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Miłe dzień dobry przy kawie!
Marzyłam, aby stworzyć takie miejsce, które jest równocześnie dla Rękodzielników i o Rękodzielnikach.
Sierpniowa akcja "Miłe rozmowy o rękodziele", kiedy dałam Wam szansę opowiedzieć o sobie w formie
wywiadów, przerosła moje najśmielsze oczekiwania. W pierwotnej wersji chciałam się nieco podzielić
z Wami moją miłą przestrzenią, ale już nie po raz pierwszy dostałam dowód na to, że piękne inicjatywy
powołują kolejne wielkie i wartościowe projekty! I tak powstał właśnie Magazyn dla Rękodzielników "Miłe
rozmowy przy kawie". Dla Was i o Was.
Z ogromną radością oddaję w Twoje ręce pierwszy numer magazynu on-line "Miłe rozmowy przy
kawie". Znajdziesz tu zarówno inspirujące historie Twórców, jak i artykuły eksperckie. Na ten moment
w planie jest 10 numerów. Co dalej? Zobaczymy!
Niech te strony staną się dla Ciebie inspiracją, motywacją do działania i kopalnią wiedzy.
Dziękuję, że jesteś!
Gosia z Jest Miło
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Małgorzata Sowa i Karolina Mackiewicz
autorki bloga www.biznesbezcukru.pl

Wycena rękodzieła nie jest zadaniem ani prostym,
ani przyjemnym i budzi wiele kontrowersji.

To krzywdzące przekonanie sprawia, że już na
starcie popełniamy pewne błędy, które są później
bardzo trudne do naprawienia (co gorsza, są to
błędy, których większość osób by nie popełniła,
otwierając np. sklep z chemią gospodarczą czy sklep
spożywczy).

"problem wyceny
wcale nie leży
w obliczeniach"

Dobra wycena oraz docenianie swoich umiejętności
i kreatywności wciąż bywają zmorą dla wielu osób.
Nic więc dziwnego, że do wyceny podchodzimy
trochę tak, jak pies do jeża. Trochę chcemy, trochę
się boimy, a już najlepiej by było, jakby ktoś to zrobił
za nas.
Wśród społeczności rękodzielników bardzo
często pada pytanie: "jak mam wycenić swoje
rękodzieło?". To pytanie pojawia się cyklicznie,
niezależnie od tego, jak często ten temat jest
poruszany w dyskusjach w naszej grupie na FB czy
podczas cotygodniowych sesji Q&A.
Niby wszyscy wiemy wiemy, jakie składowe powinna
mieć cena:

koszty + roboczogodzina + podatki
+ marża = cena produktu
Niby proste jak budowa cepa! A jednak proces
wyceniania rękodzieła nastręcza wciąż wiele
trudności.
Bazując na rozmowach z rękodzielnikami oraz na
własnych doświadczeniach, doszłyśmy do wniosku,
że problem wcale nie leży w obliczeniach. Problem
leży w nas samych. Leży w naszych głowach. Bo to
właśnie w naszych głowach powstają blokady
i utrwalają się negatywne stereotypy. Niestety
otoczenie (społeczne i biznesowe) często utrzymuje,
że rękodzielnik to taki niby - zawód. Rękodzieło to
taki niby - produkt i tę cenę też ma tak trochę na
niby. I my zaczynamy w to wierzyć...
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4 BŁĘDY
DOTYCZĄCE
CENY

I to od tych błędów zaczniemy naszą wyliczankę:
BŁĄD 1.
Zgadywanie cen.
Mechanizm stary jak świat (z resztą, same się
czasami na niego łapiemy). Polega on na tym, że
bierzemy dane rękodzieło do ręki i zgadujemy
"hmmm, to mogłoby kosztować 30 zł... Tak... To
wygląda na produkt za 50zł". Po czym wyceniamy je
na 48zł i mamy luzik. Tym sposobem w 99%
przypadków
rękodzieło
jest
wyceniane
zdecydowanie za nisko.
BŁĄD 2.
Pytanie o cenę członków rodziny, znajomych,
znajomych królika.

Ten sposób na określanie poziomu cen mógłby być
skuteczny, ale pod pewnym warunkiem, który
niestety, bardzo rzadko jest spełniony. Pytanie o to,
ile powinno kosztować dane rękodzieło, osób które
NIE SĄ osobami z grupy klienta idealnego, mija się
z celem, ponieważ jest to pytanie zadane osobom
spoza grupy docelowej! Jeśli macie pytać kogoś
o zdanie dotyczące Waszych cen, zapytajcie Waszych
faktycznych klientów. Dla Was najważniejsze jest to,
ile za daną rzecz zapłaciłby Wasz klient.
BŁĄD 3.
Zapominanie o tym, że istnieje coś takiego, jak płaca
minimalna.
Bardzo, bardzo często przy wycenie rękodzieła,
pomijany jest jeden z najważniejszych elementów
ceny - koszt roboczogodziny. A ten jest ustalany
odgórnie, ustawowo i absolutnie nie można schodzić
poniżej tego kosztu. TAK, są to pieniądze, które
płacimy sami sobie, ale rękodzieło, jak KAŻDY biznes,
ma sens tylko wtedy, gdy my, jako rękodzielnicy,
będziemy na nim zarabiać (godnie). Nie ma sensu
darcie włosów z głowy nad budowaniem własnego
biznesu, jeśli zarabiać na nim będziemy mniej, niż
gdziekolwiek indziej.
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BŁĄD 4.
Zapominanie o tym, że tzw. "wartość postrzegana
produktu", to wartość, która ma ogromny wpływ na
cenę.
I tutaj wchodzimy w strefę graniczną, pomiędzy
ceną, a tym, jak prezentuje się marka handmade. Bo
zależność tutaj jest przeogromna! Jeśli bowiem
rękodzieło ma być sprzedawane po godnych cenach,
marka rękodzielnicza powinna wyglądać godnie.
Powinna być postrzegana odpowiednio dobrze.
W tym przypadku koszt wytworzenia danego
produktu czy nawet koszt materiałów, ma znaczenie
wtórne. Przykładowo, sukienka z jedwabiu od
Channel i sukienka z jedwabiu "no name" ma
prawdopodobnie
bardzo
zbliżony
koszt
wytworzenia, jednak ta pierwsza będzie o niebo
droższa. Jeśli więc rękodzieło ma się sprzedawać za
grube pieniądze, marka rękodzielnicza musi
wyglądać tak, by klienci od razu wiedzieli, że te
produkty są warte
swojej ceny.
Cztery wyżej opisane błędy są popełniane najczęściej
przez rękodzielników. Wynikają one przede
wszystkim z obawy, że przy wysokich cenach nikt
rękodzieła od nas nie kupi. Łapka w górę, kto choć
raz tak pomyślał?
Oczywiście w tym miejscu napiszemy Wam
"BZDURA! WŁAŚNIE, ŻE KUPI!".
Jednocześnie mamy świadomość, że możemy to
sobie napisać nawet na czole i prowadzić z takim
zapisanym czołem nasze transmisje live i nic to nie
da, jeśli Wy sami nie przepracujecie tej obawy
i blokad w swoich głowach.

Szczęśliwie znamy
pewne recepty na
te strachy.
Pomogły one
kiedyś nam, może
pomogą i Wam.

