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CZĘŚĆ I – historia

W

e wczesnym średniowieczu ziemia
szczycieńska zamieszkana była
przez pruskie plemiona Galindów.
W XII wieku, w wyniku najazdów
książąt mazowieckich obszar ten znacznie się wyludnił. W następnym stuleciu impulsem do ponownego
zasiedlenia i ożywienia gospodarczego stało się państwo krzyżackie. Linia stałego osadnictwa przebiegała
jednak na północ od Szczytna. Jej zasięg wyznaczały
wsie: Burdąg, Stare Kiejkuty i Miętkie; jedynym miastem w tej części Mazur był Pasym. Miejsce dzisiejszego Szczytna zajmowała puszcza, zaś jedynym śladem
stałego osadnictwa był zamek oraz położona w jego
sąsiedztwie Bartna Strona, niewielka osada bartników
i myśliwych. Zalążkiem dzisiejszego miasta stała się
funkcjonująca przy zamku osada służebna.
Po utworzeniu księstwa pruskiego w 1525 roku
wzrosło znaczenie kontaktów handlowych pomiędzy
Rzeczpospolitą a Prusami. Szczytno, położone na
ważnym szlaku Królewiec – Warszawa, znalazło się
w dogodnym położeniu komunikacyjnym. Szczycieński
zamek stał się siedzibą starosty książęcego. Niewielka
dotychczas osada podzamkowa znalazła się w centrum zainteresowania starostów, którzy skutecznie
wspierali miejskie ambicje mieszkańców. Przed rokiem
1586 starosta szczycieński Jonasz von Dobeneck sprowadził 16 rzemieślników niemieckich, nadając im, na
prawie chełmińskim, parcele po południowej stronie
ówczesnej drogi Rynkowej (dzisiaj ul. Odrodzenia).
Zagrodników wcześniej zamieszkujących osadę przesiedlono do Bartnej Strony lub w okolice dawnego
folwarku zamkowego. Działania te stanowiły impuls
do rozwoju osady i stopniowego przekształcania jej
w samodzielny organizm miejski. Celem mieszkańców
stało się uzyskanie przywilejów, które stanowiłyby
oś rozwoju gospodarczego miasta. Było to prawo do
odbywania cotygodniowych targów oraz przywilej
warzenia i wyszynku piwa.

ZAMEK KRZYŻACKI
Pierwszą, drewnianą strażnicę wzniesiono do obrony przed
najazdami litewskimi w 1266 roku. W czasach ciągłych wojen
i walk drewniana budowla była jednak narażona na zniszczenie. Z końcem XIV wieku (1370–90) na cyplu wcinającym się
w Jezioro Domowe Duże wzniesiono murowany zespół obronny. Czteroskrzydłowy zamek z wieżą, wewnętrznym dziedzińcem i przedzamczem otaczały fosa i mury obronne oraz wody
jeziora. W średniowieczu zamek pełnił ważne funkcje obronne.
Przede wszystkim jednak był to ośrodek zakonnej władzy
administracyjnej (siedziba prokuratora) oraz centrum życia
gospodarczego, skąd zarządzano folwarkami, młynami, gospodarstwami rybackimi i leśnymi. Na zamku znajdowały się izby
mieszkalne i gościnne, kaplica, jadalnia, kuchnia zamkowa,
komory z zapasami żywności, zbrojownia. Najbliższe zaplecze
gospodarcze stanowiło przedzamcze z kuźnią, spichlerzami
zbożowymi, browarem, słodownią, piekarnią, prochownią, narzędziownią. Ponadto strukturę gospodarczą zamku szczycieńskiego tworzyły: folwark zamkowy (późniejsza osada Fiugaty),
młyn na rzece Wałpuszy oraz kuźnica hutnicza. Funkcjonowała
też niewielka osada przyzamkowa, w miejscu której powstało
później miasto.
Po utworzeniu księstwa pruskiego (1525) zamek stał się siedzibą starosty szczycieńskiego. Z końcem stulecia nadeszły
dla niego czasy świetności. Wówczas to, z polecenia księcia
pruskiego Jerzego Fryderyka, tę okazałą budowlę przebudowano, tworząc książęcą rezydencję myśliwską. Zdaniem ówczesnych historiografów jedną z najwytworniejszych w całym
księstwie! Dzieła tego w latach 1579–81 dokonali dwaj majstrowie z Królewca: mistrz budowlany Błażej Berwort i cieśla
Hans Wissler.
Zamek podupadł już w drugiej połowie XVII wieku, zaś
w kolejnym stuleciu zagroziła mu ruina. W latach 1729–92
w celu pozyskania cennego budulca – z cegły zamkowej
mieszczanie wznosili swoje domy przy rynku – systematycznie
rozbierano mury obronne i wieże. W takim stanie przetrwał
do początku XX wieku. W roku 1939 trzy skrzydła o niepełnej
wysokości adaptowano na siedzibę muzeum regionalnego
– Heimatmuseum. Obecnie zamek jest trwałą ruiną z fragmentarycznie zachowaną częścią skrzydeł. Na miejscu dawnego
przedzamcza znajduje się monumentalny gmach ratusza wybudowanego w latach 1936–37.
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BARTNA STRONA
Osada bartników i myśliwych, położona na północnym brzegu Jeziora
Domowego Dużego, została założona w 1360 roku. Początkowo miała status
osady zagrodniczej, pełniącej służebną rolę wobec zamku. Oznaczało to,
że jej mieszkańcy mieli obowiązek pilnowania barci i dostarczania miodu załodze zamkowej. Zajmowali się też myślistwem oraz świadczyli pomoc przy zbiorze zboża i siana w zamkowych folwarkach. Osada zaczęła się rozwijać wraz
z powstaniem księstwa pruskiego. W 1530 roku mieszkańcy zakupili od księcia
Albrechta 16 łanów ziemi na prawie chełmińskim, powiększając areał ziemi
do 53 łanów (1 łan = ok. 17 ha). W zamian mieli obowiązek płacić czynsz
i świadczyć pomoc przy sianokosach (szarwark). W ten sposób bartnicy zaczęli
trudnić się uprawą roli, a osada przekształciła się w regularną gminę wiejską.
W 1539 roku liczyła 44 zagrody, podczas gdy w osadzie podzamkowej było
ich zaledwie 29. W kolejnych latach systematycznie powiększano jej areał, stale
wzrastała też liczba mieszkańców. W 1782 roku we wsi było 67 zagród (dla porównania w Szczytnie 131), w 1818 roku liczyła 84 zagrody i 427 mieszkańców
(Szczytno – odpowiednio 147 i 1.087), 1846 roku – 126 zagród i 1.340 mieszkańców (Szczytno – 146 i 1.561), w 1858 roku 122 zagrody i 1.304 mieszkańców (Szczytno – 148 i 1.636). Pod koniec XIX wieku, wyłączając miasta, była
to miejscowość o największej liczbie ludności w powiecie.
Intensywny rozwój Szczytna, jaki miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku,
sprawił, że z końcem stulecia inwestycje zaczęły wkraczać na obszary położone
poza granicami administracyjnymi miasta. Naturalnym kierunkiem rozwoju była
Bartna Strona, ludna i zamożna osada położona w bezpośrednim sąsiedztwie
miasta. Pod koniec XIX wieku Fryderyk Daum wybudował tu browar; powstała
tu również świątynia dla mniejszości katolickiej. Mieszkańcy Szczytna koleją
rzeczy zaczęli też wznosić tu swoje domy. W roku 1913 – wbrew woli mieszkańców – Bartna Strona została włączona w granice administracyjne miasta. Swój
wiejski charakter zachowała jeszcze długo, czego świadectwem do dzisiaj jest
układ zabudowy oraz jej typowo wiejski, drewniany charakter (chałupy przy
ulicy Bartna Strona 34 oraz Konopnickiej 16). O miejskim charakterze świadczą
budowle użyteczności publicznej (szkoła), obiekty przemysłowe (zabudowania
browaru), jak również zabudowa willowa. W latach 30. XX wieku po stronie
północnej i zachodniej powstało osiedle domów jednorodzinnych.
Widok na Bartną Stronę,
– źródło: „Der Kreis
Ortelsburg im Bild”
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Starania te zostały uwieńczone częściowym
sukcesem na początku XVII wieku. 23 marca
1616 roku Szczytno otrzymało przywilej fundacyjny, na mocy którego miało od tej pory
prawo do własnej pieczęci i sądownictwa oraz
do warzenia i wyszynku piwa (jednak pod ściśle
określonymi warunkami). Prawo do odbywania
targów miasto otrzymało dopiero 70 lat później.
W latach 1600–10 odnotowano w Szczytnie
23 rzemieślników. Zrzeszając się w cechy, zaczęli
tworzyć własne struktury organizacyjne. Pierwsi
byli szewcy (1608), dalej kuśnierze (1616)
i krawcy (1617). Na pełne prawa miejskie przyszło miastu poczekać jeszcze jedno stulecie.

