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Perspektywy wykorzystania zabytkowych parków 
w edukacji dorosłych

Urbanizacja przyniosła ze sobą ograniczenie kontaktów z przyrodą. O potrzebie wprowa
dzenia do miasta wielkiej ilości zieleni mówi się i pisze dość dużo. Powstają na ten 

temat liczne prace naukowe. Mówi się o tym wszystkim zazwyczaj jednak w kategoriach 
zdrowia fizycznego i psychicznego. W wieku XX zdarza się również, podobnie jak i w wie
ku XIX, że nie docenia się wychowawczej roli przyrody ani nie przywiązuje uwagi do strat 
estetycznych, jakie ponosi mieszkaniec miasta pozbawiony jej piękna1.

Urbanizacja i uprzemysłowienie wyeliminowały z terenów gęsto zaludnionych inne niż 
parki enklawy środowiska przyrodniczego. Istniejące pozostałości terenów otwartych inne
go typu mają minimalny wpływ na higienę życia w mieście, a przebywanie większej liczby 
ludzi na tych terenach jest sporadyczne2.

Jednocześnie wraz z dynamicznym rozwojem techniki, wspomagającej coraz częściej 
proces edukacji nastąpiła poważna degradacja wartości ogólnoludzkich i kulturowych.

Edukacja dorosłych znalazła się obecnie w sytuacji poszukiwania nowych obszarów 
oddziaływań wychowawczych.

W edukacji dorosłych zaistniała więc nagląca potrzeba eksploracji i adaptacji nowych 
środowisk wychowawczych. Mam tu na myśli poszukiwania takich środowisk wychowaw
czych, które swoją atrakcyjnością, oryginalnością przyciągałyby uwagę każdej dorosłej 
osoby, bez względu na wiek, zawód czy płeć. Równocześnie też, środowiska takie winny 
być nośnikiem wartości humanistycznych, których konieczności występowania w procesie 
wychowawczym obecnie już nie ma potrzeby uzasadniania, gdyż zyskały one status autono
miczny i autoteliczny.

Przykładem takiego właśnie środowiska jest zabytkowy park. Określenie „park”3 ozna
cza założenie ogrodowe o charakterze krajobrazowym, odznaczające się przestrzenno-kom- 
pozycyjnym powiązaniem z okolicznym krajobrazem. Natomiast „park zabytkowy” to ina
czej „ogród zabytkowy” o kompozycji zaprojektowanej i urządzonej w sposób mający 
sprawiać wrażenie krajobrazu naturalnego, pokryty przez człowieka roślinnością tak dobra

1 B. Stępniewska, Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie, Wrocław 1966, s. 109.
-  J. Rylke, Wartości starych parków. Warszawa 1987, s. 23.
■’ Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa 1996, s. 302.

177



Joanna Torowska

ną i rozmieszczoną, by tworzyła kompozycję widokowo-przestrzenną, będącą wyrazem 
wiedzy przyrodniczej oraz poglądów i upodobań estetycznych wiążących się w przeszłości 
z naturą. Na kompozycję składają się: rzeźba terenu, rozplanowanie, roślinność. W skład 
ogrodu zabytkowego mogą także wchodzić budowle, elementy dekoracyjne, symboliczne, 
zbiorniki wodne, powiązania widokowe z otoczeniem4.

W spółcześnie szczególną ochroną obejmowane są ogrody o częściowo zatartej kompo
zycji lub zachowane fragmentarycznie. Powiązane kompozycyjnie lub funkcjonalnie z bu
dowlami zabytkowymi (np. pałacowymi, klasztornymi) są traktowane jako składniki „ze
społów zabytkowych”.

Warto dodać, że ochrona ogrodów zabytkowych odnosi się nie tylko do obszaru 
zajętego przez roślinność komponowaną, lecz rozciąga się również na krajobraz, z którym 
ogród jest powiązany widokowo, oraz na obszar niezbędny dla ochrony ekologicznej 
zabytku5. Park w znacznie większym stopniu niż inne zabytki sztuki i kultury wymaga 
stałej opieki i pielęgnacji.

