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Gdaƒsk. David Gilmour zagra∏ z okazji 26 rocznicy powstania „SolidarnoÊci“. S∏ucha∏o go 50 tysi´cy osób. Czekamy na równie wielkà gwiazd´ w przysz∏ym roku
GOTUJ SI¢
DO MATURY
WTOREK, 29 SIERPNIA
■ Jak najskuteczniej przygotowaç
si´ do nowej matury - podpowiedzà ci, którzy uk∏adajà testy, nauczyciele oraz ci, którzy egzamin
majà ju˝ za sobà.

STYPENDIA
DLA UCZNIÓW
ÂRODA, 30 SIERPNIA
■ Wszystko o stypendiach. Jak je
zdobyç, jak si´ o nie ubiegaç i na
jakie wsparcie mo˝e liczyç uczeƒ.

FOTORADARY
NA POMORZU
CZWARTEK, 31 SIERPNIA
■ Co powinien wiedzieç kierowca, który by∏ uczestnikiem kolizji
drogowej? Za co policja wystawia
mandaty? Gdzie na Pomorzu zainstalowane sà fotoradary i gdzie
najcz´Êciej stojà patrole drogówki.
Policjanci odpowiedzà na najcz´Êciej stawiane przez kierowców
pytania.

NASZA SONDA
Czy należy wprowadzić
przymus głosowania
dla parlamentarzystów?

Wi´cej sonda˝y na
www.gdansk.naszemiasto.pl

Czekamy
na opinie!
Bezp∏atna infolinia

0 800 15 00 39
opinie@prasa.gda.pl
Mo˝esz te˝ wys∏aç SMS
pod nr 7037 o treÊci:
DBO „…twój komentarz”
(66 gr z VAT)

Prenumerata
bezpłatną
91 gr* zdostawą
do domu
Zamów ju˝ teraz!

0*cena800
15 00 26
kalkulowana dla prenumeraty rocznej

Wielki dzień muzyki i w olności w Stoczni Gdańskiej
Rok po pami´tnym wyst´pie Jeana Michela Jarre’a w Stoczni
Gdaƒskiej z koncertem „Przestrzeƒ wolnoÊci” wystàpi∏ gitarzysta i
wokalista zespo∏u Pink Floyd, David Gilmour. Muzycznie by∏o to
wydarzenie zdecydowanie ciekawsze ni˝ przed rokiem. Zabrak∏o
natomiast tamtej oprawy: Gilmour nie mia∏ takiego kontaktu z
publicznoÊcià, jak Francuz, du˝o skromniejsza by∏a oprawa wizualna, a na scenie nie pojawi∏ si´ Lech Wa∏´sa.
iebo by∏o ∏askawe
dla 50 tys. fanów
Davida Gilmoura. W
godzinach poprzedzajàcych
jego gdaƒski koncert wypogodzi∏o si´ i tylko ka∏u˝e
przypomina∏y o porannej
ulewie. Punktualnie o 21, co
do minuty, nad scenà rozb∏ys∏o szeÊç pionowych telebimów, na których pojawili si´
muzycy: Phil Manzanera,
Guy Pratt, Steve di Stanislao,
David Gilmour, Richard Wright oraz Jon Carin, a z g∏oÊników pop∏yn´∏y dêwi´ki
pochodzàcej ze s∏ynnej p∏yty
„Dark Side of the Moon” piosenki „Breathe”, po∏àczonej
w ca∏oÊç z innà kompozycjà „Time”. I - ju˝ na wst´pie wszyscy fani Pink Floyd, którym mog∏o si´ wydawaç, i˝
Ênià, przekonali si´, ˝e jednak majà do czynienia z
ludêmi z krwi i koÊci. Wspomagajàcy wokalnie Gilmoura
Richard Wright pomyli∏
tekst, co spowodowa∏o pewne zamieszanie wÊród pozosta∏ych muzyków. Szcz´Êciem liderowi jakoÊ uda∏o
si´ z tego wybrnàç.
Po tym pinkfloydowskim
wst´pie nastàpi∏o odegranie
pe∏nego programu ostatniej
p∏yty solowej Gilmoura „On
An Island”. By∏ to jedyny w
tej trasie koncert, w którym
Gilmourowi towarzyszy∏a te˝
orkiestra - gdaƒscy filharmonicy, pod kierunkiem Zbigniewa Preisnera. Dodatkowy polski akcent pojawi∏ si´
podczas wykonywania utworów „Smile” i „A Pocketful of
Stones”, kiedy to miejsce
przy instrumentach klawiszowych zajà∏ gdaƒszczanin,
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Leszek Mo˝d˝er. Choç trzeba
powiedzieç, ˝e gdyby Gilmour go nie zapowiedzia∏, jego
udzia∏ w koncercie móg∏
przejÊç niezauwa˝ony. Mo˝d˝era usadzono z boku sceny, z dala od Êwiate∏, nie pokazano go na telebimach, a
gra pozosta∏ych instrumentalistów skutecznie zag∏uszy∏a jego parti´. No có˝, gest te˝
si´ liczy...
T´ cz´Êç koncertu przyj´to ciep∏o, jednak prawdziwy
entuzjazm widzów wywo∏a∏o
to, co nastàpi∏o po przerwie.
Po raz pierwszy w Polsce
mogliÊmy us∏yszeç na ˝ywo
zestaw klasycznych utworów
Pink Floyd w - prawie - autorskim wykonaniu (dwie
trzecie muzyków z zespo∏u
Gilmoura to cz∏onkowie lub
wspó∏pracownicy
tamtej
grupy). Podczas otwierajàcego t´ cz´Êç koncertu „Shine
On You Crazy Diamond” na
scenie pojawi∏ si´ nawet saksofonista Dick Parry, ten
sam, który wspó∏pracowa∏ z
Floydami w po∏owie lat 70.
By∏a te˝ niespodzianka w
rozbudowanym wst´pie do
tego utworu Gilmourowi towarzyszy∏o trio grajàce na...
kieliszkach.
Do poczàtków istnienia zespo∏u cofn´∏o nas wykonanie
kompozycji zmar∏ego w lipcu
Syda Barretta - „Astonomy
Domine” - piosenki, która
otwiera∏a debiutancki album
Pink Floyd. Z kolei z ostatniej
p∏yty zespo∏u pochodzi przejmujàcy „High Hopes”, zakoƒczony przez Gilmoura brawurowym solo na slide guitar, a
nast´pnie kameralnym „szeptem” gitary akustycznej. Klasà

