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 Danka Jarzyńska
 „Sztuka współczesna, zwłaszcza ta najistotniejsza jej część, odgrywa niejako rolę ostrzegawczą i terapeutyczną,  
analizuje uwikłanie człowieka współczesnego w kulturę masową, kulturę, która go raczej represjonuje, niż wyzwala, w kulturę,  
która go raczej usypia, niż budzi do życia w wolności”1. 
 Ta wypowiedź Macieja Mazurka mogłaby stanowić motto dla cyklu plenerów rzeźby w granicie na terenie Wyspy 
Sobieszewskiej, którego pierwsza edycja miała miejsce na przełomie lata i jesieni 2017 r. 
 Moim staraniom, aby zorganizować to wydarzenie, towarzyszyło przekonanie, że sztuka może być formą budowania 
głębszych związków międzyludzkich. Szczególnie wobec szerzącej się wśród ludzi epidemii depresji, braku zakorzenienia 
i braku poczucia bezpieczeństwa istnieje potrzeba tworzenia sztuki społecznej, przełamującej samotność i budującej ideę 
wspólnoty.
 I Plener rzeźby w granicie Gdańsk-Wyspa Sobieszewska był także kolejną próbą zwrócenia uwagi na problemy,  
z jakimi boryka się tutejsza przestrzeń i ludzie. Na wyspie jesteśmy świadkami kilku niefortunnych inwestycji będą-
cych zwiastunem pewnego trendu. Dlatego podstawowym celem pierwszej edycji pleneru było artystyczne uwiecznienie  
walorów natury Wyspy Sobieszewskiej w najtwardszym materiale rzeźbiarskim, aby, wobec pojawiającego się zagrożenia, 
znalazła swoje schronienie w sztuce. Ten plener to także kontynuacja tradycji rzeźbiarskich Gdańska, zwłaszcza spuścizny 
pracy twórczej takich postaci jak: prof. Franciszek Duszeńko, prof. Stanisław Horno-Popławski, prof. Alfred Wiśniewski,  
prof. Adam Smolana, którzy stworzyli w Gdańsku bardzo istotny dla rzeźby polskiej ośrodek.
  Plener rzeźbiarski na Wyspie Sobieszewskiej nawiązywał do Wdzydzkich Plenerów i zgodnie z założeniami stanowił 
platformę dla wymiany doświadczeń oraz wiedzy o granicie, metodzie taille directe (kucie bezpośrednio w materiale), a także 
o walorach naturalnych Wyspy. Dzięki uczestnictwu takich artystów jak: Ewa Beyer-Formela, Stanisław Gierada czy Bogdan 
Markowski zachodzi kontynuacja istniejącej już tradycji spotkań artystycznych, czym bez wątpienia były 32 Wdzydzkie  
Plenery Rzeźby.
 Lokalna Organizacja Turystyczna – Wyspa Sobieszewska (LOT – WS), z ramienia której organizowałam ten  
plener, to zrzeszenie dające przestrzeń dla realizacji inicjatyw  mających na celu promowanie Wyspy. 
 Gdy pojawiły się sprzyjające okoliczności – z racji planowanego Światowego Zlotu Skautów Jamboree – wzrosło zainte-
resowanie Wyspą. W ramach partnerstwa Miasta Gdańska, Związku Harcerstwa Polskiego, placówek naukowych (w tym Stacji 
Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego), organizacji pozarządowych (w tym LOTu – WS) oraz placówek kultu-
ralnych (w tym „Wyspy Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury) podpisane zostało Porozumienie na rzecz Wyspy Sobieszew-
skiej, którego celem było zmobilizowanie mieszkańców do współpracy i działań kulturotwórczych, wzmacniających identyfikację 
z regionem. I Plener rzeźby w granicie Gdańsk-Wyspa Sobieszewska został nazwany „Wyspa w granicie” i jest efektem tej współ-
pracy. Dzięki życzliwej gościnności pracowników Stacji Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego artyści mogli 
realizować założone cele, a goście przybyli na dzień otwarty i wernisaż mogli korzystać z wymiany doświadczeń:
  – nauki; reprezentowanej przez pracowników naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego:  dr Katarzynę  
       Żółtoś i mgra Błażeja Bojarskiego, którzy dzielili się swoją wiedzą;

1  Maciej Mazurek, O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017, s. 117. 
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  – kultury; reprezentowanej przez mgra Waldemara Nocnego – historyka i pisarza – który dzielił się obszerną wiedzą  
       dotyczącą Wyspy;
    – sztuki; reprezentowanej przez rzeźbiarzy chętnie opowiadających o swojej pracy i dziełach.

