i wyj¹æ z kubka pe³nego
monet 1-groszowych, piêæ monet
2-groszowych. Kolejne zadanie to
zgromadziæ w ograniczonym czasie
jak najwiêcej guzików! Domyœlam
siê, ¿e te guziki trzeba urwaæ lub
odci¹æ ch³opcom!
Jeszcze rozstrzygniêcie konkursu dodatkowego, którego niestety nikt nie wygra³! Pomys³ z obcinaniem krawatów pochodzi³ ze znakomitej ksi¹¿ki Karola Olgierda Borhardta - „Kr¹¿ownik spod Somosierry”, rozdzia³: „Królewski ¿art”.
Wszystkich zachêcam do przeczytania ksi¹¿ek tego autora (razem 5!).
Wymienieni: kole¿anka i koledzy otrzymuj¹ nagrody i punkty!
A oto aktualna lista rankingowa:
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- przy odrobinie ¿yczliwoœci z Waszej strony - to naprawdê interesuj¹cy przedmiot! Prze³adowane programy powoduj¹, ¿e nauczyciele
coraz rzadziej próbuj¹ coœ pokazaæ,
zrobiæ jakieœ doœwiadczenie, pomiar jakiejœ wielkoœci, czy coœ podobnego.
Dawno ju¿ minê³y czasy, gdy
doœwiadczenia Guerickego podziwia³ ca³y ówczesny Magdeburg!
Dziœ jesteœmy nieco zblazowani
nieprawdopodobnym tempem rozwoju nauki i techniki i coraz trudniej nas czymkolwiek zadziwiæ.
Mimo to nie sposób przeceniæ uroku
osobistego wykonania jakiegoœ
doœwiadczenia, które wyjdzie.
Wspomina³em kiedyœ, z jakim cielêcym zachwytem przygl¹da³em siê
wraz z kolegami w³asnorêcznie
wykonanemu (mocno niezdarnie)!
silnikowi elektrycznemu, który siê
obraca³!
Proponuje wiêc, ¿ebyœcie
spróbowali opracowaæ szkolne
„doœwiadczenie” prezentuj¹ce
zasadê zachowania energii. Temat
wynalazczy mo¿na wiêc sformu³owaæ nastêpuj¹co:
„Opracowaæ scenariusz
i sprzêt pomocniczy do efektownej demonstracji zasady
zachowania energii, nadaj¹ce
siê do wykorzystania podczas
lekcji fizyki w klasie szkolnej”.
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Zastrze¿enie: „w klasie szkolnej” jest konieczne, bo przecie¿
mo¿na robiæ ró¿ne rzeczy w najogólniej pojêtym terenie. Nam jednak chodzi o to, ¿eby o¿ywiæ lekcjê
i uatrakcyjniæ przedmiot, z którego
nazbyt czêsto robi siê drewnian¹
pi³ê do „katowania niewinnych
m³odzianków”.
Do dziœ wspominam
doœwiadczenie, jakie wykona³ profesor fizyki mojej uczelni, gdy demonstrowa³ zjawisko rezonansu.
Nasun¹³ d³ug¹ na kilka metrów
mosiê¿n¹ rurê na palnik Bunsena,
co spowodowa³o, ¿e jego szum spotê¿nia³ niemal do grzmotu i w tym
momencie nieoczekiwanie rozlecia³a siê sporych rozmiarów szyba jednego z okien. Profesor - rasowy
fizyk - spokojnie skomentowa³:
„O! proszê bardzo, do czego mo¿e
doprowadziæ niekontrolowany rezonans!”

Takie rzeczy siê pamiêta! Nie
namawiam Was na TAKIE efekty,
ale zasada zachowania energii - to
bardzo wdziêczne pole do popisu.
Czekam wiêc na ciekawe propozycje! Termin - do koñca maja br. Wszystkim ¿yczê szóstek z fizyki i odkrycia w sobie pasji poznawczej!

Vadmecum
M³odego Wynalazcy
Nasz wyk³adowca geometrii
wykreœlnej, przystêpuj¹c pewnego
razu do wyk³adu na temat bardzo
wa¿nej dla mechaników krzywej ewolwenty - poda³ nam bardzo
fachow¹ i precyzyjn¹ definicjê tej
krzywej:
„Ewolwenta - jest to trajektoria ortogonalna rodziny stycznych
do ko³a”.
