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projektowania terenów  zielonych, 
szeroko pojętych zagadnień plano
wania przestrzennego. A rchitekto
niczne kształtow anie krajobrazu sta 
ło się dzięki N iem u pow szechnie u 
znanym przedm iotem  nauczania i 
w łaśnie Jego uczniow ie tworzą dziś 
św ietnie przygotowaną czołówkę 
pracującą nad form owaniem  obrazu 
przestrzennego naszego kraju. W re
szcie uporczywa i konsekw entna  
aktyw ność organizacyjna w  naszych  
naczelnych instytucjach konserw a
torskich i naukow ych ugruntowała 
na zawsze zrozum ienie potrzeby  
działań w  skali krajobrazu i pozy
cję projektowania architektoniczne
go w  tej w łaśnie skali. N ie ma też 
już dziś potrzeby sięgania do uza
sadnień i w yjaśnień w  pracach nad 
kształtow aniem  środowiska — po
w iedział w  zakończeniu przew odni
czący. Jeżeli ma ono służyć czło
w iekow i, to m oże być tylko pełne 
zieleni i życia, tak jak było nim  
życie i pozostał dorobek Gerarda 
Ciołka.
W referacie pośw ięconym  książce 
G. Ciołka pt. Ogrody polskie, doc. 
dr Janusz Bogdanowski, autor przy
gotowanej do druku reedycji tej 
publikacji, przedstawił nie tylko  
fundam entalną rolę tego dzieła w  
literaturze naukowej, lecz przede 
w szystkim  jego społeczny odbiór i 
praktyczną, niesłabnącą przydatność 
w  konserw atorstw ie i projektow a
niu. G. Ciołek, podejm ując tem at 
system atycznego ujęcia całości za

sobów sztuki ogrodowej w Polsce, 
dając nam jednocześnie, dzięki sw ej 
nowatorskiej metodzie, klucz do ich 
poznania, tworząc pojęcie „sztuki 
ogrodowej”, podnosząc do tej ran
gi nie znane niem al przedtem o 
siągnięcia naszych stylow ych szkół 
kompozycyjnych, w ykazał nie tylko  
ich oryginalność, ale — dzięki sw ej 
książce — wprowadził je w  nurt 
sztuki europejskiej. On też p ierw 
szy podjął zagadnienia konserw a
torskie zabytkowych parków i ogro
dów oraz dał nam podstawy i n ie 
zbędny w arsztat do projektowania  
konserwatorskiego i prac realiza
cyjnych.
Z biegiem  lat, zbierając m ateriały  
do now ego wydania Ogrodów pol
skich, a także do zam ierzonych  
dalszych opracowań, jak np. 
Ogrody klasztorne w  Polsce, Ele
m en ty  ogrodowe  i inne, stworzył 
ogromną, jedyną w  sw oim  rodzaju 
kartotekę, znaną dziś pod nazwą 
Tek Ciołka  (w  Ośrodku D okum en
tacji Zabytków  w  Warszawie). N ie
stety, przedwczesna śmierć Autora 
(1966 r.) n ie  pozwoliła na realiza
cję tych zamierzeń. Tym bardziej 
w ięc należy ubolewać, że przygoto
wana reedycja książki — z p e ł
nym zachowaniem  tekstu i układu 
pracy, niem niej ze znacznym i uzu
pełnieniam i — od trzech lat bez
skutecznie oczekuje na druk. Jest 
to tym w iększą stratą — powiedział 
w zakończeniu swego w ystąpienia

doc. J. Bogdanowski — że luka w  
tym  zakresie nie została dotąd za
pełniona.
W kilku dalszych w ystąpieniach  
przypomniano różne dziedziny tw ór
czej działalności Prof. G. Ciołka 
i jego w szechstronne zainteresow a
nia. Oto tem aty tych wystąpień: 
Elżbieta Baniukiewicz: W eryfikacja  
za b y tk ow ych  założeń parkowych;  
Izabela M iczyńska: Piękno kom po
zyc j i  roślinnych w  parkach i ogro
dach;
Wanda Pencakowska: Pieniny w  
pracach naukowych i pro jek tow ych  
Gerarda Ciołka;
Hanna Pieńkow ska: Z pro b lem a ty 
ki ochrony budow nictw a d rew n ia
nego i organizacji parków  etnogra
ficznych Ziem i K ra ko w sk ie j  (z po
wodu choroby autorki odczytano  
jedynie skrót referatu).
W w ypow iedziach na sesji, z  k o
nieczności dotyczących zaledw ie 
części przebogatej działalności Prof.
G. Ciołka, podkreślano, że dzieło, 
które pozostawił, jest tak prekur
sorskie, w ielk ie i żyw e, że mimo 
upływ u lat nie słabnie jego oddzia
ływ anie. N ieustannie zdum iewa  
również fakt, że jest to dzieło je 
dnego człowieka. A le bo też był to 
człow iek obdarzony głębokim um i
łow aniem  przyrody i krajobrazu  
ojczystego, w ielką pracowitością i 
w ielkim  talentem .

