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6 Warsztaty z pierwszej pomocy 
i plenerowy punkt szczepień3 Jubileusze

Tegoroczne lato w Pruszczu Gdańskim 
było wyjątkowe. Program wydarzeń 
miejskich wypełniony był po brzegi 

warsztatami oraz wydarzeniami kulturalny-
mi i sportowymi. O realizację harmonogramu 
zatroszczyły się miejskie szkoły publicz-
ne i miejskie instytucje kultury: Centrum 
Kultury i Sportu oraz Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna. Frekwencja oraz po-
zytywne komentarze pozwalają wnioskować, 
że ten sezon wydarzeń wakacyjnych możemy 
zaliczyć do udanych.

Centrum Kultury i Sportu przeprowadziło 
pod swoimi skrzydłami trzy duże inicjatywy: 
cykl wydarzeń Faktoria Kultury 2021, wyda-
rzenia rekonstrukcyjne i historyczne w Fakto-
rii Handlowej oraz festyny osiedlowe realizo-
wane pod hasłem Lato w Mieście.

Faktoria Kultury to szereg znanych i lu-
bianych przez pruszczan wydarzeń, które 
odbywają się w miejskim amfiteatrze na te-
renie Parku Kulturowego Faktoria. Program 
obejmował każdy piątek, sobotę i niedzielę 
lipca oraz sierpnia. Jednym z bloków tema-
tycznych programu Faktorii Kultury jest  
co roku scena muzyczna. Wszyscy, nieza-

Wakacyjne wydarzenia w Pruszczu Gdańskim
leżnie od wieku i gustu muzycznego, mogli 
znaleźć coś dla siebie, wędrując przez prze-
różne style i gatunki muzyczne od poezji 
śpiewanej przez folk po heavy metal. W tym 
roku zdecydowanie najwięcej publiczności 
zebrał Krzysztof Zalewski, który utworami 

Kochanek, Łydka Grubasa, których koncerty 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Tuż obok sceny muzycznej prym w Fak-
torii Kultury wiodły spektakle Teatru Wy-
brzeże. W programie znalazły się propozycje 
spektakli, które porywają tak dorosłych, jak 
i dzieci. Nie zabrakło także premier, a wśród 
nich jedna z najlepszych osiemnastowiecz-
nych komedii „Awantura w Chioggi” w reż. 
Pawła Aignera. Ponadto w repertuarze znala-
zły się takie spektakle jak „Emigrantki”, „In-
teligenci” czy „Żabusia”. Dzieciom zaś dedy-
kowane były niedzielne popołudnia. Aktorzy  
z Teatru Wybrzeże niejednokrotnie zachwy-
cili najmłodszych widzów pomysłowością  
i świetną interpretacją postaci. Wśród spek-
takli dla dzieci zobaczyliśmy „Zaczarowaną 
Królewnę”, „Przygody Koziołka Matołka” 
oraz „Szelmostwa Lisa Witalisa”.

W ostatni weekend sierpnia, na zakończe-
nie Faktorii Kultury 2021 na widzów czekała 
nie lada gratka. Kabareton: Gajda, Rybarski, 
Zamachowski rozbawił publiczność, która ży-
wymi reakcjami i gromkimi brawami podzię-
kowała artystom za doskonały występ. 

„Miłość miłość”, „Annuszka” czy „Zabawa” 
oczarował zebraną publiczność. Nie był to je-
dyny znany artysta na pruszczańskiej scenie. 
Gościliśmy także Grzegorza Turnaua oraz ze-
społy Big Cyc, Muniek i Przyjaciele, Nocny 

Budżet Obywatelski
głosujemy2
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Budżet Obywatelski, głosowanie od 13 do 27 września!

Czas na ostatni etap konsultacji 
realizowanych w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Zapraszamy 

wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz 
Gdański do udziału w głosowaniu. Gło-
sowanie rozpocznie się w poniedziałek 
13 września 2021 r. i potrwa do dnia  
27 września 2021 r. Łącznie zgłoszonych 
zostało 35 projektów, natomiast etap  
weryfikacji pozytywnie przeszły 23 projek-
ty i tylko one wezmą udział w głosowaniu.
Poniżej znajduje się lista projektów, które podda-
ne będą głosowaniu. Pełny opis można znaleźć 
na stronie www.bo.pruszcz-gdanski.pl.
• Doposażenie Parku Krainy Polodowcowej. 