Widz¹c, ¿e nie bardzo wiemy
o co chodzi, wyjaœni³: „No, jest to
krzywa odwijalna z ko³a”.
Gdy w dalszym ci¹gu mieliœmy zupe³nie nieintelektualne miny,
doda³: „Gdyby na drewniane kó³ko
nawin¹æ kilka zwojów nitki, a na jej
swobodnym koñcu zrobiæ pêtelkê
i wetkn¹æ w ni¹ o³ówek, to jeœli bêdziemy odwijaæ nitkê, ca³y czas lekko j¹ naprê¿aj¹c, to o³ówek zakreœli
spiralê ewolwentow¹”.
Ogólny uœmiech zrozumienia
rozjaœni³ wszystkie twarze: to przecie¿ takie proste!
Profesor oczywiœcie za¿artowa³ sobie, ale nie tylko z nas, lecz
tak¿e z wielu naukowców, u¿ywaj¹cych napuszonego, naukowego stylu wypowiedzi, bardziej zaciemniaj¹cego proste sprawy, ni¿ pomagaj¹cego w czymkolwiek.
Jednak¿e precyzja wypowiedzi jest niezbêdna, zw³aszcza w kontakcie z komputerem. I tu mam w³aœnie k³opot: jak na poziomie „drewnianego kó³ka i nici” wyjaœniæ Wam
zawi³oœci komputerowego komponowania muzyki i jednoczeœnie nie
„zar¿n¹æ” tematu! Spróbujemy!
Zastanówmy siê przez chwilê: co jest potrzebne do kompletnego zapisania utworu muzycznego?
Wiêkszoœæ z Was zapewne powie:
nuty! Tak? A gdzie miejsce na interpretacjê utworu? Gdyby nuty zawiera³y naprawdê 100% informacji
na temat utworu, nie by³yby mo¿liwe ró¿ne interpretacje!
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Tak na ogó³ pracuj¹ konstruktorzy-mechanicy. Budowlani postêpuj¹ z warstwami nieco inaczej.
W ró¿nych warstwach umieszczaj¹
ró¿ne fragmenty projektu budowli.
I tak np. w jednej warstwie mog¹
byæ œciany, w drugiej instalacje elektryczne, w trzeciej wod.-kan.,
w czwartej centralne ogrzewanie itd.
Wracaj¹c do muzyki, mo¿na
by w jednej warstwie umieœciæ zapis jednog³osowy, tzw. g³os dyrekcyjny, w drugiej zapis II g³osu,
w trzeciej III, w nastêpnych g³osy
innych instrumentów, a dalej zapis
g³oœnoœci, póŸniej tempo i rytm,
itd., a¿ do wyczerpania wszystkiego tego, co mo¿e wymyœliæ kompozytor - cz³owiek i co jest zapisane
w nutach partytury.
Doœæ ju¿ dawno temu, bo
w roku 1970, obroniono w Polsce
pracê doktorsk¹, dotycz¹c¹ w³aœnie
zagadnienia komputerowego komponowania muzyki. Autor pracy pt.:
„Algorytm organizacji punktów
dyskretnej przestrzeni dŸwiêkowej”
- Gerard Zieliñski - podszed³ do
zagadnienia nieco podobnie. Wpro-

wadzi³ tzw. warstwowo-segmentow¹ strukturê przestrzeni dŸwiêków,
co umo¿liwi³o - podobnie jak w Auto-Cadzie - pocz¹stkowanie problemu. Poniewa¿ uk³ad czysto warstwowy by³by za ma³o pojemny tylko dwie osie - autor wprowadzi³
segmenty n-wymiarowe, w których
mo¿na by³o pomieœciæ znacznie
wiêcej parametrów. Oczywiœcie nie
ma sensu streszczanie pracy Gerarda Zieliñskiego. ¯eby jednak daæ
pojêcie o z³o¿onoœci problemu komponowania muzyki, przyjrzyjcie siê
zestawieniu cech utworu muzycznego z cechami modelu matematycznego (fragment):
Przestrzeñ dŸwiêków ==
>
dyskretna przestrzeñ struktur
i pauz muzycznych.
