
Ju! od progu wita nas osza"amiaj#cy zapach zió",
kwiatów i przypraw. W s"oikach i menzurkach stoj#
tajemnicze mikstury, p"yny i proszki. Pal# si$ %wieczki.
Czy!by%my trafili do domu wspó"czesnej czarownicy?

TEKST I STYLIZACJA: Agnieszka Osak-Rejmer ZDJ&CIA: Sylwester Rejmer

PACHN!CE POMYS"Y

„Oddech lata”
– !wieca
z zatopionymi
polnymi
kwiatami.
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Wbrew pozorom ten dom pod Lesznem nie stoi na ku-
rzej nó!ce, tylko na solidnych fundamentach, a jego
w"a%cicielka nie zbiera magicznych zakl$', a jedynie

receptury na ekologiczne kremy, toniki, maseczki i olejki do
masa!u. Pani Hanna to kobieta wielu talentów. Jest nie tylko
za"o!ycielk# firmy wytwarzaj#cej %wiece i pracowni rozwoju
osobistego, ale przede wszystkim bardzo szcz$%liw# osob#,
która zrezygnowa"a z pracy w korporacji, by pod#!a' w"asn#
drog#. Prowadzi warsztaty twórcze, robi bi!uteri$ i wytwarza
kosmetyki oparte na naturalnych sk"adnikach. Wierzy te! w wy-
j#tkowy potencja" drzemi#cy w ka!dym cz"owieku i pomaga
go odkry'. Jej warsztaty maj# inspirowa' do kreatywnych
zmian i nauczy' przemieniania rzeczy zwyk"ych w niepowta-
rzalne. Ona sama jest najlepszym przyk"adem skuteczno%ci
takiego podej%cia do !ycia.

Sk#d wzi#" si$ pomys", by posad$ za biurkiem zamieni'
na codzienne obcowanie z woskiem, olejkami eterycznymi
i suszonymi zio"ami? Pani Hanna odpowiada, !e po prostu
pewnego dnia posz"a do ogrodu po lawend$, potem zebra"a
ogarki %wiec i z tych sk"adników metod# prób i b"$dów wyto-
pi"a swoj# pierwsz# %wieczk$. Z czasem zacz$"a doskonali' t$
metod$, testowa' woski, olejki i dobiera' knoty. I robi to do
dzi%, bo jak mówi, %wiat %wiec ma nieograniczone mo!liwo%ci,
wystarczy tylko uruchomi' wyobra(ni$.

Uznanie przysz"o szybko. W 2011 roku, w czasie pozna)skie-
go Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, jedna z jej
pierwszych (jeszcze parafinowych) %wiec z zatopionymi ma-
kami, o adekwatnej nazwie „Gdzie maki zimuj#”, zosta"a lau-
reatk# konkursu r$kodzie"a artystycznego. Czas pokaza", !e ze

1. PRACOWNIA
to prezent od m"#a
i rodziców – urz$dzili j$
podczas nieobecno!ci
pani Hanny. Sprawili jej
tym rado!%, bo przed-
tem laboratorium by&o
w kuchni. Na rega&ach
stoj$ formy do !wiec,
menzurki, naczynia
do rozcie'czania wosku.

2.W PRZESTRONNYM
JASNYM DOMU
dobrze si" czuj$ wszyscy
domownicy, równie#
czworono#ni. W fotelu
– pani domu z Maksem,
obok przycupn$& Lelek.
Na stoliku stoj$ !wiece
z kolekcji In velvet.

3. !WIECZKI
(tutaj – z wosku pal-
mowego, wstawione
do wysokich !wiecz-
ników) umilaj$ gospo-
darzom nawet szybkie
codzienne posi&ki.
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„(wiec" podró#-
nika” w zamykanym
metalowym pojem-
niku mo#na wsz"-
dzie ze sob$ zabra%.
Dodatek go)dzika
i paczuli odstrasza
komary.

A#urowe !wiece
z wosku pszczelego
jonizuj$ powietrze,
a tak#e je dezynfe-
kuj$ i oczyszczaj$.

