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TANIEC POŁĄCZENIA – świeżym okiem                                            

Mocnym doznaniem dla zmysłu wzroku przybysza z witalnej i deszczowej Północy jest 
z pewnością zetkniecie się z letnim pejzażem greckim. Rozległym i mocno skontrastowa-
nym. Gdzie w pełnym słońcu wszelkie odcienie ochr, umbr, sjen stykają się z wszechota-
czającym żywiołem wody, tworząc organiczne formy w odcieniach turkusów, szmaragdów, 
malachitów i lapis lazuli. Ale także z bezkresnym żywiołem powietrza zamkniętym w kopule 
nasyconego do granic możliwości nieskazitelnego błękitu. Wręcz nierealnego dla oka przy-
zwyczajonego do setek form chmur w odcieniach szarości z domieszką fioletu i błękitu 
pruskiego. Nie ma się co dziwić onieśmieleniu, które towarzyszy malarzowi nie nawykłe-
mu do tak intensywnych kolorów i mocnych kontrastów.

Cennym preludium przed wyjazdem na wyspę Syros była całodzienna uczta w Muzeum 
Archeologicznym w Atenach. Duchowe nasycenie się najstarszymi zbiorami Kultury 
Egejskiej odcisnęło się mocno na mojej atencji. Stało się pryzmatem doznań podczas 
dalszej wyprawy. Powidoki figurek idoli cykladzkich, ptasich bogiń, subtelnego rysun-
ku i narracji skupionej na afirmacji natury i życia, witalności kobiecej, pulsowały moc-
no w pamięci i przeplatały się z uwodzącą teorią litewskiej archeolożki Marii Gimbutas 
o pokojowej i egalitarnej cywilizacji Starej Europy.

Moment wpłynięcia do portu zdeterminowany tymi refleksjami miał w sobie coś pier-
wotnego. Odczuwałam pejzaż syroski, przestrzeń wokół jako zmitologizowaną, zanurzo-
ną w bezczasie. Kiedy linearność czasu przestała istnieć zobaczyłam oczyma wyobraźni 
te miejsca sprzed dziesiątek i setek lat jednocześnie. Nakładające się, półprzezroczyste 
warstwy wielu obrazów sprawiły, że zaczęłam pejzaż odczytywać symbolicznie. Głod-
nym spojrzeniem, w ciągłej gotowości, w jego formach dopatrywałam się powiązań, zna-
ków, zapisów legendy. Odległość czasu, która oddziela nas od tych, którzy jako pierwsi 
obcowali z tym miejscem, biorąc pod uwagę skalę czasu istnienia świata, jest znikoma. 
To tylko nanosekundy. Dlatego myślę, że nasz sposób postrzegania świata może być 
bardzo zbliżony do tego, którym dysponowali ci, którzy byli tu przed nami.
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Przeżywanie i kontakt z przestrzenią morską mają swój oddźwięk w procesie myślowym. Bezkres pobudza  
chęć bycia w ruchu zarówno w aspekcie fizycznym, duchowym, jak i mentalnym. Obserwacja morza otwiera 
nas na nieskończoność. Jest iskrą, która zajmuje wyobraźnię płomieniami bezmiernej liczby obrazów, a te 
z kolei inspirują do tworzenia abstrakcyjnych pojęć na zjawiska, które nam się wymykają.

Aura panująca na zalanym słońcem Syros pobudziła i wyostrzyła wszystkie zmysły. Kontemplacja wciąż zmie-
niających się odcieni kolorów wody Morza Egejskiego zachęcała do antropomorfizacji pejzażu. Morze niczym 
żywe bóstwo. Osobiste doświadczenie działania żywiołów: bryzy, nagrzanych skał, czasem bolesnych poca-
łunków słońca na jasnej karnacji, zapachów dzikich ziół niesionych przez meltemi pogłębiło relacje ze świa-
tem. Ten zachwyt można przyrównać do napięcia miłosnego wobec świata. Przyznając wartość temu, czego 
nigdy nie będziemy w stanie poznać, temu, co wciąż się wymyka, jest w ruchu.

Różnorodność i obfitość flory wzbudzały autentyczny zachwyt: starodrzew majestatycznych eukaliptusów, 
drzewa pieprzowe, smak słońca w owocach figowców i orzechach migdałowców. Kwiaty o zmysłowych for-
mach i nasyconych kolorach nie dawały zapomnieć o misterium życia. A widok kilkumetrowych  sylwetek 
kwitnących agaw na tle iskrzącej Drogi Mlecznej ilustrował dosłownie symbolikę sił kosmicznych.

