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OD REDAKCJI



 

Dzika przyroda i tajemnicza okolica na północno-wschodnim krań-
cu Polski – takie określenia przychodzą na myśl, gdy opisujemy 

Suwalszczyznę. Mazury kojarzą się natomiast z jeziorami, wypoczyn-
kiem i sportami wodnymi. Te regiony – choć różnią się historycznie 
i etnografi cznie – są podobne pod względem przyrodniczym. Uroz-
maicona rzeźba terenu utrudniająca uprawianie pól, niezbyt urodzaj-
ne gleby, jeziora i mokradła oraz surowy klimat sprawiły, że północ-
no-wschodnia Polska nie stała się krainą wybitnie rolniczą. Dlatego 
zachowało się tam wiele miejsc o wyjątkowych walorach przyrodni-
czych i kulturowych. Wśród „perełek”, które warto zobaczyć na Ma-
zurach i Suwalszczyźnie, są parki krajobrazowe z licznymi rezerwatami 
i drzewostanami niespotykanymi w innych regionach Polski, a także 
unikatowe zabytki kultury świadczące o burzliwych i długich dziejach 
pogranicza, sięgających czasów plemion pruskich oraz jaćwieskich.

Wiele takich niezwykłych miejsc znajduje się na terenach zarzą-
dzanych przez Lasy Państwowe. Pracownicy leśnictw i nadleśnictw 
pielęgnują je i udostępniają zwiedzającym, dzieląc się swoją wiedzą. 
Lasy Państwowe stworzyły również bazę turystyczną składającą się 
między innymi z miejsc biwakowych i parkingowych, kwater my-
śliwskich i pokoi gościnnych. Nie do przecenienia jest też rola miesz-
kańców Mazur i Suwalszczyzny, którzy dbają o swoje małe ojczyzny, 
propagują miejscową kulturę i rozwijają bazę agroturystyczną.
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Około 600 lat p.n.e. na wschód od Wielkich Jezior Mazurskich 
rozciągały się bezludne lasy, zwane później Puszczą Galindzką. 

We wczesnym średniowieczu Mazury Garbate, których część teraz po-
rasta Puszcza Borecka, stanowiły pogranicze terytoriów grup plemien-
nych: Galindów, Estów (Prusów) i Sudawów (Jaćwingów). Na począt-
ku XIII wieku ci ostatni byli najsilniejszym plemieniem. Jaćwingowie 
zamieszkiwali wschodnie obszary Puszczy Galindzkiej. Utrzymywali 
się z łowiectwa i rybołówstwa, a także łupieżczych wypraw na swych 
sąsiadów. Dopiero pod koniec XIII wieku zakon krzyżacki pod wodzą 
wielkiego mistrza Konrada von Th ierberga podbił tereny zamieszki-
wane przez około 50 tys. Jaćwingów. Cały obszar puszczy znalazł się 
w granicach państwa zakonnego, podlegał komturowi w Pokarminie. 
Rozpoczęła się kolonizacja niemiecka. Jeszcze przez dwa stulecia Lasy 
Skaliskie i puszcze: Borecka, Romincka i Augustowska tworzyły zwarty 
kompleks leśny. W XV wieku kolonizacja posuwała się od strony Pisza, 
Giżycka, Węgorzewa i zbliżyła do rzeki Legi. W 1535 roku powstały 
wsie Kruklanki i Borki (założone przez braci Borkowskich). Od wsi 
Borki wywodzi się nazwa puszczy.

Siedziba Nadleśnictwa Borki, obejmującego prawie 26 tys. ha, mie-
ści się w Kruklankach. Dawna staropruska nazwa miejscowości to Krauk, 
natomiast polscy osadnicy przybywający w XVI wieku w te okolice mó-
wili – Krucze Łąki. To urocze letnisko nad rzeką Sapiną liczy dziś 1300 
mieszkańców i jest punktem wypadowym w zachodnie rejony puszczy, 
nad jeziora Gołdopiwo i Kruklin. Wieś założył Jan Bąbelnik. Na 60 włó-
kach osiedlił 28 rodzin polskich i sześć litewskich. Na początku XIX wie-
ku Polacy stanowili większość mieszkańców tamtejszej parafi i, a 100 lat 
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później – tylko jedną trzecią populacji. Albert Zweck w książce Mazury 
z 1905 roku opisuje skomplikowane położenie ludności litewskiej 
odrzucanej zarówno przez Niemców, jak i przez Polaków. 

Po 1945 roku nastąpiła całkowita zmiana składu narodowościowe-
go w gminie. Wyjechali rodowici Niemcy (obecnie tylko kilka rodzin 
ma pochodzenie niemieckie), a potem Mazurzy – potomkowie dawnych 
osadników z Mazowsza. Ich domy zajęli przybysze ze środkowej Polski, 
przesiedleńcy zza Buga i Łemkowie wysiedleni z Bieszczad i Beskidu 
Niskiego w latach 1947–1952. Obok kościoła rzymskokatolickiego nad 
Sapiną stoi od 20 lat cerkiew greckokatolicka.

Nad rzeką można też obejrzeć resztki olbrzymiej konstrukcji bu-
dowlanej, nazywanej zwalonym mostem. Jego historia od narodzin 
w 1908 roku do śmierci w 1945 roku jest niezwykle barwna. Początek 
XX wieku zaznaczył się w Prusach Wschodnich niebywałym rozkwitem 
infrastruktury komunikacyjnej: wodnej, drogowej i kolejowej. Przez 
Kruglanken wytyczono linię kolejową łączącą Angerburg z Lotzen, czyli 
Węgorzewo z Giżyckiem. Przez kilka lat na tym pofałdowanym terenie 
kopano wąwozy, wznoszono nasypy, wiadukty, mosty, budowano dwor-
ce, przystanki kolejowe, rampy rozładunkowe, bocznice… Nad głęboką 
doliną Sapiny stanęła pięcioprzęsłowa żelbetowa konstrukcja. W sierp-
niu 1914 roku podczas ofensywy rosyjskiej 1. armii gen. Rennenkampfa 
i 2. armii gen. Samsonowa saperzy niemieccy wysadzili przęsło wschod-
nie, by zablokować ważną linię komunikacyjną. Po odparciu Rosjan 
most naprawiono. Na początku 1945 roku zaminowano go, a detona-
tory umieszczono w pobliskim schronie obserwacyjnym. Nie odpalono 
ich jednak i transporty wojskowe Armii Czerwonej swobodnie porusza-
ły się po moście, przewożąc „trofi ejne” towary, czyli zdobycze wojenne. 
Trwało to do 8 września 1945 roku. Tego dnia miejscowi wysadzili most 
w powietrze, aby przeszkodzić grabieżom. Czy cel ten został osiągnięty, 
czy Rosjanie przestali łupić? Tego nie wiemy do dziś. Pozostał okaleczo-
ny żelbetowy świadek, czyli resztki mostu, na które wspinają się turyści. 
Jest jedną z atrakcji ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Odkryj z nami 
tajemnice Kruklanek”.



Centrum wsi Kruklanki

Zwalony Most nad doliną Sapiny



·  12  ·

Mazurskie żubry

Las z historią

Tak nazwał puszczę Piotr Gawrycki, inżynier nadzoru Nadleśnic-
twa Borki z siedzibą w Kruklankach, który był moim przewodnikiem. 

„Mało zurbanizowany i zaludniony krajobraz Mazur zawdzięczamy 
późnej kolonizacji. Na południe od Pisza, na żyznych ziemiach miesz-
kańcy zajmowali się rolnictwem, hodowlą. Na północy przeważały zaś 
kiepskie gleby, trudne do uprawy wzgórza i doliny, nieprzebyte lasy. Do 
Puszczy Boreckiej nigdy nie weszło rolnictwo” – wyjaśnił Piotr Gawrycki.  

