
Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 1 

Szprycha na pograniczu kultur - Podlasie 
10.07.2021 r. – 25.07.2021 r. 

 v.1.5 

Podaruj nam swój 1 % 

KRS: 0000403071 
  



Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 2 

Spis treści: 

Spis treści: ............................................................................................................................. 2 

Spis fotografii ........................................................................................................................ 3 

Spis map ................................................................................................................................ 4 

Wykaz dotychczasowych wielodniowych zagranicznych i krajowych rajdów rowerowych 

organizowanych przez STR „Szprycha” ............................................................................... 5 

Bibliografia ............................................................................................................................ 5 

Wstęp ..................................................................................................................................... 6 

Program rajdu: ..................................................................................................................... 10 

10.07.2021 r. (sobota) .......................................................................................................... 10 

11.07.2021 r. (niedziela) ...................................................................................................... 14 

12.07.2021 r. (poniedziałek) ................................................................................................ 17 

13.07.2021 r. (wtorek).......................................................................................................... 19 

14.07.2021 r. (środa) ............................................................................................................ 23 

15.07.2021 r. (czwartek) ...................................................................................................... 29 

16.07.2021 r. (piątek) ........................................................................................................... 30 

17.07.2021 r. (sobota) .......................................................................................................... 33 

18.07.2021 r. (niedziela) ...................................................................................................... 35 

19.07.2021 r. (poniedziałek) ................................................................................................ 38 

20.07.2021 r. (wtorek).......................................................................................................... 41 

21.07.2021 r. (środa) ............................................................................................................ 45 

22.07.2021 r. (czwartek) ...................................................................................................... 47 

23.07.2021 r. (piątek) ........................................................................................................... 48 

24.07.2021 r. (sobota) .......................................................................................................... 52 

25.07.2021 r. (niedziela) ...................................................................................................... 53 

Regulamin rajdu: ................................................................................................................. 61 

Wskazówki dla uczestników: .............................................................................................. 61 

Własne notatki: .................................................................................................................... 63 



Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 3 

Spis fotografii 

Fot.: 1 (Maciej Nowakowski) – Czarna Hańcza ....................................................................... 8 
Fot.: 2 (Bosman) – Mercedes Sprinter .................................................................................... 10 
Fot.: 3 (Bosman) – Mercedes Sprinter .................................................................................... 10 
Fot.: 4 (WK) – przyczepa na rowery ....................................................................................... 11 
Fot.: 5 (klobuk.pl) – Legendarny Zajazd pod Kłobukiem ...................................................... 11 
Fot.: 6 (Bartosz Rybaczewski) – rejs po trawie ...................................................................... 12 
Fot.: 7 (Internet) – Izba Historii Kanału Elbląskiego .............................................................. 12 
Fot.: 8 (Internet) – Sucha Rzeczka - Rowerowa Przystań ...................................................... 13 
Fot.: 9 (Internet) – Sucha Rzeczka - Rowerowa Przystań ...................................................... 13 
Fot.: 10 (Internet) – Augustów ................................................................................................ 14 
Fot.: 11 (PAP/A. Reszko) – uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Ofiarom Obławy 

Augustowskiej ......................................................................................................................... 16 
Fot.: 12 (Internet) – Beata z Albatrosa .................................................................................... 16 
Fot.: 13 (Internet) – ...oby nie uciekli na Białoruś .................................................................. 17 
Fot.: 14 (Internet) – Trójstyk granic PL-BY-LT ..................................................................... 18 
Fot.: 15 ( Fot.: Marian Paluszkiewicz) – miejsce mordu polskich żołnierzy przez Armię 

Sowiecką .................................................................................................................................. 18 
Fot.: 16 (Internet) – Sejny – podominikański zespół kościoła i budynku klasztornego ......... 20 
Fot.: 17 (Internet) – Sejny – Pałac Biskupi ............................................................................. 21 
Fot.: 18 (Internet) – Biała Synagoga ....................................................................................... 22 
Fot.: 19 (Internet) – kuchnia litewska ..................................................................................... 22 
Fot.: 20 (Internet) – Sejny ....................................................................................................... 22 
Fot.: 21 (PSB) – logotyp szlaku .............................................................................................. 23 
Fot.: 22 (Internet) – jeden z bunkrów w okolicach Lipska – pozostałość po „Linii Mołotowa”

 ................................................................................................................................................. 26 
Fot.: 23 (Internet) – tablica pamiątkowa upamiętniająca początek walki Henryka 

Dobrzańskiego  – „Hubala” – na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Stefana Batorego w Lipsku

 ................................................................................................................................................. 26 
Fot.: 24 (Internet) – pomnik bł. Marianny Biernackiej ........................................................... 26 
Fot.: 25 (Internet) – ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk ..................................... 27 
Fot.: 26 (Internet) – ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk ..................................... 27 
Fot.: 27 (Internet) – Uroczysko Kozi Rynek – mogiła zbiorowa nieznanych Powstańców 

Styczniowych z 1863 r. ........................................................................................................... 27 
Fot.: 28 (Internet) – Pałac w Dowspudzie w okresie jego świetności .................................... 31 
Fot.: 29 (Internet) – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą................................................ 32 
Fot.: 30 (Internet) – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą................................................ 32 
Fot.: 31 (Internet) – jezioro Serwy .......................................................................................... 34 
Fot.: 32 (Internet) – jezioro Serwy .......................................................................................... 34 
Fot.: 33 (Internet) – wizyta Jana Pawła II w Augustowie – 9.06.1999 r. ............................... 37 
Fot.: 34 (Internet) – Papież Jan Paweł II opuszcza statek w Studzienicznej – 9.06.1999 r. ... 37 
Fot.: 35 (Internet) – Kamienny Papieski Fotel nad jeziorem Białym ..................................... 37 
Fot.: 36 (Internet) – pomost nad jeziorem Hołny .................................................................... 39 
Fot.: 37 (T. Rogala) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie ......................................................... 40 
Fot.: 38 (Internet) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie ............................................................. 40 
Fot.: 39 (Internet) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie ............................................................. 40 
Fot.: 40 (WPN) – w okolicach wsi Bryzgiel brzeg jeziora Wigry jest bardzo urozmaicony. 42 

file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629654
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629655
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629658
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629661
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629664
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629665
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629666
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629667
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629669
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629676
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629688


Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 4 

Fot.: 41 (WPN) – Pokamedulski klasztor w Wigrach ............................................................. 43 
Fot.: 42 (WPN) – łódź ze szklanym dnem - jedyna taka w Polsce ......................................... 44 
Fot.: 43 (WPN) – łódź ze szklanym dnem – wnętrze łodzi motorowej .................................. 44 
Fot.: 44 (WPN) – łódź ze szklanym dnem – wnętrze łodzi motorowej .................................. 44 
Fot.: 45 (TVP Białystok) – Szlak Orła Białego ...................................................................... 46 
Fot.: 46 (Internet) – Szlak Orła Białego .................................................................................. 46 
Fot.: 47 (Internet) – Szlak Orła Białego .................................................................................. 46 
Fot.: 48 (Internet) – pomnik na uroczysku „Powstańce” ........................................................ 47 
Fot.: 49 (Internet) – Muzeum Marii Konopnickiej w domu urodzenia pisarki w Suwałkach 51 
Fot.: 50 (Podlaska Toskania) – Alpaki .................................................................................... 51 
Fot.: 51 (Internet) – spływ kajakowy Czarną Hańczą ............................................................. 52 
Fot.: 52 (Internet) – Zamek Biskupów Warmińskich ............................................................. 54 
Fot.: 53 (Internet) – Zamek - kaplica pełna rokokowych ornamentów .................................. 55 
Fot.: 54 (Internet) – Przedzamcze ........................................................................................... 56 
Fot.: 55 (Internet) – kościół farny św. Apostołów Piotra i Pawła ........................................... 56 
Fot.: 56 (Internet) – dawny budynek straży pożarnej ............................................................. 57 
Fot.: 57 (Internet) – Wysoka Brama ........................................................................................ 58 
Fot.: 58 (Internet) – cerkiew .................................................................................................... 58 
Fot.: 59 (Internet) – oranżeria Krasickiego ............................................................................. 59 
Fot.: 60 (Internet) – Zamek Biskupów Warmińskich ............................................................. 60 
Fot.: 61 (Internet) – Restauracja Starówka w Lidzbarku Warmińskim .................................. 60 
 

Spis map 

Mapa 1 – Poglądowa wizualizacja rajdów rowerowych ........................................................... 9 
Mapa 2 – Lokalizacja noclegu................................................................................................. 13 
Mapa 3 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 14 
Mapa 4 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 17 
Mapa 5 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 19 
Mapa 6 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 23 
Mapa 7 – Mapa Podlaskiego Szlaku Bocianiego .................................................................... 28 
Mapa 8 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 29 
Mapa 9 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ..................................................................... 30 
Mapa 10 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 33 
Mapa 11 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 35 
Mapa 12 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 38 
Mapa 13 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 41 
Mapa 14 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 47 
Mapa 15 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 48 
Mapa 16 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego ................................................................... 52 
  

file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629689
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629696
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629700
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629701
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629702
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629703
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629704
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629705
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629706
file:///M:/SZPRYCHA/WIELODNIOWE/2021/PODLASIE/PROGRAM/PODLASIE-%20PROGRAM%20-%20v1.5.docx%23_Toc76629707


Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 5 

Wykaz dotychczasowych wielodniowych zagranicznych i krajowych 
rajdów rowerowych organizowanych przez STR „Szprycha” 

2010 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2011 r. – Ze Szprychą po Danii oraz Szwecji (Bornholm, Zelandia, Skania) 

2012 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2013 r. – Rowerem wzdłuż Dunaju 

2013 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2013 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2014 r. – Ciao Italia ze Szprychą 

2014 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2014 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2015 r. – Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli – szlakiem zamków i winnic 

2015 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2016 r. – Szprycha wzdłuż Rodanu do Lazurowego Wybrzeża 

2017 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2017 r. – Ze Szprychą do Szwecji i Danii 

2018 r. – Szprycha na Bałkanach 

2019 r. – Szprycha w romantycznej Frankonii 

2020 r. – Szprycha w krainie tysiąca jezior (Polska) 
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Wstęp 

Co oznacza „Podlaskie”? 

Nazwa „województwo podlaskie” pochodzi oczywiście od Podlasia. Na terenie województwa 

znajduje się największa część tej krainy. 

Pochodzenie samej nazwy „Podlasie” ma dwie interpretacje. Pierwsza wersja mówi, że jest 

to określenie położenia – „obszar pod lasem”. Druga natomiast odnosi się do okresu w historii, 

kiedy na tym obszarze, należącym do Wielkiego Księstwa Litewskiego, obowiązywało 

tzw.  prawo lackie, czyli polskie prawo ziemskie – od „Lachów”, jak określano wówczas Po-

laków. Był to więc teren „pod lackim” prawem. 

„Podlasie” a „Podlaskie” - dlaczego to nie to samo? 

Nazwy „Podlasie” i „Podlaskie”, choć podobne, nie powinny być używane zamiennie. Podla-

sie to kraina, której obszar tylko częściowo pokrywa się z obszarem województwa podla-

skiego. Podlasie obejmuje południowo-zachodnią część województwa podlaskiego, wschod-

nią część województwa mazowieckiego oraz północną część województwa lubelskiego. Hi-

storyczną stolicą Podlasia jest Drohiczyn. 

Województwo podlaskie, oprócz części obszaru Podlasia, obejmuje też fragment Mazowsza 

oraz Suwalszczyznę. Jego stolicą jest Białystok. 

Dlaczego Podlaskie jest „Zasilane Naturą”? 

Tu natura gra pierwsze skrzypce. Podlaskie ma najwięcej terenów chronionych ze wszystkich 

województw w Polsce. 4 parki narodowe – Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski 

– to enklawy bioróżnorodności i tereny unikatowe na skalę europejską. Białowieski Park Na-

rodowy jest ostatnim w Europie liściastym lasem pierwotnym, czyli leśnym ekosystemem nie-

naruszonym działalnością człowieka. Biebrzański Park Narodowy – największy w Polsce – to 

kraina bagien i niespotykane bogactwo świata roślin i zwierząt, gdzie wciąż mamy szansę ze-

tknąć się z dziewiczą przyrodą.  

Z natury czerpią ważne gałęzie przemysłu regionu: mleczarstwo (Podlaskie jest największym 

producentem mleka w kraju), przemysł drzewny i meblarski oraz produkty eko. Pochodzenie 

„Made in Podlaskie” kojarzone jest z wysoką jakością i dobrym, naturalnym składem. A ze 

względu na dynamiczny rozwój branży IT, Podlaskie jest coraz częściej nazywane… „Puszczą 

Krzemową”. 

Jaka jest historia województwa podlaskiego? 

Województwo podlaskie zawsze było obszarem przygranicznym. Jako datę formalnych „uro-

dzin” województwa historycy przyjęli 29 sierpnia 1513 roku. Do tego czasu wpływ na nie wy-

wierało Mazowsze (Korona Królestwa Polskiego), Litwa i Ruś. 

W roku 1569, na mocy unii lubelskiej, czyli porozumienia Korony Królestwa Polskiego 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstało wspólne państwo Rzeczpospolita Obojga Naro-

dów. Podlasie administracyjnie stało się jednym z województw polskich. 

Po roku 1600 na skutek wojen, w tym z Kozakami, Rosją oraz Szwedami, obszar wojewódz-

twa mocno się wyludnił, a wiele miast zostało zniszczonych. W tym czasie powstały jednak 

nowe, np. Białystok i Suwałki. 

Podczas III rozbioru Polski w 1795 r. obszar województwa podlaskiego został podzielony po-

między Prusy i Austrię. W 1807 roku, dzięki zwycięstwu cesarza Francji Napoleona Bonapar-

tego nad Prusami, część ziem województwa trafiła do nowo powstałego Księstwa Warszaw-

skiego. Większość jednak została wcielona do zaboru rosyjskiego. 

I wojna światowa zostawiła po sobie na terenie ziem dawnego województwa podlaskiego 

mnóstwo zniszczeń, a populacja zmniejszyła się o około 40%. Ogłoszenie niepodległości 
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przez Polskę w 1918 roku było początkiem przywracania terenów dawnego województwa 

podlaskiego w granice Polski, jego kontynuacją było województwo białostockie. 

Gdy wybuchła II wojna światowa, wojska hitlerowskie weszły na teren ziem dawnego woje-

wództwa. Następnie, na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow teren ten prawie całkowicie trafił 

do ZSRR. Prawie, bo okręg Suwałk pozostał pod wpływami niemieckimi. W 1941 r. woje-

wództwo znów zostało zajęte przez Niemców, a w 1944 ponownie przez Rosjan. 

Po zakończeniu wojny Polska straciła wschodnią część województwa na rzecz ZSRR. Powięk-

szyło się ono jednak o ziemię łomżyńską, ełcką, gołdapską i olecką. 

Reforma administracyjna z 1975 roku podzieliła dotychczasowe województwo białostockie 

na trzy: białostockie, suwalskie oraz łomżyńskie. Kolejna reforma 1 stycznia 1999 roku po-

dzieliła Polskę na 16 województw. W jej wyniku przywrócono województwo podlaskie. Tak 

jest do dziś. 

Jaki krajobraz zastaniemy w województwie podlaskim? 

Wielu kojarzy Podlaskie z krajobrazem nizinnym – poprzecinanym rozległymi dolinami rzek, 

często zalesionym. Ale to też tereny pagórkowate na północy województwa. Skąd te zróżni-

cowanie? 

Matka natura wykonała najsilniejsze szlify terenu województwa około… 300 tysięcy lat temu. 

Był to okres tzw. zlodowacenia środkowopolskiego, kiedy to lądolód pokrył prawie cały ob-

szar dzisiejszej Polski. Ustąpił około 170 tysięcy lat temu pozostawiając typowo polodowcowy 

krajobraz, pełen wzniesień i jezior. 

Przez kolejne setki tysięcy lat krajobraz był stopniowo wygładzany przez procesy erozyjne. 

