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Miejski
Kiedy zgromadzone na Targu Rybnym i D∏ugim Pobrze˝u rzesze turystów i trójmiejskich melomanów s∏uchajà
koncertu z drugiego brzegu
Mot∏awy, cichnà nawet motorówki p∏ynàc si∏à rozp´du,
a wioÊlarze ledwie muskajà
wod´, by nie przeszkadzaç
zas∏uchanym t∏umom.

G

daƒskie Lato Muzyczne ju˝
na trwa∏e wpisa∏o si´ do kalendarza najciekawszych imprez sezonu. Kilkunastu koncertom
muzyki m∏odzie˝owej, promenadowej czy symfonicznej organizowanym przez Polskà Filharmoni´ Ba∏tyckà w amfiteatrze na O∏owiance,
patronuje prezydent Gdaƒska. Do
udzia∏u w trwajàcej od czerwca do
wrzeÊnia imprezie, zapraszani sà
najwybitniejsi soliÊci z ca∏ego Êwiata.
W 1997 r., dzi´ki przychylnoÊci
ówczesnego wojewody gdaƒskiego,
a obecnie marsza∏ka Sejmu Macieja
P∏a˝yƒskiego, Polska Filharmonia
Ba∏tycka dosta∏a budynki i tereny
po by∏ej elektrociep∏owni miejskiej
na stworzenie w nich reprezentacyjnego dla Gdaƒska przybytku muzyki. Pomys∏ na takie wykorzystanie
zrujnowanych obiektów nasunà∏ si´

Makieta budynku Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej

mecenat

Muzyka
na O∏owiance
dyrektorowi tej instytucji muzycznej Romanowi Peruckiemu po obejrzeniu podobnego rozwiàzania
w Szwecji. Zaakceptowa∏ go tak˝e
zarzàd Elektrociep∏owni Wybrze˝e
z prezesem Waldemarem Dunajewskim na czele, mimo ˝e poczàtkowo
planowano ponowne uruchomienie
tej starej elektrociep∏owni. Stuletnie obiekty na wyspie O∏owianka
trzeba oczywiÊcie zaadaptowaç do
potrzeb filharmonii. Jest to zadanie
ogromne; z wn´trza nale˝y usunàç
m.in. pot´˝ne betonowe postumenty, zwa∏y gruzów, stalowe konstrukcje, by w ich miejscu zbudowaç sal´
widowiskowà na 1100 miejsc i sal´
kameralnà o 170 miejscach wraz
z ca∏ym nowoczesnym zapleczem
technicznym, a ponadto restauracj´, pomieszczenia administracyjne,
s∏owem wspania∏e centrum muzycz-

no-kongresowe, zgodnie z koncepcjà
architektonicznà kompleksu zabudowaƒ na O∏owiance opracowanà
przez gdaƒskiego architekta Marcina Kozikowskiego. Jest to pierwsze
w Polsce tak du˝e przekszta∏cenie
obiektów przemys∏owych na przybytek kultury.
Sala koncertowa swym kszta∏tem
przypominaç b´dzie tzw. cyrk Karajana, jako ˝e scena ze wszystkich
stron otoczona ma byç miejscami
dla publicznoÊci, a sal´ – w zale˝noÊci od potrzeb – b´dzie mo˝na przebudowywaç np. dodajàc podium dla
chóru. WejÊcie do foyer i na widowni´ ma si´ znaleêç w fasadzie z rozetami, charakterystycznymi dla neogotyckiego stylu, w jakim ten budynek zosta∏ wzniesiony. Tu˝ obok,
w miejscu zburzonych obiektów
przemys∏owych, powstanie du˝y
parking. Przewidziano równie˝ odnowienie fontanny i utworzenie
w jej pobli˝u ogródków kawiarnianych na wzór wiedeƒskich ogródków straussowskich, w których latem graç b´dà zespo∏y kameralne.
Wygodne dojÊcie i dojazd do przysz∏ego królestwa muzyki b´dzie prowadziç przez zmodernizowany
(koszty poniesie miasto) most kolejowy nad kana∏em Na St´pce. Plany
obejmujà ponadto przebudow´ Mostu Kamieniarskiego i przerzucenie
w rejonie Bramy Âwi´tojaƒskiej
k∏adki przez Mot∏aw´. W ten sposób
O∏owianka, której obecnie nie znajà
nawet okoliczni mieszkaƒcy, stanie
si´ nowym miejscem kulturalno-rekreacyjnym w centrum miasta.
Zakoƒczona zosta∏a ju˝ faza projektowania i przygotowania wst´p-
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nego inwestycji. Inwestor liczy, ˝e
jego wysi∏ki, wsparte pomocà w∏adz
miejskich i wojewódzkich, mecenasów i sponsorów pozwolà, by w 2002
roku w nowej wspania∏ej sali Gdaƒskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego odby∏ si´ pierwszy koncert.
Ju˝ jednak sylwestrowy koncert na
zakoƒczenie dwudziestego wieku
zabrzmi na O∏owiance, tyle ˝e w sali kameralnej. W∏aÊnie trwa jej przebudowa. Wprawdzie dwa lata temu
koncertowano w tym pomieszczeniu inaugurujàc w ten sposób dzia∏alnoÊç filharmonii na wyspie, ale
dawna sala kinowa elektrociep∏owni wymaga dostosowania do europejskiego poziomu. Dlatego przystàpiono do jej adaptacji.
Polska Filharmonia Ba∏tycka, od
1993 roku b´dàca samodzielnà instytucjà, której dyrektorem zosta∏
ceniony wirtuoz organów, laureat
wielu mi´dzynarodowych nagród
prof. Roman Perucki, ju˝ definitywnie wyprowadzi∏a si´ z budynku
przy al. Zwyci´stwa. Na O∏owiance,
w przystosowanej czasowo do potrzeb (dzi´ki pomocy Fundacji
Wspó∏pracy Polsko — Niemieckiej)
cz´Êci pi´ciokondygnacyjnego Spichlerza Królewskiego znalaz∏a si´
administracja. W przysz∏oÊci spichlerz, wybudowany dla Kazimierza Jagielloƒczyka w zamian za hojne obdarowanie Gdaƒska przywilejami, zostanie przebudowany, a b´dzie w nim m.in. hotel dla goÊci
gdaƒskich filharmoników. Koncerty
kameralne odbywajà si´ natomiast
w Auditorium Novum Politechniki
Gdaƒskiej udost´pnionym przez
rektora i senat tej uczelni. W sezonie program wzbogaca wspomniany
ju˝ cykl koncertów Gdaƒskiego Lata Muzycznego w amfiteatrze nad
Mot∏awà, kolejny cykl nazwany Muzyka w Zabytkach Starego Gdaƒska, a w koÊciele Êw. Miko∏aja – kon-

