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Ka˝ dy, kto wej dzie do tej sy pial ni nie mo ̋ e mieç wàt pli wo Êci – ten
po kój zaj mu je dziew czyn ka. Jest to stwier dze nie jak naj bar dziej

zgod ne z praw dà. Zu zia, wła Êci ciel ka po ko ju, ma szeÊç lat i jak wi´k -
szoÊç dziew czy nek w jej wie ku, lu bi słod kie, lan dryn ko we bar wy. I ta -
kà wła Ênie ko lo ry sty k´ za pra gn´ ła mieç w swo im kró le stwie. Jej
ro dzi ce nie „sta wia li” prze szkód. Wy ma ga li je dy nie, aby (po dob nie
jak ca łoÊç do mu) po miesz cze nie urzà dzo ne by ło w sty lu an giel skim,
po nie wa˝ sà za fa scy no wa ni kul tu rà Wy spia rzy. Wcze Êniej przez kil ka
lat miesz ka li w An glii, a obec nie cz´ sto jà od wie dza jà. Do Pol ski przy -
wieê li mnó stwo an giel skich pism wn´ trzar skich, dla te go doÊç do kład -
nie wska za li pro jek tan to wi, o co im cho dzi. Ca łoÊç miesz ka nia zo sta ła
urzà dzo na wła Ênie w lek ko „spo lsz czo nym”, an giel skim sty lu.

2

S Y P I A L N I E

122

slodki deser1:100% 3_2008  9/15/08  1:51 PM  Page 122



www.dobrzemieszkaj.pl

Po kój Zu zi za nu rzo ny jest we wpa da jà cym w de li kat ny ró˝ fio le cie,
uspo ko jo nym od cie niem nie co zła ma nej bie li. Bar dzo prak tycz ne sà ja -
sne pa ne le Êcien ne. Wy ko na ne z prze cie ra ne go, po kry te go bej cà drew -
na d´ bo we go, sà ła twe do utrzy ma nia w czy sto Êci (bio ràc pod uwa g´
mło dy wiek lo ka tor ki, to nie sły cha nie wa˝ ny szcze gół!). Pa ne le po ło ̋ o -
ne sà do oko ła po miesz cze nia, na wy so ko Êci lam pe rii, czy li aku rat w za -
si´ gu rà czek dziew czyn ki. Bez pro ble mo we czysz cze nie eli mi nu je
pro blem po zo sta wio nych na ja snej po wierzch ni Êcian „cze ko la do wych
ła pek” czy te˝ „farb ko wych abs trak cji”, au tor stwa ma łej lo ka tor ki.

Wy po sa ̋ e nie sy pial ni jest w za sa dzie skà pe: lek ki, ja sny sto lik
z krze seł kiem, łó ̋ ecz ko, szaf ka noc na i du ̋ a sza fa ubra nio wa. Wszyst -
kie me ble sà de li kat ne, do sto so wa ne do wy ma gaƒ przed szko la ka, bez -

piecz ne i... jak naj bar dziej w an giel skim sty lu. Sło dycz i nie za prze -
czal ny urok po miesz cze nia po t´ go wa ne sà przez po ło ̋ o ny pod łó˝ -
kiem ja sno ró ̋ o wy dy wa nik, oraz ja snà, wpa da jà cà w od cieƒ li lio we go
bł´ ki tu, po Êciel.

Przy łó ̋ ecz ku stoi bia ła sza fecz ka noc na z de li kat nym, fa li stym ob -
ra mo wa niem, na wià zu jà cym do li nii sza fy i usta wio ne go pod oknem
sto li ka. Sto lik i sza fecz ka po cho dzà z jed nej ro dzi ny. Ja sny sto lik ma
dwie szu fla dy, w któ rych bez pro ble mu miesz czà si´ dro bia zgi (np.
kred ki) Zu zi. Kwe sti´ wi´k szych za ba wek, a ra czej pa nu jà ce go nie kie -
dy w dzie ci´ cych po ko jach „ba ła ga nu za baw ko we go”, roz wià zał bar -
dzo po my sło wy scho wek za sza fà oraz skrzy nia -ku fe rek – do sko na ła
do prze cho wy wa nia skar bów.

1. Ja sny ˝y ran dol z „ra mio na mi”

przy po mi na jà cy mi baj ko we pół ksi´ -

˝y ce (Dar ty luz), swo im kształ tem na-

wià zu je do fa li stych li nii, któ re wy st´-

pu jà na wszyst kich usta wio nych tu taj

me blach.

2. Kre mo wa ta pe ta z kla sycz nym

wzor kiem (JVD) pod kre Êla de li kat -

noÊç wn´ trza. Na Êcia nie za mon to -

wa no do dat ko we oÊwie tle nie – za-

wie szo ny wy so ko kin kiet (Dar ty luz).

Okno, przy któ rym usta wio no sto lik

i krze sło („Cu dow ne La ta”) jest pół-

ko li ste. Do da je sy pial ni „pa ła co we -

go” cha rak te ru.

3. Ob szer na sza fa (wy ko na na

na za mó wie nie przez sto la rza) jest

czte ro drzwio wa. Po za „nor mal ny mi”

fron to wy mi drzwia mi, po sia da te˝

do dat ko we „wej Êcie” z bo ku, za któ -

rym kry je si´ scho wek na prze ró˝ ne

rze czy dziew czyn ki. 
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Słod ki de ser
Jasno, ró˝owo i słodko. To wn´trze skojarzyç si´ mo˝e z sypialnià
małej królewny. I nic w tym dziwnego. Dziewczynki marzà o tym,
aby byç królewnami. Angielskimi, na przykład.
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