Działo się to na terenie całego województwa aż do około 115 tysięcy lat temu. Wtedy to na 

jego północną część (dzisiejsza Suwalszczyzna) dotarło zlodowacenie północnopolskie. Pro-

sto ze Skandynawii. Ostatecznie lądolód ustąpił około 11 tysięcy lat temu. 

W efekcie południowa część województwa prezentuje krajobraz staroglacjalny, gdzie formy 

polodowcowe zostały silnie wygładzone. Północna część województwa – Suwalski Park Kra-

jobrazowy – to przykład krajobrazu młodoglacjalnego, z licznymi wzgórzami, głębokimi je-

ziorami i głazami narzutowymi. 

Dlaczego w województwie podlaskim żyją Tatarzy? 

Tatarzy wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Co więc spra-

wiło, że znaleźli się na terenie województwa podlaskiego? W XIII wieku Ruś Kijowska zo-

stała podbita przez Złotą Ordę, państwo mongolskie. Wtedy Tatarzy stali się bezpośrednimi 

sąsiadami Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

W XIV wieku książę Litwy, Witold, oferował tatarskim uchodźcom politycznym ziemię i wol-

ność wyznania – w zamian za zobowiązanie się do służby wojskowej. Przyzwyczajeni do ste-

pów, opanowali do perfekcji jazdę konną, byli bardzo cenni na polu walki. 

Początkowo na ziemiach Korony Polskiej Tatarzy nie mieli możliwości budowy meczetów 

i mieli mniejszy poziom wolności wyznaniowej niż na terenie Wielkiego Księstwa Litew-

skiego. Stąd osady tatarskie na Litwie są starsze niż w Polsce. Z czasem jednak, w XVII 

wieku, Jan III Sobieski zrównał przywileje szlachty tatarskiej ze szlachtą polską i przekazał 

im ziemię we wschodniej części dzisiejszego województwa podlaskiego. 

Bohoniki i Kruszyniany to jedyne wsie tatarskie, które po drugiej wojnie światowej zostały 

w granicach Polski. Obydwie znajdują się w województwie podlaskim. Do dziś żyje tu tatar-

ska społeczność, podtrzymując swoje tradycje, obrzędy i kuchnię. 
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Dlaczego symbolem województwa podlaskiego jest żubr? 

Na początku XX wieku nie było na terenie województwa ani jednego żubra. Dziś znajduje się 

tu jedna z największych, dziko żyjących populacji w całej Europie. Oto krótka historia żubra, 

który stał się symbolem województwa podlaskiego. 

Około 2 000 lat temu w puszczach pokrywających znaczne obszary Europy żyło mnóstwo żu-

brów. Z biegiem lat, na skutek polowań oraz zmniejszania przez człowieka powierzchni lasów, 

a także konkurowania o pokarm z innymi zwierzętami, populacja żubrów mocno się zmniej-

szyła. W XIX wieku na wolności żubry żyły już tylko w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. 

Podczas I wojny światowej wszystkie żyjące w Polsce osobniki zostały wybite. W 1919 roku 

znalezione zostało ciało ostatniego przedstawiciela żubra nizinnego żyjącego na wolności. Jak 

więc jest to możliwe, że dziś tak łatwo możemy trafić w województwie podlaskim na żubra? 

W 1924 r. podjęto wysiłki mające na celu ponowne sprowadzenie żubra do Puszczy Białowie-

skiej. Wykupiono od prywatnych właścicieli i sprowadzono do Polski samca i samicę. Ich po-

tomstwo nie przeżyło niestety wystarczająco długo. Sprowadzono więc kolejne osobniki, które 

umieszczono w zagrodzie hodowlanej w Puszczy Białowieskiej. 

Kolejne lata to okres wypuszczania żubrów z rezerwatu. Trafiły one do Puszczy Białowie-

skiej, Puszczy Boreckiej, Bieszczad, Puszczy Knyszyńskiej oraz w okolice Wałcza (zachod-

niopomorskie). 

Żubr w logo Województwa Podlaskiego został zaprojektowany przez profesora Leona Tara-

sewicza – cenionego polskiego malarza, urodzonego i zamieszkującego na białostocczyźnie. 

 

Fot.: 1 (Maciej Nowakowski) – Czarna Hańcza 
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Mapa 1 – Poglądowa wizualizacja rajdów rowerowych 
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Program rajdu: 

10.07.2021 r. (sobota) 

 Załadunek przyczepy: Kobylnica, ul. Wodna 20, godz. 6:00 

o zbiórka uczestników i załadunek rowerów: 5:00 

o wyjazd busem z Kobylnicy do Pochylni Buczyniec – ok. 215 km: 

o wskazówki odnośnie bagażu: 

 limit bagażu wynosi – jedna walizka na osobę. 

 rowery będą transportowane na przyczepie rowerowej w całości, przekrę-

coną kierownicą. 

 

Fot.: 2 (Bosman) – Mercedes Sprinter 

 

Fot.: 3 (Bosman) – Mercedes Sprinter 
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Fot.: 4 (WK) – przyczepa na rowery 

o Postój w miejscowości Buczyniec – Pochylnia Buczyniec: 

 godz.: 11:45 – rejs „Statkiem po trawie”. 

 po rejsie zwiedzanie muzeum 

o Przejazd na obiad do restauracji – Legendarny Zajazd pod Kłobukiem w Mał-

dytach.  

Zajazd cieszy się również pięknym rodowodem i architekturą. Neogotycka ofi-

cyna pałacowa pochodząca z 1820 roku była częścią dużego kompleksu pałaco-

wego należącego do dóbr Augusta II Mocnego. Dziś budynek jest wpisany do 

rejestru zabytków: 

 godz. 16:00 – rezerwacja, obiad z trzech dań plus napój, „dodatki” do 

obiadu – płatne we własnym zakresie 

 godz. 17:00 – wyjazd do na nocleg do Suchej Rzeczki 

 

Fot.: 5 (klobuk.pl) – Legendarny Zajazd pod Kłobukiem  
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 Szlakiem Starych Pochylni  

Rejs rozpoczynamy i kończymy na Pochylni Buczyniec (podczas rejsu 6 razy statek 

wyciągany jest z wody na pochylnie). 

Rejs rozpoczynamy na przystani statku 

Bursztyn i Zefir na terenie Pochylni Bu-

czyniec. Następnie po 200 m. jednostka 

wpływa na wózek pochylniowy. Za po-

mocą urządzeń hydrotechnicznych statek 

na wózku wyciągany jest po szynach kole-

jowych z wody. Suchym lądem pokonu-

jemy trasę 490 m z góry pochylni Buczy-

niec do dołu, gdzie obniżamy się o blisko 

21 m. Wypływamy z wózka by drogą 

wodną Kanału  Elbląskiego pokonać około 

2 km. Do kolejnej Pochylni Kąty gdzie po raz drugi statek parkowany jest na wózku 

szynowym. Tym razem transport suchym lądem ma długość 404 m., a spadek wysoko-

ści wynosi blisko 19 m. Na dole pochylni jednostka wypływa z wózka by spacerowym 

rejsem po odcinku Kanału Elbląskiego po raz kolejny obniżyć się o kolejne 19 m na Po-

chylni Oleśnica. Za trzecią pochylnią statek Zefir zawraca i tymi samymi pochylniami 

tylko tym razem wznosząc się z dołu do góry jednostka wraca do miejsca wypłynięcia. 

W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana 

statku. Na pokładzie jest możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bu-

fetu. 

 Izba Historii Kanału Elbląskiego – Izba 

Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu 

została utworzona w 1998 roku, w pobliżu 

Pochylni Buczyniec. Prezentuje historię 

Kanału Elbląskiego i zasady działania 

urządzeń hydrotechnicznych wchodzą-

cych w skład kanału – śluz i pochylni. 

Zwiedzający mogą obejrzeć elementy me-

chanizmu pochylni oraz makietę całej po-

chylni. Zorganizowano salę kinową, gdzie 

wyświetlany jest film o Kanale Elbląskim. 

Część wystawy poświęcona jest budowniczemu kanału – Georgowi Jacobowi Steenke. 

Ponadto Izba przedstawia środowisko naturalne występujące na terenach położonych 

wzdłuż drogi wodnej z Ostródy do Elbląga.  

W związku z rewitalizacją Kanału Elbląskiego w 2015 roku Izba Historii również otrzy-

mała nowy budynek, który nawiązuje do istniejącej siedziby nadzoru wodnego i do cha-

rakterystycznych dla Żuław domów podcieniowych. 

 Nocleg – Rowerowa Przystań w Puszczy Augustowskiej obok jeziora Serwy: 

o zakwaterowanie zgodnie z listą. 

o Sucha Rzeczka 3c 16-326 Sucha Rzeczka 

o współrzędne GPS: N 053° 53.525, E 23° 11.370 

Fot.: 7 (Internet) – Izba Historii Kanału Elbląskiego 

Fot.: 6 (Bartosz Rybaczewski) – rejs po trawie 
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Mapa 2 – Lokalizacja noclegu 

 

Fot.: 8 (Internet) – Sucha Rzeczka - Rowerowa Przystań 

 

Fot.: 9 (Internet) – Sucha Rzeczka - Rowerowa Przystań   
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11.07.2021 r. (niedziela) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 50 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Studzieniczna – Augustów – Sucha Rzeczka 

o spotkanie z Przewodnikiem w Studzienicznej godz. 10:00. Przejazd rowerami 

wzdłuż jeziora Białego (Wojciech – Lipowiec – Oficerski Jacht Club Rzeczpo-

spolitej – jezioro Necko – Hotel Hetman – Hotel Warszawa): 

 wypłynięcie w rejs gondolami (12 – 13 os. gondola) do Doliny Rospudy 

(1,5 godz.), rowery zostają pod opieką na przystani. Następnie zabieramy 

rowery i idziemy lub jedziemy bulwarami do Rynku Zygmunta Augusta. 

 zwiedzamy Muzeum Kanału Augustowskiego. 

 czas wolny 

 godz. 18:00 – powrót rowerami do Suchej Rzeczki. 

 

Mapa 3 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego  

 Augustów – leży w północno-wschodniej części Polski na terenie województwa podla-

skiego. Miasto znajduje się na Równinie 

Augustowskiej i otoczone jest przez wspa-

niałą Puszczę Augustowską i 7 jezior: 

Białe Augustowskie, Necko, Rospuda Au-

gustowska, Sajenko, Sajno, Studziennicze, 

Sajenek. Powierzchnia puszczy oraz zbior-

ników wodnych stanowi przeważającą 

część terenu całego miasta. Augustów leży 

na Suwalszczyźnie. Miasto nazywane jest 

zielonymi płucami Polski. Jako cieka-

wostkę podaje się, że tuż obok aglomeracji przepływa najkrótsza rzeka na świecie – 

Klonownica. Augustów zasłynął dzięki piosence wykonywanej przez Marię Koterbską 

„Augustowskie noce”, ale to nie jedyny muzyczny utwór w którym pojawiło się miasto. 

Innym przykładem jest Beata z Albatrosa śpiewana przez Janusza Laskowskiego. 

  

Fot.: 10 (Internet) – Augustów 
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Augustów - uzdrowisko nizinne 

Od roku 1993 posiada oficjalny status uzdrowiska, leczą się tutaj pacjenci cierpiący na 

choroby narządów ruchu, otyłość, nerwicę, choroby reumatyczne i osteoporozę, cho-

roby naczyń obwodowych i choroby ortopedyczno-urazowe. Szczególną rolę leczniczą 

odgrywają czynniki klimatyczne i balneologiczne. Dzięki temu, że miasto otacza Pusz-

cza Augustowska i liczne jeziora tutejsze powietrze nasycone jest eterycznymi olejkami. 

Olejki te są wydzielany głównie przez drzewa iglaste: sosny i świerki. W procesach 

i zabiegach leczniczych oraz uzdrowiskowych wykorzystuje się także torf typu wyso-

kiego ze złoża Kolnica. 

Historia królewskiego miasta Augustów 

Pierwsze ślady ludzkiej działalności na terenie dzisiejszego Augustowa w okolicach je-

ziora Necko archeolodzy datują już na 9 tys. lat p. n.e. Potem osiedlili się tutaj Jaćwin-

gowie - plemię bałtyckie, które zamieszkiwało tu do końca XIII wieku. Jego kres przy-

niosło pojawienie się Zakonu Krzyżackiego. Następnie książę Ziemowit oddał te ziemie 

pod panowanie Krzyżaków jako zastaw. Po upadku Zakonu Krzyżackiego Augustów 

zasiedlili przybysze z Mazowsza. Ludowe podania i legendy głoszą, że miasto założył 

król Zygmunt II August na pamiątkę swojego pierwszego spotkania z Barbarą Radzi-

wiłłówną - jego największą miłością. Prawa miejskie Augustów otrzymał w 1557 roku 

właśnie od króla Zygmunta Augusta. Szybki rozwój przerwały wojny polsko - szwedz-

kie i najazd Szwedów podczas którego miasto zostało spalone, a okoliczną ludność po-

rwali do niewoli Tatarzy. Podczas rozbiorów miastem rządzili Prusacy, a następnie na-

leżało do Księstwa Warszawskiego. Augustów odwiedził Napoleon wracając spod Mo-

skwy. Po ciężkich latach wojen i odzyskaniu niepodległości nastąpił rozwój miasta 

w charakterze miejsca turystyczno-wypoczynkowego. Dodatkowo pozycję miasta pod-

niosło nadanie mu oficjalnego statusu uzdrowiska, co przyciąga tutaj kolejnych tury-

stów.  

Augustowskie zabytki 

Najważniejszym i najsłynniejszym zabytkiem jest oczywiści Kanał Augustowski. Że-

gluga po nim jest jedną w ulubionych form wypoczynku przyjeżdżających tutaj tury-

stów. Kanał łączy dopływ Wisły z Bałtykiem poprzez rzekę Niemen. Jego budowę zai-

nicjowała chęć ominięcie pruskich ceł podczas tranzytu zboża do Gdańska. Jego długość 

wynosi ok. 101 km, z czego aż 82 km znajdują się na terenie Polski, reszta to część 

białoruska. Poza 18 śluzami do kanału zaliczają się również: Netta, Czarna Hańcza i je-

ziora augustowskie. Od 2007 roku kanał jest pomnikiem historii. Miejscem wyjątkowo 

pięknym jest rynek noszący imię założyciela Zygmunta Augusta. W samym centrum 

znajduje się piękny park, który nazywano kiedyś Ogrodem Saskim. Z okazji nadania 

miastu praw miejskich w 450-lecie mieszkańcy postawili na rynku kolumnę króla Zyg-

munta Augusta. Warto zwrócić uwagę na całą zabudowę architektoniczną centrum mia-

sta. Jedna z kamieniczek przy rynku, nosząca numer 28 jest szczególnie znana, ponie-

waż zalicza się do najstarszych w pełni zachowanych augustowskich budynków, ale do-

datkowo to właśnie w niej spał wielki francuski cesarz Napoleon Bonaparte. Kolejnym 

zabytkowym miejscem jest Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowana 

w stylu eklektycznym oraz kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten ostatni był pier-

wotnie rosyjską wojskową cerkwią. Miejscem upamiętniającym mieszkańców Augu-

stowa poległych w czasie II wojny światowej jest pomnik, a dokładniej ruiny schronu 

bojowego z 1939 roku. Widnieje na nim napis „Nigdy więcej wojny”. 
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 Kanał Augustowski to największy zabytek budownictwa hydrologicznego w Polsce. 

Jest kanałem żeglownym, który łączy dopływ Narwi i Biebrzę z Niemnem. Wykorzy-

stuje obniżenie rynnowe, tworzące pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek – Netty 

i Czarnej Hańczy. Ma długość 101,3 km, a w Polsce 80 km – z czego 77,5 km w pełni 

spławnych. Na linię wodną kanału składa się 44,85 km sztucznych przekopów, 35,05 

km uregulowanych koryt rzecznych i 21,3 km jezior. Kanał Augustowski posiada 18 

śluz murowanych i 23 upusty, z czego 14 śluz znajdujących się w granicach Polski i aż 

dziewięć o oryginalnej, XIX - w. konstrukcji. Kanał Augustowski pokonuje ogółem róż-

nicę poziomów równą: 54,04 m.  

