
KANAŁ MAZURSKI

Kanał Mazurski miał pierwotnie połączyć 
dzisiejszą Pętlę Jezior Mazurskich z Morzem 
Bałtyckim, wyrównując tym samym różnice 
gospodarcze pomiędzy północnymi a połud-
niowymi Prusami Wschodnimi przez 
wymianę drewna z dzisiejszych Mazur za 
węgiel z dzisiejszego Kaliningradu.

Kanał, który swoje korzenie ma jeszcze w XVII 
wieku, zaczął powstawać na początku wieku 
XX, a więc “spóźnił się” na europejską erę 
kanałów. Nie mniej jednak jego projekt to 
przykład wielkiej myśli technicznej ówcze-
snych inżynierów wodnych, przejawiającej się 
między innymi w niespotykanych nigdzie 
indziej bardzo wysokich stopniach wodnych.

Późne rozpoczęcie budowy i następujące po niej 
kon�ikty zbrojne przyczyniły się do 
porzucenia realizacji projektu. Kanał Mazurski 
poddał się postęującej sukcesji naturalnej, a 
jego niejasny status bytu każe zastanawiać się nad 
twórczym wykorzystaniem nieukończonej 
infrastuktury hydrotechnicznej we współczesnym 
planowaniu.

SZLAK TURYSTYKI
ANGAŻUJĄCEJ
WZDŁUŻ KANAŁU
MAZURSKIEGO
Podstawową funkcją szlaku jest budowanie 
tożsamości kulturowej trzeciego pokole-
nia migrantów na Ziemie Odzyskane. 
Wędrówka wzdłuż Kanału, który w świetle tej 
pracy stał się symbolem nieciągłości 
kulturowej obszaru pogranicza ma wymiar 
także metaforyczny, wymagając od uczest-
nika zaangażowania i pokonywania 
pewnych etapów, które można by odnieść do 
wspomnianego wcześniej rytuału przejścia. 
Działania w sferze Kanału powinny tę 
wędrówkę wskazać i zaznaczyć, nie odkry-
wając w całości tego, co do odkrycia 
pozostaje. To właśnie szczerość zastanej 
materii są podstawowymi wartościami, którymi 
należy się kierować w rozstrzyganiu losu Kanału 
Mazurskiego. Z tego powodu duża część tej 
pracy poświęcona jest wnikliwej obserwacji 
tego, co jest, tego co było w badaniach 
źródłowych w celu zaproponowania tego co 
będzie i dodania kolejnej warstwy do palimp-
sestu Kanału Mazurskiego.
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Architektura pawilonowa na Kanale MazurskimB

HISTORIA 
I TOŻSAMOŚĆ

Historia Kanału Mazurskiego jako elementu 
pruskiego dziedzictwa kulturowgo jest trudna i 
skomplikowana. Wszak dziedziczy się zazwy-
czaj po przodkach, a dzisiejsze Mazury pozbaw-
ione są ciągłości historycznej i etnicznej, która 
mogłaby rzutować na silne związki ich miesz-
kańców z miejscem, w którym żyją.

STREFY
DOSTĘPNOŚCI

W analizie powiązań komunikacyjnych posłużo-
no teorią Kevina Lyncha nt. węzłów. Na potrzeby 
badań, wzorce te zostały przystosowane do 
badania drogi wodnej jaką jest Kanał Mazurski.
 Przeanalizowane węzły Kanału Mazur-
skiego i przestrzenie pomiędzy nimi można 
pogrupować na strefy dostępności. Wzdłuż 
polskiej części Kanału wyróżniono pięć stref. Są 
one ograniczone i zde�niowane środkami 
transportu, którymi można się do ich skrajnych 
części dostać. Są to kolejno:

— I strefa dostępności umożliwiająca porusza-
nie się komunikacją zbiorową, samochodem, 
większymi jednostkami pływającymi, rowerem i 
pieszo,
— II strefa dostępności, umożliwiająca porusza-
nie się samochodem, mniejszymi jednostkami 
pływającymi, rowerem i pieszo,
— III strefa dostępności umożliwiająca porusza-
nie się mniejszymi jednostkami pływającymi, 
rowerem i pieszo,
— IV strefa dostępności umożliwiająca porusza-
nie się wyłącznie pieszo,
— V strefa dostępności umożliwiająca porusza-
nie się samochodem, rowerem i pieszo.
 
 Granice tych stref nakładają się na 
lokalizację  śluz na Kanale. Oznacza to, że mogą 
one w pewnym sensie nadal funkcjonować 
zgodnie z przeznaczeniem. Współczesne 
korzystanie z Kanału Mazurskiego mogłoby się 
sprowadzać do “śluzowania doświadczeń”, czyli 
kreować odkrywanie go w sposóby o różnych 
stopniach zaangażowania - im jest ono większe, 
tym większa szansa, że osoba zainteresowana 
zdecyduje się na mniej komfortowy środek 
transportu, by pogłębiać swoją wiedzę. 