3 FAKTY, KTÓRE
MUSISZ ZNAĆ
WYCENIAJĄC
RĘKODZIEŁO:
FAKT 1. Tak, przy wyższych cenach będziecie
sprzedawać mniej.
Być może nawet dużo mniej. Może nawet będziecie
sprzedawać tylko 1 sztukę miesięcznie. ALE, może ta
1 sztuka przyniesie Wam tyle samo pieniędzy, co 30
sztuk, przy dużo niższych cenach? W dodatku
napracujecie się 30 razy mniej, odzyskując masę
czasu i mocy przerobowych, które można
wykorzystać np. na rozwój biznesu lub edukację?
Jest to możliwe, ponieważ przy wyższych cenach
i jednocześnie odpowiednio dopracowanym stylu
i prezentacji marki, wartość postrzegana Waszego
rękodzieła może być dużo, dużo wyższa. To zaś
sprawi, że klienci z automatu będą patrzyli na Wasze
wyroby, jak na coś, co jest po prostu tyle warte
i przestaną kwestionować ceny.
FAKT 2. Tak, przy wyższych cenach część osób
przestanie od Was kupować.
ALE, przyjdą nowe osoby. Osoby, których nie
interesują okazje cenowe. Osoby, które sięgają
wyłącznie po to, co ma określoną, wysoką wartość.
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"Niskie ceny nie przynoszą Wam
żadnych pieniędzy do biznesu.
Niskie ceny wysysają z Waszego biznesu to,
co jest jego podstawą - pieniądze."
FAKT 3. Tak, przy wyższych cenach być może
w ogóle stracicie WSZYSTKICH dotychczasowych
klientów.
Wbrew pozorom to również nie jest takie złe, bo Was
zwyczajnie na takich klientów NIE STAĆ! Jeśli Wasze
rękodzieło jest wycenione za nisko, prędzej czy
później dojdziecie do ściany. Będzie dużo pracy,
dużo sprzedaży a mało zysku. Po co więc czekać,
skoro dotarcie do sufitu mocy przerobowych jest
i tak nieuniknione, a nagłe podniesienie ceny, gdy
klienci są już przyzwyczajeni do tych niskich, jest
mega
trudne
i
wiąże
się
w
zasadzie
z przemeblowaniem całej marki?
Pamiętajcie - niskie ceny nie przynoszą Wam
żadnych pieniędzy do biznesu. Niskie ceny wysysają
z Waszego biznesu to, co jest jego podstawą pieniądze. Dlatego lepiej jest pozbyć się osób w typie
łowców okazji i od razu rozpocząć pracę nad tym, by
zacząć przyciągać WŁAŚCIWYCH klientów. Tych,
którzy będą płacić za rękodzieło tyle, ile ono jest
faktycznie warte.

A jeśli już macie ten krok za sobą i podwyższyliście
swoje ceny, ale wciąż nie odnotowujecie sprzedaży (i
zaczynacie wątpić w sens swoich działań), to dzieje
się tak prawdopodobnie dlatego, że wciąż
próbujecie sprzedawać "drogie" rękodzieło osobom,
które nigdy niczego po takich cenach nie kupują.
Jednym słowem - zmieniliście ceny, ale nie
skorygowaliście swojej grupy docelowej. Ten
problem również da się rozpracować. Ale
omówieniem tego tematu zajmiemy się w kolejnym
numerze magazynu.
Jeśli macie ochotę na dalsze zgłębianie wiedzy
z zakresu strategii i promocji rękodzieła,
zapraszamy
Was
na
nasz
blog,
pełny
merytorycznych wpisów: www.biznesbezcukru.pl.
A jeśli lubicie prowadzić konstruktywne dyskusje,
udzielać się w burzach mózgów i szukacie wsparcia
w branży – zapraszamy do dołączenia do grupy na
FB: www.facebook.com/groups/biznesbezcukru
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BIZNES
BEZ
CUKRU.

Małgorzata Sowa i Karolina Mackiewicz.
Stanowimy siostrzany duet. W 2018 roku
powołałyśmy do życia projekt "Biznes Bez Cukru",
dedykowany branży kreatywnej. Jest to projekt
kompleksowego, strategicznego wsparcia marek
z rynku handmade, w ramach którego uczymy jak
budować własne marki rękodzielnicze, jak je rozwijać
i umacniać na rodzimym rynku.
Skąd ten pomysł? Z naszej chęci podzielenia się
wiedzą i doświadczeniem w ramach wsparcia
małych biznesów rękodzielniczych, bo same
prowadzimy taki biznes od lat!
W ramach projektu prowadzimy min. blog
www.biznesbezcukru.pl
oraz
społeczność
przedsiębiorczych rękodzielników na Facebooku.
Wiedza zgromadzona w bezcukrowych zasobach to
ponad dekada naszego doświadczenia w budowaniu
stabilnego, dochodowego biznesu, opartego
o rękodzieło.
Kim jesteśmy? Poznaj nas bliżej!
Karolina Mackiewicz: Marketingowiec i strateg
z wykształcenia, twórca kreatywny z zamiłowania.
Lubię prostotę, minimalizm, wygodę i kolor czarny.
Uwzględniam swoje upodobania w biżuterii, którą
tworzę. W wolnych chwilach czytam krwawe
kryminały, a gdy nie projektuję biżuterii bawię się

słowem - wymyślam nazwy marek, kolekcji
i przedsięwzięć. Moje supermoce to multitasking,
zdystansowane poczucie humoru i niestandardowe
działania.
Małgorzata Sowa: Również
marketingowiec
i strateg z wykształcenia, projektant akcesoriów
i biżuterii oraz trendsetter w branży ślubnej. Lubię
koty, Stephena Kinga i dłuuugie kąpiele w wannie.
Kocham tekstylia, piękne kamienie i misterne wzory.
Chwil wolnych mam jak na lekarstwo, ale gdy już się
pojawią, spędzam je na ukochanym Roztoczu,
pływając kajakiem. Moje supermoce to zaginanie
czasoprzestrzeni i realizacja zadań w warunkach
totalnego chaosu.
Wspólnie prowadzimy markę znanej w Polsce,
autorskiej biżuterii ślubnej Pillow Design oraz
angażujemy się w lokalny co-working brandowy,
współorganizując sesje zdjęciowe i wydarzenia.
Czerpiemy mnóstwo radości i satysfakcji z realizacji
wszystkich wspólnych przedsięwzięć i chętnie
dzielimy się swoim doświadczeniem z innymi
twórcami.
Cieszy
nas
ogromnie
rosnące
zainteresowanie rękodzielników wiedzą, o tym jak
profesjonalnie prowadzić własną markę. W niszy
rękodzielniczej widzimy ogromny potencjał. Moda
na rękodzieło w ostatnim czasie zdecydowanie
rośnie, a polski twórca jest coraz bardziej doceniany
przez rodzimego konsumenta. To szansa dla nas.
Nie przegapmy jej zatem :)
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"To część tego kim jestem, bez tworzenia
czuję się niespokojna i jałowa."
ROZMOWA Z ALICJĄ ŚWIĘTY-POŚPIECH
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MIŁE
ROZMO
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PANI POŚPIECH
Alicja Święty-Pośpiech
www.panipospiech.pl
IG: @pani.pospiech
FB: @pani.pospiech

JM: Jak zaczęła się Twoja historia z rękodziełem?
PP: Od dziecka kochałam rysować, jednak
w wyborze drogi zawodowej postawiłam na
przedmioty ściśle. W trakcie studiów zrezygnowałam
z jakiejkolwiek artystycznej aktywności, dlatego gdy
przerwałam studia doktoranckie, by iść na urlop
macierzyński, moja głęboka potrzeba "robienia
czegoś" wybuchnęła z ogromną siłą i zajęłam się
wtedy haftowaniem muliną, koralikami, kryształkami
i wszystkim co piękne i świecące :) Skopiowałam
wtedy takiego motyla z koralików i kryształków
z torebki Diora. W międzyczasie wróciłam do pisania
dysertacji, jednak broniąc doktorat byłam już
w trzeciej ciąży, więc mając perspektywę siedzenia

JM: Czym się zajmujesz w przestrzeni rękodzieła?
PP: Robię etui na czytniki e-booków, książki
i telefony, które wyglądają jak stare książki ze
złoceniami. Tworzę w komputerze grafiki, które
potem nanoszę na uszyte przeze mnie etui.
Zaczynałam w prawdzie od torebek, ale po szukaniu
dla siebie etui na czytnik, które byłoby w takim
klasycznym stylu, zobaczyłam, że jest tu nisza do
wypełnienia.
JM: Jak łączysz
obowiązkami?

