
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dżem dobry!  
 

A co to to się tu dzieje  - pewnie się zastanawiacie? Co to za poruszenie i 
publikacje podejrzanej treści?  

Otóż... właśnie... są to moje felietony. Albo coś w tym stylu. Nigdy się na tym, 
prawdę mówiąc, za bardzo nie znałam. Ale pisuję takie fifu-rifu-tekściki dla magazynu 
„Beading Polska” już ponad dwa lata, a teraz razem z owym dwumiesięcznikiem 
postanowiliśmy je udostępnić szerszej publiczności, co to z koralikami jej niekoniecznie 
po drodze i nie miała szans się zapoznać. 

O czym tu przeczytacie? Ach! A o czym nie? Będzie o tym, jak się na wsi 
znalazłam, o tym, kogo tu dręczę, a kto dręczy mnie; będzie o przygodach w 
hurtowniach i o służbowej korespondencji; o tym jak napisać tutorial oraz jak go 
zdecydowanie nie pisać; o moich ulubionych książkach, ale i o tym, czym się różni czerń 
mroczna od szatańskiej; o tym, dlaczego sąsiedzi już prawie do wariatkowa mnie 
odesłali, a Pan Henio Listonosz Wiejski niebawem uda przeze mnie na terapię; oraz co 
robić, gdy się człowiekowi nic robić nie chce, a coś robić musi ;)  

Jednym słowem – jak na raptem 12 felietonów z dwóch ostatnich lat – całkiem 
wiele tematów zostanie poruszonych, choć nie gwarantuję, że Was wzruszą lub 
zachwycą. Bo może zaśniecie z nudów raczej (ale spać przecież też trzeba ;)) 
 

Miłej lektury, tak czy owak! :)  
Edyta Woźniak. Marisella czyli że.  Ja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marisella? Co za jedna? 
 

Dzień dobry! :) Jestem mała ziuzitka 
kosika buś (na nasze: jestem mała różyczka, 
wypadłam z koszyczka, że niby) - tak swego 
czasu zaczynałam wszystkie spotkania z okazji 
Dnia Babci. Potem skończyłam sześć lat i 
przestałam chodzić do przedszkola ;) Został mi 
jednak taki nawyk, że mi źle, jak się na starcie nie 
przedstawię, a nieco to czasem kłopotliwe. Bo 
mogę niby napomknąć półgębkiem, że mam na 
imię Edyta, choć mało kto tak do mnie mówi, ale 
co dalej? Skąd się tu właściwie wzięłam, kim 
jestem i dokąd, u licha ciężkiego, zmierzam? :) 

Heh... Nie pierwszy raz jest to pewnym 
problemem... Konieczność wzmożonego 
odpowiadania na pytanie, co ja właściwie za 
jedna i czym się zajmuję odczułam szczególnie 
intensywnie po dość nieoczekiwanej 
przeprowadzce z Krakowa na prowincję. No 
dobra, gwoli ścisłości: może odpowiedniejszym 
słowem byłaby wieś. Mała wieś. Wioseczka. 
Wsiunia. Dechami zabita niby nie jakoś bardzo 
szczelnie, ale jednak gwoździe porządnie 
trzymają w strategicznych punktach ;) 

Nie, to nie to, żeby się tu pewne rzeczy w 
tajemnicy uchowały, borze szumiący broń, wszak 
tu o każdym nowym wie się w parę minut więcej, 
niż on sam dowiedział się o sobie przez całe 
swoje życie, ale rozumiecie - odpytać takiego też 
wypada, bo niby skąd ta wiedza o nim, co? 
Przecież nie z gminnych ploteczek, bo na wsi 
ludzie zajęci są ważniejszymi sprawami niż 
obgadywanie sąsiadów i nikt nikomu w okna nie 
zagląda, nie interesuje się tym, kto dziś w sklepie 
był, co kupił i ile w niedzielę na tacę rzucił ;) 

Ktoś zaprzeczy? Hę? 
Tak myślałam... ;) 
Nadszedł więc moment, w którym i ja 

stanęłam przed jedną z sąsiadek oraz 
odwiedzającą ją akurat koleżanką, a przy okazji 
zostałam stosownie odpytana. To, kim jestem, 
było akurat jasne:  

- To ty jesteś ta Mrozowa dziewuszka! 
Taaakkk... Dziewuszka, lat trzydzieści 

niespełna... Dziewczątko, zaiste! :) I Mrozowa 
naturalnie, bo można się na wsi nazywać 
jakkolwiek, ale jeśliś tylko z nieopodal 
zamieszkałymi Mrozami spokrewniona choćby 
śladowo i trzy pokolenia wstecz, to nie jesteś już 
Nowak ani Kowalska, tylko ta od Mrozów, a 
jakże! Mrozówna niemalże. 

Nie uznałam jednak swojego nazwiska za 
coś, o co warto by walczyć zażarcie za pomocą 
szeregu sprostowań, więc posłałam Pani 
sąsiadce uśmiech na tyle szeroki, że mogłabym z 
takim swobodnie jeść parówki w poprzek, i 
potaknęłam grzecznie, swą dziewczęcą 
główeńkę skłaniając skromnie ;) 

- A czym się zajmujesz, kochanie? 
No... i to jest dobre pytanie :D Bo czym ja 

się właściwie zajmuję? Przecież nie powiem Pani, 
że jestem biżuteryjką, bo jak nic nie zakuma, że 
to oznacza w jednej osobie prezesa, sprzedawcę, 
problem managera, PRowca, audytora, fotografa, 
grafika, informatyka, specjalistę do spraw 
kontaktu z trudnymi klientami, sekretarkę, 
zaopatrzeniowca, kuriera, tłumacza, księgową, 
złotniczkę, kucharkę, pielęgniarkę, praczkę i 
sprzątaczkę, czyż nie? Nie powiem jej też, że 
zajmuję się jubilerstwem, bo jubiler ze mnie jak z 
koziej pupy trąba, ja tylko Swary na bigle 
zakładam, a brzmiałoby to, jakbym złotą pęsetą 
brylanty w platynę oprawiała. Jeszcze mi 
brakuje, żeby to poszło w świat i wykwitło jakimś 
włamem połączonym z totalną demolką 
chałupiny wynajętej, bo długo by się ewentualny 
złoczyńca i hultaj diamentów naszukał, zanim 
znalazłby moje jedyne, na wiertle do agatów ;) 

- No, ja w domu... tak trochę jakby... 
pracuję... - zaczęłam pokrętnie, bo odrzec coś 
mimo wszystko wypada - przy takich, noooo... - i 
co tu dalej, u licha, powiedzieć? Zabrakło mi 
pomysłów. 

- Aaaaa! Przy komputerze pewnie! - 
rozmówczyni ma wystrzeliła z niekłamaną 
satysfakcją. 

- TAK! - 
potwierdziłam w te 
pędy, bo lepiej bym 
tego w sumie nie ujęła. 

A sąsiadka na 
to odwróciła się do 
koleżanki siedzącej 
obok niej na 
rachitycznej ławeczce 
i z zadumą westchnęła 
tylko: 

- Widzisz, 
Jadzia? Tak się teraz 
pracuje... 
:D 
 



Zima, czyli biżuteryjnej pracy aspekty mniej znane ;) 

Śnieg za oknem zawsze zmienia wiejskiej 
biżuteryjce plan poranka. Wiejskiej biżuteryjce 
Mariselli zwłaszcza. Widząc przez okno sypialni 
biel na dachu sąsiada można być pewnym, że 
swój własny osobisty ganek ma się zasypany 
totalnie wraz z podjazdem, aż po główną drogę. 
Która też jest zasypana. 