 

Fot.: 11 (PAP/A. Reszko) – uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej 

 

Fot.: 12 (Internet) – Beata z Albatrosa 
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12.07.2021 r. (poniedziałek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 60 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – trójstyk granic PL-BY-LT – Sucha Rzeczka 

 

Mapa 4 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Na rzece Marycha ( litewska nazwa Mara), niedaleko Stanowiska (gmina Giby) znajduje 

się bardzo ciekawe, z turystycznego punktu widzenia, miejsce: trójstyk granic Polski 

- Litwy i Białorusi. 

W Polsce jest sześć trójstyków granic. Ten 

mógłby być nie lada atrakcją turystyczną 

ze względu na to, że granica UE styka się 

z granicą pozaunijnego państwa, w do-

datku mało znanego dla przeciętnego oby-

watela UE.  

„Jeżeli na ziemni jest raj, to właśnie tutaj” 

– zachwycał się znany rosyjski aktor i re-

żyser Oleg Jefremow, gdy trafił do tego zakątka. Rzeczywiście, nieskazitelnie czyste 

powietrze, lasy pełne darów, przyrody, cisza, przerywana jedynie świergotem ptaków. 

Niewiele jest już takich miejsc na ziemi. 

Od strony litewskiej prowadzi na trójstyk niezła droga, jest spora polana, a pośrodku 

słup z nazwą litewskiej granicznej wsi – Mara. Można rozpalić ognisko, odpocząć. Nie-

daleko w Kapciamiestis muzeum i pomnik polskiego pułkownika Emilii Plater, do-

wódcy jednego z oddziałów powstańczych przeciwko rosyjskiemu caratowi. 

Po polskiej i białoruskiej stronie żadnych atrakcji, a i odnaleźć trójstyk niełatwo. 

Trójstronne litewsko-białorusko-polskie porozumienie o trójstyku granic zostało podpi-

sane w 2009 r. w Wilnie w trakcie wizyty w tym mieście prezydenta Białorusi Alaksan-

dra Łukaszenki. Ze strony polskiej porozumienie podpisał ówczesny komendant główny 

Fot.: 13 (Internet) – ...oby nie uciekli na Białoruś 
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polskiej Straży Granicznej Leszek Elas. Jak zaznaczał, „jest to bardzo specjalistyczna 

umowa, techniczna, ważna dla pracowników straży granicznej w codziennej pracy”. 

Szefowie służb granicznych Polski, Litwy i Białorusi posadzili nawet trzy dęby na tym 

trójstyku granic. Drzewa, które symbolizują siłę i wytrzymałość, zostały posadzone na 

pamiątkę podpisania porozumienia między Polską - Litwą - Białorusią. 

Graniczny trójstyk, miejsce, gdzie się łączą ze sobą granice państw Polski, Litwy i Bia-

łorusi, to niewielka polana pośrodku lasów Puszczy Augustowskiej, gdzie Polskę od 

Litwy oddziela głęboka na metr, rzeka Marycha. Natomiast granica polsko – białoruska 

biegnie prosto na południe przez Puszczę Augustowską. Nizinna rzeka graniczna wije 

się wzdłuż granicy Polski i Litwy do styku obu państw z Białorusią, gdzie uchodzi do 

lewego brzegu Czarnej Hańczy na terenie Białorusi. Granica polsko - białoruska różni 

się od litewskiej, bo jest pilnie strzeżona (przekraczanie jest zabronione). Pas gra-

niczny często jest czyszczony i oddziela ją tzw. „sistiema”(płot wysoki na dwa i pół 

metra z drutu kolczastego o różnym rozstawieniu kolców i gęstości). 

 

Fot.: 14 (Internet) – Trójstyk granic PL-BY-LT 

 

Fot.: 15 ( Fot.: Marian Paluszkiewicz) – miejsce mordu polskich żołnierzy przez Armię Sowiecką 
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13.07.2021 r. (wtorek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 80 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Sejny – Sucha Rzeczka 

o Sejny godz. 12:00 – spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasteczka 3h: 

 Muzeum Ziemi Sejneńskiej 

 Ośrodek Pogranicze 

 domowy wypiek Sękacza Sejneńskiego 

 godz. 15:00 – obiad regionalny (litewski) w Karczmie Litewskiej: 

 chłodnik litewski 

 kartacz blin 

 litewski soczewiak 

 napoje płatne we własnym zakresie 

o godz. 16:00 – powrót do Suchej Rzeczki 

 
Mapa 5 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Sejny – to program obowiązkowy dla fanów klimatycznych, kresowych miasteczek. To 

istny wehikuł czasu – duch przeszłości jest tu niemal namacalny a zabudowa, która 

w wielu miejscach cudem ocalała z wojen, pozwala poczuć nie tylko atmosferę między-

wojnia ale i wieków wcześniejszych. 

Warto tu przyjechać… 
…na kilka godzin, na dzień, na dwa, na dłużej. Miasteczko kilkutysięczne, magiczne, 
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urokliwe, nad rzeką Marychą, niedaleko przejścia granicznego z Litwą. Dookoła nie-

zwykłe krajobrazy, pofałdowane obszary  polodowcowe, kilkadziesiąt pięknych i czys-

tych jezior, rzeczek i strumieni, szumiące kompleksy leśne. W okolicznych wioseczkach 

gospodynie produkują czystą ekologicznie żywność, wytwarzają  kartacze, soczewiaki, 

kiszki i babki ziemniaczane, bliny, pieką  sękacze, mrowiska, chleb,  a smaki to niepo-

wtarzalne, nigdzie indziej nie spotykane. Domowe receptury  pilnie strzeżone, często 

też  wzbogacone o  receptury  kuchni litewskiej. Obfitość jezior to możliwości wędko-

wania, żeglowania. Stadnina koni w pobliskim Mikołajewie  spodoba  się amatorom 

jazdy konnej i przejażdżek bryczką. 

Sejny to wielowiekowa bogata historia, to atmosfera  dawnego zakonu, to atrakcyjna 

spuścizna architektoniczna, zarówno sakralna jak i świecka. To teren chętnie odwie-

dzany przez ludzi szukających ciszy i spokoju, a także miejsce  wielu różnych cieka-

wych wydarzeń kulturalnych. Czuć tu poezję Czesława Miłosza z pobliskiej Krasno-

grudy, słychać dźwięki muzyki klezmerskiej  dobywające się z synagogi czy koncer-

tów  organowych z Bazyliki.  Sejny to kultura polskich Litwinów, to „Pogranicze sztuk, 

kultur, narodów”  To centrum wypadowe do niezwykłych, nieodległych miejsc. 

Sejny. Historia i 10 miejsc do odwiedzenia 
Legenda mówi, że Sejny to jedna z  najstarszych  osad na Suwalszczyźnie.  Podobno 

król Władysław Jagiełło po zwycięskich walkach z Krzyżakami przydzielił  kawa-

łek  puszczy trzem rycerzom, którzy po trudach służby chcieli gdzieś w odosobnieniu 

dożyć swych dni. Przybyli i założyli  osadę, którą  nazwali „Sieniai” – Starcy. Nazwa ta 

później przekształciła się w Sejny. Prawda historyczna jest jednak całkiem  inna. 

W 1522 r. król Zygmunt I Stary  nadał w puszczy swojemu dworzaninowi i hetmanowi 

Iwanowi Michajlowiczowi Wiśniowieckiemu  pół mili kwadratowej ziemi przy wypły-

wie rzeki z jeziora Sejny. Zbudowano dwór a wokół niego rozpoczęto osadzanie chło-

pów. Minęło kilkadziesiąt lat,  w roku 1593 wnuczka Wiśniowieckiego, Hanna, sprze-

dała wioskę Sejny i cały dwór nowym właścicielom – Jerzemu Grodzieńskiemu i jego 

żonie Justynie z Dulskich. Grodzieński założył miasto Sejny, wybudował  drewniany 

kościół,  do którego sprowadził figurę Matki Boskiej, która po dzień dzisiejszy jest  naj-

cenniejszym zabytkiem w mieście, celem licznych pielgrzymek, miejscem adoracji 

i modlitw. 

1. Bazylika i klasztor 
Podominikański zespół kościoła i budynku 

klasztornego stwarza harmonijną całość, 

dominuje barok, ale czuć echa stylu kla-

sycznego, gotyckiego i rokoko. Założenie 

przestrzenne świątyni i obiektów klasztor-

nych to czworoboczny zamek z wiryda-

rzem pośrodku, 4 narożne wieże – ba-

stiony. Ten klasztor to jedyna renesansowa 

budowla obronna w północno-wschodniej 

Polsce! Niestety choć budynek jest udo-

stępniany turystom to wymaga gruntownego remontu.  

2. Cudowna figura Matki Bożej Sejneńskiej 
Niewielu mieszkańców regionu zdaje sobie sprawę z tego, że Madonna z Sejn to arcy-

dzieło sztuki gotyckiej, które należy do pierwszej klasy zabytków! W całej Europie za-

chowały się tylko 4 podobne dzieła. W 1619 wniesiono ją uroczyście do kościoła, gdzie 

Fot.: 16 (Internet) – Sejny – podominikański zespół kościoła 

i budynku klasztornego 
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znajduje się do dziś. W 1975 roku otrzymała koronę papieską. Po otwarciu skrzydeł, od 

szyi aż do podstawy cokołu stanowi tryptyk. Nieznany artysta wykonał ją na przełomie 

XIV/XV zaś o pochodzeniu figury dobitnie świadczą krzyże na płaszczach modlących 

się rycerzy… Figura najprawdopodobniej była ołtarzem polowym wykonanym na po-

trzeby zakonu krzyżackiego. 

3. Pomnik Antoniego Baranowskiego – Antanasa Baranauskasa 
Antanas Baranauskas był biskupem sejneńskim i autorem najwybitniejszych litewskich 

utworów poetyckich. Pomnik odsłonięto w 1999 r.  Autorem jest Gediminas Jakubonis, 

profesor rzeźby na Uniwersytecie Wileńskim. Antoni Baranowski to orędownik na rzecz 

pokojowego współistnienia narodów.  Przeciwstawiał się postawom nacjonalistycz-

nym.  Na  swoim ingresie w 1897 r. przemówił do wiernych po polsku i po litewsku. 

Sprzeciwił się tym samym zakazowi używania w wielonarodowej diecezji sejneńskiej 

języka litewskiego na mszy. Starał się też łagodzić pojawiające się w diecezji napięcia 

między Polakami a Litwinami. 

4. Kaplica Świętej Agaty 
Na skwerku przed bazyliką trwa barokowa kapliczka z napisem: „Święta Agato módl 

się za nami”. Niestety obecnie na szczycie budyneczku nie zobaczycie drewnianej  fi-

gury patronki miasta, ponieważ została zdjęta do  renowacji. Św. Agata miała chronić 

Sejny  przed pożarami, jednak  kiedy  wybuchł  wielki pożar w 1941 r. spowodowany 

przez wojska niemieckie to ogień był tak silny, że przeniósł się do miasta i strawił wiele 

zabytkowych budynków,  jednak… kaplica św. Agaty ocalała.  Kute ogrodzenie zostało 

wykonane przez miejscowych rzemieślników jeszcze w 1904 r. 

5. Pomnik Powstania Sejneńskiego 
W sierpniu 1919 w Sejnach wybuchło powstanie sejneńskie, wywołane przez Polską 

Organizację Wojskową, w obawie przed włączeniem tego terenu do Litwy. Kolejnym 

etapem krwawego sporu były potyczki we wrześniu 1920 roku. Miasto przechodziło 

z rąk do rąk aż 11 razy. Historia walk trwa w pamięci zbiorowej do dziś. Granitowy 

pomnik został wzniesiony w 80 rocznicę wydarzeń. Na jego ścianach znajdują się sym-

bole jednostek wojskowych biorących udział w walkach o Sejny, m.in. 41 Suwalskiego 

Pułk Piechoty, który ocalił powstańców od klęski. Na szczycie znajduje się orzeł, trzy-

mający w szponach herb Sejn. 

6. Ratusz 
Siedziba urzędu miejskiego wybudowana w 1840 roku to typowa budowla klasycy-

styczna. Pierwotnie przed kolumnami ratusza znajdował się pręgierz. 

7. Pałac Biskupi 

Eklektyczny budynek o skromnej elewacji 

to dawna rezydencja ordynariuszy sejneń-

skich. Obecnie mieści się tutaj Muzeum 

Ziemi Sejneńskiej i siedziba Sejneńskiego 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 

Warto obejrzeć stałą ekspozycję poświę-

coną archeologii, sejneńskim dominika-

nom, duchowieństwu, walce o niepodle-

głość, lokalnej oświacie, wielokulturowo-

ści regionu i numizmatyce.  

8. Dawny kościół ewangelicki 

Fot.: 17 (Internet) – Sejny – Pałac Biskupi 
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Przy ulicy Wacława Zawadzkiego (głównego dowódcy sejneńskich oddziałów powstań-

czych 1919 roku), w bliskim sąsiedztwie bazyliki trafiamy na kolejnego świadka wielo-

kulturowości Sejn. Oto dawny kościół ewangelicki wybudowany w 1844 roku. Przejęty 

przez katolików sto lat później, otrzymał wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej 

i służył jako kościół garnizonowy, obecnie odbywają się tu rekolekcje. 

9. Biała Synagoga. Dom Talmudyczny. Stara Poczta 
W 1768 r. Dominikanie zezwolili Żydom 

na osiedlanie się w Sejnach co miało oży-

wić handel. Aby zachęcić starozakonnych 

do przyjazdu wybudowano nawet drew-

nianą synagogę!  Przez dziesiątki lat sej-

neńscy Żydzi codziennie modlili się za 

swoich dobroczyńców – Dominikanów . 

W połowie XIX w. Żydzi stanowili 72 % 

mieszkańców Sejn. Wybudowano zatem 

okazałą murowaną świątynię, a sejneńska gmina szczyciła się wieloma znanymi rabi-

nami. Początek XX wieku to okres emigracji. Przed wybuchem II wojny światowej już 

tylko co czwarty mieszkaniec Sejn miał korzenie żydowskie. Po 1945 r. w Sejnach Ży-

dów już nie było. Synagoga była wykorzystywana jako magazyn i zajezdnia samocho-

dowa. Dziś  to  miejsce spektakli, wystaw i koncertów organizowanych przez Ośrodek 

„Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów” oraz Centrum Dokumentacji Kultur Pograni-

cza.  Obok Synagogi zachował się Dom Talmudyczny z II połowy XIX w. oraz klasy-

cystyczny budynek Starej Poczty. 

10. Kuchnia Litewska  
Będąc w Sejnach obowiązkowo należy po-

smakować tradycyjnej kuchni litewskiej. 

Właściwe… to jedyna taka okazja po pol-

skiej stronie granicy! Potwierdzi to każdy 

kto jadał na Litwie.  
 

 

 

 

 

 

 

Fot.: 20 (Internet) – Sejny 

Fot.: 18 (Internet) – Biała Synagoga 

Fot.: 19 (Internet) – kuchnia litewska 
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14.07.2021 r. (środa) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 90 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Mikaszówka (Podlaski Szlak Bociani) – Rudawka – Woł-

kusz – Lipsk – Jasionowo (Podlaski Szlak Bociani) – Uroczysko Kozi Rynek – 

Sucha Rzeczka. 

