
A na co to komu.
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Mimo chłodu, mimo nadpływającej jesieni, Żaneta buduje na swojej działce 

małe zadaszenie, pod którym można skryć się przed deszczem, posiedzieć, poczytać 

książkę, napić się herbaty. Żaneta pracuje właśnie nad drewnianą altanką. W 

przeciwieństwie do mnie, lubi tego typu zajęcia i ma do nich talent. To jej pasja, jej 

sposób, aby pomóc sobie, znajomym, aby coś robić z życiem.  

Nie raz widziałem ją, kiedy mimo zmęczenia dalej projektowała, budowała, 

starała się coś naprawić – na przykład zepsute od roku gniazdko w mieszkaniu. 

Uparcie i konsekwentnie kombinowała, wymyślając rozwiązania, ponieważ Ona nie 

ma wykształcenia budowlanego. 

Żancia pierwszą altanę stworzyła przy pomocy zardzewiałej piły, młotka, szarej 

taśmy „duck tape”, paru znalezionych w szopie, starych desek oraz kawałka blachy i 

dziurawej plandeki motocyklowej. Ta konstrukcja, jak możecie sobie wyobrażać, nie 

należała do designersko najpiękniejszych, mimo to działała. Śnieg, mróz, deszcz, 

upał, burze i wiatr, a ona dalej stała aż do dnia, kiedy Żaneta postanowiła zrobić 

nowy, lepszy dach nad naszymi głowami.  

Niedawno Ż. miała urodziny i zapytałem się jej, co chciałaby na nie dostać. 

Zapytałem wprost, ponieważ moje prezenty są najczęściej chybione. Okej, skoro 

dopiero się poznajemy, będę bardziej szczery: w dawaniu prezentów jestem 

beznadziejny. Muszę być w tym najmniej utalentowaną osobą pośród 7,2 miliarda 

ludzi żyjących na planecie Ziemia. Każdy mój dotychczasowy podarunek, mimo że 

przemyśliwany miesiącami, mimo wiary, że „tym razem się udało”, kończył na dnie 

szafy. Albo kurzył się na półce. Powinienem teraz podać Wam przykład takich 

prezentów, udowodnić swoją niekompetencję, ale szczerze mówiąc, wstydzę się. Nie 

dam rady. Musicie uwierzyć mi na słowo.  

Mając taki „talent”, w te urodziny po prostu zapytałem się więc jej, co chciałaby 

dostać. Dwa dni później chodziłem po budowlanym, wybierając z listy to, co - po 

moich długich namowach – zapisała.  

Metalowa, czerwona skrzynka z paroma przegródkami i podstawowym 

wyposażeniem. Nie znalazłem gotowego zestawu, który spełniałby moje 

oczekiwania, więc skompletowałem go sam. Śrubokręt płaski. Śrubokręt 

krzyżakowy. Klucz nastawny i klucze płaskie. Bity oraz uchwyt do bitów. Nowa 

wkrętarka. Szczypce, młotek, miara zwijana, nożyki, klucze imbusowe. 

Zapłaciłem kartą, bo nie starczyło mi gotówki. 

Wróciłem do domu, czekałem na nadchodzącą imprezę i – przewiązawszy 

wcześniej skrzynię dużą kokardą – kiedy nadeszła pora wręczyłem prezent.  

Następnego dnia – kiedy ja siedziałem w pracy – Żaneta zawiozła na swoją 



działkę autobusem cały ten sprzęt. Teraz za każdym razem, kiedy coś tworzy, 

wyciąga go, niesie skrzynkę z garażu na swój plac budowy i tam dopiero wybiera 

potrzebne jej rzeczy. 

Wczoraj, kiedy siedziałem odpoczywając po tym, jak pomogłem znieść jej 

materiały niezbędne do dalszej budowy szkieletu altany, znowu byłem świadkiem 

tego rytuału i zauważyłem, że niektóre z narzędzi dalej zapakowane są w oryginalną, 

ochronną folię z naklejonym na nich kodem kreskowym. W ruch poszła jedynie 

wkrętarka, piła i jeden śrubokręt. Tyle. Ale altanka dalej się tworzy i wygląda coraz 

ładniej. Poprawiona. Dużo lepsza niż poprzednia.  

Kiedy rozmawiałem z Żanetą na temat jej systemu pracy i tego, że większość 

narzędzi leży nieużywana, obawiając się, że znowu mój prezent okazał się 

niewypałem, wpadłem na pomysł tego eseju. I zaraz wyjaśnię Wam wreszcie, co 

budownictwo Żanety ma wspólnego z warsztatami pisania, na które chcę Was 

zaprosić. 

Pamiętajcie: nic nie zastąpi ciężkiej pracy, intuicji i pomysłowości, wreszcie - 

upartego dążenia do celu.  

Te warsztaty mają być skrzynką z narzędziami. 

Tak jak Ona, możecie być samoukami, ale mimo wszystko, budując coś, nie 

obejdziecie się bez wiedzy do czego służy i jak używać młotka oraz czym różni się 

on od śrubokręta. Owszem, można próbować na siłę wbijać wkręty, ale wiecie... Nie 

będzie to tak skuteczne jak ich wkręcenie. Coś przy tym się zepsuje albo, 

niepotrzebnie się męcząc, stwierdzicie, że tego po prostu nie da się zrobić. I 

przerwiecie pracę.  

Tak jak Ż., nie zawsze będziecie musieli rozpakować od razu wszystkich nowo 

otrzymanych przyborów. Budujecie aktualnie altankę i nie jest potrzebny wam klucz 

płaski numer osiem albo klucz ampulowy, ale dobrze mieć go pod ręką, kiedy 

zamarzy się Wam inny projekt, albo coś zepsujecie czy też zatniecie się gdzieś w 

swojej koncepcji.  

Możliwe, że wasze pisanie będzie bardzo dobre już na starcie. Intuicyjnie 

możecie stworzyć coś bardzo dobrego, ale nie zaszkodzi, żeby wiedzieć skąd biorą 

się te wszystkie rzeczy i jak można je udoskonalić. A już na pewno nie zaszkodzi 

Wam przeczytanie jakiegoś tekstu raz jeszcze.  

Wyjście z nim do ludzi. Porozmawianie o nim z innymi „budującymi”.  

Dlatego zapraszam do tego "kursu". 

Ten tekst jak i moje warsztaty powstały na bazie metody Toma Spanbauera „Dangerous 

writing”, coverach tekstów Chuck'a Palahniuk'a, podręcznikach pisania oraz moich 

własnych doświadczeniach, błędach, przeżyciach i przemyśleniach dotyczących pisania.  
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