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Natura zdominowała 
HMM MAG

Witaj Lato! 
Pora ta sprzyja spędzaniu czasu na łonie natury i 
świeżym powietrzu. To właśnie teraz zieleń bije mocno 
po oczach, ogrody i łąki pełne są kolorowych kwiatów i 
ziół, a las pachnie jagodami! 

Celebrując lato oddajemy w Wasze ręce drugi numer 
HMM MAG, którego motywem przewodnim jest natura i 
naturalne składniki. Głęboko wierzymy, że wszystko to, 
co powstaje w dłoniach rękodzielników, a co my u nich 
nabywamy przybliża nas do natury właśnie (!), a także 
tradycji i kultury rzemiosła artystycznego. Podoba się 
nam moda na powrót do tego, co na co dzień miały 
nasze babcie – samodzielnie wypiekany chleb, domowe 
kosmetyki, szycie zabawek dla dzieci. 

Ten numer pozwoli Wam poznać artystów, którzy w 
swojej pracy wykorzystują naturalne składniki, którzy 
żyją według „vege” filozofii, którzy  uznają tradycyjne 
drewniane zabawki za źródło ogromnej dziecięcej 
radości. 

Lato to też czas urlopów. Zwolnij podczas swojego! 
Wyjdź ku naturze. A może któryś z naszych artykułów 
zachęci Cię do zrobienia czegoś samodzielnie – 
stworzenia zabawki z dzieckiem czy wyrobienia 
balsamu do ciała? A może po prostu zrobisz coś, co od 
dawna chodzi Ci po głowie? 
Udanych wakacji!! 



 świetnie wygląda razem z metalem, szkłem, 

porcelaną lub innymi produktami. Ogranicza nas tylko 

nasza wyobraźnia. Drewno dodaje ciepłego wyrazu w 

pomieszczeniu, może ono dominować lub być 

ciekawym dodatkiem do całości. Drzewa są niemym 

głosem wszechświata, to one dają nam cień i one 

dają nam ciepło. Drzewo jest eleganckie, ciepłe, 

magiczne, tajemnicze -nic dziwnego, że z tego 

naturalnego tworzywa powstają piękne rzeźby, 

dodatki, meble.   

Jednak drewno to nie tylko dodatki w domu, ogrodzie 

czy w kuchni, to nie tylko meble, lecz wiele innych 

możliwości, bo jak wspomniałam ogranicza nas tylko 

wyobraźnia. Projektanci pracując w strefie Eko na 

naturalnych tworzywach, wykorzystują drzewo 

również do tworzenia biżuterii. W sklepie 

internetowym lub na jarmarkach, eventach czy innych 

tarkach rękodzielniczych możesz znaleźć osoby, 

które tworzą drewniane zegarki, bransolety czy 

wisiorki. Ręcznie wykonana biżuteria jest niebanalna, 

a Ty zaskoczysz swoich znajomych czymś 

nietuzinkowym i niepowtarzalnym, a często możliwym 

do dostania na zamówienie. 

Upcykling to forma rękodzieła, która daje tak 

naprawdę nowe życie produktom, które straciły już 

swoje pierworodne znaczenie. Różni się od recyklinu 

tym, że recykling to przetworzenie, a upcykling to 

nadanie nowego wymiaru. Niech pobędą jeszcze z 

nami. Taka praca nad materiałem jest ekologiczna w 

całej istocie, ponieważ nic się nie marnuje i rzeczy, 

które nie mają wartości, tej wartości nabierają. Wielu 

rękodzielników kieruje się tą zasadom, dzięki temu 

wspieramy matkę ziemie i dajemy ludziom unikatowe, 

niespotykane nigdzie więcej rzeczy. 

Pani Puff 

Naturalnie, że Eko 
jest drzewo 

K A R O L A  / /  P U F F    A R T

     Rękodzielniczy świat zostaje coraz bardziej 

doceniony w Polsce. Jeszcze słuszna droga przed 

nami, ale warto wierzyć, że jesteśmy na dobrze 

obranym kursie. Rzeczy stworzone przez człowieka 

mają w sobie wartościowy wymiar indywidualnej 

rzeczywistości. Takie rzeczy można znaleźć oczywiście 

w internecie, ale również w terenie na różnego rodzaju 

jarmarkach, eventach etc. Dzięki takim miejscom nie 

tylko znajdziecie cudowną „perełkę” do swojego domu, 

ale również poznacie osobiście twórców. Najczęściej 

jeździmy osobiście ze swoimi pracami, ponieważ jest to 

dla nas część naszego wewnętrznego ja. Prace są 

cząstką nas samych, każdy artysta, rzemieślnik, czy 

twórca zostawia w pracach cząstkę siebie. Ta właśnie 

cząstka sprawia, że rękodzielnicze rzeczy są wyjątkowe, 

czasami nieidealne, ale jednak magiczne i charakterne. 

