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To podobno ważne pytanie. Od satysfakcjonującej odpowiedzi zależy, 
czy to, co Ci oferujemy ma sens.  Zaczęłam od poszukiwania 
odpowiedzi od samej siebie. Pisałam od kiedy nauczyłam się …pisać. 
To było jak otrzymanie od losu cennego daru, jakim jest ratowanie 
myśli od zapomnienia. Ratowanie od zapomnienia emocji, które 
budują moją tożsamość, a zarazem są tak ulotne. 

Co mi to dało oprócz stosów pamiętników z dzieciństwa które 
z czasem zaginęły w tajemniczych okolicznościach? Może właśnie 
dlatego obecnie umiem pisać o sobie i o tym, kim jestem? Bo zawsze 
to robiłam, nawet, jeżeli z początku nie potrałam nazwać powodu 
dla którego tak się dzieje. 

Jako dziecko z niedojrzałą świadomością nie potrzebowałam powodu 
aby tworzyć. Tworzyłam, bo kochałam to robić. Ot, cała lozoa. 

Dorosłość dopadła mnie w momencie, kiedy zaczęłam zadawać 
sobie pytania o celowość działań. Oczywiście to ważne. Ale czy 
ważne w każdej dziedzinie? Moje osobiste powody dla których to 
robię pozostały te same. Po prostu je sobie uzmysłowiłam. A brzmią
one tak:

- dzielenie się z innymi swoją historią, 

- ocalenie od zapomnienia tego co ważne, w tym siebie.

Ale to tylko moje powody. Twoje mogą być zupełnie inne. Skoro 
to czytasz – z pewnością je masz. Czy naprawdę istotne dla 
rozpoczęcia samego procesu pisania jest to, jak one brzmią? 
Jeżeli tak, przygotowałam dla Ciebie calutką listę.



Więcej powodów, czyli dlaczego piszą inni.

Zaczynam poszukiwania w internecie. W Polsce trudno znaleźć 
odpowiedź na to pytanie, więc wpisuję frazę „why we write?” w okno 
wyszukiwarki. Bingo! Tysiące odpowiedzi, setki stron wspierających 
piszących, zrzeszających pisarzy i poetów. Kolejny dowód na to, 
że człowiek naprawdę potrzebuje odpowiedzi na to, dlaczego robi 
to, co kocha. Większość brzmi trywialnie, ale nie mnie oceniać.

 

Oto przykłady, dlaczego ludzie piszą:
- ponieważ naturą ludzi piszących jest reeksja,
- zastanawianie się na temat innych i nad powodami ich działań,
- chcemy podzielić się naszymi rozważaniami ze światem,
- bo muszą - zarabiając w ten sposób na życie,
- bo lubimy zastanawiać się dosłownie nad wszystkim (w tym nad 
tym dlaczego piszemy),
- pieniądze, sukces, sława? W pewnym sensie...



I mój ulubiony:
- Po prostu to robimy. Pożądając opowieści. Kochając słowa. 
Co więcej, okazuje się, że potrzeba opowiadania historii istniała 
zawsze. Już w momencie powstawania rysunków naskalnych. 
Pierwotnymi ludźmi kierowały dokładnie te same potrzeby 
– komunikacji z innymi, wyrażania siebie i bycia zapamiętanym. 
I wtedy trałam na przepiękny, nieoczywisty opis. Po kilku stronach 
bardzo oczywistych wyliczanek, to właśnie on przekonał mnie naj-
bardziej. 
Jest wiele historii o tym, dlaczego piszemy. Każda z nich to zaledwie 
drobna część odpowiedzi, ale każda opowiada o nas samych. 
Co więcej – każda historia, którą napiszemy, jest również częścią 
nas samych. Piszemy, bo potrzebujemy ucieczki. Ucieczki od szarej 
rzeczywistości tego świata.  

