9

Fot. R. Kwiatek

Wyposa˝eni w przeró˝ne dzwony,
dzwonki i dzwoneczki mieszkaƒcy
grodu nad Mot∏awà t∏umnie pojawili si´ w ostatni dzieƒ 2000 roku
w okolicach fontanny Neptuna.
2001 specjalnych okolicznoÊciowych
mosi´˝nych Gdaƒskich Dzwoneczków z drewnianà ràczkà oraz wygrawerowanym napisem „Gdaƒsk
2001”, przygotowanych przez
Urzàd Miejski w Gdaƒsku, mo˝na
by∏o nabyç bezpoÊrednio przed imprezà. Zebrane pieniàdze zostanà
przeznaczone na wykup jednego
z dzwonów carillonu z Ratusza
G∏ównego Miasta „Jan Chodowiecki”. By∏a to wi´c niepowtarzalna
okazja dla wszystkich gdaƒszczan
na ufundowanie w∏asnego dzwonu.
Pozosta∏e „instrumenty” trafi∏y
na D∏ugi Targ bezpoÊrednio z domowych pó∏ek, szaf i szuflad. Nie zabrak∏o dzwonów okr´towych i egzemplarzy o muzealnej wartoÊci.
Gdaƒskie dzwonienie trafi zapewne do Ksi´gi Rekordów Guinnessa. Ustanowiony zosta∏ bowiem
rekord w zupe∏nie nowej kategorii:
liczby osób dzwoniàcych w tym samym miejscu.
W radosnym witaniu nowego stulecia i tysiàclecia, oprócz dziesi´ciotysi´cznego t∏umu mieszkaƒców,
uczestniczyli tak˝e przedstawiciele
w∏adz miejskich i wojewódzkich
oraz marsza∏ek Sejmu RP Maciej
P∏a˝yƒski.
31 grudnia 2000 roku o godz. 12
po raz pierwszy z wie˝y Ratusza
G∏ównomiejskiego zabrzmia∏ Carillon III Tysiàclecia im. Jana Paw∏a
II. Na specjalne zamówienie w∏adz
Gdaƒska instrument, z∏o˝ony z posiadajàcych w∏asne imiona 37 dzwonów ró˝nej wielkoÊci, odlany zosta∏
w królewskiej ludwisarni Niderlan-

WydzwoniliÊmy
nowe stulecie !

dów. W samo po∏udnie hymnem narodowym rozpoczà∏ si´ niecodzienny koncert pod go∏ym niebem w wykonaniu goÊcia z Holandii profesora
Gerta Oldenbeuvinga.
Na co dzieƒ carillon wygrywaç b´dzie ró˝ne melodie w godzinach 7-23.
Codziennie w po∏udnie us∏yszymy
Rot´, natomiast o godz. 18 — hymn
Kaszubów. Ponadto o pe∏nych godzinach z ratuszowej wie˝y p∏ynàç b´dà
dêwi´ki historycznych chora∏ów
skomponowanych niegdyÊ specjalnie
dla starego gdaƒskiego carillonu. ■
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Ponad 10 tysi´cy gdaƒszczan powita∏o XXI wiek
i nowe tysiàclecie ju˝ na
pi´ç minut przed po∏udniem 31 grudnia 2000 roku. Wielkie dzwonienie na
D∏ugim Targu poprzedzi∏o
koncert nowego carillonu
z wie˝y Ratusza G∏ównomiejskiego.

Carillon – jest to instrument
muzyczny umieszczony przewa˝nie na wie˝ach jako zespó∏ zestrojonych ze sobà dzwonów
wyposa˝onych w mechanizm
umo˝liwiajàcy wygrywanie na
nich melodii. Carillony pojawi∏y
si´ w XII w., a ich sztuka rozwin´∏a si´ pomi´dzy XIV a XVIII w.
Ratusz G∏ównego Miasta posiada∏ carillon od 1560 r. i wówczas
sk∏ada∏ si´ z 14 dzwonów. Autorem instrumentu by∏ Johannes
Moor z Niderlandów. Carillon by∏
nap´dzany automatycznie i wygrywa∏ chora∏y stosowne do pory
roku i wydarzeƒ w mieÊcie.
Dzwony i mechanizm zosta∏y
zniszczone podczas II wojny
Êwiatowej. W 1972 r. powsta∏a
idea przywrócenia miastu zniszczonego carillonu, zdemontowano wi´c dzwony z wie˝y na Biskupiej Górce i zamontowano je
na wie˝y Ratusza. Stan techniczny instrumentu by∏ jednak tak
z∏y, i˝ w latach 90 zdecydowano
si´ na odlanie nowych dzwonów.