Mówiąc rzeczy naturalne od razu przychodzi mi na myśl 

drzewo jako produkt rzemieślniczy. 

Drewno ma w sobie trochę zaklętej magii, rośnie wiele 

lat tworząc nieporównywalny materiał do stworzenia 

unikalnego arcydzieła. Praca z drewnem daje wiele 

radości nie tylko twórcy, ale i nabywcy. Zapach drewna 

przenosi w inną przestrzeń, to niczym podróż przez 

którą warto przejść. Słoje niczym unerwiona sieć nadaje 

swoisty charakter każdej sztuce drewna. Rzeźbiarze w 

swojej pracy przelewają nieporównywalną wizję, a więc 

masz gwarancję, że otrzymasz unikatową pracę.  

Drewno jest produktem naturalnym, czyli pochodzi z 

darów ziemi. To dumny przedstawiciel rodziny Eko, w 

której można znaleźć również inne szlachetne 

komponenty,  z których rękodzielnicy tworzą 

nadzwyczajne cuda. Drewno jest idealnym dodatkiem, 

FELIETON
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M. GADOMSKA

LICORNE BAGS - EKOTORBY Z 
DREWNA

 Licorne to marka, która powstała z niezbędnego 
kreowania rzeczy ekologicznych (wegańskich) 
akcentujących kobiece piękno i oryginalność. 

Torebki towarzyszą kobietom od wieków i uznawane 
dziś są za jeden z najważniejszych elementów 
damskiej garderoby. Służą nie tylko do 
przechowywania najpotrzebniejszych drobiazgów. 
Często podkreślają strój, a niekiedy także charakter i 
temperament swojej właścicielki. Licorne Bags jest 
marką, która za cel obrała sobie kreowanie torebek 
ekologicznych (wegańskich) akcentujących kobiece 
piękno i oryginalność. 
Dlaczego wegańskie - pytamy Agnieszkę Terlecką – 
twórcę marki. 

Bardzo prosta odpowiedź - dlatego, że ja sama jestem 
weganką. Pomysł na drewniane bags'y zrodził się z 

-potrzeby kreowania "inności", będąc tym samym w stałym 
kontakcie z naturą”. 

Nie powinno zatem zdziwić nikogo, że materiały które 
wykorzystywane są do wyrobu torebek są w 100% EKO 
(głównie syntetyczny filc i  eko skóra). Nie brakuje też 
drewnianych elementów, ale jak zapewnia Agnieszka 
„żadne drzewo nie ucierpiało przy produkcji torebek”. 

Dla Licorne kobieta jest wyzwaniem dlatego za wszystkimi 
torebkami od fazy projektu do ostatniej nitki stoi Aga. Już 
na pierwszy rzut oka wyroby licorne charakteryzuje inność, 
oryginalność i wielka pasja. Dla tej pasji Agnieszka rzuciła 
pracę na etacie. Chyba było warto :) 

Zapraszamy do galerii torebek Licorne, a także na stronę 
oficjalną marki: www.licornebags.com 
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DREWNIANE ZABAWKI
- NAUKA I ZABAWA W

JEDNYM
Drewniane zabawki były kiedyś normą. Potem odeszły w kąt na rzecz plastikowych i 
kolorowych cudów, które przyszły do nas z zachodu. Jednak od jakiegoś czasu 
zaobserwować możemy powrót do tradycyjnych klocków, autek i koników na 
biegunach. I bardzo dobrze!

Musiało minąć trochę lat aby ludzie na nowo przekonali się do tego co naturalne. Na początku zapanowała 
moda na zdrową żywność, potem na kosmetyki, następnie chętniej zaczęliśmy otaczać się meblami i 
gadżetami wykonanymi z prawdziwego drewna. Na końcu tego wszystkiego przyszła nowa fala 
drewnianych zabawek dla dzieci. 

Sam pomysł jest naprawdę rewelacyjny! Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka wiedzą, że pułapki 
czyhają na nie nawet w zabawkach. Te o wielu drobnych i plastikowych elementach szybko trafić mogą do 
buzi co stanowi zagrożenie dla malucha. Inaczej jest z większością drewnianych zabawek dostępnych u 
polskich rękodzielników. 