Za problemy z dêwi´kiem
przepraszam, ale to nie my
O koncercie Davida Gilmoura rozmawiamy
z Ryszardem Bongowskim, wiceprezesem
Fundacji Gdaƒskiej, która zorganizowa∏a
imprez´.
- T´ pogod´ na koncert to pan chyba wymo dli∏. Od rana lalo jak z cebra, a po po∏udniu
si´ wypogodzi∏o.
- Jak ja si´ denerwowa∏em. Wprawdzie prognozy, którymi
dysponowaliÊmy, mówi∏y, ˝e po po∏udniu przestanie padaç,
ale z pogodà to ró˝nie bywa. Ja sam nie za bardzo mia∏em
czas i g∏ow´ do modlenia si´, ale na szcz´Êcie wspomogli
mnie znajomi ksi´˝a. Oni, jak widaç, gorliwie odmawiali
„zdrowaÊki” (Êmiech). A po koncercie dowiedzia∏em si´, ˝e
msz´ w intencji koncertu zamówi∏ mój teÊç.

David Gilmour przy pomniku
Poleg∏ych Stoczniowców
spotka∏ si´ z Lechem Wa∏´sà.
Fot. Grzegorz Mehring

dla siebie by∏o te˝ wykonanie
blisko dwudziestominutowej
suity „Echoes”. Zw∏aszcza w
jej Êrodkowej cz´Êci, utrzymanej w rytmie funky, Gilmour i
Wright grali jak za najlepszych czasów.
Na bis, obok tradycyjnego
„Wish You Were Here”, muzycy zagrali „A Great Day For
Freedom”, ze specjalnà dedykacjà dla gdaƒszczan z okazji
rocznicy powstania „SolidarnoÊci”. Na deser muzyk pozostawi∏ swój popisowy numer:
„Comfortably Numb” z albumu „The Wall”.To wymarzone
zakoƒczenie tego wyst´pu,
zwa˝ywszy, ˝e polscy fani w
plebiscycie radiowej Trójki
uznali, ˝e to gilmourowska
piosenka wszech czasów.
Dariusz Szreter

