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„Słuchaj, sztuka to praca!”. Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej.  

Ana Matusevic: Dzisiaj moimi gościniami są projektantki, tworzące łódzką pracownię tkacką Tartaruga – 
Jadzia Lenart, dzień dobry.  

Jadzia Lenart: Cześć. 

I Wiktoria Podolec. 

Wiktoria Podolec: Dzień dobry. 

Pierwsze skojarzenie, jakie mam z Łodzią, ale myślę, że wiele osób tak ma, to jest włókiennictwo. Czy to 
dziedzictwo miało jakiś wpływ na wasze wybory życiowe? 

Wiktoria Podolec: Myślę, że zdecydowanie miało. Mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, ale z tego, co mi 
wiadomo, to tylko w Łodzi istnieją jakieś wydziały, na których można się uczyć tkaniny. My z Jadzią 
studiowałyśmy na Politechnice Łódzkiej wzornictwo ze specjalizacją właśnie z projektowania tekstyliów. 
Natomiast jest jeszcze tkanina na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Z tego co mi wiadomo, to nie ma więcej 
uczelni, gdzie można studiować rzeczy związane z tkaniną. Więc z jednej strony, to nie jest przypadek, a z 
drugiej strony jest trochę przypadek, bo my w sumie na tych studiach wylądowałyśmy z przypadku. No ale nie 
wylądowałybyśmy na nich w jakimś innym mieście, bo nie ma takiej możliwości. Tutaj się tak naprawdę trochę 
wszystko wiąże.  

Czyli to nie jest przypadek, że w Łodzi powstała Tartaruga. A może opowiecie jeszcze w kilku słowach, czym 
jest Tartaruga? 

Jadzia Lenart: W naszej pracowni tkackiej, w Tartarudze, zajmujemy się projektowaniem kilimów i ogólnie 
dekoracji ściennych wykonanych w bardzo tradycyjnej technice kilimowej. Prowadzimy też warsztaty tkackie. 
Wykonujemy też różne mniejsze formy, współpracujemy z architektami, ale głównie nasza praca skupia się na 
tkaniu.  

Jeśli dobrze rozumiem, kilim to jest metoda tkacka czy już gotowy produkt? 

Jadzia Lenart: Nazwą kilim można nazwać gotowy produkt, bo to jest pewien typ dywanu o konkretnych 
cechach, czyli taki, który jest tzw. tkany na płasko, jest z dwóch stron taki sam, jest dosyć ścisło wykonany. 
Więc to są z jednej strony słowa określające technikę, ale też można powiedzieć właśnie, że jest to sama 
technika, technika kilimkarska albo kilim. Tego słowa można używać i do tego, i do tego.  

Jeszcze nie tak dawno w latach 90., 2000. dominowało przekonanie, że stare czy tradycyjne, to jest 
niemodne, niewarte uwagi i od jakiegoś czasu obserwujemy trend powrotu do technik tradycyjnych i do 
rzemiosła tradycyjnego i to co jest wykonane ręcznie, to co jest wykonane przez rzemieślnika jest coraz 
bardziej cenione. Jak wy postrzegacie to zjawisko i tę zmianę, o której mówię? 

Wiktoria Podolec: Tutaj bardzo duże znaczenia ma to, że po prostu następuje też jakaś zmiana pokoleniowa i 
jest taka grupa osób, czy takie pokolenie, które może się to źle kojarzyć z jakimiś takimi czasami trochę 
gorszymi czy trochę smutniejszymi, bardziej szarymi, właśnie te tkaniny na ścianach, takie zakurzone, gdzieś 
tam wiszące sobie smutno w domu, to raz. Ale dwa, to jest też kwestia wzornictwa, bo teraz przez kilka lat był 
powrót tych mebli PRL-owskich, ale jednak te formy mebli tak się nie zestarzały, bo to są często bardzo proste 
projekty takie ponadczasowe. A jednak z kilimami i ogólnie z tkaninami jest trochę inaczej, bo jednak mam 
wrażenie, że samo wzornictwo tkanin, czy ogólnie takie projekty graficzne, to od razu widać, że to się zawsze 
trochę starzeje. Teraz już zupełnie inaczej się projektuje wzory, grafiki, jakieś kompozycje są ciekawsze. Też 
kiedyś nie wszystkie kolory były dostępne. Wielu osobom te lata PRL-u się kojarzą z taką szarością, taką 
monochromatyczną paletą. Na pewno być może nie było dostępnych wszystkich kolorów świata, tak jak my 
teraz mamy, że możemy korzystać ze wszystkich materiałów, które możemy sobie zamarzyć. Kiedyś trzeba 
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było wykonywać rzeczy z tego, co akurat jest albo z tego, co można gdzieś tam zafarbować jakimiś łatwymi 
technikami. Więc myślę, że to też jest kwestia wzornictwa, że w tym momencie też możemy tą samą techniką 
wykonywać tkaniny, które mają bardzo współczesne wzory, chociażby. Ja sama na przykład też mam jakieś 
stare kilimy w mieszkaniu, ale myślę, że to jest dosyć ciężka rzecz do ogrania, po prostu takie bardzo vintagowe 
wzory bardzo ciężko jest umieścić już teraz w jakichś współczesnych mieszkaniach, żeby one po prostu 
wyglądały fajnie. My też od samego początku miałyśmy takie założenie, że chcemy, chociaż też nam się bardzo 
podobają te tkaniny tradycyjne, tkaniny starsze, też bardzo je doceniamy. Natomiast chciałyśmy się oderwać 
trochę od tego wizerunku tej tkaniny takiej, którą pewnie większość z nas miała w głowie. Bo myślę, że my z 
Jadzią w sumie wcześniej też trochę tak o tym myślałyśmy, zanim jeszcze zajęłyśmy się tkaniną. Myślę, że każdy 
podobnie o tym myślał. No ale było dla nas ciekawe to, że dokładnie tą samą techniką przy użyciu tych samych 
materiałów można zrobić coś zupełnie współczesnego, co było robione 100, 200, 300 lat temu, więc tak, to też 
było dla nas wyzwanie i to było ciekawe.  

Jadzia Lenart: Ja może jeszcze wrócę do tej drugiej części tego pytania, skąd zainteresowanie rzemiosłem u 
odbiorców. Myślę, że to się bierze z tego, że przez ostatnie lata dużo było takiej masowości, wszyscy kupowali 
te same meble w IKEI, wszystko to samo i powoli już nasyciliśmy się tym, co jest takie łatwe w dostępie, 
plastikowe, bardzo często tanie, szybko się niszczy. Jest taka chęć ogólna takiego jakby spersonalizowania 
naszych mieszkań, żeby one w końcu też wyglądały inaczej, żeby nie wyglądały jak katalog jednego czy 
drugiego sklepu albo po prostu pierwsza z brzegu otwarta gazeta wnętrzarska. Wydaje mi się, że tutaj też jest 
taka potrzeba posiadania rzeczy już niekoniecznie wykonywanych w wielu sztukach i na szybko, tylko raczej 
czegoś takiego, czego dotknął właśnie człowiek, rzemieślnik w trakcie produkcji. I to chyba taki pierwszy ruch 
był w takim dużym powrocie ceramiki i w takim masowym wysypie różnych pięknych marek, które 
proponowały właśnie takie autorskie projekty. My się niekoniecznie przytuliłyśmy do tej ceramiki, ale myślę, 
że to jest podobny nurt i sposób myślenia, jeżeli chodzi o kupowanie jakichś produktów do domu, że one 
jednak mają mieć w sobie coś więcej, jakąś historię, jakiś błąd może czasami albo coś nieidealnego, ale widać, 
że to jest zrobione przez człowieka.  