twórczość

z

codziennymi

PP: Przede wszystkim jestem pełnoetatową mamą
trójki dzieci. Gdy dzieci są poza domem, staram się
ten czas poświęcać na pracę, a obowiązkami
domowymi zajmuję się, gdy dzieci są już w domu.
Gotuję też od razu na dwa dni, zyskuję w ten sposób
trochę czasu. Jeśli któreś z dzieci jest chore, staram
się dzielić pracę na krótkie etapy, np. krojenie,
przygotowywanie tektury, nanoszenie złoceń, itd.
W ten sposób jest większa szansa, że jednak coś
uda mi się zrealizować. Małymi krokami do przodu :)

"moja głęboka
potrzeba "robienia
czegoś" wybuchnęła
z ogromną siłą"
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"Daje mi to wewnętrzny spokój, pozwala zachować
równowagę psychiczną, mówiąc kolokwialnie
spuszcza trochę pary, gdy jest kiepski dzień"
w domu co najmniej przez kolejne 3 lata,
postanowiłam, że uszyję torebkę do tego mojego
motyla, by wyglądała faktycznie jak ta od wielkiego
projektanta ;) spodobało mi się, znalazłam kurs
robienia konstrukcji i szycia torebek online, po
którym zaczęłam robić dla rodziny małe torebki,
które ozdabiałam swoimi haftami. Chciałam zacząć
je sprzedawać, jednak po przyswajaniu treści od
dziewczyn z Bez Cukru, zrozumiałam, że nie jestem
w stanie zorganizować tak luksusowej oprawy, jaką
takie torebki musiałyby mieć, bez zainwestowania
w to całkiem poważnej sumy pieniędzy.
W międzyczasie zrobiłam etui dla swojego Kindle'a
(czytnika ebooków), które wyglądało jak książka.
Projekt spotkał się z wielkim uznaniem, dlatego
zachęcona zrobiłam rozeznanie na rynku
i
zobaczyłam, że jest to nisza, którą mogę wypełnić,
nie posiadając dużego wsparcia finansowego. Tak
powstała marka Pani Pośpiech. A postawiłam na
rękodzieło, bo tworzenie sprawia mi ogromną
frajdę. Nawet jeżeli nie uda mi się przekształcić tego
w stałą pracę, dalej będę tworzyć, bo wreszcie
zrozumiałam, że daje mi to wewnętrzny spokój,
pozwala zachować równowagę psychiczną, mówiąc
kolokwialnie spuszcza trochę pary, gdy jest kiepski
dzień.
JM: Twoja największa inspiracja to...
PP: Przyroda, zwłaszcza burzowe chmury nad lasem,
a także przeszłe epoki, głównie okres wiktoriański.
Większość rzeczy robiono wtedy ręcznie, panował
piękny
rozkwit
wszelakiego
rzemieślnictwa.
Bogactwo ozdób i wzorów, nie istniało coś takiego
jak minimalizm :) w takim otoczeniu czuję, że jest
moje w 100%, czuję się zrelaksowana i łatwiej wtedy
o nowe pomysły. Korzystam również dużo ze
wskazówek Cathy Hay, która poza szyciem
historycznym, pomaga artystom ogarnąć tę swoją
wyjątkową stronę natury.
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JM: Alicja, a zdradzisz skąd czerpiesz swoje pomysły?
PP: Z głowy!
Nie mam raczej problemów z pomysłami. Lubię też
przeglądać klimatyczne zdjęcia na IG lub Pintereście
z inspirującymi mnie tematami. Gdy coś szczególnie
do mnie przemówi, myślę jak przerobić to "po
mojemu".
JM: Jak wygląda Twój przeciętny twórczy dzień?
PP: Zaczynam od około 7:30. Wtedy decyduję czy idę
do pracowni, czy zajmuję się pracą na komputerze,
czy też robię zdjęcia, wolę skupić się na jednej
aktywności niż rozmieniać się na drobne. O 8:30
mam przerwę na śniadanie, wtedy też czytam
kawałek literatury religijnej, a o 13 kończę pracę,
czasami wcześniej, by odebrać dzieci ze szkoły. Mąż
w drodze z pracy odbiera przedszkolaka i jeżeli jest
taka potrzeba, to po południu przejmuje obowiązki
domowe, bym mogła jeszcze popracować. Mogę
także zajrzeć do pracowni, gdy dzieci się kąpią i jedzą
kolację.

"To część tego kim
jestem, bez tworzenia
czuję się niespokojna
i jałowa."

JM: Co jest Twoim największym twórczym sukcesem?

JM: Zdradzisz nam, co jest dla Ciebie największym
rękodzielniczym wyzwaniem?

PP: Rzeczy lub projekty, które wymyśliłam i zrobiłam
sama. Takie, których nie ma nigdzie indziej. To
uczucie spełnienia to wręcz jest taki "high" :)

PP: Bycie człowiekiem orkiestrą. Bo trzeba zająć się
dosłownie wszystkim - nie tylko warsztatem, ale
także mediami, zdjęciami, sprawami prawnymi i nie
wiadomo czym jeszcze :D

JM: Jak byś dokończyła zdanie "Kiedy tworzę, to...."?
PP: Czuję wewnętrzne zadowolenie i spokój (chyba,
że coś nie wychodzi ;)) satysfakcję z tworzenia. To
część tego kim jestem, bez tworzenia czuję się
niespokojna i jałowa.
JM: Wyobraź sobie, że nie tworzysz. Czym byś się
wtedy zajmowała?

JM: I na koniec - czy jest coś, co chciałabyś
powiedzieć Miłym Czytelnikom?
PP: Nie jedź na wózku cudzej twórczości i szanuj
prawa autorskie. Nie mówię tylko o kopiowaniu
wzorów, ale także o tworzeniu rzeczy opartych na
filmach lub książkach. Autorski projekt wymaga
więcej wysiłku, ale daje również więcej satysfakcji.

PP: Pracowałabym w zawodzie, jestem fizykiem, więc
zapewne jakieś laboratorium czy fabryka.
"Miłe rozmowy" to projekt Jest Miło, który odbył się w
sierpniu 2022. Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji,
koniecznie zaobserwuj @jest.milo na Instagramie.
#miłoprzykawie
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MIŁY

T U T O R I A L

TO MIEJSCE
DO CIEBIE!

MOŻE

NALEŻEĆ

TWORZYSZ TUTORIALE
ZWIĄZANE Z DOWOLNĄ TECHNIKĄ
RĘKODZIELNICZĄ I CHCESZ SIĘ NIMI
PODZIELIĆ Z INNYMI?
KONIECZNIE NAPISZ DO MNIE MAILA NA
ADRES: MILOPRZYKAWIE@GMAIL.COM
TO MEJSCE MOŻE BYĆ TWOEJE
- ZA FREE!
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"Daj sobie czas na naukę i uwierz
w siebie."
ROZMOWA Z MAGDALENĄ WOJTAN
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SZNURKI - Magdalena Wojtan
IG: @sznurki
FB: @mojesznurki

JM: Magda, czym się zajmujesz?
MW: Obecnie wypalam w drewnie i wyplatam ze
sznurka. Rękodzieło towarzyszy mi od kilku lat i moje
początki były całkiem inne, bo zajmowałam się
biżuterią. Wyplatanie ze sznurka i pirografia tak
naprawdę same mnie znalazły. Podobały mi się
makramy i gdzieś to w codzienności śledziłam.
Najpierw chciałam zrobić makramę do domu a jak
zrobiłam pierwszą to przepadłam! Pirografia
zafacynowała mnie poza samym efektem
końcowym tym, że nie trzeba być rysownikiem, aby
tworzyć piękne obrazy i przedstawiać je na swój
własny sposób.
Dlaczego makramy i pirografia? Bo zwyczajnie mi się
podobało. Tym bardziej, że lubię łączyć rożne
techniki a pirografia i makrama idealnie do siebie
pasują.
JM: Czy rękodzieło to Twój sposób na życie?
MW: Niestety rękodzieło nie jest moim sposobem na
życie, a szkoda. Jest to ciężki kawałek chleba, ale
śledzę dziewczyny które z tego żyją bardzo im
kibicuje, bo to piękna sprawa utrzymywać się z tego,
co się kocha. Też trochę im zazdroszczę, ale
w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Pracuję jako projektant mebli kuchennych i różnego
rodzaju zabudów do mieszkań i domów. Swoją pasję
staram się łączyć z codziennością, wiadomo jak to
w życiu bywa nie zawsze wszystko się udaje. Wspiera
mnie mój mąż przejmując codzienne obowiązki
i opiekę nad naszym brzdącem, bym mogła znaleźć
chwilę na twórczość.
JM: Opowiesz nam, jak
rękodzielnicza przygoda?