Jako człowiek pogodzony z losem, 
uzależniony przy tym od Pana Henia Listonosza, 
regularnie parę razy w tygodniu przed dziesiątą 
przynoszącego mi materiały do pracy,  zwlekłam 
się z wyrka próbując 
obudzić w sobie cały swój 
optymizm i radość życia w 
rodzaju „Och, jak pięknie i 
biało”. Rzuciłam nawet 
śpiewnie do kotów 
„Patrzcie, futra, śnieżek 
spaaadł!”, na co one, 
otwierając góra po 
jednym oku i przeciągając 
co najwyżej po jednej 
łapie, nie wychyliwszy się 
jednak nawet na milimetr spod kołdry, spojrzały 
na mnie jak na czuba i, dam głowę, zaczęły się 
zastanawiać, czy miskę w związku z tym nadal 
będą miały pełną, czy może tu też należy się 
spodziewać poważnych odchyłów od normy ;) 

Co jednak trzeba, to trzeba, bo listonosz 
dotrzeć musi, a po śniegu zapylał nie będzie. 
Zanurkowałam więc do piwnicy po moją 
ulubioną łopatę (bo przez ostatni rok, zupełnie 
doświadczeniem nienauczona, nadal nie kupiłam 
sobie szufli) i wyszedłszy na podwórko 
pomyślałam przelotnie, że cała ta zima to by 
jeszcze nie była taka zła, gdyby było choć 
kilkanaście stopni cieplej i nie waliło śniegiem ;) 

Za śnieg się jednak zabrałam - odmachałam 
ścieżkę aż do drogi głównej, żeby Pan Henio 
Listonosz miał jak przejść. Uwzględniłam nawet, 
w którym miejscu zazwyczaj parkuje, żeby nie 
musiał wysiadać w zaspę i butów potem 
otrzepywać. Wracając strąciłam jeszcze śnieg z 
furtki, żeby mu nie spadł na rękawy, jak będzie 
otwierał, bo to denerwujące, i doszedłszy do 
ganku zgarnęłam śnieg także z niego, odkrywając 
tym samym beżowe płytki, z tych co to jesienią 
stoją w marketach po 12,99 zł za m2, a które 
właściciele kupili, nie bacząc na ich własności 
poślizgowe, po czym położyli, wybyli do Stanów, 
a teraz pewno zrywają boki myśląc o tych 

wszystkich nieszczęśnikach, którzy na owych 
płytkach wyrżnęli orła i składano ich na 
najbliższym SORze. Jestem święcie przekonana, 
że istnieje do tego celu specjalna gorąca linia 
USA <-> Ortopedia Szpitala w Proszowicach. 

Nie ze mną jednak te numery i nikt mi 
listonosza na odległość łamać nie będzie, bo mi 
listonosz przed Świętami szczególnie potrzebny. 
Brodząc więc po łydki w śniegu, który szczelnie 
wypełnił już moje robocze drewniaczki, 
przemoczył skarpetki i wdarł się pod nogawki 

spodni dresowych, udałam się 
do garażu po gumową matę, 
którą zmyślnie rok temu 
nabyłam, samodzielnie 
fiknąwszy na schodach po raz 
pierwszy :) 

Ułożyłam gumę elegancko 
przed drzwiami, które 
naturalnie przestały się wtedy 
otwierać, bo przecież za 
pięknie by było, gdyby 
szparka pod nimi była 

odpowiedniej wysokości. Wymóżdżyłam jednak 
szybciutko jak ja to w zeszłym roku zrobiłam, że 
działało, przestawiłam matę, uklepałam, 
wygłaskałam, z drzwiami poważnie pogadałam i 
siup, gotowe. 

Z dumą spojrzałam na utorowaną Panu 
Heniowi Listonoszowi drogę do domu mego, 
przeanalizowałam, że przeszkód już żadnych nie 
ma zupełnie: śnieg odgarnięty, łopata po drodze 
na połamanie nóg nie pozostawiona, furtka 
otrzepana, otwarta, 
niezamarznięta, chodzi 
z łatwością, ganek 
odśnieżony, mata 
położona, drzwi jedne 
odkluczone, drzwi 
drugie odkluczone, 
wszystko wręcz 
idealnie i podziwem 
napawająco :) 

Po czym dotarło do 
mnie powolutku, 
niezwyyyyyyyyyyyykle 
powolutku, że wszystko 
to bardzo pięknie, ale 
że... w sumie to ja 
przecież dzisiaj akurat nie czekam na żadną 
przesyłkę... :D 



 

Urok zdjęć zimową porą 
 

 
Przychodzi taka pora w życiu biżuteryjki, 

i to przychodzi corocznie z bezwzględną 
regularnością godną „Dynastii”, tudzież „Mody 
na sukces”, że robi się zimno. Zimno, ciemno, 
buro i ponuro. I nie dość, że zdjęcia przy świetle 
dziennym można już robić raptem do piętnastej, 
bo potem słońce zachodzi i nie da sobie 
przetłumaczyć, że to kapulkę za wcześnie, nie 
dość, że łapy przy tym marzną, są permanentnie 
różowe i wysuszone, a trzęsą się na mroziku tak, 
że trudno ostrość na kolczykach złapać, to 
jeszcze nie można wyskoczyć na krótką sesyjkę 
w papcioszkach i tiszercie od śpiżamki, o nieee... 
Żeby wyjść na zewnątrz celem cyknięcia paru 
zdjęć (bo wszak na żadnym parapecie foty nie 
wyjdą tak, jak po prostu przed domem) trzeba 
założyć ze trzy swetry, grube skarpety, getry pod 
spodnie, bawełniane reformy, porządnie zakryć 
nery, żeby ich nie zawiało podczas pochylania się 
nad stołeczkiem, a na to wszystko zarzucić 
płaszcz, przykryć szalikiem, a czerep 
zabunkrować pod wełnianą czapką.  

Zastanawiam się czasem, kiedy sąsiedzi, 
widząc mnie zimą wychodzącą do ogrodu z 
biżuteryjnymi popierdółkami, plikiem białych 
kartek i aparatem, wezwą sympatycznych 
panów, którzy będą chcieli mnie ubrać w białą 
koszulkę z ciut za długimi rękawkami, nie 
wiedzieć czemu powszechnie zwaną kaftanem 
bezpieczeństwa ;)  

W sumie sama czasem po 
sesji na śniegu, rozmrażając 
paluchy i grzejąc się przy 
malinowej herbatce, stwierdzam, 
że mi na mózg padło, ale powiem 
Wam szczerze - jak mam się w 
domu rozkładać z całym 
majdanem do robienia zdjęć 
wewnątrz (te wszystkie lampy, 
lampeczki, blendy i ich namiastki, 
kalki, kartki i wuj wie co jeszcze), 
pilnując, żeby żaden z kotów 
czegoś nie przewrócił i po tysiąc 
razy każde z miałkliwych futer z 
namiotu bezcieniowego 
wywlekając, to ja serdecznie dziękuję, wolę wyjść 
na godzinę czy dwie na trzaskający mróz :) 

Ze zdjęciami biżuterii w zimie jest zresztą 
zawsze tak samo: zerkam na termometr, widzę 
na przykład 19 stopni poniżej zera, więc 
stwierdzam, że no mowy nie ma, na takim mrozie 
nie focę, po prostu nie, jeszcze na głowę nie 
upadłam ;) Pół godziny szukam więc wszystkich 
przyrządów do zdjęć (bo nie byłabym sobą, 
gdyby leżały w jednym miejscu, ustalonym i 
zawsze tym samym...), drugie pół szukam kotów i 
zamykam je każde w innym pomieszczeniu, co 
bywa szczególnie trudne, zważywszy na fakt, że 
połowa pomieszczeń w mojej chałupie w ogóle 
nie ma drzwi, więc zazwyczaj kończy się to 
wystawieniem gromady na zewnątrz. Potem pół 
godziny rozkładam stanowisko do focenia i 
kolejne pół godziny zbieram to, co z niego 
pozostało, bo akurat Pan Henio Listonosz wszedł 
z poleconymi i pootwierał drzwi, wpuszczając 
tym samym koty, które tylko na to czekały i jak 
tajfun przeszły przez pokój, siejąc zniszczenie.  

Kolejne pół godziny próbuję z 
odratowanych szczątków sklecić stanowisko 
-prowizorkę. Robię zdjęcia, przerzucam na dysk i 
stwierdzam, że są do niczego. Robię ponownie, 
przerzucam. No, nie lepsze. Podejmuję trzecią 
próbę, ale znów przelatują zwierzaki, wszystko 
się ponownie rozpierdasza, i wtedy to 
przeważnie, po czterech zmarnowanych 
godzinach, wychodzi ze mnie mój wewnętrzny 

furiat, rzucam z pasją w kąt 
wszystkimi lampami, szmatkami, 
tłami, pleksami w czerni, bieli, 
gołąbkowej szarości i kanarkowej 
żółci, stwierdzam, że jeszcze na 
głowę nie upadłam, żeby w takich 
warunkach zdjęcia robić, biorę z 
drukarki białą kartkę, ubieram się 
jak na Syberię, wynoszę krzesełko, 
biżuty i w godzinkę wszystko mam 
obfocone, a zdjęcia są względnie 
akceptowalne. 