Pomysłowość naszych twórców nie zna granic! Obok klasycznych klocków znajdziemy też koniki na 
biegunach, huśtawki, składane autka i kolejki, gry, puzzle, tablice rozwijające wyobraźnię dziecka. 
Jeśli nadal nie jesteście przekonani czy drewniane zabawki to jest to, co chcecie podarować swojemu 
dziecku przeczytajcie plusy takich zabawek: 
- są wykonane z naturalnych elementów, 
- są trwalsze od zabawek plastikowych przez co spokojnie posłużą na lata, a nawet kolejnemu pokoleniu, 
- częściej niż zabawki plastikowe skonstruowane są w sposób, który ma rozwijać wyobraźnię dziecka, a także 
uczyć przez zabawę. 
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Dylematem jest teraz tylko wybór. Co, gdzie i u kogo? Poniżej kilka marek i ich ręcznie wykonane 
zabawki, które są przez nas rekomendowane. 

Little M. 
Marka zabiera nas do czasów 
dzieciństwa i beztroskiego 
latania w obłokach! Piękne, 
solidnie wykonane i 
personalizowane hustawki 
podbiją niejedno dziecięce 
serduszko :)

Malovvane 
Piękne przedmioty od 
malovvane ozdobią pokoiki 
Waszych pociech i nie tylko! W 
ofercie marki znajdziecie m.in 
szkatułki i pudełka na 
drobiazki, klocki, ramki na 
zdjęcia, ozdobne literki, imiona 
na ścianę czy zawieszki do 
smoczków. 
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MEAMsKIDa 
MEAMs powstał z myślą o tych, 
którzy lubią innowacyjność, 
niestandardowość, 
oryginalność. Na asortyment 
marki składa się wiele 
różnorodnych produktów, ale 
naszą uwagę w szczególności 
przykuły tablice manipulacyjne

i ha ha  
I ha ha to przede wszystkim 
unikatowe przedmioty 
drewniane. W ofercie marki 
znajdziecie mebelki, dekoracje i 
niepowtarzalne koniki 
drewniane. Wszystkie 
przedmioty wykonywane są z 
największą dokładnością, 
ogromną zaletą jest możliwość 
personalizowania zamówień. 
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Drewno i Kolor 
W pracowni tej marki, powstają 
zabawki, które przyspieszą bicie 
serca niejednego rodzica (oraz 
dziecka rzecz jasna). Design 
zabawek nawiązuje do tego, co 
na co dzień mieli w swoich 
pokoikach nasi rodzice. Ujmuje 
prostota, piękne wykonanie i 
trwałość. Gorąco polecamy!

WODLE 
WODLE to świat dekoracji i 
zabawek pełen naturalnego 
piękna. Obok produktów do 
domu i gadżetów 
okolicznościowych znajdziecie 
zabawki edukacyjne dla dzieci. 
Na uwagę zasługują 
tematyczne układanki, poprzez 
które dziecko uczy się 
kształtów i nazw m.in. owoców, 
zwierząt, gatunków liści czy 
ptaków.  



   Poniżej omówiliśmy najistotniejsze punkty 

Konstytucji Biznesu pod kątem założenia 

działalności rękodzielniczej. 

1. Ulga na start czyli pierwsze 6 miesięcy bez 

składek społecznych ZUS 

  Do 30.04.2018 w chwili, w której przedsiębiorca 

startował ze swoją działalnością powstawał 

obowiązek opłacania składek społecznych i 

zdrowotnych do ZUS. Zgodnie z „Ulgą na start” 

początkujący przedsiębiorcy mogą zrezygnować z 

konieczności opłacania składek społecznych. Dla 

osób, które od samego początku zdecydują się na 

„mały” ZUS oznaczać będzie to zaoszczędzenie 

nawet do 1,5 tys zł przez 6 miesięcy, a dla osób, 

które chcą płacić od samego początku pełny ZUS 

ok. 4,5 tys zł! 

Konstytucja Biznesu – czy skorzysta na 
niej początkujący rękodzielnik?

    Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 

30.04 ma ułatwić prowadzenie działalności. 

Sprawdź jakie zmiany czekają na osoby, które 

myślą o założeniu rękodzielniczego biznesu. 

   Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których 

celem jest zreformowanie i uproszczenie 

przepisów dotyczących prowadzenia działalności i 

ii zaczął on obowiązywać od 30.04 br. 

   Każdy kto podjął decyzję o założeniu 

jednoosobowej działalności wie, że jest to krok w 

karierze, który trzeba starannie przemyśleć. Przede 

wszystkim aby przetrwać na rynku należy mieć 

utworzony zapasowy kapitał, który pozwoli nam 

przebrnąć przez pierwsze miesiące, podczas 

których spore grono przedsiębiorców dopłaca do 

interesu. 