się

zaczęła

Twoja

MW: Musielibyśmy cofnąć się jakieś 8-9 lat wstecz.
Interesowałam się wtedy ręcznie robioną biżuterią.
Wtedy był czas Facebooka, IG jeszcze nie był tak
popularny. Oglądałam różne profile, odwiedzałam
strony internetowe sklepów z elementami do
wyrobu biżuterii.
Miałam to szczęście, że na mojej drodze pojawiła się
osoba która bardzo uwierzyła we mnie i to dzięki niej
dalej chciałam się rozwijać. Była to moja teściowa,
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mój Anioł. Ona sama tworzyła piękne rzeczy, więc
miałam od kogo czerpać inspiracje. To od niej na
święta dostałam pierwsze produkty do wyrobu
biżuterii. Tak małymi kroczkami tworzyłam biżuterię
i założyłam konto na FB, bo wtedy IG nie był aż tak
popularny. Wymyśliłam nazwę która jest ze mną do
dziś i mimo, że nie tworzę już biżuterii dla Klientów
(tylko dla siebie) wpasowała się w moją twórczość. I
tak się wszystko zaczęło…najpierw dla znajomych i
rodziny, a potem pojawili się pierwsi klienci.
Potem przyszła spora przerwa związana
z przeprowadzką, pojawieniem się
małego młodzieńca w moim życiu.
I jak to z dzieckiem bywa,
pochłonęło mnie całkowicie.
Jednak to, że sama
nie tworzyłam,
nie oznaczało
zamknięcia
się na rękodzieło.
Obserwowałam,
zapisywałam pomysły,
szukałam nowej drogi.
Po powrocie do rodzinnego
miasta przyszedł czas na powrót
do tego co kocham i co w duszy
gra. Zmieniłam całkowicie to,
czym chce się zajmować i cały czas się
tego uczę. Założyłam IG chcąc pokazać to,
co robię i zobaczyć czy spodoba się innym.

"Myślę, że dla każdego rękodzielnika
„wyjście do świata” ze swoimi
pracami jest swego rodzaju
potwierdzeniem pewności siebie
i tego, że mamy do zaoferowania
światu coś wyjątkowego."
Poza tym, jest to też możliwość poznania innych
wspaniałych osób, które tworzą cuda i czerpanie
z nich nauki i inspiracji. Chciałabym, tak jak pewnie
większość osób które zajmują się rękodziełem, żeby
był to sposób na życie. Jednym się to udaje od razu,
innym troszkę później lub pozostaje pięknym hobby.
JM: Co lub kto jest Twoją największą twórczą
inspiracją? Dlaczego?

Na mojej drodze stanął anioł, który pokazał mi
kiedyś jak patrzeć na świat inaczej. Uwierzył we
mnie. Anioł ten dmuchał w moje skrzydła i sprawił,
że wierzyłam w siebie i obudził moją artystyczna
duszę. Dziś mój anioł jest w moim sercu i dalej pcha
do przodu.
Po długiej przerwie gdy byłam gotowa, odnalazłam
się ze sznurkami i pirografem, który ten anioł mi
pozostawił. Dzięki tej osobie tworzę nie tylko do
szuflady i czerpię inspirację z najmniejszych
przedmiotów zdarzeń w życiu codziennym,
a moje wsparcie czuwa nade mną.
JM: Skąd czerpiesz pomysły?
MW: Na to pytanie już
po części odpowiedziałam.
Jakkolwiek oklepanie
to zabrzmi ale z życia.
Z najmniejszych
przedmiotów, jakie
zobaczę, z chwil w moim życiu
i ludzi których spotkam.
JM: Jak wygląda Twój
przeciętny twórczy dzień?
MW: Oczywiście chciałabym, żeby wyglądał inaczej,
ale życie swoje... Najczęściej jest to weekend sobota.
Po ogarnięciu domu, i wyprawki dla moich
chłopaków rozkładam się na stole w salonie, bądź
podłodze zależy czy siadam do pirografu, czy do
sznurków. Obowiązkowo kawa, muzyka i ruszamy!
Liczę, że kiedyś będę miała swoją pracownię,
w której będę mogła mieć wszystko rozłożone, aby
nie zamieniać salonu w twórcze pobojowisko :)
JM: Twój największy twórczy sukces to?
MW: Mimo, że zajmuję się sznurami i wypalaniem
w drewnie i mogłabym wymienić tu moją największą
makamę na którą poszło prawie kilometr sznurka
lub moje wypalone pudełka wspomnień…..to jednak
za swój twórczy sukces uważam mój świąteczny
Kalendarz Rękodzielnika. Była to akcja wymyślona
przeze mnie spontanicznie w zeszłym roku.
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"Kiedy tworzę, znajduję się w innej rzeczywistości
i odnajduję spokój."
Wymyśliłam sobie, że zakupię ozdoby świąteczne od
rękodzielników i każdego dnia osoby mnie
obserwujące poznają różnych twórców i wypełnią
zadania które dla nich przygotowałam. Akcja
przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Nie dość, że
poznałam wspaniałych ludzi, pokazałam, że
rękodzielnicy mogą się wspierać a nie konkurować
to wzniosłam się na wyżyny kreatywności odnośnie
zadań  Jestem bardzo dumna z tego projektu.
JM: Kiedy tworzysz, to....
MW: Znajduję się w innej rzeczywistości i odnajduję
spokój.
JM: A co byś robiła, gdybyś nie tworzyła?
MW: Myślę, że żyłabym normalnym życiem
rodzinnym. Praca, dom czas spędzany z dzieckiem.
Może wróciłabym do biegania :)

JM: Jakie jest Twoje największe rękodzielnicze
wyzwanie?
MW: Bardzo chciałabym zaprojektować ślubną
makramową ściankę z wypalonym stelażem.
JM: Twoja twórcza rada dla Miłych Czytelników to?

"Daj sobie czas na
naukę i uwierz
w siebie."
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NAZWA
NA IG.

Gosia Rybicka
Jest Miło
www.jestmilo.com

Znalezienie najlepszej nazwy konta na IG jest dla
wielu sporym wyzwaniem. Ten początkowy etap
budowania społeczności na Instagramie nie
jednemu spędza sen z powiek i stopuje kolejne
ruchy. I nic w tym dziwnego!
Nazwa jest bardzo ważna, w końcu to ona będzie
nas reprezentować w Internecie, a całkiem często to
właśnie ta decyzja determinuje to, jak będzie się
nazywać nasza marka handmade. Tu nie ma miejsca
na przypadek, czy pójście na skróty.
W tym artkule pokażę Ci 3 sposoby na znalezienie
najlepszej instagramowej nazwy i opowiem na co
zwracać uwagę, bo często są to szczegóły, które stają
się kluczowe dla naszych działań nad rozwojem
firmy.
Na Instagramie mamy dwa pola nazwy:

Pierwsza nazwa (na przykładzie jest to jest.milo) jest
nazwą użytkownika, którą wpisujemy po @ i to ona
wyświetla się pod naszymi publikacjami, kiedy
komentujemy posty innych, tę nazwę wpisujemy
również na wizytówce.
Drugą nazwą jest sugerowane przez Instagram
miejsce na Imię i Nazwisko (na przykładzie jest to ten
wers pisany pogrubioną czcionką:
Rękodzieło | handmade |Instastrategia |
Kobiecy biznes
Dla pełnej jasności - my dzisiaj zajmiemy się nazwą
użytkownika, czyli pierwszą. To tej reprezentatywnej
części naszego konta poświęcimy dzisiaj 100%
uwagi.

