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tułów, że księżniczki tak nie wyglądają. 
Chyba wtedy doszłam do wniosku, że 
nie umiem rysować. Dopiero po stu-
diach, gdy zaczęłam haftować, odzy-
skałam wiarę w swoje umiejętności 
i zdolności plastyczne. Dzięki temu za-
częłam z powrotem rysować, nauczy-
łam się cieniować na papierze i za po-
mocą igły i nici. Mówię teraz z przeko-
naniem do dziewczyn na warsztatach, 
że haft wycisza głowę i otwiera serce. 

I wtedy postanowiła pani porzucić 
pracę w muzeum...

KM: Pracowałam tam już dwa lata, gdy 
pewnego dnia usiadłam przy biurku 
i poczułam, że się duszę. Po ośmiu go-
dzinach pracy i dwóch straconych na 
dojazdy nie miałam na nic siły. Zapyta-
łam samą siebie: „Czy tak ma wyglądać 
moje życie?”. Nie! Wyjechałam na rok 
do Szkocji, gdzie pracowałam w hotelu. 
Potem kolejne dwa lata spędziłam 
w Bieszczadach, prowadziłam tam nie-
wielki pensjonat. Wtedy już ekspery-
mentowałam z haftowaniem – mama 
nauczyła mnie kilku podstawowych 
ściegów. Pewnego dnia, patrząc na kra-

jobraz za oknem, stwierdziłam, że 
chciałabym wyhaftować góry. 

Udało się?
KM: Pierwszy haft nie był idealny 
(śmiech), ale z każdą kolejną pracą na-
bierałam sprawności. Zaczęłam sprze-
dawać swoje prace i chciałam założyć 
firmę. Zgłosiłam się do lokalnego In-
kubatora Przedsiębiorczości. Mój po-
mysł na firmę to połączenie haftu z et-
nologią. Doradczyni powiedziała, że 
nie ma czegoś takiego na rynku i po-
winnam dostać dotację. I tak się stało. 
Otworzyłam sklep, prowadzę warszta-
ty. Moim marzeniem są wyprawy po 
Polsce i możliwość przyjrzenia się pra-
cy prawdziwych mistrzyń, które kulty-
wują stare techniki, np. haft huculski, 
łemkowski, cieszyński. Chciałabym 
nauczyć się czegoś od nich, ale też po-
kazać ich dzieła. Ciągle siedzi we mnie 
etnolog... To, czego nauczyły mnie stu-
dia etnologiczne, to przekonanie, że 

Natura jest dla 

mnie nieustającym 

źródłem inspiracji. 

Wychowałam się na wsi, 

często chodziłam do 

pobliskiego lasu z tatą, 

który nauczył mnie 

rozpoznawać gatunki 

roślin, zwierząt. 
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