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K R O N IK A

GERARD CIOŁEK -  W  DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

15 lutego 1986 r. minęła dwudziesta 
rocznica przedwczesnej śmierci prof, 
dra Gerarda Ciołka — architekta, hi
storyka i konserwatora sztuki ogrodo
wej w Polsce, twórcy nowego kierunku 
badań i nauczania w zakresie archi
tektury ogrodowej i krajobrazu, uczo

nego humanisty o wszechstronnych ta 
lentach i zainteresowaniach, a jedno
cześnie wybitnego praktyka.

Rola, jaką Gerard Ciołek odegrał w 
ochronie zabytków i konserwatorstwie 
polskim w okresie powojennym, Jego

ogromne dokonania w ciągu zaledwie 
dwudziestoletniej działalności, nagle 
przerwanej w pełni sił twórczych — 
skłaniają do przypomnienia Jego syl
wetki, szczególnie młodszym pokole
niom konserwatorów. Nie jest to za
danie łatwe, zwłaszcza w tak krótkim 
szkicu, bowiem o Ciołku można z prze
konaniem powiedzieć, że był człowie
kiem, który żył pełnią życia. Aktyw
nie uczestniczył w działalności służb 
ochrony zabytków i przyrody, tak w 
kraju, jak i za granicą, znajdował czas 
nie tylko na twórczą pracę architekta, 
badacza i pedagoga, ale i na publi
kację tak cennych prac, jak np. Ogro
dy Polskie. Jego ogromna spuścizna 
naukowa, zgromadzona w Ośrodku 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie 
pod nazwą „Teki Ciołka", świadczy o 
Jego niezwykłej pracowitości.1 Odbywdł 
także niezliczone wędrówki turystyczne 
po kraju, a z narciarskich wypadów w 
ukochane Tatry czerpał siły do dalszej 
pracy. Znajdował czas również dla 
przyjaciół, zawsze towarzyski, pogod
ny, uśmiechnięty, gotów do działania  
i niesienia pomocy.

Jaka był droga, którą doszedł do tak 
znakomitych rezultatów?

Urodził się 24 września 1909 r. w Wyż- 
nicy na Bukowinie Podkarpackiej. Po 
zdaniu matury w Lublinie rozpoczął w 
1929 r. studia na W ydziale Architektu
ry Politechniki Warszawskiej, a w 1936 
toku uzyskał dyplom inżyniera archite
kta na podstawie pracy z zakresu kom
pozycji ogrodowej, złożonej u prof. 
Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.2 Już 
jednak od 1934 r. związany był z Za 
kładem Architektury Polskiej PW, gdzie 
pod kierunkiem prof, dra Oskara So
snowskiego rozwijał swoje zaintereso
wania w dziedzinie polskiej sztuki ogro
dowej i ochrony krajobrazu, a także 
budownictwa wiejskiego i planowania 
przestrzennego.

W  1937 r. jako stypendysta Funduszu 
Kultury Narodowej odbył podróże nau
kowe do wielu krajów europejskich; w 
tym samym roku, na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu, 
otrzymał dyplom honorowy za projekt 
i realizację mapy zasięgu gotyku w 
Europie. Po powrocie pracował nad 
teoretycznym projektem i programem 
ogólnopolskiego muzeum budownictwa 
ludowego. Podjęcie tego tematu skło
niło Ciołka do rozwinięcia szerokich 
badań nad Regionalizmem w budowni
ctwie wiejskim w Polsce, które uwień
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czone zostały pracq doktorskq pod ta 
kim właśnie tytułem, obronionq w 1944 
roku na tajnym Wydziale Architektury 
PW.3 Promotorem pracy był prof. Ta
deusz Tołwiński.

Współpracując w czasie okupacji z 
prof, drem Janem Zachwatowiczem w 
ramach tajnej Politechniki Warszaw
skiej, wykładając w warszawskich szko
łach architektoniczno-budowlanych, bio
rąc udział w ratowaniu i zabezpiecza
niu dóbr kultury, przygotowywał rów
nocześnie pierwsze koncepcje rekon
strukcji zabytkowych założeń ogrodo- 
wo-parkowych, głównie Wilanowa.

