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WSTĘP
Szczytno to miasto leżące w samym centrum Powiatu
Szczycieńskiego. Stanowi wizytówkę współczesnego charakteru
Mazur. To miejsce, gdzie króluje turystyka. W ścisłym centrum
znajdują się dwa jeziora – Domowe Duże i Domowe Małe. Wokół
Szczytna wśród lasów i unikatowej mazurskiej przyrody można
znaleźć miejsce na odpoczynek, spacer i wycieczkę rowerową.
To miejsce, gdzie można odetchnąć pełną piersią.
Po wypoczynku na łonie natury warto odwiedzić lokalne
atrakcje turystyczne: ruiny zamku krzyżackiego znane
wszystkim z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, Chatę
Mazurską czy zabytkowe szczycieńskie kościoły. Turystów
w mieście witają rozsiane w najbardziej charakterystycznych
miejscach figury. To Mazurskie Pofajdoki wesołe stworki
ułatwiające zwiedzającym poznanie kultury i historii miasta.
Szczytno to nie tylko unikatowe walory turystyczne,
ale też kultura na najwyższym poziomie. W lecie miasto żyje
w tempie wydarzeń wyznaczanych przez cykl imprez „Letnie
Granie”. Składają się na niego wydarzenia kulturalno-sportowe:
koncerty, zawody sportowe, imprezy kulinarne, wydarzenia
o charakterze folklorystycznym i historycznym. Sztandarowa
impreza Dni i Noce Szczytna jest jednym z największych tego
typu wydarzeń w regionie i corocznie przyciąga do miasta
tysiące widzów biorących udział w koncertach i wydarzeniach
towarzyszących.
Szczytno to miasto, które muzykę ma „we krwi”. To stąd
w świat wyruszył jeden z twórców polskiego Big Beatu Krzysztof
Klenczon, późniejszy lider Pięciolinii, Czerwonych Gitar i Trzech
Koron. To pośród szczycieńskich ulic w jego głowie rodziły się
pomysły na znane wszystkim przeboje: Kwiaty we włosach,
Wróćmy na jeziora czy Matura.
W mieście stawiamy mocno na aktywne spędzanie czasu.
To tutaj latem na jednej z najszybszych tras w Polsce odbywa
się Maraton Juranda, a najwytrwalsi sportowcy mierzą się
w zawodach Triathlon Cross Szczytno i Mazury MTB. Na wodach
jeziora Domowego Dużego pierwsze szlify zbierają żeglarze,
a ci trochę bardziej amatorscy sportowcy chętnie wypożyczają
z bogato wyposażonej bazy wodnej rowery i sprzęt wodny.
Zapraszam do odwiedzania Szczytna – miejsca
wyjątkowego, nie tylko w skali Mazur, ale i całego kraju. Miejsca
otwartego na turystów spragnionych kultury na wysokim
poziomie i niespotykanej nigdzie indziej natury.
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Z DZIEJÓW SZCZYTNA
Około
1350
roku
Krzyżacy
założyli, prawdopodobnie na miejscu
wcześniejszego, pruskiego grodziska,
drewniano-ziemną strażnicę obronną.
Od imienia wielkiego szpitalnika i komtura
elbląskiego Ortolfa z Trewiru, który
zainicjował budowę drewnianej strażnicy
jak i późniejszego murowanego zamku,
nosiła ona nazwę Ortolfsburg. 24 listopada
1360 roku, jeszcze na drewnianym zamku
Ortolf wydał przywilej dla osiemnastu
polskich bartników, którzy osiedlili się
po północno-wschodniej stronie Jeziora
Długiego, dając początek należącej od 1913
roku do Szczytna, Bartnej Stronie.
Polska nazwa „Szczytno” była
znana od samego początku istnienia
osady i pochodzi od pierwotnych nazw
szczycieńskich jezior, które miejscowa
ludność nazywała „Skiten”, co zarówno
w języku pruskim, jak i staropolskim,
oznaczało tarczę.
Pod zamkiem w kierunku południowym,
wzdłuż dzisiejszej ulicy Odrodzenia,
rozwijała się osada podzamkowa.
Osada ta wraz z karczmami zlokalizowanymi
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w rejonie głównego skrzyżowania dała
początek miastu. W 1616 roku Szczytno
otrzymało małe prawa miejskie. Mogło
się odtąd posługiwać własną pieczęcią
oraz sądownictwem. Przywilej pozwalał
też na warzenie piwa, dzięki któremu
Szczytno dalej się rozwijało i 12 czerwca
1723 roku otrzymało pełne prawa miejskie.
Natomiast w 1818 roku stało się miastem
powiatowym.
W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął
się intensywny rozwój miasta. Od 1884 roku
zaczął na stałe stacjonować w Szczytnie
garnizon wojskowy. Wreszcie 1 listopada
1883 roku otwarto linię kolejową łączącą
Szczytno z Olsztynem, a w kolejnych
latach z innymi miastami. W latach
1883–84 wzniesiono budynek seminarium
nauczycielskiego (obecnie Zespół Szkół
nr 2). Dwa lata później wzniesiono
nowy gmach starostwa powiatowego
(obecnie Urząd Skarbowy), a w 1886 roku
wybudowano koszary.
Od 1888 roku działalność gospodarczą
w Szczytnie prowadził Richard Anders.
Należał do niego między innymi młyn

i tartak wzniesiony naprzeciwko dworca
kolejowego oraz wybudowana w 1904
roku fabryka listew.
W 1898 roku Fryderyk Daum zbudował
na Bartnej Stronie, nie należącej jeszcze
wówczas do Szczytna, przemysłowy
browar. W latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku wybudowano pocztę i rzeźnię.
W 1904 roku uruchomiono gazownię.
W latach 1908–1909 wzniesiono gmach
szpitala powiatowego.
W 1925 roku w pozostałościach zamku
urządzono muzeum regionalne. W latach
1937–1938 na terenie przedzamcza
wzniesiono ogromny ratusz. Budynek
ten w swoim kształcie nawiązywał
do krzyżackiej warowni. W styczniu 1945
roku Szczytno praktycznie bez walki
zajęte zostało przez wojska sowieckie,
które je systematycznie demolowały
i grabiły. W gruzach legła ponad połowa
zabudowań. 26 maja 1945 roku Sowieci
przekazali władze nad miastem i powiatem
Polakom.