Skoro już znamy powody dla których piszemy, oto kilka innych 
faktów o pisaniu:

1.  Pisanie to nie tylko hobby. 
Niepiszący często myślą, że pisanie to coś w rodzaju hobby. 



Czasami frustrującego, bo ewentualny proces wydawniczy potra 
ciągnąć się latami. O czym przekonali się najbardziej znani pisarze 
i opisują to w swoich biograach. Ale wytrwali. Bo profesjonalista to 
ktoś, kto po prostu nigdy się nie poddał. Nigdy nie przestał pisać. 
Pisanie to nie hobby, lecz powołanie. Pisanie to część tego, kim jesteś. 

2. Twoje pisanie sprawi, że część Ciebie zawsze będzie żyć. 
Zostawienie po sobie wartościowych rzeczy jest celem każdego 
człowieka. Wszyscy przecież kiedyś umrzemy. Twoja pisarska praca 
sprawi, że nie tylko bliscy będą pamiętać Cię po śmierci. 

3. Możesz zmieniać życie innych.
Większość z nas wywiera wpływ na stosunkowo mały krąg najbliż-
szych osób. Możemy do niego zaliczyć rodzinę, przyjaciół, kolegów 
czy lokalną społeczność. Pisanie jest w stanie swoim zasięgiem 
otoczyć ludzi z całego świata. Osobiście nie wychodzę myślami tak 
daleko. Uważam zadanie za spełnione, jeżeli z moją powieścią 
utożsami się chociaż jedna osoba. 

4. Wyrażanie siebie jest niezwykle ważne.
Pisanie można porównać ze sportem, tańcem, malowaniem i z każ-
dą czynnością, która sprawia, że wyrażasz siebie. To jedno z wielu 
sposobów na zrzucenie z siebie ciężaru, stresu.

5. Z każdym kolejnym słowem doskonalisz swój warsztat.
Każdy przechodził przez fazę zwątpienia, czy to co pisze, jest wystar-
czająco dobre. Być może spotkałeś/aś się na swojej drodze z kimś, 
kto postanowił podciąć ci skrzydła bezpodstawną nienawiścią. Tutaj 
też mamy wspólne doświadczenia. Być może wysyłałeś/aś swój 
najlepszy tekst do wydawcy i nie doczekałeś się odpowiedzi lub 
otrzymałeś/aś odmowę. Czy zdajesz sobie sprawę, że takie doświad-
czenia ma na swoim koncie większość znanych i lubianych pisarzy?

Najbardziej słynną ciekawostką jest historia J.K. Rowling, której 
„Harrego Pottera” odrzuciło dwanaście wydawnictw.

Można to skwitować tylko jednym zdaniem: 

                                „Nigdy się nie poddawaj!”
                                                                                                  Ezo Oneir 



Bo Creativity First ( ) to nie tylko blog z artykułami www.creativityrst.art
o szeroko pojętej kreatywności. Blog wystartował pod koniec maja 
2019 jako pierwszy, ale jest jedną z wielu gałęzi naszych działań, 
które planujemy. 

1.  Wyjazdy, szkolenia, kursy i wspólne pisarskie projekty to tylko 
niektóre z możliwości, jakie Ci dajemy, gdy postanowisz rozwijać 
swoje umiejętności z nami.

2.  Pomożemy wznieść Twoje pisanie na wyższy poziom. 

3.  Publikując na naszym blogu spotkasz ludzi takich jak Ty. Ludzi, 
którzy kochają wyrażać siebie i swoją kreatywność poprzez pisanie. 
Możesz dołączyć do grupy Kreatywnego Pisania i spróbować 
swoich sił oraz doświadczyć prawdziwej pisarskiej wspólnoty. 

4.  Przestajesz pisać „do szuady” i zaczynasz dzielić się swoją twór-
czością ze światem.

5.  Pozbywasz się wymówek, aby …nie pisać. Przecież chcesz! 
Z nami nie będzie już odwrotu.

Już wiesz, o czym dla nas napiszesz?