4

SZC Z Y TNO

Widok Szczytna, 1698 r.
– źródło: „Kirche im Dorf”, Berlin 2002

Dopiero na mocy ogólnego
edyktu z 12 czerwca 1723 roku,
wydanego przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma I, Szczytno
otrzymało prawo do posiadania
własnej, samorządnej rady miejskiej złożonej z 8 członków (burmistrz, sędzia i 6 asesorów).
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Plan Szczytna, 1698 r. – źródło: „Kirche im Dorf”, Berlin 2002

TARGI I JARMARKI
Prawo do odbywania cotygodniowych targów było podstawą rozwoju i funkcjonowania organizmu miejskiego. W czasach średniowiecza jedynym miastem w okolicy, które posiadało ten przywilej,
był Pasym. Mieszkańcy Szczytna już od połowy XVI wieku zabiegali o nadanie im takich samych praw, słusznie upatrując w nich
możliwości gospodarczego rozwoju miasta. Jednak sprawa nie była
prosta. Już w 1549 roku otrzymali oni przywilej cotygodniowych
targów od starosty szczycieńskiego. Jednak po proteście mieszczan
pasymskich, zagrożonych na pozycji monopolisty, przywilej cofnięto. Kolejne lata to okres starań mieszkańców Szczytna o odzyskanie praw targowych. Opór Pasymia był tak silny i skuteczny,
że długo jeszcze przyszło im czekać na zwieńczenie wysiłków sukcesem. Prawa tego nie uzyskali nawet w przywileju fundacyjnym
z początku XVII wieku. Wiadomo jednak, że w tym okresie mieszkańcy okolicznych miejscowości mieli prawo do sprzedaży swoich
towarów w Pasymiu i – właśnie w Szczytnie. Zatem na początku
XVII wieku miasto posiadało prawdopodobnie pozwolenie na pro6
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wadzenie handlu, co nie było jednak równoznaczne z prawem do odbywania
targów. Przywilej ten udało się im uzyskać dopiero około 1684 roku. Od tego
czasu cotygodniowy targ, wraz z targiem końskim i bydlęcym, miał odbywać
się co poniedziałek. Wcześniej natomiast miejscowość uzyskała prawo do odbywania jarmarków, które w odróżnieniu od cotygodniowych targów miały miejsce jedynie kilka razy do roku. Na początku XVII wieku Szczytno miało prawo
do dwóch jarmarków rocznie, w połowie stulecia uzyskano prawo do trzeciego,
a od 1736 roku – do czwartego.

Cotygodniowy targ w Szczytnie – źródło: „Der Kreis Ortelsburg im Bild”

K ATAKLIZMY I KLĘSKI ELEMENTARNE
Okresy pomyślności i rozwoju gospodarczego miasteczka w XVII i na początku
XVIII wieku raz po raz hamowały kataklizmy i klęski. Miasteczko nękane pożarami i przemarszami obcych wojsk wielokroć musiało podnosić się z ruin
i zgliszczy Największe pożary miały miejsce w 1638, 1653, 1659, 1698 i w 1714
roku. Pożar z połowy XVII wieku zniszczył też połowę Bartnej Strony, kataklizm
z końca tego stulecia obrócił w ruinę niemal wszystkie drewniane budynki,
łącznie z kościołem. Miasto ucierpiało też znacznie podczas przemarszu wojsk
w czasie wojen polsko-szwedzkich w latach 1617–29 oraz 1654–60.
Równie dotkliwe były epidemie. Pierwsza wielka fala dżumy dotarła do
Szczytna w latach 1624–25. Jej ofiarą padło wówczas 2/3 mieszkańców osady.
Kolejne przypadły na lata 1631, 1653–54, 1660, 1664 oraz 1710–11, kiedy to
zaraza objęła całe Prusy.
pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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PIWO I BROWARY
Produkcja i sprzedaż piwa były w miastach jednym z podstawowych źródeł dochodu. Przywilej ten nadawał władca. Piwo warzyć mogli tylko ci mieszczanie,
którzy posiadali parcele w mieście i byli zdolni opłacić miastu należne z tego
tytułu podatki. Prawo to było dziedziczne, zaś browarnicy należeli do najbogatszych mieszczan. Przywilej wyszynku piwa zobowiązywał miejscowych karczmarzy do zakupu tego trunku jedynie w miejscowym browarze, zapewniając
tym samym producentowi pewny zbyt.
Pierwszy browar w Szczytnie znajdował się na zamku. Bracia zakonni warzyli
piwo słynące z jakości. W części robili to na własne potrzeby, przede wszystkim
jednak było to zajęcie przynoszące znaczne dochody. Wraz z rozwojem osady
podzamkowej w Szczytnie mieszkańcy zaczęli walczyć o przyznanie im tego
przywileju, widząc w nim podstawę do rozwoju miasta. Po raz pierwszy z rąk
starosty szczycieńskiego otrzymali przywilej warzenia i wyszynku piwa w 1549
roku. Sprzeciw mieszkańców Pasymia, którzy do tej pory jako jedyni w najbliższej okolicy dysponowali tego rodzaju prawami, doprowadził do cofnięcia
przywileju. Jednak nie na długo. Ponownie przywilej warzenia i wyszynku piwa
otrzymało Szczytno w latach 1602–03. Tym razem ostry spór doprowadził nawet do krwawego starcia pomiędzy mieszkańcami obu miast. Miało to miejsce
w roku 1609 na polach pod Gromem i Jęcznikiem. Wydarzenie to zwane jest
„wojną piwną”. Konflikt zakończył się pomyślnie dla Szczytna, które otrzymało
upragniony przywilej w roku 1616. Od tej pory miało prawo do 30 browarników
oraz sprzedaży piwa i posiadania jednego browaru. Przywilej obwarowany
został dość uciążliwym obowiązkiem sprzedaży 30.000 litrów piwa rocznie
z browaru zamkowego. W roku 1716 w Szczytnie było 36 browarników, w roku
1750 maksymalną ich liczbę ustalono na 44.
Browar miejski w Szczytnie – miejsce wspólnego warzenia piwa przez uprawnionych do tego rzemieślników – położony był w pobliżu Jeziora Miejskiego
(dziś Jezioro Domowe Małe), na zapleczu północnej pierzei rynku (dzisiaj skwer
zwany placem Wolności). Szczycieńskie piwo było znane i poszukiwane w okolicy – dzięki Karlowi Trautmannowi, piwowarowi sprowadzonemu specjalnie
z Saksonii. Kres miejskiego browaru przyniosła produkcja przemysłowa.
W 1859 roku został sprzedany w drodze licytacji, a na jego miejsce pojawił się
nowoczesny browar przemysłowy „Schloßbrauerei Ortelsburg” wybudowany
w Bartnej Stronie przez Fryderyka Dauma w 1898 roku. Kompleks ten, kilkakrotnie modernizowany, odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej, pozostawał w rękach rodziny Daum do 1945 roku. Należał do największych w regionie,
swoje przedstawicielstwa miał m.in. w Pasymiu, Wielbarku, Rozogach, Nidzicy,
Ełku i Prostkach. Rodzina Daumów była prawdziwym potentatem na rynku
piwowarskim; należały do nich też browary w Olsztynie i Biskupcu.