I tylko kolczyki czasem 
przymarzają do podłoża, a na 
drugim planie widać kocie łapki, 
bo wszak wtedy właśnie futrom po 

domu już się szaleć nie chce, wtedy czują żądzę 
wybycia na mrozik... :) 

 



Orkiestra do zadań specjalnych! 
 

- Mari, ale proszę Cię, odpisuj Klientom poważnie, 
ok? – tak dyplomatyczne słowa usłyszałam dawno 
temu od właścicielki jednej z galerii internetowych, z 
którymi zaczynałam współpracę – Bo jak piszesz tak, 
jak piszesz, to pobudzasz ich wyobraźnię.  

Wszystko to tylko dlatego, że proponowałam 
jednej Pani, w odpowiedzi na pzakupowy komentarz 
(wyrażający powątpiewanie w uczciwość galerii) 
odpisać, że wprawdzie zdefraudujemy bezczelnie jej 
pieniądze za zakładkę do książki, ale za to będziemy ją 
całą rodziną ciepło wspominać przy wigilijnym stole.  

No wielkie mi halo... I tak by przecież nie przeszło 
przez moderację ;)  

Ale fakt faktem, doszłam wtedy do wniosku, że do 
kupujących trzeba z należytym majestatem i pełnią 
powagi. I buk z drugim bukiem świadkami, starałam 
się bardzo, ale jak mnie Klient sam prowokuje, to się 
wytrzymać nie da. Najtwardsza Marisella by 
wymiękła ;)  

Bo kupił taki jeden Pan wieczorem wisior i minutę 
po tym doniosłym wydarzeniu prosi o szybką wysyłkę. 
Sezon świąteczny, więc ja mu od razu, że jasna 
sprawa, wyślę jutro rano, a wszystko to w okrąglutkie 
zdanka ubrane. Zanim jednak zdążyłam się 
wylogować, przyatakowała mnie rychlutka 
odpowiedź: PROSZE DOBRZE ZABEZPIECZYC. 
Wiadomo co robi poczta.  

Hehe... Nooo... Wiadomo.  
Na mojej krakowskiej na przykład był jeden 

wielki, zbiorczy, plastikowy kosz na duże polecone, a 
żeby nie musieć do niego chodzić, panie przesyłkami 
do niego rzucały, niezależnie czy siedziały od niego w 
odległości metra czy metrów dziesięciu. Szybko przy 
tym zauważyły, że zdarza im się chybić, gdy im się 
rączka niefortunnie omsknie, za to rzucając z impetem 
w ścianę mają sukces murowany, bo paczuszka 
rozpłaszczona o beton zawsze do owego kosza się 
smętnie zsunie. Czyniły to więc z triumfalnym 
uśmieszkiem za każdym razem, gdy już przywaliły 
subtelnie stempelkiem w sam środek poleconego, siłą 
swą dając postronnym do zrozumienia, że na drugi 
etat robią za prasę do zgniatania zezłomowanych 
pojazdów.  

Więc owszem, coś tam o traktowaniu przesyłek 
na poczcie wiedziałam i czym prędzej zapewniłam 
Pana, że wszystko pod kontrolą. Na to Pan po dwóch 
minutach, bo opieszałości w kontakcie to mu się 
zarzucić nie dało, doradził: Tylko proszę nie wpisywać 
zawartości faktycznej, proszę wpisać np. ksiązki, ale 
bron boże biżuteria!!! Na to ja, z powagą, że w ogóle 
się z tego nie tłumaczę, że przesyłka w białej kopercie, 
że nic nie wskazuje na zawartość i w ogóle pełna 
anonimowości gwarantowana, jak w najlepszym 
sexshopie niemalże. Nie żebym miała jakieś 
szczególne pojęcie o traktowaniu Klientów w 
najlepszych sexshopach ;)  

Ale Pan Tadek nie odpuszczał, o nie! W ciągu tego 
samego wieczoru zdołał mnie jeszcze nakierować na 
opcję zadeklarowanej wartości, trzy razy upewnić się, 
czy owinę wisior folią bąbelkową, poprosić, aby na 
pewno nie była to jedna warstwa oraz aby bąbelki 
były ułożone do środka i zasugerować opatulenie 
wisiora kartonem, choćby z pustej rolki po papierze 
toaletowym. Gdy odebrałam fryliardstą wiadomość z 
zaznaczeniem, żeby na poczcie przed paniami też 
trzymać pełną konspirę, a wszystko to okraszone 
sekwencją desperackich wykrzykników, nie mogłam 
już zachować powagi :)  

Panie Tadeuszu – zaczęłam niewinnie - 
zaręczyłabym Panu słowem harcerza, że każda 
wychodząca ode mnie paczka jest należycie 
zabezpieczona, bo niejedno w wykonaniu poczty już 
widziałam i na zimne dmucham, ale nie mogę, bo 
harcerką nigdy nie byłam – zraziłam się, gdy mnie z 
zuchów wyrzucili, mniejsza już o przyczyny (przyzna 
Pan, że przypadkowe wkręcenie koledze ucha w 
imadło nie jest wystarczającym powodem, bo wszak 
to nie była moja wina, że zbiórki odbywały się w sali 
do ZPT ;)). Tak czy owak, biżuteria pakowana jest 
pancernie, więc nie ma szans, aby uszkodziła się 
podczas transportu, choćby nią miotano podczas 
letnich igrzysk olimpijskich w każdej możliwej 
konkurencji, po upadku nadepnął na nią słoń, najechał 
TIR, a na koniec przemaszerowała po niej orkiestra 
dęta i towarzyszący jej rozentuzjazmowany tłum ;) 
Może Pan być zatem spokojny. Pozdrawiam ciepło... i 
takie tam fafarafa na koniec.  

Nastała cisza. Złowroga, rzekłabym, po 
wcześniejszej niekończącej się korespondencji. No, 
Edzia – myślę 
sobie – to tyle w 
temacie twojej 
obecności w 
galerii. Pakuj 
manatki, gdyż 
albowiem za 
moment Cię na 
zbity pyszczek 
wyp... wyproszą ;) 

Po dwóch 
dniach pojawiła 
się jednak opinia 
do transakcji. 
Drżącymi palcami 
kliknęłam w link...  

Pani Edyto! 
Orkiestra mnie 
przekonała!!!  

Ha! Czułam w 
kościach, że tak trzeba było od początku, a nie jakieś 
tam powagi i majestaty, phi! ;) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korespondencji firmowej ciąg dalszy 
 

- Gdyby coś jeszcze wymagało 
wyjaśnienia lub miałaby Pani  
jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o 
kontakt – przeczytałam kiedyś w końcówce 
maila od Pana z jednej hurtowni ze srebrem.  

Od razu wiedziałam, że rzucili kogoś 
nowego do obsługi klienta, nie musiałam nawet 
na podpis ziorać. To było pewne, bo nikt 
normalny, kto miałby ze mną wcześniej do 
czynienia, nie podłożyłby się w tak ewidentny 
sposób ;) Pisać coś takiego i liczyć, że na tym się 
dyskusja skończy? No błagam... To jest naiwność 
równa tej, z którą tłumaczę czwartemu z moich 
kotów, zwanemu Szóstym (dla przyjaciół: 
Szóstersikiem lub Szóściutkim), że schodzę z 
krzesła tylko na chwilę, żeby sobie kawę zalać, i 
ma mi nie zajmować miejsca. Albo tej, z którą 
przestrzegam Kota Krówka, że tę jajecznicę z 
szynką porzucam tylko na moment, żeby 
otworzyć kurierowi, i ma mi jej nie ruszać, 
zwłaszcza paszczą ;) I że nieruszanie obejmuje 
także niewchodzenie w talerz łapami, 
nietrzepanie nad nim ogonem i 
nierozgrzebywanie zawartości nosem.   

Ale wiecie... takie rzeczy się po prostu nie 
udają :D 

No niby fakt, komputera ma człowiek 
dość i troszkę. Pytano mnie kiedyś, na dodatek 
na żywo, w wywiadzie radiowym, więc nic 
poetyckiego i wznioślej brzmiącego się na szybko 
wymyślić nie dało, jak wygląda mój dzień 
roboczy. Odpowiedziałam więc, zgodnie z 
prawdą przecież, że całe to robienie biżuterii 

polega na tym, że 
wstaję z łóżka, idąc z 
sypialni do łazienki 
dużym palcem u stopy 
włączam komputer i 
już w sumie zaczynam 
być w pracy. A potem 
siedzę przy kompie, 
wstawiam prace do 
galerii, odpisuję na 
maile, robię herbatkę, 
potem jeszcze trochę 
przy kompie, komp, 
komp, komp, komp, 
zapakuję paczkę, 
rowerem na pocztę 

skoczę, jakiś obiad przetrącę, po czym siadam do 
kompa i działam, a koło dwudziestej drugiej-
trzeciej, jak już skończę się zmagać ze wszystkim 

koniecznym, dochodzę do wniosku, że w sumie to 
by można jakiegoś biżuta ukręcić.  