Zagłębiamy się w żyzne siedliska lasów mieszanych i liściastych, 
wilgotnych, bagiennych, bo w większości porastających podłoże zbu-
dowane z młodoglacjalnej gliny. Przez trzy miesiące może nie padać, 
a w lesie, w koleinach i zagłębieniach zalega woda. W Wolisku na 
pagórku stoi dawna poniemiecka leśniczówka. W jej pobliżu znajdują 
się resztki ewangelickiego cmentarza z pordzewiałymi krzyżami. Na 
jednym odczytujemy: „Eward Moritz Ritter, geb. 26 Dec. 1848, gest. 
20 Juli 1872”. Wolisko nie było żadnym wyjątkowym miejscem do 
1953 roku, w którym powstała pokazowa zagroda żubrów. Z terenu 
nadleśnictwa wyłączono wówczas 243 ha i przekazano Ośrodkowi 

Hodowli Żubra. W 1984 roku 
zwierzęta wypuszczono na wol-
ność, a ośrodek przejęło nadleśnic-
two. Pokazowa zagroda z tarasem 
widokowym jest przebudowywana 
i powiększana. 

Początkowo wypuszczono 18 
żubrów, potem 40. Teraz na wolno-
ści przebywa około 90 osobników. 
Jest to trzecia puszcza w kraju pod 
względem populacji żubrów – po 
Puszczy Białowieskiej i Knyszyń-
skiej. Skąd wiadomo, że jest ich 90? 
Otóż liczy się je zimą, gdy są dokar-
miane. Około godziny ósmej rano 

Inżynier nadzoru Piotr Gawrycki 
ogląda świerki zaatakowane przez 

kornika drukarza 



Jedno z bagiennych miejsc w Puszczy Boreckiej

Żubry w Nadleśnictwie Borki (P.G.)
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zajeżdża ciągnik z kiszonką i kukurydzą oraz specjalnie opracowanym 
granulatem z kory różnych drzew. Do koryt ustawionych w różnych miej-
scach wrzuca się takie menu i prowadzi cały czas obserwację. Co ciekawe, 
do tych koryt są niekontrolowane „włamania” dzików i saren. Aby temu 
zapobiec, zabezpiecza się wejścia folią. Ale niewiele to daje. Jak chytry 
dzik poczuje zapach kiszonki, to nie ma dla niego żadnej przeszkody. 

Dokarmianie ma racjonalne wytłumaczenie. Otóż pojedynczy pół-
tonowy osobnik ma żołądek o pojemności 80 l. By przeżyć, powinien 
codziennie zjeść 50 kg, najlepiej kory dębowej. Uwielbia dęby. Łapie 
zębami cały 1,5 m płat kory i zdziera ją do gołego pnia. Na przykład, 
rośnie 30-letni dąbek, podchodzi do niego głodny żubrzyk i już nie ma 
drzewa. Zwierzęta te potrzebują kory dębowej, ponieważ wspomaga ona 
ich przemianę materii i trawienie. Gdyby wyłączyć ten gatunek drzewa 
z puszczy, żubry zaczęłyby chorować i zapadać na anemię. 

Pojedyncze, stare żubry są jak koty. Pojawiają się tu i tam. Od-
bijają od stada, przemieszczają się do innych nadleśnictw (może nie 
mają GPS-u?) i robią szkody. Były przypadki, że jeden „starzec” trafi ł 
do Puszczy Augustowskiej, inny do Nadleśnictwa Giżycko, gdzie za 
Orzyszem rozwalał brogi, ambony, niszczył wszystko po drodze. 

Żubr jest niekwestionowanym królem puszcz i żadne zwierzę mu 
nie podskoczy, nawet wilk czy ryś. Nie reaguje na leśników kręcących 
się wokół i zajętych jakąś pracą. Kilkadziesiąt metrów od stada mogą 
pracować pilarze, robić hałas, krzątać się wokół ściętych drzew. Gdy 
jednak okażą jakieś zainteresowanie, momentalnie budzą w zwierzę-
tach niepokój. Widziałem to na własne oczy. Jechaliśmy z inżynierem 
Gawryckim terenowym autem śródleśną polaną, na której pasło się 
kilka żubrów. Zatrzymaliśmy się. Zanim nacisnąłem spust migawki, 
skryły się w młodniku.

„Opowiadali mi drwale jak w zakątku lasu ścinali drzewa. Okrop-
ny harmider. Nagle w odległości 20 m zauważyli gniazdo bielika. 
Wystarczyła chwila zatrzymania pracujących pił spalinowych i obser-
wacji, a para drapieżników odfrunęła” – opowiadał inżynier nadzoru.

Kilka razy w roku „komisja żubrowa” ocenia kondycję stada i ty-
puje osobniki do usunięcia. Zezwolenia na odstrzał, z reguły kilku 



Cmentarz ewangelicki w Wolisku 

Żubr ‒ niekwestionowany król puszczy (P.G.)
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żubrów, wydaje Ministerstwo Środowiska. Myśliwi, za komuny zwani 
dewizowymi, płacą za sztukę kilka tysięcy euro. Poluje też coraz więcej 
bogatych Polaków. Trofeum myśliwego to urożenie wraz z czaszką i skó-
rą. Mięso natomiast trafi a do chłodni. Podobno jest ciemniejsze i lepsze 
niż wołowina. Tłuszcz jest żółty, a nie biały jak wołowy.

Nieopodal ścisłego rezerwatu „Borki” od pół wieku stoi granitowy 
głaz z zatartym napisem. Można odczytać tylko nazwisko wyryte więk-
szą czcionką: Aleksander Stachurski. To leśniczy z Waliska, który całe 
życie poświęcił żubrom. Spośród ośmiu rezerwatów przyrody w Puszczy 
Boreckiej, „Borki” są najbardziej charakterystyczne dla tego kompleksu 
leśnego. Rezerwat ten obejmuje 235 ha na terenach samoodnawiających 
się po gradacji brudnicy mniszki i kornika drukarza w drzewostanach 
świerkowych w połowie XIX wieku. Mozaikę drzewostanów tworzą: 
lipy, dęby, świerki, graby, olchy, jesiony i nieliczne cisy. 

Po huraganie w 2002 roku las został uszkodzony. Nadleśnictwo wy-
konało tylko kosmetyczne zabiegi, resztą rządzi przyroda. Przy duktach 
leśnych napotykamy stosy drewna szczelnie owinięte czarną folią. To 
jest sposób walki z kornikiem drukarzem (nie lubi wilgoci) pożerającym 
całe połacie świerkowych drzewostanów. W ciągu roku trzy generacje, 
czyli miliardy sztuk kornika wnikają pod korę. Ich żerowanie osłabia 
łyko i doprowadza do obumierania drzew.

W okolicach Diablej Góry w środku lasu zaskakuje i straszy lipowa 
rzeźba szatana. Jest dziełem pleneru artystycznego zorganizowanego 
przez Nadleśnictwo Borki. Olbrzymi głaz narzutowy (pomnik przyro-
dy), o wymiarach 4 x 2,5 m i wysoki na 2,3 m, jest dziełem lodowca. 
Z Diablą Górą (180 m n.p.m.) wiąże się legenda. Miał na niej gospo-
darstwo biedny chłop. Zawaliła mu się stara chałupa, a on nie miał 
pieniędzy na odbudowę. Wezwał więc na pomoc diabła. Czart z jedną 
nogą ludzką, drugą końską przybył na zawołanie. W zamian za duszę 
wieśniaka obiecał napełnić miarkę złotem. Miarka była bez dna, a pod 
spodem olbrzymi dół na kartofl e. Diabeł sypał i sypał złoto i nie mógł 
napełnić miarki. Odstąpił wściekły, duszy nie dostał, a sprytny chłop 
się wzbogacił. 
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Turyści przy tablicy informacyjnej w rezerwacie „Borki”