8

SZC Z Y TNO

W XIX wieku nastąpił rozwój miasteczka, widoczny zwłaszcza w drugiej połowie stulecia. W 1818 roku Szczytno, które dotychczas podlegało starostwu
w Nidzicy, zostało siedzibą powiatu. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił
przestrzenny rozwój miasta, zapoczątkowany wcieleniem w jego granice posesji
zamkowej (1868), jak również ożywienie życia gospodarczego i społecznego.
W roku 1868 w Szczytnie było 9 cechów rzemieślniczych, które liczyły w sumie
172 członków. W drugiej połowie XIX wieku zaszły istotne zmiany w wyglądzie samego miasta. Ulice zaczęto utwardzać oraz oświetlać. W 1883 roku
uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe z Olsztynem. Niedługo później
powstały następne: z Piszem i Ełkiem (1884), Wielbarkiem i Nidzicą (1900) oraz
Biskupcem (1909). W tym okresie wzniesiono najważniejsze budowle użyteczności publicznej: gmach sądu (1867–69), gimnazjum (1883–84), gmach starostwa
(1885), pocztę (1892), szpital powiatowy (1908–09). Powstały miejskie zakłady
komunalne, w tym rzeźnia miejska, (1894–95) zakład energetyczny (1901), ga-
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Tartak Andersa – źródło: „Der Kreis Ortelsburg im Bild”

zownia (1904–05), wodociągi i kanalizacja (1907–08). Funkcjonowało również
wiele mniejszych i większych zakładów przemysłowych. Na początku XX wieku
były to: 3 tartaki parowe, 3 cegielnie, 2 młyny parowe, wytwórnia koszyków,
fabryka wyrobów drzewnych, browar. Tak znaczne ożywienie spowodowało
też rozwój terytorialny miasta. W 1894 roku magistrat nabył Jezioro Miejskie
(obecnie Jezioro Domowe Małe). W 1901 roku przyłączono dawne osiedle wiejskie Fiugaty, w 1906 tereny przy jeziorze Miejskim, tzw. Wolność. Najbardziej
jednak miasto powiększyło obszar w roku 1913, po włączeniu w swoje granice
Bartnej Strony (1.250 ha). Proces ten ostatecznie zakończyło wcielenie w 1914
roku zamkowego młyna. Tuż przed pierwszą wojną światową miasto liczyło 587
domostw i 9.300 mieszkańców.

Nowa synagoga
w Szczytnie, 1924 r.,
– źródło: „Z dziejów
gminy żydowskiej
w Szczytnie”,
Andreas Kossert,
„Powiat szczycieński.
Przeszłość
– współczesność”,
Szczytno 2006
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WYZNANIA
W czasach krzyżackich Szczytno należało do diecezji warmińskiej. Pod koniec
XIV wieku mszę sprawowano w kaplicy zamkowej. W drugiej połowie XV wieku
wybudowano pierwszy, drewniany kościół p.w. św. Katarzyny. Ufundował go
biskup warmiński Mikołaj Tungen. W wyniku sekularyzacji zakonu krzyżackiego,
zgodnie z wolą nowego władcy, mieszkańcy Prus przyjęli luteranizm. Podobnie
jak oni, również świątynia z katolickiej stała się ewangelicką. Średniowieczna
budowla nie dotrwała do naszych czasów. Drewniany kościół spłonął w czasie
wielkiego pożaru miasta pod koniec XVII wieku. Nową, murowaną świątynię
wzniesiono w latach 1717–19. Ta monumentalna, jak na ówczesne Szczytno,
budowla była zapewne wyrazem miejskich ambicji mieszkańców Szczytna.
Już kilka lat później otrzymali oni upragniony przywilej podnoszący w końcu ich
miejscowość do rangi miasta. Do początków XIX wieku Szczytno zamieszkiwała
wyłącznie społeczność ewangelicka. Pierwszą odrębną grupę wyznaniową
stanowili Żydzi. Pierwsi pojawili się w Szczytnie już w 2. połowie XVIII wieku,
jednak społeczność żydowska zaistniała tu na dobre po ogłoszeniu w roku 1812
edyktu królewskiego, na mocy którego Żydzi mieszkający w Prusach mogli
się swobodnie przeprowadzać i osiedlać. W 1820 roku społeczność żydowska liczyła 12 rodzin, zaś w 1847 roku było tych rodzin 17 (razem 105 osób). Ogółem
w Szczytnie było wówczas około 1.500 mieszkańców. Nie była to zatem wielka
społeczność, choć znacząca w życiu miasta. W połowie XIX wieku utworzono
w Szczytnie żydowską gminę wyznaniową, później wzniesiono synagogę.
Po zniszczeniach I wojny światowej, w latach 1922–24, w centrum miasta wybudowano nową synagogę. Był to okazały i interesujący pod względem architektonicznym budynek. Niestety nie dotrwał do naszych czasów. W nocy z 9
na 10 listopada 1938 roku, w czasie pogromów Żydów w całej Rzeszy, budynek
spłonął doszczętnie, zaś zgliszcza usunięto błyskawicznie. Zachował się za to
do dzisiaj cmentarz żydowski położony na skraju miasta, w obrębie zabudowy
przemysłowej przy ul. Łomżyńskiej.
Drugą grupę wyznaniową w Szczytnie stanowili katolicy. Była to społeczność
niewielka i dość słaba ekonomicznie. Swoje istnienie zaznaczyła wyraźnie pod
koniec XIX wieku, kiedy to w Bartnej Stronie wzniesiono okazałą, neogotycką
świątynię (1898–99). Już wcześniej funkcjonowały tu pierwsze formy życia religijnego, od 1864 roku raz w miesiącu odprawiano nabożeństwo (początkowo
przyjeżdżał duchowny z Pasymia, później z Dźwierzut). Od 1884 roku katolicy
w Szczytnie mieli własnego duchownego.
Pozostaje jeszcze wspomnieć o niewielkiej, protestanckiej grupie wyznaniowej
– baptystach. Na początku XX wieku wybudowali oni w pobliżu zamku niewielki dom modlitwy.
Po II wojnie wyraźnie zmieniły się proporcje. Dominującą grupą są katolicy,
ewangelicy stanowią wyraźną mniejszość. Nie ma społeczności żydowskiej.
pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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Nadal niewielka jest grupa baptystów. Szczytno jest jednak jednym z nielicznych miast na Warmii i Mazurach, gdzie po II wojnie światowej zachowana
została tradycja miejsca. Wszystkie świątynie służą tym samym grupom wyznaniowym, którym służyły od dziesiątków lat.
Niewątpliwie przełomowe wydarzenie w historii Szczytna stanowił wybuch I wojny światowej. W wyniku ofensywy armii
rosyjskiej w sierpniu 1914 roku w gruzach legło prawie całe śródmieście, w tym główne ulice rynkowe i ich zaplecza. Zniszczonych
zostało 160 domów mieszkalnych oraz 321 budynków gospodarczych. Odbudowa zniszczonego miasta, połączona z odbudową
całej prowincji, rozpoczęła się bardzo szybko, bo już w 1916 roku.
Została podjęta z inicjatywy państwa, przy niebagatelnym udziale środków państwowych oraz wydatnej pomocy miast z głębi
Niemiec. Odbudowa Szczytna była ogromnym przedsięwzięciem
zarówno dla jego mieszkańców, jak i dla władz. Skala zniszczeń
oraz kompleksowość podejmowanych prac pozwoliły na zmiany
urbanistyczne w centrum miasta. Poszerzono główne ulice (dzisiejsze: Odrodzenia, Polska, Warszawska), nadając im bardziej wielkomiejski charakter, dokonano korekty przebiegu starych ulic
(ul. 3 Maja) oraz wytyczono nowe (ul. Generała Andersa
i ul. Żeromskiego). Był to okres intensywnej działalności projektantów i firm budowlanych. Spośród architektów czynni byli
m.in. August Wiegand, Walter Kuckuk, van Item, W. Czygan.
Na szeroką skalę stosowano też nowe technologie i konstrukcje,
m.in. betonowe fundamenty, dotychczas mało popularne w niewielkim, prowincjonalnym miasteczku. W tej dziedzinie celowały
głównie firmy berlińskie. W rezultacie odbudowy, prowadzonej
w latach 1916–24, powstały w Szczytnie zwarte zespoły zabudowy głównych ulic i ciągów komunikacyjnych, do których należą
ul. Odrodzenia, Polska, 1 Maja. W tym samym duchu, dostosowując się do charakteru istniejącej już zabudowy, wznoszono budynki w innych punktach miasta (ulice: Ogrodowa, Bartna Strona,
Barczewskiego, 3 Maja). W ten sposób narodziło się zupełnie
nowe, wielkomiejskie Szczytno o jednorodnym obliczu architektonicznym. W latach 20. i 30. XX wieku na obrzeżach ówczesnego
miasta zaczęła powstawać zabudowa jedno- i wielorodzinna.
Warto wiedzieć, że Szczytno było ośrodkiem ruchu polskiego.
Zachowany do dnia dzisiejszego dom przy ul. Polskiej 35, był
w latach 1906–39 siedzibą Mazurskiej Partii Ludowej, oraz
redakcji „Mazura.