Jaka jest Twoja historia z którą stajesz w myślach twarzą w twarz? 
Co takiego jest odzwierciedleniem Twojej siły, a co słabości? Co 
jeszcze musisz w sobie pokonać, aby móc wyjść z cienia? Poznaj 
ludzi, którzy podążają tą samą drogą. Każdy podąża życiową ścieżką 
sam i nigdy nie poznamy drugiej osoby do końca. Ba, możemy 
nawet do końca nigdy nie poznać samych siebie. Ale poprzez 
pisanie, nasze dusze łączą się wspólną cząstką. 



Ilu z nas przydarzyło się podczas czytania powieści lub artykułu coś, 
co nas zaszokowało, bo odkryliśmy, że autor pisze o nas? 

Jakże piękne to uczucie, gdy ktoś inny, całkowicie nam obcy, 
doskonale wie, jak się czujemy i potra to wyrazić słowami, których 
nam do tej pory brakowało? 

                                                                                                  Ezo Oneir



Zacznij od siebie. 

Od kilku lat prowadzę warsztaty z kreatywnego pisania i autorski 
warsztat pisania z trzewi, i każdy, dosłownie każdy, jest potwierdze-
niem dla mnie myśli: Wszyscy mamy w sobie potencjał aby pisać, bo 
jesteśmy dość inni i nasze przeżycia, uczucia, przemyślenia są unikalne 
w skali wszechświata.

Myślę, że to jest najlepszy początek - uwierz w siebie. Wiele osób nie 
doświadczyło jeszcze na własnej skórze kreatywności i dumy z tego 
co napisali. Ten ebook powstał m.in. dlatego, aby zaprosić cię, za-
chęcić i wesprzeć w tym, aby to doświadczenie stało się także Twoim.

Moja wielka życiowa inspiracja, Brenda Ueland, pisarka, ale też 
kobieta, która żyła pełnią życia, ma absolutną rację pisząc: 



Początek to pełne zrozumienie i zgoda na to, że tym każdym o którym 
pisze Brenda, jesteś właśnie Ty.
Kiedy masz świadomość, że jesteś dość inny aby dzielić się ze światem 
sobą poprzez pisanie, wyruszysz w drogę. Czeka Cię kilka przeszkód 
do pokonania. Warto je zidentykować, nazwać, a zwykle są nimi: 
samokrytyka, brak wsparcia, niewystarczające doświadczenie, 
paraliżujący strach przed porażką i oceną przez innych. Nawet ci 
o których teraz myślisz „najlepsi” wiele razy stykają się z tymi przeszko-
dami. Wiedz, że strach przed tym, czy to jest dość dobre jest 
naszym towarzyszem, ale nie ma pełnej mocy, aby odebrać nam 
nasze marzenie, o ile na to nie pozwolimy.

Jedno jest pewne: chcesz pisać, pisz. Jest taki zdegenerowany, 
naszpikowany wulgaryzmami i seksem lm Californication, w którym 
bohater - pisarz Frank Moody od czasu do czasu wypowiada słowa 
do bólu prawdziwe. Jedno z jego zdań, które bardzo lubię, brzmi:

                      „Jesteś pisarzem dopóki piszesz.”

Jak zatem ruszyć z miejsca? Oto kilka podpowiedzi:

1.  Znajdź warsztaty dla siebie, jeżeli uważasz, że wiedza jest Ci potrzeb-
na do tego, aby nabrać pewności siebie. Pamiętaj, że są książki, 
które mogą ci wiele pomóc w samym pisaniu i napisaniu. Poniżej 
trzy tytuły z listy, którą sporządziliśmy wspólnie na grupie 
Niebieszczanska: creativewriting:
Julia Cameron „Droga artysty”
Katarzyna Bonda „Maszyna do pisania”
Stephen King „Pamiętnik rzemieślnika”.

2.  Znajdź osobę z którą porozmawiasz o swoich wątpliwościach 
związanych z tym, co chcesz napisać. Ważne jest, aby była to osoba, 
która szczerze postawi pytania i zachęci Cię do dalszej pracy. 
Może być serdeczna koleżanka czy przyjaciel. Niech będzie to 
ktoś, kto dodaje skrzydeł, osoba, do której masz zaufanie.