Barbara Lenard
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22.V.1976 r., w  drugim dniu dorocz
nej sesji naukowej Oddziału PAN  
w  Krakowie (patrz wyżej), podczas 
obrad w  siedzibie Ojcowskiego Par
ku Narodowego, w szystk ie w ygło
szone referaty dotyczyły trzech za
sadniczych problem ów: X X X -lecia  
O jcowskiego Parku, ochrony w arto
ści kulturowych OPN oraz zagad
nień rozwoju tego najm niejszego  
parku w  kraju, ale jednego z naj
piękniejszych  i najciekawszych. Na 
problem atykę dotycząca drugiego z 
w ym ienionych powyżej zagadnień 
złożyły się następujące referaty:

J. Szabłowski: Rola zab y tk ó w  ku l
tu ry  w  O jcow skim  Parku Narodo
w y m ;

A. M ajewski: Zam ek w  Pieskow ej  
Skale  — osiągnięcia i p e rsp ek tyw y  
rozwoju;

J. Frazik: Zam ek w  Ojcowie  —  
dzieje, stan zachowania, p roblem y  
konserwatorsk ie;

M. Kornecki: Historyczne wartości  
kulturow e budow nictwa regional
nego;

K. Budziłowa: Park etnograficzny  
w  P ieskow ej Skale  — koncepcja  
pro jek tow a ;
A. K isielew ska: Stan opieki nad
zaby tkam i budow nictwa ludowego; 
zagroda O rczyków  — stan realiza
cji skansenu.
Na m arginesie dwóch ostatnich re
feratów  dotyczących prac projekto
wych i realizacji ochrony cennych  
i charakterystycznych dla Jury  
Krako wsko - Często cho w skie j okołów  
(tj. w ielobudynkow ych zagród o 
kształcie mniej lub bardziej zw ar
tego czworoboku) — w  dyskusji, 
która odbyła się w  trakcie obrad 
podjęto uchw ałę o konieczności jak 
najszybszej realizacji jedynego w  
obrębie w ojewództwa krakow skie
go rezerwatu — zagrody, należącej 
niegdyś do sołtysiej rodziny Or
czyków w  Sułoszowej koło P iesko
wej Skały oraz postulowano konie
czność przystąpienia do prac zw ią
zanych z przenoszeniem obiektów  
do skansenu, który ma powstać na 
terenie pofolwarcznych zabudowań  
koło zamku w  Pieskow ej Skale. Z 
problem atyki dotyczącej rozwoju  
Ojcowskiego Parku Narodowego

najciekaw szy był referat dr arch. 
Marii Łuczyńskiej-Bruzdow ej A r 
chitektura krajobrazu Ojcowskiego  
Parku N arodowego  — szkołą w  
ksz ta łtow aniu  środowiska życia.  
Autorka, będąc naczelnym  archi
tektem  Parku, jest jednocześnie 
głów nym  realizatorem  projektu  
nrzes t r z en n ego za g ospo d arowa n i a
OPN, a także jednym  z organizato
rów  dorocznych sesji naukowych  
Sekcji A rchitektury Krajobrazu 
PAN. Na zakończenie konferencji 
pod jej przew odnictw em  odibył się  
rekonesansowy objazd zabytków. 
Dodać rów nież należy, że w  kilka  
dni po zakończeniu obrad podpisa
na została umowa pom iędzy D yrek
cją OPN i Politechniką Krakowską  
o w spółpracy w  zakresie projekto
wania i rozw iązyw ania naukow ych  
problem ów ochrony i rozwoju  
zw iązanych z Ojcowskim  Parkiem  
Narodowym .
M ateriały z IV dorocznej sesji zo
staną w ydane drukiem  w  rocznych  
sprawozdaniach z działalności Od
działu PA N  w Krakowie.
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