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7

Część pierwsza - praktyka i szczypta teorii

9

Na rozgrzewkę

10

Jak unikać nudy
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NA POCZĄTEK
WSTĘP
Po wielu latach własnych pró b pisarskich,
poszukiwania sposobó w na doskonalenie się, a takż e
organizacji licznych warsztató w twó rczego pisania,
zaró wno z dzieć mi, jak i dorosłymi, postanowiłam
podzielić się zgromadzoną wiedzą, przykładami
ć wiczeń pobudzających kreatywnoś ć, inspiracjami
i bibliogra�ią w języku polskim i angielskim, któ rą
często tu będę cytowała. Wspomniane przykłady
tekstó w pochodzą w większoś ci z zajęć kreatywnego
pisania prowadzonych przeze mnie od dziesięciu lat
w S� wieciu.
Wzięłam sobie za cel pokazanie w tej książ ce, ż e
zabawa słowem jest dostępna dla każ dego oraz jak ją
rozpocząć i uniknąć najpopularniejszych błędó w.
Zawarte tu ć wiczenia i przykłady mają inspirować ,
podrzucać pomysły do pracy z tekstem, ale ró wnież
pomagać w momentach przestoju twó rczego osobom,
któ re już piszą.
Chciałabym, ż eby w książ ce każ dy znalazł coś dla
siebie - zaró wno osoba na początku literackiej
wędró wki, jak i ta, któ ra ma już za sobą liczne pró by
pisarskie. Większoś ć umieszczonych w niej zadań
i inspiracji moż na wykorzystać pisząc listy, ż yczenia,
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pamiętniki, poezję i prozę, a nawet na lekcjach języka
polskiego, czy językó w obcych. Mogą posłuż yć ró wnież
jako dobra zabawa.
Każ dy z nas jest zupełnie inny, co innego pobudza
naszą kreatywnoś ć, potrzebę pisania. Piszemy na
ró ż ne tematy i z rozmaitych pobudek. Książ ka
powstała pod wpływem moich subiektywnych
doś wiadczeń pisarskich i czytelniczych. Jest to zbió r
pomysłó w do przeanalizowania, przepracowania
i dostosowania do własnych potrzeb i preferencji, ale
przede wszystkim do otwarcia się na inne spojrzenie
na język - na pisanie bez ograniczeń , bez myś lenia
o tym, czy warto, czy dobrze, czy potra�ię.
Pisać moż na tak po prostu, dla przyjemnoś ci.
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JAK KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI
Książ ka podzielona jest na trzy częś ci:
•

część praktyczną, z ć wiczeniami do wykonania tu moż ecie poczuć siłę kreatywnego myś lenia;

•

część teoretyczną, gdzie omawiam schematy,
któ re ułatwiają i porządkują pracę nad dłuż szym
tekstem - dla osó b, któ re wciągnęły się już
w pisanie i chcą czegoś więcej;

•

bibliogra�ię, gdzie moż na znaleź ć dalszą,
szczegó łową literaturę, zadania, linki do artykułó w
o kreatywnym pisaniu.

Nie jest to publikacja, któ rą trzeba czytać od
deski do deski. Moż na wybierać interesujący nas
w danej chwili rozdział teoretyczny, lub szukając
inspiracji, otworzyć książ kę na chybił tra�ił w częś ci
praktycznej i sprostać wyzwaniu.
Tam, gdzie potrzebna będzie wcześ niejsza
wiedza lub ć wiczenie nawiązuje do poprzedniego,
pojawi się odnoś nik. Znajdą się tu takż e fragmenty
tekstó w, stworzonych przez uczestnikó w warsztató w,
któ re prowadzę.
Zachęcam ró wnież do korzystania z zamieszczonej bibliogra�ii, utrwalającej i poszerzającej wiedzę
o pisaniu oraz zbió r kreatywnych ć wiczeń .
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ĆWICZENIE 5
UDAWANY DADAIZM
Dadaiś ci tworzyli utwory wyciągając słowa
z kapelusza i zapisując je, często bez ż adnej
mody�ikacji, kolejno w wersach*. My zmody�ikujemy to
ć wiczenie.
Przepisz na małe karteczki pojedyncze wyrazy.
Wylosuj trzy na chybił - tra�ił. Napisz kró tki utwó r,
w dowolnej formie - moż e to być wiersz, haiku,
fragment opowieś ci, reportaż u, listu itd. Wykorzystaj
wylosowane słowa. Moż esz dowolnie zmieniać ich
formę.
Wykonuj to ć wiczenie tyle razy, ile potrzebujesz,
tworząc własne zestawy słó w - moż esz spisać kilka
słó w z gazet, książ ek. Pomaga ono przełamać nudę,
rutynę, brak pomysłó w. Nadaje się zaró wno dla
prozaikó w, jak i poetó w.
Więcej gotowych zestawów słów znajdziesz na
stronie 118.
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* ”Włó ż cie słowa do kapelusza i wyciągnijcie na chybił-tra�ił,
a otrzymacie poemat dada.” [Tristan Tzara]
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robak