Tak was słucham i czuję, że macie bardzo przemyślane to wszystko, czym się zajmujecie, co chcecie 
zaoferować i chciałam z wami pomówić trochę o przekuwaniu tego waszego zamiłowania do rzemiosła na 
pracę, na biznes. Więc może wspólnie spróbujmy rozbić to, czym się zajmujecie, na poszczególne elementy 
i przyjrzeć się każdemu z nich. No więc sięgnijmy do samego początku. Spotkałyście się na studiach i kiedy 
pojawił się ten moment, że zaczęłyście myśleć nad wspólnym projektem, wspólnym działaniem i biznesem?  

Jadzia Lenart: U nas było tak, że na studiach pracowałyśmy nad wieloma projektami, po prostu taki był system 
studiów, że było dużo pracy w grupie i my bardzo często z Wiktorią różne projekty na studiach robiłyśmy 
razem, dobrze się dogadywałyśmy. W sumie jednocześnie, gdzieś tam bardzo spodobało nam się tkanie, tkanie 
jako sama technika, jako możliwość wykonywania takich dekoracji do domu. Zauważyłyśmy, że to jest bardzo 
piękne i bardzo popularne zagranicą. U nas w sumie ta tkanina jeszcze nie wracała w takiej formie 
współczesnej, nowoczesnej, bardzo kolorowej i niezupełnie związanej z takimi smutnymi latami, o których 
rozmawiałyśmy. Był taki moment, to była końcówka naszych studiów, gdzie trochę zastanawiałyśmy się, co my 
mogłybyśmy robić, gdzie mogłybyśmy pracować i nad czym spędzałybyśmy całe swoje dnie, no i tak nie do 
końca podobała nam się wizja tego, że miałybyśmy pracować w takim [first fashion? 0:09:49], bo była to jedna, 
może nie, że jedyna alternatywa, ale jedna z kilku, po prostu produkowanie, projektowanie tkanin, które 
później byłyby używane w takiej szybkiej modzie albo gdzieś tam we wnętrzach. Cały czas jakby tutaj jest mowa 
o tkaninach, które są na sezon, które są bardzo często wykonane ze słabej jakości materiałów, to pole popisu 
dla projektanta jest dość wąskie. I jest też ta świadomość tego, jak długo będzie służył produkt, który się 
produkuje i projektuje, tak że to trochę nam się nie podobało. I tak szukałyśmy swojego miejsca, cały czas coś 
tak tkając w domu, bo po prostu podobała nam się ta technika i podobała nam się sama ta czynność, co można 
z tego uzyskać. I właśnie był ten moment, w którym musiałyśmy podjąć decyzję i wynikało to z tego, że w Łodzi 
wtedy, gdy my studiowałyśmy, co dwa lata ogłaszany był taki konkurs w przestrzeni Art Inkurabor, czyli jest to 
inkubator dla przemysłów kreatywnych. Oni ogłaszali konkurs, ogłaszali nabór, co dwa lata można było pod 
ich skrzydła się dostać. Mogłyśmy to już zrobić w trakcie studiów, czyli założyć firmę albo mogłyśmy czekać 
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kolejne dwa lata i dopiero wtedy brać udział w tym konkursie. No ale tutaj było to – a co my przez te dwa lata 
będziemy robiły, a może wiadomo, gdzieś się rozjedziemy po różnych miastach, krajach i już tam nic nam się 
nie uda zrobić. W sumie zdecydowałyśmy się, że już pod koniec tych studiów będziemy startowały w konkursie 
i założymy markę, która będzie zajmowała się robieniem dywanów ręcznie.  

Wiktoria Podolec: Mianowicie miałyśmy jakąś tam wizję od samego początku, ale wiadomo, że jakoś to nie 
było sprecyzowane. My nie pracowałyśmy też nigdy w branży, poza jakimiś zleceniami, które dostawałyśmy, 
ale tak realnie nie miałyśmy żadnego doświadczenia, nie wiedziałyśmy trochę, jak to wygląda. Nie miałyśmy 
też doświadczenia tak naprawdę w takich różnych rzeczach, na przykład sprzedaży, czy w różnych sektorach, 
którymi też się trzeba zajmować, kiedy się ma taką małą pracownię. Tak naprawdę, to co my mogłyśmy robić, 
to wrzucałyśmy sobie zdjęcia na Instagrama i tam dostawałyśmy lajki i obserwatorów i widziałyśmy, co się 
ludziom podoba, co się nie podoba, ale tak realnie, to w sumie nie wiedziałyśmy, czy to się będzie sprzedawać, 
czy nie. My nastawiałyśmy się na początku bardzo mocno, że będziemy raczej sprzedawać te rzeczy zagranicą, 
bo w sumie tak założyłyśmy, że Polska może być trudnym rynkiem na tego typu rzeczy. Raz, że nie ma takich 
rzeczy w Polsce za bardzo, wtedy, jak my to robiłyśmy, to w ogóle nie było czegoś takiego jak współczesne 
tkaniny, takie do domu, które można sobie kupić, autentycznie nie było nic. I to, że nie było nic znaczy, że też 
konsumenci nie mieli takiej świadomości, że takie rzeczy istnieją, że oni mogą sobie coś takiego znaleźć, że 
mogą powiesić. Na początku w ogóle miałyśmy problem z tym, żeby ludziom uświadomić na przykład, że to się 
wiesza na ścianie. To są takie rzeczy, które teraz z perspektywy czasu się wydają absurdalne, ale że – po co mi 
są w ogóle te kilimy, po co mi to jest? Z takimi rzeczami trochę się zmagałyśmy na początku, a wiedziałyśmy, 
że zagranicą ten rynek jest większy, chodzi mi o takie osoby, które w bardzo podobny sposób działają, czyli są 
takimi [makersami? 0:13:38], powiedzmy, po prostu siedzą sobie w pojedynkę domu, robią sobie jakieś swoje 
artystyczne czy rzemieślnicze produkty i sprzedają pojedyncze sztuki. Te biznesy też się zazwyczaj nie rozwijają 
w coś takiego wielkiego, po prostu są to zazwyczaj małe pracownie. Więc widziałyśmy, że ludzie tak 
funkcjonują, ale tak naprawdę to był dla nas skok na głęboką wodę, ale z drugiej strony też nie było to dla nas 
jakieś ekstremalne ryzyko, bo samo zaczęcie tej działalności nie wymagało od nas jakichś wielkich inwestycji. 
Miałyśmy na początek jakieś materiały, z których robiłyśmy to, nie wiem, gdzieś dostałyśmy od kogoś jakieś 
stare przędze, trochę się kupiło, trochę gdzieś tam, ktoś nam podrzucił, tu na uczelni nam ktoś dał jakieś stare 
przędze, tak że trochę pozbierałyśmy, a ramę podstawową można sobie zbić z tego, z dwóch desek i gwoździ, 
więc to też nie było jakieś trudne. Stosunkowo małym nakładem finansowym mogłyśmy sobie tą działalność 
zacząć. Po prostu stwierdziłyśmy, że zobaczymy, jak to się potoczy i czy coś z tego będzie. Tak się to powoli 
toczyło, toczyło i w sumie jakoś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. 

Więc musiałyście sobie najpierw wyedukować, wychować tego klienta swojego w Polsce? 

Wiktoria Podolec: Tak, trochę tak.  

Wspomniałyście o Art Inkubatorze. Inkubatory również funkcjonują w różnych miastach Polski, co wam dało 
bycie w tym inkubatorze? 

