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Przedmowa

Przez 30 lat może wydarzyć się naprawdę wiele. Za nami 

aż trzy dekady historii , którą nie zawsze byliśmy w stanie 

całkowicie kontrolować – czasami stery przejmował 

los. Trzy dekady wzlotów, upadków i wzruszeń.  Trzy 

dekady niesamowitych postaci i ich unikalnych ścieżek 

usłanych bogactwem emocji , z którymi nasza własna 

miała szansę się przeciąć. Kryształ gościł nie tylko w 

ich historiach, lecz również w przestrzeniach. Okazuje 

się bowiem, że może on pełnić wiele ról. Zdarza się się, 

że kryształ odbija niesamowite emocje, przechowuje 

wspomnienia, odzwierciedla wartości, buduje relacje, 

a także inspiruje. I w podróż po tych różnych rolach 

Cię zabieramy. A zaczniemy od kryształu, który dał 

początek naszej historii .
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Kryształ, od którego 
wszystko się zaczęło.

Zanim pojawił się kryształ, naszemu życiu 

towarzyszył chaos. Otaczała nas rzeczywistość 

schyłku tysiąclecia, kiedy post-komunistyczną 

Polskę kreowały zupełnie inne realia. Z chaosu 

tego wyłoniły się jednak siła i determinacja, 

które uruchomiły machinę napędzającą  dziś 

Stylistic Cristal.
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Historia zaczyna się od Ireny, a konkretnie od jej 
aplikacji o pracę. Opis stanowiska sprawiał wraże-

nie, jakby jej obowiązki nie miały wychodzić poza 
asystencki, biurowy zakres. Z czasem jednak oka-

zało się, że rola Ireny w całym tym przedsięwzięciu 
będzie zupełnie inna. Dużo bardziej odpowiedzialna.
Właściciel austriackiej firmy tworzącej żyrandole 
kryształowe zdecydował się na otworzenie oddzia-

łu produkcyjnego w Polsce. I mimo że początkowo 
większość oświetlenia eksportowano, to z czasem 
jednak i polski rynek zaczął domagać się kryształu.

Arabia Saudyjska, Egipt, Szwajcaria… Pojawiły się 
pierwsze bardzo duże realizacje, przy których ze-

spół uczestniczył osobiście. Jednocześnie nie rezy-

gnowaliśmy z projektów na terenie naszego kraju. 
Rynek komercyjny zaczął otwierać się na kryształ 
w 1997 roku i wydawać już mogłoby się, że wszyst-
ko zmierza w dobrym kierunku, kiedy pod koniec XX 
wieku czekał nas pierwszy poważny kryzys – firmę 
okradziono i wywołano celowe uszkodzenia mecha-

niczne, które miały osłabić jej pozycję.

Trudne czasy jednak nie były nam nieznane, więc 
doskonale wiedzieliśmy, jak się zachować i co zrobić, 
aby wrócić na dawne tory. W dalszym ciągy ekspor-
towaliśmy produkty, zmieniliśmy siedzibę na Gliwice, 
a kilka lat później otworzyliśmy się również na klien-

ta detalicznego.
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To wtedy też światło dzienne uj-
rzał sklep stacjonarny w Opolu. 
Marek, który od najmłodszych 
lat obserwował produkcję i brał 
w niej czynny udział, okazał się 
doskonałym doradcą. Wycho-

wał się na lampach i zamiast 
wykładać historię, którą studio-

wał, został wspólnikiem rodzin-

nego firmy.

I tak funkcjonujemy do dziś. 
Zmieniały się siedziby, zmieniła 
się również nazwa marki. Miłość 
do kryształu pozostała i umac-

niała nas w trudnych chwilach. 
Za nami tysiące realizacji dla 
różnych obiektów – hoteli, pry-

watnych rezydencji, sal wesel-
nych, kościołów. Nie możemy 
się doczekać, co przyniosą nam 
kolejne dekady.
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Kryształ, który odbija 
emocje.

O teatrze po pandemii, relacji z widzem 

za pośrednictwem sztuki i Czechowie, 

który sto lat temu przenikliwie 

przewidywał to, z czym zmaga się 

człowiek współczesny rozmawiamy 

z Krzysztofem Pluskotą, aktorem, 

reżyserem i dyrektorem „Krakowskiego 

Teatru Scena STU”.

Mamy za sobą ponad pięć dekad doświadcze-
nia teatru, w którym się znajdujemy. 50 lat 
interakcji z widzem, konkretnej relacji żywego 
człowieka na scenie z człowiekiem chłonącym 
tę sztukę. Po kilku dekadach doświadczania 
wspomnianych emocji zderzamy się z pande-
mią, która nas od nich odcina. Co dzieje się 
w sercu aktora, reżysera, dyrektora, gdy po 
takiej przerwie następuje ponowne otwarcie 
drzwi teatru?

Moje serce podzieliłbym na trzy części, bo w 
przypadku każdej z wymienionych przez pana 
osób odczucia są nieco inne. Reżyser obawia się, 
czy jego dzieło, niepraktykowane przez tak długi 
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czas, wciąż będzie odpowiednio dobre. Aktor z kolei odczuwa euforię i eks-

cytację z powrotu na scenę. Relacja z widzem i obserwowanie jego reakcji 
potrafią być naprawdę uzależniające, dlatego też odczucia w jego przypadku 
są bardziej euforyczne. 

Najtrudniej chyba jednak opanować serce dyrektora. W końcu dyrektor mar-
twi się nie tylko o relacje z odbiorcą sztuki i jakość produktu, jakim jest reper-
tuar, ale również o utrzymanie etatów czy budynku. 

Kwestie ekonomiczne były bolączką każdego przedsiębiorcy i w pandemii 
każdy się z tym mierzył w mniejszej lub większej skali. Wspomniał pan jed-
nak o warstwie bardzo charakterystycznej dla teatru, którą jest sztuka. 
Budowanie czegoś, co budzi emocje i ukazuje odbiorcom wartości, których 
są złaknieni. Zwłaszcza po trudnym pandemicznym czasie, który stanowił 
wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego z nas.

Akurat ze wzbudzeniem odpowiednich emocji nie widzę tak dużego problemu. 
Za nami ponad 50 sezonów teatru STU, a dokładnie 57. Ja sam jestem zwią-

zany z tym konkretnym teatrem od 23 lat. To na scenie STU debiutowałem 
jeszcze jako student i zawsze, gdy mówię o sobie, mówię również o miejscu, 
w którym się znajdujemy. Odkąd pamiętam każdemu działaniu teatru STU to-

warzyszyło dawanie z siebie wszystkiego i to nie zmieniło się do tej pory. Przed 
pandemią, w jej czasie, a nawet po – zawsze staraliśmy się dawać z siebie tyle, 
na ile tylko było nas stać w danym momencie. A więc, gdy nastąpiło ponownie 
otwarcie drzwi teatru, nie obniżyliśmy naszych standardów. Nasza sztuka za-

wsze była na najwyższym poziomie, bo inaczej chyba nie potrafimy.

Obawa była jednak inna i mówię to z perspektywy zarówno dyrektora często 
zasiadającego na widowni, jak i aktora występującego na scenie. Do tej pory 
działaliśmy w swego rodzaju strukturze zbiorowości duchowej, która rodziła 
się pod wpływem sztuki. Rodziła się ona wśród widzów i z tym potrafiliśmy już 
obcować, a nawet dostosowywać się do tego, co dzieje się na widowni. Pande-

mia, w skutek której wprowadzono maski, a później dystans między widzami. 
Nagle okazało się, że musieliśmy poradzić sobie z brakiem wspólnoty ducho-

wej na widowni. Zamiast tego widzieliśmy ludzi pozasłanianych maskami czy 
też poodgradzanych pustami fotelami. Doprowadziło to do przeżywania sztuki 
teatralnej na bardziej indywidualnym poziomie. Na początku było to dla nas 
obce, być może nawet nieco przerażające, jednak ostatecznie przekuło się to 
w bardzo interesujące doświadczenie. Spróbowaliśmy i nauczyliśmy się cze-

goś nowego. A sztuka prędzej czy później obroni się sama.
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miernego, pogłębiania i upiększania postaci, które odtwarzamy. A okazuje się, 
że nawet w poważnych sprawach, trudnych emocjach znajduje się mnóstwo 
nieoczekiwanych, zabawnych sytuacji. I to nawet wśród tych, których próbuje-

my przedstawić jako mędrców.

Gdy tak teraz patrzę na plakat „Trzech sióstr”, który znajduje się za pana ple-

cami, to widzę tych wszystkich bohaterów i przypominam sobie ich rozterki. 
Wydaje mi się, że to często niepotrzebne, by kreować na poważną postać, 
która po prostu nie ma takiego potencjału. Mimo przeżywania głębokich dra-

matów, bohaterowie często właśnie są zabawni, komediowi i w taki też sposób 
rozwiązują swoje problemy. Czechow widział to doskonale. 