 Twórczy pobyt artystów-rzeźbiarzy stał się istotnym wydarzeniem dla części społeczności zainteresowanej swoim 
otoczeniem. Powstał klimat sprzyjający wymianie doświadczeń i pomysłów na poprawę jakości życia w kontekście wzajem-
nego poszanowania przyrody i ludzi. Zależy nam, aby I Plener stał się początkiem cyklu, dzięki któremu z czasem Wyspa 
stanie się parkiem/galerią rzeźby w otwartej przestrzeni.
  LOT – WS chce promować Wyspę Sobieszewską jako lokalizację o szczególnym charakterze wymagającą przemy-
ślanych działań, które uchronią ją przed destrukcyjną eksploatacją. Niech Wyspa będzie miejscem dla ludzi potrafiących 
docenić jej naturalne walory. Chrońmy ją przed nieprzemyślanymi działaniami, które trwale zniszczą dziedzictwo natury  
i kultury tego miejsca. Kilka inwestycji z ostatnich lat jest wyraźnym sygnałem o czyhającym zagrożeniu przemysłem  
turystycznym, który zniszczył już tak wiele urokliwych miejsc. Potrzebna jest zatem wrażliwość, uwzględniająca potrzebę  
rozwoju i niepowodująca dehumanizacji przestrzeni Wyspy. Niezbędne jest poszukiwanie równowagi zapewniającej zgod-
ne współistnienie miękkiego myślenia o tej przestrzeni, jej delikatnej strukturze, ciszy i twardego podejścia ekonomiczne-
go, które trudno pominąć w dzisiejszym świecie.
  Rzeźby powstałe podczas pleneru, poza walorami artystycznymi, zawierają w sobie treści dotyczące kondycji  
Wyspy i jej przyrody, a także są wyrazem licentia poetica artystów, którzy ulegli jej urokowi. Te cechy sprawiają, że chcemy, 
aby znalazły się w przestrzeni publicznej Wyspy. Niech wtopią się w krajobraz, stanowiąc świadectwo potrzeby istnienia 
korzeni wspólnoty oraz duchowych więzi. Niech podniosą wartość tego miejsca, niech będą trwałym śladem, że byli na 
Wyspie ludzie, którym zależało...

...

 Aby zrealizować powyższe zamiary i zachować dzieła na Wyspie Sobieszewskiej zgodnie z regulaminem pleneru, 
potrzebni są Patroni dla rzeźb powstałych podczas tego wydarzenia. Patronat to dobry pomysł na reklamę dla firm, które, 
zabiegając o wyniki ekonomiczne, jednocześnie dbają o ekologię w szerokim tego słowa znaczeniu. To także świetny sposób 
dla inwestorów i osób prywatnych chcących mieć swój udział w kształtowaniu przestrzeni publicznej Wyspy. Objęcie patro-
natem rzeźb poświęconych środowisku naturalnemu Wyspy stanowi wyjątkową sposobność na prezentację ekologicznego 
wizerunku. Potencjalnych Patronów zapraszamy do współpracy.        
 

Danka Jarzyńska – rzeźbiarka, organizatorka i komisarz pleneru, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Wyspa Sobieszewska
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 Rafał Radwański

