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Alexandra Augustyniak z Zabrodzia, jak na artystkę  
przystało, namalowała w swojej kuchni iście tęczowy krajobraz.  

Współczesną ceramikę i ukochaną melaminę bez oporów stawia  
na wiekowych meblach, śmiało łącząc barwy, style i epoki. Bo, jak sama  

mówi, nie lubi banału i powielania cudzych pomysłów

Marzenie o prawdziwej, wiejskiej kuchni towarzyszyło 
Oli już od wielu lat. Jeszcze na studiach (z wykształcenia 
jest projektantką ubioru) zrozumiała, że jej największą 
miłością są wnętrza, malarstwo i renowacja mebli. 
Efektem połączenia tych pasji jest dom z duszą,  
pełen barwnych i optymistycznych przedmiotów.  
Dzięki temu domownicy – Aleksandra, jej narzeczony 
Jacek oraz półtoraroczny syn Kajetan – już na dzień 
dobry otrzymują dużą dawkę pozytywnej energii.  
Nawet kot Edgar i pies Sznurek są pełni ikry! 

zdjęcia i stylizacja: Agnieszka Wrodarczyk/HAPPY PLACE 
tekst: Agnieszka Wrodarczyk
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Kobaltowe naczynia 
rozmaitej klasy. Od lewej 
współczesna chińska 
osłonka. Obok komplet 
zdobionych podszkliwnie 
talerzy z angielskiej 
manufaktury Johnson 
Bros. Wazy pochodzą  
z różnych serwisów. 
Owalne służą  
do podawania  
warzyw na ciepło. 

Dolne szafki powstały wiele lat temu wraz z kuchnią. 
Wisząca pojawiła się, gdy zasoby porcelany przestały się 
gdziekolwiek mieścić. Za uchylonymi drzwiczkami 
ulubione serwisy gospodyni pochodzące z angielskiej 
manufaktury Wedgwood. Na półwyspie zaś misa z 

kompletu łazienkowego Villeroy & Boch. Na 
stoliku pod oknem niezwykła stara waga z 

posrebrzanego metalu kupiona na aukcji 
w Londynie.

WWakacje dla małej Oli oznaczały jedno 
– wypoczynek na wsi. Beztroskie dni  
w domku letniskowym sprawiły, że po dziś 
dzień kocha energię wiejskich chat. Gdy  
kilka lat temu poczuła, że miasto ją dusi, 
przejechała pół Polski w poszukiwaniu 
wymarzonego domu, by znaleźć go 20 km 
od miejsca, w którym wówczas mieszkała!
Dwa lata temu wprowadziła się do starego, 
poniemieckiego domu, położonego  
w wiosce w otulinie Rezerwatu Smolary.  
Nieustannie wynajduje, odnawia i kupuje 
kolejne skarby do swej baśniowej kolekcji.
Moje Mieszkanie: Twoje zasoby kuchenne 
są imponujące. Czy wszystkiego używasz? 
Ola: Oczywiście! Używam wszystkiego, 
choć szczerze wyznaję, że mam kilka 
perełek zakupionych ze względu na ich 
urodę. Jednak zdecydowana większość 
mojej kolekcji to przedmioty użytkowe. 
MM: Co doradziłabyś Czytelniczkom, 
które chciałyby stworzyć w swoich 
kuchniach podobny klimat?
Ola: Przy dużej ilości kolorowych dodatków 
ważna jest neutralna baza. Ja postawiłam 
na biel oraz naturalne materiały – drewno  
i cegłę. Jeśli chodzi o dobór akcesoriów, 
kierujmy się intuicją. Warto też postawić  
na nieszablonowe rozwiązania. Połączenie 
czerwonego z różowym lub starego z nowym 
potrafi przynieść spektakularne efekty. 