   Celem Konstytucji jest ułatwienie startu dla 

przedsiębiorców jak i uniknięcie zjawiska 

lawinowego zamykania firm po pierwszych dwóch 

latach ulgi małego ZUSU. 
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 3. Firmę zawiesimy na dłużej 

Do tej pory przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się 

zawiesić działalność mogli zrobić to wyłącznie na okres 

24 miesięcy. Po tym czasie, jeśli nie wznowią 

działalności, traci ona status przedsiębiorstwa i zostaje 

usunięta z CEIDG. Zmiany w Konstytucji Biznesu 

zakładają, że firmę będzie można zawiesić na czas 

nieokreślony. 

PODSUMOWUJĄC: 

- drobni rękodzielnicy, którzy zajmują się swoją pasją 

dodatkowo i osiągają miesięcznie przychody w granicy 

kilkuset złotych nie muszą martwić się, że ich działania 

są nielegalne. 

- osoby, które na poważnie myślą o rozpoczęciu 

działalności mogą skorzystać z ulg nie obciążających 

budżet początkującego przedsiębiorcy. 

Konstytucja Biznesu jest bardzo fajnym pomysłem, ale 

ciężko nie zgodzić się z opiniami ekspertów, którzy 

obawiają się rozszerzenia szarej strefy. Nie jest 

określone w jaki sposób Ministerstwo badać będzie 

uczciwość osób prowadzących nieewidencjonowany 

biznes i jakie kary przewidziane są dla osób, które 

przekroczą zysk w kwocie 1050 zł brutto. Zachęcamy 

zatem podejść do sprawy w sposób fair :) Obiecujemy 

też monitorować wszystkie powyższe kwestie i 

informować Was o wszelkich nowych ustaleniach na 

naszym Facebooku i portalu www.handmademarket.pl. 

 Gdzie haczyk pytacie? Rezygnując ze składek 

społecznych musicie liczyć się z tym,  że okres tych 6 

miesięcy nie będzie brany pod uwagę do wysokości 

świadczeń emerytalnych czy rentowych jak i nie będzie 

pozwalał na otrzymanie zasiłku chorobowego. 

Kolejna ważna i przydatna informacja – po okresie 6 

miesięcy przedsiębiorcy mogą skorzystać z 

preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata (tzw. 

mały ZUS).  

2. Firma na próbę czyli działalność nierejestrowana w 

Konstytucji Biznesu 

Przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. 

przewidują także możliwość prowadzenia „działalności 

nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest 

działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać 

taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom 

społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Uważamy ten punkt za jeden z najważniejszych 

postulatów Konstytucji Biznesu, na którym skorzystać 

mogą osoby zajmujące się rękodziełem dodatkowo, w 

czasie wolnym lub osoby, które dopiero zaczynają i 

obawiają się, że biznes „nie sprawdzi” się. „Firmę na 

próbę”, mogą prowadzić osoby, których miesięczny 

przychód z takiej działalności (nie mylić z dochodem 

czyli kwotą, która pozostanie nam po odliczeniu 

kosztów), nie przekroczy 50% minimalnego 

wynagrodzenia ustalonego na dany rok (w 2018 to 

1050 brutto). W sytuacji gdy limit zostanie przekroczony 

osoba dotychczas działająca na próbę bezwzględnie 

musi w ciągu 7 dni rozpocząć działalność czyli dokonać 

odpowiedniej rejestracji w CEIDG. 

UWAGA! Warunkiem dla skorzystania z działalności 

nieewidencjonowanej jest brak wykonywania 

działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 

miesięcy. Jeśli np. w latach 2014-2016 użytkownik 

prowadził jednoosobową działalność, to z przywileju 

prowadzenia niejerestrowanej działalności będzie mógł 

skorzystać dopiero od 2021 roku. 
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NATURALNE KOSMETYKI –
ZDROWIE ZAMKNIĘTE W
SŁOICZKU
C i e s z y  n a s ,  ż e  o b o k  p r o d u k t ó w  r ę c z n i e  w y k o n y w a n y c h  ś w i e t n i e  m a  
s i ę  ż y w n o ś ć  n a  b a z i e  n a t u r a l n y c h  s k ł a d n i k ó w ,  a  t a k ż e  k o s m e t y k i .  T e  
o s t a t n i e  c o r a z  ś m i e l e j  w k r a c z a j ą  n a  n a s z  r y n e k ,  a  w  t y m  a r t y k u l e  
p o z n a c i e ,  t e  p r z y  k t ó r y c h  w a r t o  z a t r z y m a ć  s i ę  n a  d ł u ż e j .

