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1. Weź do ręki Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN i przeczytaj kilka losowo wybranych haseł 

– zwróć uwagę na te dłuższe, które podają przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia słów. 

No i co? To naprawdę nie jest ciekawe?

 

Znajdź słowo, którego do tej pory nie znałeś i napisz krótkie (wystarczy jedna strona maszynopisu) 

opowiadanie, w którym go użyjesz.

2. Skoro bez czytania nie ma pisania, to mamy dla ciebie propozycję lektury: Książki najgorsze 

Stanisława Barańczaka. A kiedy już skończysz, to zastanów się, jaką książkę twoim zdaniem 

Barańczak w swoim zbiorku przeoczył i napisz jej recenzję. Nie tylko potrenujesz złośliwy i kąśliwy 

styl, ale przy okazji zrozumiesz, czemu książka, którą wybrałeś, jest zła. A może okaże się, że wcale tak 

nie jest?

3. Obudź swoją wyobraźnię! Napisz krótki tekst – powiedzmy na dwie strony maszynopisu – na któryś 

z niżej zadanych tematów. A może na wszystkie?

Na pewno jest jakieś miejsce – osiedlowy warzywniak, kiosk z gazetami, ulubiona piekarnia – gdzie 

często robisz zakupy i kojarzysz sprzedawcę (może czasem nawet zamienicie kilka zdań?). Spróbuj 

opisać jeden dzień z jego urlopu.

Dziwne wyładowanie atmosferyczne sprawiło, że eskadra polskich lotników walczących podczas wojny 

z Rosją bolszewicką przeniosła się wraz z maszynami w czasy króla Jana III Sobieskiego. Po początkowych 

nieporozumieniach piloci wraz z polską husarią ruszają pod Wiedeń. Opisz popołudnie jednego z nich.

Wyobraź sobie, że jesteś wiewiórką z miejskiego parku. Jaką ciekawą historię mogłaby nam opowiedzieć?

Na pewno słyszałeś niejedną rodzinną historię, a niektóre z nich słyszałeś tak często, że zupełnie na nie 

ogłuchłeś. Przypomnij sobie którąś i zrób z niej krótkie opowiadanie (nie musisz być absolutnie wierny 

temu, co opowiadał wujek!).

Tomasz Piątek radzi: „Pisać to, czego się wstydzimy. Tylko tak powstają rzeczy dobre”8. Spróbujesz 

napisać o czymś, czego się wstydzisz?
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8.  T. Piątek, Łatanie dziury, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 178 z dn. 2.08.2014, s. 7.


