
 

PORTFOLIO
2020-2021

OPOWIADANIA
NA ZAM�WIENIE

http://mypresents.eu/


Urodzin: 3. i 5., 30. (D, G), 40. (B,C), 50., 60., 67., 
imienin, na osłodę rozłąki, bez okazji (F, L)

Kobiet: siostry (A, B), przyjaciółki (C, D), żony, mamy
Mężczyzn: brata, przyjaciela, chłopaka, męża
Dzieci: dzieci, wnucząt

OPOWIADANIA Z OKAZJI

OPOWIADANIA Z GATUNKU
Bajki i baśnie: B, F, H, J 
Realizm magiczny: A, C, L
Obyczajowe: D, G, K
Sensacyjne i detektywistyczne: E, I

SPIS TREŚCI

OPOWIADANIA DLA



Baśniowa opowieść na 50. urodziny siostry

MOJA SIOSTRA  - WROŻKA

Opis:
Po 50 latach Agata dostrzega, że jej starsza
siostra jest tak naprawdę dobrą wróżką, która
czuwała nad nią przez całe życie. Właśnie w ten
sposób tłumaczy wszystkie niezwykłe
wydarzenia, w których brała udział jej siostra,
iidziękuje jej za całe dobro, jakiego dzięki niej
doświadczyła.
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Baśń na 40. urodziny siostry

MOJA SIOSTRA - KRÓLEWNA

Opis:
Kasia jest ciężko chora. Nie przeszkadza jej to
jednak cieszyć się obecnością bliskich, którzy
wspominają wspólnie spędzone, radosne
dzieciństwo, jak gdyby było baśnią
oiprzygodach rodziny królewskiej.
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Opowieść z elementami magii na 40. urodziny przyjaciółki

MÓJ ANIOŁ STRÓŻ

Opis:
Po długim okresie rozłąki Alicja wspomina
zabawne przygody, jakie przeżyła
ziprzyjaciółką, która od początku znajomości
opiekowała się nią niczym Anioł Stróż.
Ziperspektywy czasu Alicja z dumą stwierdza,
że stanęła na wysokości zadania, wyciągając
przyjaciółkę z kryzysu i odwdzięczając jej się za
całe dobro.
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Opowiadanie na 30. urodziny przyjaciółki

NIE WIE NIKT

Opis:
Młoda pani architekt gubi swój projekt
konkursowy. Wraz z przyjaciółką odwiedza
ważne dla siebie miejsca w Warszawie, by go
odnaleźć. Ostatecznie dziewczyny zmuszone są
zaniechać poszukiwań, by po kilku latach
dowiedzieć się, że projekt został zrealizowany,
a na jego autorkę czeka nagroda będąca
spełnieniem jej marzeń.
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Opowiadanie detektywistyczne na 60. urodziny mamy

KTO SPRZĄTNĄŁ KOTA MRUCZKA?

Opis:
Kot Mruczek zaginął. Najbliższa rodzina
gromadzi się w kuchni, żeby rozwikłać zagadkę
jego przypuszczalnego morderstwa.
Podejrzenia padają na seniorkę rodu, której
życie – przedstawione w odpowiednim świetle
– przestaje być tak nudne i niewinne, jak się
wszystkim wydawało.
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Baśniowa opowieść dla żony

I ŻYLI RAZEM...

Opis:
Prosty barman i kelnerka widzą w sobie
bajkowego księcia i księżniczkę. Zakochani
biorą ślub, ale ich życie nie przypomina bajki.
Jest wręcz przeciwnie, ale dzięki swojej miłości,
wierności i odrobinie humoru młodym udaje się
pokonać kryzysy i wytrwać ze sobą aż do
śmierci.
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Opowiadanie na 30. urodziny męża