Hobby
dobry sposób

na !ycie

TTaajjeemmnniicczzee  zzaappaacchhyy
domu

W KIL KU S"OWACH
• HHaann  nnaa  SSoobb  kkooww  sskkaa,,
kie dy! eko no mist ka realizuj"ca
si# twórczo jako wokalistka
w zespo$ach graj"cych rock
i alter natywny pop. Po prze pro -
wadzce z miasta na wie! za$o%y$a
mark# Green Dragonfly, wytwa -
rzaj"c" !wiece naturalne, oraz
pracowni# Synchronia, w której
jest trener k" roz wo ju oso bi ste go
i em pa tycz nej ko mu ni ka cji. 
Wi#cej informacji: ssyynncchhrroonniiaa..ppll,,
ggrreeeennddrraaggoonnffllyy..ppll
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wzgl$du na delikatne p"atki maki nie sprawdzaj# si$ jako ro%liny
do zatapiania w %wiecach z wosków naturalnych. Ar tyst ka za -
st# pi "a je wi$c m.in. ru mian ka mi, pe lar go ni#, la wen d#, ostró! k#,
za trwia nem, po lny mi tra wa mi i la ska mi cy na mo nu (oprócz nie -
go wszyst kie po zo sta "e sk"ad ni ki po cho dz# z okolicznych "#k
i z ogro dów zna jo mych). Na po cz#t ku pani Han na sa ma zbie -
ra "a i su szy "a ro %li ny. Po tem za an ga !o wa "a w to przy ja ció" i ro -
dzi n$. Dzisiaj ma wie lu wy e du ko wa nych „do staw ców”. 

Swo je eks pe ry men ty za cz$ "a od %wiec z pa ra fi ny, ale naj -
bli! sze jej ser cu i fi lo zo fii !y cio wej s# %wie ce eko lo gicz ne,
robione z na tu ral nych sk"ad ni ków (wo sków pszcze lich, pal mo -
wych i so jo wych). Tym bardziej !e od pa ra fi ny, wy twa rza nej
z ro py na fto wej, bez przer wy bo la "a j# g"o wa. 

– Wci#! od kry wam ta jem ni ce ró! nych sk"ad ni ków – opo -
wia da pani Han na. – Na tu ral ne wo ski by wa j# bar dzo chi me -
rycz ne w ob rób ce, s# jak !y wy or ga nizm reaguj#cy na wahania
tem pe ra tu ry i wil got no %ci po wie trza. Z olej ków two rz$ au tor -
skie kom po zy cje, mie szam za pa chy, mi$dzy innymi la wen dy,
pomara)czy i pa czu li. 

Naturalny i ekologiczny jest równie! dom pani Han ny i jej
m$ !a Se ba stia na (z za wo du le ka rza). Poniewa! gospodarz wo -
li no wo czes ne wn$ trza, a gospodyni gu stu je w sty lu ru sty kal -
nym, podczas urz# dza nia wn$trz musie li i%' na wie le kom pro -
mi sów. Ale oboj gu od po cz#t ku po do  ba" si$ prze stron ny sa lon
(do któ re go zgod nie wy bra li ra tta no wy ze staw wy po czyn ko -
wy) i du !a "a zien ka z ok nem. Wspól nie podj$li tak!e decyzj$
o pod "odze z klonowego drewna i mu ro wa nych szaf kach ku -
chen nych. W tak urz#dzonym domu z dusz# lubi# sp$dza' czas
nie tylko gospodarze, ale i go %cie. 

Tworz"c #wiec$, wk%adam w ni"
swoj" pasj$, serce i dobr" energi$
– mówi pani Hanna. – Zale!y mi,

by nie tylko zdobi%a dom,
ale i dzia%a%a na zmys%y.

WN"TRZA nasz go%'

1. NA TU RA prze de
wszyst kim – rów nie# w &a -
zien ce. Wa# nym ma te ria -
&em wy ko' cze nio wym jest
tu te ko we drew no. Pod
sko! nym da chem spo mi" -
dzy ka wa& ków pia skow ca
„wy ra sta j$” brzo zy. 

2. KO MI NEK jest ob &o -
#o ny r"cz nie for mo wa n$
ceg &$. Na pó& ecz ce – ob -
raz au tor stwa pani do mu.

3. KO LEK CJA IN NA TU RE.
W ro li os&o nek !wiec
– sko ru py orze cha ko ko -
so we go.

4. KO LEK CJA IN VEL VET.
W ak sa mit nym wo sku
s$ za to pio ne pach n$ ce
ro !li ny, m.in. zio &a. 
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PO TRZEB NE B! D": kar ton po mle ku (z odci!t" cz!#ci" z otwieraczem)
ogar ki ko lo ro wych i bia $ych #wiec (0,5–1 kg), #wie ca sto $o wa (d$u ga i w" -
ska), gar nek „na zmar no wa nie”, pa tyk do mie sza nia.

Kar ton wy cie ra my do su cha i sma ru je my we wn"trz ole jem spo %yw czym.
Ogar ki ko lo ro wych #wiec tnie my na ka wa$ ki wiel ko #ci mniej wi! cej orze -
cha w$o skie go (tzw. gruz). &wie c! wsta wia my do kar tonu i na o ko $o wsy -
pu je my „gruz”. Resz tki bia $ych #wiec to pi my w k" pie li wod nej i wle wa my
do kar to nu do wy so ko #ci kno ta. Czekamy mi ni mum 3 godz., a% za sty gnie,
po czym wy su wa my go to w" #wie czk! z kar to nu. Jest chro po wa ta, wi!c
na koniec war to nadto pi' jej #cian ki (np. nad roz grza n" pa tel ni").

PANI HANNA RADZI JAK ZROBI! "WIECZK#


