
podstawówki? Nie szkodzi, sprawdź, jakie mają powody. Jeśli rzeczywiście nieistotne, spróbuj przekierować ich 
uwagę na innych możliwych bohaterów z ich życia. Wybrali banalny obiad u zmarłej babci? Ale może to właśnie było 
przełomem w ich życiu? Pamiętaj - szczerość twoich uczniów powinna być twoim celem. W końcu to szczere historie 
są najbardziej wiarygodne i dobrze się sprzedają.

Motywuj, czyli podnoś na duchu
Będą marudzili: „nie potrafię” albo „już dobrze nie pamiętam”, a ty musisz z nich wycisnąć wszystko, co najlepsze, 
żeby wasze historie naprawdę niosły treść. Musisz ich zachęcać, łechtać i podkręcać. Oto trzy proste pomysły: 
 1. Sfotografuj artykuł w gazecie z ich nazwiskiem wklejonym w miejsce autora. Może poczują się trochę   
 ważniejsi? (Uwaga! To nie zachęta do plagiatów). 
 2. Zafunduj im kubki z napisem „Autor”.
 3. Zaproponuj, żeby wydrukowali zdjęcie ulubionego pisarza i powiesili na ekranach swoich komputerów.  
 Może sobie wyobrażą, że wkrótce też będą stali w szeregu twórców. 

Piszcie, piszcie, piszcie
Teoria teorią, ale najważniejszą rzeczą jest zabrać się do pisania. To jest oczywiście najtrudniejsze, bo szkolne wypra-
cowania często zniechęcają do pisania, zamiast działać motywująco. Jest jednak mnóstwo ćwiczeń, które dostarczą 
autorom inspiracji do pisania, rozruszają ich umysły oraz pióra.
Oto kilka prostych ćwiczeń na rozgrzewkę:
 1. Podyktuj uczniom kilka niezwiązanych ze sobą słów (np. mezalians, więzienie, kołdra, degrengolada,   
 śpiew). Wyznacz czas, najlepiej krótki, np. kwadrans, i poproś o opowiadanie, w którym znajdą się wszystkie  
 te słowa. 
 2. Przytocz krótki opis dynamicznej scenki z mniej znanej książki (albo wymyśl ją sam), przerwij ją 
 w kluczowym momencie i poleć uczniom, żeby dokończyli, ale tak, by zakończenie zawierało 
 niespodziewany zwrot akcji. 
 3. Wymyślcie wspólnie bohatera i postawcie go w sytuacji teoretycznie bez wyjścia 
 (np. wypada z pędzącego pociągu w przepaść). Poleć uczniom, żeby wymyślili krótką historię sequelową. 
 4. Losujcie zdania z książki na chybił trafił - niech będą początkiem opowieści twoich uczniów.
 5. Wybierz scenę z popularnego serialu, niech twoi uczniowie napiszą ją w formie drobnego opowiadania. 
 6. Wyobraźcie sobie, że stoicie przy przejściu dla pieszych jako sygnalizator. Ulica jest ruchliwa, piesi muszą  
 wciskać przycisk, żeby światła zmieniły się na zielone. Co myślałby sygnalizator, gdyby był istotą żywą? 
 Co by widział? Co zaobserwował?
 7. Napiszcie list jako bohaterowie waszej opowieści w jakiejś ważnej sprawie dotyczącej was osobiście 
 (np. ojciec pisze do szkoły, żeby jednak nie wyrzucali syna z powodu papierosa wypalonego 
 na szkolnym boisku).

Sprawdźcie się w internecie
Nie ma pisarza bez czytelnika. Czas pokazać komuś swoje teksty i przełknąć uwagi, zwłaszcza te krytyczne. Doskona-
łym polem do takich ćwiczeń są oczywiście media społecznościowe. Dlaczego nie opublikować fragmentów swojej 
opowieści albo opowiadań „ćwiczebnych” na Facebooku? Wystawienie się na lajki (albo ich brak, brrrrr) podnosi nie 
tylko temperaturę i hartuje ducha, ale daje też informację, co ludziom się podoba w waszej historii, a co przechodzi 
bez echa. Czego waszym czytelnikom brakuje - jakich informacji o naszym bohaterze albo jakich elementów opisane-
go tła potrzebuje dodatkowo, żeby zrozumieć opisane przez was sytuacje.