| projekt nr 3
• Oświetlenie płyty głównej boiska Stadionu  

Miejskiego w Pruszczu Gdańskim.  
| projekt nr 4

zdecydujmy 
na co wydać

tys. zł600
Wspólnie

na 2022 rok

MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Czas na Ciebie! 
ZAGŁOSUJ

więcej na bo.pruszcz-gdanski.pl

13-27 września 2021 r.23

• Oświetlenie boiska treningowego Stadio-
nu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim.  
| projekt nr 5

• Elektroniczna tablica wyników z dwustronnym 
zegarem. | projekt nr 6

• Doposażenie obecnego placu zabaw 
w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.  
| projekt nr 7

• Zakup drona do analizy składu dymu komino-
wego, celem poprawy skuteczności ,,walki" 
z zatruwaniem powietrza w Pruszczu Gdań-
skim. | projekt nr 10

• Park muzyczny na terenie faktorii.  
| projekt nr 12

• Reflektory lub światła na boisku.  
| projekt nr 14

• Zdroje wody pitnej przy miejskich punktach 
aktywności fizycznej. | projekt nr 16

• Bezpieczne i zadaszone wiaty rowerowe w klu-
czowych punktach miasta Pruszcz Gdański. 
| projekt nr 17

• Doświetlenie drogi dla rolkarzy nowoczesnymi 
lampami LED. | projekt nr 19

• Miejska strefa relaksu i odpoczynku.  
| projekt nr 20

• Wybieg dla psów na terenie Faktorii.  
| projekt nr 21

• Ławki solarne z możliwością ładowania urzą-
dzeń mobilnych. | projekt nr 23

• Zakup trzech fotopułapek. | projekt nr 25
• Uporządkowanie skarpy przy alejce  

od ul. Wojska Polskiego do ul. Olszewskiego.  
| projekt nr 27

• Modernizacja przy ul. Żuławskiej po-
legająca na wybudowaniu oświetlenia.  
| projekt nr 29

• Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc 
nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie 
drzew. | projekt nr 30

• Ogrody deszczowe w mieście Pruszcz Gdański. 
| projekt nr 31

• Jeż na swoim - stwarzamy dobre warunki  
dla jeży. | projekt nr 32

• Zakup i montaż 5 w pełni zautomatyzowa-
nych defibrylatorów AED stanowiących 
uzupełnienie istniejącej bazy defibrylato-
rów, służącej do ratowania życia ludzkiego.  
| projekt nr 33

• ,,Złap deszcz!" - wyposażenie placówek uży-
teczności publicznej w zbiorniki naziemne  
na deszczówkę. | projekt nr 34

• Utworzenie naturalnych skupisk leśnych 
na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz 
z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo.  
| projekt nr 35

JaK Oddać GŁOS?
• za pomocą internetowego formularza  

(! dostępny wyłącznie od 13 do 27 września 
na stronie: www.bo.pruszcz-gdanski.pl),

• za pomocą papierowego formularza/karty 
głosowania (wypełnioną kartę do głosowania 
wrzucamy do urny, która będzie wystawiona 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
lub wysyłamy pocztą na adres ul. Grunwaldz-
ka 20, 83-000 Pruszcz Gdański – liczy się 
data stempla pocztowego).

GdZie ZnaJdę druK 
Karty dO GŁOSOwania?

• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  
Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20),

• w wersji elektronicznej na stronie  
www.bo.pruszcz-gdanski.pl.

GdZie ZnaJdę 
OPiS PrOJeKtów?

Wszystkie opisy projektów znajdują się 
na dedykowanej stronie internetowej  
www.bo.pruszcz-gdanski.pl.

PaMiętaJMy!
• Głosujemy jeden raz.
• Na karcie do głosowania możemy wybrać 

do pięciu zadań, przyznając im punkty 
z 5-stopniowej skali (od 1 do 5 punktów).

• Głosowanie trwa od 13-27.09.2021 r. 
W przypadku wysyłki kart pocztą liczy 
się data stempla pocztowego.

• Wyniki głosowania ogłoszone zostaną  
14 października 2021 r.
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Bożena i Wacław Chmurzyńscy 
Krystyna i Jerzy Parczewscy

(50. rocznica)

Maria i Zygmunt Kita (50. rocznica)

Romualda i Remigiusz Dąbrowscy 
(60. rocznica)

Jubileusze
lipcu 2021 roku w naszym mieście świętowaliśmy 
szczególne jubileusze dziewięciu par! Minęło 50 i 60 
lat od zawarcia przez nie związku małżeńskiego. 

