
                                           nr 239 - MAJ 2017   7

Historia i zabytki 

  Naturalnym walorem Giżycka i jego 
okolic jest centralne po³ożenie geo-
graficzne w rejonie Wielkich Jezior 
Mazurskich. Ca³y obszar wchodz¹cy 
w kompleks pojezierza giżyckiego, 
obejmuj¹cego również s¹siaduj¹ce 
rejony i gminy, stanowi subregion 
wyróżniaj¹cy się szczególn¹ atrakcyj-
ności¹ krajoznawcz¹. Giżycko, jako 
miasto z pięknymi okolicami, znane 
jest dobrze zarówno w kraju, jak i za 
granic¹; po³ożone między jeziorami 
Niegocin i Kisajno, zwie się nie bez 
powodu wodniack¹ stolic¹ Polski.
 Przed najazdem krzyżackim na tere-
nie dzisiejszego Giżycka znajdowa³ się 
staropruski gród obronny. W po³owie 
XIV wieku Krzyżacy zbudowali tu 
zamek, który w 1365 roku zosta³ spa-
lony przez Litwinów. W czasie wojny 
trzynastoletniej (w 1455 r.) – zamek 
zdoby³y i ponownie spali³y wojska 
polskie. Po zakończeniu wojny zosta³ 
ponownie odbudowany. W czasie 
budowy kana³u, a następnie twierdzy 
w zamku mieści³y się kolejne kierow-
nictwa robót, a później mieszka³ tu 
komendant Twierdzy. 
  Jest to najmniejszy z zamków krzy-
żackich, które przetrwa³y do schy³ku
wieku XX od po³owy XVIII wieku 
– jednoskrzyd³owy, na planie prosto-
k¹ta, ma cztery kondygnacje. Zbudo-
wany jest z ceg³y, otynkowany, kryty 
dachówk¹, stropy s¹ drewniane. Bry³a 
jest ujęta w narożach skarpami, dach 
dwuspadowy. Ca³ość jest utrzymana 
w stylu późnego renesansu, szczyty
wczesnobarokowe, mocno rozcz³on-
kowane. Elewację rozbito otworami 
okiennymi rozmieszczonymi niesy-
metrycznie. Najstarsz¹ części¹ zamku 
s¹ dwie piwnice. Pochodz¹ one z XV 
wieku i maj¹ sklepienia krzyżowe. Na 
dziedzińcu zamkowym zachowa³y się 
mury magistralne z dawnych zabudo-
wań gospodarczych, równie starych
jak zamek, ale ca³kowicie przebu-
dowanych w wiekach XVIII i XIX. 
W budynkach tych do pocz¹tku 1944 
roku mieści³o się lokalne muzeum. 
W latach 1957-1959 zamek giżycki 
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zagospodarowany zosta³ przez Sto-
warzyszenie Spo³eczno-Kulturalne 
„Pojezierze”, które po odnowieniu 
budynku przeznaczy³o go na hotel.
  Dziś, niestety, zamek jest w³asnoś-
ci¹ prywatn¹ i od wielu lat pozostaje 
w op³akanym stanie. W roku 2008 za-
wali³a się nawet jedna ze ścian zamku. 
Wymaga³ on kosztownej odbudowy, 
której nie chcia³ przeprowadzić żaden 
ze zmieniaj¹cych się w³aścicieli.
 Prawa miejskie, herb i pieczęć miej-
sk¹ Giżycko otrzyma³o w 1612 roku. 
Herbem miasta s¹ trzy srebrne leszcze 
na niebieskim tle. W 1657 roku mias-
to spalili Tatarzy – ocala³ tylko zamek, 
ratusz i kośció³. W latach 1709-1711 
epidemia dżumy poch³onę³a w Giżyc-
ku ponad 800 osób tj. 2/3 mieszkań-
ców. W czasie wojny siedmioletniej 
(1756-1763) miasto przez cztery lata 
zajmowa³y wojska rosyjskie.
  W latach 1765-1772 jeziora Nie-
gocin i Kisajno po³¹czono kana³em 
zwanym  Łuczyńskim (Giżyckim). 
W 1889 roku inżynierowie z firmy 
„Bechelt C.O. Grundberg und Shel” 
z Zielonej Góry zbudowali na nim 
most obrotowy. Waży ponad 100 ton, 
ma 20 m d³ugości i 8 m szerokości. 
Ca³¹ tę konstrukcje obraca w bok krę-
c¹c korb¹ jeden cz³owiek, daj¹c że-
glarzom przep³yn¹ć przez kana³, a 
kierowcom uniemożliwiaj¹c dojazd 
z centrum  miasta do Twierdzy Boyen. 
Wdzięk i lekkość, z jak¹ potężny most 
jest obracany (ca³a operacja zajmuje 
jednemu operatorowi ok. pięciu mi-
nut), zachwyca i przyci¹ga t³umy cie-
kawskich, nie tylko żeglarzy. Jeśli ktoś 
chce podziwiać konstrukcję, powinien
przed otwarciem stan¹ć na brzegu od 
strony miasta; jeśli zaś bardziej intere-
suje kogoś pan kręc¹cy korb¹ i tryby 
mostu, lepiej przejść na brzeg od stro-
ny twierdzy.
 W latach 60-tych zainstalowano tu 
napęd elektryczny, co doprowadzi³o 
do zniszczenia nadbrzeża (przez silne 
uderzenia). Most więc rozebrano, a na 
jego miejsce postawiono most saper-
ski. Ten ostatni nie zosta³ jednak przez 
mieszkańców zaakceptowany. Na po-
cz¹tku lat 80-tych zwodzona atrakcyj-