Obawy, które pan tak plastycznie opisał i pokazał ze strony sceny czy 
reżysera są dla mnie zrozumiałe. Jednak mimo tego niepokoju, po pan-
demii wystartowaliście z bardzo trudną sztuką. Z Czechowem, który mówi 
o alienacji i tęsknocie za tym, co było. O tym, jak trudno odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości. W „Trzech siostrach”, w których zresztą pan rów-
nież występuje, bohaterowie wyglądają za okno zlęknieni, bo na zewnątrz 
czycha na nich wirus. Skąd Czechow ponad sto lat temu wiedział, czego 
będziemy współcześnie doświadczać?

Nie powiedziałbym, że Czechow tak bardzo skupiał się na tym, co będzie za 
sto lat. Jako że był genialnym obserwatorem, raczej opisywał to, co widział 
dookoła. Stworzył dzieło wybitne, dzieło, które jest drugą po Hamlecie najczę-

ściej wystawianą sztuką świata. Wiedzieliśmy, że to wspaniały utwór i każdy z 
nas „Trzy siostry” od dawna już nosił w sercu. Nieszczęśliwie się zbiegło, że i w 
tamtych czasach, i we współczesnych panowała influenza.

Dzieło to faktycznie mówi o alienacji, chociaż w mojej opinii „Trzy siostry” w 
warstwie emocjonalnej mówią raczej o pragnieniu uwolnienia się z niej. I to 
pragnienie, które jest nadrzędne, staje się dodatkowym czynnikiem, który ide-

alnie pasował do Teatru STU. „Trzy siostry” opierają się bowiem na szczegól-
nej strukturze spotkań – spotkań zarówno emocji, jak i bohaterów w jednej 
przestrzeni, którą jest dom Prozorowów. Można to określić fenomenem „genius 
loci”, co jest również tożsame z naszą sceną. To fenomen nie tylko ludzi, ale 
również miejsca. Ludzie, co prawda, współtworzą miejsca, ale to energia tych 
miejsc jest wartością nadrzędną. To w tym domu, w tej zamkniętej przestrzeni 
bohaterowie przeżywają swoje tęsknoty, rozterki, miłości czy smutki. 

Decyzję o wystawieniu „Trzech sióstr” podjęliśmy na długo przed wybuchem 
pandemii. Gdy zamknięto instytucje kultury, byliśmy już w trakcie pracy nad 
spektaklem. Jednak właśnie to doświadczenie sprawiło, że tak, jak bohatero-

wie poczuliśmy pragnienie wolności. Tak jak im tęskno było „do Moskwy”, nam 
było tęskno „do świata”.

Tyle tu nostalgii, że nie ma się co dziwić, że nikt poza autorem nie do-
strzegł w tym dramacie komedii.

Dlaczego? Ja na przykład widziałem bardzo duże pokłady komedii w po-

szczególnych losach bohaterów. Zbiorowo oczywiście wydarzenia w dramacie 
składały się na tragedię tego świata, który zmierzał ku końcowi i zwiastował 
rewolucję. My twórcy, aktorzy, ludzie teatru mamy tendencję do, często nad-
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było w przypadku dramatu Cze-

chowa. Skorzystaliśmy z dosko-

nałego produktu, który ułatwił 
nam budowanie nastroju i wpro-

wadził dodatkową duchowość 
do spektaklu, jak i wszystko co 
ze światłem, albo jego brakiem, 
mogło się wiązać.

To chyba duża sztuka korzy-
stać z tego, co ma się wokół 
siebie na scenie. Ze scenogra-
fii, z oświetlenia, z dźwięku, 
z pary uwalniającej się z sa-
mowara. Tak, aby historia nie 
była wypowiadana wyłącznie 
ustami aktora, ale by również 
razem z nim wypowiadały ją 
wszystkie elementy wokół. 

To prawda. To, o czym pan 
wspomniał wiąże się zresztą z 
główną zasadą, którą już od ja-

kiegoś czasu kieruję się na sce-

nie – jako aktor, jako reżyser i na 
pewno też jako pedagog. Gdy 
uczę swoich studentów, zawsze 
powtarzam, że samo wypowia-

danie kwestii nie jest najważ-

niejsze. „Logos” jest, co prawda, 
istotą teatru, jednak kwestia na 
scenie nie jest początkiem świa-

ta. Jest tylko wynikiem tego, co 
świat zawiera. 

I to samo tyczy się rekwizytu 
czy zapachu. Nie same kwestie 
są powodem ich wypowiadania 
i podobnie jest z elementami 
świata. Świat ma swoje zapachy, 

Pomijając warstwę opowiadanej w dramacie historii, pojawia się jeszcze 
jedna kwestia związana z wystawieniem sztuki po pandemii. Widzowi, któ-
ry przez ostatnie półtora roku oduczał się teatru – nie z własnej woli a z 
przymusu – trzeba tę historię odpowiednio zaprezentować. Wzięliście na 
warsztat dzieło, od którego pierwszej premiery mija ponad sto lat, a wy 
przedstawiacie je w sposób całkowicie klasyczny, zachowując oryginalną, 
bardzo tradycyjną stylistykę. 

To zawsze jest wielkim dylematem twórcy, który wystawia dzieła uniwersalne, 
ponadczasowe. Akurat w przypadku Czechowa moim dylematem nazwałbym 
rodzaj interpretacji, a raczej sposób jej przedstawienia. Czy uwspółcześniać, 
czy pozostać w tradycji? My uznaliśmy, że najwłaściwiej dla tego dzieła będzie 
pozostawić stylistykę tamtych lat. Okazuje się, że niezależnie od tego czy ktoś 
chodzi w jeansach, czy surducie, „Trzy siostry” w doskonały sposób opowiada-

ją o emocjach. Pomyśleliśmy więc, że skoro mamy takie dzieło, taki materiał 
do zrealizowania, to zbytnie pauperyzowanie tego, uwspółcześnienie i upo-

wszechnienie będzie mniej atrakcyjnie dla kogoś, kto już się wystarczająco 
nasiedział w czterech ścianach, wystarczająco wyglądał przez okna bloku i 
napatrzył się już na ten szary świat. To był więc z naszej strony świadomy 
zabieg. Postanowiliśmy zabrać widzów do innego, chociaż w pewnym sensie 
aktualnego świata, aby móc dać im niejaki oddech od tego, co jest dostępne 
na wyciągnięcie rękawa. W pandemii wystarczyło kilkadziesiąt złotych, aby 
uruchomić platformę streamingową czy telewizyjną i oglądać potok współcze-

snych obrazów. Nam zależało na ukazaniu pełni tamtego świata. Chcieliśmy, 
aby zapach kadzideł był wyraźnie wyczuwalny. Aby z samowara uwalniała się 
para, aby dywany na podłodze były takie, jak mogły być w tamtych czasach. 
I aby światła również były takie, jakie mogłyby być 120 lat temu w domu Pro-

zorowów, gdyby tylko była tam energia elektryczna. 

W spektaklu cichą i delikatną rolę odgrywa potężny żyrandol wiszący nad 
sceną. Żyrandol, który przepięknie ukazujecie w sztuce, który migocze i 
odbija światła sceniczne. Jak to możliwe, że w dwudziestym pierwszym 
wieku wykonano lampę, która mogła wisieć u Prozorowów?

Nie ja robię te lampy, ale robię spektakle. Je również można tak zaaranżo-

wać, aby odnalazły się w zupełnie innym wnętrzu. To prawda, że w przypadku 
„Trzech sióstr” żyrandol nie był wyłącznie ozdobą. Stał się jednym z ważnych 
elementów, tuż obok kinkietów odgrywających równie istotną rolę, stwarzają-

cych narrację do całego spektaklu. Światło od samego początku, od pierwsze-

go rozpalenia ognia było dla człowieka inspiracją, duchowością – nie inaczej 
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emocje, które się przeżywa i przy okazji których wypowiadane są kwestie. Dla 
mnie to naturalne, by korzystać ze wszystkich elementów życia na scenie. W 
pamięć zapadło mi jedno zdanie z kursu samoobrony, na jaki uczęszczałem 
jeszcze jako młody człowiek. Mój instruktor powiedział mi wtedy: „Jeśli jesteś 
na ulicy, a ktoś napada cię z bronią – uciekaj. Jeśli nie możesz uciekać, to 
pamiętaj, że wszystko wokół jest twoim przyjacielem. Ławka, kosz”. Mimo że 
mówił to wtedy w żartach, to jednak była tam zawarta wielka mądrość.

Wystawiając sztukę, należy pamiętać, że wszystko może być twoim przyja-

cielem. Żyjąc życiem, kochając kobietę, mężczyznę czy dzieci, czasami nie je-

steśmy w stanie ładnie mówić. Ale potrafimy ładnie kochać. Czasem możemy 
powiedzieć komuś, że go kochamy, a czasem wystarczy tylko spojrzeć. Tak 
samo jest ze sceną, tak też było z „Trzema siostrami”, ze światłem, z zapachem 
i ciepłą herbatą z naszego samowara. 

I skoro o samowarze mówimy, wspomnę tu o pewnej całkiem zabawnej histo-

rii. Uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Magia spotkań czy zdarzeń 
jest niezwykle istotną materią, zwłaszcza w teatrze. Każdy rekwizyt w „Trzech 
siostrach” jest swego rodzaju czarodziejskim, magicznym przedmiotem. Ele-

mentem spotkania z odbiorcą, widzem. Na przykład ten samowar. 

