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W sprawie:  likwidacji wyświetlacza umieszczonego na ścianie budynku Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 

 

• Dobrawa Morzyńska  

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję u dyrektora Polskiej Filharmonii 

Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Pana Profesora Romana Peruckiego w sprawie 

likwidacji wyświetlacza umieszczonego na ścianie budynku od strony rzeki Motławy.  

Położona w prestiżowym miejscu Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina  

w Gdańsku jest instytucją kultury w całości podległą Samorządowi Województwa 

Pomorskiego i powinna w sposób szczególny promować odpowiednie zachowania, także  

w sferze estetyki. Szpecący wyświetlacz zakłóca krajobraz oraz całkowicie nie przystaje  

do zabytkowego charakteru budynku i otoczenia.  

Doceniając wydarzenia kulturalne Filharmonii Bałtyckiej, liczę, że jej władze zmienią 

także na lepsze zewnętrzny wizerunek gmachu. Wydaje się, że zwłaszcza teraz, gdy została 

wybudowana kładka, która ożywi okolice Ołowianki, reklama repertuaru w obecnej formie 

nie jest już niezbędna. 

  

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczącą likwidacji 

wyświetlacza umieszczonego na ścianie budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 

im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) od strony rzeki Motławy, uprzejmie informuję, 

że w przedmiotowej sprawie zwrócono się do dyrektora wskazanej instytucji kultury 

w celu złożenia wyjaśnień. 

Dyrektor PFB w odpowiedzi zwrócił uwagę, iż temat związany z estetyką reklamy 

świetlnej zamontowanej na budynku PFB jest złożony, a wdrożenie nowych rozwiązań 

wymaga czasu. Przede wszystkim należy pamiętać, co słusznie zostało podniesione przez 

Panią, iż PFB położona jest nie tylko w reprezentacyjnej części miasta, ale przede 

wszystkim siedziba Filharmonii wraz z wszystkimi salami koncertowymi mieści się  

w budynku o zabytkowym charakterze. Powyższe zaś, nie oznacza nic innego jak fakt,  

iż wszystkie ewentualne zmiany, montaże, demontaże i inne prace wykonywane zarówno  

na fasadzie budynku jak i w jego wnętrzu wymagają zgody konserwatora zabytków.  



Tak też było i w tym przypadku, bowiem przed umieszczeniem przedmiotowego 

wyświetlacza, PFB dopełniła wszystkich formalności przewidzianych obowiązującymi 

przepisami prawa, tj. uzyskała zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

na przeprowadzenie robót związanych z montażem urządzenia według przedłożonego 

projektu.  

Wyjaśniając przedmiotową sytuację, dyrektor PFB przypomniał również o innej 

istotnej kwestii związanej z instalacją wyświetlacza. Wskazał, iż zarówno wygląd urządzenia 

jak i cel, któremu ma służyć są istotne. Poinformował, że nie można zapominać o funkcji, 

jaką to urządzenie spełnia, tj. wyświetlacz został zamontowany w celu informowania – 

mieszkańców Gdańska – o repertuarze symfonicznym granym przez orkiestrę Filharmonii,  

czy innych wydarzeniach odbywających się w instytucji, ale również w celu przekazywania 

informacji gościom odwiedzającym nasze miasto. Nie każdy bowiem, spacerujący wzdłuż 

brzegu Motławy, wie co mieści się w pięknym budynku po drugiej stronie rzeki i jakie 

szerokie możliwości kulturalne on oferuje. Jest to zatem istotny element reklamy i promocji 

PFB, która pozwala ludziom pragnącym obcować ze sztuką, uzyskać informacje dotyczące 

koncertów i innych widowisk oferowanych przez Filharmonię, a instytucji kultury przynosi 

wymierne korzyści finansowe (wpływy z biletów lub wynajmów), które przeznaczane 

są na dalszy rozwój. Jednocześnie dyrektor PFB nadmienił, że jest otwarty na podjęcie 

wszelkich rozmów, dotyczących znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie 

strony. Nie ulega wątpliwości, że wyświetlacz nie odpowiada standardom estetycznym, które 

– zwłaszcza w przypadku instytucji wiążących się z kulturą – powinny być wysokie. 

Warto jednak, zastanowić się, w jaki sposób można pomóc instytucji w docieraniu  

z ich ofertą do odbiorcy, tak by nie budził on wątpliwości natury estetycznej.  

 Mając powyższe na uwadze, wyrażam nadzieję, że podjęcie wspólnego dialogu 

w przedmiotowej sprawie doprowadzi do konstruktywnego i pozytywnego rozwiązania 

wskazanego przez Panią zagadnienia.  

 


