
14 dobre wnętrze
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międzypokoleniowy  

LEKTURA OBOWIĄZKOWA
– Jestem fanką audiobooków – mówi 
Krystyna Mikołajska. Uwielbia książki 
Filipa Springera, reportera i fotografa 
piszącego o przestrzeni i architekturze. 
Ceni odręczne szkice koncepcyjne. 
Wykorzystuje tę umiejętność nie tylko 
przy projektowaniu wnętrz, ale także... 
własnych ubrań. Jest też jest wytrwałą 
poszukiwaczką ciekawych butów.   

Absolwentki Wydziału 
Architektury 

Politechniki Krakowskiej. 
Projektowanie wnętrz 

jest ich ogromną pasją, 
starają się realizować 

wszystkie projekty 
z sercem i pełnym 
zaangażowaniem. 
– Każda z nas jest 

inna i dzięki temu się 
uzupełniamy – mówią. 
– Reprezentujemy dwa 

pokolenia, więc możemy 
śmiało powiedzieć, że jako 

biuro projektowe mamy 
duże doświadczenie, 

a także świeże podejście 
do biznesu i technicznych 
rozwiązań – stwierdzają.

Ich zdaniem każdy 
architekt wnętrz 

powinien mieć zawsze 
na względzie, że to klient 

będzie użytkownikiem 
zaprojektowanego przez 

niego wnętrza. 

Matka i córka, zawodowo wspólniczki.  
Ich pasją jest praca. Krystyna uwielbia 
rowerowe przejażdżki. To zamiłowanie 
przekazała Idzie, która kocha też muzykę, 
literaturę, taniec. Zgodnie twierdzą,  
że w ich wspólnej pracy najważniejsza jest 
lojalność. opracowanie: IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA
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PSIM OKIEM 
Pies, Dżoker jest „rodzinny”, choć 
ze schroniska wzięła go Krystyna. 
– To właściwie pół pies pół foka, 
bo najbardziej lubi siedzieć pod wodą. 
Preferuje nurkowanie. Godzinami 
potrafi wyciągać z dna jeziora 
muszelki lub patyczki – opowiadają 
z uczuciem dumne właścicielki. Pupil 
często towarzyszy paniom podczas 
rowerowych wypraw i w pracowni, gdzie 
uchwycono tę jego poważną minę.  

W TONACJI ZIELENI I TURKUSÓW 
Krakowska siedziba studia olśniewa od wejścia. Za szklanymi 
drzwiami mieści się gabinet Krystyny Mikołajskiej. Oryginalną, 
malarską tapetę zaprojektowała jej córka. Obie są miłośniczkami 
naturalnych roślin i promują we wnętrzach trend biophilic design. 

W TO JEJ GRA
Ida pasjami przekopuje się przez 
czeluści Spotify w poszukiwaniu 
muzyki alternatywnej. – Mam też 
ukochaną kolekcję Jana Garbarka 
z norweskim jazzem – zdradza. Ważną 
pozycją w tym zestawie jest album 
„Visible World”. Lubi też bałkańskie 
etno. Jest bywalczynią takich imprez 
jak Pannonica (pannonika.pl).

ARCHITEKCI/subiektywnie
WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
Urlop Ida spędza najchętniej przemierzając 
rowerem północne tereny Europy. To jej 
sposób na oderwanie się od codzienności 
i niespieszną obserwację krajobrazu. 
Podczas podróży poślubnej przebyła trasę 
wiodącą przez zapierające dech w piersiach 
Lofoty. Z mężem objechała też m.in. Islandię 
(na zdjęciu). Na przedłużone weekendy 
wybiera polskie ścieżki Velo.     