3.  Napisz. Napisz jak potrasz i wyślij tekst do mnie, Joanny czy Ezo 
Oneir, czyli redakcji Creativity First. Gwarantujemy, że dostaniesz 
od nas informację zwrotną. Zapewniamy całkowitą poufność.  
Dzięki temu będziesz mógł wzrastać, pracować nad swoim 



tekstem i publikować. Korzystaj! Jesteśmy pod tym względem 
wyjątkowym portalem, bo nie odrzucamy tekstów, ale dzielimy się 
swoją wiedzą i troską o Ciebie wskazując, jak dalej pracować nad 
tekstem.

Kontakty do nas:
Ezo – ezooneir@gmail.com
Joanna – kontakt@joannathomas.pl
Justyna – j.niebieszczanska@gmail.com

Kiedy już nabierzesz tej dozy pewności, która jest potrzebna aby 
ruszyć z miejsca, jeszcze przez moment pomyśl o sprzymierzeńcach, 
czyli tych, którzy będą Cię wspierać. Kim są:
- osoba z którą po prostu możesz porozmawiać o swoim pisaniu 
i pomysłach na teksty,
- pierwsi czytelnicy - osoby bliskie i serdeczne, którym najpierw wyślesz 
swój tekst do przeczytania i poprosisz o opinię,
- może to być ktokolwiek z redakcji Creativity First, komu podeślesz 
swój tekst.

Pamiętaj, że tekst nie musi być dokończony i dopracowany aby 
o nim rozmawiać. Czasami wręcz wskazane jest dodanie do procesu 
tworzenia właśnie rozmów, które wpłyną na jego ostateczny kształt. 
Doceń i ciesz się tym procesem przygotowania i doskonalenia tekstu. 
Wykorzystaj wsparcie innych (sprzymierzeńców), aby napisać 



wartościowy tekst. Z doświadczenia wiem, że niektórzy zmagają się 
z tekstem i związanymi z nim wątpliwościami i rozterkami zupełnie 
sami. 
Uprawiają rodzaj samobiczowania i dokarmiają swojego krytyka 
zabijając w sobie wszystko, co twórcze, silne i radosne. Tracą zdolność 
nie tylko oceny swojego tekstu, ale i pracy nad nim. Odczaruj to 
twierdzenie, że pisanie to samotny proces, bo nie musi takim być! 

Szczególnie w pierwszej fazie tworzenia korzystaj ze wsparcia innych, 
a zobaczysz, jak bardzo poczytny stanie się Twój artykuł.

                                                                        Justyna Niebieszczańska



Nosisz w sobie to pragnienie, które jest zaklęte w słowie pisać. 
Czujesz wibrującą energię uczuć i myśli, które łakną słów, aby się 
wyzwolić. Marzysz o tym aby pisać i tak budować swoją łączność 
ze światem. Siadasz z kartką papieru przed sobą lub pulsującym 
ekranem laptopa i nic się nie dzieje. Te wszystkie pragnienia, ma-
rzenia, uczucia, uwięzły ci w gardle – jak głos, którego nie możesz 
wydobyć. Chcesz napisać i nie możesz. I co teraz?!

Zamień go w twórczy chaos. Kotłowaninę myśli potraktuj nie jako 
przeszkodę, ale jako paliwo. Jak to zrobić? Najprostsze wskazówki:

1.  Weź kartkę i rozpisz wszystkie swoje skojarzenia, myśli, hasła. Nie dbaj 
o to, czy są na temat i nie oceniaj czy mają sens. Po prostu w środku 
narysuj słońce i po bokach pisz – zapisuj wszystko, co przyjdzie Ci 
do głowy. 