Uroczystości te odbyły się tradycyjnie w sali Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Pruszczu Gdańskim. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Janusz Wróbel wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatą 
Czarnecką-Szafrańską oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Różą Lademann-Błochowiak złożyli na ręce jubilatów serdeczne 
gratulacje oraz życzenia. 

Pary, które obchodziły 50. rocznicę ślubu, otrzymały medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej w dowód uznania i szacunku za trwałe oraz 
szczęśliwe małżeństwo.

W

Janina i Henryk Strzelec
Gabriela i Marian Ślozowscy

(50. rocznica)

Krystyna i Władysław 
Skowrońscy
(50. rocznica)

Helena i Paweł Czarneccy 
Maria i Edmund Szymichowscy

(50. rocznica)
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Równocześnie przez całe wakacje, w łą-
czącej historię z teraźniejszością Faktorii 
Handlowej odbył się cykl wydarzeń o cha-
rakterze rzemieślniczym i rekonstrukcyjnym. 
Tkanie, farbowanie, łucznictwo, garncar-
stwo oraz wizyty takich grup, jak ułani, Goci 
z Masłomęcza czy DROP ZONE III ożywiły  
to miejsce i pozwoliły cofnąć się na chwilę 
w czasie. Uczestnicy zajęć mogli obejrzeć 
wystawy sprzętu i wyposażenia, wziąć udział 
w pokazach uzbrojenia i umundurowania, 
przyjrzeć się pracy modelarzy, zielarzy, 
rzemieślników, a nawet skosztować gockiej 
kuchni. 

Zespół Centrum Kultury i Sportu przygo-
tował także aktywności dla amatorów festy-
nów osiedlowych. Ze środowych akcji Lato 
w Mieście skorzystali i najmłodsi, i ci nieco 
starsi. Przez osiem kolejnych tygodni, rozpo-
czynając od 7 lipca 2021 r., na pruszczańskich 
placach zabaw czekały atrakcje: malowanie 
buzi, brokatowe tatuaże, skręcane baloniki, 

doczepiane warkoczyki, Teatr Barnaby, zum-
ba, taekwon-do i zabawy z piłką.

W drugiej połowie sierpnia na amatorów 
fotografii oraz miłośników gier planszowych 
czekała ciekawa propozycja Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim. Zajęcia skierowane były przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży w wieku 
8-13 lat. Warsztaty zakończyła uroczysta 
wystawa, a całe lato w Bibliotece zwieńczył 
Piknik czytelniczy połączony z przedstawie-
niem teatralnym. Nie zabrakło także konkur-
sów, gier, zabaw i słodkiego poczęstunku.

Oczywiście obie miejskie instytucje kul-
tury, oprócz letnich aktywności, prowadziły 
swoją bieżącą działalność, w tym warsztaty, 
szkolenia, zawody i tematyczne spotkania 
z młodzieżą. Dzięki ich zaangażowaniu każ-
dy pruszczanin mógł znaleźć w programie 
wydarzeń coś dla siebie.

Wśród letnich atrakcji znalazły się również 
wydarzenia organizowane przez miejskie 
szkoły. W każdej placówce zorganizowano 

półkolonie z niezwykle bogatym programem. 
Dzieci dzięki uczestnictwu w półkoloniach 
mogły aktywnie spędzić czas pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, grając, 
biorąc udział w wycieczkach czy seansach ki-
nowych.

W letnim harmonogramie znalazła się także 
propozycja dla miłośników wystaw. W Domu 
Wiedemanna można było obejrzeć dwie wy-
stawy realizowane przez Referat Ekspozycji 
i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański: „TU rodziła się opozycja. 
Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” 
oraz „Fotolokacja". Ta druga, zorganizowa-
na we współpracy Magdaleną Tuźnik, wciąż 
jest eksponowana i można ją zobaczyć do  
17 września 2021 r. Pierwsza, przygotowana 
była przy wsparciu Instytutu Pamięci Na-
rodowej i prezentowano ją w plenerze do  
10.08.2021 r. Okazją do zorganizowania tej 
wystawy była 45. rocznica protestów ro-
botniczych w czerwcu 1976 r. w Radomiu, 
Ursusie i Płocku.

dokończenie ze str. 1

Wakacyjne wydarzenia w Pruszczu Gdańskim
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Nowe mieszkania dla pruszczan

Dobiegają końca prace przy budowie nowego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, re-
alizowanego przez towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Pruszczu Gdańskim.
Przy ulicy Aliny 8, tuż przy Parku Krainy Polodow-

cowej, powstał nowy, dwupiętrowy blok składający się  
z 24 mieszkań o powierzchni od 37 m2 do 66 m2.