Wiktoria Podolec: Trzeba zaznaczyć, że są różnego typu inkubatory i nie wszystkie inkubatory działają na 
podobnych zasadach, bo wiem, że jacyś nasi znajomi są w inkubatorze w Warszawie, gdzie oni w ogóle nie 
zakładają swojej firmy, tylko rozliczają wszystkie dochody, rozliczają przez ten inkubator. Część inkubatorów 
tak działa. Natomiast ten nasz inkubator działał w ten sposób, że my musiałyśmy założyć firmę i my w ramach 
tego, że dostałyśmy się do tego inkubatora, to mogłyśmy wynająć pracownię w super miejscu, naprawdę w 
centrum miasta, w takiej wyremontowanej fabryce zrewitalizowanej, gdzie odbywa się co roku Design 
Festiwal, więc jesteśmy właściwie w centrum takiego życia związanego z designem nie tylko w Łodzi, ale też w 
Polsce tak naprawdę. Jest dookoła nas mnóstwo osób, które działają w branży kreatywnej, więc ta pracownia 
była bardzo po niskich kosztach, a była bardzo fajnie przystosowana dla nas, wszystko tam było. Mieliśmy też 
porady różne, z zakresu księgowości, jakieś prawnicze, na przykład bardzo dla nas pomocne było to, że 
mieliśmy szkolenia z social mediów na takim poziomie już profesjonalnym, z różnymi specjalistami, gdzie 
naprawdę bardzo dużo się nauczyłyśmy. I sam fakt, że jest się w takim bardzo kreatywnym otoczeniu, to jest 
bardzo ważne, bo nawiązuje się bardzo dużo współprac. My będąc w tym inkubatorze bardzo często różni 
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ludzie nam pomagali, nie wiedziałyśmy, jak coś zrobić, zawsze ktoś wiedział. Jak nie wiedziałyśmy, nie wiem, 
takie rzeczy prozaiczne, na przykład z podatkami albo z jakimiś współpracami z klientami zagranicy, to są takie 
rzeczy, co w ogóle nie ma się o tym pojęcia na początek. Tam na przykład jest ktoś, bardziej doświadczony czy 
coś i zawsze pomoże, gdzieś tam po takie rzeczy, że jak miałyśmy sesję zdjęciową i trzeba było coś wynieść, 
byli ludzie, żeby nam pomóc i żeby przenieść rzeczy. To są czasami śmieszne w sumie, wydaje się, takie drobne 
rzeczy, ale to jest bardzo ważne na początek i bardzo dużo fajnych ludzi tam poznałyśmy. Pierwsze dwa lata 
były super, ale już pod koniec tych dwóch lat to już nam tam było ciasno, więc tak czy siak po dwóch latach się 
kończy umowa i trzeba zrobić miejsce dla następnej firmy.  

Dwa lata w inkubatorze. Pracownia się rozrasta, przenosicie się do nowego miejsca. Czy również się rozrasta 
wasz zespół? 

Jadzia Lenart: To w sumie trochę trwało, to rozrastanie się naszego zespołu i trochę ciężko jest mi powiedzieć, 
kiedy to tak naprawdę nastąpiło, bo od jakiegoś czasu pracuje z nami Agata, która była najpierw u nas na 
praktykach. Ja nawet nie wiem, ile razy ona był u nas na praktykach.  

Wiktoria Podolec: Była trzy razy, trzy lata z rzędu, ale chyba robiła cztery praktyki, bo ona jeszcze studiowała 
trzy kierunku bodajże, więc z różnych kierunków robiła różne praktyki u nas i faktycznie chodziła trzy lata z 
rzędu na praktyki, więc wszystkiego się nauczyła przez te trzy lata.  

I dobrze ją znałyście. 

Jadzia Lenart: Tak, dobrze się poznałyśmy, super się dogadujemy i sam fakt, że wejście do pracowni, takiej jak 
nasza, wymaga jakichś umiejętności, jakby nauczenie pracownika, żeby wykonywał wszystko w takiej jakości, 
jak my chcemy dostarczyć klientom, no to jest rzeczywiście rzeczą czasochłonną. Nauka tkania, to nie jest rzecz, 
której można się nauczyć wszędzie, nie jest to też jakieś strasznie trudne, bo ludzie robią to od lat, i to jest 
technika bardzo prosta, ale raczej wymaga czasu po prostu.  

Wiktoria Podolec: Czasu, żeby swoje umiejętności doszlifować, bo można się nauczyć bardzo łatwo, ale trzeba 
bardzo dużo czasu poświęcić, tak jak Jadzia mówi, żeby po prostu doprowadzić to do takiego wysokiego 
poziomu.  

Jadzia Lenart: Tak. I właśnie Agata bardzo dzielnie u nas się pojawiała na tych praktykach, szkoliła się. W 
pewnym momencie pojawiło się u nas takie dosyć duże zlecenie, tak mi się wydaje, że to było, może coś kręcę, 
ale myślę, że to było tak. Wtedy właśnie zapytałyśmy, czy nie chciałaby tak dorywczo może z nami pracować, 
w momentach, kiedy mamy jakieś takie urwanie głowy i nie dajemy sobie same rady. Ona jeszcze wtedy 
studiowała, więc dla niej to było też fajne rozwiązanie. I z takiej pracy dorywczej, na taką coraz mniej dorywczą 
przechodziłyśmy i w sumie teraz to już siedzimy codziennie razem w pracowni, tak że jakoś właśnie się to 
rozwinęło w tą stronę. U nas też tej pracy pojawiało się coraz więcej i z miłą chęcią z tych dodatkowych rąk do 
pracy korzystałyśmy.  

