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Garderoby przyszłości 
 
Garderoba jest miejscem, które stanowi istotną rolę w życiu każdego człowieka. Każdy 

z nas korzysta z niej przynajmniej raz dziennie. Korzystając ze stereotypu oraz powszechnej 

opinii, zazwyczaj płeć piękna ma problem z wyborem stroju. Jednak idąc krok na przód 

zauważymy, że coraz częściej ten kłopot dotyka również mężczyzn. Przyszłość daje nam nowe 

możliwości, a także technologie. Co by się stało gdyby za kilkanaście lat powstały maszyny 

potrafiące ustalić nasze samopoczucie, charakter oraz miałyby wyczucie stylu adekwatne do 

nas? Z pewnością wykorzystano by je do stworzenia najnowocześniejszych oraz 

najpraktyczniejszych garderób. 

W przyszłości wszystko jest możliwe więc nie negujmy na wstępie takiego pomysłu. Jak 

wyobrażam sobie funkcjonowanie takiego pomieszczenia? Na pewno będzie nam potrzebna 

spora przestrzeń, ponieważ każda część garderoby musiałaby być zawieszona na wieszakach. 

Jej wyposażenie oczywiście byłoby wybierane przez użytkowników.   

Funkcjonowanie byłoby proste. Szykując się do wyjścia stawalibyśmy w wyznaczonym 

miejscu. W przeciągu kilku minut urządzenie pobrałoby najistotniejsze informacje takie jak 

nastrój lub okoliczności wyjścia. Po przeanalizowaniu wiadomości wyświetlałyby się 

propozycje trzech stylizacji, moglibyśmy zdecydować się na jedną z nich lub odrzucić wszystkie 

i prosić o kolejne. Maszyna byłaby w stanie dobierać również dodatki oraz biżuterię.  

Ponad to garderoba zapewniłaby nam odpowiednią higienę ubrań oraz prasowanie 

parą wodną. Nie martwilibyśmy się o podstawowe czynności takie jak pranie i prasowanie. 

Inteligentna szafa zrobiłaby to wszystko za nas. Stałaby się przyjazna dla środowiska poprzez 

stosowanie pary wodnej oraz przez zastąpienie chemicznych środków do prania na naturalne. 

Dzięki temu ograniczylibyśmy produkcję chemii oraz plastiku co byłoby bardzo korzystne dla 

naszej planety. Do tego nie musielibyśmy martwić się o porządek. Maszyna sama zawieszałaby 

ubrania co zaoszczędziłoby nam bardzo dużo czasu. 

Garderoba oczywiście nie tylko służyłaby do przechowywania ubrań, ale innych rzeczy 

potrzebnych w życiu codziennym. Jeśli zależałoby nam dokładnie jednej rzeczy istniałaby 

bardzo przydatna opcja wyszukiwarki. Byłaby to bardzo przydatna opcja odnośnie pościeli lub 

innych rzeczy, które możemy znaleźć w szafie.  

Podsumowując, garderoby przyszłości są nie tylko świetnym wynalazkiem, ale również 

pozwalają zaoszczędzić sporą ilość czasu, niektórym wręcz nerwów. Co więcej dbają o 

środowisko używając tylko naturalnych składników oraz ograniczają produkcję plastiku. Mam 

nadzieję, że w nie tak bardzo odległej przyszłości znajdzie się osoba, której uda się zrealizować 

moją wizję. Niestety, to są tylko nasze wyobrażenia życia przyszłości, ale kto wie co przyniesie 

następny dzień. Możemy być pełni nadziei i oczekiwać nowego jutra. 
 