Potężny głaz narzutowy pod Diablą Górą



· 18  ·

Mazurskie żubry

Zaczarowane miejsca mocy tajemnej

Już w XVII wieku istniała w Czerwonym Dworze puszczańska 
stanica, a w XIX wieku huta szkła, w której zatrudnianio 50 pra-
cowników. W czasach międzywojennych był tu tartak i karczma. 
Obecnie w Czerwonym Dworze mieści się siedziba nadleśnictwa go-
spodarującego na ponad 15 tys. ha lasów. Wschodnia część Puszczy 
Boreckiej charakteryzuje się pagórkowatą rzeźbą terenu i niezwykle 
malowniczymi śródleśnymi jeziorami: Szwałk Wielki i Mały, Łaźno, 
Litygajno i Pilwąg, o łącznej powierzchni 200 ha. To ostatnie jest jed-
nym z nielicznych jezior w puszczy, w którym można złowić sandacza. 
Na Szwałku Wielkim znajduje się rezerwat „Lipowa Wyspa” (2,7 ha) 
z grądem o przewadze lipy i lasu łęgowego. W całym nadleśnictwie 
wyznaczono 83 drzewa doborowe (31 świerków, 21 dębów, 11 lip, 
10 wiązów, 7 sosen, 2 jesiony i modrzew) o wybitnych cechach jako-
ściowych. Ewidencjonuje się je w rejestrze krajowym. Na bazie zrzezów 
pobranych z tych drzew zakłada się plantacje nasienne, a z nasion plan-
tacje rodowe, czyli leśną elitę.

Pracownik nadleśnictwa Daniel Wierzbiński zwraca uwagę na 
swoisty pomnik w Leśnym Zakątku, nieopodal siedziby. Na polanie, 

otoczony metalowym płotkiem stoi 
spory głaz z tablicą: „Grupie bohater-
skich zwiadowców radzieckich działa-
jących jesienią 1944 roku w tej okolicy, 
jej dowódcy porucznikowi Henrykowi 
Mereckiemu – mieszkańcy powiatu 
oleckiego, 21 VI 1962”. A niżej orzeł 
z koroną i gwiazda radziecka! 

Od pięciu lat naukowcy i studenci 
Zakładu Archeologii Europy Starożytnej 
Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą 
prace badawcze w centrum Puszczy Bo-
reckiej. Odkryto tam 51 kamiennych 
kurhanów rozrzuconych na obszarze 

Przy doborowych modrzewiach 
stoi Daniel Wierzbiński, leśnik 

z Czerwonego Dworu
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Tajemnicze jezioro Szwałk Wielki

Jezioro Pilwąg, w którym można złowić sandacza
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150 x 50 m. Większość ma podobną 
konstrukcję. Kamienne kopce o śred-
nicy od 3 m do 11 m i wysokości do 
60 cm zawierają urny z prochami 
zmarłych, metalowe drobiazgi, biżu-
terię i sprzączki. Między kurhanami 
znajdują się pochówki jamowe, czyli 
groby biedaków, których nie było stać 
na ceramiczne garnki. Archeolodzy 
datują najstarszą część cmentarzyska 
na III–IV wiek n.e., a młodszą na 
VI wiek i późniejsze stulecia. Fachowo 
nazywają je kulturą sudowską. 

Nie wiadomo, kiedy zakończą się 
badania, ale to miejsce odwiedzają już lokalne szkoły i turyści. Dla 
Macieja Nodzykowskiego, pracownika nadleśnictwa, jest to niezwykłe 
miejsce, o którym mówi: „Urny ceramiczne, słabo wypalone, są płyt-
ko zakopane pod powierzchnią gruntu. Mogła na tym pagórku być 
osada, w dole płynęła rzeczka. Próbowałem kiedyś tam zanocować. 
Przed zmrokiem czułem się zrelaksowany. Wszystkie smutki odpłynęły, 
psychiczna harmonia. Położyłem się w namiocie i całą noc nie mogłem 
zasnąć. Czułem się nieswojo. Może dawne ludy wybierały takie miejsca 
na wieczny spoczynek, by ich duchy odpędzały rabusiów?” – zastanawia 
się fi zyk z wykształcenia.

Inne miejsce mocy znajduje się również w Nadleśnictwie Czerwo-
ny Dwór. Na północ od Bań Mazurskich leży wioska Rapa. Należała 
do bogatej rodziny Fahrenheidów. W pierwszej połowie XVIII wieku 
nabyli miejscowość Angerapp od Christopa von Rap. Mieszkali w pa-
łacu w Bejnunach (po rosyjskiej stronie granicy), po którym pozostały 
ruiny. Po 1945 roku część dawnego majątku wraz ze słynnym grobow-
cem rodzinnym znalazły się w granicach Polski. Fundatorem grobow-
ca był Friedrich von Fahrenheid – człowiek niezwykle wykształcony, 
pasjonat egiptologii. Studiował w królewieckim Albertinum u Kanta. 
Do postawienia grobowca-piramidy skłoniła go dramatyczna historia 

Pomnik radzieckich zwiadowców 
w Leśnym Zakątku 



– w 1811 roku jego ukochana trzyletnia córeczka, Ninette, zacho-
rowała na szkarlatynę i umarła. Grobowiec zaprojektował duński 
rzeźbiarz, Bertel Th orvaldsen, autor warszawskich pomników: Józefa 
Poniatowskiego i Mikołaja Kopernika. W tamtych czasach na niejed-
nym cmentarzu można było spotkać pomniki nagrobne w kształcie 
piramid, na przykład żeliwne na cmentarzach ewangelickich. Tru-
mienkę z Ninette złożono do zbudowanego z cegły, otynkowanego 
grobowca, wysokiego prawie na 16 m. W kolejnych latach pocho-
wano tam innych członków rodziny, a Friedricha jako ostatniego 
w 1849 roku. Był masonem, więc piramida miała masońskie propor-
cje. Podstawą jest kwadrat o boku 10,4 m, kąt nachylenia ścian we-
wnętrznych wynosi 51° 52’, zewnętrznych 68–70°. Według radiestetów 
krzyżują się tam trzy linie promieniowania geomantycznego i jest to 
miejsce mocy. Podobno postawiony na bagnach grobowiec omijają 
muchy, komary i inne owady zagrażające zmumifi kowanym ciałom. 

Kurhany kultury sudowskiej w Puszczy Boreckiej

Mazurskie żubry



·  22  ·

Mazurskie żubry

W 1945 roku czerwonoarmiści nie przeoczyli tego miejsca – trumny 
porozbijali, a zwłoki pozbawili głów. Później też plądrowano grobowiec. 
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wejście zamurowano, a trumny 
można oglądać przez zakratowane okienka.

W STRONĘ KANAŁU MAZURSKIEGO

W Steinrot, czyli Sztynorcie Dużym nad brzegiem Jeziora 
Sztynorckiego stoi okazała rezydencja Lehndorff ów – starego 
i znamienitego rodu szlachty pruskiej. Dobra te otrzymali za 
służbę w szeregach zakonu krzyżackiego, najpierw w lenno, 
a później na własność. Zespół pałacowo-parkowy z XVII wie-
ku należał do najbardziej wartościowych barokowych budowli 
w Prusach Wschodnich. Najstarsze okazy dębów i lip posadzo-
no w parku około 1600 roku. Pałac stojący na wzgórzu, 11 m 
nad Jeziorem Sztynorckim, był kilkakrotnie przebudowywany. 
Ostateczny kształt uzyskał w latach 1860–1880 po dobudowa-
niu dwóch skrzydeł i alkierzy w stylu neogotyckim. Sztynort 
odwiedzało wielu wybitnych gości, między innymi Ignacy 
Krasicki i Zbigniew Morsztyn. Jedna z ostatnich arystokratek 
pruskich, Marion von Donhoff , w swej książce zatytułowanej 
Dzieciństwo w Prusach wspominała: „Sztynort bez wątpienia 
był najpiękniejszą posiadłością w Prusach Wschodnich. Fanta-
styczne krajobrazy nigdzie nie miały sobie równych. Sztynort 
otaczała woalka legend...”  