Wiktoria Podolec: Ale to, że potrzebowałyśmy kogoś do pomocy, wiązało się z tym, że oprócz tego, że 
sprzedajemy swoje tkaniny, to też sprzedajmy takie zestawy „Zrób to sam”, gdzie można sobie kupić takie małe 
krosno z przędzami itd. i my przygotowałyśmy do tego instrukcję, jakieś filmy itd., i po prostu ktoś może sobie 
to kupić i tkać u siebie w domu, uczyć się samemu. Natomiast, jak ktoś coś zamawia, to trzeba to spakować i 
trzeba to wysłać. Wydaje mi się, Jadzia, że ty mówisz, że zlecenia, a wydaje mi się, że Agata w sumie tak 
całkowicie zaczęła przed świętami u nas, w sensie w listopadzie albo w październiku w zeszłym roku, jak zaczęły 
się zamówienia świąteczne i my już stwierdziłyśmy, że to już jest ten moment, że my nie damy rady tego same 
obsługiwać, bo mogłybyśmy cały dzień siedzieć i pakować i po prostu nie miałybyśmy czasu w ogóle, żeby tkać 
swoje tkaniny. Ogólnie Agata tka też i tka bardzo dużo, natomiast też ona nas odciążała w takiej, no my to 
nazywamy trochę taka [ns 0:21:26] robota, czyli po prostu pakowanie paczek. To się wydaje tylko włożyć do 
pudełka, zawinąć w papier, wydrukować etykietę. No ale żeby przygotować tą etykietę, żeby wydrukować, 
żeby coś tam powkładać, żeby wszystko było, sprawdzić itd., no to jednak zajmuje dużo czasu. To się wydaje, 
że to jest chwila, ale to tak grosz do grosza i zbiera się z tego godzinka albo parę godzinek w ciągu dnia. Więc 
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w sumie i w tym roku doszłyśmy do tego, że zaczyna nam być szkoda tej pracy Agaty, bo ona bardzo dobrze 
już teraz tka, potrafi robić super tkaniny i w sumie stwierdziłyśmy, że trochę szkoda nam jej umiejętności na 
to, żeby ona znowu, tak samo, jak nam było najpierw szkoda siebie, że my siedzimy i pakujemy te paczki, tak 
teraz nam w sumie szkoda, że Agata siedzi i pakuje te paczki, więc teraz mamy jeszcze nową dziewczynę, na 
pół etatu przychodzi do nas nam pomagać z taką już pracą. To znaczy, ona na przykład się zajmuje tym, że 
właśnie będzie obsługiwała zamówienia, ale też na przykład ona wykańcza nam tkaniny, w sensie, że każdą 
tkaninę, którą my tkamy, no to tkamy ją na przykład przez tydzień, czy przez kilka dni i później przychodzi ten 
moment, że tą tkaninę się odcina z krosna i trzeba ją tak jakby wykończyć. To znaczy trzeba powiązać supełki, 
żeby tam się nic nie spruło. To nie jest jakąś taka praca trudna, po prostu wymaga jakiejś tam manualnej 
sprawności, ale to nie jest trudne, więc na przykład ta nowa dziewczyna, która u nas pracuje, no to ona też 
takie rzeczy robi. Takie drobne, w stylu: trzeba dosyć metkę, wyprasować, czy coś, to są takie rzeczy, których 
my już nie musimy robić i może je robić ktoś inny. Na ten moment w sumie jesteśmy takie w miarę odciążone 
przez dziewczyny. Mam wrażenie, że i tak mamy cały czas tyle samo pracy, nie czuję, żeby to było bardzo dla 
nas uwalniające, natomiast nie potrafię sobie wyobrazić, co by było, jakby dziewczyn nie było, to to by już w 
ogóle była tragedia. Do pełni szczęścia by nam brakowało managerki, żeby zajmowała się kontaktem z 
klientami, no bo to też my cały czas robimy. Zazwyczaj ja przygotowuję wyceny, piszą jacyś klienci, czasami od 
jakiegoś zapytania do zamówienia tak naprawdę trzeba wymienić 10 maili albo coś, trzeba różne wyceny 
przedstawiać, pokazywać różne przykłady. To też wydaje się, że to jest tylko mail, to jest tylko odpisać, ale to 
zajmuje tak dużo czasu w ciągu dnia i nagle, jak takich klientów jest codziennie kilku albo w tygodniu kilku, no 
to nagle z tego robi się praca dla kolejnej osoby. Widzimy też czasami u siebie w firmie, że możliwości są tak 
bardzo duże, że mogłybyśmy tyle rzeczy popchnąć do przodu, ale po prostu nie mamy na to czasu, nie możemy 
łapać się wszystkiego, bo po prostu nie ogarniamy tego. A z drugiej strony też nie chcemy w nieskończoność 
tej firmy rozdmuchiwać, no to nie czujemy, żeby to było potrzebne, też fajnie nam się pracuje w takim małym 
zespole, gdzie wszystkie się znamy dobrze i się lubimy. Docelowo dla nas takim wymarzonym miejscem, do 
którego my dążymy jest takie miejsce, że będziemy sobie pracować w tym małym zespole i będziemy my z 
Jadzią mogły robić te rzeczy, które chcemy robić, na przykład te projekty, które nam się najbardziej podobają, 
albo na przykład robić jakieś swoje, żeby mieć czas na eksperymentowanie, na przykład z jakimiś innymi 
technikami, żeby mieć czas na przykład, żeby siedzieć dwa miesiące nad jednym wzorem i sobie coś tam 
dziubać, bo będziemy też miały dziewczyny, które będą robiły takie rzeczy na bieżąco, na co dzień co trzeba 
robić. Też szukamy takiego, trochę [Noskowic? 0:25:35] nam pokazał, że też chcemy zabezpieczyć tą naszą 
pracę i tą naszą przyszłość, w tym sensie, że na przykład myślimy o tym, że nie wiem, co się stanie, jak ja na 
przykład zachoruję, albo coś się stanie i ja nie będę mogła pracować, to chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, 
że jeżeli jedna z nas powie, że chce sobie wziąć roczny urlop albo nie chce pracować przez rok, to ta firma 
będzie dalej sobie bez problemu działała i że po prostu będziemy miały większą swobodę. Więc to jest takie 
optimum, do którego dążymy, no i żeby to osiągnąć, to musimy mieć kilka osób w pracy, ale też nie chcemy 
dążyć do wielkiej manufaktury.  

To co mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie o skalowalność tego biznesu też chciałam was zapytać, ale 
rozumiem, że duża skalowalność nie wchodzi w grę. Nieduża pracownia z kilkorgiem pracownikami, to jest 
coś co was interesuje?  

Jadzia Lenart: Tak, dokładnie. To też nie było tak od początku, bo w sumie, jak zakładałyśmy firmę, to miałyśmy 
trochę takie – no nie wiem, czy ambicje, to jest dobre słowo, ale jednak miałyśmy tą wizję, że może będziemy 
robić więcej, czyli że będzie super, będzie jednak dużo ludzi pracowało i będziemy produkowały, wytwarzały 
dużo kilimów, tkanin, może jeszcze coś innego, a może ręczniki, a może koce, no ale jakby te nasze, to nie były 
jakieś takie twarde plany, tylko rozmyślania. Ale zrewidowało to bardzo jedno zlecenie, które wymagało od 
nas wyprodukowania bardzo dużej ilości tkanin, w bardzo krótkim czasie i to był ten moment, kiedy Agata nam 
pomagała, jeszcze przez chwilę Marysia do nas wpadała, żeby z nami tkać i po prostu my całe lato, jakby ja 
nawet nie wiem, co się działo tego lata, bo ja całe lato tkałam. Okazało się, że to wcale nie jest fajne, kiedy 
trzeba robić tak dużo i tak szybko. Później, kiedy byłyśmy na takim wyjeździe, na takiej konferencji, spotkaniu 
rzemieślników w Cieszynie, gdzie poznałyśmy właśnie takiego pana zajmującego się ceramiką i on pracował 
sam, pracował z żoną, robił świetne rzeczy, ale zupełnie nie chciał się rozwijać, nie chciał zatrudniać nie 
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wiadomo, jak wiele osób i robić więcej tych kubków i więcej tych misek, bo po prostu nie zależało mu na tym, 
żeby zarządzać nagle ludźmi, zarządzać projektami, odpisywać na miliony maili, tylko po prostu chciał robić to 
co lubi. I to dla nas było takie bardzo odkrywcze, że rzeczywiście nie musimy się jakoś tak super rozwijać, że w 
ogóle skąd się to wzięło, że nagle musimy mieć ogromną pracownię, że dużo ludzi, że dużo robić, że szybko, że 
to jakby spowodowało, że zatraciłyśmy tą przyjemność w samej tej pracy. W sumie założyłyśmy Tartarugę, bo 
lubimy tkać, lubimy to robić i to jest piękne rzemiosło, a w momencie, kiedy ta firma byłaby większa i większa 
i większa, to prawdopodobnie w ogóle nie siadałybyśmy do krosien, bo musiałybyśmy tylko projektować, albo 
tylko zarządzać, albo tylko odbierać telefony, no i to już by poszło w taką stronę, której nie chcemy. To był dla 
nas taki moment, że stwierdziłyśmy, że ok, fajnie jest się rozwijać, ale może rozwijać niekoniecznie w 
kontekście tego, żeby ta firma była coraz większa.  

