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Interesuj^c^ publikacj^ ktora ukazala si^ w ostatnim czasie, dotyczqc^ powiatu
szczycienskiego jestPrzewoi/M/^po historii i zabytkach ziemi szczyciehskiej, wynik pracy
historykow olsztynskich; Iwony Lizewskiej i Wiktora Knercera. PracujX oni w sluzbach
konserwatorskich, zajmuj^siq historic i kulturci Warmii i Mazur, ze szczegolnym uwzglQ-
dnieniem problematyki krajobrazu kulturowego regionu. Organizuj^ tez konferencje i
seminaria naukowe poswiqcone tej problematyce. Oboje czlonkami Wspolnoty Kultu-
rowej „Borussia" oraz Instytutu Historyczno-Spolecznego przy Zwi^zku Gmin Mazur
skich „Jurand".

Publikacja skiada siq ze wst^pu, dwoch zasadniczych czQSci i dodatkow. W pierw-
szej czqsci, waznej ze wzglqdu na sw^ zawartosc, autorzy opisali w historycznym uj^ciu
krajobraz ziemi szczyciehskiej z uwzgl^dnieniem najwazniejszych wydarzeh z przeszto-
sci, decydujq^cych o jej rozwoju. Szczegoln^uwagq zwrocili naprocesy gospodarcze i spo-
leczne, ktore decyduj^co wplyn^ty na uksztahowanie si^ krajobrazu ziemi szczyciehskiej.
W czqsci tej zostaiy takze przedstawione i omowione najciekawsze i najbardziej charakte-
rystyczne zabytki powiatu. Warto podkreslic, ze w ksi<tzce wspomina siq rowniez o zabyt
kach, o ktorych slad juz prawie zagin^t.

W drugiej, zasadniczej czqsci, omowiono poszczegolne miasta i wsie gmin tworz^-
cych Zwij^zek Gmin Mazurskich „Jurand". Opisy miejscowosci zawierajti podstawowe
wiadomosci: polozenie geograficzne, datq zaiozenia, informacje o sposobie lokacji, typie
zabudowy i istotne wydarzenia przesziosci. Jednak najwiqcej miejsca autorzy poswiQcili
opisowi poszczegolnych zachowanych zabytkow. Cz^sto opis ilustrowany jest zdj^ciem
lub rysunkiem, gdyz pozwala to lepiej przedstawic opisywany obiekt. Korzystanie z prze-
wodnika ulatwia alfabetyczne umieszczenie opisu miejscowosci, a takze skorowidz oraz
spisy rysunkow i fotografii zamieszczonych w pracy.

Przewodnik zostai wydany edytorsko bardzo starannie, na dobrym kredowym papie-
rze, jest bogato ilustrowany kolorowymi zdjqciami, zawiera wiele planow i rysunkow ula-
twiaj^cych lekturq. Nalezy podkreMic istotne walory edukacyjne tego wydawnictwa, ktore
z powodzeniem mog^ wykorzystac nauczyciele w edukacji regionalnej, tym bardziej ze
tego typu wydawnictw wydanych szczegolnie w ostatnich latach, poswiqconych wyl^cz-
nie powiatowi szczyciehskiemu, jest niezwykle mato.

Niew^tpliwie ksi^zeczka zastuguje na lektur^ i poznanie, poniewaz pozwala do-
strzec piqkno i walory otaczaj^cego swiata, ktorych jakze czqsto nie dostrzegamy w zyciu
codziennym, dlatego nalezy pogratulowac Zwi^zkowi Gmin Mazurskich „Jurand" pomy-
siu wydania przewodnika.
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