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Pierwsza 
miłość Moniki
to jasne kolory. 
Druga 
– prowansalskie
klimaty.
Tak nią
zakręciły, 
że zaczęła robić
meble.

Francjaelegancja
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Monika z Malwiną 
i igoreM. 
na koMinku korona
starego pieca,
poMalowana Matową
farbą oraz ulubiona
dekoracja Moniki 
– owoce karczocha
z decor hoMe. 

NNajpierw jej życiem zawładnęła Bretania, z niesamo-
witymi kamiennymi domami i uliczkami, z obłędnie
wyglądającymi polami karczochów. – Do dziś to mój
ulubiony motyw dekoracyjny, poluję na wszelkie okazy,
kamienne i drewniane, które rozstawiam po całym
domu, choć mąż uważa, że to przedmioty „służące
niczemu” – śmieje się Monika. Po Bretanii zwiedzili
Lazurowe Wybrzeże, Prowansję, Paryż. Te podróże
tylko spotęgowały miłość do mebli i dekoracji noszą-
cych ślady wielkiej historii przetaczającej się nad fran-
cuskimi pałacami i mieszczańskimi domami. 

Przy urządzaniu pierwszego mieszkania Monika
postanowiła sprawdzić, czy jej fascynacje da się wyko-
rzystać w praktyce, zwłaszcza że w sklepach nie było nic
ciekawego. Zaczęło się szukanie okazji, staroci, wszyst-
kiego, co jest niedrogie, ale rokujące. Któregoś razu
oglądali z Przemkiem w internecie amatorsko odna-
wiane meble, które w dodatku ktoś sprzedawał za nie-
botyczne ceny. – Twoje są lepsze – ocenił mąż. I nagle
wszystko okazało się proste. Od tamtej pory Monika
zrobiła kilkadziesiąt mebli, każdy inny, bo ma za dużo
pomysłów, żeby się powtarzać. Gdy kupili dom, było
oczywiste, kto go urządzi. Monika zatrzymała swoje
życie – na ile można je zatrzymać, stale zajmując się 
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Parfait saburre

incredibiliter frugaliter

insectat Augustus. Saetosus

oratori divinus miscere.
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w pokoju
koMinkowyM
wisi portret
gospodarza
naMalowany
przez
Meksykańską
artystkę trini.
przedstawia
pana Marka z
jego

Jedynymi współczesnymi
rzeczami w kuchni są
wyspa oraz piec smeg.
posrebrzane naczynia 
i szklana patera z savoya
home, żeliwna podstawka
pod książkę z malabelle.
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kinkiety Jak w pałacu 
– monika powiesiła Je
na drzwiach starych 
szaf i szafek. poduszki
pluszowe z home sweet
home, z monogramem 
od decor home, kwiat 
z malabelle, niebieski pled 
z savoya home.
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w Łazience
rządzi 

trawertyn.
z niego

zrobione sa ̨
uMywalki 

i podŁoga.
szklane

drobiazgi 
z savoya

hoMe. 

dwójką małych dzieci i pracując na pełen etat 
– i oddała się tworzeniu wnętrz. Wszystko kupiła przez
internet. – Miałam szczęście, nawet jeśli przeliczyłam
się z wymiarami, udawało mi się chybione zakupy
przerobić na coś odpowiedniego – tłumaczy. 
– No i cudownego tatę, który potrafi zrobić wszystko.
Choć jako tradycjonalista nie palił się do tego, żeby
porządne meble „niszczyć” i zamieniać we francuskie
wymyślne cacuszka. Mama pomagała z tkaninami 
i tapicerką – opowiada Monika. 

Wszystkie gotowe meble lądowały w domach 
i garażach jednych albo drugich rodziców. Czekały
na „ten dzień”. Przeprowadzili się w kilkanaście
godzin, choć przygotowywali się tygodniami. Każdy 
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TEKST: michalina kaczmarkiewicz
STylizacja: katarzyna sawicka

zdjęcia: aneta tryczyńska
kontakt do właścicielki: www.decouver.pl

w pokoju
koMinkowyM wisi
portret
gospodarza
naMalowany przez
Meksykańską
artystkę trini.
przedstawia pana
Marka z jego
ulubionyM
jaMnikieM ciapkieM
w atelier juana
soriano w Mexico 

przedmiot, nawet dekoracyjny drobiazg, choćby
kryształki zdobiące kinkiet, został oznaczony kartką
z opisem, gdzie ma się znaleźć.

Od początku było wiadomo, że dom opanują zła-
mane biele, beże i szarości. – Znajomi się śmieją, 
że moje dzieci nie znają kolorów, bo muszą chodzić
w tych kremach i szarościach. Dostają kolorowe
zabawki, ale ja i tak je wtykam do szaf i białych koszy.
Synowi to na razie nie przeszkadza. Córka czasem
tylko westchnie z rezygnacją: „Znowu szare…”.

Monika jest konsekwentna, jak sama mówi, 
do bólu. Ale jednym zupełnie się nie przejmuje 
– efektem swoich prac z drewnem. To zawsze wiel-
ka niespodzianka, bo każdy gatunek zachowuje się
inaczej. A jeśli coś nie wyjdzie, nie ma się czym mar-
twić, bo wszystko można przemalować, przetrzeć,
nałożyć patynę. – Takie meble są naprawdę mało
stresujące. Znajomi się dziwią, że nie trzęsę się nad
podłogą, a przecież o to właśnie chodzi, żeby była
zniszczona, nosiła ślady naszych historii. Marzę o tym,
żeby te przedmioty jak najszybciej zaczęły wyglądać
jak stare. Mam specjalny „środek postarzający”: kró-
lika i dzieci – śmieje się Monika. n

baldachimy przemek
skleJał z gzymsów 
szaf oraz kredensów.
pikowanie mebli to wyższa
szkoła Jazdy, więc
francuskie łóżko 
z kolumienkami odnawiał
tapicer.




