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O portalu Domidrewno.pl, skupiającym wokół siebie pasjonatów drewna, 
opowiadają  Jarosław i Lidia Ostaszewscy.

Wywiad

Pasjonaci dzielą się wiedzą stolarską 
– za darmo!

ju w kwestii tematów związanych ze 
stolarstwem (sklepy z narzędziami, li-
teratura, programy telewizyjne). Po-
równując rynek w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii 
– dzieli nas ogromna przepaść. Nie 
wspomnę o edukacji zawodowej: kur-
sy, szkolenia – tego jest u nas jak na le-
karstwo.
„Kurier Drzewny”: Czy rozpoczyna-
jąc pracę nad portalem mieli Państwo 
określoną grupę docelową?
Lidia Ostaszewska: Założeniem by-
ło trafić do takich ludzi jak my, czy-
li ludzi dla których praca z drewnem 
to czysta przyjemność - i amatorów, 
i profesjonalistów. Staramy się, aby 
poruszane tematy mogły zaintereso-
wać wszystkich chętnych odwiedza-
jących naszą stronę.
„Kurier Drzewny”: Nie boicie się, że za 
rok czy dwa zabraknie Wam tematów 
na kolejne filmy?
Jarosław Ostaszewski: Nie! Nie ma ta-
kiej opcji. Z każdym dniem pojawia 
się nowy pomysł w naszych głowach. 
Dzisiaj żona oznajmiła mi, że chce 
drewniany pojemnik na chusteczki, 
nową kuchnię oraz… ogród zimowy. 
Na naszym portalu/forum mamy kil-
ka osób, które są z nami od początku 
i mamy nadzieję, że pewnego dnia to 
oni staną przed obiektywem kame-
ry i pokażą światu swoją wizję stolar-
stwa – na to bardzo liczymy.
„Kurier Drzewny”: Nowy warsztat 
wzbudza podziw niejednej osoby. 
Pierwsze filmy powstały jednak w zu-
pełnie innym miejscu.
Lidia Ostaszewska: Stary warsz-
tat miał powierzchnię 3x4m, o czym 
nikt, dzięki „magii kina” nie miał po-
jęcia. W ten obecny zainwestowali-
śmy dużo więcej. Wyposażyliśmy go - 
naszym zdaniem - w idealne maszyny 
i narzędzia, które pozwalają zrealizo-
wać każdy projekt. A poza tym nowy 
warsztat mógłby w sumie być trochę 
większy.
„Kurier Drzewny”: Wróćmy jeszcze do 
początku. Skoro wzorem dla Pana był 
Marc Spagnuolo , to czy na Domidrew-
no , podobnie jak na thewoodwhispe-
rer.com pojawią się zawartości płat-
ne?
Jarosław Ostaszewski: Nie. Nasze sta-
nowisko zawsze było jasne – dzielimy 
się wiedzą i doświadczeniem. Poja-
wiły się nawet głosy od osób najbliż-
szych, że pokazujemy, czy też zdra-
dzamy zbyt wiele. Ja jednak mam 
nadzieję, że inni podejdą do tematu 
podobnie i chętnie podzielą się swo-
imi doświadczeniami, przez co wspól-
nie stworzymy doskonałe, darmowe 
źródło wiedzy stolarskiej.

