
HARCE SŁOWNE
VOL. 2 | KWIECIEŃ 2021

Słowem wstępu

W tym numerze, poza tekstami z zajęć dla dorosłych,
znalazły się również teksty dzieci biorących udział                
w warsztatach kreatywnego pisania, Mam nadzieję, że
przypadną Wam do gustu.

Z wyrazami szacunku,
 

Kinga Willim

W NUMERZE:

Krzywa wieża
Co się dzieje w lesie
Rzecz o ołówkach
Myśli niepoukładane

       Teksty  prezentowane  powstały        
w trakcie warsztatów kreatywnego
pisania, prowadzonych przez Kingę
Willim.

Autorzy tekstów:
Magdalena Otulak
Adriana Wiebe
Hana M., 11 lat
Basia W., 10 lat

WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA
 

Tu znajdziesz
pisarskie wyzwania!



Ołówek pierwszy:
Jaka nuda, tylko spójrzcie na szkicownik. Od dawna tu nie zaglądał nasz Pan Rysownik.

Ołówek  drugi:
A my tu leżymy, my tu czekamy. Dobrze, że już wreszcie same o siebie dbamy. Ja, gdy się przyłożę
dość mocno do płaszczyzny, powstają cienie, kreski i krzywizny.

Ołówek trzeci:
Ja czasem coś skrobnę, parę słów do Rzymu, wyrzucam z siebie złość, robię trochę dymu. Choć
czasem przenoszę się w świat baśni, to tam podróżuje, oczyszczam emocje, wyobraźnię ładuje.

Ołówek pierwszy:
A ten szeroki do czego służy?

Ołówek trzeci:
Czasem coś przyciemni, czasem cieniem zachmurzy. Gdy źle użyty, cały widok psuje, zamiast dodać
uroku, wszystko zacieniuje.

Ołówek szósty:
Fakt to niezmienny, że ten typ jest po prostu ciemny.

Ołówek drugi:
A ten mały to kto? Jakiś taki zmarnowany.

Rzecz o ołówkach
Adriana Wiebe

Ołówek pierwszy:
To był kiedyś ojciec sudoku ukochany.
Ozłocił ją, lecz ostrzył drodze, skakać wciąż
musiała na nodze. Teraz blask pozostał,
lecz straciła miękkość kredki, teraz jej ślad
jest tak czarny, aż blask ma niebieski.

Ołówek trzeci:
Tak, dziś się zjawił, narobił hałasu, on tak
miewam niestety od czasu do czasu  Niby
taki mały, taki niepozorny, lecz kozak            
 z niego niezły, strasznie niepokorny.
Niestety nie da się z nim wcale pracować.
Nie umie żyć w zgodzie, kocha
protestować.



Tombo (słoń), Pigi (świnka), Kwatek (kaczka)      
i Władek (gołąb) pojechali na wycieczkę
szkolną. Gdy tylko autokar stanął, dzieci
wyskoczyły podekscytowane.
-Wycieczka! Wycieczka!- wrzeszczała Pigi.
-Kiedy idziemy?! Kiedy idziemy?!- krzyczał
Kwatek.
-Proszę pani, idziemy już?! - pytał Tombo,           
 a Władek dreptał w kółko zniecierpliwiony.
Wreszcie pani powiedziała:
-Idziemy dzieci na wieżę w Toruniu! - Dzieci
szybko znalazły sobie parę i poszły dalej. 
Pigi z Kwakiem, Tombo z Władkiem, Banano
(małpa) z Green (żółwiem), Foxi (lis) z Cat
(kotem), a pani z przodu. Pani stanęła przed
najlepszym sklepem z piernikami i powie-
działa: 
- Chodźcie dzieci kupimy pierniki!
Kiedy wyszli ze sklepu rozpadało się, lecz gdy
weszli na wieżę zaświeciło słońce. I nagle Pigi
krzyknęła: 
-Tęcza!!!- Wszyscy podbiegli do barierki, ale
wieża się przechyliła!!! W końcu te wszystkie
zwierzęta plus 15 kg pierników… sporo
ważyły.
Od tej pory wieża w Toruniu nazywa się
"krzywa wieża w Toruniu".