Nazwa „park zabytkowy” w tytule mojego referatu jest pojęciem zbliżonym do przyto
czonych powyżej określeń, ale niejednoznacznym, ponieważ przede wszystkim chciałbym  
zwrócić uwagę na wybrane wartości założeń ogrodowych w sensie edukacyjnym.

Rozumiem przez park zabytkowy szczególny rodzaj dzieła sztuki, który jest swgo 
rodzaju „żywym zabytkiem”. Park jako dzieło sztuki jest bardzo szczególnym obiektem, 
gdyż na jego piękno składa się nie tylko forma materialna nieożywiona —  jak to bywa 
w przypadku większości zabytków —  ale i materia ożywiona (szata roślinna —  drzewa, 
krzewy, kwiaty, itd.). Należy też uwzględnić środowisko społeczne parku czyli szeroką 
grupę jego użytkowników. Ponadto każdy park, obok użytkowników posiada swoich „mie
szkańców” (przedstawiciele fauny parkowej), którzy kształtują atmosferę parku i znacząco 
wpływają na jego indywidualny charakter.

Jednocześnie istotnymi składnikami dzieła sztuki, jakim jest zabytkowy park miejski, są 
również wszelkie niewymierne charakterystyki, ujmowane takimi określeniami, jak: prze
strzenność, sceneria, genius loci, głosy natury oraz naturalny spokój i atmosfera, tam 
panująca6. W starych parkach ukrytych jest również wiele wartości społecznych, estetycz
nych, kulturowych i przyrodniczych7.

Zabytkowy park, jako element środowiska naturalnego jest też szczególnym miejscem, 
sprzyjającym otwarciu człowieka na transcendencję.

Te wszystkie elementy i wartości, posiadają decydujący wpływ na sposób odbioru parku, 
przez osoby odwiedzające ten teren, jako tworu natury i dzieła człowieka8.

Takie parki zabytkowe miejskie w Polsce dominują.

4 Mały słownik ochrony zabytków, pod red. L. Bruszewskiej i K. Nowińskiego, Warszawa 1989, s. 54.
5 "strefy ochrony konserwatorskiej", „Karta Florencka”, IFLA, Mały słownik..., s. 51.
6 J. Bogdanowicz, M. Łuczyńska-Bruzdowa, Z. Nowak, Architektura krajobrazu, Warszawa-Kraków 1981.
7 J. Rylke, op. cit.
8 J. Torowska, Zabytkowy park jako środowisko wychowawcze, (w:) Wybrane problemy edukacji i wychowa

nia dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, praca zbiorowa pod redakcją T. Aleksandra, Kraków 1996, s. 
109-124.
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Pomimo, że współczesny park zazwyczaj posiada bogaty program: rekreacyjny, 
poznawczy, zabytkowy, sportowy, itp., to jednak w minimalnym często stopniu uwzględ
nia ten program psychiczne i emocjonalne oddziaływania samej przyrody, architektury, 
rzeźby, którą to krajobrazowe i naturalistyczne parki ubiegłych stuleci miały wręcz 
naśladować9.

Ponadto, w niegdyś projektowanych parkach, największą wagę przywiązywano do efe
któw estetycznych, a przy projektowaniu kierowano się przede wszystkim lokalnymi warun
kami, intuicją regionalną i narodową tradycją —  te parki okazały się w efekcie być bliższe 
potrzebom psychicznym człowieka niż parki zakładane współcześnie.

Zajmując się już wcześniej zagadnieniami adaptacji zabytkowego parku na ośrodek 
edukacji dla dzieci i młodzieży, chciałabym teraz podjąć tę problematykę w aspekcie jej 
niezwykłej aktualności w edukacji dorosłych końca XX wieku.

Analizując wartości reprezentowane przez zabytkowe parki wyodrębniono i przeprowa
dzono szczegółową analizę ich zespołów wartości przyrodniczych, wartości humanistycz
nych (w skład których wchodzą wartości artystyczne i historyczne) oraz wartości społeczne. 
Każdy zabytek jest jednak przede wszystkim dokumentem historycznym, którego podsta
wowym walorem jest autentyczność.