Dodatkowo do każdego lokalu przynależy (odrębne) jed-
no pomieszczenie gospodarcze tzw. komórka o powierzchni 
od 2 m2 do 3 m2, parking dla samochodów osobowych oraz 
stojaki na rowery przed każdą klatką. 

17 mieszkań zostanie wynajętych przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na podnajem dla osób 
spełniających warunki otrzymania lokalu mieszkaniowego 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Planowany termin rozpoczęcia zasiedlanie budynku to 
połowa września 2021 r.

„Wpaść na kawkę” można jedynie w pruszczańskim Urzędzie

Załatwiając codzienne sprawy przy 
ulicy Grunwaldzkiej 20, zatrzy-
mując się na chwilę i spoglądając 

od zewnątrz budynku na komin magistra-
tu w Pruszczu Gdańskim można wpaść…
na kawkę!

O co chodzi? Już śpieszymy z wyjaśnieniami. 
Nie chodzi bowiem o filiżankę zalanej czarnym 
pobudzającym płynem, ale o bardzo sympa-
tyczne ptaki, które tymczasem zamieszkały 
w budce lęgowej skrojonej na potrzeby innego 
gatunku - sokoła pustułki. Pisaliśmy o nim już 
jakiś czas temu na miejskim Facebooku. Cały 
czas czekamy by pojawił się w przygotowanych 
dla niego budkach, a tymczasem z pustostanu 

W mieście, ale jednak na uboczu. 
Są takie miejsca w Pruszczu 
Gdańskim, które zdecydowa-

ne są mniej uczęszczane, ale które warto 
odwiedzić podczas wypoczynku na świe-
żym powietrzu.

Czasem nie trzeba wyjeżdżać zbyt daleko, 
aby zaznać ciszy i spokoju. Zwłaszcza teraz, 
kiedy pora letnia jest sprzyjająca, zachęcamy 
do krótkich spacerów po naszym mieście.

skorzystała niejaka kawka.
Jak wygląda kawka (łac. Corvus monedula)? 

Jej charakterystykę przybliżyła nam Pani Justyna 
Manuszewska Prezes Stowarzyszeniu Dla Pu-
stułek i Jerzyków, która wypatrzyła niedawno 
gatunek tego ptaka w zamontowanej w okre-
sie jesiennym ubiegłego roku budce lęgowej  
na kominie Urzędu Miasta. 

Jak opisuje Pani Justyna kawka jako peł-
noprawna członkini rodziny krukowatych  
to ptak wielkości gołębia. Podobnie do kuzy-
nów również "preferuje" ciemne szaty - jej 
pióra są łupkowo-czarne, ale nie całkowicie. 
Proporcjonalny łebek jest szary, a zdobi go 
ciemna czapka - kominiarka zsunięta zawadiacko  

na oczy. Jednak najważniejszym wyróżnikiem 
urody kawek jest niesamowity kolor tychże 
oczu. W przeciwieństwie do np. gawrona, kruka 
tęczówki dorosłej kawki są jasnobłękitne! 

Słusznie uważa się krukowate za jedne z naj-
inteligentniejszych ptaków, potrafiących szybko 
się uczyć, przystosowywać do nawet najtrud-
niejszych warunków w jakich żyją. 

Wzruszającą cechą gatunku - wcale nie tak 
częstą wśród ptaków jest wierność partnerów. 
Kawki łączą się w pary na całe życie, a przy-
wiązanie okazują sobie także poza okresem 
lęgowym, spędzając ze sobą większość czasu!