Długo szukaliśmy dokładnie takiego przedmiotu, aż w końcu znaleźliśmy go 
w Internecie. Zadzwoniliśmy więc na numer podany w ogłoszeniu z prośbą o 
wysyłkę, jednak pan, z którym rozmawialiśmy powiedział, że absolutnie samo-

wara nie wyśle nam pocztą. Gdy w końcu powiedzieliśmy, że samowar będzie 
grał w spektaklu „Trzy siostry”, okazało się, że 30 lat temu dokładnie ten sa-

mowar wspomniany pan woził do Lizbony, by tam również grał w „Trzech sio-

strach”. Rzeczywiście, nie była możliwa wysyłka pocztą – właściciel samowaru 
osobiście przywiózł nam go z drugiego końca Polski do Krakowa. I właśnie 
takiego rodzaju magiczne sploty zdarzeń składają się na to, że ostatecznie 
wspólnie z widownią przeżywamy czarodziejski wieczór. 

Pamiętam, kiedy siedziałem na widowni podczas premiery, pomyśla-
łem, że taki mało optymistyczny kawałek sztuki przede mną. Początek 
nie przedstawiał się pogodnie, jednak te wszystkie dodatkowe elementy 
– aktorzy na scenie, obraz świata petersburskiego sprzed 100 lat, dym 
samowara, migoczący kryształ… To wszystko w pewien sposób tak ma-
giczne mnie wciągnęło, że poczułem oddech optymizmu. Mimo że w tam-

tym momencie na scenie tego optymizmu jeszcze nie było, poczułem, że 
będzie dobrze. Nie wiem, czy pamięta pan tę chwilę podczas premiery, 

kiedy niespodziewanie na scenie poja-
wił się motyl. Z perspektywy widowni 
był niesamowity, bo tak bardzo chciał 
w tym uczestniczyć. 

Tak, pamiętam ten niezwykły moment. 
Motyl niespodziewanie pojawił się na 
scenie, gdy tylko Tuzenbach z niej znik-

nął. Przyleciał na jego miejsce i już nie 
chciał stamtąd wyfrunąć. A to jest tylko 
dodatkowy dowód na to, że magia i że 
czar poruszają nie tylko twórców, od-

biorców, ale i całą przyrodę, świat do-

okoła. Magia i teatr, magia tego miejsca, 
magia energii, która się wytwarza mię-

dzy nami a widzem, czy między nami 
tworzącymi spektakl.

Motyl się pojawił na scenie i przez ko-
lejne trzy kwadranse był bardzo ak-
tywny pomiędzy aktorami. Pomyśla-
łem wtedy, że chyba jednak będzie 
dobrze. I mimo że w tamtym czasie 
wszyscy byliśmy jeszcze trochę zagu-
bieni, dokładnie jak ci bohaterowie na 
scenie, to ta przyroda się o nas upo-
mniała. 

Mam nadzieję, że będzie dobrze i że, 
tak jak ten motyl, który pojawił się bez 
żadnego uzasadnienia czasowego – w 
środku zimy, fruwając bardzo żwawo i 
radośnie, że równie czarodziejski mo-

tyw wydarzy się na świecie, i czar tego 
piękna tradycyjnie zwycięży. Obecnie 
nie mamy zbyt ciekawych czasów, ale 
pozostaje nam żyć nadzieją na takie 
cudowne zdarzenia, jak motyl w środku 
zimy na scenie.
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Kryształ, który przechowuje 
wspomnienia.

O ciekawym połączeniu drewna i kryształu, wartości wypoczynku 

w otoczeniu natury i najważniejszych momentach życia 

rozmawiamy z Martą Mikułą, współwłaścicielką rodzinnego 

kompleksu wypoczynkowego Skansen Bicz.

Zacznę pytaniem prosto z mostu. Gdzie nas pani zaprasza w tej rozmo-
wie? Gdzie się obecnie znajdujemy?

Zapraszam Was do mojego rodzinnego miasta, jakim jest Bicz, a dokładnie do 
obiektu Skansen Bicz, który prowadzę razem rodziną – z mamą, tatą oraz sio-

strą. Znajdujemy się w Wielkopolsce ok. 15 km od Konina, 100 km od Poznania.

… i bardzo daleko od Śląska. Dla nas w zasadzie to taki teren, że już mo-
żemy mówić o wczasach, a i obiekt bardzo do tego zachęca. Gdy się na 
niego spojrzy, to wyczuwa się wyjątkowość nie tylko pod względem wy-
stroju wnętrz, ale również atmosfery, jaka w nim panuje. Już po samych 
zdjęciach można odczuć rodzinnego ducha, a nie typowy komercyjny, kor-
poracyjny projekt. 

Obiekt powstał przede wszystkim z pasji mojego ojca. On już od bardzo wielu 
lat kolekcjonował zabytkowe przedmioty czy starodawne maszyny rolnicze. 
Ja sama ukończyłam studia chemiczne, więc tak naprawdę miałam zupełnie 
inne plany na przyszłość, a tymczasem moi rodzice wybudowali Skansen, za-

czynając od części muzealnej i restauracyjnej. To z niej narodził się pomysł na 
utworzenie dużej sali bankietowej. 

Być może dlatego odczuwa pan rodzinnego ducha, bo wnętrze sali jest inne, 
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niż to, z czym tego typu obiekty 
nam się kojarzą. Nad wieloma 
salami bankietowymi znajdują 
się pokoje hotelowe, wobec cze-

go ich konstrukcja jest bardzo 
podobna. My zdecydowaliśmy 
się na zachowanie drewnianego 
sklepiania, dzięki czemu wnętrze 
jest bardzo wysokie – ma ponad 
8 metrów wysokości – a jedno-

cześnie wciąż ciepłe i przytulne. 

Zrobiliśmy po prostu to, co pod-

powiadało nam nasze serce, 
samodzielnie angażując się w 
realizację projektu. Zarówno 
mama, moja siostra, i ja doda-

wałyśmy po swoim elemencie 
do każdego pomieszczenia. Mię-

dzy innymi tak też powstała sala 
diamentowa z najpiękniejszym 
elementem, który doskonale 
współgra z drewnianym sklepie-

niem, czyli żyrandolami krysz-

tałowymi. To one między inny-

mi wpływają na efekt „wow” w 
pomieszczeniu – zwłaszcza gdy 
zapali się światło. To wywiera na 
gościach naprawdę ogromne 
wrażenie.

To historia z dzisiaj. A gdyby-
śmy się cofnęli jeszcze nieco w 
czasie? Zawsze w takich miej-
scach, które mają jakąś duszę 
i historię, inspiruje mnie pro-
ces ich powstawania. Skąd ten 
efekt, który dzisiaj widzimy, 
jak to zaczęło?

Można powiedzieć, że pomysł na to miejsce narodził się już we wczesnych 
młodzieńczych latach mojego ojca. Gdy wyjeżdżał dorabiać za granicę, to 
jego uwagę przykuły niemieckie skanseny na świeżym powietrzu. I wtedy za-

czął marzyć o własnym muzeum, podobnym do tamtych miejsc.

W 2014 roku w naszym miasteczku organizowano dożynki gminno-parafialne, 
w których braliśmy udział. Zaangażowaliśmy w nie wiele naszych sprzętów 
rolniczych, np. Ursusa z 1947 roku, które zostały bardzo starannie odnowio-

ne. Naszą dożynkową platformę wystylizowaliśmy na podobieństwo małego 
wesela. Od tego tak naprawdę się zaczęło – tata włożył bardzo dużo serca w 
odnowienie tych maszyn i szkoda było mu zostawić je na świeżym powietrzu, 
by te ponownie uległy zniszczeniu. Początkowo myślał o małym domku, pro-

stej wiacie, która zapewniłaby im schronienie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ta 
pasja przerodzi się w Skansen. 

Ojciec latami jeździł po całym kraju i kolekcjonował maszyny czy inne rekwi-
zyty, które wpadły mu w oko. Zaczęło się od wiaty, takiej troszkę muzealnej. 
Następnie udało mu się kupić zabytkowe wiatraki, niestety w fatalnym stanie. 
Według ich właścicieli nadawały się jedynie do rozbiórki, jednak my nadaliśmy 
im nowe życie. Jeden z nich ma ponad 200 lat, drugi 250. Odnowiliśmy je w 
całości, począwszy od drewnianej dachówki. Wszystko wycinaliśmy ręcznie, a 
w renowację zaangażowała się cała nasza rodzina i pracownicy. Domki, które 
znajdują się na terenie obiektu również mają ponad dwieście lat, a wzięły się 
z tego, że tata zauważył gdzieś domek do rozbiórki, odkupił go, ponumerował 
każdą deskę i odtworzył je w zupełnie nowym miejscu. Tak zaczęła się budowa 
swego rodzaju osady. 