Zdjęcia pochodzą z kolekcji Witolda Olbrysia i Mieczysława Rawskiego

Czy, wiesz, że?

1. Z iemia szczycieńska była we wczesnym średniowieczu zamieszkiwana przez pruskie
plemię Galindów.
2. W latach 1579–1581, z rozkazu i na koszt murgrabiego Jerzego Fryderyka, zamek został
przebudowany na rezydencję myśliwską. Przebudowa nadała mu cech pałacowych.
3. W 1890 roku Szczytno stało się miejscem stacjonowania 1. Batalionu Strzelców
im. Hrabiego Yorcka von Wartenburga, jednej z najciekawszych jednostek w armii pruskiej,
do której rekrutowano m.in. myśliwych, leśników.
4. W 1901 roku włączono w obręb miasta folwark Fiugaty, a w 1913 roku największą wieś
powiatu, Bartną Stronę.
5. W 1906 roku Richard Anders ufundował mieszkańcom miasta park (dziś ul. Marii CurieSkłodowskiej) z egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów oraz z miejscami do aktywnego
wypoczynku.
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LETNIE GRANIE
Wraz z początkiem lata w Szczytnie
rusza cykl imprez kulturalno-sportowach
pod nazwą „Letnie granie”. Kalendarz
od maja do sierpnia wypełniają
imprezy, wśród których każdy znajdzie
coś dla siebie. Fani muzyki mogą
wybierać spośród bogactwa koncertów
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– tych rozrywkowych i bardziej
lirycznych. Lubiących spędzać wolny czas
aktywnie zainteresują imprezy sportowe
– Maraton Juranda, Triathlon i mecze
piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki.
Rozsmakowanych w lokalnych przysmakach
i tradycyjnej sztuce z pewnością skusi Święto

w w w. l e t n i e g ra n i e . p l
Mazurskiego Kartoflaka i Jarmark Mazurski.
Tych, którzy lubią pośmiać się z naszej
codzienności przedstawionej w krzywym
zwierciadle na pewno zaciekawi Kabareton.
To tylko niektóre spośród wielu imprez dla
całych rodzin, jakie latem odbywają się
w Szczytnie.
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THE SHOW NEVER ENDS

– KRZYSZTOF KLENCZON LEGENDA ZE SZCZYTNA
Krzysztof Klenczon – to jedna
z najważniejszych postaci dla polskiego
Big Beatu. Autor takich hitów jak „Nikt
na świecie nie wie”, „Wróćmy nad jeziora”,
„Kwiaty we włosach”, ale również pieśni
o Żołnierzach Wyklętych „Biały Krzyż”.
Krzysztof Klenczon urodził się
14 stycznia 1942 roku w Pułtusku. Jednak
to Szczytno stało się jego domem
i tu zawsze chętnie wracał, także
w piosenkach. O jego miłości do Mazur
i rodzinnego domu świadczą nostalgiczne
„Latawce z moich stron”.
Szczytno Klenczona, albo Lolka
jak nazywali go w młodości koledzy
i koleżanki ze szkolnej ławki, to przede
wszystkim dom przy ul. 3 Maja 8, gdzie
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późniejszy muzyk Czerwonych Gitar
mieszkał wraz z rodziną. To także szkoła
podstawowa i średnia, gdzie uczęszczał
i zdał maturę, wody jezior po których
chętnie żeglował i opiewał je w swoich
utworach m.in. „10 w skali Beauforta” oraz
przyjaźnie, które przetrwały wiele lat.
Po ukończeniu szkoły Klenczon opuścił
Szczytno by podążać za marzeniami.
Swoją przystań znalazł w Gdańsku, gdzie
dołączył do gwiazdorskich NiebieskoCzarnych. Z tym właśnie zespołem odbył
pierwsze zagraniczne tourne i w 1963 roku
wystąpił w paryskiej „Olimpii”, co było
nie lada wyczynem. Jednak formuła
zespołu, w którym grał jedynie rolę
gitarzysty szybko przestała Krzysztofowi
wystarczać, dlatego opuścił szeregi

Niebiesko-Czarnych i założył własną
grupę – Pięciolinie. Po kilkumiesięcznej
aktywności koncertowej i ustabilizowaniu
się składu zespół zmienił swoją nazwę…
w ten sposób narodziły się legendarne
Czerwone Gitary.
Duet kompozytorski jaki Krzysztof
Klenczon stworzył z Sewerynem
Krajewskim przyniósł kilkanaście hitów,
które na trwałe weszły do kanonu polskiej
muzyki rozrywkowej. W Czerwonych
Gitarach „Lolek” grał w latach 1965–1970.
W tym czasie poznał też wybrankę
swojego życia Alicję „BiBi”, dla której
napisał utwór „Historia jednej znajomości”.
Niestety,
rozbieżności
artystyczne
sprawiły, że po trzech płytach polski
Lennon opuścił swoją macierzystą

grupę i założył progresywne Trzy Korony,
z którym nagrał jedną płytę „Krzysztof
Klenczon i Trzy Korony”. Mimo sukcesu
trudna sytuacja polityczna w kraju i brak
perspektyw na dalszy rozwój muzyczny
sprawiły, że zdecydował się opuścić
Polskę i na stałe osiedlić się w Stanach
Zjednoczonych.
Tam od razu zabrał się do pracy nad
nową płytą, tym razem anglojęzyczną.
Płyta długogrająca „The Show Never
Ends” ukazała się w 1977 roku i przyniosła
12 całkiem nowych kompozycji, którym
stylistycznie było bliżej do The Beatles
niż do Czerwonych Gitar. Klenczon nie
zapomniał także o swoich polskich
fanach, dla których już rok później nagrał
album „Powiedz stary gdzieś ty był”,