I co? Pani redaktor oczy przymrużyła, 
patrząc na mnie z lekkim niedowierzaniem, ale 
biżuteryjki jednym uchem radia słuchające tylko 
głowami potakująco kiwały. Siedząc przy 
kompach, rzecz jasna ;) 

- Kurcze, ktoś opowiada o biżuterii, 
jakbym o tobie słuchała... – zakrzykiwała ponoć 
mama jednej z nich z kuchni - ona tez tak mówi o 
tym sprawdzaniu maili jak Ty. 

No ba! Maile, chleb powszedni 
biżuteryjki, esencja jej twórczej pracy, 
nawarstwiająca się zazwyczaj w tempie 
zastraszającym, bo wystarczy na trzy dni z domu 
wyjechać, żeby po powrocie program pocztowy 
pokazywał komunikat: Trwa pobieranie 
wiadomości: 3 z 308, potrafią zbrzydnąć 
doszczętnie.  

Ale jak ktoś kończy w ten sposób i sam się 
podkłada, to choćby człowiek miał kompa po 
dziurki w nosie, choćby mu Thunderbird uszami 
wychodził, choćby go dźwięk naciskanych 
klawiszy o dreszcze przyprawiał – odpisze. A ja 
tym bardziej ;)  

Panie Marcinie – zaczęłam - prośba o 
kontakt, gdy będę miała jakiekolwiek 
wątpliwości, jest dość ryzykowna z Pana strony, 
bo w moim życiu ciągle coś wymaga 
wytłumaczenia i pojawiają się w głowie mej coraz 
to nowsze pytania i komentarze ;) 

Aktualnie kwestią, która wymaga wg 
mnie najrychlejszego wyjaśnienia, jest ta, jak to 
możliwe, że już trzy razy w tym tygodniu byłam u 
tutejszego sołtysa (to aż o trzy razy więcej niż 
przez całe dwa lata, odkąd tu mieszkam, ze 
zgiełku miasta uciekłszy!), za każdym razem 
przedzierając się przez zaspy i opędzając od 
niebywale dożartego psa, który rzuca się na mój 
rower, a sołtysa jak nie było, tak nie ma. Skandal! 
Rodzi się zatem pytanie jak mam niby podpisać z 
gminą nową umowę na wywóz śmieci i czy 
wypada sołtysa po nocy nachodzić, aby zastać 
oraz, w razie czego, czy walić prosto do sypialni 
czy narobić hałasu na ganku i czekać, aż wdzieje 
paputy i sam się do ubogiej wieśniaczki Edyty 
pofatyguje. Ale to już rozważę we własnym 
zakresie i nie będę Pana męczyć, nawet pomimo 
tego, że prosił Pan o kontakt w razie wątpliwości 
jakiegokolwiek rodzaju ;))) 

Co doradził Pan Marcin – dla dobra 
sołtysa zachowam może w tajemnicy ;) 



Co by tu jeszcze... 
 

 

Przychodzi taki moment w życiu żółwia, że 
musi komuś dać w mord...eczkę. A przychodzi i taki, 
kiedy to żółw po pys...zczku dostaje ;)  

Ja, jako człek przez los doświadczony, co to 
niejednego już zasmakował, wiele zobaczył, 
usłyszał, zmacał i wywęszył (a i tak do emerytury 
jeszcze czterdzieści lat po tym padole 
przeszwendać się musi), byle przeciwności losu się 
nie boję i wszystko dzielnie biorę na klatę.  

Tylko nie od razu ;)  
 Nie będę zaprzeczać, że należę do osób, 
które cierpią na ekstremalną formę prokrastynacji i 
jeśli coś trzeba zrobić do dziesiątego, to nie ma 
szans – po prostu nie ma najmniejszej możliwości – 
żebym ja to zrobiła choćby dziewiątego wieczorem. 
Oczywiście nie muszę dodawać, że dla mnie 
„ostateczny termin” znaczy tyle, co po prostu 
„termin”, podobnie jak „do dnia” znaczy „dnia”.  

Ale nie, to zupełnie nie tak, że ja się nie 
staram. Co to, to nie! Po prostu zawsze coś staje mi 
na drodze, aż deadline wisi nad głową i wali mnie po 
niej gumowym młotkiem. I mam niestety taki ficzer 
(to po mamusi ;)), że o wiele efektywniej pracuje mi 
się pod presją czasu. Jeśli mam na coś dwie godziny, 
zrobię to w dwie godziny. No, 
może w dwie godziny i dziesięć 
minut. Jeśli na to samo będę 
miała dwa tygodnie, będę się z 
tym dwa tygodnie babrać, po 
czym zasadniczą część zrobię i 
tak w te dwie ostatnie godziny. 
To silniejsze ode mnie, nie ma co 
walczyć ;)  

Do tego dodać należy 
jeszcze naturalną chyba u 
wszystkich tendencję do 
gwałtownych przewrotów w 
hierarchii życiowych 
priorytetów, gdy jakaś nieznośna 
robota nad głową wisi. Kiedy 
podczas studiów wiedziałam, że 
czeka mnie egzamin z jakiegoś nudnawego 
przedmiotu typu literatura staropolska albo inny 
tego typu dyrdymał, nagle wszystko stawało się 
ważniejsze od czytania Pisma Świętego w 
przekładzie księdza Wujka oraz rzetelnego 
wgłębiania się w leksykę apoftegmatów 
Kochanowskiego.  

Dni przed egzaminem to był okres, kiedy w 
domu na stół wjeżdżał zdrowy trzydaniowy obiad, 
kiedy nagle zauważałam kurz na meblach i 
paprochy na podłodze (pół roku ich nie było, 

przyrzekam! a tu nagle – bach!), kiedy koniecznie 
trzeba było posprzątać w szafach i szafkach, umyć 
wszystkie okna łącznie z tymi na strychu oraz 
piwnicznym lufcikiem, wyszorować szczoteczką do 
zębów fugi między płytkami w łazience, 
wypastować podłogi, poprać i poprasować firanki, 
wytrzepać dywany, a na koniec pozmywać klatkę 
schodową ;) Jeszcze trochę, a gotowa bym była 
pójść do sąsiada i zapytać, czy nie potrzebuje 
przypadkiem pomocy w przemeblowaniu piwnicy, 
byle tylko nie siadać do nauki ;) 

Oficjalna edukacja się skończyła, ale 
prokrastynacja we mnie kwitnie sobie w najlepsze, 
a skoro ważne papiery dla skarbówy w ilości 
liczonej w ryzach przygotować muszę na jutro, to 
jasnym jest, że dziś jeszcze daleka jestem do 
odczuwania potrzeby ich bezzwłocznego 
skompletowania. Dlatego właśnie pospałam dziś 
dłużej („w końcu kiedyś trzeba się wyspać!”), 
zjadłam długie i pyszne śniadanko („no co? 
śniadanie to podstawa!”), pozmywałam po posiłku 
(„nie można hodować brudu, kiedyś trzeba zacząć 
sprzątać na bieżąco”), wymieniłam kotom kuwetę 
(„jutro nie będę miała na to czasu, przecież muszę 

zawieźć papiery do urzędu”), 
wyczyściłam dokumentnie kocioł CO 
(„jak się rdza zagnieździ, to zimą nie 
otworzę”), ukręciłam domowe lody 
(„w upale źle mi się będzie szukać 
dokumentów”), sprzątnęłam 
rozsypany przed domem węgiel do 
grilla („no tyle czasu leży i nie mogę się 
zabrać, trzeba to wreszcie zrobić”), 
pozbierałam w sadzie maliny („bo 
szkoda, żeby przejrzały i opadły”), 
podlałam wszystkie kwiatki („bo 
gorąco, a co mi kwiatki winne” ;)), 
ugotowałam dwudaniowy obiad i 
deser, pozmywałam po obiedzie, 
zamiotłam cały dom, nastawiłam 
pranie, zebrałam z suszarki 

poprzednie, poukładałam kolorystycznie, aż 
wreszcie usiadłam i doszłam do wniosku, że chyba 
nic już nie wymyślę, więc czas na serio przysiąść do 
tych nieszczęsnych papierzysk.  