 Wyspa Sobieszewska to miejsce na mapie Trójmiasta niezwykłe; jednocześnie bliskie i tajemnicze. Artystyczny 
potencjał tej dzielnicy Gdańska postanowili odkryć uczestnicy pierwszej edycji Pleneru rzeźby w granicie. Wśród twór 
ców biorących udział w tym wydarzeniu znaleźli się absolwenci zarówno gdańskiej ASP, jak i jej poprzedniczki PWSSP.  
W imprezie (będącej swoistą kontynuacją Wdzydzkich Plenerów Rzeźby) zatytułowanej „Wyspa w granicie” udział  
wzięli: Stanisław Gierada, Danka Jarzyńska, Bogdan Markowski, Wojciech Sęczawa, Ewa Beyer-Formela i reprezentant  
młodego pokolenia – Michał Sęczawa. Artystów, legitymujących się zróżnicowanym dorobkiem zawodowym, o odmien-
nych doświadczeniach pokoleniowych i twórczych strategiach połączyła fascynacja kamieniem i specyficzną aurą Wyspy 
Sobieszewskiej. Dzięki umiejętnemu przefiltrowaniu całej gamy zastanych znaczeń, wartości i symboli, ukrytych w jej  
krajobrazie, uczestnicy pleneru potrafili osiągnąć oryginalny efekt plastyczny. Udowodnili, jak wiele możliwości ekspresji 
rzeźbiarskiej zawiera w sobie zwykły, polny, kaszubski głaz – granit przyniesiony przez lodowiec. W przekonujący sposób 
nadali materialną postać swoim wizjom i przemyśleniom. To prawdziwe osiągnięcie, ponieważ artyści mieli tym razem  
niewiele czasu, by  „zaprzyjaźnić się” z materiałem i wejść z nim w dialog. 
 Tym, co łączy uczestników pleneru, jest szacunek dla tworzywa; pokora, z jaką traktują jego natural-
ne walory. Pozostając w kręgu klasycznych, wymagających materiałów, świadomie dystansują się do często nad-
miernie nagłaśnianych działań obliczonych jedynie na uzyskanie krótkotrwałego poklasku. Rzeźba w kamieniu  
jest bowiem prawdziwym wyzwaniem, bezlitosnym sprawdzianem warsztatowych umiejętności, a to skutecznie odstrasza 
tych, którym do szczęścia wystarcza „piętnaście minut sławy”. Dla uczestników pleneru tradycja nie jest jednak balastem,  
ale bagażem niezbędnym do kontynuowania przygody zwanej sztuką. Ich ambicją stało się pozostawienie w granicie  
własnego, trwałego śladu.
 Podkreślając rolę prawdy materiału, uczestnicy pleneru w twórczy sposób kontynuują idee swoich mistrzów,  
profesorów: Stanisława Horno-Popławskiego, Adama Smolany i Franciszka Duszeńki. Dialog z kamieniem przedkładają 
nad karkołomne próby przełamania jego materialności. W zaprezentowanych rzeźbach przeważa dążenie, aby dostosować 
formy dzieła do cech już w kamieniu zapisanych. Istotną wartością zatem staje się zachowanie surowej ekspresji naturalnego 
tworzywa. Wymiernym efektem jest konsekwentna eksploracja tego, co w granicie ukryte, tajemnicze. Słowa Paula Klee: 
„Artysta sam jest naturą i częścią natury w przestrzeni natury” dobrze ilustrują skalę uwrażliwienia twórców na piękno  
i wyjątkowość otaczającego świata. Ślady zapisane w kamieniu i sam proces przeobrażeń, zachodzących w zastygłej wulka-
nicznej lawie, stanowią silne źródło inspiracji. W plenerowych rzeźbach przeważa dążenie do skondensowanej formy, wolnej 
od zakłócających jej monumentalność detali. Wystawiający artyści mają świadomość prostej, choć obecnie lekceważonej 
prawdy, że cisza wybrzmiewa często mocniej niż krzyk. Łącząc uniwersalne przesłanie z lokalną specyfiką, rozstrzygnięcia 
interpretacyjne zawsze pozostawiają odbiorcy.
 W poplenerowych dziełach zwraca uwagę konfrontacja subtelnych metafor z surowością granitu. Dominują  
rzeźby o silnym przesłaniu ekologicznym, skłaniające do refleksji nad sposobem postrzegania natury i potrzebą jej ochrony.  
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 Ten wspólny mianownik dostrzec można w zdecydowanej większości zróżnicowanych stylistycznie prac;  
od poszukującego lapidarności twórczych sformułowań Wojciecha Sęczawy aż po akcentującego monumentalizm formy 
Bogdana Markowskiego. Pojawiające się w rzeźbach Stanisława Gierady, Danki Jarzyńskiej i Michała Sęczawy nawiązania 
do ptasiego raju, jakim szczęśliwie pozostaje Wyspa Sobieszewska, mają charakter łagodnych i jednocześnie sugestywnych 
plastycznie komunikatów. Najmłodszy uczestnik pleneru zaprezentował się także jako twórca cyklu poszerzającego zakres 
animalistycznych aluzji o nowe fantastyczne gatunki. Swoistą przestrogą przed potencjalnymi zagrożeniami przyszłości 
jest praca Wojciecha Sęczawy zatytułowana Brama sobieszewskich deweloperów. Istotę sprawy najlepiej oddaje jednak tytuł  
cyklu dzieł gościa specjalnego pleneru – Ewy Beyer-Formeli W sztuce azyl dla natury. Ciężar gatunkowy samego materiału  
w dużym stopniu definiuje zawarte w akcie twórczym przesłanie. Kamień, także w wymiarze symbolicznym, pozostaje  
znakiem trwania. Fakt zaistnienia na Wyspie Sobieszewskiej zjawiska zwanego „duchem miejsca” obliguje nas do jego  
zachowania, a cykliczne plenery rzeźby w granicie mogą w tym procesie odegrać rolę niebagatelną.