Jako oficer Wojska Polskiego walczył 
w 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim. 
Po upadku Powstania został wzięty do 
niewoli niemieckiej. Wrócił do kraju 
w końcu 1945 r. i objął stanowisko 
konserwatora w Ministerstwie Kultury i 
Sztuki oraz adiunkta w Zakładzie 
Architektury Polskiej PW. Rozpoczął 
natychmiast intensywną działalność w 
zakresie ochrony zabytkowych parków 
i ogrodów, ich ewidencji i konserwa
cji oraz w pracach Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody. Żarliwe umiłowanie 
przyrody, wszechstronna wiedza, akty
wna postawa i umiejętność przekony
wania ludzi pozwoliły Mu — mimo 
ogromnych trudności — uratować zna
czną część spuścizny historycznej, na
dać jej nowy sens w zmienionych w a
runkach gospodarczych i społecznych.

Równolegle do działań w służbie ochro
ny zabytków prowadził Ciołek na W y
dziale Architektury Politechniki W ar
szawskiej i w Szkole Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego wykłady z zakresu 
kształtowania i ochrony krajobrazu oraz 
historii sztuki ogrodowej. W  1948 r. 
objął w Krakowie kierownictwo Katedry 
Planowania Wstępnego na Wydziale  
Architektury — wówczas istniejącej w 
ramach Akademii Górniczo-Hutniczej, 
a następnie Politechniki Krakowskiej — 
wiążąc się z tą uczelnią na dalsze la
ta. Kierował tam kolejno Katedrami 
Urbanistyki, Planowania Przestrzennego, 
a po reorganizacji nowo powstałą, Ka
tedrą Planowania Krajobrazu i Tere
nów Zielonych. W  1954 r. otrzymał ty
tuł profesora nadzwyczajnego, a w 
1965 profesora zwyczajnego.

Jako najwybitniejszy w Polsce specja
lista w dziedzinie sztuki ogrodowej, 
jest autorem rekonstrukcji najcenniej
szych zabytkowych założeń ogrodowych, 
jak: Wilanów, Nieborów, Natolin, Kra
siczyn, Łańcut, Puławy, Baranów, Ja
błonna i wiele innych. Na podstawie 
badań i studiów przeprowadzał histo
ryczną rekonstrukcję pierwotnego zało
żenia i nanosił, ją  na podkłady inwen
taryzacyjne. Projekty wykonywał sam 
lub z zespołem współpracowników, ich 
realizację najczęściej nadzorował oso
biście. Traktując z całym pietyzmem

dziedzictwo historyczne, wnosił Ciołek 
w tę działalność tak wiele twórczej 
pracy i inwencji, że przywrócone do 
dawnej świetności parki i ogrody uznać 
trzeba za dzieła Jego autorstwa.

Całą swoją wiedzę i trud badawczy 
zangażował też prof. Gerard Ciołek, 
wraz z zespołami współpracowników 
z Politechniki Krakowskiej, w opraco
wanie w latach 1958—1960 planu za
gospodarowania przestrzennego Pieniń
skiego Parku Narodowego. Następnie, 
w związku z podjętą w latach 1963— 
—1964 przez resort gospodarki wodnej 
kolejną wersją budowy stopnia wodne
go na Dunajcu w rejonie Niedzicy, 
przystąpił do opracowania studium 
krajobrazowego otoczenia zbiornika: 
ukończył je  w 1965 r. Niestety zabra
kło Go już w następnych, dramatycz
nych latach bezskutecznej walki o 
ochronę tego wspaniałego regionu kra
jobrazowego i kulturowego przed zni
szczeniami, spowodowanymi nieodpo
wiedzialnymi poczynaniami technokra
tów. Trudno się oprzeć przekonaniu, że 
w dużej mierze brak Jego wielkiego 
autorytetu i siły argumentacji jed n a ją 
cej opozycjonistów przesądził o wyniku 
tej walki.

