
POKÓJ DZIECKA

Amelka i jej siostra Oliwia są papużkami 
nierozłączkami. W pokoju starszej śpią,  
w pokoju młodszej się bawią. Czasem 
użyczają swojej bawialni gościom. 

tekst KArOlInA KlEPACKA  stylizacja 
AnnA OlgA ChmIElEwsKA  zdjęcia KAlbAr  
projekt ZuZAnnA murAsZKIEwICZ

unIwErsAlny mEbEl 
Kilka półek w prostym regale zostało  

wyposażonych w drzwiczki. Górne pozostały 
odsłonięte, by eksponować zabawki,  

na dolnych ustawiono fioletowe pojemniki. 

rOZsuwAnE sPAnIE
Sofa iKEa PS rozkłada się do rozmiarów dwuosobowego 
łóżka. Służy nie tylko rodzinie, ale również przyjaciołom,  
którzy zostają u nich w domu noc. Po złożeniu model staje się 
obszernym siedziskiem dla dziewczynek.
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K
iedy Amelka była niemowlakiem, w jej 
pokoju urządzono sypialnię rodziców.  
Z czasem dorośli przenieśli się do innego 
pokoju, a Amelka miała zacząć sypiać bez 
nich. Nie było jednak mowy o nocowaniu 

samej: łóżeczko trzeba było postawić w pokoju starszej 
siostry, Oliwii, tuż obok jej łóżka. Mimo to Amelka 
zachowała swój pokoik, który zyskał nowe funkcje – został 
przekształcony w bawialnię, w której siostry chętnie 
spędzają wspólnie czas. Wystrój pokoju przestał był 
niemowlęcy – „dorósł”. Dawny przewijak pełni obecnie 
funkcję regału na książki i zabawki, a kołyska została 
oddana miśkom. Od czasu do czasu do domu przyjeżdżają 
goście. Wtedy błyskawicznie rozkłada się sofę 
i dziewczęcy pokój zamienia się w wygodną sypialnię. 
Mama Amelki, Monika, celowo urządzała pokój córki  
tak, by jego dziecinna funkcja była widoczna głównie  
w dodatkach. Na ścianach zastosowała delikatne odcienie 
szarości, a w umeblowaniu – biele. Z takim tłem łatwo 
zmieniać przeznaczenie pokoju. 

Bawialnia
z sypialnią

AmelkA  
(na pufie) ma 2,5 roku.  

Jest bardzo samodzielna i już 
chodzi do przedszkola, tego 

samego, co jej siostra, 5-letnia  
Oliwka. Z ochotą sięga po ksią- 
żeczki, siada na sofie i własnymi 

słowami opowiada ich treść.  
W pokoju największą atrakcją  

są dla niej schowki  
na zabawki. 

tekst KArOlInA KlEPACKA   
stylizacja katarzyna maciągowska  

zdjęcia mArCIn CZEChOwICZ   
projekt tAIlOrmADE 



POKÓJ DZIECKA

od kołyski po świnkę
Stylowy sekretarzyk przywieziony z anglii pełni funkcję komódki na bieliznę lub – po dostawieniu krzesła – biurka do rysowania.  
Nad nim mama amelki zrealizowała ciekawy pomysł: wąskie półki zamiast obrazków prezentują pięknie ilustrowane dziecięce ksią-
żeczki. Różowa świnka Wheely Bug to ulubiony środek transportu małej amelki. dawna kołyska teraz służy do usypiania miśków. 

sOwy I mAKI
Jasne tło uzupełniają 
drobne akcenty różu, 
pomarańczy i czer-
wieni.Ta ostatnia za-
gościła tu za sprawą 
kupionego na depta-
ku we Florencji tryp-
tyku przedstawiające-
go maki.
gdziE kUpiĆ:
literki na drzwiach  
– Peticado, żyrandol  
– Next; lampa podło-
gowa, poduszka 
– Little Room, puf  
– caramella; poduszka 
– Kids Town

kOlOrOWe sóWki

Przytulanka Sowa Wąsy, 
Little Sophie, 30x35 cm, 

bawełna, poliester,  
showroom.pl

Naklejka,   
w 4 rozmia- 
rach i wielu 
kolorach, 
nietylkona.pl Tęczowa wieża Goki, zielone-zabawki.pl

 

Przy powiększającej się rodzinie i ograniczonej liczbie 
pomieszczeń warto mieć możliwość żonglowania funkcjami 
pokoju. Moje córki mają za sobą fazę niemowlęcą, teraz chodzą  
do przedszkola, niedługo przyjdzie okres szkolny. ich pokoje 
muszą za tym nadążyć. dlatego postanowiłam urządzać  
je tak, żeby były łatwe do przearanżowania bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Pokój amelki jest najlepszym tego 
przykładem. Na początku przystosowaliśmy go dla niemowlaka, 
który potrzebuje nocnej opieki rodziców. Później zamieniliśmy  
w pokoik do zabaw, który dzięki pojemnym szafom służy też  
do przechowywania, a za sprawą rozkładanej kanapy zamienia 
się w sypialnię dla gości. choć wnętrze urządzone jest prosto,  
w oparciu o neutralne biele i szarości, doskonale spełnia swoje 
funkcje i nie brak mu typowo dziecięcego, barwnego charakteru.

Pokój dziecka gotowy do zmiany

159 zł
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monika Adamczyk-rokicka
studio projektowe tailormade
www.tailormade.pl 
kontakt@tailormade.pl 
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Kocyk ocieplany Sowie 
Stado, Lola y Lolo, 100% 

bawełna, 100x80 cm, 
pakamera.pl

69
 zł

od 4,21 zł