W linii prostej będziemy ok. 20 km od Grodna  

o godz. 15:00 – Uroczysko Kozi Rynek (parking)  

 spotkanie z edukatorem Nadleśnictwa Augustów: 

 przejście ścieżką edukacyjną Kozi Rynek 

 prelekcja na temat rezerwatu oraz miejsca walk Powstańców Stycz-

niowych 

o przejazd rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 6 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego  

 Podlaski Szlak Bociani – został utworzony w 2002 roku z inicjatywy Północnopodla-

skiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) 

i EKOTON sp. z o.o. przy wsparciu Ministerstwa 

Gospodarki, Samorządu Województwa Podlaskiego, 

Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji 

Rozwoju Turystyki S.A., Duńskiej Agencji Ochrony 

Środowiska (DANCEE) oraz samorządów gmin-

nych. W 2003 roku szlak otrzymał Certyfikat Polskiej 

Organizacji Turystycznej w ogólnopolskim konkur-

sie na najlepszy produkt turystyczny. W 2006 roku, 

Fot.: 21 (PSB) – logotyp szlaku 
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przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną, wyznakowana została część suwalska 

szlaku.  W 2008 r. autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego Podlaskiego 

Szlaku Bocianiego zostały przekazane Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycz-

nej. W 2009 r., dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaska Re-

gionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Odnowienie, oznakowanie 

i promocja Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako ponadregionalnego produktu turystycz-

nego łączącego cztery parki narodowe i ścianę wschodnią”. W 2010 roku szlak był no-

minowany do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2011 roku, 

również dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaska Regionalna 

Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Odnowienie oznakowania części suwal-

skiej i promocja - Podlaskiego Szlaku Bocianiego ”. 

Szlak przebiega przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny nie tylko 

w Polsce, ale i w Europie. Łączy najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego, 

w tym 4 parki narodowe: Białowieski – najstarszy polski park narodowy, wpisany na 

Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – ostoja żubra, Narwiański – nazywany pol-

ską Amazonią, Biebrzański – największy park narodowy w Polsce - ostoja łosia oraz raj 

dla ornitologów, Wigierski – zespół jezior stanowiący jeden z najciekawszych i bezcen-

nych krajobrazów naszego kraju. Podlaski Szlak Bociani jest najdłuższym znakowanym 

szlakiem rowerowym województwa podlaskiego liczącym 412,5 km. Dzięki tablicom 

informacyjnym można poznać życie i zwyczaje Bociana Białego oraz dowiedzieć się o 

miejscowościach i atrakcjach turystycznych na szlaku. 

Podlaski Szlak Bociani należy do sieci Zielonych Szlaków – Greenways w Polsce. Gre-

enways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, trady-

cyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. 

Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu trasy służące niezmotoryzo-

wanym formom transportu i podróżowania. Zielone szlaki łączą regiony, atrakcje tury-

styczne i lokalne inicjatywy społeczne, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środo-

wiska i rekreacji oraz promują zdrowy i aktywny styl życia. Stwarzają szansę na po-

prawę jakości życia i środowiska, a także ożywiają gospodarkę lokalną przy poszano-

waniu zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. 

 Mikaszówka  
o Drewniany Kościół pw. Św. Marii Magdaleny z 1907 r. urządzony w tradycyj-

nym puszczańskim stylu – liczne rogi jeleni i łosi, 

o Śluza Kanału Augustowskiego z 1828 r. 

 Lipsk – za datę powstania miasta uznaje się 8 grudnia 1580 r. Tego dnia został wysta-

wiony w pobliskim Grodnie przez wielkiego księcia Stefana Batorego (Lipsk do rozbio-

rów leżał w Wielkim Księstwie Litewskim, a nie w Koronie, Batory występował zatem 

jako wielki książę) przywilej nadający prawa magdeburskie oraz herb – łódź z żaglem.  

Lipsk rozwijał się szybko do połowy XVII wieku, później ogarnął go kryzys związany 

z konfliktami wojennymi XVII i XVIII wieku, w 1655 przemarsz wojsk szwedzkich 

spowodował liczne grabieże i zniszczenie miasta. W 1795 r. Lipsk znalazł się w zaborze 

pruskim. W 1807 r. wszedł do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. do Królestwa Kon-

gresowego. W 1939 r. z tego terenu wyruszył oddział majora Henryka Dobrzańskiego – 

Hubala. W mieście znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Od 1940 r. w oko-

licy Lipska jest budowany system umocnień radzieckich. We wrześniu 1941 r. Niemcy 
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wywieźli 99 osób pochodzenia żydowskiego do getta w Grodnie. Tragiczną datą w hi-

storii Lipska jest 13 lipca 1943 r., kiedy wojska niemieckie rozstrzelały 50 mieszkańców 

Lipska w fortach w Naumowiczach koło Grodna. Wśród nich była bł. Marianna Bier-

nacka, beatyfikowana w gronie 108 błogosławionych męczenników. W wyniku działań 

wojennych miejscowość została mocno zniszczona.  

Po zajęciu terenów przez Armię Czerwoną w okolicy Lipska rozpoczęła się budowa 

umocnień należących do Linii Mołotowa. Na linii Kamienna Nowa – Lipsk – Bohatery 

Leśne wybudowano 84 obiekty, jednak jedynie ok. 30 z nich zyskało zdolność bojową 

do momentu zajęcia terenów przez wojska niemieckie. 

 Kładka nad Biebrzą Jałowo – Nowy Lipsk – atrakcja turystyczna na Podlasiu nad 

rzeką Biebrzą. Miłośnicy przyrody mogą korzystać z kładki turystycznej w okolicach 

Jałowa i Nowego Lipska. Jest to jeden z trzech odcinków dł. 2,6 km, który biegnie po-

mostem z przeprawą promową przez rzekę Biebrzę. Prowadzi on przez bagienne lasy, 

mchy, stanowiska występowania rzadkich gatunków roślin np. storczyków. Na trasie 

znajduje się czatownia, w której można odpocząć, otworzyć okienka i szerzej oglądać 

krajobraz. Kładka dzięki przeprawie promowej przez rzekę Biebrzę łączy wsie Jałowo 

i Nowy Lipsk. 

 Uroczysko Kozi Rynek – rezerwat utworzono w roku 1959 na powierzchni ponad 

145 ha. Obejmuje on fragment Puszczy Augustowskiej o cechach zbliżonych do lasu 

pierwotnego, z całą jego surowością i dzikością. Taką samą historyczną nazwę ma rów-

nież uroczysko „Kozi Rynek”, które z uwagi na niedostępność i puszczański charakter 

było miejscem stacjonowania największego na Augustowszczyźnie oddziału powstań-

czego w latach1863-64. Wydarzenia te upamiętania pomnik. W czasach wojen uroczy-

sko było też schronieniem żołnierzy i partyzantów, polem bitew, a także miejscem  po-

chówku poległych. Ścieżka ma postać pętli, rozpoczynającej i kończącej się przyleśnym 

parkingu obok rezerwatu. 

 Pan Samochodzik i Templariusze (powieść Zbigniewa Nienackiego) – dość istotnym wąt-

kiem w książce, a przynajmniej w jej początkowych rozdziałach jest wyprawa nauczy-

ciela z Miłkokuku, wraz z grupką chłopców śladem potyczek, mogił i pomników zwią-

zanych z powstaniem Styczniowym. To dzięki nieobecności nauczyciela na miejscu, 

Tomasz i harcerze udali się na Kozi Rynek, do którego w prawdzie nie dotarli, lecz 

uratowali Karen przed bandytami i dzięki niej poznali tajemne znaki Templariuszy. Za-

bawne jest to że Tomasz, po jednym spojrzeniu na mapę i zaczerpnięciu garści informa-

cji z przewodnika ustalił trasę wyprawy nauczyciela, co świadczy kolejny raz o wierze 

w swą nieomylność i jak to sam nazwał żyłkę detektywistyczną. Wprawdzie nie mamy 

potwierdzenia z ust nauczyciela co do zgodności przebiegu trasy z hipoteza Pana Samo-

chodzika, niemniej po jego opisie możemy rzeczywiście założyć że celem wyprawy 

było odwiedzenie wsi Gruszki, Koziego Rynku i uroczyska Powstańce. Trasa wyprawy 

przebiegała głównie przez lasy, co w czasie tej pory roku narażała uczestników na nie-

przerwane ataki gzów i komarów, a w tamtych czasach Offy i inne chemikalia nie były 

dostępne… 
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Fot.: 22 (Internet) – jeden z bunkrów w okolicach Lipska – pozostałość po „Linii Mołotowa” 

 

Fot.: 23 (Internet) – tablica pamiątkowa upamiętniająca początek walki Henryka Dobrzańskiego 

 – „Hubala” – na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Stefana Batorego w Lipsku 

 

Fot.: 24 (Internet) – pomnik bł. Marianny Biernackiej 
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Fot.: 25 (Internet) – ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk 

 

Fot.: 26 (Internet) – ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk 

 

Fot.: 27 (Internet) – Uroczysko Kozi Rynek – mogiła zbiorowa nieznanych Powstańców Styczniowych z 1863 r. 
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Mapa 7 – Mapa Podlaskiego Szlaku Bocianiego 
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15.07.2021 r. (czwartek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 45 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Płociczno-Tartak – przejazd kolejką (ok. 1,5h) – Krusznik 

– Sucha Rzeczka 

o Płociczno-Tartak (załadunek rowerów): 

 godz. 13:00 wyjazd kolejki 

o Krusznik: 

 zakończenie jazdy kolejką 

 przerwa obiadowa 

o powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 8 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Wigierska Kolej Wąskotorowa – to kontynuacja leśnej wąskotorówki w Puszczy Au-

gustowskiej z czasów I wojny światowej, rozbudowanej w latach 1923-26. Kolejka, któ-

rej trasa biegła z Płociczna w okolice Zelwy stanowiła uzupełnienie powstałego w latach 

1824-39 Kanału Augustowskiego, głównego środka transportu drewna do Europy i tar-

taków położonych wzdłuż tego szlaku wodnego. 

 

Fot. 1 (Internet) –.Wigierska Kolej Wąskotorowa 
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16.07.2021 r. (piątek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 75 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Uroczysko Święte Miejsce – Dowspuda – Sucha Rzeczka 

 

Mapa 9 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Dowspuda – pałac Paca w Dowspudzie był marzeniem ambitnego generała. Ludwik 

Michał Pac nie tylko podjął się realizacji spektakularnego projektu, ale również był bar-

dzo zaradnym gospodarzem. Dzięki niemu, w podległych wsiach zaczęto stosować no-

woczesne, nieznane dotąd techniki w uprawie zmieni. Dziś Pałac Paca w Dowspudzie 

to ruina, ale już wkrótce może wyglądać równie spektakularnie jak za dawnych lat 

Dobrze zarządzający generał 

Ludwik Michał Pac był generałem dywizji armii Księstwa Warszawskiego, który 

uczestniczył m.in. w wojnach napoleońskich. Jego rodzice byli dobrze sytuowani, jed-

nak dopiero spadek po dalekim krewnym znacznie zasilił jego skarbiec. Zgodnie z te-

stamentem Ludwik Michał Pac odziedziczył tereny wsi Dowspudy, Raczki i Mazurki. 

W 1815 roku powrócił na Suwalszczyznę i zaczął zarządzać swoim majątkiem w sposób 

bardzo nowoczesny. 

Nowe rozwiązania Pac podpatrzył podczas licznych podróży po Europie. Obserwował 

przy pracy m.in rolników z Niemiec oraz Anglii i zapragnął zmian również we własnych 

wsiach. W tym celu sprowadził na tereny Dowspudy, Raczków i Mazurek około 500-

osobową grupę farmerów ze Szkocji i Anglii. Goście przekonali miejscowych chłopów 

do odejścia od trójpolówki, upowszechnili uprawę ziemniaków i hodowlę koni. W tym 

samym czasie Ludwik Michał Pac rozpoczął również realizację innego swojego marze-

nia – budowę wystawnego pałacu godnego generała. 
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Pałac Paca w Dowspudzie – neogotycka wizytówka generała 

W latach 1820-1827 wzniesiono pałac reprezentujący styl neogotycki. Projektantem bu-

dowli był Henryk Marconi, architekt spro-

wadzony specjalnie z Włoch. Dwukondy-

gnacyjna konstrukcja składała się z kor-

pusu głównego z czterema wieżyczkami 

oraz dwóch skrzydeł bocznych. 

Budowa spektakularnego pałacu trwała 

siedem lat a kolejne cztery zajęło urządze-

nie wnętrz. Brakuje jednoznacznych infor-

macji odnośnie tego jak wyglądała rezy-

dencja od środka. Wiadomo na pewno, że 

mieściła się tam kaplica, biblioteka 

i ogromna jadalnia. To dlatego mówi się 

dziś „Wart Pac pałaca, a pałac Paca”. 

Liczne dzieła sztuki i inne drogocenne dobra, które wypełniały wnętrza, zostały skonfi-

skowane po emigracji właściciela. 

Pałac Paca w Dowspudzie nie miał szczęścia do dzierżawców. Nikt nie otaczał go 

opieką i z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. W 1867 roku podjęto decyzję 

o jego rozebraniu. Elementami, który udało się uratować były portyk (można go podzi-

wiać do dziś) oraz wieża bociania – ocalała tylko dlatego, że na jej szczycie znajdowało 

się gniazdo. 

 Uroczysko Święte Miejsce – to miejsce dobrze jest znane spływającym Rospudą kaja-

karzom, często zatrzymującym się tutaj na biwak. W zakolu rzeki, opodal Jeziora Jało-

wego i rzeczki Jałówki, ogrodzone płotem stoją drewniana kaplica, kilka kapliczek szaf-

kowych oraz grupa krzyży. Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających to ciekawe 

miejsce cieszy się największy i najstarszy dębowy krzyż z drobnymi monetami wetknię-

tymi przez pielgrzymów w drewno. Jak głosi legenda i napis na tabliczce umieszczonej 

na krzyżu, został on wzniesiony przez Jaćwingów w 1283 r. dla upamiętnienia przy-

jęcia przez nich chrztu. Krzyż, mimo że przez pogan palony i wrzucany do rzeki, cu-

downie ocalał. 

Miejsce to od wieków było otoczone szczególnym kultem, krążyły opowieści o licznych 

związanych z nim cudach. Wodzie rzeki Jałówki przypisywano właściwości uzdrawia-

jące. Miejscowa ludność w dniu Świętego Jana składała tu ofiary z jadła, odprawiała 

modły, a po rytualnym obmyciu się w Jałówce na ramionach krzyży zawiązywała oz-

dobne płótna. Dzisiaj tradycja ta kultywowana jest tylko przez odprawianie co roku 24 

czerwca w tutejszej kaplicy mszy świętej, na którą gromadnie przybywają mieszkańcy 

okolicznych miejscowości. 

Dla hydrologów amatorów ciekawa może być informacja, że niewielka Jałówka okre-

sowo, na wiosnę, zmienia swój bieg i odprowadza wody Rospudy do Jeziora Jałowego. 

Fot.: 28 (Internet) – Pałac w Dowspudzie w okresie jego 

świetności 
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Fot. 2 (Internet) – Pałac w Dowspudzie 

 

Fot.: 29 (Internet) – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą 

 

Fot.: 30 (Internet) – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą 
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17.07.2021 r. (sobota) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 20 km: 

o dzień rekreacyjny – relaks i kąpiel nad jeziorem Serwy 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Jezioro Serwy – Sucha Rzeczka 

  

Mapa 10 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Jezioro Serwy – Jezioro Serwy ma nietypowe dla tej części regionu, położenie połu-

dnikowe. Jest zbiornikiem wytopiskowo-rynnowym o czystych wodach zamieszkanych 

przez ryby łososiowate - sieję i sielawę. Linia brzegowa jest umiarkowanie rozwinięta, 

a brzegi wysokie z dużą ilością pięknych piaszczystych plaż. Zapewne to one spowodo-

wały, iż nad jeziorem umiejscowiło się dużo ośrodków wypoczynkowych i pól namio-

towych. Północna część jeziora jest otoczona polami uprawnymi, południowa lasami. 

Na jeziorze są trzy wyspy: Wyspa Sosnowo (rezerwat kormoranów), Wyspa Lipowo 

i Wyspa Dębowo. Ponadto w południowej części jest wypłycenie, gdzie roślinność 
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wodna wystaje ponad taflę jeziora. Na południowym krańcu jeziora jest początek ka-

nału, który odprowadza nadmiar wody do Kanału Augustowskiego. Wejście do kanału 

jest przegrodzone śluzą, więc kto chce tam wpłynąć kajakiem to musi go przenieść. 

o powierzchnia: 460,3 ha 

o maksymalna głębokość: 41,5 m 

o średnia głębokość: 14,1 m 

o długość: 7000 m 

o maksymalna szerokość: 1200 m 

 

Fot.: 31 (Internet) – jezioro Serwy 

 

Fot.: 32 (Internet) – jezioro Serwy 
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18.07.2021 r. (niedziela) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 25 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Augustów – Sucha Rzeczka 

o przyjazd do Augustowa – czas wolny 

o rejs statkiem z rowerami – „Szlakiem Papieskim” – Żegluga Augustowska, ul. 