88

WYSPA W GRANICIE                                                                                                           
                                                                 

Mariusz Kulpa                               Granit – materia twarda, miękka, uległa…
1.
 Tytułowy zwrot, który w pierwszym odczytaniu jawi się nam jako logiczna sprzeczność, frazeologiczny zabieg,  
jest próbą zwrócenia uwagi na istotę tej wyjątkowej materii, której fizyczność, odległa historia oraz symboliczne i kulturowe 
odniesienia, zawiera w sobie potencjał cyklicznej metamorfozy.         
 Fenomen tego granitu, kamienia „z tej ziemi” determinuje niejako i określa rodzaj relacji natura – kultura. Twarda 
i bogato różnorodna skała głębinowa bywa też miękka i podatna na kreację. W twórczym procesie, przez mozolne pró-
by odczytywania tajemnicy skompresowanej w oryginalnym obiekcie skalnym, rodzi się akt intelektualnego wydobywania  
i określania formy wyobrażonej oraz oczekiwanej.
 Ciekawa jest świadomość faktu, że każda bryła tej skały, mniejsza lub większa, bardziej lub mniej regularna, obła 
lub kanciasta, monochromatyczna lub wielobarwna to oryginalny byt autonomiczny. Kilka miliardów lat burzliwej historii, 
nieustanne przemieszczanie się masywów skalnych, burze wulkanicznego ognia i miliony lat trwające zlodowacenia, zim-
ne i ciepłe deszcze czy ustawiczne ruchy tektoniczne zapisane są i wprasowane w „twardej pamięci” każdego z tych bytów  
odrębnych.
 Świadomość ta rozbudza wyobraźnię artystów, którym natura ofiarowuje takie „prezenty”. Artysta zatem, ten  
„archeolog” nowych kształtów inauguruje akt metamorfozy formy zastanej. To proces tajemniczy i osobisty zarazem, szcze-
gólny rodzaj kreacyjnej koincydencji i dialogu; to dialog osoby (kultura) i granitu (natura). Dalszy scenariusz tego proce-
su może przebiegać dowolnie lub następująco: artysta – kamień, kamień – dłuto, uderzenie – ślad itd. To początek drogi  
w poszukiwaniu zaginionej lub uśpionej w skale formy.
 W wybranym kamieniu każdy z nas poszukuje odrębnych kształtów, odkrywa swoją tajemnicę, widzi inny obraz 
i z całą  pewnością możemy założyć (choćby hipotetycznie), że w tym samym kamieniu, w tej samej bryle poszukujemy  
i odnajdujemy jedyny w swoim rodzaju kształt niepowtarzalny i oczekiwany. Kształt, który „od zawsze” żył utkwiony w skale 
czekając na uwolnienie w procesie aktywnej kreacji.
 
2. 
 Kiedy przed dekadami (lata siedemdziesiąte XX w.) uczestniczyłem w kilku plenerach rzeźby w granicie (komi-
sarzem plenerów była wówczas Irena Zabrocka, a jedną z edycji prowadziłem samodzielnie), to miejscem tych spotkań 
była przestrzeń skansenu budownictwa regionalnego we Wdzydzach Kiszewskich na Kaszubach. Materiałem rzeźbiarskim  
był granit polodowcowy, zwany też granitem narzutowym lub popularnie otoczakiem. To kamień tej ziemi, którego różno-
rodność mnie zaskakiwała. Jego bogactwo jest efektem pracy dynamicznego lodowca sprzed milionów lat, który tocząc nie-
zmierzone masy skalne rozdrabniał je, wygładzał, zaokrąglał jednostkowe kształty i rozrzucał obficie po kaszubskiej ziemi.  
Do dzisiaj w ludowej legendzie żyje przeświadczenie o sile witalnej Matki Ziemi, która nieustannie rodzi nowe kamienie.  
Ten pogląd nie do końca mija się z prawdą, ponieważ każdorazowa, wiosenna czy jesienna orka odkrywa ciągle nowe  
otoczaki pomimo systematycznego ich zbierania w trakcie prac polowych. To swoiste i nieustające genesis było też dla 
mnie źródłem inspiracji, a wiele rzeźb, jakie realizowałem w granicie i później w różnym kamieniu odnosi się wprost do tej  
poetyki. Ten osobisty, sentymentalny nawet wątek pojawia się z tej racji, że cieszy mnie kontynuacja idei takiej formy pracy 
artystycznej z naturą, w naturze i dla kultury.
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 I Plener rzeźby na Wyspie Sobieszewskiej ze swą ideą i przesłaniem znalazł już zainteresowanie wśród  
artystów i mieszkańców. Miejsce ma tu znaczenie. W sposób symboliczny, jak oaza na pustyni, tak wyspa nadmorska  
pomaga przetrwać, być schronieniem także dla sztuki. Ta Wyspa inspiruje, pobudza wyobraźnię i generuje pozytywny  
przekaz w symbiozie z naturą. Uczestnicy tego pierwszego pleneru dzielą się z widzem efektem swojej pracy i formułują 
wieloaspektowe przesłania, estetyczne komunikaty czy metaforyczne obrazowania.
 Na przykładzie rzeźbiarskich propozycji, jakie zostały zrealizowane w czasie trwania pleneru, chciałbym w skróto-
wej formie zilustrować ten wątek.