nek „LAJF”, w którym przedstawi-
liście Państwo forum Domidrewno 
i widzę, że to był „strzał w dziesiątkę”. 
Gratuluję! Czy w takim razie to będzie 
już wasze ostatnie dziecko?
Jarosław Ostaszewski: Myślimy oczy-
wiście o nowych rozwiązaniach i roz-
woju portalu. Poprzeczkę stawiamy 
wysoko, dlatego każdy nowy po-
mysł musi być w 100% dopieszczony, 
co miejmy nadzieję sprawi, że Domi-
drewno będzie jeszcze bardziej uni-
katowym miejscem na polskiej sce-
nie internetowej. Jeśli chodzi o forum, 
to chcieliśmy (i na razie się to udaje) 
stworzyć miejsce „spotkań” wszyst-
kich, którzy mają coś do przekaza-
nia innym. Do tej pory nasi widzowie 
mieli możliwość wypowiedzenia się 
w ramach komentarzy pod danymi 
odcinkami filmów. Teraz w miłej at-
mosferze ludzie zadają pytania, odpo-
wiadają na pytania innych, pokazu-
ją ciekawe projekty, chwalą się swoją 
pracą. Zresztą, całe forum – cała jego 
zawartość, powstała po wspólnej „bu-
rzy mózgów”. I to, mam nadzieję, daje 
wszystkim poczucie, że to miejsce jest 
nasze wspólne. Nie Lidki i Jarka i pozo-
stałych – tylko nasze wspólne.
„Kurier Drzewny”: A co Was wyróż-
nia?
Lidia Ostaszewska: Cała zawartość 
strony jest naszą własnością, sami 
przygotowujemy materiały, sami ro-
bimy zdjęcia. Nie powielamy zawar-
tości innych portali. Staramy się, aby 
zawarte na naszej stronie treści by-
ły unikatowe, co chyba się udaje, pa-
trząc na ilość odsłon na kanale YouTu-
be, która zbliża się właśnie do 1 mln. 
No i jesteśmy jedynym takim porta-
lem w Polsce.
„Kurier Drzewny”:  Wspomniał Pan, 
że Domidrewno jest jedyne w Polsce. 
Czym to jest spowodowane?
Jarosław Ostaszewski: Prawdę mó-
wiąc, nie wiemy. Dziwi mnie ogrom-
na nisza jaka powstała w naszym kra-

„Kurier Drzewny”: Z informacji jakie 
udało mi się zdobyć wynika, że ani 
Pani, ani Pan nie jesteście zawodo-
wo związani ze stolarstwem, praw-
da? I tu nasuwa się kluczowe pytanie: 
skąd pomysł na stworzenie video por-
talu o tematyce stolarskiej?
Jarosław Ostaszewski: Podczas bu-
dowy i wykańczania naszego domu 
większość rzeczy staraliśmy się robić 
sami. Ta praca zaczęła nas wciągać, 
zajmując coraz więcej czasu i spra-
wiając mnóstwo satysfakcji. Pod-
glądaliśmy brata i szwagra Lidki, 
którzy związani są zawodowo ze sto-
larstwem. Szukałem też różnych roz-
wiązań w sieci, uczyłem się patrząc 
jak inni pracują z drewnem. Trafiłem 
na rewelacyjną stronę Marca Spagnu-
olo - www.thewoodwhisperer.com 
i zacząłem z nim rozmawiać. W pew-
nym momencie pomyślałem, że moż-
na by stworzyć odpowiednik takiego 
portalu tematycznego w Polsce – co 
też uczyniłem.
„Kurier Drzewny”: Widząc zawartość 
portalu domidrewno.pl domyślam się, 
iż przygotowanie tego zajmuje mnó-
stwo czasu. Czy w związku z tym jest 
to nadal Państwa hobby, czy już raczej 
praca zawodowa?
Lidia Ostaszewska: Naszym założe-
niem było stworzenie profesjonalne-
go portalu dla stolarzy. Staramy się 
cały czas iść do przodu. Rozbudowa-
liśmy stronę o kanał YouTube, mamy 
oczywiście profil na Facebook’u. Na-
szym najmłodszym dzieckiem jest fo-
rum Domidrewno, które rozwija się 
błyskawicznie, zyskując każdego dnia 
kolejnych – nowych użytkowników. 
Całość wymaga stałej „opieki”, ale też 
jest wielką przyjemnością. Mamy już 
wielu przyjaciół i nie wyobrażamy 
sobie nie porozmawiać z nimi każde-
go dnia, czy odpisać na ich posty albo 
maile. Myślę więc, że to nadal nasze 
hobby, które wypełnia cały nasz czas. 
„Kurier Drzewny”: Obejrzałem odci-
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