Portowa 7: 

 start: godz. 16:00 – kierunek Studzieniczna 

 zakończenie rejsu: godz. 17:30 

o powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

  

Mapa 11 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Szlak Papieski – drogą wodną przez Kanał Augustowski i Czarną Hańczę, Karol Woj-

tyła pływał w młodości kajakiem. Ponad 100-km szlak wytyczono na pamiątkę wizyty 

Ojca Świętego Jana Pawła II 9 czerwca 1999 r. na Ziemi Augustowskiej. 

Jan Paweł II rozpoczął pobyt w regionie od odprawienia mszy w Pokamedulskim Klasz-

torze w Wigrach nad jeziorem Wigry. Tam spędził dwa dni odpoczynku w czasie wy-

czerpującej pielgrzymki, nocując w jednym z dawnych eremów – dziś pełniących funk-

cję oryginalnych, hotelowych apartamentów. Był to czas prywatny – papież pływał stat-

kiem „Tryton” po jeziorze Wigry, wspominając lata młodości. Wydarzenie to utrwalono 

wybudowaniem nad jeziorem Wigry od strony klasztoru pomostu z tablicą pamiątkową. 

Następnym etapem podróży Ojca Świętego był Augustów. Po drodze Jan Paweł II od-

wiedził rodzinę rolników w Leszczewie. Następnie na pokładzie statku żeglugi augu-

stowskiej „Serwy” udał się do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. W miejscu 

oczekiwania na statek, na plaży Oficerskiego Yacht Clubu Pacific stoi dziś oryginalny 

pomnik – swoista atrakcja nad jeziorem Białym – Papieski Fotel. W Studzienicznej 

dostojny gość modlił się przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Studzieniczań-

skiej, który jest kopią obrazu jasnogórskiego. Potem Jan Paweł II popłynął Kanałem 

Augustowskim do miejscowości Gorczyca, skąd samochodem przez lasy augustowskie 

udał się z powrotem do Wigier. 

Szlak zaczyna się w miejscowości Wigry, a następnie wiedzie Czarną Hańczą i Kanałem 

Augustowskim do Augustowa. Rozwinięta została też oferta usługodawców. Rejsy 

Szlakiem Papieskim można odbyć podróżując gondolą, katamaranem czy kajakiem. Or-

ganizowane są również krótkie, jednodniowe spływy najciekawszymi odcinkami Szlaku 

Papieskiego, a do dyspozycji są wypożyczalnie sprzętu na trasie. Rejsy i spływy Szla-
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kiem Papieskim odbywają się od maja do października. Organizatorem jest Żegluga Au-

gustowska. Wzdłuż trasy „Szlaku Papieskiego” biegną również szlak pieszy, rowe-

rowy i konny, ale drogę tę można pokonać również samochodem. Wszystkie odwie-

dzone przez Głowę Kościoła miejsca zostały upamiętnione pomnikami lub tablicami. 

Na szlaku znalazły się zabytkowe obiekty sakralne: Sanktuarium Maryjne w Studzie-

nicznej, drewniany kościół św. Magdaleny w Miklaszówce z wizerunkiem patronki 

przykrytym kopią obrazu jasnogórskiego w ołtarzu i Pokamedulski Zespół Klasztorny 

Wigry z Apartamentami Papieskimi przekształconymi w Muzeum Jana Pawła II oraz 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, której polski papież nadal 

status Bazyliki Mniejszej. nne pamiątki związane z postacią Jana Pawła II: 

o Lipowy Papież. Prawie dwumetrowa figura Ojca Świętego stoi tuż przy wigier-

skim klasztorze na prywatnej posesji Jana Korsakowskiego, mieszkańca Wigier. 

Ten miejscowy rybak zamówił ją u ludowego rzeźbiarza z Gorczycy (gm. Pła-

ska). Uczcił w ten sposób papieską wizytę w klasztorze w 1999 r. Figura z lipy 

jest ustawiona przy płocie posesji, gdzie każdy przechodzący może ją zobaczyć, 

o Kamienny Papieski Fotel nad jeziorem Białym, 

o Pomnik Jana Pawła II nad jeziorem Studzienicznym przypominający jego wi-

zytę w Sanktuarium Studzieniczańskim. Przedstawia Ojca Świętego z laską 

w prawej i różańcem w lewej dłoni. Umieszczony pod figurą napis jest cytatem 

z wypowiedzianego wtedy zdania: „Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz 

pierwszy i chyba ostatni”. 

Za wytyczenie oryginalnej trasy „Kanał Augustowski – Szlak Papieski”, Augustowska 

Organizacja Turystyczna została nagrodzona przez Polską Organizację Turystyczną 

Złotym Certyfikatem dla turystycznego produktu roku 2009. 

 

Fot. 3 (R. Rogoziński) – pomnik Jana Pawła II nad jeziorem Studzienicznym 
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Fot.: 33 (Internet) – wizyta Jana Pawła II w Augustowie – 9.06.1999 r. 

 

Fot.: 34 (Internet) – Papież Jan Paweł II opuszcza statek w Studzienicznej – 9.06.1999 r. 

 

Fot.: 35 (Internet) – Kamienny Papieski Fotel nad jeziorem Białym 
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19.07.2021 r. (poniedziałek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 100 km: 

o start godz.: 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Krasnogruda – Sucha Rzeczka 

o zwiedzanie Dworu Miłosza z przewodnikiem 

o godz. 16:00 – powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 12 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – wraz z parkiem jest przykładem typowego XIX-

wiecznego założenia ziemiańskiego, łączącego funkcję mieszkalną, gospodarczą i re-

prezentacyjną. 

Walory krajobrazowe wzmacnia malownicze położenie zespołu nad jez. Hołny. Wartość 

zabytku podnosi też fakt, że na przełomie XIX i XX w. dwór należał do krewnych Cze-

sława Miłosza, który wielokrotnie odwiedzał Krasnogrudę. 

Historia 

Pierwotnie dobra Krasnogruda nosiły nazwę Krasnohrud. Z pierwszych wzmianek 

z lat 60. XVII w. wiadomo, że były one wówczas własnością rodu Kopciów, a następnie 

Giblów. Aż do 2. poł. XVIII w. przechodziły z rąk do rąk miejscowej szlachty, należały 

też przez pewien okres do sejneńskich Dominikanów. W 1786 r. nabył Krasnogrudę 

Maciej Eysmont, wice administrator ekonomii grodzieńskiej, który urządził tutaj swoją 
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rezydencję. Po jego śmierci Krasnogrudą zarządzali synowie, najpierw Antoni (1805-

1812), a następnie Ignacy (1812-1819). W 1853 r. majątek odkupił od spadkobierców 

Eysmontów Teofil Kunat, a po nim odziedziczył ją jego syn (brat dziadka Czesława 

Miłosza) Bronisław Kunat. Prawdopodobnie w 1. poł. XIX w. przebudowano drew-

niany dwór (istniejący przypuszczalnie od XVII w.) lub zbudowano go od nowa na sta-

rych fundamentach, a w 2. poł. XIX w. urządzono zachowany do dziś park. W 1922 r. 

właścicielkami dworu zostały córki Bronisława Kunata: Gabriela Lipska i Janina Nie-

mentowska, które zarządzały nim do II wojny światowej, prowadząc m.in. pensjonat dla 

letników. Po 1945 r. majątek został rozparcelowany, a dwór z parkiem przekazano w za-

rząd Nadleśnictwu Pomorze. Drewniane budynki gospodarcze zostały rozebrane i prze-

kazane okolicznym rolnikom. W okresie powojennym dwór rozebrano i złożono na 

nowo z użyciem starego materiału; urządzono w nim mieszkania pracownicze. 

W 2002 r. zespół parkowo-dworski przejęła w dzierżawę Fundacja „Pogranicze”. 

W 2011 r. ukończony został pierwszy etap rewitalizacji założenia dworskiego obejmu-

jący remont dworu (rozbiórka i odtworzenie z użyciem oryginalnego materiału) i ptasz-

nika, budowę biura w miejscu d. oficyny, prace porządkowe w parku. Obecnie we dwo-

rze działa Międzynarodowe Centrum Dialogu. Położony na skarpie nad zach. brzegiem 

jez. Hołny, przy granicy polsko-litewskiej. Dwór pierwotnie klasycystyczny w typie 

XIX-wiecznych siedzib szlacheckich, park krajobrazowy. Pow. parku ok. 5,5 ha. 

W centrum założenia usytuowany jest drewniany dwór zwrócony frontem na pn., a ele-

wacją wsch. w stronę jeziora. Dwór zbudowany został na rzucie wydłużonego prosto-

kąta z przybudówką w elewacji tylnej, obszernym frontowym gankiem i werandą od 

wsch. Parterowy budynek z użytkowym poddaszem jest posadowiony od zach. na wy-

sokiej podmurówce, w której mieściły się pierwotnie pomieszczenia gospodarcze. Jego 

murowane z cegły, sklepione krzyżowo piwnice są reliktem starszego dworu. Jedyną 

pozostałością oryginalnej zabudowy gospodarczej jest tzw. ptasznik, służący m.in. jako 

kurnik i skład siana, położony przy zach. elewacji dworu, wymurowany z kamienia i ce-

gły, prawdopodobnie najstarszy obiekt w zespole. Od pn. z dworem sąsiaduje współ-

czesny parterowy budynek biurowy, ustawiony do dworu prostopadle, frontem skiero-

wany na zach., stojący na miejscy d. oficyny. Od dworu do drogi dojazdowej do wsi 

oraz w stronę jeziora prowadzą dwie aleje lipowo-kasztanowe. Pozostała część parku 

jest w dużym stopniu porośnięta samosiewkami, oryginalny układ dróg jest nieczytelny. 

Z XIX-w. założenia zachowały się grupy drzew liściastych (lipy, klony, jesiony, kasz-

tanowce). Obok dworu znajduje się oficyna będąca siedzibą fundacji Pogranicze, 

a nieco dalej „ptaszniki” czyli dawne kurniki, gdzie w pracowniach ceramicznych i sali 

koncertowej odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. Całości dopełnia nietypowa 

„Aleja poetów” oraz – bardziej już tradycyjna – aleja kasztanowa prowadząca na po-

most. Krasnogruda położona jest bowiem nad Jeziorem Hołny, które pięknem nie ustę-

puję sąsiadującej turystycznej Gaładusi. 

 

Fot.: 36 (Internet) – pomost nad jeziorem Hołny 
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Fot.: 37 (T. Rogala) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie 

 

Fot.: 38 (Internet) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie 

 

Fot.: 39 (Internet) – Dwór Miłosza w Krasnogrudzie 
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20.07.2021 r. (wtorek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 60 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Stary Folwark – pokamedulski klasztor w Wigrach – Su-

cha Rzeczka 

 godz. 11:00 – wejście do Muzeum Wigier/rejs edukacyjny: 

 rejs łodzią LEPTODORA II po jeziorze Wigry 

o przejazd rowerami do kompleksu poklasztornego – współrzędne GPS: 

54.0687359 – 23.0866723 

 godz. 14:00 – zwiedzanie kompleksu poklasztornego z przewodnikiem: 

 Wystawa w Eremach 

 wieża zegarowa 

 Apartamenty Papieskie 

 Cela Kamedulska 

 Wystawa Kamedulska „Ora et labora” 

 Krypty w Kościele 

 Pokój Modlitwy 

 Pracownia Benedykta 

 wystawa „Historia Klasztoru” 

 Makieta Multimedialna 

 Spacer po dziedzińcach Klasztoru 

 godz. 15:00 – biesiada w tawernie (obiad) 

o godz. 16:00 – powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 13 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 
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 Muzeum Wigier – jest jedną z największych atrakcji Suwalszczyzny. Mieści się w od-

restaurowanym budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, która funkcjonowała nad 

Wigrami do września 1939 r. 

WIGIERSKI KRAJOBRAZ 
Zróżnicowany, o niepowtarzalnym pięk-

nie krajobraz wigierski ukształtował przed 

kilkunastoma tysiącami lat lodowiec skan-

dynawski. Czas, który upłynął od ustąpie-

nia lodowca, to jedynie krótka chwila 

w obliczu minionych epok geologicznych, 

które pozostawiły swoje ślady w głęb-

szych warstwach osadów i skał ukrytych 

pod powierzchnią ziemi. Przez ponad 500 

milionów lat krajobraz zmieniał się tu wie-

lokrotnie, a przez długie okresy był dnem 

morskim. Skały osadowe w miejscu, gdzie 

obecnie jest Wigierski Park Narodowy, 

mają miąższość 500 – 600 metrów, leżą na twardym krystalicznym podłożu. 

W ciągu ostatniego miliona ośmiuset tysięcy lat miało miejsce osiem „epok lodowco-

wych”. Lodowce przyniosły tutaj materiał skalny o grubości 150-190 metrów. Każdy 

kolejny lodowiec pochłaniał istniejącą wcześniej roślinność i wypierał zwierzęta, nano-

sił nowe pokłady glin, piasków i kamieni, przesuwał starsze osady i od nowa kształtował 

powierzchnię ziemi. 

Obszar WPN-u leży na wysokości 125 – 183 metrów ponad poziomem morza. Krajo-

braz urozmaicają morenowe wzniesienia, czyli różnego rodzaju pagórki, wzgórza i wały 

utworzone z materiału skalnego osadzonego przez lodowiec lub przemieszczonego pod 

jego naciskiem. Na terenie parku najbardziej okazałe są spiętrzenia, powstałe wskutek 

zdzierania utworów przedpola i podłoża lodowca, a następnie ich pchnięcia (sfałdowa-

nia i nasunięcia na siebie) przy postępowym ruchu mas lodu. 

W XIX i na początku XX wieku proces wylesiania terenów położonych wokół Wigier 

postępował. W 1918 roku, po okresie rabunkowej eksploatacji w czasie I wojny świato-

wej, lasy pokrywały tylko 50% tego obszaru. Oprócz zmiany powierzchni następowały 

istotne zmiany składu i wieku drzewostanów. Od 1840 roku rozpoczęto planowe, go-

spodarcze użytkowanie lasu. Drzewa wycinane były na dużych powierzchniach, które 

następnie zalesiano – m.in. poprzez pozostawianie pojedynczych drzew nasiennych, 

głównie sosen. Najmniej lub wcale nie zostały zmienione lasy porastające niedostępne 

tereny bagienne. 

W ciągu ostatnich stu lat lasów nad Wigrami zaczęło przybywać. Powoli zmieniała się 

także gospodarka leśna. Utworzenie parku krajobrazowego, sieci rezerwatów przyrody, 

a zwłaszcza powołanie parku narodowego rozpoczęło powolny proces przywracania la-

som ich naturalnego charakteru. Ochroną objęte zostały także wody, torfowiska 

i ukształtowane historycznie krajobrazy rolnicze. 

Krajobraz nadwigierski zachował wysokie walory przyrodnicze i estetyczne. Mozaika 

lasów, jezior, łąk, pól uprawnych i zadrzewień w otwartym, pofałdowanym terenie jest 

wartością, którą należy ochronić dla nas i dla przyszłych pokoleń. Spośród wielu zagro-

żeń krajobrazu na pierwsze miejsce wysuwa się jego urbanizacja – zabudowywanie te-

renów dotychczas zajętych przez pola, łąki i pastwiska. 

Fot.: 40 (WPN) – w okolicach wsi Bryzgiel brzeg jeziora Wi-

gry jest bardzo urozmaicony. 
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 Leptodora 2 – łódź z przeszklonym dnem umożliwiającym obserwację podwodnego 

życia jeziora - od 2011 r. pływa na jeziorze Wigry. To jedyna taka łódź w Polsce. Łódź 

z napędem silnikowym zabiera na pokład 10 pasażerów. Ma 7 metrów długości, a w jej 

dnie zamontowane są trzy okrągłe okna, przez które można oglądać to, co dzieje się pod 

wodą. Obserwacja jeziora Wigry jest możliwa także nocą, albowiem okna są podświe-

tlane. - Wigry odznaczają się dużą przezroczystością wody, dzięki czemu można sporo 

zobaczyć. Najlepsza widoczność jest latem i jesienią, wtedy jest również najwięcej or-

ganizmów, które można tu spotkać – mówi sternik Leptodory 2. Nic zatem dziwnego 

w tym, że nazwa łodzi wywodzi się od drapieżnego organizmu zooplanktonowego. 