Z Davidem Gilmourem rozmawia Dariusz Szreter

Chc´ posiedzieç, zanim coÊ zdecyduj´
- Przyjecha∏eÊ do Gdaƒska zagraç koncert
upami´tniajàcy powstanie „SolidarnoÊci”. Czy
pami´tasz, co robi∏eÊ w sierpniu 1980 roku,
kiedy w Polsce trwa∏y strajki?
- W lipcu 1980 graliÊmy pierwsze londyƒskie
koncerty z piosenkami z p∏yty „The Wall”.
Prawdopodobnie w sierpniu odpoczywa∏em i
nie robi∏em za wiele.
- By∏eÊ Êwiadomy tego, co dzia∏o si´ wtedy w
Polsce?
- OczywiÊcie. Nie chc´ uchodziç za jakiegoÊ
szczególnego znawc´ historii „SolidarnoÊci”,
ale w tych dniach spotka∏em si´ z Lechem
Wa∏´sà i musz´ powiedzieç, ˝e jestem dumny
z tego, i˝ zosta∏em tu zaproszony, a mój wyst´p sta∏ si´ cz´Êcià rocznicowych obchodów
czegoÊ, co zmieni∏o Êwiat.
- Wszyscy mamy w pami´ci ubieg∏oroczny
koncert Live 8, kiedy po ponad 20-letniej

przerwie Pink Floyd zagra∏ w klasycznym
sk∏adzie z Rogerem Watersem.
- Wiem, ˝e du˝o osób liczy na to, ˝e dojdzie do
ponownego zejÊcia si´ z Rogerem, ale mog´
powiedzieç tylko tyle, ˝e nic z tego nie b´dzie.
Nie mam ˝adnych planów zwiàzanych z zespo∏em Pink Floyd. Mam zamiar skupiç si´
wy∏àcznie na mojej solowej karierze.
- Jakie sà zatem twoje muzyczne plany, po
wydaniu p∏yty i zakoƒczeniu trasy koncertowej?
- Nie mam ˝adnych nowych planów. Najpierw
chc´ posiedzieç i porozkoszowaç si´ ˝yciem,
zanim coÊ zdecyduj´.
- Czy to oznacza, ˝e mo˝e byç tak, i˝ znów
fani b´dà musieli czekaç 12 lat na twojà nowà
p∏yt´?
- Kto wie? Ale raczej nie. MyÊl´, ˝e tym razem
zajmie to troch´ mniej czasu.

- Na pewno pan wie, ˝e stoczniowcy, którzy bilety dostali za
darmo , s p r z e d a w a l i j e p o d s t o c z n i à . C o p a n n a t o ?
- Brak mi s∏ów. To pytanie pozostawi´ bez komentarza.
- Co wi´cej , zaproszenia do lo˝y VIP mo˝na by∏o kupiç na
Allegro. Jak do tego dosz∏o?
- Poj´cia nie mam, który z tak specjalnie potraktowanych
goÊci móg∏ sprzedawaç zaproszenia. Naprawd´ jestem tà
ca∏à sytuacjà nieco za˝enowany.

To wirtuoz
Pawe∏ Adamowicz, prezydent Gdaƒska
- Koncert Davida Gilmoura by∏ zupe∏nie inny ni˝
koncert Jeana Michela Jarre’a. Tych wydarzeƒ nie
mo˝na porównywaç. Jestem pod niesamowitym
wra˝eniem wirtuozerii gry Gilmoura na instrumentach strunowych. Jednak tak jak wi´kszoÊç
osób na koncercie z niecierpliwoÊcià czeka∏em na kawa∏ki
Pink Floyd. Kiedy nareszcie je us∏yszeliÊmy, zas∏ucha∏em si´
tak, ˝e nawet nie by∏em w stanie niczego zanuciç. Za to na
trybunie VIP nie brakowa∏o osób, które zna∏y wszystkie teksty „floydów”. Okaza∏o si´, ˝e zagorza∏ym fanem zespo∏u jest
np. minister obrony narodowej Radek Sikorski. O samym
Davidzie mo˝na powiedzieç, ˝e to cz∏owiek Êwietnie zorientowany w sytuacji Polski zarówno obecnej, jak i tej zwiàzanej
z poczàtkami „SolidarnoÊci”.

- Wielu ludzi, szczególnie w tylnych sektorach narzeka∏o na
brak nag∏oÊnienia. Kto za nie odpowiada∏?
- Anglicy, czyli ekipa techniczna Davida Gilmoura. Tak wyglàda∏ kontrakt. My zapraszaliÊmy, oni realizowali koncert.
Po drugiej piosence interweniowaliÊmy w sprawie dêwi´ku.
Nasze apele nie poskutkowa∏y. Co wi´cej, mam wra˝enie, ˝e
dzieƒ przed koncertem, podczas próby nag∏oÊnienie by∏o
zdecydowanie mocniejsze. Dlaczego nie podczas koncertu?
Nie wiem. Mo˝e dlatego ˝e David by∏ przezi´biony. Ze swojej
strony mog´ tylko przeprosiç tych, którzy s∏abiej s∏yszeli.
PodkreÊlam jednak, ˝e nie mieliÊmy na to wp∏ywu.