12

SZC Z Y TNO

Zburzona zabudowa
ul. 1 Maja, – źródło:
„Der Kreis Ortelsburg
im Bild”

Widok zburzonego śródmieścia – źródło: „Der Kreis Ortelsburg im Bild”
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RATUSZ
Blisko 150 lat rajcy miejscy nie mieli własnej siedziby i urzędowali w wynajmowanych pomieszczeniach. Dopiero w 1870 roku magistrat zakupił położony
na przedzamczu niewielki budynek z początków XIX wieku. Dziwnym trafem,
jako jeden z nielicznych, przetrwał on rosyjską ofensywę w 1914 roku. Mimo
to, na fali wielkiej odbudowy, planowano wzniesienie nowej, większej i bardziej funkcjonalnej siedziby. Zadanie to powierzono w 1916 roku Josefowi
Hoffmanowi, architektowi europejskiej sławy, twórcy sztandarowych dzieł
wiedeńskiej secesji. Wybór artysty z odległego Wiednia wiązał się z nadzieją
na pomoc finansową stolicy cesarskiej monarchii. Oczekiwania te nie były
pozbawione podstaw. Wiedeń i Berlin były dwoma miastami partnerskimi
wspierającymi powojenną odbudowę Szczytna. Josef Hoffman stworzył projekt niezwykły, odmienny od architektury całego miasta. Na miejscu dawnego
przedzamcza zaprojektował silnie wydłużony, łukowaty budynek najeżony
pseudokrenelażem, o wyraźnych odwołaniach do weneckiego Pałacu Dożów.
Nadzieje na pomoc cesarskiej stolicy okazały się płonne. Niezwykle kosztowne
zamierzenie nie zostało zrealizowane. Nie bez znaczenia był również fakt,
że koncepcja wiedeńskiego artysty daleka była od lokalnych form i regionalnej
tradycji budowlanej. Do tego pomysłu powrócono ponownie na początku
lat 30. XX wieku. Burmistrz Szczytna zwrócił się wówczas do prof. Josefa
Hoffmana z osobistą prośbą o poparcie starań miasta. Wiedeński epizod za-

Projekt nowego ratusza, autorstwa
J. Hoffmanna, rzuty i elewacja
– źródło: L. Kleiner, Wiedeń 1922
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kończył definitywnie brak finansowego wsparcia ze strony austriackiej stolicy.
Kolejny projekt sporządził w 1932 roku czynny wówczas w Szczytnie radca budowlany Handmann. Jego koncepcja przewidywała wzniesienie ratusza w formie
warowni, z wykorzystaniem istniejących murów zamku krzyżackiego. Nie była to
rekonstrukcja zamku, raczej autorska kreacja odwołująca się do architektury średniowiecza. Zamiar ten, choć podobał się władzom miejskim, napotkał silny opór
ze strony Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków z Królewca. Z jego inspiracji
w 1935 roku powstał kolejny projekt, którego autorem był architekt Hauke
z Lidzbarka Warmińskiego. Ratusz miał zostać wybudowany na terenie dawnego
podzamcza, zaś ruiny zamku miały być zaadaptowane na siedzibę muzeum regionalnego. Hauke zaplanował trójskrzydłowe, monumentalne założenie, o prostej i surowej formie. Głównym akcentem była wysoka, narożna wieża nakryta
metalowym, ażurowym hełmem. Odwołaniem do ówczesnej sytuacji politycznej
był program dekoracyjny, w którym dominowały symbole germańskie. Obecny
ratusz wzniesiony w latach 1936–37 według projektu Kurta Fricka z Królewca
jest realizacją w znacznym stopniu zbliżoną do konserwatorskiej koncepcji
Haukego. Monumentalny, trójskrzydłowy gmach o surowych, pozbawionych
detalu elewacjach, z wieżą w jednym z narożników, nie bez przyczyny nazywany
jest „mieszczańskim zamkiem”. Potężny gmach oparty jest na zarysie dawnego
przedzamcza. Przesłonił on dawny zamek krzyżacki, którego ruiny zgodnie
z wolą prowincjonalnego konserwatora zaadaptowano w roku 1939 na siedzibę
muzeum regionalnego. Obecnie muzeum mieści się w pomieszczeniach ratusza,
zaś zamek szczycieński eksponowany jest w formie trwałej ruiny.
Projekt nowego ratusza,
autorstwa J. Hoffmanna,
perspektywa
– źródło: L. Kleiner,
Wiedeń 1922
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ul. Warszawska 2 – willa dyrektora szpitala dr. Richarda Kutza,
wzniesiona w 1908 roku w stylu secesyjnym, według projektów
architekta Leo Lottermosera; obecnie apteka i budynek mieszkalny
16
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CZĘŚĆ II – zabytki
ŚRÓDMIEŚCIE

Z

abudowa miejska skupiona wzdłuż głównych ciągów śródmiejskich (ulice Odrodzenia, Polska,
1 Maja, Sienkiewicza oraz Warszawska) w większości powstała po II wojnie światowej, w formach
typowych dla budownictwa tego okresu. Wielorodzinne
bloki lub niskie pawilony zastąpiły reprezentacyjne kamienice wzniesione w czasach odbudowy po zniszczeniach
I wojny światowej (patrz s 18). Ulica Odrodzenia, zarówno
wcześniej, jak i obecnie, pełni funkcję głównej handlowej
ulicy miasta. Tutaj zarówno dawniej jak i dzisiaj znajdowały
się okazałe sklepy, restauracje, kawiarnie i punkty usługowe.
Warto tu wymienić przede wszystkim dwa duże domy towarowe – „Hennig” i „Kars” – położone przy skrzyżowaniu ulicy
Odrodzenia z Warszawską i 1 Maja, jak i najbardziej chyba
reprezentacyjny hotel w mieście – „Berlinerhof” – znajdujący
się przy tym samym skrzyżowaniu, na narożu ulic 1 Maja
i Polskiej. Historyczna zabudowa śródmieścia zachowała się
w niewielkim stopniu.

pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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ul. Odrodzenia
ul. Odrodzenia 19 – dom
odbudowany w latach 1917–18
według projektów Augusta
Wieganda, dla właściciela
ziemskiego Fritza Czieczierskiego
ul. Odrodzenia 31 – dom
odbudowany w latach 1918–20 dla
Berty Meyer, właścicielki sklepu
i restauracji
ul. Odrodzenia 39 – dom
odbudowany w latach 1918–19
według projektów spółki Kuckuk
& Item, dla stolarza Johanna Retata
ul. Odrodzenia 41 – dom
odbudowany w latach 1918–19
według projektów spółki Kuckuk
& Item, dla stolarza Augusta Zekorna
ul. Odrodzenia 43 – dom
odbudowany w latach 1918–19
według projektów spółki Kuckuk
& Item, dla Wilhelminy Stutzkeitzki