Pejzaż syroski wyzwolił w wielu z nas gen dzikości. Podczas samotnych włóczęg po wyspie, serca nasze oży-
wały i osiągały poczucie wewnętrznej wolności w obliczu ciszy i przepastnej przestrzeni. Syros stało się prze-
strzenią arkadyjską o zapachu nocy pełnej spadających Perseid. Można było się zatracić, zyskując na łagodno-
ści, tracąc na manierach. Spać na rozgrzanej skale przy szumie rozbijających się fal, albo na dzikiej łące, która 
gwarantowała uwolnione wonie ziół i ambient pieśni miłosnych cykad współbrzmiący z dźwiękami uderzają-
cych o siebie łodyg bambusowych poruszanych przez nocny wiatr.

Takie doznania powodują religijność rozumianą jako głęboką relację ze światem. Po doświadczeniu piękna 
i ukojeniu zmysłów myślę, że doświadczyliśmy przemiany i staliśmy się bardziej otwarci i żywotni. Przez zatra-
cenie się w naturze pogłębiliśmy relacje ze sobą i staliśmy się bardziej uważni na innych. To był też czas spo-
tkania i bycia z innymi. Czas piękna i wyjątkowości bezpośredniej rozmowy. A czas ten został oswojony i stał 
się niczym spokojnie śpiące domowe zwierzę, o którego obecności się po prostu zapomina.

Miejscem tych spotkań była piękna willa stojąca w Possidoni. Prowadził do niej długi szpaler powyginanych od 
wiatru sosen z zadziwiająco gęstym i aromatycznym igliwiem. Południowa architektura o pokaźnych rozmia-
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rach z licznymi tarasami i balkonami  oraz klimat tego miejsca przywodził na myśl filmy Felliniego. Tam od wielu 
lat mają miejsce plenery organizowane przez ks. Staszka Głaza SJ. Ta postać też jest jak wyjęta z narracji włoskie-
go Mistrza. Miejsce i postać zawieszeni w czasie. Pomimo tego, że byłam tam po raz pierwszy, wyczuwałam, że 
czas upływa w tym miejscu cyklicznie. Dziesiątki malarek i malarzy przewinęło się przez to miejsce. Wiele osób 
powraca, a przy stole wciąż słychać było wspomnienia oscylujące wokół plenerów na Syros.

Poprzez doznanie jedności z pejzażem syroskim miałam wrażenie nawrócenia się na prawa naturalne, kiedy za-
czyna się personifikować rzeczy i naturalizować człowieka. Myślę, że te odczucia były udziałem większości z nas 
i sprawiała nam radość możliwość współodczuwania, dzielenia się refleksjami i wzajemne zrozumienie. Świadomi 
byliśmy swojego dużego pokrewieństwa i chcieliśmy przyglądać się i doświadczać pejzaży wewnętrznych Innych.

Myślę, że doświadczyliśmy bycia w swoim stadzie, we wspólnocie, w środowisku niezwykle przyjaznym, tole-
rancyjnym i żywotnym, środowisku młodych duchem. Czuliśmy się nieskrępowani i na swoim miejscu. Pobyt na 
Syros był czasem i przestrzenią, w których można było doświadczyć syndromu Stendhala wobec piękna i maje-
statu Natury i Człowieka. 

Biorąc pod uwagę plessnerowską koncepcję homo absconditus paradoksalna jest próba określenia człowieka. 
Nie mogę jednak nie wspomnieć o roli człowieka, który jest praźródłem plenerów na Syros. Ksiądz Staszek i jego 
działania są dla mnie ucieleśnieniem koncepcji ekoteologa Thomasa Berry’ego mówiącej o trzech zasadach, które 
kierują funkcjonowaniem wszechświata: różnorodności (differentiation), subiektywizmu (subiectivity) i wspólno-
ty (communion).

Wdzięczna jestem bardzo za te doświadczenia harmonii. Był to dla mnie osobiście rytuał Tańca Połączenia z ży-
ciem i światem. Powróciłam z Syros smagła niczym słowiańska Indianka, z błyskiem w oku, z zapasem pogody 
ducha, optymizmu, witalności i z nadzieją na cykliczny powrót.

Oddajemy w ręce Państwa katalog z dokumentacją prac malarek i malarzy, którzy w sierpniu i we wrześniu 2021 
mieli możliwość obcować z pejzażem syroskim. Mam nadzieję, że nasze zachwyty i próby uchwycenia piękna  

 
Magdalena Kulesza-Fedkowicz  

tego miejsca staną się również dla Państwa źródłem doznań, które nam towarzyszyły. 
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Babicka Anna

Joyful Memories
120 x 40 cm
technika mieszana

kalina49@gazeta.pl 
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Zofia Błażko

Noc spadających gwiazd 
nad Syros  
40 x 50 cm

www.zofiablazko.com

Ognie św. Jana 
 na wyspie Syros-part 4

50 x 71 cm 
 olej na płótnie  
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Ognie św. Jana 
 na wyspie Syros-part 4

50 x 71 cm 
 olej na płótnie  

 

pl.wikipedia.org/wiki/Zbi-
gniew_Cebula

Zbigniew Cebula  
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j.dabkiewicz@o2.pl

Transitory
100 x 130 cm 
olej na płótnie

Joanna  
Dąbkiewicz-Luścińska

maria.magda.hoffmann@gmail.com
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Joanna  
Dąbkiewicz-Luścińska

Wzgórze II 
24 x 32 cm 

akwarela na papierze

 

Magdalena 
 Hoffmann-Dobrzycka 

maria.magda.hoffmann@gmail.com
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Syros. Poranek. 