I tu od razu ma³e wyjaœnienie: przestrzeñ dŸwiêków jest tutaj
rozumiana matematycznie, jako
dos³ownie przestrzeñ, w której ka¿demu punktowi mo¿emy przypisaæ
trzy wspó³rzêdne. St¹d punkt przestrzeni i jego wspó³rzêdne tworz¹
elementarny zbiór powi¹zanych
wielkoœci. Mo¿na je obrabiaæ meto-
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Kompozytor stara siê ograniczyæ swawolê wykonawców i opatruje swoje utwory mnóstwem ró¿nych wskazówek, takich jak:
piano, forte, pianissimo, czyli:
cicho, mocno, bardzo cicho,
a w zakresie tempa:
allegro, adagio, allegretto - prêdko,
wolno, ruchliwie,
Wszystkie te wskazówki
maj¹ charakter jedynie orientacyjny. Co innego bêdzie znaczy³o „piano” dla energicznego pianisty, a co
innego dla delikatnej, romantycznej
dziewczyny!
To jeszcze nic, a co zrobiæ
z zapisem zmiennych temp i zmiennej g³oœnoœci, oznaczanych jako:
rallentando (zwalniaj¹c), diminuendo (œciszaj¹c) lub crescendo (coraz
g³oœniej), albo decrescendo (coraz
ciszej) i jak siê ma diminuendo do
decrescendo?
Do tego dochodz¹ jeszcze
wskazówki techniczne, dotycz¹ce
np. wyboru sposobu u¿ycia smyczka. Taka prosta rzecz jak smyczek,
a ma³o kto (spoza skrzypków oczywiœcie) wie, ¿e istnieje ponad 4000
(cztery tysi¹ce!) wariantów kombinacji smyczkowania (”Szko³a techniki skrzypcowej” - Otokar Ševcik).
Zapisanie nuty na piêciolinii to
o wiele za ma³o, ¿eby j¹ zagraæ
zgodnie z wizj¹ kompozytora!
Jak to wszystko ma „ugryŸæ”
nasz biedny komputerek? Rzecz
jasna na wszystko s¹ sposoby.
Komputer - jak pamiêtamy - pracuje
jak „ma³y miœ o ma³ym rozumku”,
ale za to bardzo szybko. Trzeba mu
ca³y problem pocz¹stkowaæ na
malutkie, najlepiej zero-jedynkowe
fragmenciki.
Doœæ ³atwo zauwa¿amy, ¿e
mo¿na tu wydzieliæ grupy jednorodnych wymagañ. Przypomina to
bardzo strukturê programu graficznego np. Auto-Cada, który dzia³a
w systemie tzw. warstw. W ka¿dej
warstwie definiujemy rodzaj i gruboœæ linii, a tak¿e jej kolor, wyœwietlany na monitorze i drukowany w wydruku. Pozwala to wnieœæ
nieco porz¹dku do problemu rysowania, bo mo¿na wszystkie linie
konturowe umieœciæ w jednej warstwie, linie kreskowania w drugiej,
linie wymiarowe w trzeciej itd.
Mo¿na ogl¹daæ ca³y kompletny
rysunek lub wy³¹czaj¹c ró¿ne warstwy widzieæ tylko to, co nas aktualnie interesuje.
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dami rachunku wektorowego. Pamiêtaj¹c
o tym, ¿e dla komputera nie istnieje problem przestrzeni nwymiarowej - daje to
bardzo du¿e mo¿liwoœci analityczne.
Przestrzeñ dyskretna jest
przeciwieñstwem przestrzeni ci¹g³ej. Przestrzeñ dyskretna to „garnek z grochem”, a przestrzeñ ci¹g³a
- „garnek z wod¹”.
Gerard Zieliñski musia³
wprowadziæ do swojego modelu
matematycznego wszystkie cechy
utworu muzycznego i jakoœ je zapisaæ i tak:
wymiar wysokoœci dŸwiêków ==
>
oœ „a” przestrzeni,
wymiar czasu trwania dŸwiêku ==
>
oœ „b” przestrzeni,
wymiar g³oœnoœci dŸwiêków ==
>
oœ „c” przestrzeni,
pó³ton ==
> jednostka osi „a”,
najmniejsza z dopuszczalnych wartoœci rytmicznych ==
> jednostka osi
„b”

stopieñ dynamiczny np. ró¿nica
miêdzy pp i p (pianissimo i piano)
==
> jednostka osi „c”
itd. itp.!