Ale od czego się jest Marisellą, no 
doprawdy… Ja? Ja nie wymyślę? Pewnie, że 
wymyślę! Przecież jeszcze felieton dla Beadingu 
napiszę, żeby choć raz mieć gotowy z 
wyprzedzeniem. I oczywiście nie wyślę od razu, 
zanim mnie pogonią – nie mogę sobie przecież psuć 
reputacji ;) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mroczna czerń oksydy 

 
Macie czasem wrażenie, że ludzie Was 

unikają? Że jakoś tak nigdy ich nie ma, gdy się 
po coś pojawiacie, że akurat wychodzą, że dziś 
później po pracy będą, a nawet jak już wrócą, 
to i tak światła w domu na wszelki wypadek nie 
włączą, a buty sprzed domu sprzątną? Jak w 
tym dowcipie, gdy teściowa do zięcia 
wykrzykuje: Nie chowaj się, Ty przebrzydły 
tchórzu! Widzę Twoje adidasy, wiem że jesteś 
w domu!, a nieborak odpowiada piskliwie z 
drugiej strony drzwi: Niech się mamusia nie 
wymądrza, wyszedłem w sandałach!  

No więc właśnie - przede mną też już 
czasem nawet w japonkach uciekają ;) Jeden 
mój po sąsiedzku zamieszkały wiejski kuzyn, 
który ma nieszczęście być specem w tematach 
rolno-ogrodniczych, opanował do perfekcji 
sztukę niebycia w domu na wypadek, gdybym 
przyszła zapytać go co zjada moją mirabelkę, 
dlaczego mi się liście brzoskwini gufrują i 
czemu jest ich tylko pięć sztuk (no... cztery, 
jednego wszak musiałam zerwać i wziąć ze 
sobą na okoliczność oględzin ;)), podczas gdy 
owoców wyrosło pierdyliard, kiedy przyciąć 
maliny, co to za czarne kropki na poziomkach i 
dlaczego po skrzynce zasuwa co tchu 
przerażona gąsionka, czy pożerające wszystko 
bezobciachowo i prosto w oczy mi przy tym 
patrzące ślimaki lepiej na patyk nabijać czy 
rydlem przepoławiać, jak podłączyć akrylowe 
kolanko pod półcalowy wężyk kropelkujący do 
nawadniania i czy z postawionej na balkonie 
czterdziestolitrowej beczki uzyskam 
wystarczające ciśnienie do podlewania 
dwudziestu krzaczków malinówki i metra 
kwadratowego bazylii, kiedy nawozić 
pomidory, czy gnojówka z pokrzyw może stać 
w cieniu, czym pokropić czereśnie, kiedy i czy 
może mi pożyczyć turbinę do oprysków, żebym 
pięciometrowego drzewa nie musiała fukać 
tydzień z flakonika na perfumy.  

Nie wie jednak, biedaczysko, że ja już 
dawno zawiązałam pakt z jego najmłodszą 
córką, która daje mi fejsbukową drogą cynk, 
gdy tylko ojczulek pojawia się na horyzoncie, 
wraz z dokładną lokalizacją w domostwie. 

Sesesese... Dzieci, ach dzieci – niby niewinne, a 
pewne okrucieństwo zawsze w nich drzemie ;) 

Zbolała mina kuzyna, który widzi mnie z 
oddali prującą rowerem przez wieś jest jednak 
niczym w porównaniu do tej, jaka pojawia się 
na twarzach sprzedawców w hurtowniach 
jubilerskich, gdy przekraczam próg, choć oni – 
słowo daję! – aż takich powodów ku 
skrzywieniu nie mają. Ja już od dawna przecież 
przychodzę dokładnie wiedząc, czego chcę i nie 
dopytuję o najbanalniejsze podstawy. Jeśli ktoś 
już cokolwiek podczas moich wizyt utrudnia, to 
z pewnością nie ja, oj nie!  

No bo sami powiedzcie: zachodzę i 
proszę o małą oksydę do srebra. Pan mi na to: 
Jaką?, chcąc mnie zapewne w zakłopotanie 
nieznajomością materii wprawić, lecz na to ja 
mu, nie zniechęcona, że czarną, na zimno. Pan 
mi więc dalej, wysoko brwi unosząc: Czy taką 
czarną-czarną?, więc się go pytam jakie opcje 
mam do wyboru jeśli idzie o czerń, skoro 
czarny-czarny to tylko jedna z nich? Bo jeśli 
mają tyle odcieni na stanie, to wielcem 
kontenta i poproszę zatem skórzaną czerń albo 
mhhhoczną czerń ewentualnie, byle nie czerń 
atłasową ani 
moherową, że o 
szatańskim czarnym 
już nie wspomnę.  

I pan 
popatrzył na mnie 
tak, jak już 
przywykłam, że 
ludzie na mnie 
patrzą, po czym 
stwierdził, że da mi 
czarny-czarny, 
będzie najbardziej 
uniwersalny. 
Przytaknęłam, 
zapłaciłam, pobrałam fakturę i wyszłam, w 
drzwiach słysząc tylko ciche westchnienia ulgi 
z ust pracowników ;)  

Ale czy to ja tu byłam winna? Chyba 
zgodzicie się, że intencje miałam krystaliczno-
krystaliczne ;) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Łańcuszki niebiżuteryjne, czyli pięć najbardziej znaczących 
książek w życiu Marisellowym 

 
Ach te Internety i internetowe zabawy w 

łańcuszki... Nigdy w nich udziału nie brałam, bo 
zawsze mnie straszyły, że mnie okrutny los spotka: 
że wyłysieję, przytyję, zachoruję, kot mnie porzuci, 
umrę, potem ożyję, ale tylko po to, żeby móc 
umrzeć ponownie.  

No serio? Ktoś myślał, że to się sprawdzi? 
Czy on w piaskownicy bawił się z tymi, co 
pochodzili z patykiem i mówili „Dawaj wiaderko 
albo wciry”, czy może raczej z tymi, którzy 
entuzjastycznie pokrzykiwali „Ja nasypuję, Wojtek 
obraca, a ty klepiesz!”? ;) 

Jakby mi ktoś w takim łańcuszku sławę i 
bogactwo obiecał, nieprzemijającą urodę, księcia 
na białym rumaku i że wszystkie kalorie ze 
słodyczy będą szły tylko w biust, a nie w tyłek, to 
inna rozmowa. A tymczasem nikt się nawet z żadną 
pośledniego gatunku szkapą nie pofatygował, że o 
ogierze już nie wspomnę... Niemniej jednak znajomi 
to zupełnie inna bajka i jak do łańcuszkowej 
zabawy wzywają, to i bez wynagrodzenia się 
podejmę ;)  

Biżuteryjka Asia oraz i a także mój były-
tak-jakby-uczeń Tomasz zmusili mnie do 
podzielenia się listą książek, które miały realny 
wpływ na moje życie i z jakiegoś powodu były dla 
mnie ważne. No to jedziemy!  
 
1. Alistair MacLean, Ostatnia granica - ponieważ 
pisząc w liceum pracę roczną o tym kryminałku nie 
tylko sprawiłam przyjemność Pani od Polskiego, co 
było nie bez znaczenia, bo bardzo ją lubiłam, a 
zawsze podpadałam nierobieniem notatek, 
nieprzygotowaniem do odpowiedzi, 
nieprzygotowaniem do przygotowania 
czegokolwiek, co było do przygotowania i ogólnym 
wiecznym "Yyyy... wie Pani, bo pies...”, ale jeszcze 
dostałam się przez czyjąś ewidentną pomyłkę do 
centralnego etapu olimpiady przedmiotowej. To w 
późniejszym czasie poskutkowało zajęciem 
któregoś tam miejsca (widać moją pracę sprawdzał 
ktoś po lepszej imprezie), przez co, skończywszy w 
liceum mat-fiz i zdawszy rozszerzoną maturę z 
matematyki, wybrałam się na studia na 
polonistykę, bo mnie brali z marszu i bez egzaminu. 
A ja nie miałam na jakieś testy czasu, wiecie...  