Rozumieniu idei zabytkowego parku w sensie ośrodka kultury służą organizowane coraz 
częściej w tych parkach koncerty muzyczne, recitale, czy inscenizacje plenerowe. Spotyka
ne są również różnego rodzaju koncerty promenadowe w pewnym sensie również łączące 
się z pojęciem zieleni parkowej.

Przygotowywane są one najczęściej albo przy ogrodach rezydencjonalnych, pałacowych 
czy w ogrodach prywatnych, gdzie można wyłączyć dany obszar z użytku publicznego, aby 
w ten sposób ochronić go od wpływów zewnętrznego środowiska.

Niewątpliwie też nie w pełni wykorzystywane bywają wszystkie elementy tego środowi
ska, gdyż organizatorzy skupiają uwagę odbiorców głównie na osobie czy grupie koncertu
jącej, czy treści przedstawienia. W programach takich imprez również nie um ieszcza się 
na ogół nawet wzmianek na temat samego miejsca w którym organizowane jest dane 
przedstawienie, koncert, czy innego rodzaju „wydarzenie kulturalne”. Pomija się często 
historię danego obiektu sztuki ogrodowej, najważniejsze okazy roślinne tam występujące, 
czy znajdujące się na terenie tych obiektów lub w ich najbliższym sąsiedztwie obiekty 
o wartości zabytkowej.

Trzeba pamiętać, że wartości przyrodnicze zabytkowego parku mają duże znaczenie dla 
zdrowia człowieka10. Ważnym dla człowieka czynnikiem jest dostępność promieniowania 
słonecznego15. Rośliny mają korzystny wpływ na skład powietrza i eliminują zawarte w nim 
zanieczyszczenia, tłumią też hałas.

Zabytkowe parki posiadają też wiele wartości chroniących poprawne funkcjonowanie 
człowieka w codziennym środowisku. Stwierdzenie psychosomatycznej etiologii większo
ści chorób i konieczności egzystowania człowieka w równowadze z jego środowiskiem  
ujawniło kwestię szkód cywilizacyjnych pojawiających się w ludzkiej psychice i osobowo

9 B. Stępniewska, op. cit., s. 109.
10 J. Rylke, op. cit., s. 29.
11 J. Rylke, op. cit., s. 30.
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ści, szkód rzutujących zarazem bezpośrednio na stan fizyczny człowieka. Co prawda w za
bytkowych parkach miejskich, na które silnie oddziaływuje klimat miasta, wartości przyrod
nicze są niższe, ale nie mniej istotne. Wydaje się nawet, iż rola tych parków w zaspokajaniu 
potrzeb człowieka jest istotniejsza od ich czysto zdrowotnego oddziaływania. Gdyż żadne
mu parkowi zabytkowemu, nawet najbardziej zdegradowanemu przyrodniczo, nie można 
odebrać jego ważnej roli ekologicznej.

Wrażliwość człowieka na otoczenie przyrodnicze może jednak ulec trwałej regresji. Aby 
temu przeciwdziałać, zapobiegać współcześnie, zarówno w naukach społecznych jak i w 
naukach ścisłych, następuje nawrót do klasycznej i egzystencjalnej teorii miejsca12. W so
cjologii F. Znaniecki tak określił przestrzeń: „... Człowiek poza może momentami rozumo
wania abstrakcyjnego, nigdy nie doświadcza przestrzeni nie zlimitowanych czy nie warto-

n  t
ściowanych” . Dlatego możemy przestrzeń parku wartościować pod katem jego pozytyw
nych oddziaływań na psychikę człowieka.

Procesy orientacyjne i poznawcze człowieka nie przebiegają w przestrzeni abstrakcyjnej, 
muszą być odnoszone do przestrzeni konkretnej. Podstawę musi stanowić przestrzeń okre
ślona psychofizyczną konstrukcją człowieka i będąca przedłużeniem jego aktywności K

Człowiek reaguje emocjonalnie na cechy swojego otoczenia —  znajduje lub nie znajduje 
upodobania w pewnych barnach, zapachach, melodyjności dźwięków i rytmów15.