Tak ma wyglàdaç nowa sala koncertowa

certy organowe pn. Bli˝ej Bacha
oraz Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej odbywajàcy si´
w Katedrze Oliwskiej. Dzia∏alnoÊç
t´, a tak˝e szereg innych prezentacji muzycznych, finansowo wspiera
miasto. W mijajàcym roku na dofinansowanie koncertów przeznaczono z miejskiego bud˝etu 114 tysi´cy
z∏otych. Miasto kupi∏o tak˝e i u˝yczy∏o filharmonii sprz´t nag∏aÊniajàcy dla amfiteatru, co w ciàgu
trzech lat kosztowa∏o 500 tysi´cy
z∏otych. Uprzednio natomiast sprezentowa∏o filharmonii fortepian
marki Steinway. Gdaƒsk jest wi´c
obecnie – tak, jak przed wiekami —
autentycznym mecenasem sztuki.
Istniejàca zaÊ ju˝ ponad 50 lat orkiestra Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej im. Fryderyka Chopina ma na
swoim koncie szereg znaczàcych dokonaƒ. W ciàgu tego pó∏wiecza zagra∏a ponad 1500 koncertów w kraju i za granicà. Wyst´powa∏a
w Wiedniu, Salzburgu, Bremie,
Frankfurcie, Monachium, Amsterdamie, Leningradzie (ówczesnym),

Pary˝u, Tours, Marsylii, Zurychu,
Lozannie, Bernie, Bazylei, Asy˝u.
Gra∏a tak˝e dla Papie˝a w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo.
Odby∏a liczne tournée po Niemczech i Francji, uczestniczy∏a w „Vacanze Musicali” w Wenecji, tradycyjnie ju˝ niemal wyst´puje w berliƒskiej Filharmonii i tamtejszym
Schauspiel Haus. Wraz z nià koncertowa∏o wielu najlepszych solistów i dyrygentów, w tym Janusz
Olejniczak, Krzysztof Jakowicz,
Piotr Paleczny, Vadim Brocki, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Maksymiuk, Edward Auer, czy Zygmunt
Rychert. Ten ostatni – ceniony artysta i pedagog — od lutego 1998 r.
ponownie pe∏ni funkcj´ dyrektora
artystycznego filharmonii. On tak˝e
jest twórcà wielu sukcesów gdaƒskiej orkiestry, m.in. oprawy muzycznej mszy Êw. celebrowanej
przez Ojca Âwi´tego na sopockim
hipodromie. Zygmunt Rychert przygotowa∏ wówczas i poprowadzi∏ 400osobowà orkiestr´ i chór liczàcy ponad 2500 Êpiewaków. ■
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