Więc tak, tak... Ostatnia granica to jest 
książka, która zdecydowanie wpłynęła na moją 
przyszłość, bo zmarnowała mój potencjał i życiowe 
możliwości. Gdyby nie ona, mogłabym być 
inżynierem albo kimś innym znaczącym, a nie 

wiejską biżuteryjką z bezużytecznym fakultetem z 
Mickiewicza  ;) 
 
2. Encyklopedia Powszechna PWN. Nic tak jak jej 
cztery tomy nie przyczyniło się do nadganiania 
szóstkami z gibkości dwójek z rzutu piłką 
palantową oraz skoku w dal, wzwyż i przez kozła 
(czemu WFiści nie są w stanie zrozumieć, że jak 
człowiek ma wielki i ciężki zadek, to grawitacja mu 
nie sprzyja? Naprawdę... no rocket science!). 
Podczas gdy za sięgnięcie łapami w skłonie do 
podłogi dostawało się piątkę, dokonanie tego 
samego z ławeczki dawało krągłą szóstkę. A nic tak 
wiernie nie imitowało stosownego podwyższenia w 
domowych próbach, jak 20 centymetrów rzetelnej 
wiedzy w twardych oprawach ;) 
 
3. Słownik ortograficzny. Bez kitu. To dzięki niemu 
wygrałam w wieku lat dwunastu zakład o to, że "a 
nuż" pisze się przez "u" otwarte. Miałam za to 
dostać od kolegi całusa w policzek, ale się wymigał, 
uciekł, a potem wyprowadził, co było dla mnie 
ważną lekcją życiową pod tytułem "Faceci to 
tchórze i nie należy im wierzyć" ;) 
 
4. James Clavell, Król szczurów. Książka, którą na 
dziesiątą stronę wyczytała moja mama, a mnie nie 
pozwoliła, bo stwierdziła, że jestem za smarkata. 
Więc ja, smarki ocierając, wykradałam ją i 
wchłaniałam z wypiekami na twarzy na klatce 
schodowej, dzięki czemu 
miałam przy okazji 
przyfilowane na wszystkie 
sąsiadki i sąsiedzkie dzieci, 
co czyniło mnie miejscową 
bazą wiedzy na miarę 
niezgorszej emerytki zza 
firany ;) Miało się wtedy 
szacun na dzielni, nikt nie 
podskoczył...  
 
5. Eleonor Porter, 
Pollyanna. Odkąd ją 
przeczytałam ze 
dwadzieścia lat temu, czy 
siedzę, czy stoję, czy leżę, 
myślę sobie: jak można 
wpaść na taki głupi koncept. Laska co ją wszystko 
cieszy, wiecznie uhahana i w każdej sytuacji 
znajdzie jasną stronę. No czysty nonsens! 
Widzieliście kiedyś taką? 



 
;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pisanie tutoriala  
– część pierwsza pt. „Co zrobić, aby nie była ostatnią?” 

 

Człowiek to jest jednak stworzenie 
podatne na perswazję. Marisella zwłaszcza. 
Serio - mam czasem wrażenie, że ludzie już 
się zorientowali, iż mnie najskuteczniej do 
czegoś przekonać metodą „Chodził, chodził, 
aż wychodził”.  

Dokładnie tak wbił się w stado mój 
ostatni kot – przybłęda spod stodoły, co 
teraz w pieleszach zalega, mrucząc i 
rozdziawione łapki między żeberka 
kaloryfera wsuwając leniwie, gdy ja na jego 
chrupsy ciężko po nocach pracuję ;) Pół roku 
udawał mojego kolejnego kota, jak gdyby 
nigdy nic wskakując wraz z resztą stada do 
chałupy przez balkon, zalegając na 
wersaleczce w gościnnym pokoju lub 
anektując na swoje potrzeby skrzynkę na 
orzechy na ganeczku. Z cierpliwością godną 
lepszej sprawy starał się przekonać mnie, że 
on naprawdę jest moim szóstym kotem, tylko 
zwyczajnie jest ich tyle, że muszę go nie 
pamiętać.  

Gdy już połowicznie skapitulowałam 
przed jego niegasnącym zapałem i zaczęłam 
go po drugiej stronie ogrodu karmić, żeby się 
moim futrom do michy nie włamywał, cale 
lato co rano mogłam być pewna, że punkt 
piąta rano, gdy otworzę drzwi na ganek, 
Szósty będzie siedział na pierwszym schodku 
i z rozpromienioną mordką czekał na 
śniadanie. Słowo Wam daję, patrzył na mnie, 
jakby chciał powiedzieć lekko i śpiewnie: „No 
hejka, idziesz z tymi chrupsami czy nie?”, a 
gdy ruszałam przez podwórko w kierunku 
tymczasowej stołówki polowej, biegł 
entuzjastycznie przede mną i tylko czasem 
obracał się, wzrokiem wyrażając 
dezaprobatę wobec mojego powolnego 
tempa. „Ale gęściej tymi nóżkami, 
dziewczyno, gęściej!” ;)  

Szósty był zresztą wyjątkowo 
twardym zawodnikiem i aby wbić się do 
stada nie tylko chodził wytrwale koło mnie 
bite pół roku (niech się od niego adoratorzy 
uczą!), ale i dał się klejnotów rodowych 
pozbawić, a czekając na zabieg – cierpliwie 

pomieszkiwał w zimnym ganeczku, przed 
listopadowymi chłodami chroniąc się w 
zmajstrowanej chałupniczą metodą 
kryjówce. I tylko skrobał czasem w drzwi od 
domu, gdy mu woda w dostarczonym do tego 
schronu termoforze 
wystygła :D 

Ale o czym to ja 
miałam..? Aha! O 
namowach! 

Drugą dobrą 
strategią przekonania 
mnie do czegoś, jak 
już zresztą w 
poprzednim numerze 
wzmiankowałam, jest 
sięgnięcie po 
argument: „To pomysł 
tak kuriozalny, że 
musisz się zgodzić!”. Mistrzynią w tej 
procedurze jest bezsprzecznie (to Wam tak 
zakulisowo zdradzę) Jedyna w Swoim 
Rodzaju Redaktor Naczelna Beadingu. 
Naprawdę. Niech Was nie zwiodą jej 
wyważone i pełne harmonii wstępniaki do 
każdego wydania magazynu. To ona nie dość, 
że najpierw namówiła mnie na 
felietonowanie co numer, to jeszcze potem 
jakimś cudem wrobiła mnie w tutoriale! Mnie 
– biżuteryjki wieloletnią, ale beaderkę tak 
nędzną, że trzeba by mooooocno definicję 
naciągnąć, żebym się w niej zmieściła choćby 
jedną nóżką ;)  

Wszystko odbyło się oczywiście w 
myśl zasady Króla Juliana: „A teraz szybko, 
zanim ktokolwiek odkryje, że to bez sensu!” i 
ledwie się człowiek obejrzał, mógł swoje dwa 
tutki w Empiku na półce zobaczyć, gdy mu się 
grudniowy numer na samym środeczku 
przypadkiem otwarł (to dopiero prestiż!  

Choć powiem Wam szczerze, 
prokurowanie tutorialiszcza krok po kroku to 
nie jest taka łatwa sprawa i przypomina do 
złudzenia pakowanie prezentu przy kocie. 
Kto ma futro, ten wie, o co chodzi. A kto nie 
ma, temu opowiem następnym razem :) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pisanie tutoriala – część druga pt. „Co ma wspólnego kot 
z koralikami?” 

 

Pisanie tutoriala... ach! Temat rzeka. O 
tym, jak łatwo do niego przekonać dzielną 
biżuteryjki Marisellę, to Wam już półsłówkiem 
napomykałam, ale o samym procesie nie ma 
zielonego pojęcia nikt, kto tego wcześniej nie 
próbował.  

Wierzcie mi, pisanie biżu-instrukcji to jak 
pakowanie prezentu przy kocie. Każdy, kto ma 

choć jednego 
sierściucha, wie 
dobrze, jak się to robi:  
1. Posprzątaj stół, 
wyjmij z szafy torbę z 
prezentem, zamknij 
szafę 
2. Wróć, otwórz szafę, 
wyjmij kota.  
3. Wyciągnij z komody 
papier ozdobny, 
Rozwiń na stole. Wróć 
do komody i wyjmij 
kota z szuflady.  
4. Wyjmij prezent z 
torby.  