Postępująca urbanizacja/cywilizacja, przenosi człowieka w sztuczne środowisko, obce 
jego dotychczasowym doświadczeniom zmysłowym i fizjologicznym.

Warto podkreślić, że wartości przyrodnicze wyróżniają park spośród innych zabytków 
sztuki. Współcześnie, kiedy zagraża nam degradacja środowiska przyrodniczego, park może 
być modelowym układem biologicznym, w którym rośliny, zwierzęta, a przede wszystkim  
ludzie wykształcili spójny system wzajemnych powiązań i zależności16.

Przeprowadzone przeze mnie badania dotyczące zabytkowych miejskich parków 
Krakowa (Park Jordana, Planty krakowskie, Ogród Strzelecki, Park Krakowski, Park 
Bednarskiego) upoważniają mnie do sformułowania następujących wniosków i wysu
nięcia postulatów wykorzystania tych środowisk w procesie wychowawczym, i szerzej, 
w edukacji dorosłych.

Park im. dra Henryka Jordana, otwarty w 1889 roku —  pierwszy w Polsce i jeden 
z pierwszych w Europie i na świecie, ogród zabaw dziecięcych, którego założenie zapocząt
kowało późniejszą ideę zakładania tzw. ogrodów jordanowskich; Planty krakowskie, 
utworzone w miejscu wyburzonych fortyfikacji w latach dwudziestych ubiegłego stule
cia, zwane niegdyś „salonem miasta” a dziś skupiające unikatowy zasób substancji 
zabytkowej. Następnie, Ogród Strzelecki, otwarty w 1837 roku (ograniczony ulicami 
Lubicz, Bosacką, Topolową i Zygmunta Augusta) —  złączony z historią najstarszego 
w Polsce Bractwa Kurkowego, o średniowiecznym rodowodzie; a także Park Krako
wski, przylegający dziś do największej arterii komunikacyjnej miasta —  Alei Trzech

12 J. Rylke, op.cit., s. 33.
!3 M. Cisto, J. Zielonka, Projektowanie, przestrzeń, kultura, .Architektura” 1979,6, cyt. za J. Rylke, op. cit., s. 33.
14 J. Rylke, op.cit., s. 33.
15 J. Rylke, op.cit., s. 35.
16 J. Rylke, op.cit., s. 37.
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W ieszczów, otwarty w 1887 roku, jeszcze przed jej wytyczeniem. Park Krakowski był 
siedzibą pierwszego w Krakowie zwierzyńca, terenem działania krakowskiego teatru letnie
go oraz rodzajem ogrodu rozrywkowego z kawiarnią, altanami, hipodromem, a później 
odkrytą pływalnią i kortami tenisowymi. Wreszcie Park Podgórski, utworzony z inicjatywy 
Wojciecha Bednarskiego, podgórskiego nauczyciela i wielkiego społecznika, który otwarty 
został w 1896 roku w miejscu dawnego wyrobiska kamieniołomu przy malowniczych 
Skałach Krzemionek, o niepowtarzalnej do dziś scenerii i wyjątkowych walorach wido
kowych. Ogród ten był niegdyś rodzajem parku ludowego z bogatą roślinnością, którą 
opiekowała się młodzież, pomnikami i boiskami sportowymi dla m łodzieży17.

Przeprowadzone badania utwierdziły mnie w przekonaniu, że zabytkowe parki miejskie 
jako ośrodki wychowania, mimo wysokich walorów edukacyjnych, pozostają niestety nadal 
na uboczu zainteresowań andragogów. W trakcie moich badań zaobserwowałam również 
zbyt częste przypadki negatywnych zachowań społecznych (dewastowanie zieleni, niszcze
nie obiektów architektury czy rzeźby, na terenie tych parków, itp.).