Potraktuj ten etap jako przygotowanie do napisania. Kiedy skończysz 
zapisywanie tego co tylko przyjdzie Ci do głowy, weź kolorowy a-
master i zakreśl skojarzenia, słowa, zdania, pomysły, które wg Ciebie 
są na jeden temat. Wiedz, że taka mapa może być źródłem kilku 
pomysłów. Zatem spróbuj wybrać ten jeden temat, a te hasła ze 
swojej sieci potraktuj jak tytuły podrozdziałów. Wypisz je i rozpisz się 
na każdy temat, który wywołują. Z tego powstanie tekst, który zostaw 
na  jakiś czas (np. jeden dzień). Potem wróć do niego aby nad nim 
popracować, czyli uformować z niego całość. Może to wymagać 
skrócenia, przestawienia akapitów, dopisania czegoś, co teraz 
zobaczysz jak na dłoni.

2.  Zastosuj rozmowę jako narzędzie, dzięki któremu powstanie szkic 
twojego artykułu. Spotkaj się z drugą osobą i porozmawiaj o tym, 
co chcesz napisać. Wspominaj o swoich wątpliwościach, zadawaj 
pytania, werykuj ze swoim słuchaczem, czy to jest dla niego 
interesujące, dowiedz się, co jego zdaniem jeszcze można napisać 
na ten temat. Wartość rozmowy nie tylko polega na tym, że druga 
osoba dostarczy Ci ciekawych informacji zwrotnych, ale też na tym, 
że sam głośno usłyszysz swoje myśli i pomysły na ujęcie danego 
tematu. 
Koniecznie rób notatki z takiej rozmowy, a po rozmowie usiądź 
i spisz wszystko.

3.  Warto pytać -  i dzisiaj można to zrobić za pomocą narzędzi takich 
jak e-mail. Możesz wybrać 5 osób i napisać im wiadomość o tym, 
co chcesz stworzyć z dopytaniem, co ich by zainteresowało, jakie 
pytania im przychodzą do głowy i czy spotkały się już z takim 
tematem. 
Ważne! Nie pytaj o ocenę, ale o treść, która by ich zainteresowała. 
Możesz wykorzystać też social media. Pracując nad wpisem o slow 
life okazało się, że temat jest dla mnie tak szeroki, że powstało kilka 
tematów. Zatem na FB zapytałam o to, który z 5 tematów najbardziej 
interesuje moich czytelników. Dzięki temu dostałam jasną odpowiedź 
i dodatkowo wzmocnienie, bo wiem, ze temat slow life jest bardzo 
interesujący. 

Dlatego zadawaj pytania – pamiętaj, ze im bardziej Twoje pytania 
są precyzyjne, tym otrzymasz wartościowszą propozycję pracy 
nad tekstem, 



A CO JEŻELI NIE MASZ POMYSŁU
Przyznam Ci szczerze, że nigdy nie miałam problemu z pomysłami, 
a większe rozterki dopadały mnie w związku z pytaniem, który pomysł 
wybrać do realizacji. Jednak spotykając wiele osób, które zupełnie 
nie mogły odnaleźć pomysłu na napisanie tu i teraz, wiem, że to 
może być bardzo męczące. 
Na moich autorskich warsztatach pisania z trzewi jest taki moduł, który 
dotyczy właśnie wyboru pomysłu i tego, co jest Ci bliskie, porusza Cię,
i gwarantuje, że znajdziesz dość siły w sobie i codziennej motywacji 
aby o tym napisać. Właśnie odpowiedź na to pytanie: „a co Cię 
w życiu obchodzi” może być źródłem wielu pomysłów. Jeżeli 
obchodzi Cię los psów, zainteresuj się ustawodawstwem, losem 
bezdomnych zwierząt czy całym biznesem związanym z usługami 
i produktami dla zwierząt. Z tego mogą wyniknąć pomysły na wiele 
ciekawych artykułów. Od takich, które dotyczą problemów spo-
łecznych (skoro dopiero w latach 90. w Polsce pies przestał być 
uznany za rzecz, to jak to się ma do zmiany mentalności społe-
czeństwa), po zupełnie praktyczne wpisy (zabawy intelektualne 
dla psów). Rozumiem, że może być Ci trudno odnaleźć taką ścieżkę,
więc kilka podpowiedzi:

1.  Gazeta lub wiadomości internetowe – to źródło pomysłów. 
Na podstawie informacji można stworzyć opowiadanie, powieść 
lub po prostu wpis na blog. Wiadomości to nie tylko historie, ale 
i problemy, sytuacje, które dotyczą człowieka.