Do końca II wojny światowej pałac był w posiadaniu rodu 
Lehndorff -Mgowskich, choć w 1941 roku wprowadziło się tu 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Właścicielom po-
zostawiono jedno skrzydło, co nie było dla nich wielką krzywdą. 
Nie gnieździli się po kilka osób w komnacie. W 1945 roku na 
kilka lat zawitali do pałacu sowieci. Urządzili w nim magazyny 
rabowanych w Prusach dóbr – od trzody chlewnej po dzieła sztu-
ki. Po ich wyprowadzce do 1983 roku gospodarował tam PGR. 
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Grobowiec-piramida 
w Rapie

Wnętrze grobowca rodziny Fahrenheidów, właścicieli Rapy
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W 2004 roku przed zaniedbanym pałacem i parkiem 
postawiono tablicę poświęconą ostatniemu dziedzicowi Szty-
nortu – Henrykowi hrabiemu Lehndorffowi, uczestnikowi 
spisku przeciwko Hitlerowi i władzy nazistowskiej, straconemu 
w 1944 roku. W liście pożegnalnym do żony w przeddzień 
egzekucji pisał: „Stoimy w obliczu daleko idących przemian, pod 
wpływem których nasze dotychczasowe życie stopniowo odchodzi 
w niebyt, ustępując miejsca całkowicie odmiennym normom”. 

Pod koniec 2009 roku fi rma TIGA YACHT & MARINA 
(właściciel największego portu jachtowego na Mazurach w Szty-
norcie) nieodpłatnie przekazała prawo własności do pałacu na 
rzecz Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury. 
Koszt doprowadzenia obiektu do dawnej świetności szacuje się 
na 30–40 mln euro.

Tuż u początku Kanału Mazurskiego, w Mamerkach nad 
jeziorem Mamry, znajduje się 30 niezniszczonych bunkrów 
dawnej Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych. Jest 
to jeden z najlepiej zachowanych w Europie kompleksów tego 
typu. Właścicielem terenu są Lasy Państwowe, a dzierżawcą jego 
części od sześciu lat jest Bartłomiej Plebańczyk, którego zawsze 
interesowały fortyfi kacje i bunkry; resztę terenu kupił na wła-
sność pięć lat temu. 

W latach 1940–1944 zbudowano dla potrzeb 40 genera-
łów, feldmarszałków i 1500 żołnierzy Wehrmachtu 250 obiek-
tów. W schronie „gigancie”, którego ściany i stropy mają po 
7 m grubości zamieszkał Adolf Hitler. Kwaterę w Mamerkach 
odwiedzał trzykrotnie. W sierpniu 1941 roku pojawił się razem 
z Benito Mussolinim. Tamże witał rumuńskiego przywódcę Jona 
Antonescu, marszałka Finlandii Carla Mannerheima, węgier-
skiego dyktatora Miklosa Horthyego. 

Kwaterę zlokalizowano w tym miejscu, ponieważ była natu-
ralnie chroniona: od północy przez Kanał Mazurski, który mógł 
pełnić rolę wielkiej fosy przeciwczołgowej. Od wschodu i połu-
dnia jeziora Mamry i Dargin stanowiły zaporę nie do przejścia. 
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Sztynort – największy port jachtowy na Mazurach (W.A.)

Rezydencja pruskiego rodu Lehndorfów w Sztynorcie
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Od zachodu biegła linia kolejowa Węgorzewo–Kętrzyn. Kwatera 
wodza – Wilczy Szaniec – znajdowała tylko niespełna 20 km 
od kompleksu. Pociągiem kurierskim odjeżdżającym z Berlina 
o godz. 21:30 do Mamerek dojeżdżało się rankiem. Samolot 
startujący ze stolicy III Rzeszy po dwóch godzinach lądował na 
lotnisku Wilhelmsdorf (Wilamowo) pod Rastenburgiem (Kę-
trzynem). Gęsty las doskonale nadawał się do zamaskowania 
schronów i bunkrów. Teren osuszono i poddano gruntownej 
melioracji. Do prac skierowano robotników z Kanału Mazur-
skiego, przy którym zaniechano robót. Zatrudniono też jeńców 
wojennych. Oblicza się, że w szczytowym okresie prac obiekty 
wznosiło kilkanaście tysięcy ludzi. 

Główną kwaterę podzielono na trzy doskonale chronio-
ne strefy. W promieniu 150 km prowadzono nasłuch radiowy. 
W okolicy stacjonowały jednostki wojskowe i policyjne. Cały 
teren otoczono zasiekami z drutu kolczastego. Co 300 m roz-
mieszczono słupy betonowe z latarniami oświetlającymi strefę 
oraz wnęką na telefon. Na dachach bunkrów posadzono trawę 
i krzewy, rozpięto siatki maskujące. W otworach wentylacyjnych 
umieszczono fi ltry przeciwgazowe, a wejścia schronów zabezpie-
czono pancernymi, gazoszczelnymi drzwiami. Prąd doprowa-
dzono z zewnątrz. Pomyślano także o awaryjnym zasilaniu agre-
gatami. Kotłownie zaopatrywały wszystkie budynki. Kwatera 
OKH (Oberkomando des Heeres) stała się samowystarczalnym 
obiektem. Z drewnianej wieży widokowej, wysokiej na 14 m, 
ustawionej na bunkrze „gigancie” niewiele widać, gdyż dorodny 
las maskuje zabudowania wojskowe. W dali tylko prześwitują 
niebieskie wody jeziora Mamry.

Kanały Mazurski i Augustowski mają wspólną cechę: 
w 1945 roku przecięła je granica państwowa z ZSRR (dziś 
z Federacją Rosyjską i Białorusią).

Kanał Mazurski jest trochę zapomniany i mniej znany 
niż Augustowski. Prawie nie ma na nim ruchu turystycznego: 
kajaków, motorówek i stateczków. Sprawia wrażenie martwe-
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go. Niemcy, projektując tę drogę wodną, mieli ambitne pla-
ny. Chcieli połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Pregołą 
i dalej przez Królewiec z Bałtykiem. Legenda mówi, że kanałem 
przemieszczały się U-Booty do stoczni remontowej w Mamer-
kach, o czym świadczyła wielkość śluz – 45 x 7,5 m i głębokość 
2 m. W rzeczywistości kanał zaprojektowano dla barek o wy-
porności 250 ton, transportujących drewno, zboże, granit, żwir, 
materiały budowlane i węgiel. 

W 1908 roku rząd Niemiec przeznaczył na rozpoczęcie in-
westycji 14,7 mln marek. Prace ruszyły w 1911 roku i zostały 
przerwane przez wybuch I wojny światowej. Wznowiono je po 
23 latach. Do 1942 roku ukończono 90% inwestycji. Kanał 
napełniono wodą. Taka jest pokrótce historia budowy tej trasy 
wodnej o długości 45 km. 

·  27  ·

Mamerki – dawne bunkry Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych
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Po polskiej stronie kanał zaczyna się od jeziora Mamry le-
żącego na wysokości 116 m n.p.m. Następnie, po 20 km prze-
kracza polską granicę za śluzą Długopole (55 m n.p.m). Po dal-
szych 30 km łączy się z Łyną. Między tą rzeką a Mamrami jest 
111 m różnicy poziomów, więc zbudowano 10 potężnych 
śluz. Po stronie polskiej znajduje się pięć: Leśniewo Górne, 
Leśniewo Dolne, Piaski, Bajory Małe i Długopole. 