Wiktoria Podolec: Teraz, w sumie jakieś plany, jakieś inwestycje, które chcemy robić, to w tym momencie 
inwestujemy nasz czas i nasze pieniądze, na przykład w to, żeby tą firmę rozwijać pod tym kątem o tym, o czym 
mówiłam, żebyśmy my mogły mniej pracować, a więcej zarabiać. Nie inwestujemy, żeby mieć lepsze maszyny, 
żeby mieć więcej ludzi, czy żeby więcej osób mogło tkać, czy żeby zainwestować w promocję, żeby więcej 
sprzedawać, tylko jakby staramy się tak wszystko zoptymalizować, żeby mieć jak najwięcej czasu dla siebie i 
żeby zajmować się tym, co my chcemy realnie robić, a po prostu, żeby to cały czas przynosiło jakieś dochody. 
I też na przykład to, w co my inwestujemy i to, jakby jest taką platformą, na której my się chcemy rozwijać, 
żeby na przykład inwestować w to, żebyśmy miały lepsze warunki pracy, żeby ta pracowania była dla nas 
bardziej przyjazna. Dlatego to, o czym ci mówiłam na początku jeszcze, poza nagraniem, że szukamy sobie 
powoli lepszej pracowni, że też szukamy takiego miejsca, gdzie będą super warunki do pracy, gdzie się 
będziemy też dobrze czuły, że tak będziemy czuć, że to jest to miejsce, gdzie my chcemy pracować, no bo tak 
naprawdę to są takie rzeczy, które są najważniejsze dla nas w tym momencie, żeby cały czas w tej pracy mieć 
przyjemność i żeby codziennie po prostu otwierać drzwi z uśmiechem, a nie z takim „o nie, znowu”.  

Fajnie to tak z boku wygląda, że zatrzymałyście się w pewnym monecie na chwilę refleksji, czego tak 
naprawdę chcecie. Bo rzeczywiście jest w dzisiejszym świecie taka presja, to co Jadzia mówiłaś, że rozwój, 
ale w znaczeniu rozrastania się firmy, bo wasz rozwój, to wy cię ciągle rozwijacie, natomiast firma nie musi 
się rozrastać do fabryki, żeby zarabiać i żeby utrzymywać swoich pracowników. Natomiast ja chciałam zrobić 
jeszcze na chwilkę krok wstecz w naszej rozmowie, bo zażartowałam, że musiałyście wychować swojego 
klienta, no ale to nie do końca jest chyba żart, bo rzeczywiście klientów w Polsce na takiego typu rękodzieło, 
rzemiosło, za bardzo nie było, wtedy, kiedy zaczynałyście, jaką strategię obrałyście w opowiadaniu o swoim 
produkcie, o swojej pracy, żeby przekonać do siebie i do tego co robicie?  

Wiktoria Podolec: Chyba nie miałyśmy żadnej. [śmiech] 

Jadzia Lenart: Po prostu nie miałyśmy strategii. To wyszło tak bardzo naturalnie, bo po prostu pokazywałyśmy, 
głównie na Instagramie, bo to jest jednak taka platforma, gdzie jest nas najwięcej, pokazywałyśmy naszą pracę, 
pokazywałyśmy, jak to wygląda, jak długo powstają rzeczy. Opowiadałyśmy o tym, czym są kilimy, jak można 
tego używać. Robiłyśmy dużo zdjęć, robiłyśmy zdjęcia w trakcie pracy, opisywałyśmy to też na Facebooku. 
Miałyśmy to szczęście, że to weszło na takiej fali powrotu rzemiosła, tego zainteresowania takimi rzeczami 
robionymi ręcznie, że w momencie, kiedy wystartowałyśmy z Tartarugą, gdzieś tam po niedługim czasie bycia 
na rynku, interesowały się nami różne media tradycyjne typu gazety czy jakieś portale internetowe, bo byłyśmy 
chyba takim trochę zjawiskiem dziwnym i fajnie było o nas napisać jakiś krótki artykuł, na przedostatnią stronę 
– bo o tam, coś dziwnego robią. W sumie to było też w pewnym sensie pomocne, bo działo się samo. Trochę 
miałyśmy, myślę, szczęście w tym, że rzeczy działy się same. Oczywiście w tym było dużo naszej pracy właśnie 
tej przy krosnach i tej instagramowej i takiej jakby samej radości z tego, co robimy. Z jednej strony to było 
trudne, że nie miałyśmy konkurencji, bo nikt nie pokazał klientom, co to jest i jak się z tym obchodzić, na ale z 
drugiej strony po prostu było to, że nikt więcej tego nie robił i że byłyśmy czymś takim interesującym.  

A jaki jest wasz klient obecnie, jakie ma oczekiwania? Czy wiecie, kto do was przychodzi? 
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Wiktoria Podolec: Zazwyczaj większość naszych klientek, to są kobiety, nie powiem, że wszystkie, ale chyba 
raczej większość. Często to są takie osoby koło trzydziestki, koło czterdziestki, to jest najczęściej taki przedział 
wiekowy. To jest największa grupa naszych odbiorców, ale też to są też takie osoby, na przykład w wieku 
bardziej już naszych rodziców, gdzie oni na przykład właśnie pamiętają to ze swojego domu, że jak byli mali to 
oni tkali, albo że babcia miała krosno, albo że oni pamiętają, że 50 lat temu w podstawówce to mieli to na 
technice czy gdzieś tam. Te starsze pokolenia mają być może większą świadomość z takich rzeczy robionych 
ręcznie, że oni wiedzą, ile trzeba było czasu poświęcić albo, że kiedyś na przykład w latach 60. czy w latach 70., 
oni na przykład wiedzą, jakie to był drogie rzeczy, w sensie, że to były takie dobra ekskluzywne, tak naprawdę 
i to się kupowało na przykład na ślub, na jakieś super okazje, ale to nie było tak, że każdy mógł sobie pozwolić, 
żeby tak z dnia na dzień sobie to kupić, więc oni jakby znają wartość tego i są bardzo przeszczęśliwi, że ktoś w 
ogóle chce jeszcze to robić teraz, więc takie też są osoby, ale myślę, że duża większość to są jednak takie osoby, 
mniej więcej między 30 a 40 rokiem życia. To jest chyba taka facebookowa grupa zakupowa, tak mi się wydaje.  

Jadzia Lenart: Tak, to się właśnie wiąże z tym, że te osoby pewnie się urządzają, tworzą sobie ten swój nowy 
dom, nowe wnętrze, ale często też te produkty, które sprzedajemy, mamy taką świadomość, że to są rzeczy 
takie prezentowe, gdzieś na okazje ślubno-weselne czy jakieś ważne moment w życiu. Tak że, tak. 

Wiktoria Podolec: Ale to jest to, co ty mówisz, Jadzia, że to są osoby, które się urządzają, ale to też nie jest tak, 
że – a dobra, no to kupię sobie dywan, bo muszę mieć dywan pod stół i dobra, to kupię akurat ten dywan, tylko 
właśnie te osoby, które do nas przychodzą, no to one są bardzo świadome tego, jaką my jesteśmy firmą, co 
my robimy, więc myślę, że to są zdecydowanie tacy bardzo świadomi konsumenci. Na przykład myślę, że dla 
tych osób jest bardzo ważne, że oni wiedzą, kto to zrobił dokładnie. My te wszystkie tkaniny sygnujemy, ale 
sam fakt, że my też nie chowamy się gdzieś za tymi tkaninami, tylko same pokazujemy swoje twarze, że my to 
zrobiłyśmy. Wiadomo, gdzie to było zrobione, wiadomo, z czego to było zrobione, więc wiadomo, że są to na 
przykład albo pojedyncze egzemplarze, albo limitowane. Też jak są jakieś limitowane kolekcje, które mają po 
kilka egzemplarzy z jednego wzoru, to i tak nie będzie dwóch takich samych, bo nie da się dwa razy zrobić tak 
samo. Więc jest taka świadomość, że ma się coś takiego naprawdę wyjątkowego, i właśnie tak mogę pochwalić 
naszych klientów, że są fajni.  

