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Konkurs na najlepszy architektoniczny obiekt zrealizowany w Gdańsku przeprowadzany jest 
już kolejny raz. Powstał z inspiracji prezydenta Pawła Adamowicza. Ma ważny, wręcz 
podstawowy kontekst w życiu miasta, dotyczy realizacji

OBOWIĄZKU PIĘKNA, OBOWIĄZKU REALIZACJI PIĘKNEJ ARCHITEKTURY.

O pięknie można wypowiadać się z różnych punktów widzenia. Rozmowa o nim przez 
pryzmat architektury, zwykle prowadzi do wskazania architektów jako ostatecznie 
odpowiedzialnych za jego tworzenie w przestrzeni miasta. 

A problem jest bardzo poważny, gdyż piękno rzeczy trwałych buduje środowisko kulturowe, 
w którym, budynków nie da się wyrzucić do śmietnika tak łatwo jak niemodną już sukienkę. 
Odpowiedzialnością za piękno nie można więc obarczać wyłącznie jednej grupy zawodowej. 
Potrzebne jest uporządkowanie podejścia do zagadnienia piękna, do jego rozumienia, 
projektowania i realizacji. Szczególnie w architekturze, która oddziałuje powszechnie i nie 
można się od niej uwolnić. Nie można uniknąć oddziaływania architektury na człowieka. 
Zatem powstaje obowiązek by to oddziaływanie było budujące, podnoszące jakość życia, 
wyzwalające odczuwanie piękna jako stanu wyzwalającego wszystko co w człowieku 
najlepsze. 

Wzorniki form i detali, wraz z traktatami o ich stosowaniu w architekturze, wydawano w 
Gdańsku już w wiekach XVI i XVII. Ten konkurs jest bardzo ważny, w kontekście 
przedstawienia przekazu przez włodarzy miasta, reprezentujących przecież mieszkańców i 
przez architektów członków SARP, przekazu pożądanych wzorów architektonicznych, w 
mieście dbającym o rozwój z zachowaniem własnej tożsamości. Jest zaczynem do publicznej 
dyskusji, która wzmocni ten przekaz, pokaże pola jego interpretacji.

Piękno jest zjawiskiem. Należy do odczuć i reakcji wyzwalanych w człowieku. Wzruszeń, 
emocji pozytywnych. Określone właściwości budynków, zbudowanych już, zrealizowanych 
obiektów, odbierane zmysłami sprawiają, że na polu uprawianej przez człowieka wrażliwości,
rodzi się odczuwanie piękna i jego wewnętrzna w nim obecność. Jej obecność w człowieku. 
Piękno jest zjawiskiem, które pojawia się i znika. Tworzy się z archiwum jego pamięci, z 
zapamiętywania wyzwalających je elementów, symboli, skojarzeń, powstają jego kody 
charakterystyczne dla Gdańska. Nie istnieje bez człowieka, który jest dla piękna 
podstawowym mianownikiem. Nie istnieje bez odbioru i odczytania określonych proporcji, 
harmonii barw i dźwięków, charakteru użyteczności, stosowności czy innych oddziałujących 
na zmysły elementów różnorodnych rzeczy, przyrody, przestrzeni, budynków, ich wyglądu ...