Pierwsza śluza w Leśniewie Górnym (Furstenau Ober) 
robi wrażenie swoimi rozmiarami. Wygląda jak żelbetowy 
bunkier. Ukończono ją w 70%. Kanał nie dochodzi do niej, 
oddziela go grobla oddalona o 40 m. Pobliskie Leśniewo Dolne 
ukończono zaledwie w 15%, więc raczej nie jest godne uwagi. 
Natomiast 4,5 km dalej wyłania się śluza Piaski (Sandhof ) 
– jedyna zbudowana w całości w systemie Kanału Mazurskiego. 
Ukończono ją w 1940 roku. Poniżej dolnych wrót powstał most 
drogowy. Różnica poziomów wynosi 11,7 m. Na teren obiektu 
można wejść za zgodą pani Doroty Staniszewskiej, która przejęła 
posadę śluzowego po zmarłym niedawno mężu. Jej obowiązkiem 
jest codzienne monitorowanie poziomu wody w górnym kanale 
i przesyłanie informacji do Nadzoru Wodnego w Giżycku. 

Po 20 km i 430 m Kanał przecina granica Unii Europej-
skiej. Nie jest to malownicze miejsce. Koryto zarasta trzciną, 
ledwo widać wodę. Tutaj czas jakby cofnął się o 70 lat.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Do Kruklanek można dotrzeć, jadąc drogą krajową nr 63 z Giżycka 

do Węgorzewa, po 6 km skręcamy na wschód i po kolejnych 5 km 

docieramy do celu. Z Węgorzewa do Kruklanek są 23 km. Stąd do 

zagrody żubrów w Wolisku jest 14 km. 

Oferta noclegowa jak na niewielkie Kruklanki jest bogata: ośrodki 

wypoczynkowe Jakub i Kruklanki, pensjonaty Zajazd nad Sapiną 
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(26 miejsc, pokój dwuosobowy – od 70 zł, na miejscu jest restau-

racja), Pod Wierzbami, Siedlisko u Szczygłów (35 zł za osobę i ca-

łodzienne wyżywienie), domki letniskowe, kwatery prywatne, pole 

namiotowe. W centrum Kruklanek działa restauracja Pod Żubrem.

Do Czerwonego Dworu dojedziemy z Gołdapi przez Grabowo 

(25 km) lub lepszą drogą z Kowali Oleckich (22 km). Przenocować 

można w domku myśliwskim w Leśnym Zakątku niedaleko od sie-

dziby Nadleśnictwa Czerwony Dwór. 

W Kowalach Oleckich jest Pensjonat pod Tulipanami (40 zł za nocleg 

od osoby). Można zamówić posiłki.
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Jadąc z Kruklanek w stronę Sztynortu i Kanału Mazurskiego, prze-

jeżdżamy przez Pozezdrze; po 5 km docieramy do Stręgielek nad 

jeziorem Stręgiel. 

Nad jeziorem Stręgiel można zatrzymać się w Dworku Mazurskim 

Lizer (75 zł nocleg). Jest to dom z początku XVIII wieku odrestauro-

wany według standardów XXI wieku. Do dyspozycji gości są: sauna 

oraz baseny kryty i odkryty. Domowe posiłki także wprawiają w dobry 

nastrój (śniadanie kosztuje 20 zł, obiadokolacja – 35 zł). 

W Sztynorcie (17 km na południe od Węgorzewa) po zwiedzeniu 

pozostałości pałacu, obowiązkowo zachodzimy do tawerny Zęza. 

To kultowe miejsce dla żeglarzy. Od ponad 20 lat w letnie wieczory 

spotykają się tam miłośnicy szant. Im dłużej biesiadują, tym lepiej i do-

nośniej brzmią głosy, niosąc się po wodach Jeziora Sztynorckiego. 

W okolicach Mamerek (10 km od Węgorzewa) koniecznie należy 

odwiedzić Agroturystykę Sabinowo. Firma, prowadzona przez pa-

nią Sabinę, jest laureatem III miejsca w kategorii „Najlepszy obiekt 

turystyki wiejskiej”. Sympatyczna atmosfera i wspaniała, domowa 

kuchnia przyciągają amatorów ciszy i zdrowego żołądka.

Do śluzy Piaski można dojechać od strony Nadleśnictwa w Srokowie 

lub od Trygortu przez Węgielsztyn, Dąbrówkę Małą i Guję (12 km po 

drogach średniej jakości).
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Śluza Piaski na Kanale Mazurskim

W stronę granicy z Rosją Kanał Mazurski wypłyca się i zarasta trzciną
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PUSZCZAŃSKIE 
„AKWEDUKTY”
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D o zabytkowych mostów kolejowych, nazywanych też wiadukta-
mi, w Stańczykach (dawniej Staatshausen) nad doliną Błędzianki 

prowadzi droga ze wsi Błąkały. Piękna aleja wysadzona 229 jarzębami 
szwedzkimi jest pomnikiem przyrody. Po kilkuset metrach stromego 
zjazdu, po lewej stronie wyłania się ze świerków Puszczy Rominckiej 
potężna budowla przypominająca rzymskie akwedukty. Po drugiej stronie, 
w głębokiej dolinie są dwa niewielkie jeziora nazwane Tobellus.

Początek lata 1926 roku był na pograniczu Prus Wschodnich nie-
zwykle gorący. Późnym popołudniem 30 czerwca nad Stańczykami roz-
pętała się krótkotrwała, ale intensywna burza. Piorun uderzył w jezioro 
i nagle nastąpiło niezwykłe zjawisko. W powietrze uleciały potężne stru-
mienie wody, a wraz z nią masy jeziornego szlamu. Lustro jeziora było 
niewidoczne do 21 sierpnia. Badacze z królewieckiego uniwersytetu 
wyjaśnili wkrótce przyczynę eksplozji. Dno mniejszego jeziora Tobel-
lus wysłane jest torfem wydzielającym związki metanu. Wyładowanie 
elektryczne spowodowało zapalenie się gazu błotnego i jego wybuch. 
Nikt nie zginął, nienaruszona pozostała konstrukcja wzniesionych pół 
kilometra dalej mostów kolejowych.

Okolica Stańczyk jest niezwykle malownicza, zresztą podobnie jak 
południowa część puszczy – pagórki, wąwozy i doliny rzeczne. Jedną 
rynnę polodowcową głęboką na 70 m (liczona od dna jeziora do szczy-
tów przybrzeżnych wzgórz) zajmuje Jezioro Boczne. Drugą, o głęboko-
ści 40 m, płynie wartko Błędzianka, największy ciek wodny wschod-
niej części rominckiego kompleksu – ma 70 km długości (w Polsce 
25 km). Brzegi wąskiej doliny rzeczki spięto dwoma pięcioprzęsłowymi, 
żelbetowymi mostami kolejowymi. Jaki był sens budowy tego kolosa 
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pasującego do prawdziwych gór, a nie do morenowych wzgórz, tym 
bardziej, że trasę można było poprowadzić kilkaset metrów dalej, gdzie 
nie ma uskoków terenowych? Nie potrafi my dziś odpowiedzieć na to 
pytanie. Ale można przypuszczać, że Prusy, budując takie okazałe mosty, 
chciały stworzyć obiekt, który stanie się atrakcją turystyczną.

Cofnijmy się jednak do początków ubiegłego wieku. Do Żytkiejm 
(dawniej Schittkehmen) droga żelazna dotarła w 1908 roku od strony 
Gąbina (dawniej Gumbinnen, a obecnie Gusiew w okręgu kalinin-
gradzkim). Również przed I wojną światową pociągi kursowały od Goł-
dapi (dawniej Goldap) do Botkun (dawniej Bottkunen). Aby zamknąć 
pętlę kolejową w tej części Prus, wybudowano odcinek o długości 
37 km z ośmioma przystankami. Po jego uruchomieniu Puszcza Ro-
mincka, najbardziej rozległy i zasobny w zwierzęta las w całym pruskim 
Heimacie, byłaby dostępna komunikacyjnie dla turystów. Chodziło 

Jezioro Tobellus Mały



Odnowiony wiadukt północny w Stańczykach

Malownicze wiadukty kolejowe w Stańczykach
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jednak nie tylko o nich. W czasie I wojny światowej linie kolejowe 
miały strategiczne znaczenie. Przerzucano nimi pułki, dywizje wojsko-
we. Bliskość ówczesnej granicy wschodniej z Rosją też mogła stanowić 
asumpt do budowy kolei.