3.
 Balance (w granicie i marmurze) to dwie kameralne prace Danki Jarzyńskiej (organizatorki pleneru) nawiązujące  
formalnie do organicznych kształtów natury, a przez czytelne rozwiązania kompozycyjne sygnalizują o istocie i potrzebie  
harmonijnego współistnienia kultury w naturze. Ślad – inna praca tej artystki – zdecydowanie odrębna formalnie od wyżej 
wymienionych to poetycki, delikatny i emanujący nostalgią zapis chwili ciszy w nadmorskim pejzażu.
 W sztuce azyl dla natury autorstwa Ewy Beyer-Formeli (organizatorki kilkudziesięciu cyklicznych plenerów  
rzeźbiarskich we Wdzydzach Kiszewskich) to wieloelementowa i wielomateriałowa kompozycja rzeźbiarska o charakterze 
kolażu przestrzennego z zastosowaniem obiektów natury, sprzężonych formalnie i metaforycznie z obiektami kultury mate-
rialnej. Czytelny przekaz o nakazie chronienia słabszych.
 Gniazdo Stanisława Gierady, w niebanalny sposób, sygnalizuje siłę i determinację natury dla trwania w połączeniu  
z uniwersalną symboliką gniazda. W podobnej tematyce i w nieco odrębnej formie, ale też ze swobodniejszym przesłaniem  
utrzymuje się rzeźba tego autora Zasępiony. Portretowa rzeźba Gierady Córka rybaka nawiązuje wprost do tradycji i kultury 
miejsca.
 Bardziej klasycznie i to zarówno pod względem formy, jak i treści traktuje swój temat Bogdan Markowski.  
Jego Łabędź, głęboko odkuwany w granitowym głazie, poszukuje kształtu natury w jej pierwotnym obiekcie.
 Głębokie, proste i ostre nacięcia diamentową tarczą, wysmakowane odkucia i trafne minimalistyczne ingerencje  
w materię kamienia charakteryzują prace Wojciecha Sęczawy. Głowa tektoniczna to granitowa bryła dwojako konstruowana.  
Z jednej strony przez negatywowy i wewnętrzny rysunek zróżnicowanych nacięć, z drugiej zaś wyeksponowanych tym  
sposobem, wypornych brył przestrzennych. W tej konwencji, ale bardziej obrazowej, utrzymana jest też rzeźba portretowa 
Ewa trafnie oddająca charakter osoby oraz kompozycja o zdecydowanie monumentalnym wyrazie Brama sobieszewskich 
deweloperów.

4.
 Michał Sęczawa, najmłodszy uczestnik pleneru, zrealizował dwie kompozycje w cyklu Nowe gatunki. Ciekawe,  
że właśnie on, szukając nowych kształtów jeszcze nieodkrytych, sięga do najgłębszego, archaizującego języka form,  
które obrazują „nową” naturę.
 W konkluzji chciałbym zwrócić uwagę na istotny aspekt o fundamentalnym znaczeniu. Otóż sztuka oraz jej byt 
określa się w relacji do kogoś i czegoś. Nie ma sztuki bez odbiorcy, a dzieło sztuki nie istnieje bez człowieka i jego kultury. 
Poza naszym odbiorem dzieło sztuki jest tylko materią. Oczywiście mam świadomość dużych uproszczeń w tym zakresie,  
ale chciałbym zaakcentować te idee i sfery działań artystycznych oraz społecznych, które z jednej strony wzmacniają i po-
szerzają pola kreacji, a z drugiej tworzą płaszczyzny spotkania dzieła z odbiorcą w jego naturalnym i kulturowym otoczeniu. 
Tak więc sądzę, że ta artystyczna i społeczna inicjatywa, jakim jest plener rzeźby w granicie na symbolicznej już Wyspie 
Sobieszewskiej, wymaga ochrony w takim samym stopniu jak to wrażliwe miejsce i jego zagrożona cywilizacyjnie natura.
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Karina Jarzyńska                                                                      Możliwość Wyspy