który zawierał kilka znanych przebojów
w nowych aranżacjach, ale także nowe
utwory m.in. balladę dedykowaną
córce „Natalie – Piękniejszy świat”,
„Muzyko z tamtej strony dnia”, „Wiśniowy
sad”. Wraz ze swoim amerykańskim
zespołem regularnie odwiedzał też
Polskę, gdzie witany był przez rzesze
oddanych mu fanów. Planował też
wrócić na ukochane Mazury, niestety los
zdecydował inaczej. W 1981 roku, wracając
z koncertu charytatywnego, który zagrał
w Chicago, miał wypadek samochodowy.
W wyniku odniesionych ran kilka
dni później zmarł. Dzięki staraniom
najbliższych urnę z jego prochami złożono
na cmentarzu komunalnym przy ulicy
Mazurskiej w Szczytnie. Grób legendy

polskiego rocka (główna aleja – wejście
od ul. Mikołaja Reja) nigdy nie stoi pusty.
Każdego roku odwiedzają go setki fanów,
którzy zostawiają znicze, kwiaty i kartki.
W Szczytnie, pomimo upływu lat,
legenda Krzysztofa Klenczona jest
wciąż żywa. Każdego roku podczas Dni
i Nocy Szczytna odbywa się koncert
poświęcony jego pamięci, gdzie można
posłuchać m.in. jego macierzystej
formacji Czerwonych Gitar. Fani „Lolka”
mogą odnaleźć jego dom, gdzie znajduje
się tablica pamiątkowa i nota na temat
artysty.
Muzyk przypomina o swojej obecności
także pomnikami przed Miejskim Domem
Kultury i na pasażu w pobliżu Plaży
Miejskiej.
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DNI I NOCE SZCZYTNA

Każdego roku, w trzecim tygodniu lipca,
najgorętszego miesiąca lata, odbywają się Dni
i Noce Szczytna. Jest to jedno z największych
wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach,
które co roku przyciąga do Szczytna blisko
30 tys. uczestników. Pierwszego dnia
ma miejsce przemarsz Juranda ze Spychowa
wraz ze świtą, oraz wszystkimi chętnymi
mieszkańcami i turystami głównymi ulicami
miasta. Następnie na scenie głównej
Burmistrz Miasta przekazuje klucze do bram
grodu Jurandowi, który zaprasza wszystkich
do wspólnego świętowania przez trzy dni
i trzy noce.
Przez lata impreza zyskała renomę
i jest powszechnie rozpoznawalna przez
mieszkańców całego regionu i kraju.
Na scenie w trakcie Dni i Nocy Szczytna
każdego roku prezentuje się czołówka
polskiej estrady. W ostatnich latach wystąpili
między innymi: zespół LemOn, Żuki, Bajm,
Andrzej Piaseczny, Lady Pank, Perfect,
Krzysztof Cugowski, Patrycja Markowska,
Agnieszka Chylińska, Anna Wyszkoni, Hunter,
zespół Kombii.
Dni i Noce to jednak nie tylko
koncerty, ale także imprezy towarzyszące
m. in. pokazowe zawody lekkoatletyczne
medalistów Mistrzostw Świata i Europy,
animacje, konkursy, gry i zabawy dla rodzin,
zawody łucznicze i wioska rycerska, jarmark
rękodzieła, Jurand Open Water Swimming.
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ŚWIĘTO MAZURSKIEGO
KARTOFLAKA
Kartoflak to tradycyjne danie
dawnych mieszkańców Mazur, w którym
zasmakowali
także
współcześni
szczytnianie oraz turyści. Kartoflak znany
jest pod różnymi nazwami, zależnie
od zastosowanych składników i regionu
skąd pochodzi np. babka, pyrczok, bugaj,
rejbak. Podstawę jego przygotowania
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stanowią świeżo utarte ziemniaki, skwarki
z boczku lub słoniny i ostre przyprawy.
Święto Mazurskiego Kartoflaka
odbywa się cyklicznie od 2008 roku
w pierwszą sobotę sierpnia. Wydarzenie
składa się z kilku części – konkursów
i warsztatów kulinarnych, w których
biorą udział stowarzyszenia, restauracje,

mieszkańcy miasta i turyści, kiermaszu
rękodzieła oraz koncertów zespołów
ludowych.
Święto każdego roku przyciąga setki
fanów tradycyjnego jedzenia, miłośników
wyrobów sztuki ludowej, wyrobów
rzemieślniczych oraz folkloru z terenu
Warmii i Mazur.

Czy wiesz, że?

1. K ażdego roku podczas święta rozdawane jest kilkanaście kilogramów kartoflaka.
2. Wariacją na temat kartoflaka jest kiszka ziemniaczana.
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Pofajdoki znane były na Mazurach
od niepamiętnych czasów. W ten sposób
dawniej nazywano młodzieńców, którzy
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SZCZYCIEŃSKI ZAMEK,

NOWY PRODUKT NA TURYSTYCZNEJ
MAPIE WARMII I MAZUR
Historia szczycieńskiego zamku
sięga 1350 roku., kiedy to na miejscu
wcześniejszego, pruskiego grodziska
założono drewniano-ziemną strażnicę
obronną. Niespełna dwadzieścia lat później
Litwini pod wodzą księcia Kiejstuta spalili
strażnicę. Po tym wydarzeniu w latach
1370–1380 wybudowano murowany zamek
na rzucie zbliżonym do kwadratu, w środku
którego znajdowała się studnia. Od strony
południowo-wschodniej rozciągało się
przedzamcze. Było ono wraz z zamkiem
otoczone murami obronnymi i fosą.
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Przedzamcze od zamku oddzielone było
murem obronnym, w którym znajdowała
się prowadząca do środka brama.
Przed wybuchem wojny trzynastoletniej
inwentarze zamkowe wymieniały: silos
zbożowy, piwnice, kuchnię, słodownię,
prochownię, kaplicę, poddasze służące
jako skład mięsa, folwark bydlęcy, folwark
zwyczajny, łaźnię, spiżarnię i snycernię.
Trzymano tu też 26 kusz i 10250 bełtów oraz
43 hakownice.
Po likwidacji zakonu w 1525 roku,
na zamku rezydował starosta książęcy.