18
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 ul. Odrodzenia 17
– dom odbudowany w latach 1916–17
według projektów Augusta Wieganda,
dla Gustawa Zwillenberga, spedytora
i kupca. Przed wojną znajdował się tu
firmowy sklep z kawą „Ortelsburger
Kaffe- Geschäft”

ul. Odrodzenia 21 
– dom odbudowany
w 1922 roku według
projektów Ericha
Schapera. Znajdowała
się tu księgarnia
i sklep z artykułami
papierniczymi
ul. Odrodzenia
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ul. Sienkiewicza 2 – dom odbudowany w latach 1919–20 według
projektów W. Czygana i Ericha Schapera, dla rzeźnika Johanna Klossa
ul. Sienkiewicza 4 – dom odbudowany w latach 1919–20 według
projektów spółki Kuckuk & van Item, dla kupca Wiktora Kostrzewy

ul. 1 Maja 4 – dom odbudowany w 1918 roku według projektów Augusta
Wieganda, dla Charlotty Kompa, wdowy po rzeźniku Wilhelmie Kompa

20
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ul. 1 Maja 10 – dom odbudowany w 1918 roku według projektów Augusta
Wieganda, dla rzeźnika Johanna Willama

ul. 1 Maja 17

ul. 1 Maja 12 – dom odbudowany
w 1919 roku według projektów
W. Czygana dla przedsiębiorcy
budowlanego Willego Grzella
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ul. 1 Maja 6 – dom odbudowany w latach 1917–18 według projektów Augusta
Wieganda, dla rzeźnika Carla Dendy
ul. 1 Maja 7 – dom odbudowany w 1919 roku według projektów W. Czygana, dla Artura
Neumanna, właściciela farbiarni
ul. 1 Maja 8 – dom odbudowany w 1918 roku według projektów Augusta Wieganda,
dla piekarza Paula Tietza
ul. 1 Maja 9 – dom odbudowany w 1918 roku według projektów W. Czygana,
dla piekarza Willego Puzichy
ul. 1 Maja 16 – dom odbudowany w 1918 roku, dla siodlarza Hermanna Dendy.
ul. 1 Maja 18 – dom odbudowany w 1918 roku według projektów W. Czygana,
dla rzeźnika Emila Gorontzkiego; w latach 30. XX wieku znajdował się tu sklep
z papierosami i cygarami
ul. 1 Maja 19 – dom odbudowany w 1917 roku według projektów Augusta Wieganda,
dla Johanny Findling

ul. 1 Maja 26
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Zespół zabudowy śródmieścia obejmował nie tylko reprezentacyjne kamienice
położone wzdłuż głównej arterii śródmiejskiej. Wewnętrzne podwórka i zaplecza kamienic zabudowane były ciasno budynkami o funkcjach gospodarczo-usługowych. Reliktowe ślady tej zabudowy można jeszcze odnaleźć na ulicach
Ogrodowej i Barcza stanowiących zaplecze dla ulicy Odrodzenia oraz
w podwórzu ulicy 1 Maja. Interesujące jest zwłaszcza to, że architektura tych
obiektów była równie dobra i starannie projektowana, jak budynków
w pierzejach głównych.
ul. 1 Maja 17 – podwórze

ul. Odrodzenia 45 – spichlerz

ul. Ogrodowa – dawny
spichlerz, wrota bramy

ul. Bartna Strona
– zabudowa
gospodarcza
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„Chata Mazurska”, ul. Konopnickiej 16

ZABUDOWA MIESZK ANIOWA
Rozwój przestrzenny Szczytna i charakter jego zabudowy uwarunkowany jest historycznym jego rozwojem. Przez długi czas po otrzymaniu praw miejskich
miasto zachowywało swój rolniczy charakter.
Znalazło to odzwierciedlenie w jego wyglądzie.
Zabudowa skoncentrowana wokół wydłużonego
rynku miała charakter wiejski. Budynki z reguły
o konstrukcji szkieletowej były proste i niskie. Przy
ulicy znajdował się budynek mieszkalny, zabudowa
gospodarcza ciasno wypełniała wąską, wydłużoną
parcelę. Dopiero pod koniec XVIII wieku zaczęły
powstawać murowane budynki mieszkalne, zaś
miejskiego charakteru Szczytno zaczęło nabierać
z końcem XIX wieku. Wówczas to pojawiły się
pierwsze kamienice, wznoszone zazwyczaj w stylu
historycznym, zdobione bogato detalem architektonicznym. Do dzisiaj w historycznym kształcie zachowały się m.in. domy przy ul. Sienkiewicza 6,
Pasymskiej 18, ul. Linki 2 oraz kilka kamienic przy
ul. Kościuszki.
24
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ul. Bartna Strona 24

ul. Curie-Skłodowskiej 8

Warto też zwrócić uwagę na dwie drewniane chaty – relikty zabudowy gminy wiejskiej, włączone w granice miasta Szczytno dopiero
w 1913 roku – ul. Bartna Strona 24 i ul. Konopnickiej 16 (dziś jako
udostępniona do zwiedzania siedziba Towarzystwa Przyjaciół
Szczytna, www.chata.szczytno.net.pl)
Z początku XX wieku pochodzi zabudowa willowa przy ulicach Konopnickiej 64, Poznańskiej 6 i 8, Curie-Skłodowskiej 8.
Wydarzeniem bez precedensu w dziejach miasta były obie wojny
światowe, które dwukrotnie zmieniły oblicze architektoniczne miasta.
W wyniku odbudowy po I wojnie światowej Szczytno uzyskało wielkomiejski charakter. Znaczna część miejskiej zabudowy oraz budynków użyteczności publicznej została wzniesiona w okresie odbudowy w latach 1916–24. Była to architektura o formach nowoczesnych,
charakteryzująca się prostotą i powtarzalnością form, odwołująca się
jednak do ducha lokalnej tradycji. Poza śródmieściem (s. 17–22) do
najciekawszych, zachowanych do dzisiaj budynków z okresu odbudowy należą m.in. domy przy ulicach: Ogrodowa 17, Bartna Strona 1
i 3, ul. 3 Maja 7 i 12, Konopnickiej 46 i 70, Mickiewicza 7.
W latach 30. XX wieku rozpoczęła się zabudowa jedno- i wielorodzinna, wznoszona w ramach taniego budownictwa mieszkaniowego. Powstawały zarówno nowe ulice z kompleksowo wznoszoną,
nową zabudową (m.in. ul. Pułaskiego, Paderewskiego, Sikorskiego,
Niepodległości), jak też liczne uzupełnienia w pierzejach ulicznych
ul. Pasymska 15/17, ul. Konopnickiej 41 i 43, Bolesława Chrobrego 8,
Leyka 12 i 14).
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ul. Mickiewicza 7

ul. Konopnickiej 46
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ul. Generała
Andersa 4

ul. Kochanowskiego 6
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ul. Pułaskiego

ul. Konopnickiej 70
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ul. Ogrodowa 17 

ul. Pasymska 15 

ul. Pasymska 18 
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ul. Marszałka Piłsudskiego 21
ul. Kościuszki 12