Jadzia Lenart: Tak. Ja też jeszcze chciałam dodać to, że to nie jest taka klasyczna grupa klientów, te osoby, 
które się u nas pojawiają. 

Wiktoria Podolec: No nie, nie są to ludzie, którzy zobaczą i kupują, tylko [ns 0:37:33]. 

Jadzia Lenart: Tak, dokładnie, że często jest tak, gdy jeździmy na targi, że widzimy się z kimś, no teraz długo 
tych targów nie było, ale gdzieś tutaj jakiś powrót pewnie będzie do tej formy, ale było tak, że na przykład 
widziałyśmy jakąś twarz, drugi, trzeci raz, ktoś tam znowu dopytywał o ten dywan i na przykład za czwartym 
razem w końcu go kupił albo zamówił sobie jakiś podobny, robiony już stricte do swojego wnętrza, albo z innym 
kolorami, albo cokolwiek mógł znaleźć w naszej ofercie. Tak że często to jest właśnie tak i to jest dla nas też 
super, że nie ma takich pochopnych decyzji, w momencie, kiedy ktoś kupuje nasze produkty, tylko raczej to są 
takie przemyślane decyzje i rzeczy.  

Też mi się bardzo podoba hasło, które znalazłam gdzieś na waszej stronie, że to jest kilim na całe życie, więc 
decyzje życiowe jednak się podejmuje po pewnym namyśle, ale z drugiej strony wasze prace nie są tanie, to 
też jest element wpływający na proces podejmowania decyzji. A jak wy wyceniacie swoje produkty? Bo 
wyobrażam sobie, że wycenienie na podstawie roboczogodzin jest generalnie łatwe, ale kiedy wchodzi w to 
jeszcze ten fakt, że jest to limitowana kolekcja czy też autorski pomysł.  

Wiktoria Podolec: Ogólnie jednak w większości wyceniamy to na podstawie roboczogodzin, mniej więcej w 
tym momencie już tyle tych tkanin zrobiłyśmy, że mniej więcej patrząc na wzór jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jak długo to zajmie, żeby tą tkaninę zrobić. Oczywiście też do tego doliczamy często wykonanie projektu. 
Zazwyczaj wykonanie projektu, to jest od 10 do 20% ceny całej tkaniny. Zdarza się, że jest bardzo duża tkanina, 
więc to faktycznie dużo czasu też trzeba poświecić na wykonanie tego projektu, więc wtedy ta cena jest trochę 
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wyższa od tych roboczogodzin, gdzie tą podstawą jest wynagrodzenie pracownika, ile dostanie pracownik za 
ten kilim. Pracownik, czyli albo ja, albo Jadzia, albo Agata, albo już nie mam więcej właściwie w tym momencie. 
W tym momencie nie przeliczam już na roboczogodziny, tylko przeliczam na roboczo dni, z tego względu, że 
wcześniej wyceniałyśmy na podstawie takich godzin, natomiast trochę to dla nas było takie kłopotliwe. Nie 
wiem, czy w ogóle Jadzia, bo ja się zajmuję tym, być może dla Jadzi to będzie niespodzianka, bo w sumie, ci o 
tym, Jadzia, jeszcze nie opowiadałam, że wcześniej, jak wyliczałyśmy na podstawie godzin, to często się 
zdarzało tak, że zakładałyśmy, że będzie praca 8 godz. dziennie, tak jak dzień pracy, 8 godzin dziennie, no to 
spoko. Na przykład, że mamy jakiś kilim wyliczony na 24 godziny, więc wychodzi mi w sumie 3 dni robocze, 
więc jakby koszty stałe wyliczałam dla trzech dni roboczych. No ale w sumie po czasie się okazało, że my nie 
pracujemy po 8 godz. dziennie, tylko w tym momencie pracujemy bardziej po 5-6 godz. dziennie i nie 
pracujemy nigdy 8 godz. Nawet to nie chodzi o to, że nam się nie chce, ale po prostu nie da się tak długo, 
znaczy da się, ale to jest bardzo niedobre dla zdrowia, żeby siedzieć aż tak długo przy krośnie, więc my sobie 
ten czas ograniczyłyśmy do 5-6 godz. Więc już w tym momencie obliczamy to na podstawie roboczodni, a nie 
roboczogodzin. Więc na podstawie dni, ja od tych dni też wyliczam koszty stałe, jakie ponosimy w związku z 
tym, czyli wynajmem pracowni, jakieś tam ubezpieczenia, różne rzeczy. Wydaje się, że to jest jakiś tam ułamek, 
ale na przykład u nas te koszty stałe są bardzo wysokie, bo z racji tego, że krosna są duże my musimy mieć 
bardzo dużą pracownię, więc sam wynajem pracowni dla nas, to jest bardzo duży koszt. Do tego wiadomo, 
dodaje się jakieś marże, jakieś tam różne rzeczy, które zawsze się dodaje i w ten sposób mniej więcej się to 
wycenia. Mam wrażenie, że i tak od początku w miarę nam się udało te tkaniny jakoś wyceniać tak, że nie 
byłyśmy stratne. Ale to też w sumie zaczęło się od tego, że jak my zakładałyśmy firmę i właśnie miałyśmy być 
w tym inkubatorze, tak równolegle robiłam chyba jedno albo dwa szkolenia. Jedno szkolenie miałam bardzo 
rozbudowane z pisania biznes planu i to było w sumie takie szkolenie, na które ja chodziłam miesiąc prawie 
codziennie, no i tam wiadomo nie tylko pisaliśmy biznesplan, ale różne strategie przerabialiśmy, jak wyceniać 
produkty itd. No to myślę, że to było bezcenne, bo wcześniej, jak ja mniej więcej wyceniłam te produkty nasze, 
to ta cena była dwa razy za niska, właściwie to by nie było na pokrycie kosztów, więc to są takie rzeczy, gdzie 
mi się wydawało, że my jeszcze na tym zarobimy, a okazuje się, że takie ukryte koszty i to, co w tą cenę 
produkty się wlicza, to w ogóle o tym nawet nie pomyślałam na początku, że to jest dla osoby, która nie ma 
nic wspólnego z biznesem czy z prowadzeniem działalności, to jest w ogóle czarna magia. Myślę, że to było 
bardzo pomocne, że miałyśmy to na samym początku, jak startowałyśmy z firmą, bo nie miałyśmy po postu 
takiego problemu, że pracujemy, a tu się okazuje, że nie mamy z tego pieniędzy. A drugi problem by był taki, 
że na początku wyceniłybyśmy za tanio i później nagle się okazuje, że muszę wycenić drożej, a klienci – a czemu 
to było wcześniej dwa razy tańsze, a teraz jest dwa razy droższe? Myślę, że w miarę nawet to jakoś nam się 
udało zrobić. Ale też na przykład my w sumie stosunkowo narzucamy bardzo małą marżę. Te tkaniny są bardzo 
drogie w stosunku do jakichś tam tkanin przemysłowo wytwarzanych, ale my mamy narzuconą minimalną 
marżę, do tego stopnia, że jeżeli mamy sprzedawać nie przesz swój sklep, tylko na przykład przez jakiegoś 
dystrybutora czy przez jakiś zewnętrzny sklep, no to dla nas to jest tak, jakby za zwrot kosztów bardziej praca, 
nie zarabiamy na tym nic, jeżeli sprzedajemy przez jakiegoś pośrednika na przykład. Nie chciałyśmy też 
narzucać na te produkty takiej dużej marży, bo ja wiem, że jak jest rzemiosło artystyczne, powiedzmy, bo ten 
zwrot jest taki staroświecki, ale powiedzmy, że o to chodzi, czyli takie rzemiosło galeryjne, gdzie już te produkty 
są sprzedawane w galeriach, no to te marże tam potrafią być kilkukrotnie wyższe, niż to co my narzucamy, no 
bo to też są rzeczy unikatowe. To jest oczywiste, że gdzieś tam ta marża jest wysoka i te ceny też będą wyższe, 
natomiast my nie chciałyśmy wchodzić na teren sztuki, to znaczy bardziej chciałyśmy iść w stronę takiego 
designu i myśleć o tym, jak o produkcie. O tych naszych kilimach myślałyśmy jako o produktach, a nie jako o 
dziełach sztuki, które będą do galerii. Nie zmienia to faktu, że zdarza się, że gdzieś tam, w jakiejś galerii może 
być, albo gdzieś na jakiejś aukcji, czy gdzieś, ale ogólnie nasze założenia było takie, że to są rzeczy, które są 
użytkowe, które każdy może sobie kupić do domu, są osiągalne, ja wiem, że to nie jest osiągalne dla każdego. 
Osiągalne, tak mówię, wiem, że to jest po prostu zarezerwowane dla ludzi, którzy po prostu mają środki na 
takie rzeczy. Natomiast nie jest to coś takiego, co nie można sobie na to pozwolić. W sensie mamy dużo 
klientów, którzy nam mówili, że zbierali przez rok, odkładali z wypłaty, po 200 zł miesięcznie i po roku sobie 
coś tam kupili. Są to rzeczy, które są osiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Na tym nam zależało i dlatego te 
ceny naszych produktów są tak naprawdę najniższe możliwe.  
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Jadzia Lenart: Ja też chciałam dodać coś, o czym nie wspomniałaś jeszcze, Wika, że w sumie od samego 
początku my też transparentnie te koszty składowe produktu pokazywałyśmy. Bo my miałyśmy świadomość 
tego, że nie jest to najtańsza rzecz na świecie i wiedziałyśmy, że będą się pojawiały pytania – dlaczego tak 
drogo, czemu mam tyle płacić z dywan, w ogóle o co chodzi? – dlatego tak naprawdę od samego początku 
komunikowałyśmy, skąd ta cena się bierze i jaki procent ceny to jest wypłata dla pracownika, i to jest 
rzeczywiście duży procent, bo potrzeba dużo czasu, żeby taki dywan powstał, to takie rzeczy, których ludzie w 
sumie nie są świadomi, a jednak dużą część tej ceny zjadają wszelakiego typu podatki i opłaty właśnie, jak 
wspominała Wika. Pokazywałyśmy i pokazujemy zawsze do dywanów, do wszystkich tkanin dołączamy metki, 
które mówią, ile procent ceny, na co jest przeznaczane. 

