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Dach dla Gierka

W latach 70. XX w. zbudowano w Koszalinie jedną z najbardziej oryginalnych konstrukcji w Polsce 
– dach amfiteatru w parku Książąt Pomorskich

A
mfiteatr w  Koszalinie liczy aż 4,5 tys. miejsc i  jest największym obiektem 
tego typu w Polsce. Unikalny dach budowli uznano za jedną z najciekaw-
szych konstrukcji lat 70. na świecie, a wzniesiono go w zaledwie… pół roku. 

Pierwotnie amfiteatr składał się tylko z widowni i sceny, które w 1973 roku wybudo-
wały władze miasta, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu – niewielki wąwóz 
w parku Książąt Pomorskich. Dach zaprojektował profesor Jan Filipkowski. Architekt 
trafił do Koszalina pod koniec lat 60., aby współtworzyć kadrę naukową powstającej wte-
dy Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Koszalińska). Filipkowski otrzy-
mał propozycję zaprojektowania tak unikalnej konstrukcji, jaką jest dachoekran, który 
miał osłaniać scenę amfiteatru oraz, w razie potrzeby, służyć jako ekran kinowy. Profesor 
i jego współpracownicy dość szybko uporali się z zadaniem. 

Gdy ukończono prace nad sceniczną zabudową, pojawił się pomysł zadaszenia całego 
amfiteatru, aby odbywające się w nim imprezy uniezależnić od warunków pogodowych. 
Również to zadanie powierzono Janowi Filipkowskiemu. To było dla mnie ćwiczenie – 

wspominał. W projekcie zastosował wiele nowatorskich, niespotykanych wówczas rozwią-
zań, o których dyskutowano w uczelnianym gronie, a jednym z nich był m.in. nowy sposób 
łączenia nitów. Profesorowi zależało, aby konstrukcji nadać efekt lekkości i  umiejętnie 
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wkomponować dach w przestrzeń wąwozu otaczającego amfiteatr, nie niszcząc przy tym 
istniejącej już widowni. Lekki łuk wsparty na rozciągniętych linach miał symbolizować tę-
czę. Nowatorski pomysł sprawił, że oryginalne zadaszenie wydaje się unosić w powietrzu. 
Architekt zaprojektował konstrukcję w 1974 roku, lecz nie sądził, że do jego realizacji 
dojdzie tak prędko. 

We wrześniu 1975 roku miała odbyć się w Koszalinie jedna z najważniejszych imprez 
PRL, czyli Centralne Dożynki. Wraz z  początkiem roku przygotowania ruszyły pełną 
parą i pewnego lutowego dnia z inżynierem Filipkowskim spotkał się Bernard Kokowski, 
ówczesny prezydent Koszalina. Konstruktor dachu opowiada: 

Mówi do mnie tak: jest potrzebny plan B, na wypadek gdyby w trakcie dożynek lunął deszcz. 

Plan A zakłada, że główne imprezy odbędą się na stadionie Gwardii. W planie B miejsce stadio-

nu zajmuje amfiteatr, a ten nie ma dachu. Słyszałem, że ma pan jego projekt. To teraz go pan 

zrealizuje. Przecież Edward Gierek nie może nam w Koszalinie zmoknąć.

Z  początku Filipkowski był pełen obaw, bo do dożynek zostało zaledwie sześć 
miesięcy, lecz prezydent Kokowski zapewnił go, że czasu na budowę wystarczy. Pro-
fesor nadmienia:

 Drugiej takiej konstrukcji nie ma w Polsce. Całkowita powierzchnia dachu to 4,5 tys. m2
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Trzeba jednak pamiętać, że to była inna rzeczywistość. Nie było przetargów czy odwołań. Była 

decyzja władz partyjno-miejskich i inwestycja ruszała. A najciekawsze jest to, że w tej właśnie 

peerelowskiej rzeczywistości poczułem się jak w amerykańskim filmie. Dlaczego? W kinie czę-

sto zdarza się, że któregoś dnia do bohatera filmu, który coś potrafi i ma talent, przychodzi 

bogaty biznesmen z cygarem i mówi: „Masz wykonać swój projekt, o nic innego się nie martw”. 

W moim przypadku biznesmena z cygarem zastąpił partyjno-samorządowy establishment, lecz 

także i tutaj miałem tylko zrobić ten dach i nie martwić się, że nagle zabraknie pieniędzy czy 

potrzebnych materiałów. 

Szybko wykończono projekt i  zaczęto pracować nad konstrukcją. Wykonawcą 
inwestycji było Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, lecz w  budowę zaan-
gażowano również najlepsze zakłady z  całej Polski, m.in. Centralę Zarządu Linii 
Międzymiastowych i Kabli z Bytomia i Centralę Zbytu Stali z Katowic. Jedne z klu-
czowych elementów – osiemnastometrowe rury wspierające dach, biegnące po jego 
zewnętrznych obrzeżach – powstały w Legnicy, stamtąd przetransportowano je do 
Koszalina koleją. Co ciekawe, budowa dachu koszalińskiego amfiteatru miała swo-
ją publiczność, bowiem na widowni siedziało zawsze kilkadziesiąt osób, obserwując 
postępy prac. Czasami bili nam nawet brawa – wspomina profesor. 

Dach ukończono tuż przed samymi dożynkami. Robotnicy i  urzędnicy miejscy 
uczcili szampanem podwójny sukces, świętowano bowiem także udany remont Ryn-
ku Staromiejskiego. Butelki odkorkowano na Rynku o 4.00 nad ranem, kilka dni 
przed rozpoczęciem imprezy. 

W pierwszym dniu dożynek nie padało, dlatego główne uroczystości odbyły się, 
zgodnie z  planem, na stadionie Gwardii. W  amfiteatrze miały miejsce tylko wie-
czorne obchody, w  których uczestniczył 
Edward Gierek.

Przed przybyciem I  sekretarza jeden 
z jego ochroniarzy odwiedził Jana Filip-
kowskiego. Kazał napisać profesorowi 
oświadczenie i zagwarantować w nim, że 
dach jest wykonany właściwie i  I  sekre-
tarz będzie pod nim bezpieczny. Profesor 
wspomina, że przeżył chwilę grozy: Nagle 
jakiś strach mnie obleciał i myślę sobie, co 
ja narobiłem? Co będzie, jeśli gdzieś się 
pomyliłem, źle policzyłem i dach runie na 
ludzi?! Dach amfiteatru w trakcie budowy 
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