MM: Widać u Ciebie nie tylko rzeczy 
współczesne, ale też sporo staroci…
Ola: Kocham przedmioty z duszą. Ich 
niepowtarzalność i historia mnie zachwycają. 
Nie mogłabym mieszkać wyłącznie wśród 
nowych rzeczy. Tak naprawdę większość 
mebli i drobiazgów to rodzinne pamiątki 
(od dziecka byłam uczona szacunku do nich).  
Fascynowały mnie skarby z dzieciństwa 
mojego taty.  Pamiętam, że przechowywał 
je na najwyższej półce w naszym domu.
Teraz sama dbam o te przedmioty, a dzięki 
wrodzonemu talentowi do wyszukiwania 
pięknych rzeczy, nieustannie powiększam 
swoją kolekcję, nie tylko wiekowe, skarby. 
MM: A potem je odnawiasz, przerabiasz 
i... ciągle przestawiasz?
Ola: Uwielbiam zmiany!  Moja kuchnia 
wciąż ewoluuje. Chyba nie ma tygodnia, 
bym czegoś choć nie przestawiła. Niemal 
wszystko robię sama, bo to sprawia mi 
największą radość. Poza tym jestem Zosią 
Samosią (po zamieszkaniu tutaj większość 
prac wykonałam sama. Jedynie murki i blaty 
wykonali rzemieślnicy, reszta to moja praca 
przy wsparciu Jacka i niezwykle zdolnego 
szwagra). Uwielbiam też „jeździć” z moimi 
skarbami: zamieniając je miejscami, zestawiając 
ze sobą, bawiąc się kolorami i formami, 
tworzę wręcz nowe wnętrza. To zabawa 
bez końca – polecam!

GDZIE na zakupy 
Livebeautifully.pl – Ania, właścicielka sklepu, to mistrzyni estetyki. 
Zaopatruje sklep w niezwykłe dodatki do wnętrz i pakuje je tak 
pięknie, że aż żal otwierać paczki. To tu zamawiam 
produkty mojej ukochanej marki Rice   
Asunjellies.com – to stylowy sklep  
prowadzony przez Kelly z Wielkiej  
Brytanii. Tu zaopatruję się  
w cudowne retro koszyki – można 
je kupić we wszystkich 
kolorach tęczy!  
Niebieskachata.pl – stąd 
pochodzą moje włóczkowe 
skarby. Agnieszka potrafi 
wyczarować szydełkiem 
cuda – mam już pół domu 
w nie ubrane, a wciąż 
chcę więcej i więcej…  
Pilski targ staroci 
– wystarczy odrobina  
cierpliwości i czujne  
oko, by wyszperać  
tutaj prawdziwe perełki. 
Przy odrobinie szczęścia 
piękną, starą emalię  
czy stylowe meble  
można kupić za grosze. 

Skarby
KUCHENNEJ       SZAFY
Pochwal się swoimi zbiorami!   
Jeśli coś kolekcjonujesz i chciałabyś, by sesja zdjęciowa odbyła się także  
u Ciebie – napisz o sobie oraz przyślij kilka zdjęć swojej kolekcji  
i mieszkania. Czekamy pod adresem: mojemieszkanie@grupazpr.pl. 

Skarby
KUCHENNEJ       SZAFY

Alexandra stale coś piecze, gotuje, a więc 
i odmierza, dlatego miętowa waga (Plint) jest 
u niej w ciągłym użyciu. Pastelowy odcień 
efektownie kontrastuje z cytrynową szafeczką 
(Ib Laursen), którą pani domu ozdobiła tkaniną  
i ukrywa w niej mniej dekoracyjne przedmioty).

W tekturowych walizkach są przechowywane 
ziarna oraz cenne przepisy kulinarne. Gdy akurat  
nie są potrzebne, tworzą barwną kompozyję  
z oryginalnymi lampkami. Te w kształcie zająca  
i pudla są aktualnie ulubionymi zabawkami synka 
gospodyni, Kajetana.

Kuchenna półeczka z miniaturowymi 
puszkami i kieliszkami na jajka została  
w całości wykonana przez Olę. Do jej 
stworzenia wykorzystano drewno z odzysku, 
które pomalowała na turkusowo – to jeden 
z jej ulubionych kolorów.  

Fascunują 
mnie wiejskie 
klimaty oraz 

skandynawskie 
wzornictwo. 

