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1. Znajdź w gazecie rubrykę z ogłoszeniami drobnymi i poszukaj takiego, które przykuje twoją uwagę. 

Spróbuj wymyślić historię, jaka może się za nim kryć – życiorys, romans, może zbrodnia?

Jeśli nie trafisz w gazecie na nic, co by cię zaintrygowało, przygotowaliśmy takie oto (wszystkie 

autentyczne!) propozycje:

„Odstąpię grób na cmentarzu Kule, niedaleko kościoła”.

„Przyjmę książki o Powstaniu Warszawskim i bezsenności. Jeżeli ktoś będzie chciał mi podarować te 

książki, będę wdzięczny”.

„Gabryś, nie mam kasy na telefonie. Wiem, że zawsze czytasz »Metro«. W sobotę jest impreza o 17. 

Będę czekał na przystanku Biskupice-Kościół. Artur”.

„Serdeczne pozdrowienia dla pasażerów metra przesyła spanikowana debiutantka. Wasz spokój mi 

pomógł”.

2. Przypomnij sobie jakieś zdarzenie ze swojego życia, które naprawdę cię zaskoczyło. Spróbuj je 

opisać tak, aby stało się krótkim opowiadaniem. Nie potrafisz sobie nic przypomnieć? Pomocną listę 

przedstawił Mariusz Szczygieł:

„W jakiej sytuacji po raz pierwszy nakrzyczałaś na mężczyznę?

Kiedy po raz pierwszy powiedziałaś matce: »Żałuję, że się urodziłam«?

W którym momencie po raz pierwszy byłaś dumna ze swojego życia?

Kiedy szefowa po raz pierwszy powiedziała, że jesteś niezastąpiona?”9.

(Jeśli nigdy, to też może być temat).

ĆWICZENIA

9. M. Szczygieł, Dumna w mojej trumnie, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 166 z dn. 19.07.2014, s. 6.
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3. Zabaw się w loterię, która pobudzi twoją wyobraźnię!

Wypisz na kartce dziesięć greckich mitów. Np. Orfeusz i Eurydyka, Dedal i Ikar, Demeter i Kora… 

(Nie pamiętasz więcej? Przeczytaj Mitologię Jana Parandowskiego albo Mity greckie Roberta 

Gravesa – to prawdziwe skarbnice pomysłów!). Potnij kartkę na paski tak, aby na każdym znalazł 

się jeden mit.

Na drugiej kartce wypisz dziesięć miejsc i epok (powstańcza Warszawa, średniowieczny Kraków, San 

Francisco w latach 60., stalinowska Moskwa, New Delhi w XXIII wieku…) i również potnij ją na paski. 

Wrzuć pocięte paski do dwóch kapeluszy i wylosuj swoją kombinację. Teraz czekamy na twoją 

opowieść!

Demeter i Kora w stalinowskiej Moskwie? Nie mogłeś trafić lepiej, do dzieła!

ĆWICZENIA
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