ARCHITEKTURA
POGRANICZA

NARRACJA KANAŁU MAZURSKIEGO

Architektura pogranicza bogata jest w 
XIX-wieczne układy wiejskie, XX-wieczne 
budownictwo socjalne lat 30, oraz w infrastruk-
turę hydrologiczną Kanału Mazurskiego. Dzielą 
się one na cztery kategorie: 

— architektury sakralnej, 
— majątków wiejskich, 
— zagród wiejskich i 
— infrastruktury.

Wszystkie typy tej zabudowy są jednak mocno 
osadzone w pruskiej tradycji budownictwa. Z 
tego powodu, zbadane obiekty architektury 
pogranicza można rozłożyć na spektrum 
lokalnego środowiska kulturowego.

Na środku spektrum znajdują się elementy 
związane z Kanałem Mazurskim - domy 
śluzowego. Bez wiedzy o regionie, mogłyby być 
przypisane do wiejskiej architektury XIX-wiec-
znej. To oznacza, że łączenie współcze-
snych technologii z lokalnymi tradycjami 
było stosowane już wlatach 30 XX wieku i 
ten dobry wzorzec projektowy powinien 
być kontynuowany poprzez utrzymanie 
balansu pomiędzy nowym, a starym w 
nowych działaniach - niemal 100 lat 
później.
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PRZEBIEG SZLAKU - SKALA MAKRO
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... i przeprawić się na drugą stronę

7 pod Śluzą Piaski można zwrócić kajak i 
wypożyczyć sprzęt do wspinaczki

9

9

pod Śluzą Bajory można odpocząć na pomoście,
lub wspiąć się na pozostałości budowli

10 platforma sygnalizuje bieg 
Kanału nad przepustem

11 Śluzą Długopole schodzimy
w otwarty wiejski krajobraz

12 z mostu w Brzeźnicy obserwujemy
pawilon-most na granicy państwa

j. Oświn

j. Rydzówka

j. Węgielsztyńskie

j. M
amry

O
B W

Ó D  

P O L S K A   P O L S K A    P O L S

K

A
   

lokalizacje opracowania w skali mezo
przebieg szlaku turystycznego przebieg szlaku turystycznego przez wodę

punkty programowe i elementy narrracji

Brzeźnica Brzeźnica Brzeźnica Brzeźnica

Brzeźnica

kapliczki 
przydrożne

zabudowa 
inwentarska

zabudowa 
mieszkalna

zabudowa 
pracownicza

rezydencje przemysł rolniczy

infrastruktura 
drogowa

infrastruktura 
hydrotechniczna

zabudowa 
gospodarcza

zabudowa 
gospodarcza

obsługa 
infrastruktury

cerkwie

Guja Guja Guja

Guja Bajory Małe

Węgielsztyn Leśniewo Kałki Kałki

Kałki

Przystań

Bajory Małe

ob
ie

kt
y 

sa
kr

al
ne

za
bu

do
w

a 
za

gr
od

ow
a

ob
ie

kt
y 

sa
kr

al
ne

m
aj

ąt
ki

 w
ie

js
ki

e

m
aj

ąt
ki

 w
ie

js
ki

e

in
fr

as
tr

uk
tu

ra

równowaga pomiędzy tradycjąa technicznymi uwarunkowaniami

in
fr

as
tr

uk
tu

ra

in
fr

as
tr

uk
tu

ra

m
aj

ąt
ki

 w
ie

js
ki

e

m
aj

ąt
ki

 w
ie

js
ki

e

spektrum lokalnego środowiska kulturowego

tradycja 
lokalna

kształtowana 
latami i 

długotrwała,
 realizowana 
przez dużą

liczbę jednostek 
bez wyjątkowej 

specjalizacji

wpływy
zewnętrzne

nadchodzące falami i 
krótkotrwałe,

zdeterminowane przez  
nurty lub techniczne

uwarunkowania, 
egzekwowane przez 

jedną lub kilka wykwali�-
kowanych jednostek

(architekt, radca budow-
lany itp.)

skala

START PODRÓŻY

KONIEC PODRÓŻY

schemat 
liniowy kanału

przepustowość 
kanału

dostępność 
punktowa

strefy 
dostępności

powiązania 
komunikacyjne

model ciągłości kanału

gr
ad

ie
nt

 d
os

tę
pn

oś
ci

 - 
pr

ze
pu

st
ow

oś
ć 

ka
na

łu

do
st

ęp
no

ść
 p

un
kt

ow
a

dostęp...