Łączę więc  
rzeczy z dwóch 

światów, 
tworząc 

własny, trochę 
baśniowy…
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Mój sposób na radosną i niepowtarzalną kuchnię 
to łączenie przedmiotów z pozoru do siebie nie 
pasujących oraz feeria kolorów – wszystkie chwyty 
są dozwolone.

Stół kuchenny pochodzi z domu dziadków Alexandry. Zanim  
trafił do mnie, dobrze służył jeszcze dwóm innym rodzinom. I chociaż 
szanuję jego historię, postanowiłam tchnąć w niego nowe życie, 
nadając mu radosne, pastelowe barwy.

Srebrzysta lodówka (taka była 
fabrycznie)? Na pewno nie u Oli! 
Za pomocą miętowej okleiny 
(Allegro.pl) udało się odmienić jej 
wizerunek całkowicie. 

Skarby wiszą, stoją, zrobią stojaki 
albo po prostu – wstawione są jedne  
w drugie. Ten luz jest jednak przemyślany 
i nie brak tu wbrew pozorom dyscypliny, 
co chroni wnętrze przed chaosem. 

TO lubię 
Kuchnię roślinną, a w szczególności wypieki. Kocham 
eksperymentować i szukać nowych smaków – zapominam 
 wtedy o całym świecie.  
Malowanie obrazów, które, aż trudno w to uwierzyć, są jeszcze 
 bardziej kolorowe niż moja kuchnia.
Prace ogrodowe, a szczególnie koszenie trawy i grzebanie się 
 w ziemi. Uprawiamy mnóstwo warzyw i owoców, więc w sezonie 
 jesteśmy pod tym względem samowystarczalni. 
Fotografia to jedna z moich największych pasji. Dzielę się  
nią na Instagramie – mam własny profil @colorolii, na którym  
znajdziecie tysiące zdjęć mojego domu i ogrodu.

43

Krzesła to mój konik. Kocham zarówno te stare, 
jak i te nowoczesne. Uważam, że zestawione 
razem wyglądają obłędnie. Moje kuchenne  
są pomalowane wieloma warstwami farb olejnych, 
ale nie mam zamiaru ich przerabiać. Dzięki temu 
mają swój niepowtarzalny urok. 
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Barwna zastawa (fot. 1) jest 
ceramiki i melaminy (głównie Rice, 
Ib Laursen, Green Gate) świetnie 
się sprawdza zarówno w domu,  
jak i w ogrodzie. Lekkie, nietłukące 
się filiżanki w bajecznych kolorach, 
pojemne miski czy zabawne termosy 
są niezawodne. Tym ostatnim  
lubię nadać nowe przeznaczenie, 
zamieniając je  czasem w… wazony.  

Pastelowych sztućców (fot. 2) 
mam ponad miarę, wiem! Ale nie 
mogę się powstrzymać na ich widok. 
Każda łyżeczka czy widelec ma inny 
kolor, więc nigdy nie znudzi mi się ich 
kupowanie. Zbieram je już od wielu 
lat, a kolekcja wciąż się powiększa. 
Uważam, że pięknie się prezentuje  
w haftowanych pojemnikach (XXXX 
skąd są???? zawieszonych na 
tradycyjnych relingach.  I coś o tych 
szufladkach (skąd itp.) 

Talerze z melaminy (fot. 3). 
zajmują w mojej kuchni ważne 
miejsce. Różnią się od siebie 
kształtami, kolorami i rozmiarami, 
ale zawsze tworzą zgrany duet  
z ukochanymi kubkami. Nigdy ich 
nie chowam – zazwyczaj trzymam je 
w metalowych koszykach ustawionych 
na kuchennym blacie, tak by móc  

na co dzień cieszyć nimi oko.  
Jest ich sporo, dlatego raz na jakiś 
czas pozbywam się wybranych 
egzemplarzy. Założyłam nawet 
dodatkowe konto na Instagramie  
@colorolii_sale_, gdzie można 
znaleźć rzeczy, które się już  
u mnie nie mieszczą.  

Różowa półeczka (fot. 4), jedna  
z wielu wykonanych przeze mnie.   
Ta na zdjęciu dumnie prezentuje  
moją kolekcję minutników (ten  
z ptaszkiem to rarytas – obecnie  
już niedostępny w sklepach).