Na jednym z warsztatów kreatywnego pisania, na podstawie infor-
macji o wypadku samochodowym, powstały krótkie opowiadania. 
Jednak sama informacja może być wpisem do pisania o najróżniej-
szych rzeczach - od podstawowych przyczyn wypadków i ich 
zapobieganiu - po reeksję na temat kruchości naszego życia. 

2.  Obserwacja to jedna z najpiękniejszych możliwości jakie mamy 
za darmo i na wyciągniecie ręki. Dlatego zaplanuj sobie wycieczkę, 
której celem jest obserwacja. Wsiądź w tramwaj czy autobus, albo 
przejdź się ulicami. Rozglądaj się i zbieraj obrazy. Słuchaj rozmów 
w publicznych środkach transportu i odgłosów ulicy.

Książka „Nikt nie idzie” powstała właśnie dlatego, że autor zaobser-
wował niecodzienną dla niego sytuację w autobusie. Bo scena, 
spostrzeżenie, człowiek, to impuls do wielu pytań. Zauważyłeś panią 
w oknie na purpurowej poduszce? Zadaj sobie pytanie kim jest 
i wykorzystaj moc internetu, np. sprawdzając jaka jest historia 
kamienicy w oknie której ją widziałeś.

W pisaniu liczą się dwie rzeczy: obserwowanie i podążanie za cieka-
wością. Wierzę, że jeżeli im zaufasz i będziesz praktykował przygoto-
wanie, czyli poszukiwanie dodatkowych informacji i pozostawianie 
przestrzeni dla własnej wyobraźni, krok po kroku, i niemal niepostrze-
żenie, stworzysz tekst. 

3.  Rzeczy „gadają” do nas i zachęcają do dociekania prawdy 
i poznawania przy użyciu wszystkich zmysłów. Mówią też o tym, 
że warto zwolnić, bo tylko wtedy zauważysz, zastanowisz się i odkryjesz. 
W pośpiechu niewiele widać, a szczególnie na początku. W fazie 
poszukiwania i wyboru pomysłu istotne jest zwolnienie i znalezienie 
przestrzeni dla swojej ciekawości. Rzecz uczy też nas tego, że wcale 
nie musi powstać od razu cały tekst, bo ten jeden puzzel - rzecz, 
o ile naprawdę się nią zainteresujemy - może być krokiem, tym 
pierwszym krokiem, do tekstu. 

4.  Dla lubiących konkret w poszukiwaniu tematu, polecam też proste 
zadanie. Sprawdź portale które czytasz lub znajdź te najbardziej 
popularne i wypisz główne lub najciekawsze dla ciebie posty. 
Przyjrzyj się ich tematyce i spróbuj napisać ich dalszy ciąg lub napisz 
o tym, dlaczego się nie zgadzasz na „prawdy” zawarte w tekście 



albo wybierz fragmenty tekstu z portalu i dopisz osobiste doświad-
czenia i spostrzeżenia. 

5.  Rozmawiaj. Jeżeli wszystkie sposoby, podpowiedzi, wskazówki, 
zawiodły, poszukaj kogoś, kto Cię zna i zapytaj wprost; o czym 
chciałbyś, abym napisał. Często właśnie bliskie nam osoby znające 
nasze wypowiedzi, doświadczenie, doceniające nas za konkretną 
wiedzę, są w stanie podpowiedzieć nam temat, który jest przysło-
wiowym strzałem w dziesiątkę.