km 0,0

km 1,2

km 2,9
km 3,1

km 4,4km 4,5

km 5,0

km 5,5

km 9,1

km 9,7

km 14,1

km 14,7

km 18,3

km 19,7

km 21,0

km 18,1

km 16,7

km 12,9

źródło kanału // jezioro Mamrymost drogowy

dostęp wodny (statki)

dostęp kolejowy

dostęp z Wielkiej Pętli Mazurskiej

trasa 650 Węgorzewo - Kętrzyn

dostęp z mostu drogowego

droga drugorzędna z Gui

droga drugorzędna Kałki - Brzeźnica

droga drugorzędna Bajory - Srokowo

indywidualnie z Rydzówki

dostęp kołowy

dostęp pieszy

dostęp wodny większą jednostką
dostęp wodny mniejszą jednostkądostęp kołowy ograniczony (rower)

pieszyPOI point of interest 
śluza na Kanale
bariera naturalna lub sztuczna
źródło Kanału
granica administracyjna

stalowy most kolejowy

zapora ze ścianek Larsenajaz walcowy

grodza 

grodza 

grodza grodza z przepustem 

śluza Leśniewo Górne
śluza Leśniewo Dolne
przepust pod drogą

jezioro Rydzówka

jaz walcowy

most drewniany

śluza Piaski

śluza Bajory

śluza Długopole

most w Brzeźnicy

granica państwa

most drogowy w Bajorach

ruiny mostu betonowego

dostęp wodny ograniczony (kajak)
dostęp pieszy
dostęp �zyczny ograniczony 
administracyjnie

rowerem
kajakiem
samochodem
większą jednostką pływającą

je
zi

or
o 

Ry
dz

ów
ka

km 21,0

km 19,7

km 18,3

km 14,7

indywidualnie z Rydzówki

droga  Wegorzewo - Kętrzyn

I

II

III

IV

V

D1

D2

D3

D4

D5

11

2
34

5

6

78

9

10

11

początek trasy

koniec trasy

miejsca 
stopniowego
pogłębiania
wiedzy2

6

3

8

9

elementy
architektury
naprowadzającej

4

5

7

11

10

D1

D2

D3

D4

D5

RITES DE PASSAGE
Zgodnie z teorią Zdzisława Macha, przenoszącą fazy rites de passage 
z teorii Arnolda Van Gennepa i Victora Turnera na trzy następujące po 
sobie pokolenia, trzecia generacja migrantów na Ziemie Odzyskane 
podejmuje działania mające na celu budowanie swojej tożsamości na 
zastanych terenach.
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Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego
Alicja Maculewicz // dyplomowa praca magisterska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei // UAP 2020



SKALA MEZO - 
PUNKTY NA SZLAKU

W celu zademonstrowania idei stojącej za Szlakiem Turys-
tyki Angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego, wybranych 
zostało 11 punktów wzdłuż jego cieku. Tam, gdzie możli-
we, szlak poprowadzony jest zgodnie z rzeźbą terenu lub 
linią brzegową, a wybrane elementy szlaku są zloka-
lizowane prostopadle lub równolegle do biegu Kanału. 

Bordowy kolor, wywodzący się z koloru rdzy oraz 
koloru farby przemysłowej użytej do zabezpieczenia 
stalowych elementów infrastruktury hydrotechnicznej, 
odbity jest w projektowanych elementach i prowadzi 
przez całość szlaku wzdłuż Kanału Mazurskiego, spełnia-
jąc założenie narracji i prowadzenia kolorem w niez-
badanym, często zawiłym krajobrazie.

nad Rydzówką można wypożyczyć kajak...D

...i kontynuować podróż po drugiej stronie
jeziora!
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drewniana konstrukcja

organiczne formy z blachy falistej

drewniany pomost

zestawienie projektowanych struktur z istniejącą infrastrukturą hydrotechniczną Kanału MazurskiegoF

NAJLEPIEJ NIE ROBIĆ NIC

SKALA MIKRO -
ARCHITEKTURA

Kluczem nie jest tutaj zaprojektowanie 
wiecznej struktury, dorównującej lub 
przewyższającej to, co ma ochronić, a raczej 
kreacja neutralna i sugerująca, licząca się z tym, 
że wraz z czasem i sukcesją naturalną sama 
może przeminąć. 

Badania tematu doprowadzają bowiem do 
wniosku, że nie da się odpowiedzieć 
architekturą na wszystko i czasem wręcz 
trzeba sobie zadać pytanie nie „jak 
budować?” a „jak nie budować?”. 