Kolorowe, wzorzyste kubki (fot. 5) 
to faworyci! Pierwszy dostrzegłam  
na zagranicznym blogu. Gdy tylko  
się dowiedziałam, co to za marka 
(Rice), zaczęłam wertować katalogi  
i przepadłam z kretesem. Zauroczona 
bogactwem wzorów i kolorów  
trafiłam do sklepów internetowych 
sprzedających te cuda.Tak oto 
weszłam w posiadanie swojego 
pierwszego egzemplarza. Obecnie 
mam122 kubki zakupione w Polsce  
i w Europie, i pomimo tej imponującej 
liczby, z niecierpliwością czekam  
na kolejne wzory z najnowszej  
kolekcji i, oczywiście, dokupuję!

HITY mojej kolekcji

1

Akcesoria kuchenne dobieram starannie. Lubię je 
kupować w miejscach z duszą, stworzonych przez 
wyjątkwoych ludzi z pasją i niewątpliwym guście

2

3 4 5
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50 g  świeżych drożdży lub dwie łyżki zakwasu  2 łyżeczki soli  
(np. himalajskiej) łyżeczka cukru trzcinowego  1/2 szklanki słonecznika 
 1/4 szklanki sezamu  1/4 szklanki siemienia lnianego  1/4 szklanki  
płatków owsianych 1/4 szklanki mielonego ostropestu 2 łyżki maku  
mielonego2 łyżki otrębów żytnich lub owsianych garść pestek dyni  
lub ziaren soi 250 g mąki pszennej 250 g mieszanki różnych mąk  
(np. żytnia, owsiana, orkiszowa)  
Wszystkie składniki, oprócz mąk, wsypujemy do dużej miski, zalewamy 1/2 l ciepłej wody,  
przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10 minut. Następnie dodajemy mąki, mieszamy, 
znów przykrywamy i odstawiamy na 20 minut. Przekładamy ciasto do dużej okrągłej 
formy lub dwóch keksówek (wyłożonych papierem do pieczenia) i przykryte odstawiamy 
na kolejne 20 minut. Wstawiamy chleb do piekarnika i pieczemy godzinę w 180˚C   
(z termoobiegiem). 

Domowy chleb z ziarnami

tabliczka gorzkiej czekolady 1/4 szklanki kakao 1/3 szklanki cukru trzcinowego  
(lub ksylitolu) 1/3 szklanki mleka roślinnego (np. owsianego lub migdałowego)  
1/3 szklanki oleju rzepakowego1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 2 łyżeczki proszku  
do pieczenia szczypta soli 2 dojrzałe banany  
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dodajemy kakao, cukier, mleko, olej i mieszamy. 
Banany rozgniatamy widelcem w misce, dodajemy pozostałe składniki, mieszamy i łączymy 
z czekoladą ową masą, mieszamy. Ciasto przekładamy do małej tortownicy lub keksówki 
wyłożonych papierem do pieczenia i pieczemy 35-40 minut w 180˚C. 

Wegańskie ciasto czekoladowe
Przepisy Oli:

Zdrowa, ekologiczna żywność jedna z najważniejszych 
rzeczy w naszym życi. Kocham świeży, domowy 
chleb i jego zapach unoszący się w domu o poranku 

Uwielbiam rozpieszczać podniebienia moich gości  
–  mówi pani domu. – Smakołyki serwuję na mojej zastawie 
z melaminy. A kawę podaję w termosie przypominającym 
kształtem stary, angielski dzbanek. Tym razem serwuję 
wegańskie ciasto czekoladowe – przepis poniżej.

Można śmiało powiedzieć, że Ola prowadzi małą manufakturę chleba!    
Podobno gdy ktoś raz spróbuje jej wypieku, ciężko mu wrócić do wyrobów dostępnych  
na sklepowych półkach. Są dni, kiedy piekę nawet kilkanaście bochenków. Zawsze  
są apetycznie podane lub zapakowane, gdy czekają na swoich odbiorców. Znajomi  
i przyjaciele nie mogą się ich nachwalić!