Służył też on za kwaterę w trakcie polowań
księcia Albrechta oraz jego następców.
W XVII wieku opustoszał, a w kolejnym
stuleciu zaczął popadać w ruinę. Rozebrano
wieżę i mury wraz z basztami. W latach
1766–1792 rozebrano północno-wschodnie
skrzydło zamku, oraz górne kondygnacje
pozostałych skrzydeł. Zasypano również
południową fosę.
Aktualnie ruiny zamku poddawane
są rewitalizacji i staną się nowym
produktem na turystycznej mapie Warmii
i Mazur.

Czy wiesz, że:

1. Jurand ze Spychowa to fikcyjna postać z powieści „Krzyżacy” autorstwa Henryka
Sienkiewicza.
2. Plac w centrum miasta, gdzie odbywają się m.in. Dni i Noce Szczytna nosi imię Juranda.
3. W latach 1937–1938 na obszarze przedzamcza wzniesiono ogromny ratusz. Budynek
ten w swoim kształcie nawiązywał do krzyżackiej warowni.
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BROWAR ZAMKOWY
W SZCZYTNIE

Głównym zajęciem szczycieńskich
mieszczan
było
browarnictwo.
W połowie XVIII wieku trudniło się nim
aż 44 mieszkańców. Różnorodność
producentów piwa ograniczona została
dopiero, gdy na Bartnej Stronie w 1898
roku duży przemysłowy browar wzniósł
przybyły tu z Biskupca Fryderyk
Daum. Browar nosił wówczas nazwę
„Schlossbrauerei
Ortelsburg”
czyli
„Browar Zamkowy”. W pierwszym roku
działalności browar wyprodukował 8 tys.
hektolitrów piwa.
Rodzina Daum zajmowała się
browarnictwem od kilku pokoleń. W jej
posiadaniu poza browarem w Biskupcu
i Szczytnie był browar w Olsztynie oraz
słodownia w Malborku. W 1906 roku
Fryderyk Daum przekazał zarządzanie
browarem synowi Walterowi.
W sierpniu 1914 roku szczycieński
browar
zniszczony
został
przez
rosyjskich żołnierzy. Po wyparciu Rosjan
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przystąpiono do jego odbudowy. Pod
nadzorem architekta Augusta Wieganda,
browar został unowocześniony. Oprócz
budynków związanych z produkcją,
wzniesiono
wówczas
budynek
mieszkalno-biurowy, w którym zamieszał
mistrz piwowarski Robert Hoffman,
który nadzorował technologiczną stronę
budowy browaru. W 1943 roku przeszedł
na emeryturę. Zmarł 30 grudnia 1960
roku, w wieku 90 lat. Jest uznawany
za ojca sukcesu szczycieńskiego piwa.
W 1922 roku przystąpiono do budowy
domu dla rodziny Daumów, nie przetrwał
on jednak II wojny światowej.
Browary należące do Daumów
produkowały głównie piwo jasne typu
Pilzner. Ich najbardziej rozpoznawalną
marką było szczycieńskie piwo „Edelhell”,
do którego zresztą stosunkowo niedawno,
przy piwie „Warmińskie rewolucje”,
nawiązał olsztyński browar Kormoran. Nie
znaczy to jednak, że produkcja browaru

była nieróżnorodna. Wręcz odwrotnie,
w browarach Daumów produkowano
różne gatunki piwa, miedzy innymi
portery, koźlaki oraz piwo marcowe
i karmelowe z niewielką ilością alkoholu.
W 1938 r. wyprodukowano tu 38 tys.
hektolitrów piwa, a w 1944 r. produkcja
wynosiła aż 78 tys. hektolitrów.
Walter Daum zmarł w wieku 59 lat
w Berlinie. Po śmierci pożegnano
go w kaplicy na szczycieńskim
cmentarzu ewangelickim. W lutym
1944 r. właścicielem szczycieńskiego
browaru została spółka Schlossbrauerei
Ortelsburg Walter Daum, należąca
do kobiet z rodu Daumów.
Uruchomiony w 1946 roku browar
produkował piwo do 1999 roku. Dzisiaj,
po wielu latach bessy szczycieński browar
znowu sprzedaje swój wyrób – piwo
Jurand w dwóch odsłonach: chmielowe
i pszenicznej.

Czy wiesz, że:

1. W
 1933 roku Walter Daum wraz z bratem Wilhelmem z Malborka kupił olsztyński
browar „Waldschlösschen Brauerei Allenstein”. W ten oto sposób Szczytno przejęło
olsztyński rynek piwny.
2. Fryderyk Daum jako pierwszy zaczął produkować w Szczytnie piwo jasne typu
lager.
3. Walter Daum handlował nie tylko wytworzonym w swoim browarze piwem, ale
po I wojnie światowej miał również w ofercie wodę mineralną „Juliushaller”.
4. Do 1945 roku piwo po Szczytnie rozwożono zaprzęgami końskimi.
SZCZYTNO ROZWIJA ŻAGLE... 19
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
W SZCZYTNIE
Szczytno to miejsce dla ludzi aktywnych
– miłośników lekkoatletyki, jazdy rowerem,
gier zespołowych, sportów wodnych. Miasto
naturalnie obdarzone zostało dwoma
jeziorami w ścisłym centrum – Jeziorem
Domowym Dużym i Jeziorem Domowym
Małym, które łączy ścieżka pieszo-rowerowa
biegnąca wzdłuż ich brzegów. Nad większym
z jezior znajduje się Plaża Miejska, strzeżone
kąpielisko, molo, boiska do siatkówki

