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Streszczenie. W pracy przedstawiono zagadnienie koegzystencji założenia pałacowo- 
-parkowego i jego naturalnego otoczenia -  Jeziora Sztynorckiego. Współczesne 
relacje widokowe wnętrza krajobrazowego jeziora i zabytkowego założenia zostały 
zatracone w wyniku wieloletniego, często chaotycznego przekształcania badanego 
obszaru. Zdiagnozowano stan istniejących powiązań widokowych i warunki ekspo
zycji cennego pałacu, następnie przedstawiono negatywne z krajobrazowego punktu 
widzenia skutki zagospodarowywania sztynorckiej strefy brzegowej, które skutecznie 
osłabiają odbiór walorów kulturowych tego szczególnego miejsca. Wskazano moż
liwości podjęcia działań w kierunku ochrony walorów krajobrazowych omawianego 
założenia.

Słowa kluczowe: Jezioro Sztynorckie, założenie pałacowo-parkowe, relacje widoko
we, wnętrze krajobrazowe

W PROW ADZENIE

Jezioro Sztynorckie leży w Krainie W ielkich Jezior M azurskich1. Bezpośred
nio nad jeziorem  położona jest m iejscowość Sztynort Wielki, w której zlokalizowa
ny jest zespół pałacowo-ogrodowy genezą sięgający XVI w. [Jackiewicz-Garniec 
i Garniec 2001]. Analizując materiały historyczne, w tym przedm iotow ą ikonografię, 
można wnosić, iż bezpośrednie powiązanie widokowe pałacu z taflą  Jeziora Szty- 
norckiego miało istotną wartość krajobrazow ą i czytelnie zarysowało się w procesie 
powstawania całości założenia. Bliskie sąsiedztwo jeziora Dargin, Kirsajty i Mamry

Adres do korespondencji -  Corresponding author: Wiesława Gadomska, Katedra Archi
tektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Pra- 
wocheńskiego 17, 70-727 Olsztyn, e-mail:wiga@uwm.edu.pl

1 Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z siedmiu mezoregionów makroregio
nu Pojezierza Mazurskiego. Jezioro Sztynorckie leży w północnej części Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich: Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 103, 
109-113.
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16 Wiesława Gadomska

w widocznym  stopniu wpłynęły ponadto na rozwój i ostateczny kształt założenia pa
łacowego2.

Zagadnienie koegzystencji zabytku w jego naturalnym  otoczeniu w przypadku 
Sztynortu ma również swój równoległy, współczesny wymiar. Ponowne otwarcie 
(w latach siedem dziesiątych ubiegłego wieku) kanału żeglownego między jeziorem  
D argin a Jeziorem  Sztynorckim umożliwiło odbiór założenia pałacowego w nowym 
kontekście krajobrazowym  -  tafla jeziora stała się aktywnym elem entem  ekspozycji 
czynnej, potencjalnie um ożliwiającym  widok sylwety pałacu oraz towarzyszących, 
historycznych zabudowań z perspektywy naturalnego wnętrza krajobrazowego, 
za jakie można uznać Jezioro Sztynorckie. Obecne relacje widokowe naturalnego 
wnętrza krajobrazowego, jak im  je s t Jezioro Sztynorckie z rozległą, rów noległą do 
jego brzegu historyczną sylw etą pałacu niemalże zostały zatracone w wyniku w ie
loletniego, często chaotycznego przekształcania obszaru zawartego między jeziorem  
a cennym zabytkiem 3.

NATURALNE W N ĘTR ZE K RAJOBRAZOW E

Jezioro Sztynorckie wraz z otaczającą je  linią brzegow ą może być odbierane jako 
naturalne, konkretne wnętrze krajobrazowe o charakterze centralnym  [Bogdanowski 
1976]. Skala i jego charakter pośrednio w ynikają z w ielkości określających akwen -  
pow ierzchnia jeziora wynosi 47,3 ha, długość linii brzegowej -  2900 m, a jej rozw i
nięcie osiąga wskaźnik 1,19 [Atlas jezior... 1999]. Istotny w percepcji krajobrazowej 
omawianego wnętrza je s t kształt jeziora -  jego linia brzegowa wpisuje się w okręg 
o prom ieniu ~500 m, którego środek pokrywa się ze środkiem  ciężkość figury geo
metrycznej, za jak ą  m ożna uznać taflę jeziora  (rys. 1). Ściany analizowanego w nę
trza tworzą: od strony północnej -  skłon terenowy o stosunkowo niewielkim  nachy
leniu i jednocześnie dalekim  zasięgu widokowym  oraz zwarta szata roślinna lasu 
łęgowego -  od strony południowej. Percepcja wnętrza w sposób płynny czytelna jest 
z płaszczyzny wody, w tym  również z jej geometrycznego centrum, przez które pro
wadzi szlak wodny w kierunku portu jachtowego.

2 Widok z najwyższej kondygnacji pałacu sięgał w kierunku południowym jeziora Dar
gin i Giżycka, a w kierunku północnym -  jeziora Mamry i Węgorzewa: Walerzak M., 2007. 
Aspekty kompozycji wybranych ogrodów barokowych Mazur i Powiśla. Czasopismo Tech
niczne 5A, http://bc.biblos.pk.edu.pl, dostęp: 20.05.2010.

3 Zespół pałacowy oraz zespół zabudowy gospodarczej wpisano do rejestru zabytków 
-  nr rej. A 48/S, data wpisu: 19.VI.1979 r. Ochroną objęto: pałac, oborę, dworek łowczego, 
kaplicę-mauzoleum z kryptą grobową Lehndorffów, spichlerz, pawilon ogrodowy, stajnię pa
łacową, park pałacowy: Dziedzictwo kulturowe Warmii -  Mazur -  Powiśla. Stan zachowania, 
potencjały i problemy. 2006. Red. J. Wysocki, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Prze
strzennego, Olsztyn.
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PO TEN C JA Ł WARTO ŚCI KULTUROW YCH

Zachowana do dziś rezydencja rodowa Lendorffów (rys. 2), jednego z potężnych 
rodów szlachty pruskiej powstawała wieloetapowo od XVI do XIX w. Pierwszy pa
łac usytuowany był na nieistniejącym  obecnie półwyspie Dargin. Budowla uległa 
zniszczeniu na skutek podniesienia się poziomu wód -  związane to było z budo
w ą tamy w pobliżu W ęgorzewa. D rugą budowlę wzniesiono w latach 1554-1572.

Rys. 2. Pałac w Sztynorcie -  stan obecny (fot. autora)
Fig. 2. The palace in Sztynort -  the contemporary state (the author’s photo)

N a m urach fundam entowych podupadłej budowli w latach 1689-1691 wzniesiono 
właściwy pałac. Był to obiekt dwukondygnacyjny z niewielkim  ryzalitem  na osi 
korpusu, przykryty wysokim  czterospadowym dachem. Układ wnętrz pozostał trój- 
traktowy z reprezentacyjnym i dwubiegowymi, dębowymi schodami. We wnętrzach 
znajdowały się polichromowane, drewniane stropy, liczne sztukaterie, dekoracyjne 
kominki i piece. Pod koniec XVII w. wzniesiono flankujące pałac dwa ciągi b u 
dynków gospodarczych z bram ą przejazdową. W ten sposób stworzono czytelny, 
wewnętrzny dziedziniec otwarty widokowo na Jezioro Sztynorckie [Jackiewicz- 
-Garniec i Garniec 2001].

Od strony północnej pałac okalał rozległy park. Główna oś kom pozycyjna całego 
założenia pałacowo-parkowego prowadziła od Jeziora Sztynorckiego pomiędzy b u 
dynkami folwarcznym i stycznie do dziedzińca, następnie aleją środkową barokow e
go ogrodu, a w dalszej swojej części przez długi kanał wodny stanowiący połączenie 
z jeziorem  Kirsajty [W alerzak 2008]. W ten sposób zespół pałacowy powiązano w i
dokowo z wodami bezpośrednio otaczających jezior.

W w ieku XIX nastąpiła przebudowa zespołu. Przede wszystkim  znacznie roz
budowano pałac, dobudowując dwa skrzydła, tworząc wydłużony rzut budynku.

Administratio Locorum 9(3) 2010



18 Wiesława Gadomska

Rozebrano zabudowania gospodarcze i wykorzystując mury fundamentowe daw ne
go browaru, wzniesiono spichlerz (stojący do dziś) [Jackiewicz-Garniec i Garniec 
2001]. Początek XIX w. przyniósł zmiany kompozycji i stylu założenia parkowego 
z barokowego na krajobrazowe.

Lata powojenne rozpoczęły proces degradacji zabytku zarówno w warstwie kul
turowej, jak  i technicznej. N iszczeniu substancji zabytkowej towarzyszy zacieranie 
kompozycji ogrodowych oraz unikatowych osi widokowych. Nadal jednak czytelna 
je s t skala dawnego założenia oraz sylweta zabudowań tw orzących zespół pałacowy 
-  bezcenne elementy analizowanego krajobrazu.

W ARUNKI ODBIORU K RA JO BRA ZO W EG O

Tafla Jeziora Sztynorckiego stanowi równocześnie elem ent ekspozycji czynnej
0 szczególnie korzystnych w arunkach odbioru północnej linii brzegowej -  w tym  za
chowanej sylwety pałacu. Interesujące, potencjalne sekwencje widokowe rozpoczy
nają się ju ż  w punkcie wejścia kanału Sztynorckiego w południow ą linię brzegową 
jeziora i w sposób ciągły towarzyszą obserwatorowi w miarę zbliżania się do przeciw 
ległego brzegu północnego. Kąt w idzenia sylwety pałacu i zabudowań tow arzyszą
cych je s t zmienny w miarę przepływania jeziora i wynosi od 10° (wyjście z kanału) 
do 50° (dobicie do brzegu) [Bohm 2006]. W połowie dystansu rozpiętego między 
przeciwległym i brzegami, w geometrycznym środku płaszczyzny jeziora, kąt w idze
nia pałacu zbliża się do wielkości optymalnej wynoszącej ~30° -  miejsce to pozwala 
na syntetyczny odbiór elementów kulturowych północnego brzegu z otaczającym, 
naturalnym  środowiskiem krajobrazowym, przy czym proporcje komponentów na
turalnych (brzegów jez io ra  porośniętych liściastym  drzewostanem ) i kulturow ych 
(sylwety założenia pałacowego) w obserwowanym  kadrze pozostają w czytelnej rów 
nowadze. Potencjalne, dalsze sekwencje widokowe kadrują w idok sylwety pałacu
1 folw arku pozwalający odczytać skalę i kom pozycje przestrzenną całości założe
nia. W m iejscu styku toru wodnego z linią brzegow ą (istniejące keje żeglarskie) 
dystans dzielący obserw atora od historycznej spuścizny pozw ala na odbiór zabyt
ku w skali architektonicznej, uczytelniając kompozycję bryły, rozczłonkowanie 
elewacji, detal itp.

Potencjalna, korzystna ekspozycja sylwety zespołu pałacowego, w ynika również 
z konfiguracji wysokościowej jeziora  i otaczającego terenu. Rzędna tafli jeziora4 
waha się w granicach 116,0 m, rzędna terenu w przedpolu dziedzińca pałacowego 
wynosi około 123,0 m, natomiast poziom  terenu bezpośrednio leżącego przed w ej
ściem głównym osiąga poziom  zbliżony do rzędnej 127,0 m. Uwzględniając zm ien
ny dystans percepcji krajobrazowej przepływającego przez jezioro obserwatora, kąt 
obserwacji wynosi od 2° do 8° i zapewnia zm ienną ekspozycję treści kulturowych, 
pozwalając docenić w alor syntezy, jak  i analizy postrzeganych widoków.

4 Rzędne na podstawie mapy topograficznej 214.313 Radzieje, skala 1 : 10 000, Państwo
we Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1980.

A cta  Sci. Pol.
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Naturalne warunki ekspozycji zespołu pałacowego wzmacnia dodatkowo korzyst
na orientacja względem stron świata -  historyczny zespół położony je s t na północ
nym brzegu jeziora, jego obserwacja możliwa je s t natomiast od strony południowej. 
W ciągu dnia światło słoneczne (bezpośrednie lub rozproszone), operując pod zm ien
nym kątem, uczytelnia skalę założenia (zróżnicowanie planów widokowych), zarys 
brył, plastykę elewacji. Z kolei obserwatorowi, wpływającemu w obręb Jeziora Szty- 
norckiego o każdej porze dnia, towarzyszy korzystne, tylne lub boczne oświetlenie.

ZABURZONE R E LA C JE W ID O K O W E -  DIAGNOZA STANU ISTN IEJĄ C EG O

K oegzystencja portu jachtow ego w bezpośrednim  sąsiedztwie zabytkowego za
łożenia generuje skutki o charakterze ambiwalentnym. O  ile ideę stworzenia mariny 
żeglarskiej w Sztynorcie należy uznać za cenną i z perspektywy wieloletniej spraw
dzoną (walory tego akwenu jako „naturalnego portu” w północnej części W ielkich 
Jezior M azurskich są nie do przecenienia, z kolei sąsiedztwo pałacu w znacznym 
stopniu podnosi atrakcyjność turystyczną miejsca), o tyle przestrzenne skutki jej 
funkcjonowania wprowadziły niepożądany filtr optyczny między naturalną prze
strzeń jeziora  a sąsiadującą z nią, historyczną enklawę kulturową. Dzisiejszy, przy
padkowy stan widokowego przedpola sztynorckiego pałacu je s t w ynikiem  pow ojen
nej gospodarki prowadzonej w ram ach miejscowego PGR-u oraz następujących po 
niej inicjatywach gospodarczych kolejnych dysponentów nieruchomości. Dawne, 
istotne dla kom pozycji przestrzennej założenia pałacowego powiązania widokowe 
z taflą jeziora  przestały być czytelne, w konsekwencji symetryczna relacja w idoko
w a z przestrzeni jeziora  w kierunku historycznego obiektu została znacznie ograni
czona i nie ma szansy na zaistnienie w pożądanej, pełnej skali.

Przesłanianie sylwety zespołu pałacowego postrzegane je s t w dwójnasób:
-  z perspektywy jeziora  -  oś w idokowa toru wodnego prowadzącego od kanału do 

portu jachtowego,
-  z obszaru lądu -  ciąg widokowy wzdłuż pieszego traktu równoległego do linii 

brzegowej.
W ejście kanałem  Sztynorckim w obszar jeziora oraz konsekwentne poruszanie 

się w kierunku brzegu północnego (keje żeglarskie) pozwala jedynie na wycinkowy 
odbiór sylwety założenia pałacowego -  pełna percepcja widokowa w zakresie głębo
kości i szerokości w glądu je s t znacznie ograniczona. Ograniczenia te stwarzają:
-  szczelny filtr optyczny utworzony przez zgrupowanie masztów cumujących 

jachtów  (zjawisko o dużej skali -  wzdłuż północnego brzegu zlokalizowano 
14 kei, łączna liczba cum ujących może przekraczać 500 jednostek pływających) 
-  rysunek 3;

-  przesłona z zadrzewień powstałych w sposób samoistny i przypadkowy (samosie- 
wy, odrosty, relikty dawnych nasadzeń) w okresie ostatnich dziesięcioleci w ob
szarze między brzegiem  jeziora  a linią zabudowań pałacowych;

-  lokalizacja obiektów kubaturowych związanych z funkcjonowaniem  mariny że
glarskiej (kapitanat portu, zespół sanitariatów, zabudowania towarzyszące oraz 
zabudowania związane z m inioną działalnością PGR-u);

Administratio Locorum 9(3) 2010
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Rys. 3. Obiekty kubaturowe, reklamy, maszty przesłaniające sylwetę pałacu (fot. autora)
Fig. 3. Buildings, billboards, flagpoles obscuring the silhouette of the palace (the author’s 

photo)

-  lokalizacja elementów infrastruktury portowej w szczególnie eksponowanych 
m iejscach (wysoki dźwig przeznaczony do wodowania jednostek pływających 
oraz jego zaplecze: slip, naziemne stanowiska remontów i napraw kadłubów itp.). 
W tym  przypadku zdum iewająca je s t lokalizacja w ym ienionych urządzeń (rys. 4) 
-  znajdują się one w szczególnym punkcie powstałym  z przecięcia dawnej osi 
kompozycyjnej pałacu z linią brzegową. W ten sposób powstała pierwszoplanowa, 
przypadkowa dom inanta o zdecydowanie dysharmonijnym charakterze oraz prze
słona widokowa w kierunku najciekawszej ekspozycji historycznego zespołu.

Poza wymienionymi przyczynam i przesłaniania sylwety pałacu należy zwrócić 
uwagę na negatywne zjawisko powstawania współczesnego przedpola widokowego, 
w sposób niezamierzony konkurującego z zabytkiem. Taka sytuacja dotyczy nowego 
zespołu sanitariatów, których pierwszoplanowe, dwuspadowe zadaszenie z perspek
tywy jeziora  bezpodstawnie konkuruje z sylw etą oryginalnych zabudowań folw ar
cznych (rys. 5). Schematyczne powtórzenie geom etrii dachu zabudowań historycz
nych, koloru i kroju dachówek wprowadza dezorientacje w odbiorze autentycznej 
treści kulturowej.

Z kolei wgląd w sylwetę założenia pałacowego odbierany z ciągu widokowego 
równoległego do brzegu jeziora (uczęszczany trakt pieszy łączący keje żeglarskie 
z parkingiem, kapitanatem  oraz handlowo-gastronom icznym  i sanitarnym zapleczem 
portu) zakłócany je s t w znacznym zakresie obserwacji poprzez:
-  lokalizację „tymczasowych” obiektów kubaturowych uzupełniających program 

obsługi portu (budynek sauny, sanitariaty rezydenckie, kontenery na nieczystości 
(rys. 6);

A cta  Sci. Pol.
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-  koncentrację w ielkopowierzchniowych reklam  i tablic informacyjnych;
-  zorganizowanie powierzchni parkingowej na głównej osi widokowej łączącej 

pałac z linią brzegową jeziora  (miejsce długoterminowego postoju samochodów 
przebywających na wodzie żeglarzy).

Rys. 4. Lokalizacja dźwigu, slipu portowego dokładnie na osi widokowej łączącej pałac 
z jeziorem (fot. autora)

Fig. 4. The location of a boat hoist and a slipway exactly on the scenic axis connecting the 
palace with the lake (the author’s photo)

Rys. 5. Pierwszoplanowa współczesna zabudowa (pawilon sanitarny) konkurująca z bryłą pa
łacu (fot. autora)

Fig. 5. The contemporary buildings (toilet and bathroom facilities) in the foreground compe
ting with the palace (the author’s photo)

Administratio Locorum 9(3) 2010



22 Wiesława Gadomska

Rys. 6. Chaotyczna, przypadkowa zabudowa tworząca przedpole widokowe założenia pała
cowego (fot. autora)

Fig. 6. Chaotic and haphazard buildings creating the scenic foreground in front of the palace 
(the author’s photo)

W ymienione tu negatywne, z krajobrazowego punktu widzenia, skutki zagospo
darowywania sztynorckiej strefy brzegowej skutecznie osłabiają odbiór walorów 
kulturowych tego szczególnego miejsca. Łatwo ponadto spostrzec, iż w wyniku w ie
loletnich działań, pozbawionych profesjonalnych, kierunkowych planów, analizow a
na przestrzeń uległa degradacji i obecnie prezentuje niski poziom  jakości estetycznej 
(przy zadawalającym poziomie funkcjonowania mariny). Przypadkowo powstająca, 
adaptowana i uzupełniana infrastruktura oraz zabudowa portowa, fragmentaryczne 
działania w skali małej architektury oraz detalu architektonicznego, przeskalowany 
form at komercyjnej powierzchni reklamowej, chaotyczna inform acja w izualna itp. 
w żaden sposób nie korespondują z historycznie określonym  poziom em  przestrzeni 
kulturowej.

SZANSA NA ZM IANĘ

Zarysowana problem atyka staje się istotna w obliczu pojawiających się nowych 
szans na uratowanie zabytku5. Działania, które należy podjąć równolegle z jego 
gruntowną renowacją, powinny prowadzić do odbudowania historycznych relacji w i

5 W listopadzie 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Sztynort utracone dziedzi
ctwo czy szansa na ocalenie”, której tematem były zagadnienia dotyczące konserwacji i za
gospodarowania pałacu w Sztynorcie. W spotkaniu wzięli udział historycy, historycy sztu
ki, konserwatorzy, przedstawiciele regionalnej i rządowej administracji, obecni właściciele 
obiektu -  firma TIGA Yacht Marina oraz osoby zainteresowane historią i współczesnością 
tego ważnego miejsca. Uczestniczyła w spotkaniu również Vera von Lehndorff, córka ostat
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dokowych między pałacem  a przestrzenią jeziora  oraz stworzenia warunków odbioru 
współcześnie pojaw iających się kierunków widokowych od strony wody i linii b rze
gowej. Zaistnienie swoistej symbiozy krajobrazowej obszaru jeziora i pałacu w ym a
ga działań złożonych i planowanych -  istotne je s t przede wszystkim  dostrzeżenie 
problem u oraz uświadomienie jego rangi (zagadnienie dotychczas marginalizowane 
w obliczu katastrofalnego stanu samego pałacu). W tym  zakresie niezbędne są dzia
łania w ielopłaszczyznowe [Pawłowska 2008] zainicjowane w kręgach profesjonali
stów (architekci krajobrazu, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków), kontynu
owane w formie informacyjnej i popularyzatorskiej również w szerokich gremiach 
zainteresowanych środowisk (w tym  turyści, żeglarze, ekolodzy). Zaproszenie do 
udziału w tym  etapie prawnych dysponentów przedmiotowego terenu (pałac, m ari
na) je s t działaniem  niezbędnym -  warto przy tej okazji zainteresowanym  podmiotom 
uświadomić fakt, iż korzyści, w tym  również m aterialne [Bajerowski i in. 2000] p ły
nące z ratowania zabytku m ogą w przyszłości być większe w wyniku równoległych 
działań krajobrazowych porządkujących przestrzeń obecnego portu.

Zagadnienie budowania w łaściwych relacji krajobrazowych na styku pałac -  j e 
zioro w części merytorycznej sprowadza się do problem atyki krajobrazowej, plani
stycznej i architektonicznej. Warto uzmysłowić sobie ich złożoność i komplemen- 
tarność -  konsekwencje działań w obszarze założenia pałacowego lub portu zawsze 
dotyczyć będą wspólnej przestrzeni krajobrazowej i będą obserwowane w szerszej 
perspektywie. W ycinkowe, fragmentaryczne działania dotyczące jedynie wybranych 
obszarów Sztynortu nie popraw ią jakości rozpatrywanej przestrzeni, łatwo natomiast 
m ogą prowadzić do jej deprecjacji.

NARZĘDZIA KSZTAŁTOW ANIA I OCHRONY W ALORÓW  
KRA JO BRA ZO W Y CH

Profesjonalne kształtowanie pożądanych relacji krajobrazowych wymaga działań 
w ykraczających poza doraźne zmiany i korekty zdiagnozowanego stanu istniejącego, 
(co nie oznacza, iż należy z nich zupełnie rezygnować -  np. w zakresie szybkiego 
usunięcia w ielkoform atowych bilbordów reklamowych). Osiągniecie efektu synergii 
krajobrazowej współistniejących przestrzeni: naturalnej i kulturowej wymaga stw o
rzenia precyzyjnej podstawy prawno-planistycznej pozwalającej na długofalowe, 
konsekwentne i spójne działanie w zakresie konserwatorskim, projektowym  i reali
zacyjnym. Niezbędny je s t merytorycznie zaawansowany miejscowy plan zagospoda
rowania przestrzennego stworzony dla m iejscowości Sztynort W ielki -  z wyraźnie 
zogniskowaną problem atyką wzajem nych relacji i powiązań w sferze krajobrazowej

niego przedwojennego właściciela Sztynortu. Kolejnym etapem było podpisanie listu intencyj
nego, w którym właściciel obiektu wyraził wolę sprzedania zabytku za symboliczną złotówkę 
Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Gorlitz oraz Polsko-Niemieckiej 
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, jej siostrzanej organizacji w Warszawie. Ostateczną 
konsekwencją tych działań było przekazanie pałacu na rzecz wspomnianych fundacji 30 listo
pada 2009 r.
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i jednocześnie funkcjonalnej6. Za najistotniejsze zagadnienia takiego opracowania 
należałoby uznać:

1. Ustalenie zasięgu terytorialnego obejmującego całość miejscowości -  a w ięc: 
teren zespołu parkowo-pałacowego, obszar portu wraz z zapleczem, jezioro oraz 
wieś z czytelnie zarysowanym układem  przestrzennym  i funkcjonalnym, ongiś ściśle 
związaną z życiem  pałacu.

2. Ustanowienie najcenniejszych punktów, kierunków i otwarć widokowych 
jako chronionych, integralnych elementów zagospodarowania przestrzennego rozpa
trywanego obszaru.

3. Sprecyzowanie zasad ochrony zespołu pałacowo-parkowego, w tym  określe
nie dopuszczalnego zakresu adaptacji do w spółczesnych funkcji.

4. Określenie docelowej skali portu wynikającej z chłonność środowiska natu
ralnego i kulturowego -  w tym  fizycznych (np. związanych z liczbą przebywających 
równocześnie na terenie Sztynortu żeglarzy, turystów) ograniczeń percepcji krajo
brazowej.

5. Stymulowanie turystycznej funkcji wsi i moderowanie skali rozwoju w ob
szarze krajobrazowej interferencji jeziora i założenia pałacowego.

6. Określenie zasad prowadzenia bieżących i doraźnych działań w obszarze por
tu i jego otoczenia, w tym  opracowanie standardu przestrzennego obiektów tym cza
sowych, inform acji wizualnej oraz określenie ograniczeń w zakresie nośników ko
mercyjnych.

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu, w oparciu o który zyskiwałyby 
podstawę form alno-praw ną wszelkie działania inwestycyjne w przedm iotowym  tere
nie, należy uznać za niezbędne minimum. W poszukiwaniu pełniejszej formy chro
nienia i kształtowania unikatowych w skali regionu walorów naturalno-kulturowych 
Sztynortu można pójść krok dalej, nadając rozpatrywanemu obszarowi status parku 
kulturowego7. W konsekwencji jego powołania omawiana przestrzeń zyskałaby plan 
ochrony, obejmujący trzy istotne elementy: diagnozę, prognozę oraz ustalenia i w y
tyczne. Tak przygotowany m ateriał powinien stanowić m erytoryczną podstawę dla 
dalszych działań.

6 Obecnie miejscowość Sztynort jedynie we fragmencie objęta jest obowiązującym miej
scowym planem zagospodarowania przestrzennego -  plan dotyczy terenu zabudowy miesz
kaniowej we wsi Sztynort Duży I, uchwaliła go Rada Miejska w Węgorzewie (uchwała 
nr XIX/136/03 z 30 grudnia 2003 r.). Na pozostałe tereny Sztynortu Gmina Węgorzewo pod
jęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego: na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z 22.02.2010 r.

7 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.; art. 16: 
„Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 
uchwały może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zacho
wania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycz
nymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.”
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Związki krajobrazowe założenia pałacowo-parkowego w Sztynorcie W ielkim 
z jego naturalnym  otoczeniem  były bardzo ścisłe i przez w ieki wpływały na kom 
pozycję i kształt przestrzenny. H istoria ostatnich dziesięcioleci skutecznie zam azy
wała wysublimowane powiązania i relacje widokowe pałacu z jego bezpośrednim  
otoczeniem, przylegającym  parkiem, a w dalszej perspektywie z otaczającym i Szty- 
nort jezioram i. Dzisiaj ta  swoista symbioza naturalnego środowiska z dziedzictwem 
kulturowym  przestała być czytelna w bezpośrednim  odbiorze -  wiele cennych, uni
katowych elementów, które ją  tworzyły uległy zniszczeniu, dewastacji lub natural
nemu zanikowi. Obecny stan rzeczy, wynikający z pozostawienia cennego zabyt
ku destrukcyjnemu działaniu czasu, nieuchronnie prowadzi do jego kulturowego 
i fizycznego niebytu. Być może są to ostatnie chwile, w których powinny zapaść de
cyzje o podjęciu radykalnych działaniach ratunkowych.

Zagadnienie koegzystencji zabytku w jego naturalnym  otoczeniu w przypadku 
Sztynortu ma również swój równoległy, współczesny wymiar. Otwarcie kanału że
glownego między jeziorem  D argin a Jeziorem Sztynorckim umożliwiło odbiór za
łożenia pałacowego w nowym kontekście krajobrazowym  -  tafla jeziora  stała się 
aktywnym elem entem  ekspozycji czynnej, potencjalnie umożliwiającej widok syl
wety pałacu oraz towarzyszących, historycznych zabudowań z perspektywy natural
nego wnętrza krajobrazowego, za jak i można uznać Jezioro Sztynorckie. W praktyce 
jednak aktywność inwestycyjna kolejnych właścicieli portu w przeszłości i obecnie 
zdaje się nie uwzględniać takiego zagadnienia -  pierwszoplanowe, przypadkowe re
lacje widokowe skutecznie ograniczają percepcję historycznego tła krajobrazowego.

W sygnalizowanym aspekcie niezbędne jest, symultaniczne z ratowaniem  zabyt
ku, dostrzeżenie i zdiagnozowanie problem u krajobrazowego oraz nadanie zagadnie
niu widoku sylwety zespołu pałacowego z powierzchni jeziora  wysokiej -  niemalże 
równorzędnej rangi. W ynik tak prowadzonych działań może przynieść unikatowy 
w regionie synergiczny efekt. Nie da się jego skutecznie przeprowadzić w oparciu 
o fragmentaryczne, doraźne działania i wybiórcze decyzje administracyjne. Niezbędne 
je s t kompleksowe opracowanie planu ochrony i kształtow ania naturalno-kulturowej 
przestrzeni Sztynortu.
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SZTY N O RT -  A NATURA LANDSCAPE IN T E R IO R  IN SYNERGY W IT H  
TH E CU LTU RA L H ER IT A G E

Abstract. The paper presents the question of the co-existance of the palace 
in Sztynort and the surrounding park in their natural setting, on the shore of 
Sztynorckie Lake. The contemporary scenic relations of the landscape interior 
composed of the lake and the historic building have been lost due to the many 
years of transformations, often chaotic ones, in the analysed area. The present- 
day condition of the scenic relations and the manner in which the valuable 
palace is exposed today have been diagnosed. The negative consequences of the 
transformation of the shores of Sztynorckie Lake for the landscape values of this 
special place have been discussed. Some possible actions to be undertaken in order 
to protect the landscape values of the palace and its grounds have been suggested.

Key words: Sztynorckie Lake, palace and park grounds, scenic relations, landscape 
interior
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