Pływanie łodzią to nie tylko atrakcja turystyczna, ale w dużej mierze edukacja przyrod-

nicza, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

 Pokamedulski klasztor w Wigrach – Wyspę wigierską zamieszkiwały  plemiona bał-

tyjskach Jaćwingów, rozbite w II połowie XIII w przez Krzyżaków.  Już w XI wieku 

tereny obecnej diecezji ełckiej objął swym misjonarskim posłannictwem  św. Brunon 

z Kwerfurtu (+1009). 

Na ponad dwa wieki przed przybyciem 

Kamedułów na Wigry Król Władysław Ja-

giełło miał natknąć się tutaj podczas ło-

wów na pustelnię. Wiadomość o niej do-

tarła do Krakowa. Stamtąd dowiedzieli się 

niej Kameduli. Przybyli do Polski (1603) 

i za zgodą króla osiedlili się w tym miejscu 

–  w 1668 roku.  

Erem Wyspy Wigierskiej (Eremus Insulae 

Vigrensis) – tak został określony klasztor 

kamedulski w przywileju z dnia 6 stycznia 

1667r. W 1715 r. Kameduli założyli miasto 

Suwałki. Zakładali też wsie i folwarki, budowali drogi. 

Po III rozbiorze Polski, w 1796 roku władze zaborczych Prus skonfiskowały dobra Ka-

medułów, a w 1800 r. usunięto ich z Wigier. Klasztor wigierski zaczął podupadać. Duże 

zniszczenia poczyniły wojska niemieckie podczas I wojny światowej. W 1915 r. w wy-

niku ostrzału artyleryjskiego poważnemu uszkodzeniu uległ Kościół, Dom Furtiana oraz 

Refektarz. 

W okresie II Rzeczypospolitej rozpoczęła się odbudowa i trwała do wybuchu II Wojny 

Światowej. 

W 1973 Ministerstwo Kultury i Sztuki wydzierżawiło od Kościoła kompleks na 50 lat 

zobowiązując się do jego odbudowy i remontu. Jednak zważywszy na wysokie koszty 

utrzymania  z dniem 9.12.2010 roku wypowiedziało umowę skracając ją o 12 lat. 

W odpowiedzi na to Biskup Ełcki, Bp Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej 

Ewangelizacji  (WANE), który swoją działalność rozpoczęło dnia 1 maja 2011 r, oraz 

Fundację Wigry Pro, która swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2016 r. 

W 1999 r. diecezja  ełcka, a w szczególności Wigry, miały zaszczyt gościć od 8 do 10 

czerwca tego największego z Rodu Polaków – Papieża św. Jana Pawła II. 

Fot.: 41 (WPN) – Pokamedulski klasztor w Wigrach 
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Fot.: 42 (WPN) – łódź ze szklanym dnem - jedyna taka w Polsce 

 

Fot.: 43 (WPN) – łódź ze szklanym dnem – wnętrze łodzi motorowej 

 

Fot.: 44 (WPN) – łódź ze szklanym dnem – wnętrze łodzi motorowej 
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21.07.2021 r. (środa) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 90 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Studzieniczna – Szlak Orła Białego – Studzieniczna – 

Sucha Rzeczka 

 

 Szlak Orła Białego – trzysta lat historii i trzydzieści cztery wyjątkowe miejsca, połą-

czone w jeden szlak. Szlak Orła Białego w Puszczy Augustowskiej. To nietypowa lekcja 

historii w leśnych ostępach, na którą zaprasza Nadleśnictwo Augustów.  

Rozległe trzęsawiska w jednej z największych puszcz polskich - były bezpiecznym 

schronieniem partyzantów. Na uroczyska czy bagienne grądy docierali ścieżkami, po 

których dziś prowadzi Szlak Orła Białego. Pieszo lub na rowerze - po biało-czerwonym 

szlaku dotrzeć można do trzydziestu czterech wyjątkowych i nieraz zapomnianych 

miejsc. 

Do wyboru trzy warianty trasy. Dwanaście kilometrów na rozgrzewkę, malowniczym 

szlakiem w pobliżu Augustowa. Prawie trzydzieści kilometrów – przy malowniczych 

jeziorach Białym i Sajno. Największa pętla – siedemdziesiąt kilometrów, po puszczań-

skich ostępach – to trasa dla wytrwałego rowerzysty. Na szlaku – ukryte są w lesie - 

samotne krzyże, okopy, odbudowane drewniane schrony, mogiły powstańców stycznio-

wych czy zbiorowe groby z pierwszej wojny światowej. Augustowscy leśnicy puszczę 

nazywają wielką księgą historii i to oni zajęli się wytyczeniem historycznego szlaku. 

Leśnicy augustowscy – z resztą w ogóle leśnicy – zawsze brali udział we wszelkich zry-

wach narodowościowych, we wszelkich walkach o niepodległość. Leśnicy byli pierwsi. 

I stąd właśnie idea Szlaku Orła Białego – powiedział Tadeusz Wasilewski, nadleśniczy 

Nadleśnictwa Augustów. Ale przyciągać będzie nie tylko historia. Szlak Orła Białego 

to także piękna przyroda i leśne jeziora, między którymi ukryte są resztki wiekowych 

rudni czy smolarni. To ścieżki edukacyjne oraz perełka - sanktuarium w Studzienicznej. 

Ogólny przebieg szlaku: Augustów, ul. Turystyczna, dawny tartak (0,0 km) – Woj-

ciech, J. Białe Augustowskie (2,1 km) – Studzieniczna (3,9 km) – cmentarz z I wojny 

św. przy leśnym Stawie Gajenek (5,9 km) – droga wojewódzka nr 664 (25,8 km) – stacja 

PKP Jastrzebna (32,7 km) – Krasnybór (35,3 km) – Kryłatka (43,7 km) – Jezioro Sajno, 
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węzeł szlaków (62,5 km) – Sajenek (69,1 km) – Augustów, ul. Turystyczna, dawny tar-

tak (74,5 km). 

 

Fot.: 45 (TVP Białystok) – Szlak Orła Białego 

 

Fot.: 46 (Internet) – Szlak Orła Białego 

 

Fot.: 47 (Internet) – Szlak Orła Białego 
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22.07.2021 r. (czwartek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 35 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Przewięź – Szlak rowerowy na Powstańce – Przewięź – 

Sucha Rzeczka 

o przyjazd do Przewięzi i przejazd Szlakiem rowerowym na Powstańce 

o godz. 13:00 przejazd do Studziennicznej: 

 spotkanie z edukatorem, przedstawicielem Nadleśnictwa Augustów 

 prelekcja 

 ognisko (własny prowiant) 

o powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 14 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Szlak rowerowy na Powstańce – szlak biegnący na terenie Puszczy Augustowskiej 

o łącznej długości 18,9 km. Szlak zaczyna się i kończy w Przewięzi (dzielnicy Augu-

stowa) przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej 

i żwirowej przed plażą „Patelnia”, następ-

nie biegnie prosto drogą żwirową w kie-

runku uroczyska „Powstańce”. Po sied-

miokilometrowym odcinku dociera do 

skrzyżowania i uroczyska gdzie znajduje 

się pomnik ku czci powstańców stycznio-

wych i miejsce, gdzie w 1863 roku mie-

ściła się powstańcza kuźnia. Na skrzyżo-

waniu szlak prowadzi w lewo, przez most 

na Bliźnie drogą piaszczystą w stronę No-

winki a następnie do Strękowizny. Za Strę-

kowizną prowadzi drogą żwirową prosto 

do Rezerwatu Jezioro Kalejty. Szlak 

okrąża następnie jezioro Kalejty (Długie) 

i prowadzi drogą piaszczystą do Przewięzi. 

Przed Przewięzią łączy się ze szlakiem ro-

werowym wokół jezior Białe i Studzie-

niczne (niebieskim). Szlak umożliwia po-

znanie historii walk powstańczych oraz przyrody Puszczy Augustowskiej.  

Fot.: 48 (Internet) – pomnik na uroczysku „Powstańce” 
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23.07.2021 r. (piątek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 85 km: 

o start godz.: 8:00 

o trasa: Sucha Rzeczka – Suwałki – Podlaska Toskania – Sucha Rzeczka 

o Suwałki: 

 zwiedzanie muzeum im. Marii Konopnickiej z przewodnikiem 

 przerwa obiadowa 

o Podlaska Toskania (Wychodne 2, 16-402 Suwałki): 

 pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 

o powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 15 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Suwałki – założyli nad rzeką Czarna Hańczą, w centrum swoich dóbr kameduli wigier-

scy. W 1690 r. była to malutka osada licząca sobie dwa „dymy”. Legenda mówi, iż 

nazwa – Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie „ziuków” – Litwinów 

zamieszkujących Suwalszczyznę – oznacza „zbieraninę”. I w rzeczy samej, pierwsi 

mieszkańcy Suwałk stanowili poniekąd zbieraninę, wśród której zapewne mogli znaj-

dować się nawet i włóczędzy z różnych stron. Na szybki rozwój osady wpływało jej 

korzystne położenie – przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku 

wieś dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe. W 1710 roku kameduli wyprosili u króla 

Augusta II przywilej na przekształcenie wsi w miasto. W 1715 uwolnili jego mieszkań-

ców od pańszczyzny, ustanowili władze miejskie i wytyczyli 300 placów pod budowę 

wraz z przestrzenią rynkową i ulicami. Przyłączyli także do miasta 83 włóki lasu z prze-

znaczeniem ich pod grunty orne.  
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W 1720 r. król August II potwierdził przywilej lokacyjny miasta i uwolnił mieszczan na 

18 lat od podatku powiatowego. Ustanowił również cotygodniowy targ i cztery jarmarki 

w roku. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romu-

alda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzy-

żem. Św. Romuald – to założyciel zakonu, św. Roch- uosabia opiekuństwo i ochronę 

przed zarazami. Pies u jego nóg symbolizuje wiarę, wierność i posłuszeństwo. Trzy zie-

lone góry nawiązują bezpośrednio do zakonu kamedułów – ponieważ trzy góry z koroną 

są godłem tej kongregacji zakonnej. 

Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez 

władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski tra-

fiła w ich ręce. Do końca XVII wieku zabudowa Suwałk była wyłącznie drewniana - 

ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. 

przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasteczka. Wytyczenie traktu warszaw-

sko-kowieńsko-petersburskiego spowodowało umiejscowienie się całej nowej (muro-

wanej) zabudowy wzdłuż tej ulicy(obecna Kościuszki). 

W latach 1807-1815 Suwałki znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po 

kongresie wiedeńskim Królestwa Polskiego. 

Od momentu umiejscowienia tutaj siedziby władz województwa augustowskiego (1816 

r.), nastąpił bardzo dobry okres rozwoju przestrzennego miasta.  

Na początku drugiej połowy XIX wieku Suwałki były jednym z największych miast 

Królestwa Polskiego. Obywatele, ktrych liczba na początku XX wieku wynosiła 22 ty-

siące, stanowili prawdziwą mozaikę narodowościową i wyznaniową. 

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, władze carskie przekształciły Suwałki 

w wielki ośrodek garnizonowy. Stacjonowało tu 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dla 

wojska wybudowano na przełomie wieków XIX i XX zespoły koszarowe (m.in. wyko-

rzystano nań cegłę z pałacu Paca). Z tamtego okresu pochodzi także połączenie kole-

jowe z „resztą świata” i budynek stacji kolejowej. 

Lata dwudziestolecia międzywojennego nie sprzyjały rozwojowi Suwałk, które znalazły 

się poza głównymi szlakami handlowymi. Ubożały wraz z całą Suwalszczyzną jako Pol-

ska "B". Od 1920 roku administracyjnie były siedzibą powiatu. Przemysł był słabo roz-

winięty. Istniał zaledwie jeden browar, fabryka świec, fabryka nici, olejarnia, dwie grę-

plarnie wełny i inne pomniejsze warsztaty rzemieślnicze.  

Okres II wojny światowej to czas okupacji – najpierw radzieckiej, a później niemieckiej. 

Niemcy dokonali eksterminacji ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji. Wywo-

zili Polaków w głąb Rzeszy na roboty przymusowe. W samych Suwałkach także zało-

żyli dwa obozy pracy, i jeden obóz jeniecki dla Rosjan - z których w tym miejscu zginęło 

46 tysięcy. Po wyzwoleniu, w czasie kształtowania się władzy ludowej, panował także 

terror - zwłaszcza wobec byłych żołnierzy AK i wszystkich nie akceptujących rządów 

komunistycznych. 

Suwałki od 1945 do 1975 roku były stolicą powiatu, a od 1975 stały się miastem woje-

wódzkim. Wtedy to nastąpił bardzo silny jego rozwój. Obecnie liczy około 70 tysięcy 

mieszkańców i jest największym miastem północno-wschodniego zakątka Polski. Od 

1999 roku znów jest miastem powiatowym, należącym wraz z okolicą do województwa 

podlaskiego. 

Najwięcej zabytków znajduje się przy ulicy Kościuszki, która była pierwszą ulicą. Znaj-

duje się tam wiele dawnych kamienic m.in: 

o budynek Muzeum im. Marii Konopnickiej z około 1827 roku, w domu tym uro-

dziła się i spędziła dzieciństwo Maria Konopnicka 
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o budynek dawnej poczty z 1829 r.  Obecnie znajduję się Centrum Sztuki Współ-

czesnej i Galeria Andrzeja Strumiłły 

o ratusz i odwach z lat 1834-1844, obecnie odnowiony budynek, w którym mieści 

się siedziba Urzędu Miasta 

o dom pod kolumnami ul. Kościuszki 62 

o „Dom gubernatora” ul. Kościuszki 71 

o Muzeum Okręgowe  ul. Kościuszki 81 z lat 1912-1913, dawniej ,,Resursa Oby-

watelska” - budynek był siedzibą wielu instytucji i stowarzyszeń 

o Stary Szpital budynki z lat 1840-1860, obecnie znajduję się tam Bar Polski 

o kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1838–1840 do czasów wojny 

była tu cerkiew 

o kościół św. Aleksandra z lat 1842-1845r 

Pod względem zbytków, architektury i położenia ul. Kościuszki jest najbardziej atrak-

cyjną i reprezentacyjną ulicą miasta. Ponadto na uwagę zasługuję Park Konstytucji 

3 Maja, z licznymi alejkami i muszlą koncertową, Galeria Jednego Obrazu. 

W mieście znajdują się ciekawe obiekty architektury monumentalnej: świątynie, gma-

chy urzędów i kamienice. Wśród zabytków można zobaczyć ślady dawnej  wielokultu-

rowości m.in. molennę staroobrzędowców przy ulicy Sejneńskiej, kościół ewangelicki 

przy ulicy Kościuszki oraz zespół cmentarzy: rzymskokatolicki, ewangelicki, prawo-

sławny, żydowski i mahometański, ul. Bakałarzewska. Na cmentarzu katolickim jest 

kaplica pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z połowy XIX wieku a na cmentarzu 

prawosławnym drewniana cerkiew z pw. Wszystkich Świętych z początku XX wieku 

i wiele zabytkowych nagrobków. W Suwałkach znajduje się też zabytkowy dworzec ko-

lejowy z 1899r. 