ogrodnik
miś
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PRZYKŁAD WYKONANIA ĆWICZENIA
Czarny kolor jej ubrań .
Koś ci chude przykrywa.
Zanika.
Ona – nieś miała.
Jeszcze tylko kasztanowy kolor jej oczu ż yje. [AB]
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ĆWICZENIE 11
DEFINICJE WYRAZÓW
Kiedy nie masz pomysłu lub potrzebujesz
rozgrzewki, moż esz wymyś lić de�inicję nieistniejących
słó w. Jeż eli okaż e się, ż e jakiś wyraz istnieje naprawdę,
nic nie szkodzi. Każ de słowo moż e mieć wiele znaczeń ,
język to ż ywy organizm, rozwija się, rozrasta. Moż e
twoje słowa tra�ią do codziennego uż ytku?
Poniż ej zamieszczam zestaw słó w na początek.
kataboter, zębolot, pianokart, kotopij, korownia,
myszkaron, skrzypion, rubielec, szafona, miałnic,
balerona, piestka, miodnia, profeser, buczeń,
pióropat, zbożnik, barwiak, rozmora, rozloban,
mandralisz, fanolisz, korlogora, fangoizm

PRZYKŁADY WYKONANIA ĆWICZENIA
fanolisz - lisz poż erający fanó w popularnych aktualnie
zespołó w
korlogora - machina oblęż nicza toczona do celu
niczym piłka
fangoizm - mrozolubny grzyb rozmnaż ający się
wyłącznie w ś nież ycę
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ĆWICZENIE 28
INNY ŚWIAT
Przyjrzyj się gra�ice i pomyś l: Co tu się mogło
wydarzyć ? Kto tu przebywa? Kiedy? Jaki jest rok, pora
roku, miesiąc? Opisz wydarzenie lub to miejsce.

Postaraj się unikać czasownika “być ” oraz przymiotnikó w.
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PRZYKŁAD WYKONANIA ĆWICZENIA
Czas przed pojawieniem się stworzeń
rozumnych. Istnieją tylko owady i bakterie. Planeta
obiega sobie radoś nie słoń ce w czasie około 500
planetarnych dni. Teraz trwa dzień . Słoń ce
w peryhelium, czyli planetarne lato. Na tej planecie nie
ma jeszcze człowieka, więc jeszcze nie stało się tutaj
nic złego. [MO]
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CZĘŚĆ DRUGA

TROCHĘ TEORII
JAK ZACZĄĆ?
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO DŁUŻSZEGO PISANIA
Poza narzędziami (długopis, papier, komputer,
maszyna do pisania, termos z kawą lub herbatą),
ś więtym spokojem i zapałem, warto pierwsze kilka
“posiedzeń pisarskich” poś więcić na przygotowanie
pomysłu. Nie musisz mieć przemyś lanej od początku
do koń ca historii, ale warto mieć kilka punktó w
zaczepienia.
Przygotuj sobie luź ne kartki, na któ rych będziesz
spisywać niepowiązane ze sobą wydarzenia, pomysły,
inspiracje. Zapisz na nich pytania: gdzie? kiedy? co się
przydarzy? komu? jaki cel? kim jest przeciwnik lub
przeciwnoś ć? jaki jest punkt zwrotny lub katastrofa?
Do tego celu moż na wykorzystać zamieszczone
na następnej stronie przykładowe �iszki, lub uż yć
gotowych narzędzi, jak karty “Fabula”* (dostępne
w tym momencie w języku włoskim i angielskim).

* https://fabuladeck.com/
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NA KONIEC
Uczymy się całe ż ycie. Pisać ró wnież . Zamiast
spoczywać na laurach, szukajmy nowych inspiracji,
czytajmy utwory innych pisarzy, podpatrujmy ich triki
i wymyś lajmy własne. Styl powinien rozwijać się
z pisarzem, a każ da kolejna opowieś ć zaskakiwać .
Na ostatniej stronie książ ki znajdziecie bibliogra�ię, składającą się z książ ek, któ re pomogły mi się
rozwijać , ale takż e portali pisarskich, na któ re warto
od czasu do czasu zajrzeć , a gdzie bardziej doś wiadczeni pisarze dzielą się swoimi patentami na
powieś ć.
Warto poszukać w okolicy osó b, któ re piszą.
A moż e funkcjonuje już jakaś grupa, któ ra spotyka się
systematycznie i dzieli swoją twó rczoś cią oraz
konstruktywną krytyką? Dzięki takim kontaktom
łatwo moż emy sprawdzić reakcje na nasze opowieś ci,
poró wnać je, przedyskutować .
Jeż eli chcecie się podzielić re�leksjami na temat
tej książ ki, czujecie niedosyt, macie pytania, a moż e
czujecie potrzebę pokazania, co stworzyliś cie w oparciu o ć wiczenia tu zawarte, nie krępujcie się. Piszcie
maile, znajdź cie mnie na Facebooku.
Z� yczę Wam duż o kreatywnoś ci,
Kinga Willim.
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