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Niechciane dziedzictwo? 
panel dyskusyjny 
16 kwiecie� 2005, Centrum Sztuki Współczensnej Ła�nia, Gda�sk  

Uczestnicy panelu: Stefan Chwin (pisarz), Jacek Dominiczak (architekt, Akademia 
Sztuk Pi�knych w Gda�sku), Jacek Friedrich (historyk sztuki i kurator wystawy 
„Niechciane dziedzictwo”), Artur Kostarczyk (historyk architektury, Uniwersytet 
Gda�ski), Wojciech Targowski (filozof, Uniwersytet Gda�ski) oraz Donald Tusk 
(Wicemarszałek Sejmu) 
Moderator: Józef Tarnowski (filozof, Uniwersytet Gda�ski) 
 
 
I. Jakie dziedzictwo my chcemy pozostawi�? 
 
Co jaki� czas odwiedzaj� mnie w Gda�sku rozmaite osoby; na przykład zagraniczni 
pisarze czy filmowcy. Ja im nasze miasto pokazuj�, spacerujemy sobie po ulicach, ale 
potem pada zwykle to najtrudniejsze pytanie: „Dobrze, ale niech Pan nam wreszcie 
poka�e, co Polacy naprawd� �wietnego zbudowali w Gda�sku po 1945?” I ja wtedy nie 
wiem, w jakim kierunku mam ich poprowadzi� i co im pokaza� z architektury, która 
powstała w okresie powojennym. Ko�czy si� na tym, �e jedynym powodem do dumy jest 
dla nas rekonstrukcja historycznego �ródmie�cia. I oni rzeczywi�cie patrz� na nasz 
„Stary Gda�sk” z prawdziwym uznaniem i podziwem, poniewa� tego rodzaju 
rekonstrukcja jest w skali �wiatowej czym� zupełnie wyj�tkowym. (...) Mam poczucie, �e 
dziedzictwo, które my zostawiamy naszym dzieciom i wnukom, to nie jest dziedzictwo, 
którym my mo�emy si� pochwali�, i �e naszym prawdziwym osi�gni�ciem było w du�o 
wi�kszym stopniu zachowanie tego, co było, ni� doło�enie czego� zupełnie nowego do 
tego wszystkiego. 
Stefan Chwin 
 
Kiedy ja z moimi znajomymi chodz� po Gda�sku i pokazuj� im architektur� po 1945 roku, 
nie wstydz� si� za to, �e nie ma dobrych obiektów, które mógłbym im pokaza�, bo takie 
s�. Wstydz� si�, �e te które s� nie nadaj� si� do pokazania. Te które s�, s� oblepione, 
obstawione, obsmarowane, przebudowane, zasłoni�te, zamalowane, dostawione s� 
budki, albo s� wła�nie w chwili ostatecznej zagłady. Tego si� wstydz�, i rzeczywi�cie z 
tego wzgl�du nie mog� pokaza� ciekawej architektury w Gda�sku. 
Jacek Friedrich, kurator „Niechcianego dziedzictwa“ 
 
 
II. Czy mamy nasz własny modernizm? 
 
Modernizm narodził si� w Szwajcarii, modernizm narodził si� w krajach, gdzie cała 
kultura była naznaczona rodzajem minimalizmu zwi�zanego z protestantyzmem. (...) Ja 
my�l�, �e to jest gł�biej ni� po prostu to czy si� lubi modernizm czy nie. W naszej 
kulturze gołe okno, goła szyba, rzeczy, które nie s� w  �aden sposób udekorowane, w 
�aden sposób złamane s� po prostu w jaki� sposób jeszcze ci�gle nieakceptowane. 
My�l� �e to jest pewien dramat polskiego modernizmu a równocze�nie jego ułomno��, to 
znaczy nigdy polski modernizm nie znalazł swojej lokalnej kulturowej formuły. 
Jacek Dominiczak, architekt, Akademia Sztuk Pieknych, Gda�sk 
 
III. Kto ma nam mówi� jak mamy robi� zakupy? 
 
Dla mnie to jest dramat kiedy ja wiem �e tak jak kiedy� komuni�ci wymy�lili �e od 
jednego sklepu do drugiego musz� przej�� pi�� kilometrów przez nikomu nie potrzebny 
plac, tak dzisiaj nierozs�dni, nie wiem jak tu nazwa� ich, nuworysze kapitalizmu takie 
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decyzje podejmuj� w ka�dym polskim miescie �e musz� mie� samochód �eby dojecha� 
do sklepu gdzie robi� zakupy. 
Donald Tusk 
 
IV. Kiedy zawal� si� nasze blokowiska? 
 
Bo rzeczywi�cie jaka� dzika nuda bije z tych nowych osiedli, kiedy si� jedzie do Gda�ska 
od południowej strony, przez Kowale. No, po prostu zgroza, bo to wygl�da jak okolice 
Hanoweru czy jakich� tam innych rejonów Europy. 
Stefan Chwin 
 
V. Kto nam zabiera nasz� młodo��? 
 
To prawdziwe dziedzictwo nasze jest zwi�zane z latami młodo�ci które spedzali�my, 
bardzo wielu z nas, w owych blokowiskach które w tej chwili z jakgdyby intelektualnej 
poprawno�ci, przeci�tny inteligent gda�ski krytykuje w czambuł, poniewa� tak go 
nauczono, taki dostał sygnal ze �rodowisk opiniotwórczych, z elit gda�skich, �e 
modernizm jest jakim� wynaturzeniem �wiata, który powinno si� zetrze� z powierzchni 
ziemi i o nim zapomnie�. 
Wojciech Targowski, filozof, Uniwersytet Gda�ski 
 

 