3 sposoby
na znalezienie
najlepszej nazwy

3 sposoby czy to wiele? I tak i nie. Pamiętaj, że tych
dróg jest więcej. My tutaj skupiamy się przede
wszystkim na tym, żeby to miało sens w kontekście
Instagrama.
SPOSÓB 1.
MAM JUŻ MARKĘ, NAZWĘ, ADRES STRONY WWW...
W przypadku, jeśli markę zaczęliśmy budować przed
założeniem konta na Instagramie - sprawa jest jasna.
Nazwa naszej marki jest już rozpoznawalna dla
klientów, tu nie ma co kombinować (chyba, że
myślisz o re-brandingu). W takiej sytuacji warto
wybrać nazwę, którą się posługujemy.
Pamiętaj, że na Instagramie nazwy, które mają
końcówki .pl .com .eu
itd. są niezgodne
z regulaminem. Np. nie mogłabym użyć jako
nazwę @jestmilo.com ALE z takiej formy
@jestmilo_com mogłabym już śmiało korzystać.
Jeśli działamy niezgodnie z regulaminem, to
musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami,
które mogą być szczególnie bolesne, jeśli
w budowanie zaangażowanej społeczności
włożyliśmy mnóstwo czasu i pieniędzy. Nie
warto ryzykować.
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Jeśli na Instagramie istnieje już taka nazwa
użytkownika,
którą
chciałaś
/
chciałeś
wykorzystać - możesz się posilić znakami
specjalnymi jak " . " i " _ ". Kropkę i 'podłogę'
możesz wstawić pomiędzy wyrazami, jeśli nazwa
składa się dwóch i więcej, możesz też kreatywnie
wstawić je między pojedyncze litery. 'Podłoga'
może być również zastosowana na końcu nazwy.
Przykłady: @jest.milo @jest_milo @jest_milo
@jestmilo_
Masz również możliwość dostawienia do swojej
nazwy dodatkowego słowa i wtedy warto
pomyśleć, aby było nim słowo klucz dla Twojej
grupy docelowej. Więcej o słowach kluczach
przeczytasz w kolejnym sposobie na nazwę.

SPOSÓB 2.
SŁOWA KLUCZE
Wyszukiwarka Instagrama, czyli tak zwana lupka jest
czuła na wykorzystywane przez nas hasztagi, ale też
na słowa, które wykorzystujemy w obu swoich
nawach. Co więcej! Myśląc o wyszukiwarce,
najczęściej myślimy, że ktoś (w domyśle klient)
wyszuka nasze posty właśnie dzięki hasztagom.
W rzeczywistości jednak wygląda to nieco inaczej.
W momencie, kiedy ktoś próbuje wyszukać
konkretne treści na IG i zaczyna wpisywać Słowa
Klucze w okienku, w pierwszej kolejności
wyświetlają mu się te konta, które danego słowa
użyły w jednej, bądź tez drugiej nazwie.

typ ludzi nas obserwuje i reaguje na nasze treści.
To znowu się przyczynia do tego, czy IG pokazuje
nasze treści osobom podobnym. Zbyt
zróżnicowana grupa odbiorców jest dla nas
bardzo niekorzystna, bo algorytmy nie potrafią
zdefiniować gdzie nas pokazywać i tym samym
zasięgi są zwyczajnie mniejsze.
Częstym
błędem
rękodzielników
jest
wykorzystywanie słów kluczy typu "rękodzieło',
"makrama", metaloplastyka", "handmade", itp.
Często powodowane jest to myśleniem, że ktoś,
kto kupuje od nas nasze prace, interesuje się
rękodziełem. Jest to bardzo mylny trop i w ten
sposób trafiamy przede wszystkim do osób
zajmujących się tym samym, co my. To jest
bardzo szeroki temat, dlatego, jeśli chcesz
określić swoją grupę docelową i dowiedzieć się
jak dotrzeć do osób, które są Twoimi klientami,
co do nich pisać, jakie tematy poruszać na swoim
profilu - to w tym miejscu zapraszam na jesienną
edycję kursu MAPA SPRZEDAŻY, którego
przedsprzedaż rozpocznie się już 26 września, a
z kursem i grupą warsztatową startujemy w
połowie
listopada.
Szczegóły
znajdziesz
niebawem na profilu IG @jest.milo.

Warto więc wykorzystać
jak największą liczbę słów kluczy
w naszych insta - nazwach.
To trochę jak pozycjonowanie swojego konta na
Instagramie. Jeśli IG daje nam taką możliwość, to
dlaczego by tego nie wykorzystać?
Pamiętaj, że słowa klucze powinny być
dostosowane do Twojej grupy docelowej. Nie
ma innej drogi. Przecież nam przede wszystkim
chodzi o to, żeby to nasi klienci należeli do
społeczności, którą tworzymy. Dodatkowym
argumentem jest tu fakt, że algorytmy
Instagrama coraz mocniej wczytują się w to, jaki

MAPA SPRZEDAŻY - kurs przeznaczony dla rękodzielników,
którzy chcą wspierać sprzedaż swojego rękodzieła przez profil na
Instagramie. W edycji jesiennej istnieje możliwość dołączenia
w wersji podstawowej i warsztatowej.
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SPOSÓB 3.
GRA SŁÓW
Do nazwy możemy podejść również kreatywnie. Tę
metodę nazywam grą słów. Marki wykorzystujące
takie podejście do swojej nazwy mogą liczyć na to, że
zostaną szybko zapamiętane przez swoich klientów,
Nazwa, która wchodzi w ucho i oko jednocześnie
(musimy pamiętać, że w internecie mamy do
czynienia głównie ze słowem pisanym) będzie mieć
też większe szanse na dalsze polecenia swoich
klientów. Ciężko polecić firmę, której nazwy się nie
pamięta, lub jest zbyt skomplikowana do
wymówienia.
Przykłady marek z kreatywną grą słów w nazwie:
masz.talerz (fotografia kulinarna)
Legalne Ziółka (mieszanki herbat i ziół)
Legalne Wałki (grawerowane wałki do ciast)
Figura Project (biżuteria o geometrycznych
kształtach od Kamili Figury)
Dwa Słowa (Gocha Szoka uczy kreatywnie
operować słowem)
Nazwa nie zawsze musi określać to, czym się
zajmuje dana firma. Tak z resztą jest w przypadku
Jest Miło, które w pierwszej swej wersji miało
tworzyć produkty do pakowania dla rękodzielników
i miało się nazywać... Mucha nie siada.
Pomysł
ten szybko wybito mi z głowy (choć mam pewien
sentyment). Złe skojarzenie, czyli momentalnie
pojawiająca się kupa w głowach słuchaczy, nie
byłaby najlepszą reklamą. Z dzisiejszej perspektywy
mam swoje przemyślenia w tym temacie i uważam,
że przy odpowiednim podejściu to mogło się udać.
Po wielkiej burzy mózgów powstało Jest Miło, które
miało być przyjazną, wzbudzającą sympatię
przestrzenią. Sama nazwa wpada w ucho i można
z nią podziałać tworząc chociażby Miłe rozmowy
przy kawie.
Zanim zdecydujesz się na nazwę - sprawdź jej
dostępność na innych kanałach mediów
społecznościowych i oczywiście czy dostępna jest
domena stronny www.
Zwróć uwagę na to, czy w wersji bez polskich
liter, Twoja nazwa jest czytelna i nie zmienia się
jej kontekst. Wiesz, jest spora różnica między
Kąt, a Kat w nazwie. Łaska i laska też mogą stać
się problematyczne.

