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Kobiety z pasją 

Dom powstał  
po powrocie moim 
i męża z USA – mówi 
Agnieszka Różycka 
(z lewej) – na krańcu 
Warszawy w otulinie 
parku krajobrazowego 
rzeczki Wilanówki. 
Sama nadzorowałam 
budowę i z rozkoszą 
go urządzałam, bo 
projektowanie wnętrz  
i ogrodów to, obok 
rękodzieła, moje 
kolejne wielkie pasje. 
– Gdy pierwszy  
raz tu trafiłam  
– dodaje Irena  
Urban (z prawej)  
– zachwyciły  
mnie dworek  
z symetrycznym 
osiowym układem, 
piękne przedmioty, 
ładnie dobrane kolory 
i zaczarowany ogród. 
Jadąc z centrum, 
nie spodziewałam się, 
że po kwadransie 
przeniosę się w inny 
wymiar, gdzie czas 
zwalnia, atmosfera 
otula cię miękką 
kołderką, a rzeczy 
mają duszę…   
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Wierzba rosnąca w moim ogrodzie zawsze mnie 
zachwycała – opowiada rudowłosa Agnieszka.  
– Lubiłam sobie wyobrażać, że sprawuje opiekę  

nad domem i rodziną. Dlatego pracownię rękodzieła 
nazwałam Willow Hand Made. Irenie, przyjaciółce, 

która bardzo mi pomaga, ta nazwa też  
się spodobała…  

płaczącej wierzby
Pod opieką

zdjęcia: Marcin Czechowicz 
stylizacja: Marynia Moś  
opracowanie: Dorota Jaworska
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Umiejętności manualne oraz zacięcie 
artystyczne to dziedziczne obciążenie  
– żartuje Agnieszka. – Moja mama, 
plastyczka, nauczyła mnie dziergać,  
gdy byłam kilkulatką. Babcia projektowała 
nakrycia głowy do spektakli w Teatrze 
Wielkim w Warszawie, fantastycznie 
szydełkowała i haftowała. Mając takie 
nauczycielki, tworzyłam ubranka dla lal  
i misiów, budowałam im domy, stale  
coś lepiłam, rysowałam, malowałam…
  
Pracownia marzeń  
Agnieszka myślała o grafice, architekturze, 
wzornictwie przemysłowym, ale stanęło 
na resocjalizacji. To nie była jej bajka. 
Imała się różnych zajęć, między innymi 
była montażystką filmową, wraz z mężem 
prowadziła przedsiębiorstwo, ale nadal  
w wolnym czasie dekorowała wnętrza, 
szyła, robiła na drutach i szydełkiem, 
haftowała, odnawiała meble… –  Gdy starsza 
córka wyfrunęła z domu, postanowiłam 
zrobić coś dla siebie – opowiada. – W decyzji 
pomogło mi Moje Mieszkanie. Naprawdę! 
Co miesiąc je kupowałam i zafascynowana 

czytałam historie kobiet z pasją, które 
odważyły się realizować marzenia. Ja zawsze 
coś robiłam, ale „po godzinach”, gdy zrobiłam 
już wszystko ważniejsze. Stale brakowało 
mi czasu, a chciałam się uczyć i wielu rzeczy 
spróbować. Zebrałam odwagę i zaczęłam 
tworzyć w pełnym wymiarze godzin, a potem 
otworzyłam pracownię Willow Hand Made. 
 
Ważne wsparcie 
Na jednym ze spacerów z psami poznała 
Irenę Urban, mistrzynię koronek, 
zwłaszcza robionych na pięciu drutach 
według starych instrukcji. Tego nauczyła 
ją jej mama, wirtuozerka dziergania.  
– Szybko znalazłyśmy wspólny język  
– wspomina Agnieszka. – Irenka pomaga 
mi w pracowni, a przy spiętrzeniu zamówień 
także nasze koleżanki Beata i Ola. Przy kawie  
również wymieniamy się nowymi wzorami, 
ściegami i doświadczeniami w naszych 
zmaganiach z rękodziełem. Produkty 
można kupić na Willowhandmade.pl  
i portalach rękodzielniczych, a także  
na Etsy.com i Dawanda.de. Cieszę się,  
że polskie rękodzieło idzie w świat! 

Ogrodowy komplet z palet powstał dzięki pomocy męża Agnieszki, 
Zbyszka. – On zajął się konstrukcją, ja uszyłam siedziska – mówi.  
– Od czasu do czasu udaje mi się go zaangażować w moje pomysły 
związane z przeróbką mebli, nadawaniem drugiego życia starym rzeczom. 