Nieoczywiste miejsca w Pruszczu Gdańskim
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Warsztaty Pierwsza Pomoc 
i  Plenerowe Punkty Szczepień w Pruszczu Gdańskim

Tuż pod koniec wakacji odbyły się 
w Pruszczu Gdańskim dwa cieka-
we wydarzenia. Jednym z nich były 

warsztaty Pierwsza Pomoc zorganizowa-
ne w związku z realizacją zwycięskiego 
projektu wyłonionego w konsultacjach 
społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego. 
Spotkania były bezpłatne i każdy mógł 
wziąć w nich udział. w trakcie warszta-
tów uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z procedurą udzielania pierwszej pomocy 
oraz zasadami korzystania z defibrylato-
ra. warto przypomnieć, że w Pruszczu 
Gdańskim, w 2020 roku w pięciu różnych 
lokalizacjach zamontowane zostały ogól-
nie dostępne defibrylatory zewnętrzne. 
Pełną listę punktów, gdzie znajdują się 
defibrylatory, można znaleźć w serwisie 
miejskim www.pruszcz-gdanski.pl w za-
kładce „O mieście”. 

Drugie z wydarzeń związane było z or-
ganizacją Plenerowych Punktów Szczepień. 
Punkty te stanęły w Pruszczu Gdańskim 
trzykrotnie i dedykowane były osobom 
dorosłym. Skorzystanie z punktu nie wy-
magało uprzedniej rejestracji, wystarczyło 
wziąć ze sobą dokument potwierdzający 

tożsamość i na miejscu przejść przez krót-
ki proces weryfikacji oraz kwalifikacji  
do szczepienia. Celem, który przyświecał 
organizacji Plenerowych Punktów Szczepień, 
było zwiększenie dostępności szczepień i uła-
twienie zaszczepienie się wszystkim chętnym, 
nawet tym najbardziej zabieganym.

Oba wydarzenia odbyły się na terenie Mię-
dzynarodowego Bałtyckiego Parku Kultu-
rowego Faktoria i towarzyszyły im atrakcje 
dla najmłodszych: dmuchańce, warsztaty 
i animacje balonowe, wielkie bańki mydlane, 
konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy 
rodzinne. 

Dla tych, którzy nie mieli możliwo-
ści wziąć udziału w tych wydarzeniach 
w sierpniu, mamy dobrą wiadomość – za-
równo warsztaty Pierwsza Pomoc, jak 
i Plenerowy Punkt Szczepień pojawią się 
podczas Festynu Klimatycznego 11.09.2021 r.  
w godz. 10:00-15:00 w Parku Miejskim przy 
ulicy Mickiewicza.

Szczepienia w mieście Pruszcz Gdański:
Liczba mieszkańców: 

31 578

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 

17 778  (56,2%) *

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką:

18 437 (58,3%) *

Miejsce w rankingu ogólnopolskim:
69 *

Konkurs Gmina na Medal 
Pierwsze 500 gmin w Polsce,  

w których poziom wyszczepienia  
mieszkańców osiągnie 

min. 67% wygra 100 tys. zł.

Konkurs
najbardziej Odporna Gmina

Miasto Pruszcz Gdański obecnie zajmuje 
10 miejsce w rankingu ogólnopolskim, 

w kategorii średnie gminy 
(30- 100 tys. mieszkańców).

Nagrodę w postaci 1 mln zł otrzymają 
3 gminy w Polsce z najwyższym odsetkiem 

zaszczepionych mieszkańców.

*Dane na dzień 31.08.2021 r. źródło: www.gov.pl
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Nie czekaj do 30 września, spisz się już dziś!

Do 30 września 2021 r. trwa naro-
dowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Spisz się jak naj-

szybciej samodzielnie przez internet na 
spis.gov.pl lub poprzez infolinię dzwoniąc 
na nr tel. 22 279 99 99. Jest to twój obo-
wiązek. Pamiętaj masz na to czas tylko 
do momentu, gdy skontaktuje się z tobą 
rachmistrz. 

Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają 
wywiady bezpośrednie oraz wywiady tele-
foniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza 
mogą spodziewać się osoby, które dotych-
czas nie wypełniły obowiązku spisowego 
za pomocą jednej w powyższych metod. 

W przypadku wywiadów telefonicz-
nych, rachmistrzowie dzwonią z numerów:  
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz 
może również zapukać do drzwi naszego 
mieszkania w celu przeprowadzenia wy-
wiadu bezpośredniego.

Czy wiesz, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 
ustawy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r., nie można 
odmówić przekazania danych rachmistrzo-

wi kontaktującemu się z osobami fizycz-
nymi objętymi spisem? Oznacza to, że 
czas na samospis mamy do momentu, gdy 
skontaktuje się z nami rachmistrz.