Na bis, obok tradycyjnego „Wish You Were Here”, David Gilmour zagra∏ „A Great Day For Freedom” ze specjalnà dedykacjà
dla gdaƒszczan z okazji rocznicy powstania „SolidarnoÊci”.
Fot. Grzegorz Mehring

Fani przyjechali na koncert z ca∏ ej Polski
Trzy godziny trwa∏ spektakl, którego g∏ównym bohaterem by∏ w sobot´ David Gilmour i inni muzycy Pink
Floyd. Koncert na terenie
Stoczni Gdaƒskiej obejrza∏o
pi´çdziesiàt tysi´cy widzów.
Fani zje˝d˝ali si´ do Gdaƒska od samego rana w sobot´.
Wielu z nich nie mia∏o jeszcze
biletów. - Jestem w stanie wydaç ka˝de pieniàdze, ˝eby dostaç si´ na ten koncert. Gilmoura s∏ucha∏ mój ojciec, ja
odziedziczy∏em po nim mi∏oÊç
do tej muzyki i p∏yty analogowe - mówi∏ Jaros∏aw Eistag,
student psychologii z Bielska-Bia∏ej.
Pan Jaros∏aw nie musia∏
d∏ugo szukaç. Na dworcu stali
stoczniowcy (którzy bezp∏atne
wejÊciówki otrzymali od w∏adz
Gdaƒska). Bilety sprzedawali
po 70 z∏.
- Kup pan u mnie. Mo˝emy
si´ potargowaç. Mam specjalnà ofert´, sprzedam dwa za
stówk´ - zach´ca∏ sprzedajàcy.
Bramy na teren stoczni
otwarto o godz. 18, czyli godzin´ póêniej ni˝ planowano.
Harmonogram pokrzy˝owa∏

padajàcy ca∏y dzieƒ deszcz.
Organizatorzy zmuszeni byli
osuszaç teren.
- RozgarnialiÊmy wod´ i
nawoziliÊmy dodatkowy piasek - mówi Marcin Burda, szef
logistyki i organizacji widowni.
Opóênienie we wpuszczaniu uczestników koncertu
spowodowa∏o gigantyczne kolejki przy punktach wymiany
biletów na opaski. Niektóre z
nich si´ga∏y nawet Zieleniaka.
Na 45 minut przed godz. 21
roznios∏a si´ informacja: „zabrak∏o opasek, wszyscy wchodzà bez”.
- Opasek nie zabrak∏o, tyle
˝e musieliÊmy przyspieszyç
wpuszczanie widzów na koncert - prostuje Marcin Burda.
David wyszed∏ na scen´ z
angielskà punktualnoÊcià: o
21. Spektakl trwa∏ 3 godziny…
z ma∏à przerwà.
- Musimy sobie zrobiç kwadrans wolnego - poinformowa∏ artysta widzów w j´zyku
angielskim.
- Koncert rozpocznie si´ za
20 minut - nadano natychmiast polski komunikat, a wi-

dzów rozbawi∏a ta rozbie˝noÊç.
Ci, którzy kupili bilety do
tylnych sektorów narzekali na
nag∏oÊnienie.
- G∏oÊniej, g∏oÊniej. Dajcie
czadu - s∏ychaç by∏o okrzyki.
Nic z tego. S∏yszalnoÊci nie
da∏o si´ znaczàco poprawiç dopiero po pewnym czasie
zrobi∏o si´ troch´ g∏oÊniej.
Jednak udêwi´kowienie i nag∏oÊnienie koncertu nie zale˝a∏o od Fundacji Gdaƒskiej,
organizatora koncertu, a od
Anglików. To oni odpowiadali
za realizacj´ widowiska i do
swojego sprz´tu nikogo nie
dopuszczali. Komunikaty porzàdkowe musia∏y byç np.
nadawane z innych g∏oÊników.
Imprez´ w Gdaƒsku zabezpiecza∏o ponad pi´ciuset
ochroniarzy, stra˝ po˝arna i
ok. 90 osób zwiàzanych z
opiekà medycznà.
- InterweniowaliÊmy kilkadziesiàt razy. G∏ównie w wypadkach omdleƒ - relacjonuje
dr Antoni Urbanowicz, szef
s∏u˝b medycznych.
Tym, którzy zas∏abli podawano kroplówki. Jednym z