plażowej, boiska wielofunkcyjne Orlik 2012
(pełnowymiarowe boiska do siatkówki,
koszykówki i tenisa) oraz Baza Wodna
Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie.
W ofercie bazy znajduje się wypożyczalnia:
rowerów i rowerów wodnych, kajaków,
statek wycieczkowy „Jagienka”. Na Jeziorze
Domowym Dużym działa również szkółka
żeglarska dla miłośników sportów wodnych.
Natomiast miłośnicy spacerów, lekkoatletyki,

jazdy rowerem i na rolkach mogą skorzystać
z uroków ścieżek wokół miejskich jezior lub
skateparku.
Miasto
posiada
także
Halę
Widowiskowo-Sportową im. Huberta
Wagnera, w której odbywają się
imprezy sportowe o randze miejskiej,
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Trenują
tam także szczycieńskie drużyny sportowe
– piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie.

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie
ul. Spacerowa 2, tel. 696 937 941

Skatepark
ul. Pasymska

Boiska wielofunkcyjne Orlik 2012
ul. Spacerowa 2, tel. 604 259 331
Boiska wielofunkcyjne Orlik 2012
ul. Lanca 1 , tel. 694 432 556
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Pawilon sportowy
ul. Ostrołęcka 2, tel. 604 259 541
Hala widowiskowo-sportowa
im. Huberta Wagnera
ul. Lanca 1, tel. 89 676 08 40

N

N
fot. Marek Biczyk

NAJBARDZIEJ ZNANI
SZCZYCIEŃSCY SPORTOWCY:
Konrad Bukowiecki to lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą. Wielokrotnie zdobywał złote
medale na juniorskich mistrzostwach w tej dyscyplinie m.in. na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży
w roku 2014, Mistrzostwach Świata Juniorów w roku 2014, Mistrzostwach Europy Juniorów w roku
2015, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w roku 2017. W młodości łączył pchnięcie kulą z rzutem
dyskiem, po przejściu w wiek seniorski z sukcesami skupił się tylko na tej pierwszej specjalności.
Jako drugi szczytnianin w historii reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. W roku 2017 został
Halowym Mistrzem Europy, rok później zdobył srebro mistrzostw starego kontynentu na stadionie.
W 2019 roku zdobył złoty medal na Uniwersjadzie i Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Jego
pchnięcie na odległość 21,97 m jest drugim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki. Do Konrada
należy także ciągle aktualny rekord świata juniorów – 21,14 m.
Julia Kędzierska na co dzień reprezentuje barwy szczycieńskiego Klubu Kyokushin Karate. Wielokrotnie
reprezentowała już barwy naszego kraju na imprezach rangi mistrzowskiej. Julia zdominowała
Mistrzostwa Polski w Karate w swojej kategorii wagowej. Czterokrotnie stawała na podium Mistrzostw
Europy zdobywając trzy razy srebrny i raz brązowy medal. W roku 2017 w końcu zdobyła upragnione
złoto mistrzostw starego kontynentu do lat 18. W 2018 roku zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy
do lat 21, który w 2019 roku obroniła. Jej największym dotychczasowym sukcesem jest jednak brązowy
medal Mistrzostw Świata Juniorów KWU (Światowej Federacji Karate Kyokushin) zdobyty w 2016 roku.
Urodzony w Szczytnie Maciej Jóźwik od najmłodszych lat trenuje boks. Obecnie walczy w kategorii
muszej, do 52 kilogramów. Wśród polskich bokserów olimpijskich (niezawodowych) w swojej kategorii
wagowej jest niekwestionowanym numerem jeden. W roku 2014 zdobył srebrny medal mistrzostw
kraju, w latach 2015, 2016 i 2018 zdobywał Mistrzostwo Polski dominując w swojej kategorii. W roku
2017 tryumfował w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23 w wyższej niż zwykle kategorii
wagowej do 56 kg. Reprezentował Polskę w prestiżowej serii World Series of Boxing. Wielokrotnie
z orzełkiem na piersi uczestniczył także w międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej
m.in. w Mistrzostwach Unii Europejskiej, Akademickich Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
Rafał Kot to szczycieński biegacz specjalizujący się w biegach długich – maratonach i ultramaratonach,
w tym ich najtrudniejszych górskich i zimowych odmianach. Dwukrotnie w swojej karierze tryumfował
w Ultramaratonie Magurskim w latach 2017 i 2018. Wygrywał także w Biegu 7 Szczytów i słowackim
Ultrajanosiku. Swojemu zamiłowaniu do biegów górskich zawdzięcza swój pseudonim „Góral z Mazur”.
Brał udział w Marriot Everest Run, czyli biegu po schodach na najwyższe piętro warszawskiego hotelu
Mariott. W ciągu 24 godzin pokonał tę trasę 102 razy, tym samym dwukrotnie wbiegł na wysokość
równą najwyższej górze świata Mount Everestowi. W 2019 roku po raz kolejny triumfował w Biegu 7
Szczytów, poprawiając jednocześnie rekord trasy o blisko 2,5 godziny.

Czy wiesz, że?