Dom Wiedemanna łamie konwencję i zadziwia

Pierwsza taka w trójmieście – ła-
miąca konwencje i przyzwyczaje-
nia – wystawa „Fotolokacja”, a po 

niej „Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
sprzed 2 tysięcy lat”, na której dowiemy 
się kim byli, jak żyli i na co chorowali 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego dwa 
tysiące lat przed nami.

Po „Zaginionych Podobozach”, czyli 
wystawie odkrywającej lokacje i infra-
strukturalne szczegóły położenia dwóch 
niemieckich podobozów Kl Stutthof 
w Pruszczu Gdańskim, Referat Ekspozycji 
i Dziedzictwa w Domu Wiedemanna przy 
ulicy Krótkiej 6 nie zwalnia tempa. Cały 
czas, do 17 września, w sali wystawowej 
podcieniowego dworu możemy oglądać 
„Fotolokację”, czyli pierwszą w Trójmie-
ście wystawę, która za pomocą umieszczo-
nych na ścianach kodów QR przenosi nas 
w niezwykły świat nastrojowych zdjęć. 
Autorką wystawy jest Magdalena Tuźnik, 
artystka mieszkająca i tworząca w Prusz-
czu Gdańskim, od wielu lat zajmująca się 
malarstwem, która tym razem postanowiła 
zaprezentować efekty swojej drugiej pasji 
– fotografii. Autorka pokazuje mniej znane 
miejsca swojego miasta oraz Gdańska, 
Gdyni i Sopotu. Będzie to podróż po trochę 
zapomnianych przestrzeniach, często nie 
do końca odkrytych, często tajemniczych. 
Prezentowane zdjęcia to wynik blisko dwu-
letniej pracy i setek kilometrów przejecha-
nych rowerem.

Wystawa ma dwie warstwy: tematyczną 
i formalną. Autorka wspólnie z mężem An-
drzejem oraz pracownikami Referatu Eks-

pozycji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu 
Miasta w Pruszczu Gdańskim zdecydowali 
o niecodziennej formie prezentacji. Aby 
zobaczyć wystawę musimy rzecz jasna 
wybrać się do zrewitalizowanego Domu 
Wiedemanna, ale koniecznie z własnym 
smartfonem lub tabletem wyposażonym 
w czytnik kodów QR i z dostępem do inter-
netu. Niespodzianką będzie to, że wystawę 
jakby zabierzemy ze sobą, a to postawi nas 
wobec pytania o obecność dzieła sztuki we 
współczesnej przestrzeni: czy przestrzeń ta 

jest już w pełni cyfrowa? Czym jest dziś 
fotografia cyfrowa rozumiana jako dzieło, 
twór artysty? Nie chodzi tu o czysty for-
malizm czy prowokację, a bardziej o skon-
frontowanie odbiorcy ze współczesnością, 
tak bardzo się ostatnio zmieniającą.

Tytuł wystawy, Fotolokacja, jest neo-
logizmem, który – zdaniem autorki – ma 
podkreślać coś nowego, nieznanego, zarów-
no w treści, jak i w formie. Niemniej tytuł 
jest na tyle czytelny, że odbiorca będzie 
oczekiwał obrazów znanego mu świata, 
przestrzeni, w której żyje. Lokacje, czyli 
miejsca, które odwiedziła autorka, są – tak 
jak wspomnieliśmy – trochę znane, trochę 
zapomniane. Być może mijamy je co dzień, 
być może widzimy je, ale nie do końca 
znamy. – Znajdźmy czas, by zatrzymać się 
i odkryć je na nowo. Być może, poznając 
własne miejsce, zrozumiemy samych siebie 
– mówi artystka.

Dnia 24 września 2021 r. na ścianach 
sali wystawienniczej w Domu Wiedemanna 
pojawi się zaś wystawa, opracowana przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, przy 
wsparciu Miasta Pruszcz Gdański, pod 
tytułem „Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 
sprzed 2 tysięcy lat”, której autorką jest 
znana trójmiejska antropolog dr Aleksandra 
Pudło. Dowiemy się na niej kim byli, jak 
żyli i na co chorowali nasi poprzednicy 
w Pruszczu Gdańskim, a także w jakim 
stopniu ludność zamieszkująca teren dzi-
siejszego miasta i powiatu wpłynęła na 
wczesny rozwój Gdańska. Wystawa pre-
zentuje najnowszy stan badań antropolo-
gicznych, w wielu miejscach różniący się 
od dotychczas znanego.

*Dane na dzień 31.08.2021 r. źródło: www.gov.pl
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