na konstrukcja powróci³a na swoje
miejsce. Jest jedn¹ z niewielu, a nie-
którzy twierdz¹, że jedyn¹ czynn¹ kon-
strukcj¹ tego typu w Europie. Most
otwierany jest wed³ug dziennego roz-
k³adu dostosowanego do rozk³adu rej-
sów statków ̄ eglugi Mazurskiej.
 W pocz¹tkach XIX wieku opraco-
wany zosta³ projekt obrony Prus w o- 
parciu o Wielkie Jeziora Mazurskie. 
G³ównym punktem w tym systemie 
obronnym mia³a być wspomniana 
wcześniej twierdza w Giżycku, po³o-
żona między Kana³em Łuczyńskim a 
Niegocińskim, na przesmyku między 
jeziorem Niegocin i Kisajno. Twier-
dza mia³a strzec wschodniej granicy 
Prus przed Rosj¹. Projekt budowy 
twierdzy zrodzi³ się w wyniku wojen 
napoleońskich już w latach 20-tych 
XIX wieku, lecz z różnych przyczyn 
nie uzyska³ akceptacji w³adz. Dopie-
ro po wieloletnich naleganiach prus-
kiego ministra wojny, gen. Hermana 
von Boyen, 9 grudnia 1841 roku król 
Prus Fryderyk Wilhelm IV wyrazi³ 
zgodę na budowę. Kamień węgielny 
pod budowę po³ożono 4 września 
1844 r. W uroczystościach uczestni-
czy³ królewski radca, minister wojny 
gen. Von Boyen, przedstawiciele w³adz 
miasta, s¹du, wojska, oraz robotnicy.
  Twierdza ma kszta³t nieregularnej 
gwiazdy sześcioramiennej z dziedziń-
cem w centrum. Kszta³t ten wyznacza 
wysoki mur kamienno-ceglany, tzw. 
mur Carnota, z ryglowanymi strzelni-
cami karabinowymi. Mur ma d³ugość 
ok. 2,2 kilometra. Równolegle do mu-
ru biegn¹ wa³y ziemne o wysokości do 
30 m. Na wa³ach, w trakcie moderni-
zacji, wybudowano ziemne stanowis-