 Wśród rozmaitych przestrzeni, na których rozgrywamy istotne dla siebie znaczenia, wyspę cechuje szczególny  
paradoks: jest zarazem dziko naturalna i przytulnie ludzka. Naturalne są jej granice, które zastajemy gotowe i bezwzględnie 
wyraziste; przytulna natomiast jej niewielka skala, pozwalająca ją dobrze poznać i, być może, zrozumieć. 
 Wyspa Sobieszewska o tyle wyłamuje się z tego paradoksu, że jej granice są wynikiem negocjacji pomiędzy człowie-
kiem a naturą, nie zaś rzeczywistością zastaną. Jej historia rozpoczęła się w lutym 1840 roku, kiedy wskutek zatoru lodowego 
nadmiar wód w delcie Wisły przerwał mierzeję na wysokości Górek; ten autokreacyjny akt rzeki został uchwycony przez 
Wincentego Pola w nazwie „Wisła Śmiała”. Dopełnieniem procesów wyspotwórczych było otwarcie kanału między Świbnem 
a Mikoszewem, przekopanego na polecenie pruskiego cesarza Wilhelma II (marzec 1895). Gdy tylko owe granice zostały 
wytyczone, przystąpiono do ich przekraczania, stawiając mosty i przystanie, konstruując śluzę, uruchamiając prom, czy (cał-
kiem niedawno) tramwaj wodny. W chwili, gdy piszę te słowa, budowany jest  most zwodzony, który ma zastąpić pontonowy 
most wojskowy funkcjonujący w tym miejscu od 1973 roku. Pewne ogniwa sieci połączeń między Wyspą a stałym lądem  
są wzmacniane, inne ulegają przemieszczeniu, jeszcze inne bywają aktywizowane efemerycznie, czasem zaledwie jednorazo-
wo, gdy jakaś łódź rybacka popłynie nieoczywistym kursem a samotny pływak podryfuje nieco dalej w głąb Bałtyku.
 Pod znakiem zapytania można też postawić podatność Wyspy Sobieszewskiej na ludzkie zabiegi udomawiania,  
czyli organizowania zajmowanej przestrzeni i nadawania jej znaczeń. Nazwy ulic snują gawędę o miejscowości turystycznej 
leżącej nad Wisłą, a zarazem na brzegu morza (którego biologię badał Mieczysław Bogucki). Na lazurowym, pogodnym 
niebie rozpięta jest tutaj tęcza; to także raj dla ptaków i ornitologów oraz dla miłośników jachtingu i rybołówstwa. Obszar 
ten ma również walory uzdrowiskowe, panuje tu szczególny klimat i dostatek jodu. Na tym tle zaskakuje ulica imienia  
Zbigniewa Herberta, choć jego wizyty na Wyspie są niewykluczone. Z większą pewnością można tu wspominać Edwarda 
Stachurę, który zatrudnił się niegdyś przy wyrębie świbnieńskiego lasu.
 Wyspa w literaturze istnieje słabo. Choć ma ważnego autora w osobie Waldemara Nocnego, to jego głównym kolegą po 
piórze pozostaje jak dotąd Sebastian Miernicki, twórca powieści Pan Samochodzik i Wyspa Sobieszewska (Olsztyn 2007). Obaj 
pisarze sięgają do lokalnej historii – tyleż ciekawej, co trudnej. Na tym terenie, w ciągu wieków przechodzącym spod władzy Prus  
do Wolnego Miasta Gdańska i z powrotem, od 1933 roku stacjonował wysoki funkcjonariusz SS Albert Forster, zwany  
„Katem Pomorza”, zarządzający między innymi szkoleniem strażników pobliskiego obozu koncentracyjnego Stutthof.  
Pod koniec wojny Wyspa stanowiła punkt etapowy dla ewakuowanej ludności (jak wspomina jeden ze świadków: „Tutaj, 
poza zasięgiem sowieckiej artylerii, kłębił się niesamowity tumult ludzi. Gwar różnojęzyczny tych ludzi z wszystkich ziem 
Pana Boga przywodził nieodparcie historię budowy wieży Babel, nie tylko dlatego, że wszystko działo się między dwo-
ma rzekami”). Po wojnie napłynęła ludność nowa, być może kierowana mitem „wysp szczęśliwych”, a przy tym obciążona  
doświadczeniem wojennej przemocy i powojennego chaosu, gwałtownych zmian politycznych, kolejnych reinterpretacji  
historii zbiorowej… Pociągało to za sobą trudności w przekazie międzypokoleniowym, a w konsekwencji słabe zakorzenie-
nie na nowym gruncie i jego niewielkie opracowanie symboliczne.
 Bo jednak jest ono niewielkie, jeśli sądzić na podstawie powszechnie dostępnej sfery publicznej. Jeśli oderwiemy 
wzrok od tabliczek z nazwami ulic tudzież oficjalnych tablic informacyjnych, a rozejrzymy za obiektami o mocy istotnego 
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znaku, uruchamiającego refleksję nad tutejszą tożsamością – znajdziemy intrygujący zbiór o niewielu elementach wspól-
nych. Najbardziej tradycyjne formalnie są głaz upamiętniający przekop Wisły z 1895 roku i niewielki, kłopotliwy pomnik 
„Pamięci poległych w obronie i przy odzyskaniu ziem piastowskich w latach 1939–1945”. Mniej typowy jest zwęglony krzyż 
zachowany po pożarze kościoła (wybudowanego na początku XVII wieku jako luterański zbór), z którym sąsiadują meno-
nickie stelle nagrobne pochodzące z przykościelnego cmentarza. Każdy z tych znaków stawia pytania, wzywając do dalszej 
pracy pamięci, wypowiedzi kolejnych pokoleń. Te zaś padają z rzadka, nawet jeśli liczyć efemeryczne, oddolne interwencje 
symboliczne w postaci (głównie) kibicowskich graffiti (nietrudno się zorientować, że Wyspiarze są za Lechią).
 W ostatnich latach praca odkrywania i tworzenia Wyspy zyskała na intensywności dzięki amatorom tutejsze-
go genius loci, animatorom kultury i artystom. Jedną ze sprzyjających temu inicjatyw był Festiwal Instalacji Lirycznych  
organizowany przez „Wyspę Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury. Uczestnictwo w pierwszej edycji tej imprezy było  
dla mnie ważną i ciekawą okazją do twórczej współpracy z moją Mamą – Danką Jarzyńską. Przygotowałyśmy wówczas  
instalację Droga obcego przez wyspę słowa, inspirowaną twórczością Edmonda Jabésa. Miała formę „poetyckich podchodów”, 
prowadzących znad brzegów rzeki na plażę i opowiadających historię osoby, która próbuje się zadomowić w przestrzeni 
pomiędzy nimi. Wiele miejsc na tej trasie zostało oznaczonych tekstami wypisanymi na tkaninie o różnych rozmiarach.  
Na przykład takim: 