Zawsze, ale to zawsze przed ta dużą decyzją,
jaką
jest
nazwanie
swojej
marki
rękodzielniczej, pochyl się nad analizą grupy
docelowej i swojego produktu. Nie do
każdego
produktu
będzie
pasować
humorystyczne podejście w nazewnictwie,
innym razem pomyłką będzie nazwa pełna
powagi.
SPOSÓB 4.
NAZWISKO.
Miały być trzy sposoby, ten jest taki na dokładkę.
Nie sposób o nim nie wspomnieć! Możesz
sprawić, że Twoja marka będzie firmowana
Twoim imieniem i nazwiskiem / nazwiskiem. Jest
to jednocześnie najprostsza droga do
znalezienia nazwy idealnej.
Prawdę mówiąc, w każdym sposobie na nazwę
może się znaleźć słowo klucz, możesz dorzucić je
na przykład dorzucić po myślniku lub jako
przedrostek. Sprawdź jednak, czy nazwa nie jest
zbyt długa. I pamiętaj, że do dyspozycji masz nie
tylko nazwę użytkownika, czyli tę wpisywaną po
@, pod spodem masz miejsce na drugą nazwę,
którą spokojnie możesz napchać słowami
kluczami. O tej opowiem w kolejnym numerze
magazynu Miłe rozmowy przy kawie.
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MIŁE

W A R S Z T A T Y

CHCĘ POZNAĆ SZCZEGÓŁY!
KLIK!

MIŁE
ROZMO
WY
PRZY
KAWIE
"Daj sobie czas na naukę i uwierz
w siebie."
ROZMOWA
Z ALICJĄ BREWIŃSKĄ- WALASZCZYK

STR. 24 | MIŁE ROZMOWY

MIŁE
ROZMO
WY.

"Każdy wyrób to unikat,
powstający w procesie
ręcznej, często
kilkutygodniowej pracy."

PRACOWNIA MOZAIKI
Alicja Brewińska- Walaszczyk
IG: @pracowniamoizaiki_a.brewinska
FB: @ab.pracowniamozaiki

JM: Alicja, powiesz nam trochę o sobie, o tym, czym
się zajmujesz?
PM: Od roku 2014 prowadzę autorską Pracownie
mozaiki w Łodzi.
W mojej pracowni powstają wszelkiego rodzaju
mozaiki: tradycyjne jak i nowoczesne. Mozaiki
naścienne, obrazy, ramy luster czy blaty stolików
zdobione mozaiką, a także tabliczki reklamowe,
numery na domy, misy na owoce i wszelkie inne
przedmioty, które nie tylko uszlachetnią Państwa
wnętrza i stanowią wyjątkową ich dekorację, ale
również świadczą o znakomitym guście ich
posiadaczy.
Przede wszystkim specjalizuję się jednak w srebrnej
biżuterii zdobionej opisaną wyżej techniką
mikromozaiki. Łączę ją z minerałami, kamieniami
półszlachetnymi i szlachetnymi. Każdy wyrób to
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unikat, powstający w procesie ręcznej, często
kilkutygodniowej pracy. Biżuteria ta została już
doceniona w Polsce i poza granicami naszego kraju.
W maju 2019 roku zostałam zaproszona do
wyeksponowania swoich
prac biżuteryjnych
w jednym z pięknych zamków mieszczących się na
terenie Belgii, gdzie wystawa odniosła duży sukces.
Moje mozaiki znajdują się m.in. w zbiorach w Polsce,
Włoszech, na terenie Niemiec, Francji, Belgii czy
Australii.
W pracowni można obejrzeć gotowe mozaikowe
prace i biżuterię, podejrzeć część procesu
powstawania mikromozaiki, zamówić biżuterię
stworzoną "na miarę" (wybrać kolorystykę, kamień)zgodnie z gustem i preferencjami przyszłego
właściciela/ właścicielki. Powstają tu prace na
specjalne rocznice i okazje- np. spinki do mankietów
czy
zawieszki
na
szyję
z
dekoracyjnymi
monogramami ułożonymi z mikromozaiki.
Planowane są także zajęcia dla zainteresowanych
nauczeniem się techniki mozaiki czy chcących
własnoręcznie
stworzyć
biżuteryjną
ozdobę.
Zapraszam do kontaktu i odwiedzin w pracowni!
Zapraszam do mojego mozaikowego świata,
znajdziecie w nim nie tylko biżuterię dla siebie czy
bliskich Wam osób, ale również obrazy i ozdoby,
które staną się biżuterią dla Waszego wnętrza!
Mikromozaika to antykwaryczna, XVIII wieczna
włoska technika zdobienia powierzchni różnych
przedmiotów elementami szkła mozaikowego.
Mikromozaikowe elementy wykonuje się przez
stopienie w temperaturze ok. 900 stopni
i odpowiednie uformowanie w różne kształty
klasycznych kostek mozaikowych z masy szklanej
(tzw. smalty) barwionej tlenkami metali. To
najszlachetniejszy i jednocześnie najdroższy materiał
stosowany w sztuce mozaikowej. Do dziś szklane
tessery (kostki) produkuje zaledwie kilka manufaktur
zlokalizowanych na terenie Włoch, a zarówno
receptura i proporcje składników tej szklanej masy,
jak i sam proces wytwarzania kostek- są pilnie
strzeżone.
Takie
szklane,
przetworzone
z pierwotnych tesser mikromozaikowe "patyczki"
tnie się następnie na maleńkie kawałeczki i układa
w pionie w specjalnie przygotowanej biżuteryjnej
formie. Im mniejsze są użyte elementy, tym lepszy
efekt końcowy i wyższa cena mikromozaikowego
cacka.
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W moich pracach największe elementy nie
przekraczają 1,5mm x 1mm, najmniejsze mają
ok.0,3mm średnicy. Sam proces układania
niewielkiej powierzchni zajmuje kilka do kilkunastu
dni.
Po ukończeniu studiów na łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych przez ponad 8 lat mieszkałam we
Włoszech. Tam poznałam mozaikę od strony
"praktycznej" i ta technika mnie zafascynowała.
Później natrafiłam na prace wykonane w technice
mikromozaiki- i od tego momentu wiedziałam, że
jest to sztuka, którą chcę poznać i zaprezentować
innym.
JM: Dlaczego zaczęłaś tworzyć? Czy rękodzieło to
Twój sposób na życie?
PM: Tworzyłam "od zawsze", już w przedszkolu
wiedziałam czym chcę się zajmować w życiu.
Pracownia mozaiki to moja praca na pełen etat
i jedyne źródło dochodu.

JM: Co lub kto jest Twoją największą twórczą
inspiracją? Skąd czerpiesz pomysły?
PM: Inspiruje mnie dawna sztuka, mistrzowie i ich
prace. Inspiracją dla mnie może być dosłownie
wszystko: przyroda, zobaczone zdjęcie, architektura,
natura, owady, zwierzęta, przypadkowe zestawienie
kontrastowych kolorów, materiałów, faktur itp.
Pomysły same się pojawiają, tak po prostu- w mojej
głowie powstaje jakiś obraz pracy, która dopiero ma
powstać. Czasem ewoluuje, czasem odtwarzam go
dokładnie tak, jak pojawił się w pierwotnej formie.
JM: Jak wygląda Twój przeciętny twórczy dzień?
PM: Rano jadę do pracowni i pracuję w srebrze
przygotowując srebrne formy biżuteryjne, w których
zostanie ułożona mikromozaika. Po powrocie do
domu zajmuję się wszystkimi sprawami normalnego
domowego życia, a kiedy nadchodzi wieczór
i wszystko się wycisza- zasiadam na 2-3 godziny do
układania mozaiki.
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"Być sobą, nikogo nie naśladować, być do bólu
konsekwentnym i się nie poddawać. A przede wszystkim
być rzetelnym, nie ograniczać dokształcania się i
doskonalenia warsztatu i robić to, co "w duszy gra". Tylko
wtedy powstanie dobra marka."
JM: Podzielisz się z nami swoim największym
sukcesem?
PM: Tych sukcesów jest kilka:
- zakwalifikowanie się na szkolenie we włoskiej
szkole mozaiki (jako jedyna osoba z Polski i jedna
z nielicznych osób spoza Włoch)
- zaproszenia na rozmaite wystawy zagranicą,
aktualnie jest to zaproszenie na prestiżową wystawę
i konkurs Milano Jewelry Week w październiku
w Mediolanie. Dla mnie tym bardziej wartościowe
gdyż prezentuję prace wykonane w technice
wynalezionej we Włoszech, zdominowanej przez
włoskie pracownie biżuteryjne. Technice, która jest
chlubą i specjalizacją Włochów. Dodatkowo nie
jestem zawodowym złotnikiem: podstawy technik