Wiktoria Podolec: To w sumie ciekawe to jest, bo my nasze kilimy wykonujemy z wełny, która jest tak 
naprawdę takim materiałem dosyć premium, powiedziałabym i to nie jest wcale jakiś bardzo tani materiał. 
Natomiast sam materiał przy naszych kilimach, to jest około 2% całej ceny, chyba nawet niecałe, więc to nie 
jest wcale tak dużo, myślę, że około tam 30 czy 40%, to jest wynagrodzenie dla tkacza, no i za projekt itd. 
Natomiast od przyszłego roku będziemy wchodzić prawdopodobnie na VAT, więc wtedy 23%. W kontekście 
tego, że ktoś to zrobił dostanie 30%, a podatek VAT to jest 23%, to jest już bardzo obrazowe. Czasami, jak 
mamy ten wykres narysowany na tej etykiecie, na tej metce, to czasami klienci tak patrzą – o nie, te podatki, 
to tyle kosztuje. Czy ja jestem anarchistką jakąś, bo już tak któryś raz narzekam na te podatki? Nie, no spoko 
są, ale klienci często nie mają tej świadomości, że są te koszty ukryte. Tak samo jak my nie miałyśmy 
świadomości na początku, jak wyceniałyśmy nasze tkaniny, więc nie mamy tutaj pretensji do ludzi, że oni tego 
nie wiedzą, oni nie muszą tego wiedzieć. Ale też fajnie jest im to pokazać i to zawsze jest takie ciekawe i właśnie 
też tak edukuje klientów i dzięki temu, że my pokazujemy to, ile ta praca kosztuje i skąd się bierze ta cena, to 
też wydaje mi się, że przy różnych innych zakupach ludzie jakoś tak bardziej przemyślą swój zakup albo jakoś 
tak będą potrafili kupić mniej, ale właśnie w jakiejś autorskiej pracowni.  

Tak więc, to taki kolejny element edukacyjny, który tutaj wnosicie w środowisku rzemieślniczym, 
rękodzielniczym i klientów. Mam jeszcze do was dwa pytania. Chciałam was zapytać z perspektywy czasu, z 
waszego doświadczenia, gdybyście miały doradzić osobom, które jakoś myślą o swoim właśnie biznesie 
rzemieślniczym czy rękodzielniczym, to z waszej perspektywy, w co warto inwestować czas i pieniądze, a co 
można sobie odpuści? 

Jadzia Lenart: To jest dosyć trudne pytanie, bo w sumie jednym czy dwoma słowami, można komuś, myślę, 
podciąć skrzydła, bo pewnie parę lat temu, gdybym komuś powiedziała, że zakładam taką firmę, w której będę 
ręcznie tkała dywany, to by ktoś powiedział – siadaj, pała, w ogóle to się nie uda – więc tutaj nie można się bać 
tych swoich pomysłów. Bardziej trzeba je dobrze ograć, trzeba podejść do tego od takiej mocno biznesowej 
strony, jeżeli chcemy z tego żyć i chcemy jakby nie robić tego tylko dla ładnych zdjęć, ale nie ukrywajmy, że dla 
pieniędzy, bo to nasza praca, no to trzeba robić to z taką pełną świadomością, że może w pierwszym półroczu 
to jeszcze ciężko będzie mi coś zarobić, ale fajnie by było na przykład, żeby tam po roku czy po dwóch już to 
wszystko się trochę kulało. Tak że, myślę, że to jest dobry trop, żeby na początku przejść taką szkołę, jak na 
przykład Wiktoria albo też to, co nawet u nas się wydarzyło na studiach, czyli jednak uczyłyśmy się o tym, jak 
planować prowadzenie firmy. No i nie bać się specjalistycznych kursów, siedzieć i notować i po prostu wszystko 
bardzo dobrze rozliczać.  