Na początek krótki quiz: polskie marki 
produkujące kosmetyki to? 
Pewnie większość z Was wymieni Ziaję, Inglot, 
Eveline lub Dr Irenę Eris. Cieszy nas ta 
świadomość, ale czy wiecie, że polskich 
kosmetyków naturalnych jest znacznie więcej? 
Niektóre powstają w laboratoriach i coraz 
częściej można spotkać je w drogeriach, inne 
tworzone są ręcznie w małych gabinetach, a ich 
twórcy wkładają w nie całą swoją wiedzę, serce i 
naturę. 
Poniżej chcielibyśmy przedstawić Wam te marki, 
które mieliśmy okazję sami przetestować lub 
testowali je nasi znajomi. Jeśli tak jak my 
pokochacie polskie produkty i chcielibyście 
poznać jeszcze więcej marek, po lekturze tego 
artykułu zapraszamy Was na blog Make Happy 
Day, na którym opublikowana jest dłuuuuga lista 
firm, u których nabędziecie kosmetyki ręcznie 
robione i kosmetyki naturalne. 
 
NATURO logia – powstają tutaj z pasją naturalne 
mydełka, produkty do kąpieli i świece do masażu. 
„Nasze mydła zawierają paletę naturalnych 
składników, które świetnie nadają się do 
pielęgnacji każdego typu skóry, nawet tej 
najbardziej wymagającej i wrażliwej”. 
Zapraszamy do sklepu marki na adres 
www.naturologia.pl 
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O!Figa – młoda marka, której autorka zakochana jest 
w dwóch rzeczach: rękodzielniczych kosmetykach i 
oleju z opuncji figowej, który jak się domyślacie jest 
bazą kosmetyków. Jeśli zatem macie ochotę 
zafundować sobie naturalny botoks to…sięgnijcie po 
serum olejowe Dzika Figa (i nie tylko :)). Zapraszamy 
na www.ofiga.pl 

Natu Handmade – Marta i Gabrysia, 
pomysłodawczynie  Natu to dwie piękne kobietki, 
które kochają naturalny styl życia pod każdą postacią 
i całą tą miłość zamykają w słoiczkach swoich 
kosmetyków. Jeśli Wy również macie świadomość, że 
wszystko to, co jest dla Was najlepsze pochodzi 
prosto z natury, śmiało sięgnijcie po kosmetyki Natu, 
które dostaniecie na stronie www.natuhandade.pl   

Wytwórnia Mydła – wbrew nazwie w asortymencie 
marki znajdziecie znacznie więcej niż mydełka o 
przepięknych zapachach! Co tu dużo mówić! 
Wytwórnia szybko podbiła serca klientów i dziś ma w 
ofercie imponujący wybór kosmetyków do ciała, do 
kąpieli, a nawet produktów dla Panów – balsamy i 
olejki do brody. Ciekawi świata Wytwórni? 
Wpadnijcie na www.wytwórniamydla.pl 

Polny Warkocz – marka zwróciła naszą uwagę 
filozofią i oryginalnym designem nawiązującym do 
kultury słowiańskiej, dopiero później okazało się, że 
krem do twarzy ze skrzypem polnym przynosi 
ukojenie cerze naczynkowej. Choć w ofercie 
znajdziecie wyłącznie mazidła (kremy) i esencje, 
szybko przekonacie się, że więcej nie jest wam 
potrzebne do szczęścia. Zapraszamy na 
www.polnywarkocz.pl 
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Lipiec 

7-8 Lipca XIX Jarmark Jaszczurczy, 

Chełmno 

14 Lipca Jarmark Wojciechowy, Mława 

15 Lipca Jarmark Żubra, Hajnówka 

21-22 Lipca III Festwial Sztuki i Wina, 

Olsztyn 

28-29 Lipca, Jarmark na Dni Olsztyna 

Sierpień 

26 Sierpnia Jarmark Świętego Bartłomieja, 

Pasłęk 

Kiermasze i Jarmarki LATO 2018

Harmonogram Jarmarków Sztuki w 

sezonie  lato 2018: 

Lipiec 

3-8 Lipca Niechorze 

10-15  Lipca Rowy z Międzynarodowym 

zjazdem Maskotek 

17-22 Lipca Mrzeżyno 

24-29 Lipca Mielno 

Sierpień 

31- Lipca- 8 Sierpnia Rowy 

10-15 Sierpnia Ustka dożynki rybne i dni 

bursztynu na promenadzie 

16-19 sierpnia Niechorze 

21-26 Sierpnia Mielno 
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