1. P ierwszym olimpijczykiem pochodzącym ze Szczytna był siatkarz Stanisław
Zduńczyk, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku.
2. N
 a jeziorach w Szczytnie kilkukrotnie odbywały się Mistrzostwa Polski w Slalomie
na Nartach Wodnych.
3. Hala sportowa w Szczytnie nosi imię Huberta Jerzego Wagnera, wybitnego siatkarza
i trenera złotych medalistów Mistrzostw Świata z roku 1974 i Igrzysk Olimpijskich
z roku 1976.
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SZCZYTNO
W LITERATURZE I FILMIE
Malownicze Szczytno i jego okolice
artyści wielokrotnie wybierali na miejsce
akcji swoich powieści i filmów.
Wśród największych reżyserów
zainteresowanych walorami naszego
miasta znaleźli się m.in. Jerzy Skolimowski,
który umiejscowił w Szczytnie i Pasymiu
akcję swojego filmu pt. „Cztery noce
z Anną”, natomiast Nasze okoliczne
lasy i dukty leśne zainspirowały
go do stworzenia „Essential Killing”.
Szczytno można zobaczyć również
w „Kameleonie” w reżyserii Janusza

Kijowskiego, w którym jedną z głównych
ról zagrał Paweł Małaszyński. Jednym
z najgłośniejszych obrazów powstałym
m.in. w Szczytnie jest „Róża” Wojciecha
Smarzowskiego. W filmie, w rolach
statystów można zobaczyć także
mieszkańców Szczytna.
Szczytno cieszy się też sporym
zainteresowaniem literatów. Na kartach
powieści można odnaleźć je w różnych
czasach i konwencjach – od dramatu
do romansu. W ostatnich latach ukazały
się m.in powieści. „Cyrograf” autorstwa

Czy wiesz, że:

Jerzego Woźniaka, „Zapach Mazur”
autorstwa
Małgorzaty
Manelskiej,
„Zwilczona” autorstwa Adrianny Trzepioty,
„Powiedz, że mnie kochasz, mamo”
autorstwa Grażyny Mączkowskiej.
Jednak najbardziej znaną powieścią
opisującą Szczytno są niewątpliwie
„Krzyżacy”
autorstwa
Henryka
Sienkiewicza. Duża część historii rozgrywa
się na zamku w Szczytnie. To tutaj
obserwujemy nieszczęsną wyprawę
Juranda po swe dziecko, tutaj też Zygfryd
de Löwe planuje i realizuje swą zemstę.

1. P iotr Sobociński Jr, który odpowiadał za zdjęcia w filmie „Róża”, w reż. Wojciecha
Smarzowskiego został nominowany do nagrody Orłów.
2. W okolicach Szczytna od wielu lat mieszkają m.in. reżyser Jerzy Skolimowski
i scenarzysta Jerzy Niemczuk.
3. ,,Pamięć buduje tożsamość. Tannenberg 1914” to 8. odcinkowy serial dokumentalny
w reżyserii Przemka „Kawy” Kaweckiego, który opowiada o jednej z najsławniejszych
bitew stoczonych w okolicach Szczytna.
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SZLAKIEM
ZABYTKÓW

Szczytno z racji swojej długiej
i burzliwej historii jest popularnym celem
turystycznym. W mieście znajduje się wiele
cennych zabytków, do najważniejszych
należy m.in. Ratusz, Ruiny Zamku, Browar,
Urząd Skarbowy (dawne Starostwo), Sąd,
Chata Mazurska, czy kościoły Katolicki przy
ul. Marii Konopnickiej i Ewangelicki przy
ul. Warszawskiej.

Zamek i Ratusz
Zamek był pierwotnie drewnianą budowlą obronną wzniesioną przez Krzyżaków w 1350 roku. W latach 1370–1380 drewniana konstrukcja
została zastąpiona murowanym założeniem obronnym. Zamek był ośrodkiem zakonnej władzy administracyjnej, jako siedziba dowódcy okręgu
– prokuratora.
W latach 1936–1937 na miejscu dawnego podzamcza wybudowano monumentalny ratusz nawiązujący stylem architektonicznym do czasów
średniowiecza.

Kościół Chrześcijan Baptystów
Neogotycki kościół zbudowany w 1904 roku. W 1929 roku.
przebudowano w nim kruchtę wejściową. W tylnej części
budynku znajduje się aneks mieszkalny, połączony z kaplicą.

Sąd
W wybudowanym w 1867 roku. zespole budynków znajdują się
sąd oraz więzienie. Całość rozbudowano w 1912 roku. Zarówno
neorenesansowa architektura budynku sądu jak i użyty przy
wykonaniu elewacji materiał, czyli żółta cegła, całkowicie
odbiega od form i zasad stosowanych w budownictwie
na terenach pruskich w czasach powstawania budynku.
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Browar
Wybudowany w roku 1898 przez Fryderyka Dauma nowoczesny
browar należał do największych w regionie. Produkował piwo
do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Neogotycki kościół wybudowany w latach 1898–1899. W czasie
I Wojny Światowej uległ częściowemu zniszczeniu. Po jej
zakończeniu odbudowano zniszczone zwieńczenie wieży
zmieniając pierwotny kształt kościoła. Polichromia sklepienia
i filarów, zespół witraży oraz inne elementy jednorodnej,
neogotyckiej architektury wnętrza zachowały się od czasów
budowy kościoła.

Chata Mazurska
Chata mazurska z połowy XIX wieku jest pozostałością
drewnianej zabudowy dawnej wsi Bartna Strona. Wieś, położoną
na północnych brzegach szczycieńskich jezior, założyli polscy
bartnicy w 1360 r.

Kościół Ewangelicki
Wzniesiony w latach 1714–1719 w centrum miasta, w miejscu, gdzie
w XV-tym wieku stał pierwszy, drewniany kościół. Architektura
świątyni prezentuje styl późnobarokowy. Ołtarz główny powstał
w 1719 rok u. Pięćdziesiąt lat później pomalowany i pozłocony.

Prywatna Willa (Apteka)
Wzniesiona w 1908 roku willa pierwszego, długoletniego
dyrektora szczycieńskiego szpitala – Richarda Kutza. Jest
to budynek o ciekawej, secesyjnej architekturze zaprojektowany
przez Leo Lottermosera. Obecnie znajduje się w nim apteka
i lokale mieszkalne.