Przejdziesz przez krainę ryb, z wyspami unicestwionymi przez sól 
i plażami zakochanymi w swych ranach.

Jutro to dzień, aby żyć w milczeniu cieplarni, poza trwożliwym hałasem fal, 
od kresu po kres wygnania.

Żyjemy w morzu, ale dno przywiązuje nas do ziemi.
Jesteśmy dziećmi morza, które zatraciły pamięć wody 2. 

 Jabés posługuje się symboliką wyspy i oblewającego ją morza, ziemi i wody, by opowiedzieć o cierpieniu, jakiego  
doznał jego naród, i o staraniach, by dalej żyć, pamiętając. W kontekście Wyspy Sobieszewskiej jego wieloznaczne teksty  
wybrzmiewają łagodniej, przypominając nam o zaproszeniu do medytacji, jakie oferuje nam tutejsza natura. Piaszczysty brzeg 
niepokojony przez fale daje do myślenia nad upływającym czasem, ale też cudowną trwałością piękna; nad samotnością i izolacją 
człowieka otoczonego ze wszystkich stron wodą (symbolizującą między innymi zagrożenie, chaos i nieświadomość), ale też nad 
wspólnotą ludzi dzielących ze sobą tę samą, bolesną nieraz kondycję. Pewnie dlatego w wielu kulturach wyspa postrzegana jest 
jako punkt metafizycznej mocy, centrum duchowe, w którym skupiają się siły przeciwstawiane „bezbrzeżnej nierozumności”  
oceanu. To miejsce ukojenia i wyzwanie dla podróżnika, marzącego o wyspach szczęśliwych. Jednocześnie to przestrzeń  
kojarzona ze śmiercią jako mieszkanie zmarłych dusz; niektórzy twierdzą, że to raj dla zbawionych, inni – że azyl potępio-
nych.
 Powyższa litania potencjalnych znaczeń niech powiększy dostępną pulę inspiracji w procesie tworzenia symboli  
i opowieści o „naszej” Wyspie. Wielką nadzieję, że ten proces nie przestanie się toczyć, niesie ze sobą Plener rzeźby w granicie, 
którego pierwsza edycja właśnie się zakończyła. Powstałe podczas niego prace mogą teraz zająć miejsce znaków w przestrzeni 
publicznej, które zaproszą przechodniów do medytacji nad tym, kim są, co tutaj robią i dokąd zmierzają, a także w sposobie,  
w jaki zamieszkują to cenne terytorium.

Karina Jarzyńska – antropolożka literatury, Wyspiarka, córka Danki.

 2  Edmond Jabés,  Księga Jukiela, przeł. Adam Wodnicki, Austeria, Kraków 2004, s. 49.
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Ewa Beyer-Formela
 
– ukończyła Wydział Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Stanisława Horno- 
Popławskiego w 1960r. Brała udział w odbudowie Gdańska, wykonując prace rzeźbiarskie  
w kamieniu. Twórczość artystki obejmuje rzeźbę plenerową i kameralną w marmurze,  
granicie, drewnie i metalu. Zajmuje się także ceramiką, rysunkiem i malarstwem paste-
lowym. Jest autorką ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Odznaczona 
Srebrnym Medalem Gloria Artis i Złotym Medalem za Zasługi dla Dolnego Śląska; laureat-
ka Ogólnopolskiej Wystawy Rzeźby w Sopocie w 1974 r., stypendystka Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta Sopotu. Współtwórczyni 
32 Wdzydzkich Plenerów Rzeźby w Granicie. Prace artystki znajdują się w przestrzeniach 
publicznych wielu miast Polski, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Włoch. Wzbogacają zbiory 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i prywatne kolekcje w kraju i na świecie.
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kontakt: + 48 503 484 600
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Stanisław Gierada 
 