80 x 80 cm
technika własna 
 

Helena Jacyno 

hj2505@wp.pl

www,antoninakonopelska.com
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Antonina Konopelska

www,antoninakonopelska.com

Chór (Syros) 
 video, loop
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www.piotrkorzeniowski.com

Syros 

26 x 38 cm 

tusz chiński, ołówek, czerwona laka 
do kamiennych stempli, papier 
ryżowy

Piotr Korzeniowski

www.krzakiewicz.art
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Monika Krzakiewicz
 

Upał  
80 x 70 cm

technika własna

www.krzakiewicz.art
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Kowalski Dariusz

Podróżni
30 x 15 x 20 cm 
brąz, marmur 
 
tdkowalscy@wp.pl 
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Magdalena  
Kulesza-Fedkowicz

Connection Dance. Tribute 
to the Bird Goddess,  

fotografia,

magdalenakuleszafedkowicz@
gmail.com
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Elżbieta Kulej

Syros-zapis I
27 x 19,5 cm
technika mieszana  
(akwarele, kredki, tempera) 

elakulej74@gmail.com
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Anna Panek

Tryptyk z Syros  
40 x 30 x 3 cm
akryl na płótnie

panekstudio@gmail.pl. 
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Kamil Kuzko

Betesda mural Krakow
fragment wystawy, 
Galeria 4 Sciany  
październik, 2021

kuzkokamil@wp.pl
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Kamil Kuzko  Teresa  
Pastuszka-Kowalska

tdkowalscy@wp.pl 

Nike 
45 x 20 x 15 cm 

 ceramika-biskwit
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Łukasz Antoni Piaskowski

Popioły
fotografia 

piaskowski-lukasz@wp.pl



23

Helena Sadłek

Dzika plaża 
60 x 70 cm 

olej na płótnie

helsad@op.pl
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Zadora Anna

Na plaży
21 x 30 cm
akwarela, rysunek piórkiem 

azadora@go2.pl
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Ewa Zawadzka

Ściany świata
90 x 210 cm 
olej na płótnie  

www,ewazawadzka.pl
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Katarzyna Zawierucha

Młody bóg
70 x 120 cm
olej na płótnie

www.katarzynazawierucha.com/pl
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Małgorzata Flis

To Steki Tou Artemi
50 X 50 cm  
gwasz z akrylem

www.malgorzataflis.pl



29

Wojciech Kozioł

Boring Girls 
90 x 130 cm  

akryl na płycie 

info@koziol.art.pl
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Alojzy Osada

Delos
60 x 70 cm 
akryl, olej na płótnie 

www.marcinosada.art
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Marcin Osada

Agathopes
70 x 50 cm  

akryl 

www.marcinosada.art
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Agata Poloczek 

Plaża 
41 x 61 cm
olej na płótnie 

agatapoloczek@op.pl
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Przybylska Maria

Zabijam ptaki w locie
performance 

Posidonia, 26.08.2019

wiesny@o2.pl
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Małgorzata Ruff

Naszyjnik  
jaspis oprawiony  
w ceramikę i srebro

malgorzataruff@gmail.com
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Marek Ruff

Sen Tapira 
81 x 200 cm 
akryl na płótnie

marekruff@wp.pl
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https://siwekfront.pl

Siwek-Front Iwona

Posidonia 1.IX.2021  
+34° 10:59 
21 x 29,7 cm  
pisak i kredka 
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Wiesław Smużny

Powidok pierwszego promienia 
porannego Słońca w Posidonii, 

26.08.2021, 7:47
32 x 24 cm 

pastel olejny na papierze 

wiesny@o2.pl
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Wiatrak na Mykonos

80 x 60 cm
olej na płótnie

stanislaw.ston@gmail.com

Stanisław Stoń
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Marlena 
Witkowska-Rypina

Anno Syros
80 x 100 cm

olej na płótnie 

marlenawitkowskarypina@gmail.com
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Aleksander Marek Zyśko

Kolumna z Syros
200 x 40 x 40 cm  
trzcina, sznurek

amzysko@wp.pl
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amzysko@wp.pl

Ksiądz Stanisław Głaz SJ

Organizator i kurator plenerów 
na Syros. 

Kościół Galissas, Syros    
fot. Małgorzata Flis 
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Gawędy przy stole - fot. Helena Jacyno  



Wyjście na spacer - fot. Krzysztof Bartnik
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