złotniczych
zdobyłam
w szkole
złotniczej
w Warszawie, jednak tak naprawdę jestem w
większości samoukiem i nadal się uczę jak
materializować ulotne idee i pomysły i przekształcać
je w biżuteryjne "ciało"
- fakt, iż udało mi się otworzyć w Polsce mozaikową
pracownię i po kilku latach uporczywej walki
o zapoznanie ludzi z nieznanym (mikromozaika) lub
mało znanym (mozaika) w Polsce produktem, powoli
zdobywam uznanie, marka i moje prace stają się
rozpoznawalne.

"Kiedy tworzę, czuję radość,
ekscytację, niepewność
i satysfakcję. Odczuwam cały
"koktail" często sprzecznych
emocji ;)"
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"Najszczęśliwsza bym była mogąc po prostu tworzyć
i nie musieć się martwić o inne sprawy!"
JM: Co byś robiła, gdybyś nie tworzyła?
PM: Innym pomysłem na życie była archeologia
śródziemnomorska lub konserwacja zabytków.
Jednak dostałam się na ASP i nie było konieczności
wcielania planu B w życie.
JM: A zdradzisz nam, co jest dla Ciebie największym
rękodzielniczym wyzwaniem?
PM: Każde nowe zlecenie! Ze spraw bardziej
przyziemnych:
konieczność
samodzielnego
wykonywania
wielu
prac
"pomocniczych",
obowiązkowych przy prowadzeniu tego typu
działalności i ograniczonych środkach finansowych:
samodzielne robienie zdjeć produktów, ich obróbka,
tworzenie treści na social media itp. Jestem
typowym człowiekiem "zaplecza"- najszczęśliwsza
bym była mogąc po prostu tworzyć i nie musieć się
martwić o inne sprawy!
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"Kiedy tworzę, to wszystko wokół
mnie znika. Liczy się tu i teraz."
ROZMOWA
Z MONIKĄ KADŁUBOWSKĄ
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ZOYKA BAGS
Monika Kadłubowska
www.zoykabags.pl
IG: @monika_zoyka

JM: Czy Twoja pracownia Zoyka Bags to Twoje jedyne
zajęcie?
ZB: Oprócz prowadzenia własnej działalności,
pracuję jeszcze w rodzinnej hurtowni rybnej.
Ostatnio też co raz poważniej zaczynam zajmować
się fotografią. Nie ukrywam, że łączenie tego
wszystkie bywa trudne. Tym bardziej, że mam
jeszcze dwójkę małych dzieci. Do tego 3 psy i kota ;) .
Ale uwielbiam jak się dużo dzieje wokół mnie. Im
więcej mam zajęć, tym wbrew pozorom udaje mi się
więcej zrobić. I jeszcze znajdę wolny czas dla siebie i
męża :).
JM: To prawda! Im więcej mamy obowiązków, tym
lepiej się organizujemy i nie przepuszczamy czasu
między palcami. A jak się zaczęła się Twoja historia
z rękodziełem?
ZB: Twórczość zawsze była częścią mojego życia, ale
szyciem zajęłam się na urlopie macierzyńskim.
Chyba potrzebowałam znaleźć sobie jakieś zajęcie
dla oderwania od codzienności i własnego rozwoju.
Kupiłam maszynę do szycia, bo przecież przy
dzieciach ciągle coś trzeba podszyć. I oczywiście
zaczęło się od ubrań dla dzieci, to jednak dużo
bardziej odnalazłam się w szyciu akcesoriów.
Wydawały mi się bardziej praktyczne, łatwiej je było
dopasować do każdego (w przeciwieństwie do
ubrań) i też dużo dłużej można się nimi cieszyć.
JM: Zdradzisz co lub kto jest Twoją największą
twórczą inspiracją? I skąd czerpiesz pomysły?

JM: Miłe dzień dobry! Opowiedz kim jesteś, czym się
zajmujesz.
ZB: Nazywam się Monika i tworzę własną markę
rękodzielniczą Zoyka Bags. Zajmuję się szyciem
torebek, nerek, plecaków i innych podobnych
akcesoriów. Oczywiście przeszłam przez różne
rodzaje szycia, poczynając od ubrań, to jednak takie
akcesoria wciągnęły mnie najbardziej. Głównie przez
swoją uniwersalność, ale i też niebanalność.

ZB: Chyba po prostu codzienność. Potrafię dostrzec
piękno we wszystkim co nas otacza. Świat wokół nas
jest niezwykły, jeżeli tylko spojrzymy na niego
z uważnością. A natura to niesamowita kopalnia
inspiracji. Wypatruje ciekawych projektów w filmach,
przeglądam Pinterest i dużo rozmawiam z innymi
twórcami. Albo po prostu rysuję i tak patrzę co
z tego wychodzi, kombinuje, łączę, zmieniam i jakoś
tak klaruje się pomysł w głowie :)

"Świat wokół nas jest niezwykły,
jeżeli tylko spojrzymy na niego
z uważnością."
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JM: Jak wygląda Twój przeciętny twórczy dzień?
ZB: Większość dnia spędzam w mojej małej
domowej pracowni pod Wrocławiem. Robię w niej
wszystko. Projektuje, szyję, robię zdjęcia, ogarniam
wszelkie prace komputerowe (kontakt z klientami,
social media, stronę internetową). Nie ma tu miejsca
na nudę :). W tle zawsze leci muzyka. Różna
w zależności od nastroju. I często pachnie tu kawą ;)
JM: Co uważasz za swój największy twórczy sukces?
ZB: Myślę, że to, że nadal tworzę. Z przyjemnością,
ogromną chęcią i pasją! I ciągłe mam potrzebę
rozwijania się i próbowania czegoś nowego. Twórcze
działanie w jednej dziedzinie rozwija także twórczość
w innej . Łatwo tu też o wypalenie. Dlatego cieszę się,
ze nadal sprawia mi to ogromną radość.
JM: A gdybym poprosiła, żebyś dokończyła zdanie:
"Kiedy tworzę, to...", to co byś powiedziała?
ZB: Kiedy tworzę, to wszystko wokół mnie znika.
Liczy się tu i teraz. Nagle przestaje myśleć
o problemach,
znika niepewność. Wpadam
w twórcze flow i jakby czas tak na chwilę zwolnił
obok mnie. Uwielbiam to uczucie. Tworzenie dodaje
uroku mojej codzienności. A ja staram się swoją
twórczością cieszyć innych i wnosić nią troszkę
uroku do ich codzienności.
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JM: A co by było gdybyś nie tworzyła? Czym byś się
wtedy zajmowała?
ZB: Pewnie tworzeniem ;) Całe życie uciekałam od
tego i spychałam je na margines, a ono i tak wracało.
Z wykształcenia jestem psycholożką i skończyłam
studia podyplomowe z kryminalistyki, więc kto wie!

JA: Co jest dla Ciebie największym rękodzielniczym
wyzwaniem?
ZB: Spojrzeć na to co robię, bez emocji. Tak
obiektywnie i biznesowo. Ale jak się dużo serca
wkłada w to, co się robi, to trudno się ich wyzbyć.

"Zawsze warto próbować, co
najwyżej się nie uda. Ale chociaż
spróbowaliśmy :) "
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TWOJE ZDJĘCIE NA OKŁADCE
KOLEJNEGO NUMERU "MIŁE
ROZMOWY PRZY KAWIE"!