 Muzeum Marii Konopnickiej – budynek, w którym mieści się muzeum należy do naj-

ciekawszych obiektów architektonicznych w Suwałkach. Powstał w latach 1826-1827, 

a ostateczny kształt, który niemal niezmieniony zachował się do dziś otrzymał w latach 

1835-1836. Architekturą nawiązuje do szlacheckiego dworku. Budynek jest parterowy 

z użytkowym poddaszem. Ma kształt podkowy, z częścią główną przylegającą do ulicy 

oraz dwoma bocznymi skrzydłami wychodzącymi w kierunku ogrodu. Wzniesiony zo-

stał z cegły i pokryty dwuspadowym dachem. W części środkowej znajduje się brama, 

która za czasów pobytu w Suwałkach rodziny Wasiłowskich, rodziców Marii Konop-

nickiej, prowadziła na dziedziniec, a dziś stanowi hol muzeum dzielący budynek na 

dwie części. Od frontu w części centralnej znajduje się piętrowa nadbudówka (facjata), 

zwieńczona schodkową attyką. Po bokach wejście zdobią dwie pary kolumn podtrzy-

mujące balkon. Okna facjaty wieńczą od góry rzeźbione maski lwów, a nad wejściem 

na balkon znajdował się owalny medalion. Kiedy Wasiłowscy przybyli do Suwałk ka-

mienica należała do rejenta Jana Zapiórkiewicza. Znajdowały się tam wówczas trzy 

mieszkania, dwa na parterze i jedno na poddaszu. Początkowo rodzice Marii Konopnic-

kiej zajęli mieszkanie na górze. Później przenieśli się na parter i przez pewien czas 

mieszkali w pozostałych dwóch. 

 Podlaska Toskania – We wsi Wychodne (gm. Suwałki) właściciel gospodarstwa ho-

duje... wielbłądy. Zwierzętom, które budzą zasłużony podziw wśród sąsiadów i gości 

towarzyszą lamy, alpaki czy kameruńskie owce.  
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Aby zobaczyć, pogłaskać, a nawet pokarmić wielbłąda już nie trzeba jechać do Afryki. 

Od kilkunastu dni te okazałe zwierzęta można podziwiać w gospodarstwie państwa Hle-

bowiczów, we wsi Wychodne. To jedyna prywatna hodowla wielbłądów dwugarbnych 

w naszym regionie. Ajsza i Sułtan, bo tak się nazywają "garbusy" pasą się na przydo-

mowej łące, a towarzyszą im inne, zdecydowanie mniejsze ale też egzotyczne zwierzęta. 

Do tej pory państwo Hlebowicze, w regionie ale też kraju znani byli z hodowli krów 

i produkcji mleka. 

 

Fot.: 49 (Internet) – Muzeum Marii Konopnickiej w domu urodzenia pisarki w Suwałkach 

 

Fot.: 50 (Podlaska Toskania) – Alpaki  
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24.07.2021 r. (sobota) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 35 km: 

o start godz. 8:00 

o godz. 10:00 przyjazd do Dworczyska (pozostawienie rowerów w gospodarstwie) 

o przejazd busami do miejsca startu spływu kajakowego: 

 Tartaczysko: spływ kajakowy Czarną Hańczą – ok. 5h 

 Dworczyska – zakończenie spływu kajakowego 

o powrót rowerami do Suchej Rzeczki 

 

Mapa 16 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Spływ kajakowy Czarną Hańczą – jeden z najciekawszych odcinków rzeki. Spływ 

rozpoczyna się na odcinku o spokojnym nurcie i brzegach porośniętych trzcinami. 

Wpływamy na teren Puszczy Augustowskiej, gdzie Czarna Hańcza wije się w całej oka-

załości przez moczarową dolinę. Brzegi z wysokimi, stromymi burtami. Koryto zwęża 

się i silnie meandruje. Na trasie występują zakola i piękne widoki. 

 

Fot.: 51 (Internet) – spływ kajakowy Czarną Hańczą  
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25.07.2021 r. (niedziela) 

 Wyjazd autokarem: 

o start o godz. 8:00 

o godz. 12:00 – spotkanie z przewodnikiem w Lidzbarku Warmińskim: 

 zwiedzanie zamku biskupów warmińskich 

 zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego 

o godz. 16:00 – obiad w restauracji Starówka 

o godz. 17:00 – wyjazd busem do Kobylnicy 

o godz. 23:00 – zakończenie rajdu rowerowego (może ulec zmianie) 

 Lidzbark Warmiński jest jednym z ciekawszych, lecz wciąż mniej znanych miejsc na 

turystycznej mapie Polski. Jego symbolem jest imponujący zamek biskupów warmiń-

skich, jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. Miasto 

leży w samym sercu historycznej krainy Warmii, w widłach dwóch rzek: Łyny oraz jej 

dopływu Symsarny. 

Historia 

U zbiegu rzek Łyny i Symsarny już w XIII wieku istniała osada Lecbarg, którą zamiesz-

kiwały pogańskie plemiona Warmów oraz Bartów. Około 1240 r. tereny te podbili krzy-

żacy, którzy przemianowali zdobyczną osadę na Heilsberg. 

W 1308 roku Heilsberg otrzymał prawa miejskie z rąk biskupa Eberharda z Nysy. Nie-

długo później powstał istniejący do dziś zamek oraz inne zabudowania, w tym ratusz 

czy szpital. Miasto rozwijało się dynamicznie i zostało na wiele stuleci stolicą histo-

rycznej krainy Warmii, na terenie której funkcjonowało księstwo biskupie. Postanowie-

niem pokoju toruńskiego, który zakończył wojnę trzynastoletnią, Warmia została włą-

czona do Korony Królestwa Polskiego i była częścią Polski aż do rozbiorów w 1772 r. 

Od 1350 do 1795 r. na zamku urzędowało kilkunastu biskupów warmińskich. Najbar-

dziej znanym z nich był Ignacy Krasicki, który stworzył tu swoje najwybitniejsze 

dzieła. Na zamku rezydował także kardynał Stanisław Hozjusz, którego grób znajduje 

się w prezbiterium Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie. Najbar-

dziej znanym mieszkańcem był jednak Mikołaj Kopernik. 

W komnatach lidzbarskiego zamku, w trakcie spotkania z królem Szwecji Karolem 

XII, wysunięto kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego do polskiego tronu. 

Okres rozbiorów sprawił, że Lidzbark stracił na znaczeniu i nigdy nie odzyskał już swo-

jej pozycji. Nieopodal miasta odbyła się jedna z najważniejszych bitew wojen napole-

ońskich: bitwa pod Heiselbergiem (10 czerwca 1807 r.), w której uczestniczył sam 

Napoleon Bonaparte. W bitwie tej walczyło około 180 tys. żołnierzy, z których poległo 

blisko 20 tys. Mimo że starcie pozostało nierozstrzygnięte, to na długo stało się powo-

dem do chwały dla obu armii. Potyczka uwieczniona została na Łuku Triumfalnym 

w Paryżu. 

Niestety, większość średniowiecznej tkanki miejskiej bezpowrotnie zniknęło. Miasto 

nawiedzały pożary, a w trakcie II wojny światowej zniszczono blisko 80% historycz-

nej zabudowy. Jednym z nielicznych wyjątków są zamek oraz Wysoka Brama. W okre-

sie powojennym podjęto brzemienną w skutkach decyzję o nieodbudowywaniu starego 

miasta - na jego gruzach powstały szare blokowiska. Na szczęście w ostatnich dekadach 

władze miasta postawiły większy nacisk spójność architektury, a nowe budynki na te-

renie starego miasta powstają z zachowaniem historycznego stylu. 
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Jak zwiedzać Lidzbark Warmiński? 
Głównym celem turystów przybywających do Lidzbarka jest Zamek Biskupów War-

mińskich, na terenie którego mieści się Muzeum Warmińskie. 

Mimo że stare miasto nie zachowało swojej średniowiecznej zabudowy, to warto skręcić 

w niektóre z bocznych uliczek i poszukać pojedynczych historycznych zabudowań.  

Zamek biskupów warmińskich 

Gotycki zamek w Lidzbarku nazywany jest 

czasami Wawelem Północy. Tytuł ten, 

choć górnolotny, nie jest wcale przesa-

dzony. Budowla zachwyca zarówno swoją 

bryłą, jak i zdobieniami architektonicz-

nymi komnat: różnorodnymi gwiaździ-

stymi sklepieniami, malowidłami czy por-

talami. Chlubą rezydencji jest dwukondy-

gnacyjny wewnętrzny dziedziniec, który 

otaczają urokliwe krużganki (jedyne 

w Polsce zachowane w stanie nienaruszo-

nym). Na drugim poziomie krużganków 

zobaczymy freski z XIV wieku. 

Zamek wzniesiono na wąskim półwyspie przy ujściu dwóch rzek: Łyny oraz Symsarny. 

Inicjatorem budowy był biskup Jan I z Miśni. Prace budowlane rozpoczęto w 1350 

roku i kontynuowano w trakcie panowania trzech kolejnych biskupów przez około 50 

lat. 

Nad czterema rogami budowli górują  wieże. Trzy z nich (niższe) są czworoboczne, 

a czwarta, najwyższa, jest ośmioboczna, i utworzono na niej punkt widokowy. 

W zamkowych komnatach mieszkało kilkunastu biskupów warmińskich. Ostatnim był 

Ignacy Krasicki, który obok pełnienia obowiązków zarządcy zasłynął jako poeta i autor 

bajek, a także wielki pasjonat ogrodnictwa. Podczas jego rządów powstał nieistniejący 

już ogród w stylu angielskim, który był chlubą całej Warmii. 

W czasach świetności kompleks zamkowy otoczony był murem oraz fosą zasilaną wodą 

z Symsarny, które nie przetrwały do naszych czasów.  

Koniec władzy biskupów przypadł na 1795 r. Aż do końca II wojny światowej zamek 

pełnił różne funkcje - utworzono w nim szpital, sierociniec, podczas wojen napoleoń-

skich koszary, a w trakcie II wojny światowej w zamkowych piwnicach przetrzymy-

wano rosyjskich jeńców. Na całe szczęście władzom pruskim nie udało się zrealizować 

pomysłu rozbiórki rezydencji. Po powrocie Warmii do Polski zamek został zabezpie-

czony i przywrócono jego dawną chwałę: odrestaurowano wnętrza i wydobyto na świa-

tło dzienne malowidła oraz freski. 

Według jednej z legend zamek w Lidzbarku, bez względu na wszystkie zawirowania, 

przetrwa nienaruszony po wsze czasy. Do jego budowy miano wykorzystano kamień, w 

który zmienił się (na własną prośbę) nieszczęśliwie zakochany Prus Przemko. 

Muzeum Warmińskie: zwiedzanie oraz kolekcja  

W przeciwieństwie do większości twierdz na Szlaku Zamków Gotyckich podczas wi-

zyty w Lidzbarku możemy naprawdę poczuć historyczną atmosferę. W komnatach za-

chowały się sklepienia gwiaździste, na światło dzienne udało się wydobyć historyczne 

malowidła, a pomiędzy pomieszczeniami przechodzimy przez drzwi ozdobione gotyc-

kimi i renesansowymi portalami. Kolekcja muzeum jest również typowo historyczna. 

Fot.: 52 (Internet) – Zamek Biskupów Warmiń-

skich 
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 Podczas wizyty zobaczymy m.in.: 

o zbrojownię z kolekcją uzbrojenia zaczepnego oraz obronnego od wczesnego śre-

dniowiecza do XX w., która może pochwalić się kilkoma wartościowymi ekspo-

natami (w tym buławą dekoracyjną z XIX w. czy jataganami bałkańskimi), 

o kolekcję numizmatyczną, w tym medal pamiątkowy na 300-lecie oswobodzenia 

Torunia oraz skarby z Domkowa i Janowca, 

o rozległe piwnice z gotyckimi sklepieniami, w których utworzono niewielkie lapi-

darium z fragmentami rzeźb oraz kominkami, 

o meble z epoki, portrety, pamiątki po biskupach, 

o pojedyncze księgi, w tym faksymile O obrotach sfer niebieskich Mikołaja Ko-

pernika, 

o komnatę poświęconą Ignacemu Krasickiemu (z napisanym przez niego odręcznie 

listem), 

o Salę Obraz, w której wystawiono niemałą kolekcję sreber oraz naczyń; wśród 

eksponatów są tak nietypowe obiekty jak: talerz cechu bednarzy, zdobione ko-

ciołki z XVII w. czy wiadra do chłodzenia napojów, 

o monumentalny obraz pędzla Antona Hoffmanna, przedstawiający Bitwę pod 

Heiselbergiem, a dokładniej najważniejszy z perspektywy niemieckiej epizod tej 

bitwy: zdobycie orła francuskiego 55. piłki piechoty liniowej. Jeśli dobrze się 

przyjrzymy, to w tle sceny zobaczymy panoramę Lidzbarka, z zamkiem oraz ko-

ściołem farnym, 

o kaplicę pełną rokokowych orna-

mentów oraz ze wspaniałymi orga-

nami,  

o więzienie, z otworem, przez który 

spuszczano na linie więźniów oraz 

podawano im jedzenie, 

o Wielki refektarz (o wymiarach 27 

na 9 m i wysokości aż 10 m), w któ-

rym zobaczymy najstarsze zam-

kowe freski (z XIV w.) oraz kolek-

cją rzeźb i statui przywiezionych z 

kościołów całej Warmii. 

Na najwyższych piętrach zamku utworzono Galerię Malarstwa z pracami polskich ar-

tystów z XIX i XX w. Pierwszy z poziomów galerii skupia się na okresie modernizmu, 

a na wyższym poziomie wystawione są dzieła sztuki współczesnej. Na wystawie zoba-

czymy obrazy takich artystów jak: Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Wojciech We-

iss, Teodor Axentowicz czy Józef Pankiewicz. Na wyższym piętrze zobaczymy także 

obrazy Zdzisława Beksińskiego czy Radka Szlagi. 

Na górnych poziomach zwiedzimy również Galerię na Poddaszu, gdzie wystawiono 

zdjęcia miasta sprzed II wojny światowej, dzięki którym zobaczymy Lidzbark sprzed 

zniszczeń wojennych. 

Ostatnim etapem zwiedzania jest wejście na wieżę, które znajdziemy w sali poświęconej 

sztuce nowoczesnej. Po wdrapaniu się na górę czekać będzie na Was widok na panoramę 

miasta, choć na nas największe wrażenie zrobił rzut wprost na zamkowy dziedziniec. 

Fot.: 53 (Internet) – Zamek - kaplica pełna rokokowych or-

namentów 
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Przedzamcze 

Zamek połączony jest murowanym mo-

stem z przedzamczem, które ma formę 

trójskrzydłowego kompleksu okalającego 

wewnętrzny dziedziniec. Budynki otacza-

jące plac były na przestrzeni wieków wie-

lokrotnie przebudowywane, pełniły też 

różne funkcję. W części pomieszczeń znaj-

dowała się siedziby wójta Warmii, a inne 

wykorzystywano jako stajnie. Obecnie 

w wyremontowanym kompleksie mieści 

się w nich nowoczesny czterogwiazdkowy 

Hotel Krasicki wraz z restauracją.  

Najbardziej udekorowaną częścią przedzamcza jest skrzydło wschodnie, które przebu-

dowano w XVIII wieku z inicjatywy biskupa Adama Grabowskiego. Wieża bramna 

po stronie południowej powstała w XIV wieku. Najbardziej charakterystyczną częścią 

kompleksu jest baszta cylindryczna z XVI wieku, której nie zobaczymy jednak z we-

wnętrznego dziedzińca. Jeśli chcemy ją obejrzeć, musimy obejść zamek dookoła (do 

czego i tak zachęcamy, ponieważ od stron południowej i wschodniej przedzamcze oraz 

zamek otacza przyjemna ścieżka spacerowa). 

W centrum dziedzińca stoi figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którą ustawiono 

w trakcie rządów biskupa Grabowskiego. 

Śladem Mikołaja Kopernika 

Zamek w Lidzbarku Warmińskim był w latach 1503-1510 domem dla Mikołaja Ko-

pernika, który przebywał tu w gościnie u wuja - biskupa Łukasza Watzenrode. Przy-

szły astronom pełnił w tym czasie funkcję osobistego sekretarza oraz lekarza swojego 

wuja, i jednocześnie miał okazję śledzić ruchy ciał niebieskich. Podczas pobytu na 

zamku napisał on wstęp do swojego najważniejszego dzieła (Komentarzyk o hipotezach 

ruchów ciał niebieskich). Nawet po przeprowadzce do Fromborka w 1510 r. Kopernik 

wciąż chętnie odwiedzał zamek w Lidzbarku; gościł w nim przynajmniej kilkukrotnie. 