W  dorobku naukowym, wśród kilku
dziesięciu publikacji Gerarda Ciołka 
najwybitniejszą pozycję zajmują Ogro
dy Polskie, wydane w 1954 r., będące 
już dziś klasycznym dziełem w naszej 
literaturze naukowej.4 Podobnym dzie
łem miały się stać Ogrody klasztorne 
w Polsce, których niestety nie zdążył 
przygotować do druku. Do publikacji
0 charakterze syntetycznym należą też 
rozdziały dotyczące ogrodów, urbani
styki i budownictwa drewnianego za-, 
mieszczone w takich opracowaniach 
zbiorowych, jak Historia Sztuki Pol
skiej, Urządzenia turystyczne, Ochrona 
przyrody i jej zasobów oraz aż 76 haseł 
opracowanych przez Ciołka do Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej PWN. 
Kompendium wiedzy w zakresie dru
giego nurtu zainteresowań Ciołka sta
nowi wspomniana praca doktorska z 
1944 r. Regionalizm w budownictwie 
wiejskim w Polsce. Dzieło unikatowe, 
zawierające wszystko, co na ówczes
nym etapie badań można było zebrać
1 zanalizować. Wobec zmian w krajo
brazie wsi polskiej, jakie przyniosła 
wojna i działania po je j zakończeniu, 
nabrało ono cech niepowtarzalnego 
dokumentu, a dzięki zastosowanej me
todzie badań, nazwanej skromnie przez 
autora „próbą metody”, pozostało do 
dziś cenną wskazówką dla dalszych 
prac w tej dziedzinie.

Te wielkie osiągnięcia naukowe prze
platały się w życiu Ciołka z dzia ła l
nością praktyczną, prowadzoną niez
mordowanie przez owe dwadzieścia 
powojennych, niełatwych lat. Był współ
pracownikiem i czynnym członkiem licz

nych agend Polskiej Akademii Nauk, 
towarzystw naukowych i związków 
twórczych (jak choćby TUP, SHS i 
SARP), reprezentował Polskę na kon
gresach międzynarodowych Unii Ochro
ny Przyrody, odbywał podróże nauko
we do wielu krajów Europy.

Był w połowie drogi do realizacji swych 
dalekosiężnych celów, gdy krótki wy
pad w ukochane Tatry w dniu 15 lu
tego 1966 r. okazał się niespodziewa
nie — ostatnim akordem w Jego pra
cowitym życiu.

Barbara Lenard

1 Charakterystykę spuścizny naukowej 
przejętej od spadkobierców przez O 
środek Dokumentacji Zabytków w W ar
szawie podaje L. K w i a t k o w s k i  w 
artykule pt. Materiały dokumentacyjne 
parków i ogrodów w Polsce zawarte 
w Tekach Ciołka, (w:) Konserwacja za
bytkowych parków i ogrodów w Polsce. 
Materiały Konserwatorskie PKZ, W ar
szawa 1975. Dla orientacji podaję, że 
materiały zostały zgrupowane przez 
Ciołka w kilku odrębnych tematycznie 
zespołach: ogrody rezydencjonalne, o
grody klasztorne, ogrody zagraniczne, 
miasta, słownik ogrodowy, słownik o
grodników i materiały różne. Najbo
gatszy jest zespół ogrodów rezydencjo- 
nalnych, w którym zarejestrowano po
nad 6000 obiektów. Natomiast zbiór 
planów i rysunków w „Tekach Ciołka” 
liczy ponad 7000 jednostek.

2 Podane daty zostały, dzięki uprzej
mości Pani Reginy Ciołkowej, zweryfi
kowane w archiwum rodzinnym, po 
stwierdzeniu rozbieżności w ich cyto
waniu w różnych opracowaniach po
święconych osobie Profesora. Dotyczy 
to głównie daty uzyskania dyplomu 
inżyniera architekta w dniu 8 maja 
1936 r. (a nie w 1938 r.) oraz daty 
otrzymania nominacji na profesora zwy
czajnego w 1965 r. (a nie w 1963 r.).

3 G. C i o ł e k ,  Regionalizm w budow
nictwie wiejskim w Polsce. Kraków 1984. 
Wyd. Politechnika Krakowska. Praca zo
stała opublikowana z inicjatywy prof, 
dr. Janusza Bogdanowskiego, staraniem  
Zakładu Architektury Krajobrazu Poli
techniki Krakowskiej i Ośrodka Doku
mentacji Zabytków w Warszawie, w 
którego posiadaniu znajduje się ręko
pis.

4 Reedycję przygotował prof, dr Janusz 
Bogdanowski, a wydały „Arkady" w 
1978 r. Zestawienie prac projektowych 
i realizacji oraz bibliografię prac dru
kowanych Ciołka znajdą zainteresowani 
w z. 3 z 1966 r. „Kwartalnika Archite
ktury i Urbanistyki” , s. 240—245 oraz 
w nr 2/3 z 1969 r. miesięcznika „Archi
tektura”, s. 60—61.
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