Inwestycje rozpoczęli Niemcy w 1912 roku i po dwóch latach je 
przerwali. Zaczęła się wojna. Zdążyli jednak wznieść w Stańczykach most 
północny, zaprojektowany przez włoskich architektów. We wsi założonej 
około 1590 roku mieszkało w latach dwudziestych ubiegłego wieku nie-
mal 190 mieszkańców (dzisiaj 36). Dalsze roboty ruszyły w 1923 roku 
i po czterech latach, 1 października 1927 roku, oddano ostatni odcinek 
rominckiej klamry: z Błąkał do Żytkiejm. Podróż koleją trwała niecałą 
godzinę. W Stańczykach południowy most był gotowy w 1926 roku. 
Nigdy jednak nie przejechał po nim pociąg, z prostej przyczyny – nie 
położono torów. Na trasie z Gołdapi do Gąbina (obecnie Gusiew w ob-
wodzie kaliningradzkim) zbudowano jeszcze kilka podobnych przepraw, 
choć na znacznie mniejszą skalę, na przykład w Botkunach i Kiepoj-
ciach. Pociągi kursowały do końca 1944 roku, a jednym z nich o nazwie 
„Azja” podróżował pruski premier, Hermann Goering. Salonką z obra-
zami i gobelinami na ścianach, z biblioteką i sypialnią wysłaną futrami 
dojeżdżał do Tollmingkehmen (obecnie: Czystyje Prudy) w pobliże swej 
siedziby. W 1941 roku Niemcy połączyli torem Pobłędzie z Błaskowi-
zną. Odgałęzienie to służyło do transportu kruszywa eksploatowanego 
w Błaskowiźnie nad jeziorem Hańcza. Po zakończeniu wojny wszystkie 
torowiska rozebrano i wywieziono do Związku Radzieckiego, podobno 
„dla poniklowania, by nie pordzewiały”.

Akwedukty Puszczy Rominckiej mające po 36 m wysokości są wia-
duktami najwyższymi w Polsce. Ich długość wynosi 250 m, szerokość 
5,7 m. Stanowią dużą atrakcję turystyczną południowego skrawka 
puszczy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku służyły one młodym 
ludziom do skoków na bungee. Wpisano je do rejestru zabytków, 
a obecnie są własnością prywatną pana Twarowskiego z Grajewa. 
Wiadukt północny jest odnowiony. Wyremontowano balustrady i za-
instalowano latarnie. Na remont czekają fi lary i otoczenie, bo jest nie-
uporządkowane.
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Polska tajga

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie gołdapskim wynosi 35 osób 
na km2 (średnia krajowa to 124 osoby). Teren od Gołdapi do Żytkiejm 
i od Dubeninek do granicy państwa porasta jeszcze mało znana tury-
stom Puszcza Romincka. W 1945 roku została sztucznie podzielona 
na mocy postanowień konferencji poczdamskiej: 15 tys. ha należy do 
Polski, a 23 tys. ha znajduje się w obwodzie kaliningradzkim.

Potężne lasy rosną tam od czasu ocieplenia się klimatu po ostatnim 
zlodowaceniu. Nie powycinały ich plemiona pruskie ani jaćwieskie, 
także zachowali je Litwini, Krzyżacy, przybysze z Mazowsza. Panujący 
prawie 250 lat Zakon Krzyżacki (1283–1525) nie prowadził akcji osad-
niczej. Na bezludne obszary zapuszczali się myśliwi, rybacy, bartnicy 
i zbójcy prowadzący sobie tylko znanymi ścieżkami rycerzy Zakonu na 
Litwę. W 1422 roku w Melnie, 12 lat po bitwie grunwaldzkiej, podpisa-

Puszcza Romincka graniczy od zachodu z Gołdapią
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no traktat pokojowy wytyczający granicę między państwem krzyżackim 
a Koroną i Litwą. Przetrwała ona 500 lat aż do 1945 roku – najdłużej 
w historii Polski. 

Pierwszą poważną kolonizację obszarów wzdłuż całej granicy roz-
począł w 1529 roku ostatni mistrz Zakonu, książę Albrecht. Tereny 
nad rzeką Gołdapą zasiedlali Mazowszanie, na wschód i północ od niej 
koloniści litewscy. Stąd zróżnicowanie nazw geografi cznych – polskie 
przeważają na południu i zachodzie. Kiedy już osadnicy zagospoda-
rowali pustkowia, w XVII i XVIII stuleciu nadeszły klęski. W 1657 
roku wsie nad Gołdapą najechali sprzymierzeni z Polską Tatarzy. Spalili 
zabudowania i zabrali w jasyr tysiące kobiet i mężczyzn. Długi czas zie-
mia leżała odłogiem. Nie minęło pół wieku, gdy w latach 1709–1710 
szalejąca dżuma pochłonęła część tutejszej ludności. W parafi i Banie 
Mazurskie zmarło ponad 2100 osób. 

Aby podźwignąć kraj z upadku, władze pruskie rozpoczęły ko-
lejną akcję osiedleńczą. Przyjmowano Polaków, faworyzowano jednak 
Niemców, szczególnie z licznym potomstwem. W 1731 roku na Litwę 
Pruską przybyło 20 tys. protestantów wygnanych z diecezji salzburskiej. 
Stanowili znaczny odsetek mieszkańców w Budwieciach, Deguciach 
i Żytkiejmach; 117 osób osiadło w Gołdapi. Zaczęli przeważać liczebnie 
na tych ziemiach, tym bardziej, że król Fryderyk Wilhelm I wysie-
dlał Polaków z terenów przygranicznych w głąb Prus. Niemiecka akcja 
kolonizacyjna prowadzona przez niemal dwa stulecia spowodowała, 
że w okresie międzywojennym w powiecie Gołdap mieszkało niecałe 
3% ludności polskiej. 

Puszcza Romincka przez wieki podlegała ochronie, podobnie jak 
Puszcza Białowieska. Należała do mistrzów krzyżackich, królów i książąt 
pruskich, cesarzy niemieckich. Zasłynęła jako niezwykle bogata w zwie-
rzynę łowną. Zarezerwowano ją dla Wilhelma II. Cesarz tak upodobał 
sobie ten dziki las, że nakazał wybudować w Rominten nad Błędzianką 
swoją myśliwską rezydencję. Zniszczono ją w październiku 1944 roku, 
gdy dotarły tam oddziały Armii Czerwonej. 

Do dziś świadectwami polowań są głazy upamiętniające tamte 
wydarzenia. W całej puszczy jest ich 14, a po polskiej stronie osiem. 
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Między rezerwatami „Boczki” a „Czerwona Struga” stoi przy dukcie 
leśnym głaz przypominający o upolowaniu czternastaka przez władcę. 
Odnowiony napis w języku niemieckim zawiera krótką treść: „Z tej 
ambony Jego Wysokość cesarz i król Wilhelm II dnia 28 września 
1912 roku upolował swego 2000 jelenia szlachetnego, kapitalnego 
czternastaka”. 

W 1937 roku Puszczę Romincką uznano za rezerwat łowiecki. 
Przyczynił się do tego „wielki łowczy” III Rzeszy, Hermann Goering, 
który zastrzegł sobie wyłączność polowania na jej terenie. Stale utrzy-
mywano wysoki stan zwierzyny, głównie jelenia i łosia. Już pod ko-
niec XIX wieku całą puszczę ogrodzono siatką, czyniąc ją niedostępną 
dla miejscowej ludności. Goering, nie chcąc być gorszym od cesarza, 
rozkazał wybudować dom myśliwski Rominten, 2 km na północ od 
rezydencji cesarskiej. Przed II wojną światową gościł w nim między in-
nymi polskiego ambasadora w Berlinie, Józefa Lipskiego. Kiedy nastała 
wojna, obok jagerhofu (domku myśliwskiego) postawiono bunkier dla 
Goeringa. Całość wysadzono w powietrze na trzy dni przed nadejściem 
oddziałów wroga.