Uliczka Mikołaja Reja 

Od zamku do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła dojdziemy brukowaną ulicą Miko-

łaja Reja, wzdłuż której ciągnie się pierzeja kolorowych kamienic. Odchodząca od niej 

ulica Adama Mickiewicza również wyróżnia się kilkoma ciekawymi fasadami. 

Kościół farny św. Apostołów Piotra i Pawła 

Najważniejszy z miejskich kościołów 

wzniesiono w zakolu Łyny,  tuż przy pier-

ścieniu murów obronnych. Świątynia 

w stylu późnogotyckim powstała w drugiej 

połowie XIV w. Jej znakiem rozpoznaw-

czym jest wysoka na 70 metrów dzwonnica 

z XV w. Na szczycie wieży wytrawne oko 

dostrzeże figurę św. Michała Archanioła, 

jednego z patronów kościoła. 

Wnętrze kościoła jest surowe i zachowało 

swój gotycki charakter, lecz niewiele Fot.: 55 (Internet) – kościół farny św. Apostołów Piotra 

i Pawła 

Fot.: 54 (Internet) – Przedzamcze 



Szprycha na pograniczu kultur – lipiec 2021 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.5 57 

w nim zabytkowych elementów. Większość historycznych dekoracji nie przetrwała ko-

lejnych pożarów oraz wojen. Olbrzymie wrażenie na odwiedzających sprawia sklepie-

nie gwiaździste z końca XIV w. Na ścianach możemy zauważyć pojedyncze epitafia, 

a obok ambony zwisa świecznik z początku XVII w. 

W trakcie zwiedzania świątyni warto rzucić okiem na monumentalne organy z pierwszej 

połowy XX w. Ich twórcą był pochodzący z Królewca Bruno Goebel, który zasłynął 

jako twórca ponad 300 obiektów organowych.  

Po południowej stronie kościoła stoją odrestaurowane budynki, w których mieści się 

Dom Pielgrzyma. 

Historyczna remiza straży pożarnej 

Na południowym krańcu ulicy Hożej 

(współrzędne: 54.125496, 20.578350) 

znajduje się jeden z najbardziej nietypo-

wych zabytków Lidzbarka, do którego nie 

każdy turysta ma szansę trafić. Jest to hi-

storyczna remiza straży pożarnej wznie-

siona na przełomie XIX i XX w. Budynek 

powstał z czerwonej cegły, lecz jego sym-

bolem jest wieża o konstrukcji szkieleto-

wej. Budynek pełnił swą funkcje w okresie 

międzywojennym oraz po wojnie, aż do 

1970 r. 

Ratusz 

Eklektyczny ratusz z czerwonej cegły powstał w latach 1901-1902 i jest jedną z nielicz-

nych budowli na obszarze starego miasta, która przetrwała wojenną zawieruchę. Budy-

nek, jak przystało na styl eklektyczny, wyróżnia się wieloma zdobieniami oraz architek-

tonicznymi detalami. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest trójkątny 

szczyt, który wieńczą czworokątne wieżyczki.  

Stary, średniowieczny ratusz stał całkiem niedaleko - na istniejącym do dziś placu Wol-

ności - ale został rozebrany w 1865 r. i nie przetrwał do naszych czasów. Historyczny 

ratusz pełnił również funkcję domu towarowego, a otaczający go plac był miejskim tar-

gowiskiem. W 1913 r. w centralnym punkcie placu wzniesiono pomnik Czarnego Hu-

zara, który upamiętniał bitwę pod Heiselbergiem. Monument został rozebrany w 1945 

r. Obecnie o bogatej historii tego miejsca przypomina jedynie płaskorzeźba zainstalo-

wana w północnym rogu placu. 

Mury miejskie 

W pierwszej połowie XIV w. miasto otoczono pierścieniem murów obronnych. Od 

wschodu i południa, czyli tam, gdzie przepływa rzeka Łyna, mury były mniej okazałe. 

Za to od północy i zachodu wzniesiono wysoką na niemal pięć metrów ścianę, którą 

dodatkowo wzmacniały baszty oraz szeroka sucha fosa. Przez stulecia do murów dobu-

dowywano domy dla biedoty, z których przetrwały dwa budynki datowane na XV w. 

Długi fragment murów zachował się w stanie niemal oryginalnym po stronie północnej, 

bezpośrednio za ratuszem. Najlepiej obejrzeć go od strony zewnętrznej, wychodząc 

ulicą Wiślaną. Historyczną suchą fosę, która prowadziła wzdłuż murów, zamieniono na 

niewielki park. Jego ozdobami są malutki wodospad oraz fontanna orbitalna. 

Fot.: 56 (Internet) – dawny budynek straży pożarnej 
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Budynek starego młyna oraz amfiteatr 

Będąc w okolicy możemy podejść też do placu Młyńskiego, przy którym stoją stary 

młyn oraz kaszarnia z początku XX w. Po przeciwnej stronie ulicy powstał amfiteatr, 

którego trybuny skierowano w stronę zamku. 

Wysoka Brama: gotycka pozostałość po miejskich fortyfikacjach 

Lidzbark (niem. Heilsberg), podobnie jak 

inne średniowieczne osady, otoczony był 

pierścieniem murów obronnych. Wejście 

do miasta możliwe było jedynie jedną 

z trzech bram: Dobromiejską, Młyńską 

i Ornecką. Do naszych czasów przetrwała 

tylko ta ostatnia, a dokładniej jej przedbra-

mie, które połączone było z bramą wła-

ściwą korytarzem o długości niemal 20 

metrów (czyli barbakanem). 

Wysoka Brama imponuje swoim rozmia-

rem. Jest wysoka na cztery piętra i po 

dwóch stronach zamykają ją cylindryczne baszty. Warto obejrzeć ją z obu stron. Brama 

obecnie znajduje się w rękach prywatnych, ale jeszcze w XIX w. mieściło się w niej 

więzienie. Przy placu po stronie wewnętrznej działa punkt informacji turystycznej, 

w którym otrzymamy więcej informacji o mieście i regionie. Wysoka Brama powstała 

w latach 1470-1530, czyli około 100 lat po wzniesieniu murów miejskich oraz bramy 

właściwej, z którą została połączona.  

Za Wysoką Bramą: drewniana cerkiew, historyczny budynek poczty oraz kamie-

nice 

Po przekroczeniu ostrołukowego przejścia znajdziemy się poza obrębem historycznych 

murów miejskich. Na tym obszarze znajdziemy kilka budynków wartych uwagi. Od 

Wysokiej Bramy, wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja, ciągnie się rząd secesyjnych fasad. 

Niektóre z nich są zaniedbane, ale wciąż wyróżniają się wieloma wartymi uwagi deta-

lami architektonicznymi. Ruszając ulicą Wysokiej Bramy na zachód po kilku chwilach 

dojdziemy do drewnianej cerkwi (pomalo-

wanej na biało) w stylu neoromańskim, 

której znakiem rozpoznawczym są dwie 

charakterystyczne wieże. Budynek ten 

uważany jest za jedno z najważniejszych 

dzieł protestanckiej architektury na ziemi 

warmińskiej. Warmia, w przeciwieństwie 

do sąsiednich Mazur, była katolicka, a 

świątynia w Lidzbarku miała być pierw-

szym kościołem ewangelickim wzniesio-

nym na tych ziemiach. Władcom pruskim 

zależało więc, żeby kościół pełnił funkcje 

reprezentacyjne. Projekt ufundował król Prus Fryderyk Wilhelm III. Budowę rozpo-

częto w 1818 r. i zakończono po pięciu latach. 

Bardzo możliwe, choć nie ma co do tego pewności, że projektantem świątyni był słynny 

niemiecki architekt Karl Friedrich Schinkel, który uznawany jest za najwybitniejszego 

Fot.: 57 (Internet) – Wysoka Brama 

Fot.: 58 (Internet) – cerkiew 
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twórcę klasycyzmu w Królestwie Prus. Jego najbardziej znanym dziełem jest Stare Mu-

zeum (niem. Altes Museum) w Berlinie. Budowle wzniesione według projektów Schin-

kla zobaczymy nie tylko w stolicy Niemiec, ale także w sąsiednim Poczdamie. 

Wykorzystanie drewna jako głównego budulca stanowiło jednak pewien problem. 

Obiekty drewniane kojarzone były raczej z biedą, więc postanowiono ściany pomalować 

na biało, dzięki czemu kościół wyglądał niczym murowany. Obecnie budynek wyko-

rzystywany jest jako cerkiew prawosławna. Jako ciekawostkę warto podać fakt, że świą-

tynia jest pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, podobnie jak główna świątynia 

katolicka w mieście. Po zakończeniu wojny kościół przekazano przybyłym z Kres wy-

znawcom prawosławia. Wnętrza nie zachowały niemal nic z oryginalnego wystroju 

z XIX w. Niestety, obecnie trudno jest zajrzeć do środka. Czasami ksiądz organizuje dni 

otwarte. Jeśli chcielibyśmy zwiedzić świątynię, to najlepiej znaleźć aktualny numer do 

parafii i zadzwonić. 

Ruszając dalej na zachód dojdziemy do budynku dawnej poczty (adres: ulica Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 1), gdzie obecnie znajdują się apteka oraz salon Play. W górnej 

części fasady budynku wypatrzymy pruskiego orła. 

Bulwar Nad Łyną 

Tuż za Wysoką Bramą znajduje się zejście do zadbanego parku nazywanego BuIwarem 

Nad Łyną. Na odwiedzających czeka fontanna, ławeczki oraz kilka tablic informacyj-

nych. 

Oranżeria Krasickiego: urokliwy pałacyk oraz punkt widokowy 

Na niewielkim wzniesieniu, na prawym 

brzegu rzeki Łyny, stoi barokowa-klasycy-

styczna Oranżeria, która czasami nazy-

wana jest „Pałacykiem Krasickiego”. 

Budynek sąsiadował z nieistniejącymi już 

ogrodami biskupimi, w czasach świetności 

pełnymi: wodospadów, fontann czy kwia-

tów ściąganych z całej Europy.  

Na przestrzeni wieków w parku istniało 

kilka zabudowań. Najstarsze wzmianki 

o ogrodowym pawilonie pochodzą z pier-

wszej polowy XVII w. Najbardziej oka-

zały pałac wzniósł biskup Jan Stanisław Zbąski, lecz budowla ta została spalona przez 

Szwedów w 1704 r. (w trakcie III wojny północnej). 

Na gruzach pałacu w latach 1711-1723 powstał podłużny pawilon ogrodowy, który skła-

dał się z sali centralnej i dwóch zamykających ją gabinetów. Budynek miał prostą formę. 

Fundatorem projektu był biskup Teodor Andrzej Potocki.  

Ostatnim biskupem warmińskim użytkującym pawilon był Ignacy Krasicki, który peł-

nił swoją funkcję do 1795 r. W trakcie jego rządów pałacyk został powiększony oraz 

uzyskał cechy barokowe, właściwe klasycyzmowi stanisławowskiemu. Do naszych cza-

sów w stanie bliskim oryginałowi przetrwała jedynie sala centralna, w której w 1969 r. 

odsłonięto fragmenty malowideł przedstawiające sceny mitologiczne. 

Książę biskup Ignacy Krasicki słynął ze swojego zamiłowania do ogrodnictwa, które 

było jego prawdziwą pasją. Pisarz sprowadzał tysiące cebulek kwiatów z całej Europy, 

nie szczędząc przy tym środków. Szkoda, że kompleks ogrodowy nie przetrwał do na-

szych czasów, gdyż mógłby być atrakcją odwiedzaną przez turystów z całego świata.  

Fot.: 59 (Internet) – oranżeria Krasickiego 
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Obecnie w Oranżerii mieści się Miejska Biblioteka Pedagogiczna, a w sali centralnej 

organizowane są prelekcje oraz wydarzenia kulturalne. Jeśli będziemy na miejscu 

w trakcie pracy biblioteki (dni powszednie) możemy poprosić pracowników o możli-

wość rzucenia okiem do sali centralnej. Jej dekoracje zobaczymy też przez znajdujące 

się po obu stronach okna. 

Przed wejściem do pawilonu zainstalowano tablice informacyjne, z których dowiemy 

się więcej o historii miasta i zobaczymy zdjęcia wykonane z paralotni. 

U stóp wzgórza Oranżerii rozciąga się niewielki ogród z fontanną. Od fontanny do pa-

wilonu podejdziemy schodami. Na tyłach oranżerii znajdziemy taras widokowy, z któ-

rego rozpościera się widok na panoramę miasta. Zobaczymy również fragment zamku, 

który jest jednak przesłonięty przez kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 

Fot.: 60 (Internet) – Zamek Biskupów Warmińskich 

 

Fot.: 61 (Internet) – Restauracja Starówka w Lidzbarku Warmińskim 
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Regulamin rajdu: 

1. Jesteśmy radośni oraz uśmiechnięci 

2. Wzajemnie sobie pomagamy 

3. Wspólnie odpowiadamy za atmosferę 

4. Rajd rowerowy prowadzą oraz zamykają wyznaczone osoby 

5. Stosujemy się do poleceń osób prowadzących rajd rowerowy 

6. Obowiązuje jeden program rajdu rowerowego 

7. Szczegółowy regulamin: https://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/2021/DOKUMENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWE_2021.pdf  

 

https://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/2021/DOKUMENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWE_2021.pdf
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Wskazówki dla uczestników: 

Odzież: 

– koszulki z krótkim rękawem, 

– koszulki z długim rękawem, 

– bluzę, 

– kurtkę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową, 

– krótkie spodenki, 

– długie spodnie, 

– nakrycie głowy, 

– kąpielówki, 

– obuwie rowerowe, 

– klapki kąpielowe. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– koszulki z krótkim rękawem na każdy dzień, 

– bieliznę na każdy dzień, 

– zapasowe obuwie. 

Sprzęt: 

– rower musi być sprawny i w dobrym stanie tech-

nicznym, 

– kask (zalecany), głowę mamy jedną, 

– latarka, 

– zabezpieczenie roweru, 

– ładowarka, 

– akumulatorki, 

– zapasowa dętka, łącznik do łańcucha itp., 

– klucze i narzędzia do roweru, 

– namiot (nie dotyczy), 

– mata samopompującą (nie dotyczy), 

– śpiwór (nie dotyczy), 

– sakwy rowerowe, taśmy spinające bagaże. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– worki turystyczne wodoodporne, 

– worki na śmieci, 

– złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

– aparat fotograficzny, GPS. 

Kuchnia: 

– kuchenka na gaz 

– gaz w puszce, 

– żywność sucha, sproszkowaną 

– sztućce, kubek, 

– zapałki lub zapalniczkę. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– żywność samo gotującą, polecam firmy Arpol, 

www.arpol.net.pl 

– deskę do krojenia PCV 

– naczynia jednorazowe (kubki, miseczki) 

– termos. 

Zdrowie i higiena: 

– apteczka, 

– środek na komary, 

– antykleszcz, 

– krem z filtrem, 

– okulary rowerowe przeciwsłoneczne z filtrem, 

– ręcznik szybkoschnący, 

– chusteczki zwykłe oraz nawilżane, 

– szampon-żel pod prysznic, 

– papier toaletowy, środki higieny osobistej, 

– pasta do zębów. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– płyn do płukania ust, 

– lekarstwa na dokuczliwe dolegliwości, 

– ścierki chłonne, 

– witaminy i składniki mineralne w tabletkach mu-

sujących, 

– wysokoenergetyczną formułę węglowodanowo-

mineralną w proszku, 

– proszek do prania. 

Dokumenty: 

– dowód osobisty lub paszport, 

– Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(nie dotyczy), 

– ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC, 

– dokładne mapy, przewodniki. 

Kondycja: 

– zacznij przygotowania już od dziś, musisz bez pro-

blemu przejechać najdłuższą odległość, która jest za-

planowana na rajdzie, 

– pamiętaj o uzupełnianiu wody podczas wysiłku. 
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Własne notatki: 
 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  


	2
	4