POWÓD DO DUMY

Opis:
Podczas ceremonii rozdania nagród oraz
późniejszego bankietu zasłużony noblista
wraca myślami do czasów swojej młodości
iiwspomina wszystkie ważne momenty
swojego życia oraz ludzi, którzy przyczynili
się do jego sukcesu.
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Fan fiction dla chłopaka na osłodę rozłąki

CZUJNOŚĆ ŚCIGAJĄCEGO

Opis:
Utalentowany zawodnik quidditcha
zakochuje się w pięknej nieznajomej. Ich
pierwsze spotkanie nie trwa długo, ale
młodzi ludzie postanawiają umówić się ze
sobą ponownie.
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Opowiadanie sensacyjne na imieniny brata
*3 razy dłuższe niż standardowe

MISJA RODZEŃSTWO

Opis:
Pierwszego dnia wspólnego urlopu na Krecie
Artur wyjawia siostrze, że pracuje dla tajnej
jednostki rządowej. Rodzeństwo wspólnie
rusza na niebezpieczną misję ratowania świata,
w czasie której nie brakuje pościgów
samochodowych, uroczych zwierząt
iilifehacków z dziedziny fizyki i motoryzacji.
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Opowiadanie przygodowe na 67. urodziny przyjaciela

PRZYGODY KAPITANA KONSTANTEGO

Opis:
Kapitan morskiej żeglugi podróżuje ze swoją
wierną załogą po faktycznie odwiedzonych
przez bohatera krajach, by odnaleźć źródło
wiecznego szczęścia. Choć wszyscy doskonale
się przy tym bawią, wyprawa poszukiwawcza
kończy się fiaskiem. Kapitan odkrywa jednak, że
prawdziwe szczęście dają mu ludzie, którymi
się otacza i nie musi już szukać niczego więcej.
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Opowiadanie z okazji narodzin rodzeństwa
*pisane oryginalnie po angielsku

BASIA, BORYS I DZIECIĄTKO

Opis:
Basia i Borys nie mogą się doczekać, kiedy
przyjdzie na świat ich siostra, a kiedy ten
radosny moment wreszcie nadchodzi, jest
zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażali.
Maleństwo nie potrafi jeszcze wielu rzeczy, ale
dzieci i tak przekonują się, że ponad wszelką
wątpliwość stanowi część ich kochającej się
rodziny.
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Opowiadanie dla wnucząt

ZIMOWA OPOWIEŚĆ

Opis:
W środku nocy wiatr wywiewa skłóconą
czwórkę rodzeństwa z pokoju, każde w inne
miejsce. Z początku dzieci są zachwycone
spełnieniem swoich indywidualnych marzeń,
ale ostatecznie dochodzą do wniosku, że
najlepiej bawią się razem.
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Z całego serca polecam Panią Joannę, która pomogła mi
winapisaniu opowiadania dla mojej siostry na Jej 50 urodziny.
Na uwagę zasługuje nie tylko styl pisarski, ale przede
wszystkim pomysł i empatia Pani Joanny, która świetnie
wczuła się w moją potrzebę i stworzyła coś wspaniałego!
Cała współpraca niezwykle udana.

Przyjaciółka popłakała się, czytając opowiadanie. Później
okazało się, że ze wzruszenia i ze śmiechu. Prosiła, żeby
przekazać, że jest pełna podziwu dla umiejętności
pisarskich autorki i że nie ma pojęcia, jak to możliwe, że
udało się wpleść w fabułę wszystkie te osobiste wątki!

Jestem zachwycona zarówno efektem końcowym, jak i bardzo
sprawną współpracą. Z pomocą Asi udało się ustalić formę,
która najbardziej pasuje moim dzieciom, odnieść do
aktualnych rodzinnych wydarzeń (narodziny nowej siostry)
oraz umieścić w bajce wiele zabawnych wspomnień z ich
pierwszych lat życia. Jestem pewna, że to będzie cudowna
pamiątka dla nas wszystkich.

Renata Cieślewicz

Justyna Borzucka

Justyna Wiśniewska
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