Wiktoria Podolec: Mnie się też wydaje, że taką rzecz, którą ja bym mogła na początek poradzić, zapytałaś, w 
co można zainwestować swój czas i swoje pieniądze, tak naprawdę mi się wydaje, że twój czas, to jest coś, co 
jest najcenniejsze, nawet pieniądze, wiadomo, można pożyczyć od kogoś, i można dużo rzeczy kupić za 
pieniądze, ale są takie rzeczy, których nie można kupić za pieniądze i które kosztują tylko twój czas i to jest 
właśnie to najtrudniejsze. Bo często musisz poświęcić bardzo dużo czasu na coś, co dopiero w perspektywie 
czasu zacznie ci przynosić pieniądze. Więc na przykład musisz mieć świadomość, że będziesz pracować przez 
jakiś tam okres, poświecisz, zainwestujesz swój czas i dopiero w przyszłości to ci przyniesie jakieś korzyści, na 
przykład finansowe czy jakieś tam inne. Mnie się wydaje, że dla takich twórców, którzy zaczynają dopiero, to 
jest ważna taka konsekwencja, że wiadomo, wszystko to, co Jadzia powiedziała, to w 100% się zgadzam, ale 
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tutaj trochę z inne strony jeszcze chcę popatrzeć na to, że wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby robić 
takie rzeczy, które są zgodne z moim wyczuciem estetyki. Nasze tkaniny, w sumie teraz mamy takie spokojne, 
ale na początku, to robiłyśmy bardzo odjechane, szalone tkaniny, w jakichś szalonych kolorach i my 
wiedziałyśmy, że nie każdy to kupi, nie każdemu się to będzie podobać, wręcz jest mała grupa ludzi, którym 
będzie się to podobało, no bo to jest coś takiego silnego, że to nie jest dla każdego. Ja nie mogę też robić 
rzeczy, które się będą podobały każdemu i wydaje mi się, że my od samego początku robiłyśmy tylko takie 
rzeczy, które podobają się nam. Bo to po prostu w tym momencie, jak mamy Internet i wszyscy obserwujemy 
się wszędzie na tych różnych portalach, to każda jakaś niekonsekwencja, każda taka rzecz, która się może 
wydać nieautentyczna klientom, to jest po prostu strzał w kolano i to jest już właściwie początek końca, według 
mnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby też mieć taką odwagę i żeby robić takie rzeczy w zgodzie 
ze sobą i to co mi się podoba, żeby konsekwentnie na przykład rozwijać jakąś pracę w swojej estetyce. Bo 
bardzo łatwo jest skusić się na to, bo widzę, co jest teraz modne, no to to jest bardzo łatwe i bardzo szybkie, 
żeby zrobić coś, co teraz jest modne, co teraz widzę, że na przykład dużo osób kupuje i to prawdopodobnie 
szybko by się zaczęło sprzedawać, ale to jest tylko na chwilę. Rzeczy modne mają to do siebie, że one są modne, 
a później bardzo szybko wychodzą z mody i nagle jesteś kojarzony z czymś, co już nie jest takie na topie. Więc 
wydaje mi się, żeby trochę działać poza takim głównym nurtem, żeby nie patrzeć zawsze na to, kto co 
sprzedaje, co ma konkurencja, tylko jakoś tak robić zgodnie ze swoim sumieniem, to co mi się podoba. I na 
pewno na to się klienci znajdą. Być może to jest większa sztuka, albo mniejsza sztuka, żeby do tych klientów 
dotrzeć i żeby te konkretne osoby znaleźć, ale tak naprawdę sprzedać można wszystko i są klienci, którzy kupią 
różne rzeczy, bo są różne osoby, które mają różne gusta i są osoby, które na pewno kupią to, co robisz - mówię 
tutaj do jakichś twórców – tylko czasami to jest większy problem, żeby do tych klientów dotrzeć. Mnie się 
wydaje, że to jest bardzo ważna ta konsekwencja i ten autentyzm. I to jest coś takiego, bardzo trudnego, na 
co trzeba poświęcić czas, tak mi się wydaje. I według mnie to jest bardzo ważne, żeby z tej drogi nie 
rezygnować, bo czasami wiadomo, że mogą przychodzić takie chwile zwątpienia. I u nas też był takie 
wątpliwości, że – a teraz jest gorzej, może coś tam innego zrobimy, a może my coś źle robimy – no ale jakoś 
po prostu trwamy w tym. Później to wszystko wraca na właściwe tory, więc myślę, że to jest dobre na początek.  

Myślę, że to jest bardzo fajna puenta tej całej rozmowy o kuchni waszej działalności. Szukacie teraz nowej 
pracowni. Czy w tym nowym miejscu chcecie się otworzyć też na klientów przychodzących z ulicy, czy to 
będzie takie wasze wasze miejsce? 

Jadzia Lenart: To jest coś, o czym ostatnio dyskutowałyśmy, bo z jednej strony marzy nam się pracownia, gdzieś 
plus/minus w centrum, gdzie łatwo będzie nas znaleźć i gdzie łatwo będzie dotrzeć na przykład z dworca, 
prosto z Warszawy, ale mamy tą świadomość, że na przykład, gdybyśmy miały pracownię na przykład w jednej 
z witryn na Piotrkowskiej, to tak naprawdę przestałybyśmy pracować, bo musiałybyśmy cały dzień opowiadać 
o tym, co robimy, byłybyśmy pewnie taką atrakcją dla co drugiej wycieczki i ludzie by się zatrzymywali i patrzyli, 
i wchodzili, my zapewne nie umiałybyśmy się oprzeć i pewnie musiałybyśmy zatrudnić jeszcze jedną osobę do 
rozdawania ulotek i tak byśmy się odrywały od pracy i mówiły o tym, co robimy. Tak że taka nasza wymarzona 
pracownia będzie jednak trochę schowana, nie będzie aż tak łatwo do niej trafić. Fajnie będzie, jeżeli ktoś 
będzie spacerował jakąś mniejszą uliczką i zobaczy, co robimy, i wejdzie, bo tak się działo w naszych 
poprzednich pracowniach dwóch. I to było super, bo my bardzo lubimy rozmawiać z ludźmi, ale lubimy też 
pracować. [śmiech] Lubimy też pracować, więc nie możemy za dużo gadać, bo byśmy już tylko gadały. 

Wiktoria Podolec: Dla nas jest optymalnie, żeby tak jedna, dwie osoby dziennie wchodziły. Ale jednak jest to 
coś, co jednak przyciąga ludzi, zwłaszcza tutaj w Łodzi, gdzie ludzie wiedzą, jak wyglądają krosna, co się na tym 
robi, że są zainteresowani, że zwłaszcza tutaj w Łodzi, gdzie był ten przemysł tekstylny, którego już później nie 
było, a teraz ludzie – a jednak, ktoś to robi. Z doświadczenia wiemy, że jak już ktoś przychodzi, to nie raz do 
szyby i albo wchodzą, albo po prostu się patrzą, to jest fajne, dlatego szukamy czegoś takiego pośrodku.  

Super. To życzę, żeby ta nowa pracownia była dokładnie taka, jaką sobie wymarzyłyście i dziękuję za naszą 
rozmowę, za podzielenie się doświadczeniem. Gościniami podcastu „Słuchaj, sztuka to praca!” była dzisiaj 
Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec, założycielki łódzkiej pracowni Tartaruga.  
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Jadzia Lenart: Dziękujemy.  

Wiktoria Podolec: Dziękujemy bardzo.  

No a ja przypomnę, że to już czwarty odcinek naszego podcastu, w którym rozmawiamy z twórcami i 
podglądamy ich warsztaty, ich firmy i działalność artystyczną od kuchni. Wszystkie odcinki są dostępne na 
Spotify, YouTubie Instytutu Kultury Miejskiej. Na YouTube znajdziecie też webinaria skierowane do 
twórców i artystów. No i co, do usłyszenia za miesiąc.  

Podcast jest częścią programu edukacyjnego online „Sztuka to praca”, skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych, tych rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej 
www.ikm.gda.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