                                                                        Justyna Niebieszczańska 



Internet rządzi się swoimi prawami – i nie jest to pusty frazes. 
Zarówno tekst, jak i inne działania w internecie powinny być 
dedykowane medium, w którym mają się ukazać. Wyobraź sobie 
tekst, który masz napisać na bloga mówiącego o kreatywności. 
Np. dotyczącego tematu zero waste (styl życia, zgodnie z którym 
człowiek stara się generować jak najmniej odpadów). Już zaczynasz 
sobie to wyobrażać, prawda? Skoro mam połączyć kreatywność 
i temat zero waste, to może opowiedzieć o swoim doświadczeniu 
i kreatywnym podejściu do tematu? A może stworzyć listę zmian, 
które warto wprowadzić chcąc być less waste.

Przygotowałam subiektywny dekalog publikowania w internecie. 
Jak się przygotować, jak działać po publikacji i co zrobić, by odnieść 
zamierzony cel – te informacje znajdziesz na kolejnych stronach
ebooka.



1.  Przygotuj temat 
Nie mam tutaj na myśli tytułu, ale temat na który będziesz pisać. 
Pomyśl, czy uda się podejść do niego na zasadzie check listy, 
a może „prawda i mity” w twoim temacie będą odpowiednią formą 
dotarcia do odbiorcy.  Sama wykorzystuję wyrysowaną mapę 
skojarzeń do tworzenia tekstów, ale także planów działań, zakresu 
szkoleń czy tworzenia nazw. Na czym to polega? Na środku kartki 
wypisuję temat i rysuję odnośniki – pierwszy to grupa docelowa, 
drugi to myśl przewodnia, trzeci – korzyść dla odbiorcy/klienta, 
czwarty – jaką korzyść chcę osiągnąć, a kolejne to luźne skojarzenia 
wokół tematu.

No i….

2.  Kto ma być odbiorcą?
Posiądź wiedzę na temat czytelników bloga na którym ma się 
ukazać Twój tekst, albo też określ swoją grupę docelową dla której 
tworzysz. To niesamowicie ważna informacja, ponieważ pozwala na 
dopasowanie tekstu do odbiorcy. Ważne jest, czy będziesz pisała/
pisał dla dzieci, czy dla kobiet 30-50 lat które prowadzą działalność, 
czy też dla pań 25-35, które planują ślub. Inny dobór tematów, 
słownictwa i rozwiązań.

3.  Pisząc tekst pamiętaj, że odbiorcy zazwyczaj nie znają się na 
branżowym słownictwie i tekst powinien być dopasowany do wiedzy 
osoby, która dopiero zapoznaje się z tematem. 
Tak też z Justyną Niebieszczańską napisałyśmy książkę „Kobieta na 
swoim” ( – dzięki temu, że pilnowałyśmy www.kobietanaswoim.pl) 
się, by nie używać branżowych określeń, poradnik jest zarówno dla 
pań, które dopiero zaczynają myśleć o swojej rmie, jak i tych, 
które od kilku lat swój biznes prowadzą.

4.  Krótko i treściwie, a najlepiej narysuj, co chciałaś/chciałeś 
przekazać. Często teksty skanujemy, a niektóre portale na początku 
tekstu zaznaczają, ile zajmie ci przeczytanie danego tekstu. Bardzo
przydatna informacja w ciągle pędzącym świecie.

5.  Odstępy, akapity, graki – to must have każdego tekstu – to odbior-
ca ma się czuć najważniejszy i ma mieć komfort czytania twojego 
tekstu. Przejrzystość sprawia, że tekst wydaje się lekki.



6.  Marketingowe opracowanie tekstu, to dla mnie jeden z najważ-
niejszych punktów. Co chcę przekazać, JAKĄ KORZYŚĆ będzie miał 
odbiorca i JAKĄ KORZYŚĆ będę miała ja z tego tekstu? Jeżeli chcesz 
przekazać w tekście paniom, które planują ślub, że zajmujesz się 
planowaniem tego typu imprez – to umieść to w tekście! Odbiorca 
nie będzie się domyślał – dla niej/niego tekst i treść jest najważniejsza. 
Powołuj się na przykłady z Twojej działalności – pokażesz, że masz 
doświadczenie.