Pomysł na stworzenie części gastronomicznej cały czas był gdzieś z nami, lecz 
początkowo myśleliśmy po prostu o małej restauracji. W międzyczasie dobu-

dowaliśmy część bankietową, a skoro już organizowaliśmy wydarzenia, to go-

ście często pytali o nocleg. Na początku zapewnialiśmy go w ponad dwustu-

letniej chatce, gdzie mogło przenocować kilka osób, jednak z czasem obiekt 
zaczęliśmy rozbudowywać. Z tak naprawdę kilku miejsc noclegowych obecnie 
mamy ich 40, a jako że jesteśmy w trakcie kolejnej rozbudowy, dobijemy do 
70 miejsc. Cały czas się rozwijamy. 

Skansen stał się w pewnym sensie moim dzieckiem. Każdy, nawet najmniejszy 
szczegół przechodzi przez moje ręce. Nie korzystamy nawet z półproduktów, 
bo makarony czy wyroby przygotowywane są u nas. Mamy swój ogródek, 
własne owoce i warzywa. Tatę mianowaliśmy głównym architektem, który pro-
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jektuje nowe obiekty na terenie Skansenu i wdraża swoje pomysły w życie. 
Dzięki niemu mamy również m.in. kaplicę na wodzie, w której także znajdują 
się przepiękne żyrandole od pana Marka i Ireny. W zasadzie wszędzie, gdzie 
powstaje jakiś nowy obiekt, tam też są również produkty Stylistic Cristal. 

Niezwykle prezentuje się to nietypowe zestawienie klasycznego, żywego, 
prawdziwego drewna z chłodnym kryształem. Jak to się łączy?

Sami uważamy, że to połączenie wyszło spektakularnie. To faktycznie jest tro-

chę nieoczywiste, że z drewnem zestawia się kryształ, ale właśnie ta nietuzin-

kowość sprawia, że wnętrze zapada w pamięć. 

Skąd w ogóle ten pomysł, żeby się pojawił u was kryształ?

Od mojej mamy. Ona zawsze marzyła o tym, żeby mieć w domu duże krysz-

tałowe żyrandole. Niestety nie mogła zrealizować tego marzenia we własnym 
domu ze względu niski sufit. Tak więc zaproponowała, aby wdrożyć je do 
obiektu. Tak jak wspominałam, wszystko projektowaliśmy sami, więc kierując 
się własną intuicją, postawiliśmy na kryształ. 

Nie każdy ma w domu osiem metrów sufitu, a jednak to ciekawe połącze-
nie, nawet do takiego domowego wnętrza. Z jednej strony zestawiamy 
ciepły materiał, drewno, a z drugiej chłodny kryształ, będący jednocze-
śnie źródłem światła. Ma to w sobie bardzo dużo tajemniczości. 

Dokładnie. Mamy nawet domek na drzewie, który jest w całości wykonany 
z drewna – nawet wanna! Mimo to i w tej przestrzeni znalazło się miejsce na 
kryształ. Stał się on już swego rodzaju naszym znakiem rozpoznawczym. 
Oświetlenie musi być dopracowane w każdym calu. 

W pani wypowiedzi bardzo mocno wybrzmiewa radość tworzenia, jednak 
za tym idą setki, tysiące godzin ciężkiej pracy. Czy taki wysiłek spaja ro-
dzinę, cementuje ją i buduje, czy jednak czasami pojawiają się zgrzyty i 
macie po ludzku dosyć?

Nasza rodzina wyjątkowo dobrze się dogaduje. Oczywiście zawsze pojawiają 
się takie momenty, w których człowiek jest przemęczony i te zgrzyty jednak 
są. Ale to, jaką jesteśmy rodziną na pewno pokazała sytuacja, kiedy po półtora 
roku działalności doszczętnie spłonęła sala, w której budowę włożyliśmy całe 
nasze serce. Bardzo to przeżyliśmy i to były dla nas niezwykle ciężkie chwile, 

ale szybko podjęliśmy decyzję, 
że wszystko odbudujemy – i w 
rok powstała ona na nowo. My-

ślę, że to doskonale obrazuje, jak 
scaloną rodziną jesteśmy. Ale 
nie jest to tylko nasza specyfika 
– w Stylistic Cristal również jest 
bardzo rodzinnie. Dzięki temu 
nasza współpraca tak przyjem-

nie przebiegała. Poznaliśmy się 
na targach w Warszawie i po 
nich odwiedziliśmy firmę w Gli-
wicach. Przejechaliśmy napraw-

dę niemały kawałek, jednak gdy 
dotarliśmy na miejsce, od razu 
poczuliśmy się niemal jak w 
domu. 

O tę historię i kwestie rodzinne 
pytam nie bez powodu. Obiekt, 
który w swe progi zaprasza 
ludzi przeżywających ważne 
chwile na długo pozostaje w 
ich wspomnieniach. Jak czuje 
się para młoda, która przy-
chodzi do takiego obiektu, 
wypełnionego niezwykłą hi-
storią i podejmuje decyzję, że 
to właśnie tu chce świętować 
najważniejsze wydarzenie w 
jej życiu?

Czuje się z pewnością domowo. 
Same wnętrza wykończone są 
w wysokim standardzie, każdy 
szczegół jest bardzo dopraco-

wany, ale przede wszystkim my, 
nasza rodzina, wciąż pozostaje-

my dostępni naszym gościom. 
Jest po prostu normalnie. 
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Gdy pary młode przychodzą 
do nas na pierwsze spotkanie, 
zawsze skracamy ten dystans, 
siadamy na wygodnych so-

fach. Tutaj jest inaczej, bo nawet 
samo przyjęcie weselne nie jest 
tak stresujące, gdy we wnętrzu 
panuje spokój. Mamy strefę 
chillout, można sobie spokojnie 
usiąść, napić się kawy i poroz-

mawiać z rodziną. Goście bardzo 
to doceniają. 

A co jeśli akurat nie planuje się 
gali czy wesela? 

Można do nas wpaść na kilka 
dni i na przykład odpocząć na 
łonie natury. Mimo że w naszym 
obiekcie organizowanych jest 
wiele dużych wydarzeń, to na-

sza baza noclegowa jest bardzo 
kameralna. Dzięki temu moż-

na pochodzić po lesie, pójść na 
grzyby czy wygrzać się w bali w 
naszej strefie relaksu. Przewodzi 
nam po prostu motyw slow life. 
Przyjeżdżasz, odpoczywasz i 
niewiele interesuje cię poza tym. 
Do takiego odpoczynku ser-
decznie zapraszamy.
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Kryształ, który 
odzwierciedla wartości.

O duchowym znaczeniu światła, historii 

architektury sakralnej i współczesnych 

wyzwaniach stojących przed projektantami 

kościołów rozmawiamy z ks. kan. dr Piotrem 

Sierzchałą, diecezjalnym konserwatorem 

zabytków Diecezji Włocławkskiej.

Światło jest niesamowicie istotne z duchowej 
perspektywy. Nie da się go dotknąć ani złapać i bardzo 
trudno je okiełznać – ale też nie możemy bez niego 
żyć. Od rozdzielenia ciemności i światła rozpoczęło się 
biblijne stworzenie świata. My, jako ludzie, umiemy 
dziś nad światłem względnie zapanować, jednak przez 
większość historii świata było ono całkowicie poza 
naszym zasięgiem. Rodzi się pytanie – czy w niebie 
będzie jasno?

Na pewno! Z duchowej perspektywy mówi się, że 
człowiek jest przynależny światłu. Jest w pewien sposób 
włączony w strukturę światła, która podtrzymuje go we 
wszechświecie. Rozpatrując światło w ramach stworzenia, 
to oczywiście Bóg je stworzył. Najpierw oddzielił 
ciemność i stworzył światło, które towarzyszy nam do tej 
pory. Jednak warto zwrócić uwagę, że w Biblii światło jest 
synonimem nie tylko Boga, lecz ogólnie dobra. Zarówno 
w Nowym, jak i Starym Testamencie, a nawet później 
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w architekturze zawsze stawiany był znak 
równości pomiędzy Bogiem a światłem. I to nie 
tylko w kulturze chrześcijańskiej czy katolickiej 
– niemal każde wyznanie widzi w świetle 
pierwiastek dobra.

Przestrzeń sakralna, przestrzeń świątyni 
prowadzi nas do liturgii. Z kolei liturgia 
wywodzi się z Pisma Świętego. To biblijne 
przejście z ciemności do światła również jest 
bardzo mocno obecne w liturgii.

Jest obecne, szczególnie w liturgii Wielkiego 
Tygodnia – liturgii Wielkiej Soboty czy Wigilii 
Paschalnej to światło jest na pierwszym miejscu. 
Tam symbolizuje ono Boga Ojca, Chrystusa i 
Ducha Świętego. Żar ognia jest zresztą symbolem 
również samego Chrystusa, co wybrzmiewa 
w słowach kapłana „Niech światło Chrystusa 
Zmartwychwstałego rozproszy ciemności 
naszych serc i naszych umysłów”. Światło jest 
Chrystusem. To właśnie Chrystus – który teraz 
jest w grobie, ale niedługo zmartwychwstanie i 
nastanie światłość.

Symbol światła w liturgii towarzyszy nam 
nieustannie. Czy to w postaci świec zapalonych 
na ołtarzu, czy palącego się paschału podczas 
całego okresu wielkanocnego. Światło towarzyszy 
noworodkom podczas Chrztu Świętego, światło 
towarzyszy zmarłemu. Ta świeca – paschał – jest 
symbolem Chrystusa. 