Kocham rośliny i zwierzęta. Mam dwa mopsy, przygarniętego kundelka i kota 
– mówi gospodyni. – Pomagam zwierzakom bezdomnym i potrzebującym. 
Jestem  czonkiem grupy miłośników mopsów. Razem spacerujemy, 
wspomagamy, gdy ktoś musi wyjechać i trzeba przejąć opiekę nad pupilami. 

Willow Hand Made, nazwa mojej pracowni, to hołd dla pięknej wierzby, która nadzoruje cały ogród,  
a kto wie, czy nas nie strzeże. Słowo willow to dla mnie także synonim czarów, magii, dobrej energii. 
Staram się, aby rzeczy tu powstające były wyjątkowe. Moje pufy i wszelkie inne siedziska łączą  
w sobie tradycyjne wzory szydełkowe czy na druty z nowoczesnym materiałem, np. sznurkiem albo 
taśmą powstałą ze starych T-shirtów. Poduszki zaś surowość lnu z elegancją koronki, prostotę formy 
szytej z wyrafinowaniem dzierganej. 

Ogrodnictwo 
to było kolejne 

wyzwanie 
– mówi Aga. 
– Udało mi się 
nawet zarazić 

nim męża.  
Mój podwójny  

sukces!

z pasjąKLUB      KOBIET

Dołącz do Klubu Kobiet z Pasją!  
To klub jedyny w swoim rodzaju – elitarny, a zarazem otwarty  
dla każdego, kto nie chodzi utartymi ścieżkami, ma pomysł  
na ciekawe życie, odkrył w sobie talent. Napiszcie o sobie.  
Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl 
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Kocham szydełko, druty, maszynę  
do szycia i możliwości tworzenia,  
jakie dają – mówi Agnieszka.  
–Są nieograniczone i to mnie fascynuje!

Sofy (IKEA) w salonie Agnieszka  
wymościła poduszkami własnej roboty  
i prezentem od córek na Dzień Matki 
– Żakardowy mopsik jest cudowny! 
– śmieje się. – Zaprojektowany z myślą  
o naszym domu! Dziewczynki sprawiły 
mi wielką przyjemność tym podarunkiem!

Uwielbiam mopsy – mówi  
Agnieszka. –  To stara, wyjątkowa 
rasa. Mopsiki są inteligentnymi, 
czułymi towarzyszami człowieka.  
Tu wylegują się Adela i Bestia,  
a na podłodze pozuje Nela, której 
też niczego nie brakuje! Ostatnimi 
pomysłami naszej grupy miłośników 
tej rasy jest stworzenie fundacji 
pomagającej mopsom w potrzebie 
oraz dogoterapi dla ludzi,  
a także kawiarni dla miłośników 
mopsów. Oczywiście, już nam  
w głowie, jak ją urządzić!

Praca na rzecz zwierząt to dla mnie przyjemność 
– mówi  gospodyni. – Robię także sweterki dla 
psów i kotów. – Ostatnio miałam nagłe zamówienie: 
znaleziono psa, którego trzeba było ostrzyc  
do skóry. Biedak marzł straszliwie. Wieczorem 
złapałam za druty i na rano sweter był gotowy!  

Tego rodzaju ozdobną  
poduszkę jest łatwo zrobić  
– zapewnia Agnieszka. – Instrukcję 
wykonania podaję na str. 36.

Gdy zobaczyłam na śmietniku  
w Konstancinie tę podstawę lampy, 
zabrałam ją bez zastanowienia. 
Odmalowałam, dałam nowy abażur.  
Z kolei ręcznie robiony indyjski stolik 
kosztował trzy razy tyle, ile przeznaczyłam  
na ten mebel, lecz nie oparłam się jego 
urodzie. – Dobrze zrobiłam w obu 
przypadkach – mówi ze śmiechem.  
– Obie rzeczy uwielbia cała rodzina!
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Kominek z łupka 
łyszczykowego i kamieni 
polnych zaprojektowała  
pani domu. Na pierwszym 
planie poduszki i puf, które 
wyszły spod ręki Agnieszki.  
– Lubię nowe wyzwania, 
np. wyposażyłam kącik 
dziecięcy w butiku Flawless 
w Miasteczku Wilanów, 
robię dywany dla ośrodka 
rehabilitacyjnego Sielska 
Osada w Jaźwie. Dla 
tego projektu firma Mila 
Druciarnia zrobiła na mnie 
35 km pięknego sznurka!

Salon zawdzięcza swoją przytulność 
drewnianym i tapicerowanym meblom, 
ciepłym odcieniom, bibelotom. – Na stole 
leży serweta zrobiona przez mamę Irenki 
z lnianych nici na pięciu drutach – mówi pani 
domu. – To wspaniały prezent, który mnie 
wzruszył. Doskonale wiem, ile pracy  
w nią włożyła!