Kanał Mazurski ma w sobie wystarczająco 
przejmujący ciężar zarówno historyczny jak i 
fizyczny, że nie zawsze zasadnym wydawało się 
coś do niego dodawać, jak tylko podkreślać 
jego walory. Dlatego sugerowany w tej pracy 
projekt jest tylko dodatkiem, uchylającym 
rąbka tajemnicy i zapraszającym do 
zwiedzania założenia, które samo w sobie 
dostarcza satysfakcjonujących doświadczeń, 
zwłaszcza, gdy łączy się je z ekstremalną 
wspinaczką czy przedzieraniem się przez 
zarośla.

Koncepcja zakłada uzupełnienie 
szlaku turystycznymi architekturą 
narracyjną o charakterze pawilo-
nowym. Głównym elementem paw-
ilonu jest drewniany szkielet – struk-
tura (a), uzupełniona osobnymi kuba-
turami (b) o opływowych formach, 
nawiązujących do kontekstu 
architektury, jakim w przeważającym 
stopniu jest zieleń. Zacierana, lustrza-
na blacha falista, którą są wykońc-
zone ma tę zieleń odbijać, ale i 
rozpraszać. Kubatury posadowione 
są na podestach lub pomostach 
drewnianych (c), będących miejscem 
obserwacji przyrody. 

Pawilon stanowi formę wyjściową do 
innych elementów szlaku, będących 
wariacją na temat jego struktury, a 
także proporcji innych budowli 
hydrotechnicznych, np. sterówek 
jazów walcowych. 

nowe nasadzenia są przesłoną przed kulminacyjnym
widokiem z mostu w Brzeźnicy

J

Za nowymi nasadzeniami wzdłuż drogi prowadzącej z folwarku Brzeźnica do folwarku Kałki, w miejscu jej przecięcia z Kanałem Mazirskim jest stary, stalowy most w Brzeźnicy 
będący końcem wycieczki. Szlak Turystyki Angażującej kończy się tutaj. Drzewa stanowią kurtynę dla ostatniego spektaklu na scenie, którą jest most w Brzeźnicy. Jedno, 
pomalowane na bordowo przęsło kadruje wgląd na ostatni element szlaku - drugi most.

Mimo, iż pozornie łączy on dwa brzegi Kanału, nie może zostać przebyty, ponieważ znajduje się w zmilitaryzowanej stre�e przygranicznej Obwodu Kaliningradzkiego. To widoczny 
symbol  niewidocznej przecież granicy przecinającej Kanał Mazurski w pół, chociaż, może kiedyś, uda się osiągnąć porozumienie pomiędzy dwoma państwami, któe doprowadzi do 
podjęcia działań na Kanale Mazurskim. Do tego czasu, most służy także jako symbol nadziei - nadziei, że tak jak ten most łączy dwa brzegi, tak Kanał Mazurski będzie mógł 
kiedyś połączyć oba kraje....

TUTAJ KOŃCZY SIĘ SZLAK (NA RAZIE)

punkt widokowy na most-symbol - symbol nadziei, na połączenie dwóch państw Kanałem Mazurskim....K

ścieżki i chodniki ułatwiają przedostanie się przez zalaną śluzę Bajory MałeG

wieża obserwacyjna sygnalizuje kontynuację szlaku w otwartym krajobrazie pograniczaG

schody prowadzące ze śluzy Długopole 
w krajobraz wiejski

I

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

10 20 50 m

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1718

19

20

maszt nawigacyjny

2 pawilon edukacyjny

3 Śluza Leśniewo Górne

4 kładka piesza

5 am�teatr do projekcji 
mappingu

6
7 platforma komunikacyjna

schody na Śluzie 
Leśniewo Dolne

8 maszt nawigacyjny z pomostem
wypożyczalni kajaków

9 maszt nawigacyjny 
z pomostem widokowym

10 pawilon z wypożyczalnią 
sprzętu 

11 Śluza Piaski

12 pawilon z wiatą 
turystyczną

13 Śluza Bajory

14 kładka piesza

15 platforma komunikacyjna

16 schody na Śluzie Długopole

17 schody przyczółka mostu

18 nowe nasadzenia

19 punkt widokowy na
granicę państwa

20 pawilon - most

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
st

re
fa

 I
st

re
fa

 II
st

re
fa

 II
I

st
re

fa
 IV

st
re

fa
 V

most w Brzeźnicy
punkt widokowy na
granicę państwa

południe

schody w przyczółku
sygnał kolorystyczny do

podążania szalkiem

pawilon - most
widoczny, ale niedostępny,

symbol granicy

granica
z Obwodem

Kaliningradzkim

pastwiska

Śluza Piaski
zwiedzanie i nauka in situ

pawilon informacyjny
na Kanale Mazurskim

wieża obserwacyjna sygnalizuje kontynuację szlaku w otwartym krajobrazie pogranicza8

Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego
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