Dom Polski
W latach 1906–1939 siedziba polskich organizacji – Mazurskiej
Partii Ludowej, Mazurskiego Związku Ludowego, oraz redakcji
polskiej gazety „Mazur”, których celem była obrona Mazurów
– ludności pochodzenia polskiego, przed dominacją polityczną
i ekonomiczną Niemców.
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Szpital
Został wzniesiony w latach 1908–1909, następnie był kilkukrotnie
rozbudowywany. Poza secesyjnie zdobionym gmachem szpitala
z charakterystycznymi, drewnianymi loggiami i wykuszami,
na terenie obiektu warto zwrócić uwagę na niewielką kaplicę
przedpogrzebową.

Dworzec Kolejowy
Wybudowany w 1883 roku, w momencie uruchomienia pierwszej
linii kolejowej łączącej Szczytno z Olsztynem. W swojej
historycznej postaci dworzec przetrwał do dzisiaj.

Cmentarz Ewangelicki
Otwarty w pierwszej połowie XIX wieku. W latach
osiemdziesiątych wieku XX przekształcony w park miejski.
Do dzisiaj zachował się pierwotny układ alejek. W części
centralnej znajduje się kwatera wojenna z okresu pierwszej
wojny światowej.

Czy wiesz, że:

Szkoła (Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie)
Najstarszy zachowany budynek szkolny w Szczytnie.
Wybudowany w 1885 roku. Pod koniec XIX wieku był jedną
z najbardziej znaczących miejskich budowli. Przed drugą wojną
światową szkoła znana była jako Hindenburgschule.

1. N
 ajstarszą świątynią w Szczytnie jest wzniesiony w latach
1714–1719 późnobarokowy kościół ewangelicki. Neogotycki kościół
katolicki wybudowano w latach 1898–1899 na Bartnej Stronie.
2. Do najważniejszych zabytków Szczytna zaliczyć można założony
w 1815 roku cmentarz żydowski.
3. W trakcie bitwy pod Tannenbergiem, Szczytno w dniu 27 sierpnia
1917 roku zostało podpalone przez cofające się spod Biskupca
wojska rosyjskie. 3 dni później artyleria rosyjska dokończyła
dzieła zniszczenia.
4. W 1907 roku Dom Polski, w którym mieściła się także polska
biblioteka, odwiedził Henryk Sienkiewicz.
5. Dopiero w 1913 roku Bartna Strona została włączona w obręb
administracyjny miasta.

Zdjęcia pochodzą z kolekcji Witolda Olbrysia

Urząd Skarbowy (dawne Starostwo)
Jeden z nielicznych, zabytkowych obiektów jaki zachował
się przy niegdyś gęsto zabudowanej ulicy Warszawskiej.
Gmach został wzniesiony w 1885 roku i służył jako siedziba
starostwa powiatowego. W 1927 roku w budynku znajdowało
się także mieszkanie starosty. Obecnie jest to siedziba Urzędu
Skarbowego.
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PORT LOTNICZY
OLSZTYN - MAZURY

Dowiedz się więcej
o Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury
na stronie www.mazuryairport.pl

Port
Lotniczy
Olsztyn-Mazury
to nowoczesne, międzynarodowe lotnisko
położone w sercu Warmii i Mazur.
Usytuowane jest w miejscowości Szymany,
8 km od Szczytna, 55 km od stolicy
województwa – Olsztyna. Pasażerowie
podróżujący autem, mogą pozostawić
je na jednym z 400 miejsc parkingowych,
na płatnym, monitorowanym parkingu
przy terminalu pasażerskim. Do Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury można szybko
i wygodnie dojechać szynobusem – peron
kolejowy znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie. Na terminalu pasażerskim
znajdują się również punkty wypożyczalni

z drewna, odlatującymi żurawiami, czy też
koronami drzew.
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest
miejscem przyjaznym ruchowi General
Aviation, tj. posiadaczom i użytkownikom
prywatnych samolotów. Wychodząc
naprzeciw najbardziej wymagającym
pasażerom, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
przygotował atrakcyjną ofertę skierowaną
do klientów biznesowych podróżujących
właśnie w sektorze General Aviation
– Usługę GA Premium. Przeznaczona jest
dla pasażerów, którzy cenią swój czas
i prywatność oraz oczekują indywidualnej
obsługi w komfortowych warunkach.

aut oraz stanowiska postoju taksówek.
Do
dyspozycji
pasażerów
Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury jest taras
widokowy, z którego doskonale widać
starty oraz lądowania samolotów.
Obiekt otwarty w 2016 roku, jest
przystosowany do obsługi samolotów
pasażerskich, w trybie regularnym,
czarterowym oraz General Aviation.
Kojąca architektura i wystrój terminala
pasażerskiego Portu Lotniczego OlsztynMazury nawiązują do regionalnej
stylistyki Warmii i Mazur. Projekt terminala
pasażerskiego inspirowany był m.in. formą
dawnych, mazurskich domów wykonanych

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Szymany 150,
12-100 Szczytno,
tel. +48 89 544 34 34
info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl
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MUZEUM MAZURSKIE
W SZCZYTNIE
Na wystawie poświęconej historii
Miasta Szczytno w formie trzech ekspozycji
prezentowane są dzieje Szczytna i okolic.
Pierwsza ekspozycja prezentuje pradzieje
ziemii szczycieńskiej m.in. poprzez eksponaty
przedstawiające okres neolitu, brązu, żelaza,
okres wpływów rzymskich czy wczesnego
średniowiecza w formie naczyń, narzędzi
pracy, elementów broni czy powstałych w tym
czasie różnych ozdób, biżuterii. Kolejna część
wystawy prezentuje eksponaty dotyczące
późnego średniowiecza. Są to obiekty
z wykopalisk na terenie krzyżackiego
zamku, uzupełnione o repliki uzbrojenia
średniowiecznego, w tym kompletną zbroję
rycerza zakonu krzyżackiego oraz strój damy
dworu. W trzeciej części wystawa przybliża
historię regionu od powstania Prus Książęcych