Firanki z lnianej 
batystowej mgiełki 

Agnieszka ozdobiła 
serwetkami zrobionymi 

przez Irenę na pięciu 
drutach. – Swoją pasję 
odkryłam jako dziecko 

– mówi ich autorka. – Widok 
mamy dziergającej swetry, 

szale i koronki był dla mnie 
naturalny. Moje początki 

koronczarstwa nie były 
łatwe. Druty (najpierw 

cztery druty, potem pięć) 
wypadały, nici się plątały, 

ale pomógł tata, który 
zrobił „druty” z drewna,  

a więc mniej śliskie. 
I wreszcie zaskoczyło!

Kobiety z pasją 

W mojej pracy łączę techniki i  sprzęt tradycyjne 
 oraz nowoczesne. To daje najciekawsze efekty 

REKLAMA



REKLAMA
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Poduszka z serwetką  
– instrukcja uszycia 

1. Serwetkę przypnij 
szpilkami centralnie 
do kawałka lnu. 
2. Przyszyj ją ręcznie 
w wielu miejscach, 
starając się, by nie 
było widać nitek. 
3. Brzegi obu  
kawałków lnu 
obrzuć overlockowo 
lub krzyżykami,  
by się nie siepały.
4.-5. Do brzegów  
materiału z serwetką 
przypnij taśmę  
ze sznurkiem 
ozdobnym, a potem  
go przyszyj.
6. Złóż kawałki lnu 
prawymi stronami 

do środka i zszyj je 
ze sobą, wszywając 
w jednym z boków 
suwak. 

Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń (choć domownicy 
twierdzą, że z wielu więcej!) – wyjaśnia ze śmiechem Agnieszka. 
– Tu trzymam maszyny, druty, szydełka, włóczki, tkaniny, sznurki  
i mnóstwo innych rzeczy. W drugim pokoju (dawnym córki) jest 
fotograficzne atelier i magazyn rzeczy gotowych. Pracownię 
urządziłam starymi, odnowionymi meblami, np. ten stół ma prawie 
sto lat! Był w opłakanym stanie, ale udało mi się go uratować! 
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Gdy Irena bierze do ręki pięć drutów 
i kordonek, wszystko wydaje się łatwe.  
– Zrobienie koronki wymaga pewnej wprawy  
i cierpliwości, ale można się tego nauczyć, 
zapewniam – mówi. – Choć wydaje się,  
że nie ma nic bardziej kobiecego nad robienie  
koronek,to jednak okazuje się, że schematy tej 
techniki zostały wymyślone dawno temu przez  
mężczyznę, Herberta Nieblinga! Jego projekty  
są jednocześnie pełne prostoty, symetrii i piękna.

Szydełkowe koronki, robione „na okrągło”, 
także wymagają precyzji, ale dla początkujących 
mogą okazać się łatwiejsze. Jeśli chcecie się 
czegoś więcej dowieć, to zajrzyjcie na stronę 
Willowhandmade.pl lub napiszcie do Agnieszki  
i Ireny pod adres pracownia@willowhandmade.pl. 
Na ich profilu na Facebooku można również 
znaleźć proste filmiki i zdjęcia instruktażowe  
dla osób zainteresowanych pracami 
rękodzielniczymi. 

Pufy (także do pokojów dziecięcych) 
to nasze koronne produkty, ale u nas każdy 
znajdzie coś dla siebie – mówi Agnieszka.

Bambusowa etażerka  
z garażu zawędrowała  
do pracowni. Najpierw  
została oczyszczona 
i pomalowana farbami 
kredowymi Autentico 
(Dekudeku.pl). – Lubię  
z nimi pracować – mówi 
gospodymi. – Nadają 
rzeczom szlachetność. 
Maluję nimi także tkaniny, 
ale wtedy farby rozcieńczam 
(efekt jest lepszy). 

Potrzebne będą: dwa kawałki lnu 46x46 cm  
(wytnij je z tkaniny zdekatyzowanej, czyli upranej  
w temp. min. 40˚C, wyszuszowej i uprasowanej), 2 metry taśmy  
ozdobnej, np. z bąbelkami, serwetka bawełniana lub lniana,  
nici, nożyczki, suwak, szpilki, maszyna do szycia.

Nostalgiczne 
poduszki w beżach 

i szarościach  
pasują do niemal 

każdego wnętrza. 
Aby lepiej się 
prezentowały, 

serwetki przed 
naszyciem upierz, 

wykrochmal  
i starannie wyprasuj.