Wszystkie te obserwacje utwierdziły mnie w przekonaniu o niskim poziomie świadomo
ści społecznej w zakresie ekologii i estetyki, jak również ogólnej kultury bycia potencjalne
go użytkownika zabytkowego parku. W związku z tym nasunął mi się pomysł powołania 
urzędu strażnika parku, podobnie na wzór służb, które zajmują się ochroną parków narodo
wych i innych rezerwatów przyrodniczych.

Przede wszystkim jednak należałoby zwrócić większą uwagę na podstawowa potrzebę 
człowieka przebywania w otwartej przestrzeni, potrzebę wypoczynku i aktywności rucho
wej. Nieliczni mieszkańcy miast mogą zaspakajać te potrzeby przez podejmowanie pracy na 
działce lub we własnym ogrodzie, a często ograniczają się do biernych form wypoczynku 
(telewizja i video, brydż, gry komputerowe, itp.).

Proponowałabym zatem:

1) zorganizowanie w ramach Towarzystw opiekujących się zabytkowymi parkami spe
cjalnych szkoleń, odczytów dla różnych grup wiekowych dorosłych, które skupiałyby 
profesjonalistów, hobbystów, pasjonatów, czy po prostu osoby wrażliwe na problematykę 
ekologiczno-estetyczną i otwarte na współpracę w swoim środowisku zamieszkania. Szko
lenia te, czy kursy dostarczyłyby ogólnej wiedzy na temat historii tych obiektów, nauczyłyby 
umiejętności wiązania tradycji poszczególnych miejsc z szerszym kontekstem historycz
nym. Uzupełnieniem wiadomości tam zdobytych winno być czytanie wspomnień, pamięt
ników, opowiadań, związanych z danym parkiem, co służyłoby głębszemu poznaniu dzie
jów danego obiektu i przyczyniłoby się do odbudowy zrębów tożsamości kulturowej i od
nowienia więzi społecznych.

Idąc za wzorem europejskich i światowych doświadczeń w dziedzinie organizowania 
„kontrolowanego zwiedzania” zabytkowych parków miejskich, należałoby wprowadzić 
również funkcję „przewodnika parkowego”.

17 J. Bogdanowski, G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978; B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Kraków 1977.
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2) Najlepsi z przewodników mogliby także prowadzić kursy dla dzieci i młodzieży, 
również z tego zakresu. W wielu parkach europejskich wprowadzone zostały na przykład 
bajkowe czy baśniowe postaci, występujące w przebraniu z epoki, które zajmują się naj
młodszymi spacerowiczami. Funkcje takie mogliby przejąć dorośli, we współpracy z naj
młodszymi.

Według najnowszych koncepcji parki miejskie powinny być tak urządzone, aby były 
źródłem dochodów miejskich. Winny być zatem ogrodami koncertowymi, z restauracjami, 
kawiarniami, itp.18.

Dobre byłyby tu jako formy edukacji publicznej, społecznej, lokalne warsztaty i spotka
nia na temat na przykład przepisów obowiązujących w parku i sposobów ich przestrzegania; 
nieformalne sesje naukowe/posiedzenia naukowe poświęcone konkretnym tematom doty
czącym parku.

3) Wszystkie działania edukacyjne, łączące się z bezpośrednim kontaktem człowieka 
dorosłego z obiektem, jakim jest zabytkowy park, winny być wsparte szeroką akcją popu
laryzatorską na temat znajomości historii poszczególnych obiektów sztuki ogrodowej, oraz 
obiektów architektury i rzeźby, znajdujących się na ich obszarze i w ich najbliższym  
sąsiedztwie.

Postuluję zatem podjęcie szeroko rozumianej akcji popularyzatorskiej w zakresie „upo
wszechniania” idei zabytkowych parków przy pomocy publikacji albumów z archiwalnymi 
zdjęciami tematycznymi, np. dawne widoki, wydawnictwo pocztówek z tzw. opisami edu
kacyjnymi, czy reprodukcjami dawnych widoków, jak również sprzedaż upominków pa
miątkowych z tych miejsc.

4) Oddzielnie omówiłam ten temat w odniesieniu do nauczycieli, którzy mogliby prze
prowadzać w zabytkowym parku zajęcia z zakresu historii, języka polskiego, biologii, itd. 
Rozpatrywałam ten problem również z punktu widzenia rodziców, chcących oddziaływać 
wychowawczo na swoje dzieci w tym środowisku1 .