Warto tu zwrócić uwagę
na kilka pojedynczych
przykładów budownictwa
o cechach regionalnych.
Są to domy przy ulicy
Kochanowskiego 6 oraz
Poznańskiej 26 i 28.
Po II wojnie światowej
po raz kolejny budowano
nowe Szczytno, tym razem
w całkowitej opozycji do
przeszłości.
ul. Warszawska 2
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BUDOWLE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Ratusz, ul. Sienkiewicza 1, wybudowany jako siedziba władz
miejskich w latach 1936–37, według projektów Kurta Fricka, architekta z Królewca (dzieje budowy ratusza s. 14). Potężny, trójskrzydłowy
gmach o surowej, praktycznie pozbawionej detalu architektonicznego
formie zamyka perspektywę głównej ulicy miasta. Efekt monumentalizmu podkreśla wysoka, narożna wieża zegarowa, główny akcent
budowli. Interesującym elementem są drewniane wykusze w elewacjach bocznych, w udany sposób zmiękczające surowość formy.
Obecnie w gmachu ratusza mieści się Urząd Miasta, Gmina Szczytno
oraz Starostwo Powiatowe, swoją siedzibę ma również Muzeum
Mazurskie (w dawnym mieszkaniu burmistrza).
Poprzez budynek bramy
ratusza (od strony ulicy
Sienkiewicza) prowadzi
wejście na teren ruin zamku
krzyżackiego (dzieje budowy
s. 2). Zamek obecnie zachowany do poziomu niepełnego piętra z wyrównaną
koroną murów eksponowany
jest w formie trwałej ruiny.
Taki wygląd uzyskał w wyniku prac rewaloryzacyjnych
przeprowadzonych w latach
1990–92.
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1

2

Ratusz – wykusz

1. R atusz – widok od
strony zamku
2. Ratusz – dziedziniec
3. Ruiny zamku i ratusz,
w tle budynek sądu

3

4. Ruiny zamku

4
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Starostwo, ul. Warszawska 5, jeden z nielicznych, historycznych obiektów przy ulicy Warszawskiej, wcześniej gęsto
zabudowanej ulicy śródmiejskiej. Gmach starostwa wzniesiony w 1885 roku jako siedziba powiatu, w stylu historycznym,
typowym dla czasu powstania. Budynek pierwotnie założony
na planie silnie wydłużonego prostokąta, w 1927 roku powiększony o część zachodnią, wyodrębnioną z bryły poprzez
głęboki, narożny ryzalit. Rozbudowa budynku została całkowicie podporządkowana istniejącej, pierwotnej formie
i detalowi. Warto też wiedzieć, że zgodnie z ówczesną
praktyką w urzędzie znajdowały się nie tylko pomieszczenia
kancelaryjne, ale również mieszkanie starosty. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj urząd skarbowy.
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Sąd, ul. Sienkiewicza 8; zespół
budynków sądowych, obejmujących właściwy gmach sądu oraz
więzienie, wybudowany w 1867
roku, rozbudowywany w 1912
roku. Wzniesiony poza ówczesnymi granicami miasta, wzdłuż
grobli prowadzącej do Bartnej
Strony. Obecnie położony w samym centrum Szczytna, w pobliżu
ratusza. Gmach sądu prezentuje
ciekawy, rzadko spotykany w
pruskich obiektach użyteczności
publicznej przykład nawiązania do
architektury włoskiego renesansu,
z wyraźną inspiracją architekturą florenckiego quattrocento.
Budowle wyróżnia nie tylko forma,
ale i rodzaj materiału, czyli użyta
w elewacji żółta cegła licowa. Jest
ona, jak i formy neorenesansowe,
równie rzadko spotykana na tych
terenach.
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Szpital, ul. Curie-Skłodowskiej 12;
wzniesiony w latach 1908–09, kilkakrotnie
rozbudowywany, w latach 20. XX wieku
według projektów Augusta Wieganda.
W latach 1935–36, w trakcie prac prowadzonych według projektów berlińskiego
architekta Jürgena Bachmanna, na osi wejścia głównego dość nieszczęśliwie dodano
parterowy pawilon zniekształcający pierwotną sylwetkę budowli. Szpital usytuowany z dala od centrum miasta, położony jest
na dużej kwadratowej działce przylegającej
do ulicy, z podjazdem od frontu. W skład
zespołu wchodzi kilka budynków: właściwy,
trójskrzydłowy gmach szpitala, kaplica oraz
budynki gospodarcze. Budynek szpitala
wzbogaca zróżnicowany detal architektoniczny, łączący formy regionalne
z ornamentyką secesyjną. Warto zwłaszcza
zwrócić uwagę na drewniane loggie i wykusze, tynkowe tablatury, dekoracyjne szczyty
w konstrukcji ryglowej oraz stolarkę okienną
o silnie zwielokrotnionych podziałach.
pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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Dom Opieki, ul. Niepodległości 15/17, wzniesiony przez

miasto na początku XX wieku, początkowo jako dom opieki
i przytułek dla nieuleczalnie chorych, później dom opieki oraz
przedszkole; to ostatnie przeniesiono w 1939 roku z budynku
szkoły zawodowej przy ówczesnej Königsbergerstrasse (dzisiaj
ulica Mickiewicza), gdzie w 1938 roku urządzono schronisko
młodzieżowe. Trójkondygnacyjny, silnie wydłużony budynek
jest przykładem architektury o prostych i funkcjonalnych, jak
na czas powstania, formach. Po stronie podwórza urządzone
były zieleńce, osobne dla każdej z instytucji.
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Łaźnia miejska, ul. Barczewskiego 2, wybudowana w latach 1928–29

według projektów szczycieńskiego architekta Friedricha Brunsa. Połączona
z salą gimnastyczną miała służyć zarówno mieszkańcom Szczytna, jak i uczniom
pobliskiej szkoły ewangelickiej (dziś Gimnazjum nr 1 przy ul. Kasprowicza).
Złożona z dwóch zróżnicowanych planem i wysokością budynków oraz założonego na planie półelipsy łącznika mieściła salę do ćwiczeń, wanny i mały
basen; w łączniku znajdowały się szatnie i przebieralnie. Pierwotną funkcję sali
gimnastycznej pełni do dzisiaj; w budynku dawnej łaźni znajdują się gabinety
lekarskie.

pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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SZKOŁY
Gimnazjum, obecnie Zespół Szkół nr 2, ul. Polska 18. Najstarszy, zachowany budynek szkolny w Szczytnie, wybudowany w 1885 roku, rozbudowany w latach 20. XX wieku według projektów Augusta Wieganda oraz
w czasach współczesnych. W drugiej połowie XIX wieku była to jedna
z najbardziej znaczących budowli miasta, zarówno z uwagi na rangę szkoły, jak i reprezentacyjny charakter architektury. Przed II wojną światową
znana jako Hindenburgschule. Remonty i modernizacje przeprowadzane
w czasach współczesnych w znacznym stopniu zatarły historyczny charakter budynku.
Szkoła zimowa (Winterschule), obecnie budynek mieszkalny,

ul. Curie-Skłodowskiej 10. Rolnicza szkoła sezonowa przeznaczona
dla młodzieży wiejskiej, która pobierała naukę w miesiącach zimowych
(1.11.–31.03.). Umożliwiało to kształcenie się oraz pracę w gospodarstwie.
Program szkolny obejmował zarówno przedmioty rolnicze, jak i ogólne,
a nauka trwała dwa sezony. Ten typ kształcenia był bardzo popularny
w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku, często dawał jedyną szansę
kształcenia młodzieży wiejskiej. Budynek szkoły zimowej w Szczytnie zo-

ul. Curie-Skłodowskiej 10, dawna szkoła zimowa
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stał wzniesiony w latach 1907–08, według projektów jednego z lokalnych
budowniczych. Sale lekcyjne mieściły się na parterze, na piętrze znajdowało się mieszkanie dyrektora szkoły.
W latach 30. XX wieku umieszczono tu szkołę dla dziewcząt, z niewielkim
internatem na piętrze, zaś po II wojnie światowej urządzono mieszkanie
dla dyrektora szpitala. Budynek jest dobrym przykładem architektury
o formach czerpiących z miejscowej tradycji budowlanej. Walory dekoracyjne wprowadza ryglowy szczyt oraz drewniany, snycersko opracowany
balkon.