5. Wyjmij kota z torby.  
6. Wyprostuj papier przed cięciem. Weź 
nożyczki. Wyciągnij kota spod papieru... 
...i tak dalej, i tym podobne, aż prezent jest, z 
pogwałceniem elementarnych zasad estetyki, 
zapakowany - oczywiście po uprzednim 
fryliardstym wyjęciu kota z pudła, torby, papieru, 
opakowania na prezent, po odklejeniu z niego 
rolki taśmy, zamknięciu się w łazience, usunięciu 
kota z szafek i szuflad, wywalczeniu na swoje 
cele choć kawałka sznurka lub tasiemki, a na 
koniec postanowieniu, że kolejnym razem 
pakowanie – tylko w sklepie!  

Z opracowywaniem tutoriala, wyobraźcie 
sobie, rzecz ma się podobnie. Najpierw się 
człowiekowi wydaje, że nie jest odpowiednią 
personą do przytulenia tego zadania, potem, że w 
sumie co za problem, parę zdjęć i kilka zdań - 
machnie się w trzy sekundy, a na koniec sam 
siebie beszta za to, że w ogóle się podjął i 
pokornie pochyla głowę przed swoimi 
poprzednikami, którzy podobnego dzieła już 
kiedyś dokonali.  

I tu już nie chodzi nawet o 
fotografowanie każdego etapu pracy, o to, że 
zdjęcia trudno zrobić, żeby kluczowe miejsce 

było na nich widać, zwłaszcza, gdy pracę trzyma 
się w dwóch rękach, a trzecia do dzierżenia 
aparatu jeszcze nie zdążyła wyrosnąć ;) Nie 
chodzi też nawet o opisywanie step-by-step, bez 
zrozumiałych tylko dla mnie skrótów myślowych 
i dygresji (co od urodzenia postrzegam jako 
szczególnie kłopotliwe ;)), tylko o ten tysiąc 
małych popierdółek, o których się nie duma 
normalnie robiąc biżuta.  

Gdy się pierwszy raz za tutka zabierasz, 
myślisz sobie: „Zrobię kolczyk od A do Z, 
obfotografuję każdą sekundę roboty, a potem 
opiszę”. Brzmi logicznie, prawda? Oooooo... Otóż 
właśnie nie! Otóż właśnie tu się człowiek wyłoży 
jak długi! Otóż właśnie stąd nadejdzie zdrada i 
losu perfidia! Stąd pojawi się pierwszy tutko-
sierpowy, który nas bezceremonialnie po licu 
pacnie!  

• "Utnij kawałek żyłki" - pewnie, ale jak 
długi? No nie mówcie mi, że Wy byście to 
zmierzyli przed robotą...  
Rozwalić kolczyk. Zmierzyć żyłkę. Zrobić od 
nowa.  

• "Zaciągnij żyłkę: nie za mocno, żeby nie 
urwać, ale nie za słabo, żeby się nie rozlazła" – 
czy tylko mojej mat-fizowej duszy wydaje się to 
cokolwiek mało precyzyjne? Rozwalić gotowy 
kolczyk. Kupić siłomierz. Podać siłę w newtonach 
;)  

• "Rozchychłaj palcyma koraliki tak, żeby 
się ułożyły równo" – dlaczego coś mi mówi, że 
słowo „rozchychłać” nie dla każdego będzie za 
sobą niosło odpowiednio jasną treść? ;) 
Popracować nad precyzją wypowiedzi. Rozwalić 
kolczyk. Robiąc od nowa, przebadać, w którą 
stronę należy rozchychłać i w jakim kierunku, aby 
rozchychływanie zakończyło się sukcesem. I 
określić jak poznać, że oto mamy ten sukces.  

I tak milion razy. Fryliard refleksji oraz 
pytań poniewczasie. Błagające już o litość 
kryształki i uciekające w popłochu koraliki. Że o 
wyjątkowym zawężeniu słownictwa 
ekspresyjnego przy robocie nie wspomnę, bo 
wszak zrozumiałym jest, że mimowolnie okrawa 
się je do niosących wyjątkowy ładunek 
emocjonalny słów na k, p oraz s, gdy zylion razy 
robi się jeden i ten sam kolczyk ;)  

Ale nic to. Drugi idzie już lepiej. Tutorial 
drugi, nie kolczyk ;)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pisanie tutoriala – część trzecia pt. „Z marisellowego na 
nasze” 

 
Pisanie tutoriala biżuteryjnego sprawą 

łatwą nie jest. W życiu bym nie powiedziała, że 
nie trzeba do kopalni zjeżdżać ani samemu tony 
ziemniaków wykopać, żeby się tak umordować. 
Zreeeesztąąą... Co ja się będę powtarzać, jak już 
Wam wszystko powiedziałam, jak już się w 
dwóch poprzednich numerach wyżaliłam, jak 
parę tysięcy znaków swym znojem niemożliwym 
zabarwiłam? No. Właśnie.  

Ale jeśli myślicie, że mnie było trudno, to 
nie wiecie, co przeżywał w redakcji jeden zacny 
jegomość. Otóż zdradzę Wam w wielkim 
sekrecie, że siedzi tam, przed światem 
dokumentnie zakamuflowany, jeden taki 
delikwent, którego cierpliwością można by 
obdarzyć pół narodu, a jeszcze by zostało. Pan 
Zastępca Zarąbistej Redaktor Naczelnej Łukasz. 
Zastanawiacie się, kto to mnie co dwa miesiące 
pogania, żeby wreszcie felieton do redakcji 
wysłać, bo drukarze już nad maszynami wiszą i 
czekają tylko na niego? Ehe! Dokładnie! To on! 
Niezmordowanie z tą samą uprzejmością od 
dwóch lat niemalże. Jeśli kiedyś będzie musiał 
przejść na rentę z uwagi na 
zwichrowania psychiki, każda 
komisja mu ją przyzna po tym, jak 
pojawię się w charakterze świadka 
;)  

Otóż wyobraźcie sobie, że 
jakby tego wszystkiego było mało, 
Pan Zastępca Zarąbistej Redaktor 
Naczelnej Łukasz okazał się także 
człowiekiem od translacji i gdy już 
tekst z instrukcją spłodziłam, on, z 
pomocą Świętego Judy Tadeusza, 
patrona spraw trudnych i 
beznadziejnych, całe te moje 
wypociny przetłumaczył z 
marisellowego na nasze. Do tej 
pory nie wiem jak mu się to udało, ale słowo daję, 
aż własnego tutka nie poznałam, tak błyszczał 
nienagannością i poprawnością :D  

Dość powiedzieć, że Pan Zastępca 
Zarąbistej Redaktor Naczelnej Łukasz geniuszem 
musi być niesłychanym, skoro potrafił zamienić 
moje „Po raz ostatni zaciągamy żyłki – jeśli cały 
czas przykładałyśmy się do tego z sercem, teraz 

plecionka będzie sztywna jak koci ogon (mój 
wiejski kuzyn zwykł mawiać inaczej, ale tego 
porównania Wam oszczędzę ;))” na „jeśli 
dotychczas prawidłowo zaciągaliśmy – teraz 
plecionka powinna być sztywna i ładnie się 
układać” albo moje „Teraz wystarczy  (...) z 
niesłabnącym entuzjazmem zabrać się za drugi 
kolczyk :) Alternatywnie, gdyby jednak zapał nam 
minął, można kolczyk przerobić na wisior i 
udawać, że tak miało być od początku ;)” na 
krótkie i treściwe „Jeden kolczyk gotowy!” czy 
też moje „Zaciągamy żyłkę – tak, żeby całość nie 
była zbyt luźna, ale też nie na Pudziana, żeby nie 
zerwać splotu. Jak to w życiu: parę mniejszych, 
bardziej wyważonych ruchów sprawdzi się lepiej 
niż metoda Huzia na Józia ;)” na równie 
merytoryczne „Zaciągamy żyłkę – tak, żeby 
całość nie była zbyt luźna, ani zbyt naciągnięta”.  
Talent w czystej postaci, c’nie?  

A gdybyście wiedzieli, jak zręcznie 
pominął wszystkie moje ze szczerego serca 
dawane rady, w rodzaju: „Resztę kleju na 
woreczku czy papierku warto wyrzucić, zanim 

pochylając się nad biurkiem 
przez nieuwagę przykleimy 
sobie go do bluzki. Klej 
cyjanoakrylowy nie najlepiej się 
usuwa z ubrań. Sprawdzone ;)” 
czy też „Sztyft przez całą pracę 
będzie się wplątywał między 
żyłki, majtał między 
kryształkami i ogólnie będzie 
wrzodem na pupie, ale i tak 
mniejszym, niż sam niedociążony 
łańcuszek.” oraz sugestie, jak na 
przykład: „Teraz z dziką radochą 
można się zabierać za drugi 
kolczyk”...  