Mówiąc o świetle, nie możemy zapominać 
również o jego naturalnej formie obecnej w 
świątyni. Jest nią samo słońce, z którym silnie 
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dzięki którym we wnętrzu 
wszystko funkcjonowało tak, jak 
powinno. 

Interesującym przykładem 
są wnętrza braci Asam. To 
architekci, którzy tworzyli w 
czasach baroku, a więc musieli 
poradzić sobie z niewielkimi 
wnętrzami. Potrafili je jednak 
tak skomponować, że wnętrze 
świątyni sprawiało wrażenie 
znacznie większego, niż było w 
rzeczywistości. Iluzję optyczną 
tworzyło złoto, naturalne 
światło, świece, a nawet lustra. 
One zresztą wprowadzają 
dodatkowy element światła, 
które się od nich odbija. 
Czasem więc, gdy przebywamy 
w niewielkich barokowych 
wnętrzach i gdy przystaniemy w 
nich na chwilę, możemy dostrzec 
jak, w przenośni oczywiście, to 
światło przemieszcza się między 
ołtarzami. Wtedy mówimy, że to 
wnętrze ma ducha. Coś w nim 
jest takiego, że zbliżamy się do 
tego światła, ono jest niemal 
żywe - i chcemy do tego wnętrza 
wejść.

Czy nie ma ksiądz wrażenia, 
że teraz trochę idziemy na 
łatwiznę? Nie potrzeba już tej 
finezji, wciągamy parę metrów 
kabla i mamy jasno. 

Tak jest, oczywiście – i trudno 
z tego nie skorzystać, ale 

wiąże się architektura kościołów. Niegdyś orientowanie świątyni, czyli jej 
ułożenie względem kierunków świata odgrywało ważną rolę w jej projekcie. 
Prezbiterium kierowano na wschód, bo ze wschodu przychodzi Chrystus. 
Słońce z kolei zachodzi tam, gdzie jest wyjście z kościoła. To również niezwykle 
istotna symbolika. Można wyciągnąć z tego wniosek praktyczny. Jeżeli nocą, 
gdy nie ma słońca, ktoś zgubi się w większym mieście, gdzie będzie stary 
kościół, wystarczy, że spojrzy na jego bryłę. Prezbiterium wskaże, gdzie jest 
wschód, a wyjście – zachód. 

W oparciu o światło słoneczne projektowano również strukturę okien w 
świątyniach, co szczególnie widoczne jest w sztuce gotyckiej. W porównaniu 
do sztuki romańskiej, gotyckie okna były bardzo duże i zdobione witrażami. 
Kościoły oświetlane były wtedy grą świateł tworzoną przez witraże. To właśnie 
to naturalne światło w połączeniu ze światłem świec stawianych na ołtarzach 
stanowiło całe oświetlenie takiego ogromnego kościoła. Razem wszystko to 
się pięknie łączyło. 

Nawet gdy dzisiaj wejdziemy do gotyckiej czy barokowej świątyni, dostrzeżemy 
dużo szklanych, witrażowych bądź złotych elementów. Nic dodatkowego nie 
musi się palić. Jest tylko promień słońca i to on sprawia, że wszystko jest na 
swoim miejscu. To przepiękny koncept, w którym wszyscy uczestniczymy, 
nawet odwiedzając te miejsca turystycznie.

Doskonałym przykładem jest również Panteon w Rzymie, gdzie słońce pada 
wyłącznie przez otwór w sklepieniu. O którejkolwiek godzinie zawitalibyśmy w 
to miejsce, wnętrze będzie inaczej, ale zawsze ciekawie oświetlone. I to jest rola 
światła naturalnego. Tak działa też Bóg w naszym życiu. Każdego dnia nasza 
droga jest inaczej oświetlona.

To, o czym ksiądz wspomniał jest przejawem niesamowitego geniuszu 
projektantów tych wszystkich konstrukcji. Mieli oni pragnienie zbudowania 
wielkiej, potężnej, otwartej przestrzeni, ale też cierpieli na kompletny brak 
prądu, który umożliwiłby łatwe, z dzisiejszej perspektywy, jej oświetlenie. 
Łączono więc symbolikę, wypracowaną przez wieki ze względami 
praktycznymi. Ostatecznie architektom zależało przecież na tym, aby to 
słońce po prostu dotarło do wnętrza, miało się od czego odbić, którym 
otworem wpaść, by w tej przestrzeni przebywać. 

Oczywiście. Dlatego też w późniejszym czasie w świątyniach zaczynały się 
pojawiać pomoce w postaci kaganków, świec, lamp oliwnych czy woskowych, 
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oczywiście trzeba to robić umiejętnie. Nowoczesne rozwiązania to tylko 
narzędzia, które każdy może wziąć do ręki – i albo zrobi sobie nimi krzywdę, 
albo użyje ich właściwie. Dlatego też powstają profesjonalne firmy zajmujące 
się oświetleniem budynków sakralnych – z zewnątrz, jak w ich wnętrzu, 
które ma być miejscem modlitwy, skupienia. Nie sztuką jest wypełnić całe 
pomieszczenie byle jakim, intensywnym światłem. Jaki byłby tego cel, jeśli 
odciąga ono uwagę od najważniejszego? 

Z drugiej strony, również światłem naturalnym trzeba nadal umieć 
odpowiednio operować. Bywają sytuacje, że księża nie potrafią odprawić 
mszy bez łzawiących oczu, bo przez pół niedzieli promienie słońca niefortunnie 
padają na ich twarz. Dlaczego tak skonstruowano świątynie? Wiele świątyń 
powstawało krótko po drugiej wojnie światowej, kiedy była tendencja do 
szybkiego stawiania jak największej liczby kościołów. A wielu architektów 
zwyczajnie nie było przygotowanych do realizowania sakralnych projektów. 

Gdy myślę o tym interesującym oświetleniu, które ma nie tylko wprowadzić 
jasność, ale też odpowiednio się prezentować i mieć w sobie swego rodzaju 
tajemnicę, do głowy przychodzą mi te potężne kryształowe żyrandole, 
często wiszące dość wysoko i przepięknie załamujące światło. Jak to jest 
z chłodnym kryształem w ciepłych, nastrojowych wnętrzach?

W drugiej połowie XX w. architekci byli bardzo sfrustrowani. Wokół był sam 
beton i wielkie płyty. Kiedy więc dostało się zlecenie wykonania projektu 
kościoła, stało się ono doskonałą okazją, by puścić wodze fantazji. To, czy 
świątynia będzie przygotowana do wymogów liturgicznych nie miało wtedy 
dla projektanta aż tak dużego znaczenia – i z tym niestety księża borykają się 
do tej pory. 

Dziś jest trochę inaczej, bo mamy komisje diecezjalne, w których zasiadają 
architekci. Są też księża po architekturze czy historii sztuki - i jest dialog. 
Rozmowa jest kluczem, ponieważ nie zawsze pierwsza wersja projektu jest 
idealna. Czasami nawet zdarzało się tak, że w projektach brakowało miejsca 
na ołtarz czy konfesjonały. Z oświetleniem w tamtych czasach dylematów nie 
było, po prostu funkcjonowało tak, jak funkcjonowało.

Jeżeli mówimy o współczesnych obiektach sakralnych, to kryształowe 
oświetlenie również nie sprawdzi się w każdym wnętrzu. To niestety nie jest 
tak, że ksiądz wskazuje, że taki żyrandol mu się podoba i taki też koniecznie 
musi zostać umieszczony w centrum świątyni – mimo swego piękna może 
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tam po prostu nie pasować. Tak jak każdy ma swoje miejsce na świecie, 
w kościele, tak też to miejsce ma oświetlenie. Jeśli jest to harmonijne, to 
projekt jako całość, łącznie z architekturą, wnętrzem i oświetleniem, ma swoje 
uzasadnienie. A człowiek czuje się tam wolny. Nie jest skrępowany tym, że coś 
tam nie pasuje. Proszę zresztą zwrócić uwagę na to, w jaki sposób podchodzi 
się do aranżacji wnętrz prywatnych. Podstawą jest to, abyśmy czuli się w nich 
dobrze. Dokładnie tak samo jest z kościołami. Księża nie powinni wstawiać 
żyrandola do świątyni tylko dlatego, że im się podoba.

Jak się domyślam, w takim wnętrzu widać wyłącznie żyrandol – tak bardzo 
odstaje on od reszty. 

Dokładnie. A przecież nie do tego służy nam oświetlenie. Są też przypadki, 
że kryształowe żyrandole wpisane są w architekturę kościoła, dlatego że w 
przeszłości przyniesiono je do świątyń ze starych dworów. Na to oczywiście 
też musi być odpowiednie miejsce, każde wnętrze jest inne. W przestrzeniach 
nowoczesnych obiektów sakralnych również, co prawda, akceptowane będą 
kryształowe żyrandole, jednak w tej uwspółcześnionej formie. I wtedy ja też 
widzę tam ich miejsce. 

Współpracowaliście już nieraz z panią Ireną i z panem Markiem. Skąd to 
zaufanie?