Głaz upamiętniający polowanie, na którym cesarz Wilhelm II 
ustrzelił jelenia czternastaka
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Krajobraz puszczański składa się przede wszystkim z dwóch ele-
mentów krajobrazowych: pagórkowatego południa, Mazur Garbatych 
z najwyższym wzniesieniem – 281 m n.p.m. – tuż obok dawnej gra-
nicy polsko-pruskiej (dawniej wieś Golubie) oraz nizinnych i pofa-
lowanych terenów na północy. W tej drugiej części najniższy punkt 
– 150 m n.p.m. – znajduje się w miejscu przekraczania granicy Polski 
przez Błędziankę. Duża część obszaru zajętego przez puszczę powstała 
w wyniku rozpadu jęzora lodowego w ósmym tysiącleciu p.n.e. i zajmu-
je morfologiczne obniżenie z charakterystycznymi głębokimi nieckami 
i rynnami wypełnionymi jeziorami, rzekami, bagnami i torfowiskami. 
Nigdzie w Polsce nie występuje w drzewostanach tak znaczny udział 
gatunków borealnych. 

Klimat tego regionu jest surowy o cechach wyraźnie kontynental-
nych. W ciągu roku notuje się aż 140 dni z przymrozkami. Niczym 
szczególnym nie są temperatury poniżej 0°C, nawet w czerwcu. Na 
przykład 18 czerwca 2004 roku o godz. 5:00 rano termometr w szkół-
ce leśnej wskazywał –7°C. Lód skuwa jeziora pod koniec listopada 
i zalega do początku kwietnia. Nic dziwnego, że ten obszar nazywany 
jest polską tajgą. 

Pióropusznik strusi w rezerwacie „Czerwona Struga”
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Usychający jesion w rezerwacie „Mechacz Wielki”. 
Coraz mniej jesionów rośnie w lasach północno-wschodniej Polski

Płytki i rozległy system korzeniowy świerka widać w wywrocie. 
Na jego tle stoi inż. Grzegorz Jejer
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Drzewostany świerkowe zajmują na terenie Nadleśnictwa Goł-
dap prawie 40% powierzchni. W okresie zimowego spoczynku 
świerk może wytrzymać nawet czterdziestostopniowe mrozy. So-
sna zajmuje 19% powierzchni, a brzoza – 14%. Wszystkie rezerwa-
ty na terenie Puszczy Rominckiej, a jest ich sześć, są leśne, chociaż 
w „Czerwonej Strudze” ochrona dotyczy konkretnego gatunku rośliny 
– pióropusznika strusiego. 

W głąb puszczy

Ruszam w głąb puszczy z osobą tworzącą historię nadleśnictwa 
– inżynierem nadzoru, Grzegorzem Jejerem. Jego ojciec – leśnik, 
w 1946 roku zaczynał pracę w Gołdapi. Wtedy była tam „pustynia” 
– cztery osoby na 1 km2. Grzegorz poszedł w ślady ojca i w zawodzie jest 
od 30 lat. Jego dwóch synów skończyło wydział leśny w SGGW. Jeden 
pracuje w biurze, drugi jest leśniczym. 

Rezerwat „Mechacz Wielki” o powierzchni 150 ha utworzono w celu 
ochrony dobrze wykształconego kompleksu borów bagiennych i torfo-
wisk. Znajduje się w misie wytopiskowej pozostałej po oderwanych od lo-
dowca bryłach. Przeważającą część rezerwatu zajmuje torfowisko wysokie 
z rzadkim, ponad 100-letnim drzewostanem sosnowym, skarłowaciałym 
w jego centrum, bowiem korzenie tamtejszych drzew nie mają szans 
przebić się przez 20-metrowy pokład torfu holoceńskiego. Dwa rowy 
melioracyjne wykopane ponad 100 lat temu miały osuszyć ten fragment 
lasu. Od lat są jednak zarośnięte. Kolonia bobrów zbudowała na nich 
tamy, więc poziom wody utrzymuje się od lat i torfowisko nie ma prawa 
wyschnąć. Na terenie całej puszczy doliczono się 500 sztuk tych ssaków.

Niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu charakteryzuje się rezerwat 
„Boczki”. Gatunki przeważające to: lipa, klon, wiąz, świerk i jesion. Ten 
ostatni gatunek jest zagrożony w północnej Polsce. Choruje i usycha 
– jak mówią leśnicy. Niesamowite wrażenie sprawiają obszerne łany 
czosnku niedźwiedziego. Na wiosnę, w porze kwitnienia, jego zapach 
jest tak intensywny jak narkotyk. 
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Bór mieszany w rezerwacie „Dziki Kąt”

Rezerwat „Dziki Kąt” obejmuje fragment naturalnego boru 
sosnowo-świerkowego ze 100–120-letnimi drzewostanami. W tym 
rezerwacie, z dala od głównej drogi, stoi kamień poświęcony niemiec-
kiemu nadleśniczemu, Carlowi Reiff owi, zastrzelonemu w 1867 roku. 
Inny nadleśniczy, Oswald Kahnert, również został trafi ony z broni pal-
nej przez kłusownika (w 1919 roku) i też ma pomnik w środku lasu, 
w pobliżu Jurkiszek. 

Zadziwiająco dobrze zachowały się w puszczy drogi budowane 
przed wojną. Niemcy pilnowali, by każda linia oddziałowa miała dobrą, 
twardą nawierzchnię, odpowiednią do transportu drewna. Prowadzącą 
do dawnej Rominty (obecnie Radużnoje) aleją dębów czerwonych je-
dzie się zupełnie przyzwoicie po bruku sprzed 75 lat.

O pierwotnym charakterze lasu warto przekonać się w oddziale 
81. Można tam trafi ć jedynie z inżynierem Grzegorzem Jerejem lub 
z innym przewodnikiem z Nadleśnictwa Gołdap. Obniżenie terenowe, 
jedno z największych zalewisk w Puszczy Rominckiej, opanowały bobry. 
Dookoła rośnie osika, za którą te zwierzęta przepadają. Przed wojną były 
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tam stawy rybne. Niemcy prowadzi-
li intensywną meliorację, po której 
zostały ślady – betonowe zastawki. 
Po wojnie nie kontynuowano prac, 
więc bobry doprowadziły teren do 
stanu pierwotnego.

W połowie drogi między Żyt-
kiejmami a Dubeninkami znajduje 
się siedziba leśnictwa Błąkały, którym 
energicznie zarządza Małgorzata Tru-
chan. Hobbystycznie uprawia sport, 
między innymi startowała w narciar-
skim Biegu Piastów w Jakuszycach. 
Zostawiła za sobą z 700 uczestników. 
Poza tym poluje. Jej pokój zdobią 
trofea z safari w Namibii. Niedaleko 
leśniczówki rośnie strzelista sosna, wy-

soka na 30 m. Ma 300 lat i jest pomnikiem przyrody. Pani Małgorzata 
pokazuje ją z dumą, a wygląda przy niej jak mrówka przy słoniu. 

Miasto na skraju Puszczy

Na Gołdap można spojrzeć z Pięknej Góry (272 m n.p.m.) wzno-
szącej się na 102 m nad okolicą. Widać stamtąd nie tylko miasto, 
ale też Tatarską Górę (308 m n.p.m.), na której szczycie znajduje się 
jeziorko wytopiskowe. Mieczysław Orłowicz, krajoznawca, przebywając 
tam w 1913 roku, tak opisał Piękną Górę: „wprawdzie nie najwyższy, 
ale najpiękniejszy szczyt górski na Mazurach”.