Tak, tak... Pan Łukasz 
miał z moimi tutkami więcej roboty, niż ja sama, 
ale i tak na stronie 56 (numeru grudniowego z 
2014, gwoli ścisłości dodam) coś mu jednak 
umknęło, sesese.... Sami sprawdźcie!  

A jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jak 
wyglądały moje dwa tutoriale w wersji bez cenz... 
tfu! bez korekty – dajcie znać! Zobaczymy, co 
uda się zrobić ;)  

 



Telemarketing. Level: master! 
 
Odkąd założyłam firmę, a mój numer kontaktowy 

z musu pojawił się w ewidencji przedsiębiorców, 
rozdzwoniły się telefony. Nie... nie że rodzina z 
gratulacjami; nie że znajomi ze słowami otuchy i 
wsparcia.... Nieee... Ciocia Stasia nie była już odtąd w 
stanie się ze mną połączyć, żeby mnie zapytać, czy ja 
się z kapustą na głowy pozamieniałam i naprawdę 
zamierzam żyć z jakichś tam durnych koralików, bo 
linię okupowali niemal bez ustanku telemarketerzy.  

I o ile początkowo trochę mnie to drażniło, o tyle 
szybko te rozmowy polubiłam, nie tylko z uwagi na 
ciocię Stasię, którą odtąd miałam z grzywki ;) Wiem, 
że to może się wydawać dziwne, ale ci ludzie po 
drugiej stronie sznura zdawali mi się z dnia na dzień 
coraz bardziej zabawni, zwłaszcza ze swoimi 
reakcjami, gdy się ich wytrącało ze schematu.  

Bo widzicie, jeśli zaczynali przedstawiać ofertę, a 
ja mówiłam, że „Dziękuję, ale nie, dziękuję”, to stawali 
się namolni, przekonywali, ja znów dziękowałam, oni 
jeszcze bardziej drążyli, więc ja jeszcze intensywniej 
dziękowałam, aż nawet któregoś dnia jeden pan na 
mnie nakrzyczał, że jestem nieuprzejma i nikt 
normalny nie odrzuciłby jego propozycji. Ba! A kto go 
niby zapewniał, że dodzwoni się do normalnego 
człowieka? :D 

Ale gdy się ich zaczęło traktować mniej 
standardowo, sytuacja stawała się zaiste 
krotochwilna. Pani, która już, już miała dla mnie 
megawypasiony supertablet (muszę go tylko odebrać 
podpisując umowę na telefon) była w głębokim szoku, 
że nie potrzebuję takiego odjechanego sprzętu i wcale 
go nie chcę, bo z techniką jestem do tyłu, miłością 
bezgraniczną kocham mojego stacjonarnego Gutka z 
myszką, która się na wpół popsuła 
cztery lata temu, ale jest kompletem 
z uwielbianą klawiaturą, więc jej nie 
zmieniam, a gdy nadal plumkała, 
uświadomiłam jej, że ja ciągle 
korzystam z przeglądarki w wersji 
sprzed ośmiu lat i programu 
pocztowego sprzed dziewięciu, więc 
naprawdę szansa, że wywoła we 
mnie potrzebę posiadania nowego 
sprzętu jest żadna i lepiej, jeśli ten 
czas poświęci mniej beznadziejnemu 
przypadkowi :D 

Czasem jednak słyszę, że 
telemarketer to beton i czuje 
bezgraniczną potrzebę 
przedstawienia mi swojej propozycji, 
więc dlaczego mam mu odbierać tę przyjemność? No 
bądźmy ludźmi, pozwólmy się wygadać. Zwłaszcza, 
gdy mi zarzuca, że nie jestem zainteresowana, a 
przecież nie wiem, co mi chce zaoferować.  

Włączam więc wtedy delikwenta na głośnik i co 
jakiś czas tylko chrząkam, co by dać do zrozumienia że 

jestem na linii, może się czuć swobodnie, jak u 
psychiatry na kozetce, a w tym czasie obrabiam sobie 
zaległe foty biżu, odpisuję na maile, pakuję kolczyki 
dla Klientek, podlewam kwiatki koło biurka, po czym, 
słysząc sakramentalne „Przyzna Pani, że to atrakcyjna 
oferta” odpowiadam, że owszem, ale ja nie potrzebuję 
kredytu, debetu, ubezpieczenia, trzeciego filaru, konta 
maklerskiego ani indywidualnego doradcy 
inwestycyjnego, więc – nie zgadniecie! – „Dziękuję, ale 
nie, dziękuję” :D 

Ostatnio jednak przeszłam, zupełnym 
przepadkiem zresztą, do ofensywy. Odebrałam 
telefon od jakiejś Pani z sama nie wiem jakiej firmy, po 
czym wprawiłam ją w zdumienie twierdząc, że nie 
potrzebuję dodatkowego tysiąca potencjalnych 
klientów i właściwie to nie chciałabym żadnych 
klientów ponad tych, których mam, bo zysk to nie 
wszystko, ja i tak żyję głównie miłością do 
wszechświata i dobrą energią natury, a jak pójdę z 
pracami w ilość, to jakość na tym straci. Sesese :D  

Wytłumaczyłam, że każdą rzecz w moim sklepie 
robię sama, nie sprowadzam z Chin, i nie rozdwoję się, 
aby zrobić ich z nagła trzy razy więcej – wolę mniej, a 
porządnie. Pani, zapewne z uprzejmości, zachwyciła 
się moją biżuterią i wykazała dalece idące 
zainteresowanie. Więc kiedy plądrowała za moją 
delikatną sugestią stronę, ja jej opowiadałam – o 
kryształach, szlifach, kolorach, o rozpoznawaniu 
oryginalnych, o sprowadzaniu zza oceanu, o 
przygodach w urzędzie celnym, o cechowaniu srebra, 
o lutowaniu, kwasach i palnikach, i o czym tylko się 
jeszcze nadarzyło.  

Pani słuchała wyraźnie zaciekawiona, po czym 
wykrztusiła, które kolczyki podobają 
jej się najbardziej, więc jako 
elastyczny i uczynny sprzedawca, z 
pewnym niedowierzaniem na licu i 
rozbawieniem w głosie, zaoferowałam 
jej 10% rabatu i przekonałam, że nie 
ma co czekać na wypłatę, bo przecież 
od tego są karty kredytowe, żeby 
zachcianki drobne spełniać, 
posiadaczki uszczęśliwiać, a zapłacić 
za to wszystko można w późniejszym 
terminie. Ku własnemu zdziwieniu, z 
powodzeniem troskliwie 
przeprowadziłam ją telefonicznie 
przez cały proces zakupowy, łącznie z 
płatnością, i zapewniłam, że przesyłka 
jutro ruszy w drogę.  

I ruszyła :D  
Kumacie cza-czę? Opyliłam jakiejś biednej 

telemarketerce kolczyki, choć w sumie wcale tego nie 
planowałam. Teraz jeszcze myślę, że pasowałoby do 
niej maila skrobnąć i wymusić wystawienie opinii, 
c’nie? ;) 



To już jest koniec, nie ma już nic, parrarariii... 
 
I jak Wam się podobało? Przebrnęliście przez te moje wypociny? A przecież mówiłam (mówiłam?), 

że mogą wcale nie być szczególnie porywające... 
Gdybyście jednak chcieli więcej, bo czasem się u ludzi pojawia taki specyficzny jakby-syndrom-

sztokholmski (gdy się tęskni za czymś, za czym się wcale szczególnie nie przepadało), to możecie zarzucić 
jeszcze żurawia na mój blog, stronę, fejsa i w różne inne podejrzane miejsca :) Tam moich głupotek nie 
brakuje.  

A w skrajnych przypadkach – możecie się ze mną spotkać! W absolutnej tajemnicy Wam powiem, że 
kolejny felieton traktował o... powrocie do miasta (przeczytacie go w październikowym „Beadingu”). A 
pochwalę się Wam, że w mieście tym stworzyłam fajne mam nadzieję miejsce – Twórczy Warsztat, gdzie 
można wpaść na kurs szyciowy, biżuteryjny i różny inny, albo po prostu  wdepnąć i żłopnąć ze mną kawkę :)  

 
Do usłyszenia, zobaczenia i przeczytania!  

Mari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  