Z zaufaniem to jest tak, jak z dotykaniem rzeczy, o której nie wie się, czy 
jest gorąca, czy ciepła. Jak jest zimna, to wiem, że to jest zimne. Jak gorąca, 
to jednak podchodzę z pewnym dystansem.  Podobnie jest, gdy zaczynamy 
współpracę z osobami, które mogą się przyczynić do tego, jak ostatecznie 
będzie prezentowało się wnętrze kościoła lub świątynia na zewnątrz. Krótko 
mówiąc, badamy rynek. 

Ja sam panią Irenę poznałem odwiedzając targi sakralne w Kielcach. Kiedy 
Stylistic Cristal wystawiało się tam po raz pierwszy, nie dostrzegłem jeszcze 
tak dużego zainteresowania tą formą oświetlenia, ale minął drugi, trzeci rok... 
Tak naprawdę pani Irena nie potrzebowała wiele czasu, by zyskać zaufanie 
wśród innych księży. Z uśmiechem wspominam, gdy podczas któregoś już z 
kolei roku wspominała „proszę księdza, ja tu jestem tylko dla towarzystwa”. W 
tamtym czasie miała już tyle zamówień, że targi traktowała przede wszystkim 
jako formę kontaktu z osobami konkretnie zainteresowanymi oświetleniem do 
kościołów. 
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jeśli już je umyją, to potem parafianie 
aż dopytują, czy wymieniono lampy. 
Jak widać, dbanie o ich czystość ma 
więc ogromne znaczenie. 

Wiem jednak, że gdyby pojawiły się 
jakieś problemy podczas konserwacji 
lamp, np. coś się zepsuje, wykruszy, 
to pani Irena zawsze służy pomocą. 
Nie będzie problemu z tym, by dosłać 
brakujący element, doradzi, jak 
umyć, jak coś naprawić. Zarówno 
w relacjach z nią, jak i z całą firmą 
panuje duża otwartość i to się ceni. 
To właśnie wpływa na to, że firmę 
taką, jak ta się poleca. 

Tutaj postawiłbym kropkę w 
temacie kwestii praktycznych 
– i zakończmy tajemnicą. Co 
powiedziałby ksiądz o świetle 
w swoim osobistym, własnym 
doświadczeniu duchowym? 

Najważniejsze jest to, abyśmy w 
ogóle umieli akceptować światło. 
To takie naturalne, odgórne, Boże. 
Żebyśmy umieli w tym świetle po 
prostu żyć. Pan Marek i pani Irena 
mają dużo światła w sobie, życzę 
im pielęgnowania tej Bożej iskry. I 
takiego Bożego światła we wnętrzu, 
nie tylko budynku, ale u człowieka 
życzę wszystkim architektom i 
projektantom. Dzięki temu światłu 
można inaczej, jaśniej spojrzeć na 
otaczającą nas rzeczywistość.

Podobnie było w przypadku mojej współpracy ze Stylistic Cristal. Spotkaliśmy 
się, porozmawialiśmy raz, drugi, trzeci. To właśnie ta forma spotkań przyczyniła 
się do tego, że takie żyrandole zawisły w niektórych kościołach, parafiach 
czy plebaniach, a nawet w pałacu biskupim. Jednak, aby to się wydarzyło, 
potrzebnych było kilka spotkań i ustaleń. Rozmawialiśmy, jak takie oświetlenie 
będzie wyglądać i nigdy nie było żadnych problemów ze zmianami w projekcie. 
To są drobne szczegóły, które budują zaufanie. A zaufanie jest dla mnie czymś 
więcej niż odznaczenia czy nagrody. Człowiek doceniony zostaje sam w sobie 
i cieszy się z tego, że inni się cieszą. 

Na koniec pytanie praktyczne. Jak czyści się taki żyrandol, który wisi 
wysoko nad kościelną nawą? 

Pamiętajmy, że kryształ rządzi się swoimi prawami. Piękny jest przez rok, dwa 
lata użytkowania, jednak użytkowanie kościelne znacznie różni się od tego, co 
znamy z prywatnego salonu, w którym przebywa rodzina i z rzadka pojawiają 
się pojedynczy goście. W kościele w niedzielę pojawia się tysiąc osób. Kurz 
podnosi się do góry, występuje para z oddechu. To powoduje, że kurz osadza 
się na lampach, a żyrandol powoli, ale systematycznie traci swój blask. 
A przecież nie po to decydujemy się na żyrandol kryształowy, żeby potem 
nie dawał pełni swojego efektu. Jeżeli w całej kompozycji żyrandola świecić 
będzie wyłącznie żarówka, to kryształ będzie martwy. Nie tędy droga. 

Jednak wracając do kwestii praktycznych. W starszych kościołach również 
wieszano żyrandole. Wtedy wykorzystywano specjalne korby, które 
umieszczano na strychu kościoła. Dzięki temu żyrandole opuszczano na 
dół na linie. Do kościoła przychodziło wtedy kilka osób, czyszczono ten 
żyrandol, naprawiano ubytki, wymieniano żarówki, a następnie podciągano 
go z powrotem. Dziś, jeśli mam taką okazję, sam namawiam księży na takie 
rozwiązanie we współczesnej wersji – czyli żeby zainstalowali elektryczną 
wciągarkę. Wtedy raz lub dwa razy w roku opuszcza się taki żyrandol tuż nad 
ziemię i ręcznie się go czyści. Jeżeli jednak będziemy robili to raz na pięć lat, 
to zabrudzenia mogą być trudniejsze do domycia. W końcu decydując się na 
żyrandol kryształowy w kościele, spoczywa na nas obowiązek dbania o kryształ. 
Zdarza się i tak, że sam mówię innym księżom, że przydałoby się, aby w końcu 
wyczyścili żyrandole w swoich świątyniach. Odwlekają to oczywiście, jednak 
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Kryształ, który inspiruje.

O sztuce zaklętej w kamieniu, myśli uciekającej do 

początków wszechświata i potrzebie tworzenia tego, co 

piękne rozmawiamy z Arkadiuszem Mrzykiem, rzeźbiarzem, 

projektantem i właścicielem marki Skultura.

Gdy myślę o posiadaniu w domu dzieła sztuki, w pierwszej kolejności 
wyobrażam sobie samo wnętrze, a dopiero później samo dzieło. Jak 
reagujesz w takiej nowej przestrzeni, do której ktoś cię zaprasza? Co 
czujesz, gdy wchodzisz do pustego, jeszcze niekompletnego wnętrza? 

Nie wyobrażam sobie przestrzeni bez wcześniejszego poznania jej właściciela. 
Staram się odgadnąć, jaka jest jego osobowość. Poznaję jego pasje, 
zainteresowania i często po raz pierwszy w jego życiu pokazuję mu, jak tę 
jego osobowość przenieść na dzieło sztuki. Na rzeźbę, która będzie mówiła 
wszystkim odwiedzającym, kto zamieszkuje daną przestrzeń. Tworząc 
Skulturę moim założeniem było całkowite wykorzystanie naszych możliwości 
technologicznych, intelektualnych, a jednocześnie możliwości tworzenia 
z osobą, która będzie przebywała w tym wnętrzu. To, aby przestrzeń 
odzwierciedlała osobowość inwestora jest dla mnie bardzo ważne. 

Miałem takie przypadki, że inwestorzy wręcz dziwili się, że istnieje taka 
możliwość, by przelać na rzeźbę, na jakiś postument to, kto mieszka w danym 
budynku. Dla mnie to jest bardzo ważne, a więc wchodząc do wnętrza, najpierw 
rozmawiam z jego właścicielem.
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Czy to oznacza, że częściej na swojej drodze spotykasz osoby, które 
mają konkretną wizję na rzeźbę? Czy jednak bliżej im do takiego 
nieoszlifowanego diamentu? Pragnień jeszcze bez konkretnego kształtu? 
Inwestor nie wie, czego chce, a to ty jesteś osobą, która odpowiada na to 
pytanie i próbuje to odnaleźć. 

Zdecydowanie to drugie. Często zdarza się tak, że po takiej rozmowie, podczas 
której próbujemy wejść niejako w duszę drugiej osoby, otwiera się ona na 
poszukiwanie czegoś nowego. Obrazy, które są w jej sercu, staramy się 
odpowiednio przekształcić i przelać na bardziej namacalną formę. 

Domyślam się, że aby to odkryć, potrzeba więcej niż jednego spotkania. 
To proces. Jak on przebiega? 

Zacznę od tego, że jest to długi proces, bo nasze rozwiązania nie są 
sztampowe. Na początku wizję tę przelewamy wspólnie na papier. Szkic ulega 
wielu modyfikacjom, ponieważ skrupulatnie dopracowujemy go wspólnie 
z inwestorem. Bardzo zależy nam na tym, aby był on współtwórcą danego 
projektu w całym tego słowa znaczeniu. Dzięki temu powstaje sztuka, totalnie 
niepowtarzalna, będąca absolutnym indywiduum. Z wizji inwestora tworzymy 
coś namacalnego, wykonując to najlepiej, jak możemy, natomiast udział 
właściciela przestrzeni jest znaczący w całym tym procesie.  

W tym, co teraz powiedziałeś z jednej strony przedstawiasz inżynierię, 
taki naostrzony ołówek i ciągłe dopracowywanie, a z drugiej coś bardzo 
nieuchwytnego, artystycznego, co skrywa głęboką warstwę duchową. 