No to co - baterie w komputerach naładowane? Do boju! A my trzymamy kciuki 

PORADNIK DLA OSÓB NAUCZAJĄCYCH,
JAK PISAĆ OPOWIEŚCI 

mnie jest blisko z serca do papieru” - mawiała Agnieszka Osiecka. To piękna wizja, zbyt piękna jednak, aby 
mogła dotyczyć każdego, kto próbuje pisarstwa. Niewielu profesjonalnych twórców może tak o sobie 
powiedzieć. Co więcej, wielu przyznaje, że niezależnie od pasji sam akt twórczy bywa bardzo męczący, 
trudne zwłaszcza są jego początki. Jeśli więc chcesz, aby twoi podopieczni - uczniowie, słuchacze czy 

grupy szkoleniowe - odważyli się pisać, spróbuj im osłodzić ten trud i nie zrazić ich już na początku. I nastaw się na 
orkę - bo do stanu „autor” będziesz ich prowadził prawdopodobnie ze stanu „nie potrafię pisać”. 

OTO KILKA RAD I POMYSŁÓW, 
JAK PRZEBRNĄĆ  Z UCZNIAMI PRZEZ PIERWSZE PRÓBY PISARSKIE

Obal mit, że pisarzem trzeba się urodzić
Pisania można się nauczyć. Co innego kwestia sukcesu, jego skali czy osiągnięcia mierzalnego pułapu popularności. 
Ale pisać tak, aby autorowi przyniosło to satysfakcję, a czytanie sprawiało komuś przyjemność - to jest osiągalne dla 
przeciętnego śmiertelnika. Dowód? Choćby mnóstwo ogłoszeń na temat kursów kreatywnego pisania oraz literackie 
sukcesy ich absolwentów.

Czytajcie, zanim zaczniecie pisać
Słynne motto Ryszarda Kapuścińskiego: „Na jedną stronę napisaną - sto przeczytanych”, odnosi się bardziej do wiedzy 
reportera, którą powinien posiąść, zanim napisze tekst mogący przesądzić o dalszych losach jego bohaterów. Ale 
zasada przyda się też przyszłym twórcom naszych opowieści - sprawdźcie razem, jak inni pisali takie teksty. Jak je 
zaczynali, jakie wydarzenia w nich opisywali, co było puentą? Czy były w nich opisy, dialogi, ilu miały bohaterów 
i dlaczego? Zastanówcie się wspólnie, który fragment przyciągnął i zatrzymał przy tekście waszą uwagę? Dlaczego ten? 

Zorganizuj spotkanie z pisarzem, reporterem czy scenarzystą
Nie ma nic bardziej motywującego niż rozmowa z doświadczonym twórcą. Niech opowie o swoich początkach literac-
kich. O pierwszych próbach, również tych nieudanych, oraz o swojej drodze do sukcesu. Co o nim przesądziło? Pytaj 
o szczegóły: jak często pisze, ile godzin w ciągu dnia, a może nocą? Skąd czerpie inspiracje, jak buduje swoje postaci? 
Zapytaj nawet, o której wstaje i w co się lubi ubrać, kiedy pisze. Każdy taki drobiazg może pomóc przyszłym autorom. 
A przede wszystkim uświadomi im, że pisarz to zwykły śmiertelnik i jak każdy inny bywa leniwy, niewyspany albo bez 
weny. Staje więc przed podobnymi przeszkodami jak twoi uczniowie. Pytanie właśnie: jak on te przeszkody pokonuje?

Nie krytykuj z góry żadnego pomysłu na fabułę czy bohatera
Pamiętaj - ludzie boją się krytyki jak ognia, niektórzy tak bardzo, że przez lata piszą „do szuflady”. Nie chcą odsłonić 
swoich emocji, ale często też obawiają się ośmieszenia. Nie rób więc tego swoim podopiecznym - nie zabijaj w nich 
marzenia o byciu pisarzem. Wybrali do swojej opowieści standardowo rodziców czy nauczyciela z odległej już 
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