Mrówcza praca! A to przecie¿ „pocz¹tek pocz¹tku”! Jednoczeœnie dopiero taka w³aœnie próba
pozwala w pe³ni doceniæ dzie³o
Gwidona z Arezzo - wynalazcy
nowoczesnego zapisu nutowego,
tzn. zapisu na kilku (pocz¹tkowo na
trzech) liniach - wysokoœci dŸwiêków. Dzie³o wielkie, ale trzeba by³o
jeszcze ok. 600 lat, ¿eby zapis dojrza³ do postaci wspó³czesnej. Zapis
nutowy, mimo ca³ej komplikacji jak¹
stara³em siê Wam w skrócie nieco
przybli¿yæ, jest jednak bardzo
podatny na poczynania komputerowe. W koñcu ka¿d¹ chwilê utworu
muzycznego da siê
opisaæ niespe³na
trzydziestoma
parametrami. To
dla komputera
¿aden problem!
Opracowanie zaœ
programu nigdy
nie by³o i nie jest
spraw¹ prost¹. To
jednak bardzo
du¿a praca! Za to
korzystanie z programu to ju¿ czysta przyjemnoœæ!
Podobnie
wygl¹da sprawa
projektowania p³ytek obwodów drukowanych, instalacji elektrycznych,
wodoci¹gowych,
cieplnych i wszystkich takich rzeczy,
które daj¹ siê opisaæ przeliczalnym
zbiorem parametrów i gdzie logika
funkcji w du¿ym
stopniu pokrywa
siê z graficznym
zapisem konstrukcji. Takie zjawisko
nie zachodzi w
konstrukcjach

mechanicznych i dlatego na „inwentora”
komputerowego dla tej
bran¿y przyjdzie jeszcze d³ugo poczekaæ!
Pozostaje jeszcze dopowiedzieæ, co
wysz³o z tej próby
stworzenia komputerowego kompozytora. Przede wszystkim trzeba
przypomnieæ, ¿e rzecz mia³a miejsce w 1970 roku! To jednak ca³a
epoka w stosunku do czasów dzisiejszych! To czasy komputerów
Odra 1013 lub 1034!
One by³y i tak lepsze od
tych, na których podjêto w ogóle
pierwsze próby automatycznego
komponowania muzyki. Mia³y one
miejsce w koñcu lat piêædziesi¹tych
na uniwersytecie Illinois. L. Hiller
i L. Isaacon skonstruowali program,
komponuj¹cy muzykê zgodnie z regu³ami kontrapunktu (czyli opart¹
o akordy konsonansowe - przyjemnie brzmi¹ce - w odró¿nieniu od
dysonansowych i dodekafonicznych), podobnymi do tych, jakie
stosowa³ Palestrina. Program stworzy³ doœæ dobrze znan¹ w tamtych
czasach tzw. „Illiac-sonatê”, rzeczywiœcie nieco w duchu muzyki
Palestriny!
Metodyka pracy obu panów
przypomina nieco metodê Trurla,
u¿yt¹ w konstrukcji „Elektryba³ta”:
najpierw na³adowaæ komputer
doœwiadczeniami wszystkich epok
i cywilizacji, a wtedy stworzy on
coœ, co „tkwi korzeniami w dorobku
ludzkoœci”.
Gerard Zieliñski poszed³ inn¹
drog¹, d¹¿¹c do symulacji ogó³u
klasycznych technik komponowania
muzyki, wczeœniejszych od tzw. dodekafonii (niektórzy wol¹ mówiæ:
kakofonii!). Realizacja zamiaru by³a
bardzo trudnym zadaniem, w pe³ni
pionierskim! Trudno tu zademonstrowaæ wyniki pracy, bêdzie to na
pewno mo¿liwe, gdy doczekamy siê
wydawania MT na CD! A na razie
musicie przyj¹æ na s³owo, ¿e by³y
bardzo interesuj¹ce i ró¿norodne,
w przeciwieñstwie do „palestrinopodobnych” osi¹gniêæ amerykañskich! Dla ilustracji zamieszczam ma³y kawa³eczek melodii, któr¹ ciekawi mog¹ sobie zagraæ na pianinie lub
„klawiszach”, a bardziej ambitni mog¹ dostaæ resztê nut od redakcji MT.
Prezes Klubu Wynalazców
Mgr in¿. Jan Boratyñski !