Szkoła zawodowa, ul. Mickiewicza 10

Szkoła zawodowa (Berufschule), obecnie Zespół Szkół nr 1,
ul. Mickiewicza 10. Budynek wybudowany po I wojnie światowej,
rozbudowany w latach 30. XX wieku, z przeznaczeniem na schronisko
młodzieżowe. W dużym stopniu zachowane pierwotne cechy budowli,
wyróżniającej się funkcjonalnością oraz prostotą formy. Po drugiej stronie
skrzyżowania budynek użytkowany do niedawna jako internat szkolny,
wcześniej restauracja i hotel, zaprojektowane przez Augusta Wieganda
w 1917 roku.

pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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ul. Kasprowicza 1, dawna szkoła ewangelicka,
obecnie Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Kolegiów
Nauczycielskich; od strony podwórza wieża
ciśnień

ul. Kasprowicza 1, dawna szkoła ewangelicka,
obecnie Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Kolegiów
Nauczycielskich
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Szkoła ewangelicka dla dziewcząt i chłopców, obecnie

Gimnazjum nr 1 i Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Kasprowicza 1.
Jeden z lepiej zachowanych budynków szkolnych na terenie miasta, wybudowany po I wojnie światowej, w pobliżu zamku i później wzniesionego ratusza.
W 1925 roku do głównego budynku dobudowano nowe, niewielkie skrzydło,
które wyróżnia się kształtem lukarn w połaci dachu. Budynek stanowi znaczący element przestrzeni miejskiej. Do dzisiaj zachował też swoją pierwotną
postać. Utrzymana została jego sylweta, podziały architektoniczne elewacji
oraz fakturalne tynki i stolarka otworowa.
W latach 30. XX wieku w budynku umieszczono też 3-klasową szkołę katolicką; po II wojnie światowej nadal przeznaczony na cele szkolne.

Liceum (tzw. Ortulfschule), obecnie Szkoła Podstawowa nr 3,

ul. Curie-Skłodowskiej 2. Szkoła wyższego stopnia, przeznaczona dla dziewcząt, swoją nazwą nawiązywała do komtura krzyżackiego Ortolfa, od którego
imienia wywodzi się nazwę miasta. Budynek wzniesiony na obrzeżach dawnego parku miejskiego, wybudowany w 1929 roku, według projektów architekta
Friedricha Brunsa. Remonty i modernizacje przeprowadzane w czasach współczesnych w znacznym stopniu zatarły historyczny charakter budynku.

Szkoła Podstawowa nr 3 – portal

pr zewodnik po historii i zaby tkach miasta
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Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP – ołtarz główny
42

SZC Z Y TNO

KOŚCIOŁY I K APLICE:
Kościół ewangelicki, ul. Warszawska 1,

wzniesiony w latach 1714–19, usytuowany
w centrum miasta, w miejscu, gdzie w drugiej
połowie XV wieku wybudowano pierwszy, drewniany kościół katolicki. Dominująca w panoramie
miasta monumentalna budowla, nawiązująca
formą wieży, detalem oraz kształtem otworów do
stylu barokowego, należy do najładniejszych świątyń na terenie ziemi szczycieńskiej. Wysoka, kondygnacyjna wieża uzyskała swój obecny wygląd
w latach 1906–07, kiedy to została podwyższona
i nakryta kopulastym hełmem z ośmioboczną
latarnią. Jednoprzestrzenne, jasne wnętrze, z charakterystycznymi dla świątyń ewangelickich emporami, prezentuje się bardzo ciekawie.
Ołtarz główny wykonany w 1719 roku, pozłocony
i pomalowany w 1773, bogato zdobiony rzeźbionym ornamentem i przedstawieniami figuralnymi,
jest przykładem sztuki barokowej o dobrym poziomie warsztatowym. Pomiędzy kulisowo zakomponowanymi kolumnami przedstawione są: scena
Bożego Narodzenia oraz Personifikacje Wiary
i Miłości, Ukrzyżowanie oraz św. Marek
Ewangelista i św. Mateusz Ewangelista,
Wniebowstąpienie oraz św. Jan Ewangelista
i św. Łukasz Ewangelista; w szczycie scena
Zesłania Ducha Świętego. Po prawej ambona,
ufundowana w 1719 roku przez pisarza miejskiego
Christiana Fischera i jego małżonkę. Za ołtarzem
umieszczono tablicę upamiętniającą mieszkańców
Szczytna poległych na frontach I wojny światowej.
Wyposażenie znakomicie uzupełnia, stwarzając
wrażenie jednorodności wnętrza, zespół ławek
oraz dwukondygnacyjne empory, wypełniające
boczne przestrzenie
Na działce kościelnej budynek plebanii z 1927
roku, częściowo zniszczonej w roku 1945, odbudowanej wkrótce potem własnym wysiłkiem parafii.
Po stronie wschodniej współczesny pawilon służący gminie ewangelickiej, wzniesiony na miejscu
wcześniejszego z 1934 roku, zapewne również
zniszczonego.

Kościół ewangelicki
– fragment ołtarza głównego
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Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki – fragmenty ołtarza głównego
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Kościół ewangelicki – wieża

Plebania kościoła ewangelickiego
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Kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, ul. Konopnickiej 72, wybudowany w latach 1898–99, konsekrowany w 1903 roku, ma
jak znakomita większość świątyń tego okresu cechy neogotyckie. Wieża założona na planie kwadratu, nadwątlona
pożarem w roku 1915 oraz ostrzałem artyleryjskim w roku
1914 zwieńczona jest strzelistym, ostrosłupowym hełmem,
odbiegającym formą od wcześniejszego.
We wnętrzu zachowane jednorodne, neogotyckie wyposażenie z czasów budowy kościoła. Ołtarz główny wykonany został na początku XX wieku w warsztacie Augusta
Lorkowskiego z Gietrzwałdu. Ołtarze boczne, wykonane
w 1899 roku w warsztacie Ferdynanda Stuflessera
z St. Ulrich w Tyrolu, ufundowane zostały przez księdza
Walentego Tolksdorfa, zwanego Apostołem Mazurów.
Ołtarz boczny lewy, p.w. św. Józefa, z rzeźbionymi figurami
św. Anny i św. Joachima po bokach; ołtarz boczny prawy
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z rzeźbionymi figurami św. Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi po bokach.
W tym samym stylu utrzymane chór muzyczny i prospekt
organowy, ambona oraz ławki. Sklepienie i filary pokrywa
polichromia łącząca elementy malarstwa neogotyckiego
(tło i ornamentyka roślinna) oraz współczesnego (medaliony
świętych). Zespół witraży wykonany w warsztacie Adalberta
Rednera z Wrocławia w 1899 roku; na ścianie prezbiterialnej
scena Wniebowzięcia Marii oraz św. Walenty i św. Józef,
w nawie przedstawienia 4 Ewangelistów.
Przy kościele budynek plebanii (ul. Konopnickiej 72)
z 1916 roku, zaprojektowany przez Augusta Wieganda,
architekta czynnego w Szczytnie w okresie odbudowy po
I wojnie światowej. Budynek wyróżnia zwarta bryła o harmonijnej formie łączącej reprezentacyjną formę z dekoracyjnymi elementami (m.in. wypalane z gliny terakotowe płytki
zdobione motywem kwiatów przy bocznym wejściu).
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Kościół katolicki – prezbiterium
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Plebania kościoła katolickiego, ul. Konopnickiej 72
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Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Sienkiewicza 5,