ka artyleryjskie, ceglane i betonowe
schrony, stanowiska obserwacyjne, ka-
poniery i kojce. Każde ramię gwiazdy, 
to bastion. Jest ich sześć. Trzy z nich 
nazwane s¹ imionami gen. Von Bo-
yena – Leopold, Ludwig i Herman; 
pozosta³e zaś dewizami jego herbu 
– Schwert (miecz), Recht (prawo) 
i Licht (świat³o). Budowę twierdzy 
zakończono w 1855 roku, ale później 
by³a ona rozbudowywana i moderni-
zowana. Prowadz¹ do niej cztery bra-
my: Giżycka, Kętrzyńska, Wodna i 
Prochowa.
  Obecnie w odrestaurowanych po-
mieszczeniach znajduj¹ się dwa schro-
niska m³odzieżowe na dwieście miejsc 
noclegowych, muzeum twierdzy, a 
także zbiory flory i fauny mazurskiej, 
w ci¹gu wielu lat zbierane i opra-
cowywane przez pasjonata twierdzy, 
znanego i cenionego giżycczanina, 
pana Bogus³awa Domaniewskiego. 
Jest tu również siedziba Klubu Sta-
rych Motocykli, kawiarnia, amfiteatr 
na trzy tysi¹ce miejsc, oraz kluby mło-
dzieżowe i turystyczne. 
  Od 1993 roku twierdz¹ opiekuje się 
Towarzystwo Mi³ośników Twierdzy 
Boyen. Dzia³alność realizuje poprzez 
w³aściwe utrzymanie zabytkowej sub-
stancji obiektu i jej promocję. Czynnie
uczestniczy w życiu miasta, organi-
zuj¹c cykliczne imprezy sportowo-
-rekreacyjne (Zimowe Zdobywanie 
Twierdzy Boyen, Ogólnopolskie Bie-
gi Rodzinne), konkursy, spotkania i 
sesje historyczne, oraz seminaria po-
święcone zagadnieniom konserwator-
skim i możliwościom wykorzystania 
obiektów militarnych. Od 1996 roku 
wspó³pracuje z Wydzia³em Architek-
tury Politechniki Warszawskiej, której 
studenci odbywaj¹ w twierdzy prakty-
ki, prowadz¹c architektoniczno-kon-
serwatorskie inwentaryzacje.
  Giżycko sta³o się modne w latach 
między pierwsz¹ a drug¹ wojn¹ świa-
tow¹. Ruch turystyczny nie przybra³ 
jeszcze charakteru masowego, pozo-
sta³ nadal elitarny. Do Giżycka przy-
jeżdżali przeważnie ludzie zamożni, 
którzy pragnęli spędzić czas nad uro-
czymi jeziorami, w możliwie wygod-
nych warunkach – mieszkaj¹c w hote-
lach lub pensjonatach. Powsta³y więc 
kawiarnie i kilka restauracji. Zbudo-
wano eleganck¹ przystań i p³ywalnię. 
Las miejski pocięto pięknymi alejami, 
a stawy, w których hodowano karpie, 
otoczono promenadami. Dzięki gospo-
darczemu wykorzystaniu swych walo-
rów turystycznych Giżycko zaczę³o 
się rozrastać.
  W Giżycku znajduje się kośció³ 
ewangelicki, który zosta³ zbudowany 
w latach 1826-1827. W 1881 roku zo-
sta³ on poddany generalnej odnowie i
przebudowie w stylu neoklasycystycz-
nym. W³aśnie wtedy nadano świ¹tyni 

obecny wygl¹d. Kośció³ jest zbudo-
wany z ceg³y i otynkowany. Posiada
dach dwuspadowy kryty dachówką.
Jest to kośció³ halowy wzniesiony na 
rzucie prostok¹ta, z węższym i niższym 
prezbiterium, przykrytym połową da-
chu namiotowego. Od strony pó³noc-
nej kończy się krucht¹, od strony po-
³udniowej wież¹ na opart¹ rzucie kwa-
dratu. Wewn¹trz drewniana empora
obiega nawę z trzech stron. O³tarz i 
ambonę prawdopodobnie projektowa³ 
Karol Fryderyk Schinkel, znakomity 
architekt niemiecki pierwszej po³owy 
XIX wieku, który jest twórc¹ też wielu 
kościo³ów i pa³aców w Poznańskiem 
(np. zamek w Kórniku i inne). Przy 
kościele stoi dom parafialny pocho-
dz¹cy z po³owy XIX wieku.
  Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ 
jest odbywaj¹cy się w kościele ewan-
gelickim, co roku w lipcu i sierpniu, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej.

  W mieście zachowa³o się kilka za-
bytkowych kamieniczek z XIX wie-
ku. Jedn¹ z nich jest kamienica znaj-
duj¹ca się na ulicy Warszawskiej 17 
– stoi osobno, poza zwart¹ zabudow¹. 
Jest zbudowana z ceg³y, otynkowa-
na, jednokondygnacyjna, na wysokiej 
podmurówce z kamienia polnego, na 
rzucie prostok¹ta. Dach ma dwuspa-
dowy, kryty dachówk¹. Jest częścio-
wo podpiwniczona.   
 Po³ożenie miasta w centrum regionu 
o wysokich walorach turystycznych 
i krajoznawczych, na skrzyżowaniu 
szlaków wodnych, samochodowych i 
kolejowych, pozwoli³o na szybki jego 
rozwój. Na zachód od miasta, między 
jeziorem Niegocin, a twierdz¹ Boyen 
znajduje się Wzgórze Brunona – na 
którym stoi krzyż ufundowany przez 
spo³eczeństwo miasta Giżycka w 1910 
roku. Na krzyżu by³a tablica z napi-
sem w języku niemieckim: Czcigod-
nej pamięci odważnego niemieckiego 
misjonarza na Mazurach, szlachetne-
go Brunona z Kwerfurtu, który z 18
towarzyszami w dniu 9 marca 1009 
roku jako pierwszy bojownik znalaz³ 
śmierć męczeńsk¹ za Chrystusa i jego 
królestwo, poświęca kośció³ ewan-
gelicki w Giżycku 1910 rok. Tablica 
z krzyża zosta³a zdjęta i wmurowana 
w kościele ewangelickim, obok g³ów-
nego o³tarza.
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