5) Proponuję organizowanie częstych wyjazdów, spotkań do miejsc zabytkowych jak 
i wspólne zwiedzanie zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej.

Podejmowane na coraz szerszą skalę działania proekologiczne i proedukacyjne grup 
ekologów, architektów krajobrazu, konserwatorów zabytków, stowarzyszeń historyków 
sztuki, itd. winny być wspomagane również pracą pedagogów.

Dla zorganizowania odpowiednich tras, czy szlaków w tych parkach konieczne będzie 
uczytelnienie bądź wyeksponowanie historycznych i tradycyjnych walorów kulturowych, 
jak i naturalnych, aby mogły uzyskać swój pełny wyraz.

Niemniej istotnym byłoby zaangażowanie społeczności lokalnych w system planowania 
dotyczący zasobów parku, rodzajów działalności w nich prowadzonej i innych aspektów. 
W zakresie zarządzania parkami ważne są: konsultacje, których celem będzie zaangażowa
nie społeczności lokalnej —  w sposób indywidualny i zorganizowanych grup społecznych, 
a także organów doradczych w zakresie zagospodarowania przestrzeni parkowych.

18 S. Rutkowski; Ogrody w wielkiej Warszawie, Warszawa 1916, s. 9-10, 12-15.
19 J. Kuciel, Walory edukacyjne zabytkowych parków Krakowa, w materiałach sesji pt. „Dzieło sztuki w pracy  

dydaktycznej", Kraków 1994 i J. Kuciel, Oddziaływanie wychowawcze rodziny w zabytkowym parku, materiały 
sesji pt. „Sztuka w rodzinie —  rodzina w sztuce”, Kraków 1995.
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Perspektywy wykorzystania zabytkowych parków  w edukacji dorosłych

Ważnym będzie powołanie jako współgospodarzy parków, osoby chętne, korzystające 
z tego parku i jego najbliższych okolic. Nieodzowna wreszcie wydaje mi się być współpraca 
lokalnych społeczności w projektowaniu i przeprowadzaniu badań nad parkami. Mam tu na 
myśli badania całościowe o charakterze interdyscyplinarnym, z zakresu: pedagogiki, psy- 
chologii, socjologii, historii sztuki, architektury krajobrazu, itd." .

Wszystkie te działania przyczyniłyby się niewątpliwie do animowania wspólnego życia 
kulturalnego w środowisku zamieszkania. Z drugiej strony, pozwoliłoby to również na 
głębsze zrozumienie zachodzących na terenie tych obiektów procesów historycznych oraz 
niewątpliwie wyzwoliłoby wiele cennych akcji społecznych na rzecz waloryzacji i ochrony 
przestrzeni historycznej.

Poprzez rozszerzenie pojęcia zabytku na zabytkowy park podniesieniu uległby też 
ogólny poziom społecznej i turystycznej rewitalizacji zabytków.

Postanowienia Karty Florenckiej z 1981 r., dotyczące ochrony ogrodów historycznych 
w artykule 25 tej karty zajmują się stymulacją zainteresowań ogrodami historycznymi 
poprzez „...badania naukowe, wymianę międzynarodową i rozprzestrzenianie informacji 
i publikacji, popularyzowanie i popieranie kontrolowanego zwiedzania ogrodów, uwrażli
wianie społeczeństwa na wartość kultury i dziedzictwa historycznego przez środki masowe
go przekazu”"1.

W końcu wieku XX, edukacja dorosłych winna wspierać specjalistów zajmujących się 
ochroną zabytków, w której to tematyce do wiodących obecnie należą zagadnienia ratowa
nia zdewastowanego dziedzictwa kulturowego człowieka, problematyka konserwatorska 
określonych kategorii zabytków, a zwłaszcza założeń pałacowo-ogrodowych i krajobrazu 
kulturowego. W ramach wszystkich tych pojęć mieści się właśnie zabytkowy park.
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