– ukończył Wydział Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Stanisława Horno- 
Popławskiego w 1968, r. Wieloletni ceniony pedagog gdańskiej ASP, gdzie prowadził Pra-
cownię Renowacji i Rekonstrukcji Rzeźby, w 1999r. uzyskał adiunkturę II stopnia. Wykonał 
wiele realizacji z zakresu konserwacji, architektury wnętrz, malarstwa ściennego, mozai-
ki, medalierstwa oraz rzeźby sakralnej i pomnikowej. Dwukrotny stypendysta Marszałka  
Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendysta Rządu Niemieckie-
go. Twórca Pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, Pomnika Polaków Pomordowanych  
na Syberii (Norylsk 1996) i wielu innych.  Prace artysty znajdują się w galeriach i zbiorach 
prywatnych Europy, USA i Kanady. Mieszka i tworzy w Gdańsku. 

kontakt: + 48 608 717 515
www.gierada.gierada.art.pl
gierada@gierada.art.pl
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Danka Jarzyńska
 
– absolwentka gdańskiej ASP, członkini Polskiego Związku Artystów Plastyków.  
Swoją twórczość określa jako minimalizm figuratywny. Interesuje się stanami emo-
cjonalnymi człowieka oraz jego relacjami z naturą, w tym z drugim człowiekiem,  
ale przede wszystkim z samym sobą. Szczególnie inspiruje ją rzeźba modernistyczna:  
Constantin Brançusi i jego dążenie do syntezy, organiczne rzeźby Jeana Arpa czy czerpią-
cy ze sztuki pozaeuropejskiej Henri Moore. Tworzy głównie w klasycznych materiałach  
rzeźbiarskich w swojej pracowni na Wyspie Sobieszewskiej. Od wielu lat jest aktywną człon-
kinią lokalnej społeczności, działającą na rzecz jakości jej kultury, środowiska naturalne-
go i przestrzeni publicznej. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych  
i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest także laureatką międzynarodowego konkursu Nano 
Art Galerii Roi Doré w Paryżu. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za 
granicą. 

kontakt: + 48 600 28 77 28
danka.jarzynska@gmail.com
www.dankajarzynska.pl
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Bogdan Markowski  
 
– absolwent Wydziału Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Franciszka  
Duszeńki i Adama Smolany w 1970r. Odznaczony Złotym Medalem w Salonie Zimowym  
w Warszawie. Swoje prace realizuje w materiałach trwałych, takich jak granit, głazy na-
rzutowe, marmur oraz brąz i drewno. Jest autorem konkursowych rzeźb monumentalnych  
w Zamościu, Lubartowie oraz na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyń-
cu. A także w Burgas (Bułgaria), w Debreczynie (Węgry), Inami (Japonia), Viller le Lac  
i La Bresse (Francja). Prace artysty znajdują się m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Miedzi w Legnicy, UMCS w Lublinie, 
Muzeum na Zamku w Lublinie, a także w licznych zbiorach prywatnych na świecie. Uczest-
nik licznych międzynarodowych i polskich plenerów rzeźbiarskich. Laureat nagród i wyróż-
nień wielu konkursów i wystaw. Mieszka i tworzy w Kazimierzu Dolnym.

kontakt: + 48 664 189 279
bogdan1945@tlen.pl
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Michał Sęczawa   
 
– ukończył Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku w pracowni prof. Mariusza Białeckiego w 2016r.  
Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Bierze czynny udział w sympozjach  
i plenerach artystycznych w Polsce i za granicą. Swoje prace realizuje w ceramice, metalu, 
szkle i drewnie.

kontakt: + 48 501 436 879
mbrs21@gmail.com
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prof. Wojciech Sęczawa    
 
– ukończył Wydział Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Edwarda Sitka w 1986r. 
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, EFA – New York (USA), laureat Nagrody Prezydenta  
Miasta Gdańska, wielokrotny laureat Salonów Wiosennych i Zimowych w Warszawie. 
Mieszka i tworzy w Gdańsku, gdzie wykłada na ASP. Pracuje w drewnie, kamieniu i cerami-
ce. Prace swoje prezentował w wielu galeriach w Polsce i za granicą (Niemcy, USA, Szwajca-
ria, Francja, Anglia, Armenia i Norwegia).

kontakt: + 48 509 499 360
wseczawa@gmail.com
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