do zakończenia II wojny światowej. Dzięki
prezentowanym eksponatom, planszom
informacyjnym można dowiedzieć się dużo
o losach ówczesnego Ortelsburga (dawna
nazwa Szczytna), uzyskaniu praw miejskich
jak również o rozwoju gospodarczym miasta.
Jednak
najcenniejsze
kolekcje
prezentowane na ekspozycjach to zbiory
archeologiczne pochodzące z okresów
od neolitu do wczesnego średniowiecza,
mazurskie kafle piecowe, meble i tkaniny
oraz wszelkiego rodzaju sprzęty służące
miejscowej ludności do pracy, podczas
różnych zajęć gospodarskich i domowych.
Mazurskie kafle piecowe są niewątpliwie
najbogatszą, obok olsztyńskiej, tego
rodzaju kolekcją w regionie. Wytwarzane
były w rodzinnych zakładach kaflarskich,

Czas zwiedzania muzeum – 1 godzina.
Przewodnik w j. polskim – 35 zł (po uprzedniej rezerwacji)
Godziny otwarcia:
Od maja do września 9.00–17.00
Od października do kwietnia 8.00–16.00
poniedziałki – nieczynne
Muzeum honoruje Kartę Dużej Rodziny

28 SZCZYTNO ROZWIJA ŻAGLE...

m.in. w Nidzicy i Pasymiu. Zdobione
są rozmaitymi motywami roślinnymi,
zoomorficznymi, geometrycznymi, jak również
scenkami rodzajowymi opatrzonymi przeważnie
tekstami w gwarze mazurskiej, przybliżającymi
życie codzienne i obyczaje Mazurów. Kolekcję
uzupełniają zrekonstruowane piece.
Wśród mebli mazurskich przeważają szafy
zdobione ornamentyką roślinną i motywami
figuralnymi oraz skrzynie posażne, kredensy
kuchenne, rogale (szafki narożne), ławy, stoły,
zydle i łoże z „podniebziem” (baldachimem).
Dopełnia ją ekspozycja dwuosnowowych
tkanin mazurskich i sprzętu do obróbki lnu
oraz warsztatu tkackiego. Bogatą kolekcję
stanowi również ceramika, a konkretnie
naczynia kuchenne i stołowe: dzbany, misy,
talerze, słynne dwojaki, kubki siwaki.

Muzeum Mazurskie w Szczytnie
Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
tel. +48 89 624 24 37, +48 89 624 01 25
e-mail: szczytno@muzeum.olsztyn.pl
www.muzeumszczytno.art.pl
www.szczytno.muzeum.olsztyn.pl
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WYŻSZA SZKOŁA POLICJI
W SZCZYTNIE
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
jest jednostką organizacyjną Policji
w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce,
jest uczelnią służb państwowych
nadzorowaną przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych.
Misją Uczelni jest odkrywanie
i przekazywanie prawdy z zakresu
nauk społecznych w dyscyplinach
nauk o bezpieczeństwie i nauk
prawnych, w szczególności dotyczących
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
poprzez prowadzenie badań, kształcenie
kadr naukowych, doktorantów, studentów,
słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń
oraz jej upowszechnianie.
Historia szkolnictwa policyjnego
w Szczytnie ma długoletnią tradycję. WSPol
w Szczytnie nawiązuje do chlubnych
tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę
etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie przechowuje pamięć

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno, Polska
tel. +48 89 621 59 00; fax +48 89 621 54 83
e-mail: wspol@wspol.edu.pl
facebook.com/wspolszczytno
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o poświęceniu polskich policjantów
oraz ich zaangażowaniu w walkę
o niepodległość Polski.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
posiada uprawnienia do nadawania
stopni naukowych w dziedzinie
nauk społecznych: doktora i doktora
habilitowanego. Rocznie kształci się w niej
około 8 tysięcy słuchaczy i studentów
– funkcjonariuszy służb podległych
i nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz osób
cywilnych.
Uczelnia dysponuje Izbą Pamięci oraz
Biblioteką z unikalnym księgozbiorem (stan
na dzień 31 grudnia 2018 roku to ogółem
prawie 218 tysięcy woluminów). Posiada
własne wydawnictwo i drukarnię, gdzie
wydawane są monografie i periodyki
pt. „Internal Security”, „Przegląd
Policyjny” oraz „Policja. Kwartalnik kadry
kierowniczej Policji”.
Oprócz uczelni krajowych, Wyższa
Szkoła Policji w Szczytnie współpracuje
z zagranicznymi uczelniami policyjnymi

m.in. z: Węgier, Francji, Słowacji, Czech
i Chin, jak również z innymi podmiotami
o charakterze międzynarodowym, tj.:
CEPOL, AEPC i Frontex. Organizowane
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
międzynarodowe konferencje naukowe,
seminaria, warsztaty naukowe – w których
udział biorą m.in. przedstawiciele formacji
mundurowych, czy świata nauki z Polski
i zagranicy – stanowią ważne forum
wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzięki
udziałowi w Programie Erasmus+, WSPol
może prowadzić wymianę stypendialną
studentów i pracowników ze szkołami oraz
instytucjami partnerskimi.
To tu odbywają się: promocja
na
pierwszy
stopień
oficerski
– podkomisarza Policji z udziałem
najwyższych władz państwowych, narada
roczna kadry kierowniczej polskiej Policji,
uroczystość związana ze Świętem Policji,
Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych
w Pływaniu czy Otwarte Mistrzostwa Służb
Mundurowych w Biathlonie Policyjnym.

Folder wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel. +48 89 624 72 40/+48 89 624 72 43,
fax +48 89 624 72 01; promocja@um.szczytno.pl, www.miastoszczytno.pl