7.  Kto Ty jesteś, czyli zdjęcie i bio. 
Zapraszając ludzi do współpracy przy tworzeniu www.creativityrst.art 
proszę o podesłanie zdjęcia i krótkiej notki o autorze. To jest bardzo 
często najtrudniejsza część pracy z autorem. Zdarzyło się kilkukrotnie, 
że zdjęcie otrzymywałam dowodowe, a tekst o sobie autor/autorka 
pisała dłużej niż sam tekst.

Dlatego warto mieć gotową notkę bio, którą możemy modykować 
w zależności od potrzeb i odbiorców. Podobnie ze zdjęciem – ważne, 
by mieć pod ręką takie, które odzwierciedla nasze działanie. 
Biegasz, gotujesz, jesteś matką, a do tego kochasz zwierzęta? Tak! 
Już wiesz, że powinnaś/powinieneś mieć cztery zdjęcia – używane 
w zależności od tego, o czym i do kogo będziesz pisać. 



8.  Brak promocji tekstu to najczęstsze zaniechanie. Napiszemy, 
wysyłamy i zapominamy. No czasami miło nam się na sercu zrobi, 
jeżeli autor bloga nas oznaczy. A nie o to chodzi w promocji! Pomyśl 
o temacie jak o wyzwaniu i planie niczym z kryminału. Zrób zdjęcie 
fragmentu komputera, kawy, pióra, notesu – tego w czym i przy 
czym tworzysz tekst. Zapytaj na swojej stronie, jaki temat wybrać 
(np. w formie ankiety). Twórz napięcie, pokaż fragment graki, zrób 
zdjęcie książkom, z których czerpiesz inspiracje do danego tekstu. 

Zapowiedz tekst, utwórz wydarzenie, udostępniaj materiał w grupach 
tematycznych czy na swojej stronie i rozsyłaj do znajomych. 
Pochwal się sukcesem! 
To zaprocentuje zarówno wśród Twoich odbiorców, jak i pomoże 
pozyskać nowych czytelników. Celebruj także rocznice pojawienia się 
tekstu – często temat odżyje nawet po kilku czy kilkunastu miesiącach.

Organizuję szkolenia z mediów społecznościowych, na których 
dowiesz się, jak „sprzedać” swój pomysł czy produkt w mediach 
społecznościowych. Aktualną informację znajdziesz na: 
www.facebook.com/M4Bizz

9.  Czy korekta tekstu jest potrzebna? Czytając teksty wiem dla kogo 
jest ważna, a kto twierdzi, że ten punkt można ominąć. Otóż szanowna 
pisząca, szanowny piszący – oczywiście możesz pominąć korektę, ale 
nie warto jej pomijać. 



Jestem korektorką i koncentrując się na treści, przekazie, grupie 
odbiorców i obopólnej korzyści – zdarza mi się popełniać błędy. 
Jeżeli do tego jestem odpowiedzialna za skład tekstów, zdarza 
mi się także przepuścić błąd. Dlatego warto poświęcić czas na 
autokorektę, ale także mieć wśród współpracowników korektorkę. 
Tekst z błędami interpunkcyjnymi czy składniowymi może mieć 
zupełnie inne przesłanie niż planujesz. A błąd ortograczny na pewno 
zachwieje Twoją pozycją eksperta.

10.  Kontakt do siebie przekazują nieliczni. 
Kiedy pytam dlaczego, najczęściej pojawiają się dwie odpowiedzi 
– „zapomniałam” albo „ale tak publicznie mam podać swój adres 
mailowy lub numer telefonu?”. Moje doświadczenie wskazuje, że 
publikowanie swoich danych kontaktowych nie wiąże się ze znacznym 
wzrostem próby kontaktu. Messenger – czyli ogólnodostępne medium 
– wygrywa w sposobie kontaktowania. Nie nadużywamy możliwości 
kontaktów poprzez telefon czy mail. 

Od Ciebie zależy jakie dane chcesz ujawnić, ale warto podać 
chociaż jedną możliwość kontaktu.

                                                                        Joanna Czerska-Thomas





www.creativityrst.art