Bardzo trafne porównanie. Często nasze projekty przybierają formę 
kinetyczną, która ma się poruszać. Na pokładzie mamy więc doskonałych 
inżynierów, od których wymaga się spojrzenia chłodnym okiem. Jednocześnie 
ta część artystyczna jest dla nas równie ważna, o ile nie najważniejsza. 

Na tym etapie mamy gotowy plan. Co dzieje się później?

Później trzeba to przelać na tak zwany model. Modele wykonuje się różnie. 
Czasami są to modele gliniane, czasami z drewna, czasem z elementów 
stalowych, które mają imitować ruch. Każdy detal ma znaczenie.

Były takie przypadki, że inwestor zmieniał szerokość spodni rzeźbionej postaci, 
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aby były bardziej „amerykańskie”. Delikatnie zmienialiśmy pochylenie postaci, 
co wpływało na efekt końcowy. Jako że w naszej działalności cały czas 
przejawia się motyw współtworzenia projektu, gdy mamy już gotowy jego 
model, inwestor może obejrzeć go z każdej strony. Jeszcze nie jest to model 
wykonywany w realnej skali, jednak można go już dotknąć. Ostateczną formę 
akceptujemy wspólnie i przechodzimy do kolejnego etapu, który trwa długimi 
miesiącami. Wtedy każdy wie już, czego oczekuje, a rzeźbę wykonujemy w 
skali. 

Wtedy zaczyna się ta część najmniej artystyczna, kiedy trzeba to po 
prostu wykonać, poskładać w całość.

Dokładnie. Na tym etapie również pojawiają się pewne wyzwania, zwłaszcza 
jeśli planujemy wdrożyć niestandardowe rozwiązania. W tym miejscu 
przychodzi mi na myśl jeden z projektów, które realizowaliśmy wspólnie ze 
Stylistic Cristal. „Płomień”, bo taką nazwę nosi rzeźba, jest ogromną, prawie 
dwumetrową konstrukcją, której monumentalność i wyjątkowość chcieliśmy 
podkreślić grą światła. We wnętrzu użyliśmy specjalnego 24-karatowego 
złota. Spędziliśmy bardzo długie godziny z Markiem wykonując bardzo 
niestandardową kryształową kulę o średnicy 30 centymetrów. Efekt końcowy 
był jednak wart tego trudu, bo kryształ, znajdujący się w środku płomienia 
rozpala się wieczorem poprzez czujnik ruchu i przepięknie odbija się w złocie. 
Udała nam się niesamowita i hipnotyzująca gra kolorów poprzez załamanie 
światła.

Szekspir powiedział, że potrzeba dyscypliny, bo bez nie da się pasji 
składnie wyrazić. Gdzie jest w takim razie miejsce na szaleństwo, skoro to 
wszystko musi być poukładane? 

Szekspir tak o tym myślał – ale świat artyzmu, który penetruję już od 9 lat jest 
pełen chaosu. W pierwszych miesiącach i latach próbowałem wdrożyć jakąś 
organizację i harmonogramy, których nauczył mnie biznes. Rzeczywistość 
okazuje się jednak zupełnie inna – chociaż sam etap tworzenia szkicu oraz 
modelu oczywiście ubrany jest w jakieś ramy czasowe, to z samą realizacją 
nie są związane żadne terminy. Nasi artyści nie liczą kompletnie czasu. Gdy 
robimy coś niesztampowego, wiem, że nie mogę naciskać na artystę, ponieważ 
opieramy się tutaj wyłącznie na jego talencie i pasji do tworzenia. 

Jednak po wielu miesiącach pracy to dzieło w końcu się pojawia. Czy to 
jest ten moment, kiedy łączysz rzeźbę z pustą przestrzenią, od której 
zaczęliśmy?
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Moment łączenia pojawia się dosyć wcześnie, 
dlatego że mając już konkretną wizję czy 
inspirację, próbujemy zwizualizować ją w realnej 
przestrzeni. Nadać naszej pracy nieco bardziej 
rzeczywistego charakteru po to, aby osoby, które 
nie mają tak rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, 
wiedziały, że ten projekt jest dokładnie tym, 
czego oczekiwali od naszej współpracy. Że ta 
rzeźba, to konkretne miejsce harmonizuje z ich 
pragnieniami. 

A jak to zrobić, żeby przestrzeń nie zamieniła 
się w muzealną ekspozycję? Abyśmy po prostu 
mieli ładne wnętrze? 

Absolutnie nie wyobrażam sobie, aby jakakolwiek 
przestrzeń, z jaką pracujemy, zamieniła się w 
ekspozycję muzealną. Pojedyncze elementy 
we wnętrzu tworzą zupełnie inny jego odbiór. 
Więc gdyby pojawiło się ich zbyt dużo w 
jednym obszarze, na pewno takie działanie nie 
współgrałoby z naszą intencją.

Tak więc zawsze stawiamy na to, aby rzeźby były 
pojedynczymi elementami wnętrza. Bądź też 
zewnętrza, bo wiele z naszych realizacji znajduje 
się w ogrodach, co również stanowi nieocenione 
uzupełnienie architektury krajobrazu. Dzięki 
temu przy każdej z nich można się na spokojnie 
zatrzymać, odetchnąć. Chcemy dać odbiorcom 
tych dzieł czas na zastanowienie się, własne 
przemyślenia i interpretację. 

Kiedyś tworzyliśmy swego rodzaju „ścieżkę 
edukacyjną”, która przedstawiała obraz 
powstawania wszechświata w różnych kulturach. 
Żeby jednak nie pozostawiać odbiorcy w 
dezorientacji, użyliśmy papirusów, spisanych 
gęsim piórem, starodrukiem – stanowiących 

tabliczkę informacyjną, skąd dany element 
wziął się w tamtym miejscu. Wyjaśniliśmy 
tam, że teorii jest wiele i właśnie na tej ścieżce 
można je zobaczyć. Tłumaczenie dzieła 
jednak zdarzyło nam się zaledwie ten jeden 
raz.

W swojej pracy, w tym, co tworzysz, aby 
pobudzić do tego myślenia czy do refleksji, 
współpracujesz z tymi, którzy zajmują się 
światłem. Jak ma się światło do rzeźby? 

Stylistic Cristal jest ogromnym uzupełnieniem 
tego, co robimy, dlatego postanowiliśmy 
niejako połączyć te dwie firmy. Światło 
odgrywa ogromną rolę. Tworząc wizualizacje 
projektów, nasi architekci światła osobiście 
uwzględniają tam ten element. Nie 
wyobrażam sobie, aby ostatnim etapem, 
na jaki składa się proces tworzenia nie był 
dobór światła. Rzeźby często zawierają 
wiele drobnych elementów, które niełatwo 
uchwycić gołym okiem, jeśli nie zostaną one 
odpowiednio wyeksponowane. W naszych 
projektach nierzadko używamy skał, które 
wpływają na zupełnie inny odbiór wnętrza. 
Światło w takich przypadkach robi ogromną 
różnicę.

Obecnie, korzystając z możliwości Stylistic 
Cristal, realizujemy wspólnie projekt żyrandola, 
którym będzie drzewo. Marek zaopatruje 
to drzewo w setki punktów świetlnych. Co 
więcej, oświetlenie będzie zmieniać się tak, 
jak zmieniają się pory roku. Głównym jego 
założeniem jest to, aby zupełnie inne światło 
cieszyło nasze oko wiosną, latem, jesienią czy 
zimą. Jest to ogromne wyzwanie. 
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To jeszcze żyrandol, czy już rzeźba? 

To dobre pytanie. Wydaje mi się, że 
jest to przede wszystkim rzeźba, 
dlatego że akurat we wnętrzu, w 
którym zostanie ulokowana, nie 
będzie innego oświetlenia stałego. 
Pożądany efekt zaczyna być 
dostrzegalny po południu, wieczorem, 
kiedy może pojawić się więcej gości 
lub odwiedzających.

Światło i rzeźba tak naprawdę są 
dwiema oddzielnymi częściami, które 
się uzupełniają. Jak na przykład 
wcześniej wspomniany „Płomień”, 
w ramach którego wykonaliśmy 
kryształ powiększony 30-krotnie. 
Efekt końcowy jest niesamowity. 

Wspominasz o płomieniu. Chyba 
tam się zaczęła cała sztuka, 
prawda? Kiedy okiełznaliśmy 
ogień i zamieniliśmy w światło, 
nad którym panujemy. Łapiesz coś 
nieuchwytnego.

Całkowicie się z tym zgadzam. Ale 
czy ja je łapię? Chyba daleko mi 
do tego. Próbuję w pewien sposób 
zmaterializować to światło, które daje 
życie, jest czymś nieuchwytnym. A 
poprzez sztukę mamy właśnie okazję, 
aby zatrzymać się i zastanowić się 
nad sprawami, które w codzienności 
omijamy. To jest dla mnie bardzo 
ważne i stanowi istotę mojej pracy.



Magazyn na 30-lecie firmy Stylistic Cristal

57

Przebłyski

56

Kryształ, który buduje 
relacje.