TO MOŻLIWE!
ZRÓB ZDJĘCIE W JESENNYM
KLIMACIE I....

1. Zrób zdjęcie w jesiennym klimacie - tematem
może być rękodzieło, warsztat pracy, portret
(autoportret też :) ), pejzaż, martwa natura...
może być to też kolaż cyfrowy.
2. Do dnia 30 września opublikuj pracę na swoim
profilu i użyj

hasztagu #milewyzwanie ORAZ

oznacz na zdjęciu @jest.milo (to ważne, żebym
mogła Cię znaleźć).
3. W pierwszym tygodniu października wszystkie
zgłoszone prace wezmą udział w głosowaniu na
instastories @jest.milo
4. Zwycięskie zdjęcie pojawi się na okładce, a prace,
które

zajmą

1,

2

i

3

miejsce

zostaną

opublikowane na stronach kolejnego numeru
"Miłe rozmowy przy kawie" - w takiej formie, jak
zdjęcie Moniki Kadłubowskiej na kolejnej stronie.
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ZDJĘCIE Z OKŁADKI:
FOT. MONIKA KADŁUBOWSKA
IG: @MONIKA_ZOYKA
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HaftuYeah! "Jestem hafciarką
przełamującą schematy."
ROZMOWA
Z IZĄ DOLIŃSKĄ
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MISS IZZDE
Iza Dolińska
IG: @missi.zzde

Moje rękodzieło jest mieszanką stylów, przypomina
kolaże czy pop artowy misz masz, który łączy się w
oryginalną całość.
JM: Czy rękodzieło to Twój sposób na życie?
ID: W tym momencie nie, ale zrobiłam sobie
wolne od pracy, do której mam zamiar wrócić.
W przyszłości widzę się jako twórczynię zarabiająca
na swoim rękodziele.

"Kreatywność wylewała się
z mojej głowy przez całe życie"
JM: Jak zaczęła się Twoja historia z rękodziełem?
Dlaczego zaczęłaś/ zacząłeś tworzyć?
ID: Kreatywność wylewała się z mojej głowy
przez całe życie, w dużej mierze znajdywała ujście
w ubiorze, wynajdywaniu nowych zajęć, aż w końcu
poczułam potrzebę tworzenia czegoś bardziej
namacalnego, czegoś co będę robić własnymi
rękami. W mojej rodzinie jest wiele uzdolnionych
osób, więc ta droga była mi chyba przeznaczona.
Dorastałam w domu, w którym mama szyje ubrania,
potrafi malować, tworzyć ceramikę, chłonęłam te
umiejętności, aż w końcu poczułam, że to mój czas.
Wtedy usiadłyśmy do haftowania i poznałam
pierwsze dwa ściegi. Tak się zaczęło. Głowa pełna
pomysłów, ręce chętne do kreowania. Dodałam
do tego moją ogromną miłość do kina, muzyki,
sztuki i wyszedł niepowtarzalny styl.
JM: A co... lub kto jest Twoją największą twórczą
inspiracją?

JM: Miłe dzień dobry! Kim jest Iza?
ID: Jestem hafciarką przełamującą schematy. W ten
cudowny wielowiekowy rodzaj rękodzieła wplatam
nowoczesne podejście do tej sztuki. Dodaję do
moich prac między innymi fotografie, nie jest mi
obce malowanie po tkaninie czy wykańczanie
tamborków perełkami lub koralikami. Lubię jak jest
kolorowo, wyraziście.

ID: Inspirują mnie czasy, ludzie, artyści. To co dzieje
się na świecie, interesuje mnie sytuacja kobiet.
Jestem zmienna i kochliwa, jeśli chodzi o inspiracje.
Uwielbiam szaleństwo, swobodę i melancholię po
ubiegłych latach 90tych. Dorastałam w tym czasie
i patrzę na niego z nostalgią. Do tej pory pamiętam,
kiedy pierwszy raz usłyszałam Erykah Badu,
zobaczyłam obraz Fridy albo Jean Michela Basquiata.
Jak ogromne wrażenie na mnie wywarły. Do tej pory
śmieszy mnie Jaś Fasola, bo jestem sentymentalna.
Inspiruje mnie i to, co jest lekkie w odbiorze, ale
także smutek i ból. Nie ma jednej konkretnej rzeczy
bądź osoby.
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"Moją domeną jest tworzenie
postaci popkultury zaklętych
w tamborkach".
JM: Skąd czerpiesz swoje pomysły?
ID: Moją domeną jest tworzenie postaci popkultury
zaklętych w tamborkach. Zasłyszany fragment
piosenki, scena z filmu, charakterystyczna postać - to
wystarczy, aby uruchomić moją wyobraźnię. Niestety
nie nadążam z realizacją, a pomysły wciąż się piętrzą.
JM: Jak wygląda Twój przeciętny twórczy dzień?
ID: Jestem rannym ptaszkiem, lubię wcześnie wstać
i zacząć pracować. Po przebudzeniu czytam pół
godziny książkę, idę z psem na spacer, jem
śniadanie, ogarniam się i zasiadam do tworzenia.
Pracuję tyle, ile się potrafię, czasem po 8 godzin,
dzień w dzień, kiedy mam więcej zleceń. Haft jest
specyficzną techniką, bo bardzo obciąża oczy. Jestem
w trakcie dobrych zmian w zarządzaniu godzinami
mojej
produktywności,
żeby
była
to i
przyjemność i praca.
JM: Trzymam więc kciuki za dobre zmiany! A co
uważasz za swój największy twórczy sukces?
ID: Bardzo cieszę się, że zostałam zaproszona do
programu telewizyjnego "Dej pozór" Izoldy Czmok,
w którym występują artyści ze Śląska. Opowiadałam
o mojej hafciarskiej drodze. Pokazywałam moje
tamborki i mówiłam o swojej drodze w hafcie.
Wszywałam na żywo prezent, który niedługo będzie
licytowany w Zabrzu, a pieniądze przekazane na
świetlicę środowiskową dla dzieci z Rudy Śląskiej.
Było to bardzo ciekawe doświadczenie zwłaszcza, że
cały program był nagrywany w śląskiej gwarze, którą
kocham i posługuję się na co dzień.
Kaja
Muszak
(hafciarka,
autorka
książek@naniewymiar_embroidery) zaprosiła mnie jako
inspirację do pokazania swojego stylu w hafcie
w ebooku "Ściegozbiór", który stworzyła. To
ogromny wymiar docenienia mojej pracy przez
uznaną w świecie rękodzielniczkę.
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"Kiedy tworzę, to.... kwitnę"

Jednak moim największym sukcesem są zamówienia
ludzi, którzy czują klimat moich tamborków. Chcą je
mieć w domu, bo też poruszają w nich te same
struny. Śmieszą, przypominają dobre czasy. To jest
niepowtarzalne uczucie, świadomość, że to, co
stworzyłam wisi u kogoś na ścianie i jest codziennie
podziwiane. To moja mała wygrana i ogromne
wzruszenie.
JM: Czym byś się zajmowała, gdybyś nie tworzyła?
ID: Pewnie tworzyłabym w międzyczasie, bo tak już
robiłam. Na ten moment moja głowa jest
wypełniona haftami. Ostatnio interesuje mnie
analiza kolorystyczna. Może coś w tym kierunku.
JM: Twoje największe wyzwanie rękodzielnicze, to....?
ID: Jestem na takim etapie, że wszystko chłonę jak
gąbka, chcę więcej i więcej. Rozwijanie się to
cudowny proces. Rozkoszuję się nim i nie stawiam
sobie granic ani poprzeczek. Wiem, że na wszystko
jest czas.
JM: Na koniec poproszę Cię o zdanie mocy, czyli
twórczą radę od serca dla Miłych Czytelników.

"Pozwól sobie na błędy
w tworzeniu. Często przez nie
odkrywamy zupełnie nowe
przestrzenie kreatywności. "
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DO MIŁEGO ZOBACZENIA!