zaprojektowany w 1903 roku przez Bruno Madera z Biskupca,
wybudowany rok później w stylu neogotyckim; w 1929 roku
przebudowa kruchty wejściowej. Wraz z planami kościoła
powstał projekt ogrodzenia (tego samego autorstwa), nawiązujący do form architektonicznych budowli (dzisiejsze ogrodzenie
wtórne). Kaplica połączona z częścią mieszkalną, znajdującą
się w tylnej części budowli. Elewacje boczne przeprute przez
2 rzędy okien, w elewacji wejściowej ostrołukowe, tynkowane
blendy oraz portal zwieńczony ceglanymi sterczynami. Wnętrze
sali modlitw emporowe, z basenem i mównicą.
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Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Stanisława Kostki,
wcześniej kościół Nowej Wiary Apostolskiej, ul. Niepodległości 13,
zaprojektowany w 1929 roku przez architekta Otto Backera ze Szczytna,
wybudowany w 1930 roku dla gminy Nowej Wiary Apostolskiej.
Architektura kościoła, jak na czasy swego powstania, nowoczesna.
Interesujące zwłaszcza jest rozwiązanie elewacji frontowej z prosto ściętym, schodkowym szczytem, nawiązującym do wzniesionej w 1924 roku
szczycieńskiej synagogi. Pierwotną bryłę kościoła zniekształca wysoka
wieża, dodana w czasach współczesnych.
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Stacja wodociągów, ul. Polska 38
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ZABYTKI TECHNIKI / ARCHITEKTURA
PRZEMYSŁOWA, KOSZARY
Wieża wodociągowa wzniesiona w 1908 roku, usytuowana
w centrum miasta, ul. Spacerowa 1. Murowana z cegły ceramicznej,
częściowo otynkowana, założona na rzucie ośmioboku, zwieńczona
dachem stożkowym. Jest to typowy element zabudowy miast wschodniopruskich.
Zakład przemysłu komunalnego, ul. Polska 38, zespół budynków komunalnych złożony z rzeźni miejskiej (1894–96), gazowni
(1904–05; biuro gazowni odbudowane po I wojnie światowej) i stacji
wodociągów 1907–08). Do dzisiaj w historycznym kształcie zachowane dwa niewielkie budynki wodociągów, wzniesione z cegły licowej,
zdobione kolorymi płytkami ceramicznymi; jeden z nich poprzedzony
wejściem w konstrukcji ryglowej.
Dworzec kolejowy, ul. Kolejowa 1, wybudowany wraz z powstaniem w 1883 roku pierwszej linii kolejowej łączącej Szczytno
z Olsztynem. Rozbudowywany później, dotrwał do czasów współczesnych w historycznej postaci. W zespole dworca niewielki, murowany
budynek sanitarny (WC), również o formach historycznych, oraz wieża
ciśnień. W pobliżu zachowane budynki mieszkalne dla pracowników
kolei (ulice Wasińskiego i Kolejowa).

Dworzec kolejowy, ul. Kolejowa 1
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Dworzec kolejowy, ul. Kolejowa 1

Dworzec kolejowy – WC
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Młyn, ul. Polna 5, położony w sąsiedztwie torów kolejowych oraz

nieistniejących obecnie zakładów przemysłowych. Znajdowały się tu
m.in. składy towarowe, tartak, zakład drzewny. Młyn, o bardzo nowoczesnej jak na czasy swego powstania formie i wyposażeniu, został
wzniesiony w 1909 roku dla Richarda Andersa, właściciela składów
towarowych, tartaku i wielu nieruchomości w mieście. Warto też wiedzieć, że zachowany w jego pobliżu budynek mieszkalny przy
ul. Polnej 9 został wybudowany w 1911 roku jako dom służbowy
dla pracowników młyna.
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 Zespół browaru, ul. Mickiewicza 5. Kompleks budynków prze-

mysłowo-biurowych założony na nieregularnym, nawarstwiającym
się planie. Pierwszy browar wybudowany w 1898 roku dla Fryderyka
Dauma. Zniszczony w czasie I wojny, odbudowany i rozbudowany
w latach 20. XX wieku według projektów Augusta Wieganda.
W obrębie zespołu zachowany dom kierownika browaru (obecnie
nadal biura i mieszkanie), połączony ze skrzydłem magazynu 3-przejazdową, reprezentacyjną krytą bramą wjazdową. W najstarszej części zespołu historyzujący detal nawiązujący do architektury gotyckiej.
Po II wojnie światowej nadal użytkowany zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.

Straż pożarna, ul. Kościuszki 14,
zespół budynków straży pożarnej, odbudowanych po zniszczeniach I wojny, w 1923
roku według projektów Augusta Wieganda.
Obejmuje właściwą remizę położoną przy
ulicy oraz budynki gospodarcze w podwórzu;
wieża późniejsza.
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Zespół Koszar „Jäger

Kaserne Graf York von
Wartenburg”, obecnie
Wyższa Szkoła Policji,
ul. Marszałka Piłsudskiego.
Zespół budynków koszarowych
usytuowany we wschodniej
części miasta, w swej zasadniczej części wzniesiony w 1886
roku, rozbudowywany po roku
1914 oraz w latach 1930–37.
Najstarsze budynki wzniesione
są w konstrukcji szkieletowej
wypełnionej cegłą, inne murowane, otynkowane, wznoszone
w duchu architektury modernistycznej. W koszarach mieściła
się przed wojną największa
w Niemczech tresura sokołów.
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PARKI I CMENTARZE
Park Andersa, obecnie park miejski, ul. Curie-Skłodowskiej, założony w okresie międzywojennym
przez Richarda Andersa jednego z najbogatszych mieszkańców Szczytna, właściciela tartaku i młyna oraz kilku nieruchomości w mieście. Park z dobrze zachowanym, czytelnym
układem przestrzennym.

Kwatera
z I wojny światowej
na cmentarzu
ewangelickim,
ul. Marszałka
Piłsudskiego

Cmentarz ewangelicki, obecnie park miejski,
ul. Marszałka Piłudskiego, założony w pierwszej połowie
XIX wieku, w czasach współczesnych przekształcony w park
miejski. Do dzisiaj zachowany pierwotny układ alei i ścieżek,
starodrzew oraz część metalowych krzyży i ogrodzeń z kwater grobowych. W części centralnej usytuowana kwatera
wojenna z okresu I wojny światowej, gdzie pochowanych
jest 170 żołnierzy armii niemieckiej i 78 armii rosyjskiej,
łącznie 248 żołnierzy.

Dawny cmentarz
ewangelicki,
obecnie park
miejski,
ul. Marszałka
Piłsudskiego

Kwatera z I wojny
światowej na cmentarzu
ewangelickim,
ul. Marszałka
Piłsudskiego
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Cmentarz wojenny przy szosie do Ostrołęki
z okresu II wojny światowej. W zbiorowych mogiłach pochowanych jest 1.008 żołnierzy armii
radzieckiej, którzy polegli na terenie powiatu
szczycieńskiego. Pomnik na cmentarzu autorstwa
Janusza Kompowskiego. W miejscu tym usytuowany jest również cmentarz wojenny z okresu
I wojny, gdzie pochowanych było 31 żołnierzy
armii rosyjskiej.
Cmentarz wojenny z okresu I wojny
światowej przy ul. Poznańskiej, otoczony niskim kamiennym murem; pochowanych jest tu
20 żołnierzy armii rosyjskiej i 4 żołnierzy armii
niemieckiej.
Cmentarz żydowski założony w 1815 roku
na działce kupionej za 50 talarów przez pierwszych
członków gminy żydowskiej. Jeden z najlepiej
zachowanych cmentarzy żydowskich na Warmii
i Mazurach. Znajduje się na nim kilkadziesiąt macew, najstarsze z połowy XIX wieku, o interesującym zdobnictwie, charakterystycznym dla kultury
żydowskiej.
Cmentarz żydowski, ul. Łomżyńska

60

SZC Z Y TNO

Koncepcja i tekst:

Iwona Liżewska

Iwona Liżewska, Janusz Liżewski, Agata
Wojciechowska-Grygo, Adam Płoski, arch. UM Szczytno

Fotografie:

Opracowanie graficzne:
Druk: Drukarnia
Korekta:

Przemysław Kozak

LEO

Maryla Paturalska

ISBN 978-83-926156-0-6
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

Wydawnictwo – w ramach realizacji
projektu „Wróćmy na jeziora południową
bramą Mazur – promocja szczycieńskich
produktów turystycznych i kulturowych”
i współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 624 72 00
www.e-szczytno.eu
um@e-szczytno.eu

Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków
w Olsztynie
ISBN 978-83-926156-0-6