Jako pracownia marketingu Mibeno, 

wspólnie z firmą Stylistic Cristal każdego 

dnia tworzymy opowieść w burzliwym 

oceanie internetu.

Zwieńczając ten magazyn, chcielibyśmy 

przedstawić tę markę z zupełnie innej 

perspektywy. Perspektywy postronnego 

obserwatora, który miał szansę i zaszczyt 

ubrać jej wartości w skrojone na miarę szaty 

odpowiednio podkreślające unikatowość. 

Czy łatwo było sięgnąć pod powierzchnię i 

wydobyć z marki to, co najistotniejsze? Po 

raz kolejny w niniejszym wydaniu cofnijmy 

się nieco w czasie.

Wyprawa

Kiedy Krzysztof Kolumb po raz pierwszy 
zaokrętował się na karaweli Santa Maria 
nie miał pojęcia, że właśnie przewrócił 
świat do góry nogami. Wchodził po trapie 
pewnym krokiem, by przygotować niemal 
stu swoich marynarzy do wyczerpującej, 
kilkumiesięcznej podróży na wskroś oceanu. 
Cel był prosty - droga do Azji wschodniej. 
Kierunek nietypowy - na zachód. Kiedy 
dwa miesiące później marynarz Rodrigo 
de Triana ujrzał ląd - wydawało się, że cel 
został osiągnięty. Nikt nie zwrócił uwagi na 
to, że poszło trochę zbyt łatwo, a ziemia 
pokazała się nieco za szybko…

Praca pracowni marketingu z każdą nowo 
poznaną marką jest podróżą w nieznane. 
Podajemy sobie ręce jako obcy ludzie, 
rozmawiamy, zadajemy pytania. Chcemy 
poznać tego, z kim przyjdzie nam spędzić 
następne kilka tygodni albo miesięcy. Na 
początku o marce nie wiemy nic, mamy 
tylko jakieś strzępy informacji, potarganą 
mapę, powoli zaczynamy się z nią oswajać, 
wytyczamy sobie cel – i nieśmiało odbijamy 
od brzegu.

Najważniejsza jest załoga

Stylistic Cristal poznaliśmy ponad rok 
temu. Choć to w sumie nieprawda – rok 
temu poznaliśmy panią Irenę i pana Marka. 
Konkretnych, charyzmatycznych ludzi 
stojących na czele działającej od niemal 
trzech dekad firmy, o której nie wiedzieliśmy 
niemal nic. Powoli wdrażaliśmy się w 
procedury, procesy produkcji, materiały, 
wzory, projekty i warsztat, ale szybko 



Magazyn na 30-lecie firmy Stylistic Cristal

59

Przebłyski

58

Z markami, nawet tymi silnymi i 
ugruntowanymi na rynku, może być 
podobnie – jeśli przez dłuższy czas 
nie zwracamy uwagi na pozornie 
nieistotne detale  (bo komuż potrzebne 
jest do szczęścia odświeżone logo 
albo nowa strona internetowa?), 
pewnego dnia może okazać się, 
że wypadliśmy z obiegu, świat o 
nas zapomniał, lądujemy gdzieś w 
oceanie innych marek, niezauważeni 
przez nikogo – i toniemy. Żeby tego 
uniknąć, warto przyjrzeć się swojej 
marce, odświeżyć pokład, zadbać o 
detale, by w dalszą drogę wyruszyć 
bezpiecznie i z należną dumą.

Dokładnie w tym momencie 
rozpoczęliśmy naszą pracę  nad 
marką Stylistic Cristal – był 
pomysł, brakowało odświeżenia. 
Opracowaliśmy więc nowy logotyp 
marki, przygotowaliśmy paletę 
kolorów, zaprojektowaliśmy stronę 
i sklep internetowy, wdrożyliśmy 
szereg kampanii marketingowych. 
To wszystko nie mogłoby się udać 
bez strategii, planu na markę – 
którą wypracowaliśmy razem z 
właścicielami firmy i przy ogromnej 
z nimi współpracy. To zresztą 
klucz do sukcesu, bo nikt nie zna 
marki Stylistic Cristal lepiej od tych, 
którzy budują ją od trzech dekad. 
Połączyliśmy więc wiedzę i wartości 
płynące od właścicieli z naszym 
spojrzeniem „z zewnątrz”, by wreszcie 
osiągnąć efekt, który wszystkich nas 
usatysfakcjonował.

zorientowaliśmy się, że nadal nie dotykamy najważniejszego, choć najmniej 
uchwytnego elementu układanki – szczerego i głębokiego pragnienia tworzenia 
ponadczasowego piękna. Te wartości, zbudowane na ugruntowanych 
rodzinnych relacjach stanowią o sile marki Stylistic Cristal, a dwupokoleniowa 
struktura założycielska pozwala na spoglądanie na problemy i szukanie ich 
rozwiązań z dwóch różnych perspektyw.

Po wielu godzinach rozmów ukazał nam się obraz firmy, której sens znacznie 
wykracza poza zwyczajne lampy. Żyrandole Stylistic Cristal swą wyjątkowość 
zawdzięczają nie tylko starannie dobranym materiałom czy niepowtarzalnym 
projektom, lecz przede wszystkim marce, pracującej latami na swoją renomę. 
To szeroki wachlarz doświadczeń gromadzony na przykładach tysięcy modeli, 
jakie zostały poddane czujnej ocenie pracowni. To również szczegółowa, a 
jednocześnie rozległa wiedza, której nie jest w stanie doścignąć żadna inna 
marka. I w końcu to kontakt z klientem, relacje, unikanie masowości na rzecz 
tworzenia niepowtarzalnych wspomnień i efektów świetlnych. To marka, 
która sprawnie łączy lata doświadczenia z trendami wyznaczanymi przez 
współczesność. Długoletnią wiedzę sprawnie adaptuje do realiów i oczekiwań 
klientów XXI wieku. Tworzy rozwiązania szyte na miarę potrzeb zarówno 
właścicieli wnętrz, jak i samych przestrzeni pokazując, że tym właśnie jest 
nowoczesne rzemiosło – to sztuka nie słuchania, a słyszenia. Nie masowość 
i utarte schematy, lecz dopasowanie zarówno do unikalnych parametrów 
wnętrza, charakteru pomieszczenia, jak i samych osób, które je zamieszkują. 
Latami Stylistic Cristal tworzyło swą własną, nietypową mieszankę wiedzy, 
doświadczenia i unikalnego podejścia do klienta. 

Wyszoruj pokład

Podczas wyprawy Kolumba marynarze musieli codziennie szorować deski 
pokładu. Z pozoru był to niepotrzebny wysiłek – po pierwsze nikt tego nie 
zobaczy i nie doceni, po drugie, na Neptuna, znajdujemy się na morzu, 
czyli pokład raczej nie ma szans się zakurzyć, i wreszcie po trzecie - żadna 
to przyjemność  myć podłogę, która co sekundę zmienia swoje nachylenie. 
A jednak był w tym cel. Była nim… konsekwencja. Jednorazowo nieumyty 
pokład pewnie nie spowodowałby żadnego zagrożenia - ale po kilku dniach na 
deskach osadzała się sól, która powodowała, że pokład był zwyczajnie śliski. 
Chwila nieuwagi, jedno kaszlnięcie fali, i po człowieku. Dlatego nie wystarczyło 
„przelecieć pokładu szmatką”, trzeba było rzetelnie i pracowicie wyszorować 
każdą deskę, żeby odzyskała swoje naturalne właściwości.
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Do brzegu?

Po latach od pierwszej wyprawy 
Kolumb powie „Nie sztuką jest 
oceniać czyny po ich dokonaniu, 
gdyż wówczas pozornie wydają 
się proste”. Faktycznie w efekcie 
końcowym naszej pracy często nie 
widać drogi, która została pokonana. 
Czy jednak bez tej drogi, bez wysiłku 
i zaangażowania dałoby się osiągnąć 
takie same rezultaty?

To, co widzisz, kiedy zaglądasz 
na  stronę  internetową czy profil 
w mediach społecznościowych 
Stylistic Cristal to efekt wielu 
miesięcy rysowania, klikania, 
pisania i wykreślania. To efekt 
godzin rozmów, częstego błądzenia 
i szukania, zadawania pytań i 
wytyczania nowych celów. To efekt 
dalekiej wyprawy… która jeszcze się 
nie skończyła. Dziś marka Stylistic 
Cristal stoi pewnymi nogami na 
stałym lądzie, mogąc pochwalić się 
dobrymi i nowoczesnymi narzędziami 
wizualnymi, które dobrze podkreślają 
sens i wartości, na których zbudowana 
została firma. My wszyscy świętujemy 
dziś trzydziestolecie tej podróży, 
doceniając wysiłek całej załogi. 
W głębi duszy każdy z nas czuje 
jednak, że to nie koniec – marynarz 
po zejściu na ląd i chwili wytchnienia 
zaczyna zerkać przez ramię w stronę 
rozkołysanej fali. Mija tylko chwila, 
zanim znowu wróci na morze, do 
swojej kolejnej wielkiej przygody.

I tej przygody Wam z serca życzymy.





Dziękujemy za wspólne 30 lat!