ci´˝szych by∏ przypadek nastolatki, która od dwóch dni
nie jad∏a, a w dniu koncertu
wypi∏a tylko wod´.
- Po udzielonej pomocy ludzie wracali na koncert - doda∏ dr Urbanowicz. - I zupe∏nie mnie to nie dziwi.
Zadowolona z atmosfery
przed- i pokoncertowej jest
gdaƒska policja.
- By∏o bardzo spokojnie mówi st. aspirant Zbigniew
Korytnicki, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gdaƒsku. Nie dosz∏o do ˝adnych incydentów, które wymaga∏yby
naszej interwencji.
Dla widzów koncert skoƒczy∏ si´ chwil´ po pó∏nocy.
Wyt´˝onà prac´ zacz´∏y wówczas s∏u˝by w specjalnym
sztabie, który monitorowa∏
plac stoczniowy. SpecjaliÊci od
bezpieczeƒstwa na monitorach obserwowali wychodzàcy ze stoczni t∏um. To stamtàd
sterowano odjazdami autobusów i tramwajów (bezp∏atnych dla posiadaczy biletów).
Ruchem na ulicach sterowali
policjanci. Jeszcze po 1 w nocy
Gdaƒsk ˝y∏ koncertem. Na

D∏ugiej uliczny gitarzysta nastrojowo odgrywa∏ utwory,
które kilkanaÊcie minut wczeÊniej mo˝na by∏o us∏yszeç na
koncercie. Muzycy i zaproszeni goÊcie wzi´li udzia∏ w bankiecie, który zorganizowano w
klubie Barbados - naprzeciw
dworca PKP.

David Gilmour opuÊci∏
Gdaƒsk w niedziel´. O godz.
15.30 rejsowym samolotem
odlecia∏ wraz z rodzinà do Kopenhagi.
Magdalena Rusakiewicz
Agnieszka Kamiƒska
Magdalena Sza∏achowska

Zdaniem Czytelników
■ Wspania∏y koncert. Jestem ca∏y czas w szoku po tym koncercie. To by∏o
coÊ naprawd´ genialnego. Najlepszy koncert na jakim by∏em. Przyjecha∏em
do Gdaƒska z po∏udnia Polski i ca∏y dzieƒ la∏o. By∏em totalnie mokry i zzi´bniety. Potem jeszcze to czekanie po wejÊciu do sektora. Ale kiedy zacz´li
graç... Kiedy zacz´li graç stare kawa∏ki zapomnia∏em o tym wszystkim. Jestem wzruszony, ˝e rocznic´ SolidarnoÊci uÊwietniajà takie wydarzenia.To,
˝e telewizja wola∏a nadaç transmisj´ z koncertu Lata z Radiem uwa˝am za
coÊ zdumiewajàcego.
Henryk, Cz´stochowa
■ Nag∏oÊnienie. Zastanawiam si´, czy „Dziennik Ba∏tycki” móg∏by wyjaÊniç, kto odpowiada∏ za nag∏oÊnienie na sobotnim koncercie. Szczególnie ˝e
obj´liÊcie patronatem medialnym to wydarzenie. tymczasem nag∏oÊnienie
w sektorach B i C by∏o skandaliczne. Przez pierwszà cz´Êç koncertu widownia próbowa∏a zmusiç dêwi´kowców do naprawy tego stanu rzeczy, skandujàc pomi´dzy piosenkami „g∏oÊniej!”. To jednak nic nie pomaga∏o. Dla
mnie wydanie 60 z∏ na bilet stanowi∏o spory problem. Zdecydowa∏em si´
jednak w nadziei na pi´kne widowisko. Artysta nie zawiód∏, ale efekt zepsu∏o nag∏oÊnienie.
Witek Miloch
Wi´cej opinii na stronach serwisu www.naszemiasto.pl

- Nie mog´ o to nie zapytaç: jakà gwiazd´ fundacja zaprosi
w przysz∏ym roku?
- Powiem szczerze, nie wiem. Przyznam, ˝e osobiÊcie jako
m∏ody ch∏opak s∏ucha∏em Pink Floyd i Jeana Michela Jarre’a. Nigdy nie przysz∏oby mi do g∏owy, ˝e zrealizuj´ dla
nich koncert. Poprzeczk´ ustawili bardzo wysoko. B´dziemy
si´ musieli powa˝nie zastanowiç, jaka gwiazda dorówna im
s∏awà i blaskiem.
Rozmawia∏a: Magdalena Rusakiewicz

O operze „Ça Ira“ Rogera Watersa wystawionej
w Poznaniu czytaj na str. 11
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Unikalna kolekcja
zdjęć z koncertu
Davida Gilmoura

Szukaj
Szukaj na
na stronie:

