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Marzena Bo˝ek-Zwierowicz
architekt krajobrazu

ODNOWIONE PARKI I OGRODY WARMII I MAZUR 
GALINY, WAJSZNORY, STOCZEK KLASZTORNY

G´sta sieç dawnych majàtków ziemskich na
Warmii i Mazurach, czyli majàtków o rodowo-

dzie wschodniopruskim, w swej powojennej historii
mia∏a kilka prze∏omowych okresów decydujàcych 
o formie przetrwania tych uk∏adów przestrzennych.
Dzia∏ania II wojny Êwiatowej, póêniej okres funkcjo-
nowania Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych oraz
przemiany gospodarczo-spo∏eczne lat 90. XX w.
wp∏yn´∏y na stan ich zachowania. Przekszta∏cenia
czy wr´cz dewastacje dotkn´∏y wszystkich elemen-
tów sk∏adowych, zarówno siedzib mieszkalnych 
z otaczajàcymi parkami, jak i folwarków wraz 
z komponowanym niegdyÊ wokó∏ nich krajobrazem
rolniczym. 

Niekwestionowana magia i uroda tych miejsc
przyciàga jednak entuzjastów. Mobilizuje ich do
dzia∏aƒ na rzecz ratowania tej cz´Êci dziedzictwa kul-
turowego mimo ogromnych problemów i nak∏adów
finansowych. W ostatnich latach, po d∏ugim okresie
zapomnienia, dzi´ki nowym nabywcom, pojedyncze
pa∏ace i dwory wraz z parkowym sàsiedztwem od-
zyskujà nale˝ne im miejsce w krajobrazie regionu.
Choç niekiedy wyrwane z kontekstu otoczenia, wy-
dzielone z dawnych wielkoobszarowych gospodarstw
rolnych, odzyskujà swój reprezentacyjny charakter.
Przywracana jest ich funkcja mieszkalna, cz´Êciej
jednak adaptowane sà na obiekty o charakterze hote-
larsko-pensjonatowym. 
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1. Galiny. Brama wjazdowa do kompleksu pa∏acowego. Fot. M. Zwierowicz.
1. Galiny. Entrance gate to the palace complex. Photo: M. Zwierowicz.
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Rewaloryzacja historycznych zespo∏ów archi-
tektonicznych i za∏o˝eƒ parkowych napotyka proble-
my ró˝norodnej natury. Dawne dwory i pa∏ace,
wczeÊniej stanowiàce integralny element majàtku
ziemskiego, dziÊ nierzadko oddzielone sà od fol-
warku, a otaczajàce je parki cz´Êciowo wyci´te lub
zabudowane. Wewn´trzne, cz´sto skomplikowane po-
dzia∏y w∏asnoÊciowe utrudniajà stworzenie spójne-
go i logicznego uk∏adu przestrzennego za∏o˝enia.
Problemy konserwatorskie uzale˝nione bywajà tak˝e
od wielkoÊci majàtku i zakresu prowadzonych prac.
Brak materia∏ów êród∏owych, wieloletnie prze-
kszta∏cenia czy ograniczenia finansowe cz´sto unie-
mo˝liwiajà przywrócenie zabytkowym za∏o˝eniom
po˝àdanej formy historycznej. Poszukiwanie dla nich
turystyczno-rekreacyjnych funkcji niejednokrotnie
sk∏ania do zastosowania rozwiàzaƒ, które w pewnych
przypadkach skutkujà kszta∏towaniem nowych prze-
strzeni parkowych. Opracowane w latach 90. XX w.
trzy dokumentacje rewaloryzacji zieleni zabytkowej
przywracanej krajobrazowi kulturowemu Warmii 
i Mazur obrazujà powy˝szà problematyk´. Projekty
parków powsta∏y w oparciu o ogromnà dokumentacj´
projektowà i technicznà dotyczàcà rewaloryzacji
zabytkowej architektury zespo∏ów i adaptacji ca∏oÊci
do wspó∏czesnych wymogów.

Galiny
Majàtek ziemski i wieÊ Galiny (niem. Gallingen),
po∏o˝ony niedaleko Bartoszyc, by∏ od XV w. do 
1945 r. siedzibà rodowà przyby∏ych z Saksonii
Eulenburgów. Sam majàtek by∏ pierwotnie Êrednio-
wiecznym za∏o˝eniem obronnym. Jego obecny uk∏ad
przestrzenny tworzà: wielokrotnie przebudowywany
zespó∏ pa∏acowy o rozbudowanej i zró˝nicowanej
bryle, kompleks folwarczny w pewnym oddaleniu 
od pa∏acu oraz liczàcy ponad 3 ha park krajobrazowy,
za∏o˝ony w po∏owie XIX w. 

Park, po∏o˝ony w zakolu rzeki o stromych
skarpach, by∏ stosunkowo niewielki w skali majàtku,
zatem cz´Êciowo funkcje parku przejà∏ otaczajàcy
za∏o˝enie rozleg∏y las wzd∏u˝ brzegów rzeki po
pó∏nocnej stronie majàtku. Od po∏udnia park ∏àczy∏
si´ ze obszernymi ogrodami u˝ytkowymi – sadami,
warzywnikami. Widok od po∏udnia zamyka∏a bry∏a
koÊcio∏a z cmentarzem. Na potrzeby gospodarcze
(m∏yn, gorzelnia) ujarzmiono rzek´, budujàc skom-
plikowany system urzàdzeƒ wodnych i tym samym
w∏àczajàc jà do kompozycji parku. Powsta∏ malow-
niczy uk∏ad wodny z rozleg∏ym stawem z wyspami,

2. Galiny. Niemiecka mapa topograficzna z pocz. XX w.
2. Galiny. German topographic map from the beginning of the
twentieth century.

3. Galiny. Wytyczne konserwatorskie: strefy ochrony konserwa-
torskiej zaznaczone na mapie niemieckiej z pocz. XX w. Opr. 
M. Zwierowicz.
3. Galiny. Conservation directives: conservation protection zones
marked out on a German map from the beginning of the twentieth
century. Prep. by: M. Zwierowicz.
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jàtkowi uk∏ad przestrzenny zbli˝ony do historycz-
nego. Zdewastowany pa∏ac otoczony by∏ zaroÊni´tym
parkiem o nieczytelnej kompozycji, pe∏nym bu-
dynków gospodarczych pracowników PGR. Staw by∏
suchy, a uk∏ad wodny na rzece ca∏kowicie zrujnowany.
Wyeksploatowany folwark chyli∏ si´ ku upadkowi. 

W programie u˝ytkowym rewaloryzacji majàt-
ku za∏o˝ono przeznaczenie wyremontowanego pa∏a-
cu na luksusowy pensjonat (apartamenty), a folwarku
– na pensjonat ze stajniami, stadionem jeêdzieckim,
krytà uje˝d˝alnià, kortem tenisowym i du˝ym zaple-
czem gastronomicznym (restauracja, winiarnia i ka-
wiarnia) oraz zapleczem techniczno-gospodarczym.

Wkrótce przystàpiono do realizacji zamierzeƒ na ska-
l´ rzadko spotykanà, z wielkim  szacunkiem do za-
stanego dziedzictwa i ogromnà dba∏oÊcià o historycz-
ny detal.

Za∏o˝eniem podstawowym przyj´tym w koncep-
cji rewaloryzacji majàtku, w tym tak˝e parku, by-
∏o przywrócenie mu dawnego charakteru siedziby
junkierskiej nawiàzujàcego do stanu z prze∏omu 
XIX i XX w. Wynika∏o to zarówno z potrzeb inwes-
tora, jak i mo˝liwoÊci wykorzystania zachowanych
czytelnych przekazów kartograficznych pochodzà-
cych w∏aÊnie z tego okresu, a potwierdzonych przez
Êlady w parku. 

KRAJOBRAZY

4. Galiny. Projekt rewaloryzacji parku. Opr. M. Zwierowicz.
4. Galiny. Project of park revalorisation. Prep. by: M. Zwierowicz.

5. Galiny. Wn´trze par-
kowe przed wsch. ele-
wacjà g∏ównego korpu-
su pa∏acu. Fot. M. Zwie-
rowicz.
5. Galiny. Park interior
next to the northern 
elevation of the palace
complex. Photo: M.
Zwierowicz.

tamà i kaskadami. Ca∏e za∏o˝enie
leÊno-parkowe z nieregularnym uk∏a-
dem Êcie˝ek i duktów, ∏àkami i past-
wiskami, zielenià Êródpolnà, siecià
alei przydro˝nych, ∏àczàcych zespó∏
pa∏acowy z podleg∏ymi folwarkami 
i wsiami, tworzy∏o Êwiadomie kszta∏-
towany krajobraz rolniczy.

Po 1945 r. majàtek podzielono.
Na terenie gospodarczym, obejmujà-
cym folwark, m∏yn, wieÊ folwarcz-
nà, grunty rolne, utworzono Paƒ-
stwowe Gospodarstwo Rolne. Tereny
leÊne przesz∏y we w∏adanie Lasów
Paƒstwowych. Sam pa∏ac wraz z przy-
leg∏ymi budynkami, nale˝àcy na
przestrzeni lat do kilku w∏aÊcicieli,
zosta∏ przeznaczony m.in. na oÊro-
dek kolonijny. W 1995 r. rezydencj´
wraz z parkiem, lecz bez ogrodów
u˝ytkowych, naby∏ prywatny inwes-
tor. Rok póêniej zakupi∏ zasadniczà
cz´Êç folwarku, co przywróci∏o ma-



6. Galiny. Wn´trze par-
kowe przy p∏n. elewacji
kompleksu pa∏acowe-
go. Fot. M. Zwierowicz.
6. Galiny. Park interior
next to the northern 
elevation of the palace
complex. Photo: M.
Zwierowicz.

7. Galiny. Mostek nad
rzekà we wsch. cz´Êci
parku. Fot. M. Zwie-
rowicz.
7. Galiny. Bridge over 
a river in the eastern
part of the park. Photo: 
M. Zwierowicz.

8. Galiny. Widok na
stary spichlerz z polany
w zach. cz´Êci parku.
Fot. M. Zwierowicz.
8. Galiny. View of the
old granary in a meadow
in the western part 
of the park. Photo: 
M. Zwierowicz.
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Projekt rewaloryzacji parku zak∏ada∏ odtworzenie
i uczytelnienie krajobrazowych wn´trz parkowych 
z rozleg∏ymi trawnikami, otwarcie widoków wewn´trz-
nych i w miar´ mo˝liwoÊci zewn´trznych, co wyma-
ga∏o wyci´cia znacznej cz´Êci m∏odego samosiewu.
Odtworzono sieç spacerowych alejek o nawierzchni
brukowanej, ziemnej lub trawiastej w bezpoÊrednim
otoczeniu pa∏acu oraz na skarpach, a tak˝e malowni-
cze kamienne schodki. W obr´bie dziedziƒca
pa∏acowego i budynków sàsiadujàcych oraz na
tarasach wypoczynkowych – przy oran˝erii i nad kas-
kadami – zaprojektowano nawierzchni´ z kostki ka-
miennej. W celu odizolowania parku od zewn´trz-
nych tras komunikacyjnych zachowano skupiny sa-
mosiewów drzew i krzewów oraz dosadzono krzewy
z innych cz´Êci parku. S∏u˝y temu tak˝e wysoki mur
ogrodzenia, w którym nie mo˝na by∏o zrealizowaç
przewidywanych „okien widokowych” ze wzgl´du
na ucià˝liwoÊç wspomnianych dróg. 

Niemo˝liwe okaza∏o si´ odtworzenie g∏ównej osi
widokowej z tarasu pa∏acowego na koÊció∏ i cmentarz
ze wzgl´du na rozroÊni´ty starodrzew. Konieczne sta∏o
si´ wprowadzenie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy parku
Êciany drzew przys∏aniajàcych widok na popegeerow-
skie osiedle bloków mieszkalnych w bezpoÊrednim

sàsiedztwie. Zaprojektowano odtworzenie, w oparciu
o rzek´, decydujàcej o charakterze parku skompliko-
wanej kompozycji uk∏adu wodnego: stawu z wyspà,
tamy i kaskad zbudowanych z kilkumetrowej wy-
sokoÊci kamiennych murów oporowych, z tarasami
kamiennymi oraz drewnianymi altanà i mostem nad
kaskadà. W dalszej cz´Êci parku brzegi rzeki ju˝ 
o naturalnym nurcie po∏àczy∏ drewniany ∏ukowy mo-
stek, a w pobli˝u kaskady kamiennej na zboczu jaru
poprowadzony zosta∏ kolejny mostek. Odtworzony 
w dawnym zarysie staw parkowy umo˝liwia urucho-
mienie lokalnej, nowoczesnej elektrowni wodnej od-
powiadajàcej potrzebom w∏aÊcicieli. Jej lokalizacja 
w jarze nie koliduje z kompozycjà parku. 

Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew, krze-
wów, bylin. Wa˝ny by∏ dobór gatunków i odmian
uwzgl´dniajàcy, obok oczywistych walorów estetycz-
nych, tak˝e przystosowanie do trudnych warunków
klimatycznych p∏n.-wsch. Polski. Ozdobne krzewy,
takie jak magnolie i rododendrony zaprojektowano 
w miejscach eksponowanych, ale zacisznych; kwit-
nàce rabaty – w najbli˝szym otoczeniu pa∏acu, przy
oran˝erii, szklanej werandzie, tarasach. W dalszych
cz´Êciach parku przewidziano naturalistyczne grupy
bylin i krzewów. Âciany drzew wokó∏ poszczególnych
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9. Galiny. Altana parkowa nad spi´trzeniami wody. Fot. M. Zwierowicz.
9. Galiny. Park bower above a dam. Photo: M. Zwierowicz.



wn´trz wspó∏tworzà starodrzew, wyselekcjonowane
egzemplarze samosiewu oraz dosadzone gatunki
iglaste lub barwnolistne, wzbogacajàce kompozycj´.
Wzd∏u˝ zewn´trznych dróg dojazdowych do pa∏acu
zaprojektowano aleje lipowe.

Scalenie majàtku poprzez wykup cz´Êci gospo-
darczej pozwoli∏o na to, by folwark pe∏ni∏ wszelkie
funkcje rekreacyjno-sportowe i us∏ugowe. Powsta∏a
stadnina z bogatym zapleczem noclegowym, gastro-
nomicznym, sportowym, gospodarczym oraz parkin-
gami. Park przy pa∏acu, po likwidacji z jego terenu
placów rekreacyjno-sportowych, zachowa∏ reprezen-
tacyjno-ozdobny charakter.

Obecnie w∏aÊciciele nadal realizujà pasje ogrod-
nicze, wzbogacajàc przestrzeƒ parku oraz wprowa-
dzajàc ozdobnà zieleƒ tak˝e na terenie folwarku. 

Do opieki nad zielenià zatrudniono ogrodnika. Za
prace rewaloryzacyjne w parku w∏aÊciciele otrzy-
mali w 2001 r. z ràk Ministra Kultury z∏oty medal 
w konkursie na najlepsze prace z zakresu ochrony
zabytkowych za∏o˝eƒ ogrodowych.

Warto zauwa˝yç przy okazji od˝ywanie tradycji,
jakà by∏ niegdyÊ wp∏yw kultury dworskiej na kultur´
wiejskà. Uporzàdkowane zosta∏o otoczenie domów,
rozkwit∏y przydomowe ogródki wiejskie i nabra∏y
barw, jak park pa∏acowy. Lasy Paƒstwowe, drugi w∏aÊ-
ciciel fragmentu dawnego majàtku galiƒskiego, upo-
rzàdkowa∏y i zorganizowa∏y Êcie˝k´ rekreacyjno-edu-
kacyjnà w dawnej cz´Êci leÊnej parku. Zosta∏o to za-
uwa˝one w szerszym aspekcie, to Galiny zwyci´˝y∏y
bowiem w plebiscycie na najciekawszà wieÊ przepro-
wadzonym wÊród czytelników „Gazety Olsztyƒskiej”.

11. Galiny. Rabaty
kwiatowe przy altanie
w cz´Êci p∏d. parku.
Fot. M. Zwierowicz.
11. Galiny. Flower
beds near a bower 
in the southern part 
of the park. Photo: 
M. Zwierowicz.

10. Galiny. Kamienne
schodki przy p∏n. ele-
wacji kompleksu pa∏a-
cowego. Fot. M. Zwie-
rowicz.
10. Galiny. Stone steps
next to the northern
elevation of the palace
complex. Photo: M.
Zwierowicz.



77

Wajsznory

Zespó∏ dworsko-parkowy w Wajsznorach (niem.
Weischnuren), po∏o˝ony w bliskiej odleg∏oÊci od
K´trzyna, to przyk∏ad jednego z licznych majàtków
ziemskich, jakie powstawa∏y w paƒstwie pruskim 
w XVIII-XIX w., a zachowa∏y si´ w formie ukszta∏-
towanej najcz´Êciej w 2. po∏. XIX w. Po 1945 r.
majàtek podzielono, przy czym dwór, park, cz´Êç fol-
warku, grunty rolne u˝ytkowa∏o Przedsi´biorstwo
Obrotu Zwierz´tami Hodowlanymi w K´trzynie.
Pozosta∏y teren rozparcelowano na dzia∏ki przydzie-
lone okolicznym rolnikom.

Uk∏ad przestrzenny majàtku tworzy∏y: droga do-
jazdowa z kolistym podjazdem prowadzàca od traktu
K´trzyn – Nakomiady; dwór sk∏adajàcy si´ z 2 cz´Êci:
starszej XIX-wiecznej i m∏odszej XX-wiecznej; 
3,5-hektarowy park po po∏udniowej i wschodniej
stronie dworu; folwark po∏o˝ony na zachód od niego,
bezpoÊrednio przy g∏ównym trakcie komunikacyj-
nym, oddzielony od cz´Êci dworskiej wàskim sta-
wem. Park podzielony by∏ na 2 cz´Êci ró˝niàce si´
charakterem zagospodarowania. Pierwsza, pó∏nocno-
wschodnia, po∏o˝ona w sàsiedztwie siedziby miesz-
kalnej, mia∏a charakter reprezentacyjny, który na-
dawa∏y mu atrakcyjne drzewa, krzewy ogrodowe,

KRAJOBRAZY

12. Galiny. Zabudowania folwarczne od strony wjazdu do cz´Êci gospodarczej. Fot. M. Zwierowicz.
12. Galiny. Farm buildings from the entrance to the farm. Photo: M. Zwierowicz.

13. Galiny. Zabudo-
wania folwarczne, 
w g∏´bi park. Fot. 
M. Zwierowicz.
13. Galiny. Farm
buildings, with the
park in the back-
ground. Photo: M.
Zwierowicz.
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rabaty kwiatowe oraz sieç swobodnych Êcie˝ek i alei. 
Cz´Êç druga, po∏udniowo-zachodnia, usytuowana na
skarpie, by∏a ogrodem u˝ytkowym z sadem i wa-
rzywnikami. Od wschodu park styka∏ si´ z rozleg∏ym 
pastwiskiem, natomiast od po∏udniowego zachodu 
z naturalnymi zadrzewieniami nad strumieniem.

Uk∏ad przestrzenny za∏o˝enia dworsko-parkowe-
go z folwarkiem zachowa∏ si´ w granicach zbli˝o-
nych do historycznych, ale z powa˝nymi stratami 
w liczbie budynków i wprowadzonymi nowymi po-
dzia∏ami w∏asnoÊciowymi. Zmiany w zagospodarowa-
niu majàtku, spowodowane przez wtórne wewn´trz-
ne podzia∏y w∏asnoÊciowe, niekorzystnie wp∏yn´∏y na
relacje funkcjonalno-kompozycyjne. Z zabudowaƒ
dworsko-folwarcznych zachowa∏y si´ jedynie: nowsza

cz´Êç dworu otoczona parkiem i stajnia przy dworze,
stanowiàce w∏asnoÊç obecnego w∏aÊciciela majàtku,
oraz cz´Êç kuêni przy podjeêdzie, jedna obora w sta-
nie ruiny, niewielki budynek gospodarczy.

Wi´ksza cz´Êç folwarku stanowi odr´bnà w∏as-
noÊç prywatnà ze wspó∏czesnà zabudowà. W czasach
gospodarowania Przedsi´biorstwa Obrotu Zwierz´-
tami Hodowlanymi na obrze˝ach parku wybudowano
du˝e budynki gospodarcze, a w jego Êrodku – hydro-
forni´ i studnie g∏´binowe.

Park zachowany w pierwotnych granicach, 
w wi´kszoÊci by∏ zaniedbany, u˝ytkowany jako 
pastwiska lub wybieg do prezentacji zwierzàt. 
Mimo zaniedbaƒ, zachowa∏y si´ czytelne Êlady daw-
nej kompozycji: ukszta∏towanie terenu, kompono-
wane formy roÊlinne – szpalery, aleje, grupy oraz
wspania∏y starodrzew parkowy w stosunkowo dob-
rym stanie zdrowotnym. Dawne ogrody u˝ytkowe za-
mieniono w pastwiska. Zachowa∏y si´ cz´Êciowo po-
wiàzania widokowe z krajobrazem rolniczym. Staw
mi´dzy parkiem a folwarkiem zosta∏ osuszony,
urzàdzenia wodne zdewastowane.

Teren za∏o˝enia dworsko-parkowego przezna-
czony przez obecnego w∏aÊciciela na cele miesz-
kalno-rekreacyjne (w powiàzaniu z pobliskim lot-
niskiem sportowym) oraz hodowlane (stadnina),
powi´kszony zosta∏ o cz´Êç po∏udniowo-zachodnià
(dawne nieu˝ytki). Planowana jest przebudowa 
dawnej hydroforni na baz´ noclegowà. Zagospo-
darowanie tego obszaru, okrojonego w stosunku do
stanu pierwotnego, musi pogodziç ró˝ne wymogi,
wynikajàce z wielu uwarunkowaƒ: historycznego
charakteru obiektu, jego znaczenia w regionie jako
atrakcji turystycznej, stanowiàcej jeden z wa˝nych
czynników jego rozwoju, a tak˝e potrzeb miesz-
kaƒców dworu i stadniny.

14. Wajsznory. Niemiecka mapa topograficzna z pocz. XX w.;
majàtek Wajsznory i sàsiedni w Wilamowie, obecnie lotnisko.
14. Wajsznory. German topographic map from the beginning of the
twentieth century: the Wajsznory estate and the neighbouring estate
in Wilamów, today: airstrip.

15. Wajsznory. Projekt re-
waloryzacji parku. Opr.
M. Zwierowicz.
15. Wajsznory. Project of
park revalorisation. Prep.
by: M. Zwierowicz.
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W zwiàzku z tym w projekcie rewaloryzacji za-
proponowano powi´kszenie parku i w∏àczenie do
kompozycji parkowej tak˝e dawnych ogrodów u˝yt-
kowych, niewykorzystywanej zdewastowanej cz´Êci
folwarcznej majàtku oraz sàsiadujàcych z parkiem
nieu˝ytków. W obr´bie tego ju˝ szeÊciohektarowego 
terenu koncepcja zak∏ada∏a wydzielenie kilku stref 
o ró˝nych funkcjach i sposobie zagospodarowania,
co wynika zarówno z kontekstu historycznego, jak 
i mo˝liwoÊci terenowych oraz koniecznoÊci przysto-
sowania do nowych funkcji. Wydzielono nast´pujà-
ce strefy:

q stref´ zagospodarowania historycznej cz´Êci parku
ozdobnego. Za∏o˝ono przywrócenie mu charakteru
reprezentacyjno-ozdobnego na potrzeby kameral-
nego wypoczynku, któremu s∏u˝à tarasy przy dwo-
rze i piwniczce-winiarni, altana parkowa, place wy-

poczynkowe, ∏awki. W tej cz´Êci przewidziana jest
rewaloryzacja parku zgodnie z dawnym charakte-
rem siedziby ziemiaƒskiej z prze∏omu XIX i XX w.
Polegaç ona b´dzie na odtworzeniu dawnych
wn´trz parkowych z tradycyjnym, stylizowanym
wyposa˝eniem (altany, tarasy, meble ogrodowe,
oÊwietlenie, rzeêby parkowe), nasadzeniu roÊlin 
ozdobnych wyst´pujàcych w parkach na terenie
dawnych Prus Wschodnich, odtworzeniu lub uczy-
telnieniu dawnych powiàzaƒ widokowych z otacza-
jàcym krajobrazem;

q stref´ zagospodarowania terenu dawnych ogrodów
u˝ytkowych. Zachodnio-po∏udniowa jej cz´Êç ma
byç przed∏u˝eniem parku ozdobnego i powiàzana 
z powi´kszonym stawem i strumieniem oraz takimi
atrakcjami, jak: rybaczówka z pomostem, altana 
na wyspie, „teatr na wodzie” nad strumieniem,
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16. Wajsznory. Za∏o˝enie dworsko-parkowe z lotu ptaka. Fot. M. Zwierowicz.
16. Wajsznory. Bird’s eye view of the manor-park premises. Photo: M. Zwierowicz.
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liczne ozdobne mostki. Elementem decydujàcym 
o charakterze tego wn´trza jest odtworzenie i prze-
kszta∏cenie stawu z formy „gospodarczej” na par-
kowà, charakteryzujàcà si´ urozmaiconà, malowni-
czà linià brzegowà, bogatà oprawà roÊlinnà i ar-
chitektonicznà. Cz´Êç po∏udniowa ma pe∏niç rol´
ozdobnego sadu i warzywnika oraz funkcje spor-
towo-rekreacyjne (korty tenisowe, uje˝d˝alnia);

q stref´ zagospodarowania fragmentu dawnego fol-
warku. Ma byç on zamieniony w mane˝ z wie˝ami
widokowymi i trybunami na potrzeby u˝ytkowni-
ków stadniny; 

q stref´ zagospodarowania dawnych nieu˝ytków 
nad strumieniem. Ma ono polegaç na w∏àczeniu ich
do kompozycji parkowej i nadaniu charakteru tere-
nu spacerowego z uroczyskami roÊlinnymi, most-
kami, ∏awkami. Jako ostoja ptactwa i drobnych
zwierzàt ma pe∏niç tak˝e funkcje dydaktyczno-
rekreacyjne oraz stanowiç os∏on´ przed p∏n.-zach.
wiatrami w celu stworzenia odpowiedniego mikro-
klimatu we wn´trzach parkowych.

Ca∏oÊç za∏o˝enia zostanie otoczona trwa∏ym
ogrodzeniem w miejscach eksponowanych nawiàzu-
jàcym do rozwiàzaƒ historycznych, a w pozosta∏ych
wyst´pujàcym w postaci metalowej siatki os∏oni´tej
k´pami zieleni. Do posiad∏oÊci prowadzi kontrolo-
wane wejÊcie z kordegardami. Aby zachowaç urod´
historycznego wn´trza parkowego, najpi´kniejsza
polana z pomnikowym szpalerem d´bów b´dzie od-
dzielona od ma∏o atrakcyjnych zabudowaƒ gospodar-
czych z 2. po∏. XX w. stylizowanym pe∏nym murem
z czerwonej ceg∏y.   

Prace rewaloryzacyjne w majàtku trwajà od
dwóch lat. Widoczne sà ich pierwsze efekty. Mo˝na
ju˝ stwierdziç, ˝e za∏o˝enie parkowe jest obecnie
bardziej atrakcyjne od jego historycznej formy.

17. Wajsznory. Widok z dworu na alej´ lipowà. Fot. M. Zwie-
rowicz.
17. Wajsznory. View of a linden avenue seen from the manor.
Photo: M. Zwierowicz.

18. Wajsznory. Widok
z dworu na staw par-
kowy. Fot. M. Zwie-
rowicz.
18. Wajsznory. View
of the park pond
seen from the manor.
Photo: M. Zwierowicz.



Stoczek Klasztorny

Stoczek Klasztorny (niem. Kloster Springborn) 
w gminie Kiwity to sanktuarium zwiàzane z kul-
tem Matki Bo˝ej Pokoju, jeden z kilku koÊcio∏ów 
pielgrzymkowych na Warmii. KoÊció∏ wybudowa-
ny zosta∏ w latach 1639-1641 przez biskupa Miko∏a-
ja Szyszkowskiego, który tu osadzi∏ zakon o.o. 
bernardynów. Zabudowania klasztorne wzniesiono 
w latach 1659-1677. Zespó∏ zosta∏ rozbudowany 
w poczàtkach XVIII w. Dobudowano wówczas m.in.
kru˝ganki z naro˝nymi kaplicami. By∏o to miejsce, 
w którym kult Matki Boskiej cieszy∏ si´ szczególnà
popularnoÊcià w XVII i XVIII w. Stoczek dorówny-
wa∏ wówczas znaczeniem Âwi´tej Lipce. W historii
najnowszej zapisa∏ si´ jako miejsce uwi´zienia

prymasa Stefana Wyszyƒskiego. Obecnie sanktu-
arium pozostaje pod opiekà Zgromadzenia Ksi´˝y
Marianów.

Ogród klasztorny, o powierzchni 1,60 ha, przy-
legajàcy do zespo∏u klasztornego od strony pó∏noc-
nej, ogrodzony jest z trzech stron murem z ceg∏y 
i kamienia polnego. Wzd∏u˝ muru po stronie wschod-
niej i pó∏nocnej roÊnie szpaler lip i klonów. W odle-
g∏oÊci ok. 5 m od muru poprowadzona jest aleja
grabowa, pierwotnie strzy˝ona, a obecnie rosnàca
swobodnie. Mur od strony zachodniej nie jest ob-
sadzony drzewami, w partii Êrodkowej obni˝ony,
dzi´ki czemu uzyskano otwarcie widokowe na ota-
czajàcy klasztor krajobraz. G∏ównà oÊ ogrodu sta-
nowi aleja z kilkoma zachowanymi starymi ˝ywot-
nikami zachodnimi, prowadzàca przez jego Êrodek,
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19. Stoczek Klasztorny.
Wytyczne konserwator-
skie: strefy ochrony kon-
serwatorskiej zaznaczone
na mapie niemieckiej 
z pocz. XX w. Opr. 
M. Zwierowicz.
19. Stoczek Klasztorny.
Conservation directives :
conservation protection
zones marked on a German
map from the beginning 
of the twentieth century.
Prep. by: M. Zwierowicz.

20. Stoczek Klasztorny. Plan
ogrodu. Opr. M. Zwierowicz.
20. Stoczek Klasztorny. Plan
of the garden. Prep. by: 
M. Zwierowicz.



od bramy wjazdowej w kierunku wzniesionej w la-
tach 60. XX w. kamiennej groty z figurà Matki Bos-
kiej. Przy alejach ustawiono kapliczki ró˝aƒcowe.

Wn´trze ogrodu w okresie powojennym cz´Êcio-
wo utraci∏o charakter u˝ytkowo-ozdobny. Zachowana
zosta∏a okresowo jedna z jego dawnych funkcji –
nadal s∏u˝y∏ jako ogród warzywny i sad, ale bez za-
chowania pe∏nej historycznej geometrycznej formy
przestrzennej. W pobli˝u klasztoru zachowa∏a si´
grupa starodrzewu, a tak˝e za∏o˝ono ma∏y ogród
ozdobny o wspó∏czesnej aran˝acji – z nieregularnym
stawem i rabatami bylinowymi.

Pod koniec lat 90. XX w., mimo trudnej sytuacji
finansowej klasztoru, zapad∏a decyzja o uporzàdko-
waniu przyklasztornego ogrodu. Podstaw´ prac
stanowi∏y wytyczne konserwatorskie, które powsta∏y
w oparciu o materia∏y kartograficzne z prze∏omu XIX
i XX w., badania terenowe ogrodu oraz informacje
opiekunów ogrodu. Za∏o˝eniem by∏y te˝ minimalne
koszty. 

Koncepcja rewaloryzacji zak∏ada∏a przywróce-
nie geometrycznego uk∏adu kwaterowego z podzia-
∏em ca∏oÊci terenu na dwie funkcje i zachowaniem
wszystkich elementów historycznych. G∏ówna aleja
˝ywotnikowa oddziela po∏udniowy ogród ozdobno-
wypoczynkowy, zwiàzany bezpoÊrednio z budyn-
kiem klasztoru, od pó∏nocnego ogrodu u˝ytkowego
przy budynkach gospodarczych. Wytyczono nowe
Êcie˝ki ogrodowe o nawierzchni ˝wirowo-ziemnej
wydzielajàce trawiaste kwatery, odtworzono alej´
˝ywotnikowà uzupe∏nionà rabatami kwiatowymi.
Koliste place na skrzy˝owaniu alei zosta∏y równie˝
podkreÊlone rabatami kwiatowymi, w przysz∏oÊci
majà byç uzupe∏nione rzeêbami sakralnymi. W cz´Ê-
ci u˝ytkowej planuje si´ odtworzenie sadu i wa-
rzywników. Na przekszta∏cenie w regularne kwatery
czeka ogródek skalny przy klasztorze, pilniejszà
kwestià jest bowiem remont nie tylko muru wokó∏
ogrodu, ale przede wszystkim ca∏ego kompleksu
koÊcielno-klasztornego.

21. Stoczek Klasztorny. Widok
ogrodu z wie˝y koÊcielnej. Fot.
w∏. Archiwum Ksi´˝y Maria-
nów w Stoczku Klasztornym.
21. Stoczek Klasztorny. General
view from the church tower.
Photo in the coll. of the Marian
Archive in Stoczek Klasztorny.

22. Stoczek Klasztorny. Widok 
z wn´trza ogrodu na klasztor.
Fot. w∏. Archiwum Ksi´˝y Maria-
nów w Stoczku Klasztornym.
22. Stoczek Klasztorny. View of
the monastery seen from the 
garden interior. Photo in the 
coll. of the Marian Archive in
Stoczek Klasztorny.
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23. Stoczek Klasztorny. Widok kompleksu klasztornego z ogrodem z lotu ptaka. Fot. w∏. Archiwum Ksi´˝y Marianów w Stoczku Klasztornym.
23. Stoczek Klasztorny. Bird’s eye view of the monastic complex with a garden. Photo in the coll. of the Marian Archive in Stoczek
Klasztorny.

W zwiàzku ze spo∏ecznym charakterem wyko-
nawstwa przy udziale parafian oraz ograniczeniami
finansowymi, nie zawsze by∏o mo˝liwe zastosowa-
nie zalecanych rozwiàzaƒ. W konsekwencji po kilku
latach pewne fragmenty wymagajà korekt. Dotyczy
to np. doboru roÊlin na obwódkowe rabaty kwiato-
we, umo˝liwiajàce zachowanie odpowiednich pro-
porcji poszczególnych elementów kompozycji roÊlin-
nych, czy wykorzystania powiàzaƒ ogrodu z otacza-
jàcym go krajobrazem poprzez „okno widokowe”. 

W wytycznych konserwatorskich wskazano tak-
˝e na koniecznoÊç rewaloryzacji wirydarza klasz-
tornego oraz obj´cia ochronà konserwatorskà otocze-
nia kompleksu wraz z alejami przydro˝nymi prowa-
dzàcymi do koÊcio∏a i klasztoru. Po pozytywnych
doÊwiadczeniach p∏ynàcych z zagospodarowania
ogrodu, ksi´˝a marianie podj´li decyzj´ o zagospo-
darowaniu otoczenia ca∏ego kompleksu. Dotyczy to

takiej aran˝acji przestrzeni, by zachowaç i wyekspo-
nowaç charakter sacrum, os∏oniç lub wyeliminowaç
elementy dysharmonijne (np. sieç s∏upów elektrycz-
nych na przedpolu kompleksu), stworzyç odpowied-
nià ekspozycj´ widokowà za∏o˝enia od „naprowadza-
jàcych” kapliczek przydro˝nych do dominanty wie˝y
koÊcielnej.

Starania klasztoru zosta∏y docenione. Zosta∏ on
nagrodzony w 2001 r. srebrnym medalem za najlep-
sze urzàdzenie nowej zieleni towarzyszàcej obiektom
zabytkowym w konkursie Ministra Kultury.

Przedstawione parki, ka˝dy o innym charakterze,
wymagajàce ró˝nego zakresu prac i nak∏adów finan-
sowych, zosta∏y przywrócone do ˝ycia. Odtworzono 
i wzbogacono ich dawne funkcje. Sta∏y si´ wa˝nym
punktem nie tylko na mapie turystycznej regionu, ale
tak˝e miejscem specjalistycznych spotkaƒ dotyczà-
cych problematyki architektury krajobrazu, ochrony
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In recent years, individual palace – and manorial-
park premises in Warmia and Mazuria, until recent-

ly degraded, are being revalorised and adapted for
hotels and boarding houses. These undertakings are
associated with various conservation problems. Three
documentations of the revalorisation of historical
greenery, conceived during the 1990s, illustrate the
issues in question. 

Since the fourteenth century the landed estate and
village of Galina have been the seat of the Eulenburg
family. The estate is comprised of an oft-rebuilt 
palatial complex, a farm, and a landscape park locat-
ed in a river meander and merging with the local 
forest. The woodland-park premise possesses an
expanded water configuration, and encompasses an
irregular network of paths and tracks, meadows and
pastures, balks, and lanes, all of which comprise an
intentionally shaped agricultural landscape. After
1945 Galina was divided between several users.
During the 1990s, the by then devastated estate was
purchased by a private investor. The original re-
valorisation and adaptation programme assumed the
establishment of a luxurious boarding house in the
palace, and a boarding house together with sports,
gastronomical and technical-utility facilities in the
farm. The revalorisation project relating to the park
foresaw the recreation of landscape interiors and 
a water configuration decisive for the park’s 
character. In 2001 the revalorisation of the park was
recognised by the Minister of Culture (a special
award). 

The manorial-park complex in Wajsznory originat-
ed in the eighteenth-nineteenth century. After 1945
the estate was assigned to numerous users, and sub-
jected to considerable unfavourable transformation.
In 2002 it was taken over by an investor. Its compo-
nents include a nineteenth – twentieth-century manor
house, a farm, and a park composed of a decorative
part, an orchard, and a vegetable garden. Today, the
whole premise is intended for residential-leisure pur-
poses and a stock farm; additionally, it encompasses
part of a wasteland. Within the available six-hectares
the new owners distinguished stately, leisure, sports
and forest areas. The revalorisation, conducted for the
past two years, has already rendered the park premise
much more attractive than its historical form. 

Stoczek Klasztorny is a Marian sanctuary associat-
ed with the cult of Our Lady of Peace. The church and
the monastic buildings come from the seventeenth
century, and the garden has preserved a row of linden
and maple trees, a hornbeam avenue, and the remnants
of a thuya lane along the main axis of the garden.
During the post-war period, the garden interior lost its
former utilitarian-decorative character; current efforts
aim at a restoration of the premise’s former features.
In 2001 the monastery was awarded a silver medal in
a competition held by the Minister of Culture. 

The above mentioned parks have become impor-
tant highlights on the tourist map of the region as well
as the site of meetings held by specialists dealing with
landscape architecture and the education of academic
students and secondary school pupils. 

RESTORED PARKS AND GARDENS IN WARMIA AND MAZURIA 
GALINY, WAJSZNORY AND STOCZEK KLASZTORNY

dziedzictwa kulturowego oraz
edukacji m∏odzie˝y szkolnej 
i studentów. Pociàga to za so-
bà korzyÊci materialne dla spo-
∏ecznoÊci lokalnej, co nie jest
bez znaczenia w regionie o du-
˝ym wskaêniku bezrobocia.
Nadal trwajà prace rewalory-
zacyjne i piel´gnacyjne w ob-
r´bie samych za∏o˝eƒ i stop-
niowo wykraczajà poza ich gra-
nice, by w sposób harmonijny
wpisywaç si´ w krajobraz
kulturowy Warmii i Mazur.

24. Stoczek Klasztorny. Widok na ogród ozdobny od strony wejÊcia do ogrodu. Fot. M. Zwierowicz.
24. Stoczek Klasztorny. View of the ornamental garden seen from the garden entrance. Photo: 
M. Zwierowicz.

Mgr in˝. Marzena Bo˝ek-Zwiero-
wicz, architekt krajobrazu, jest
autorkà opracowaƒ studialnych
krajobrazu kulturowego, doku-
mentacji konserwatorskich za-
bytkowej zieleni oraz projektów
rewaloryzacyjnych zabytkowych
parków, ogrodów i cmentarzy.