Pewnego dnia słoń poszedł na piknik. Sam, bo nie
miał żadnych przyjaciół. Bał się innych.
- A co jeśli mnie nie polubią? Co jeśli mnie
wyśmieją? - myślał sobie.
Kiedy już sobie wszystko ładnie ułożył, coś
zaszeleściło w krzakach.
- To potwór! Wiem, że to potwór - pomyślał,               
i schował się szybko pod kocyk. Kocyk oczywiście
nie zdołał zakryć słonia, więc kaczor - bo to
właśnie on tak szeleścił w krzakach - od razu go
zobaczył. Kaczor, który z natury był bardzo
wścibski, zaczął się pytać, wtrącać oraz
wyśmiewać biednego słonia.
- To ty jesteś słoniem? Ha! Też mi słoń. Prawdziwy
słoń by się nie chował pod kocem - mówił kaczor.
- Ja się wcale nie chowam! - skłamał słoń. - Ja...
mi... mi tylko spadł widelec! No!
- Słabo kłamiesz. Boisz się! Przyznaj!
Świnka, która właśnie szła żwirową alejką,
zatrzymała się i zaczęła przysłuchiwać kłótni. Gdy
zrozumiała już co nieco, zdecydowała, że musi
zatrzymać tę kłótnię zanim się wszyscy
pozabijają, bo słoń, który zupełnie zapomniał         
 o nieśmiałości, zaczął tupać i uderzać w ziemię
trąbą.
Świnka szybko i sprawnie powstrzymała kłótnię
(była z zawodu sędzią) i wszyscy troje usiedli
razem do pikniku.
Naglę usłyszeli ciche "Pomocy!". Odwrócili się,       
 i zauważyli, że w koszyku utknął gołąb.
- Pomocy! - jękną gołąb wstając. - Jak ja
wyglądam! - lamentował. - Ten koszyk niszczy
moją fryzurę!
- Trzeba było nie być takim ciekawskim -
powiedziała świnka. - A poza tym, do twarzy ci        
 w tym.
- Serio? - zdziwił się gołąb. - Jupi!
- Tak! - powiedziała świnka. - A skoro zjadłeś nam
cały piknik z koszyka, to zapraszam wszystkich do
mnie na obiad!
I tak, nowi przyjaciele razem powędrowali, by
uczcić swoją nową przyjaźń.

Historyjka
Hana M., 11 lat

Krzywa wieża w Toruniu
Basia W., 10 lat

Ispiracją do tekstów stały się karty do gry "Uda
Łosie" autorstwa Dalii Żmuda-Trzebiatowskiej.



Aby wziąć udział w zajęciach

skontaktuj się drogą 

e-mailową z prowadzącą:

kinga.willim@gmail.com

Otrzymasz link do wydarzenia

i wskazówki, jak się
przygotować.

Najbliższe spotkanie

odbędzie się na platformie

Zoom 10 maja 2021 roku, 

 godz. 16.00 - 19.00.

Zajęcia odbywają się 

pod patronatem Miejskiej

Biblioteki Publicznej 

w Świeciu.

Zapraszamy.

Zapraszamy na kolejne warsztaty
Kinga Willim

Kiedyś nie lubiłam marchewki. Szczególnie gotowanej.
Wyobrażałam sobie, że księżniczki w zamku nie jedzą takich
rzeczy. A ja przecież miałam zostać księżniczką. Marchewka jest
dla złoczyńców w lochu, wmawiałam sobie. Dla tych najgorszych,
zamkniętych na dziesięć spustów tak głęboko, że jedyny kontakt
ze światem zewnętrznym to deszcz spływający po ścianach.
Dzisiaj jestem już duża i wiem, że to właśnie księżniczki               
i „złoczyńcy” mogą liczyć na najbardziej zbilansowaną dietę               
w jadłospisie.

Skakać i pływać, to ja rozumiem. Bardzo lubię i polecam. Ale
włazić do jeziora przy minus dwudziestu? Nikt mnie nie namówi.
Nienawidzę marznąć w przeręblu. Widziałam taki film. Facet
wleciał do przerębla, zmarzł i już nie wylazł o własnych siłach. Ale
za to latem… Latem z wody mnie nie wygonisz. No może jakbyś
wrzucił do jeziora rekina. Tak. Jeśli nie mam wchodzić do wody,
to musi w niej pływać albo rekin, albo kra. Albo jedno i drugie.

Niektórzy twierdzą, że najważniejszym wynalazkiem ludzkości
jest koło, albo ogień. Dla mnie, jednakże, niewątpliwym
geniuszem był wynalazca koktajli. Zarówno tych alkoholowych,
jak i owocowych czy też warzywnych. Śmiem twierdzić, iż te
zielone z garścią pietruszki czy limonką i kiwi są najsmaczniejsze.
Uwielbiam też koktajle bananowe z dodatkiem truskawek albo
jagód. Krótko mówiąc: nieważne jaki, ważne, że duży.

Myśli niepoukładane
Magdalena Otulak

marchewka,

bananowy

zielony, duży,

zamek, deszcz

skakać, pływać,

marznąć