Przez lata szaleli tam lotniarze, narciarze zjazdowi, a nawet skocz-
kowie. Do dziś miejscowy rekord skoku wynosi 42 m (do Małysza 
daleko). Nowi właściciele od trzech lat rozbudowują infrastruktu-
rę sportowo-rekreacyjną. Wzdłuż trzech tras zjazdowych (najdłuższa 
650 m) są cztery wyciągi narciarskie i kolejka linowo-krzesełkowa o dłu-

Małgorzata Truchan pokazuje sosnę 
liczącą ponad 300 lat
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Wyciąg krzesełkowy na Piękną Górę



·  48  ·

Puszczańskie „akwedukty”

gości 750 m. Tor saneczkowy liczy 1250 m – zimą płozy, latem rolki 
i rowery. Jest to wyzwanie dla niebojących się szybkości. Z Bocianiego 
Gniazda, czyli obrotowej kawiarni na samym szczycie, widać rozciąga-
jącą się na północy Puszczę Romincką. Komu się nie chce wędrować 
na Piękna Górę, wsiada do windy i wjeżdża 46 m na zabytkową wieżę 
ciśnień (pracowała w latach 1900–1996) w środku miasta. Dookoła 
panorama lasów, wzgórz, jezior i zabudowań Gołdapi.

Miasto liczy prawie 450 lat. W 1565 roku książę pruski Albrecht 
dał starostom Rynu, Olecka i Wystruci zadanie znalezienia odpo-
wiedniej lokalizacji na założenie osady. Wybrano obszar nad rzekami 
Gołdapą i Jarką. Gród w pobliżu jeziora Gołdap miał chronić Pru-
sy Książęce od wschodu (granica z Koroną przebiegała w odległości 
30 km). W 1570 roku otrzymał on prawa miejskie chełmińskie. Z każ-
dym następnym wiekiem zmieniała się struktura etniczna miasta. Uby-
wało Polaków i Litwinów, coraz częściej słychać było język niemiecki. 
Na początku XVIII wieku w kościołach msze odbywały się w trzech 
językach. Jeszcze w 1889 roku księża odprawiali nabożeństwa po polsku. 

Zegar słoneczny na rynku w Gołdapi
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25 czerwca 1807 roku do Gołdapi wkroczyły wojska polskie z genera-
łem Jarosławem Dąbrowskim na czele. Stacjonowały miesiąc, do czasu 
podpisania pokoju w Tylży. 

W Gołdapi znajduje się jedyny w Polsce pomnik królewieckiego 
fi lozofa – Immanuela Kanta. Uczony niechętnie opuszczał rodzinny Kró-
lewiec, ale w końcu zdobył się na podróż życia. W wieku 41 lat wsiadł do 
dyliżansu i pokonał 150 km, aby odwiedzić swego przyjaciela, dowódcę 
garnizonu gołdapskiego, generała Daniela Friedricha von Lossowa. 

Od 2000 roku Gołdap jest uzdrowiskiem borowo-klimatycznym 
dzięki mikroklimatowi. Leczy się tam schorzenia ortopedyczne, dolnych 
dróg oddechowych, kobiece, kardiologiczne i neurologiczne. W budo-
wie są: tężnia, pijalnia wody mineralnej (dwa odwierty o głębokości 
700 i 1000 m), park zdrojowy, promenada, aleje spacerowe i molo. 
Kuracjuszom oddano pachnący świeżością hotel Ventus z restauracją 
Endorfi na. Co ciekawe, cała infrastruktura powstaje w Lesie Kumiecie, 
w którym w 1941 roku ulokowano kwaterę główną Luftwaff e. Znaj-
dował się tam ośrodek badawczy i hamownia silników odrzutowych 
V-2. Nosił on nazwę Robinson. Historii miasta smaczku dodaje także 
epizod z czasu stanu wojennego. W 1982 roku w Ośrodku Wczaso-
wym Radia i Telewizji nad jeziorem Gołdap przebywały internowane 
działaczki Solidarności. Zaledwie 2 km od sowieckiej granicy. Ośrodek 
ten został przekształcony w senatorium Wital, w którym obecnie na 
stołówkę i kawiarnię zaadoptowano dwa schrony pełniące za czasów 
Hitlera funkcję kasyna sztabu Luftwaff e.

ŻYTKIEJMY – KONIEC PRUS

Do dawnej polskiej granicy nad jeziorem Pobłędzie z Żyt-
kiejm, czyli ze „wsi za lasem” jest 6 km. Po 1939 roku (po wpro-
wadzeniu hitlerowskich porządków) na drogowskazach kierują-
cych do wsi pisano: Szittkehmen, Schittkehmen, Wehrkirchen, 
a w 1945 roku – Żydkiny. W połowie XVI wieku wioskę 
zamieszkiwało siedmiu chłopów czynszowych. Dopiero 
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w XX wieku przed 1939 rokiem rozwinęła się ona w spory 
ośrodek handlowy i rzemieślniczy. Miejscowość liczyła wówczas 
1270 osób. Cztery razy dziennie pociąg kursował do Goldap 
(obecnej Gołdapii), sześć razy do Gumbinnen (Gąbin, obecnie 
Gusiew). Był szpital, w którym pracowało ośmiu lekarzy, dwa 
kina, osiem restauracji, pięć hoteli. W jednym z nich, Hotelu 
Świętego Huberta (teraz – budynek świetlicy wiejskiej), mieściła 
się siedziba wywiadowczej placówki SD (służby bezpieczeństwa 
III Rzeszy). 

Ale to już historia. Nie ma kin, restauracji, hoteli i dwor-
ca kolejowego. We wsi mieszka 400 osób, mniej niż przed 
II wojną światową, a północna część wsi z jednym z cmen-
tarzy ewangelickich znajduje się po stronie rosyjskiej. Po 
stronie polskiej część miejsc pochówku została zapomniana, 
jest porośnięta krzakami, porozrzucana wśród pól i wzgórz. 
Nie wszystkie jednak, bo w Żytkiejmach, niedaleko granicy 
znajduje się bardzo dobrze utrzymany zabytkowy cmentarz 
z czasów I wojny światowej. Zachowały się też cmentarzyki, 
między innymi w Błąkałach, Bludziach Wielkich, Linowie, 
Maciejowiętach, Żytkiejmach i Dubeninkach. Na tych dwóch 
ostatnich spoczywają żołnierze rosyjscy i niemieccy polegli 
w latach 1914–1918.

Historia skomplikowała też losy wsi Golubie na południowo-
-wschodnich rubieżach Puszczy Rominckiej. Ścieżka historycz-
no-przyrodnicza „Golubie – wieś, której nie ma” prowadzi przez 
pustkowia. Ongiś była tam ludna osada, którą założył w 1599 roku 
Johann Saborowski, wykupując cztery włóki ziemi. Nazwano ją 
Sabrofken. W ostatnich latach przed początkiem II woj-
ny światowej w Golubiach (zmieniono wówczas nazwę na 
Unterfelde) mieszkało 307 osób w 53 gospodarstwach. 
Funkcjonowały: żandarmeria, posterunek celny, poczta, le-
śnictwo, sklepy, szkoła i stacja kolejowa. Na pograniczu ży-
cie nie zamiera nigdy. W czasie wojny w miejscowej karcz-
mie przemytnicy polscy i niemieccy handlowali płodami 
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Żytkiejmy

Jedno z wielu puszczańskich zalewisk 
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rolnymi, maszynami rolniczymi, spirytusem przemysłowym, 
zwanym „brandką”. Po wojnie w Golubiach zamieszkało 
10 rodzin. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś w 1983 roku. 
Po 384 latach wioska stała się bezludna. Do pozostałości za-
budowań, między innymi piwnic i strychów wprowadziły się 
nietoperze.

Jak mówi dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Ro-
minckiej, Jaromir Krajewski (jego ojciec był 42 lata nadleśni-
czym w Gołdapi), trudno tutaj ściągnąć turystę – „nie jest to 
las idealny dla masowej turystyki. Pokrzywy, krzaki, komary, 
bąki. Ludzie lubią suchą sośninę puszcz Piskiej czy Augustow-
skiej. Do nas docierają osoby ceniące smaczki przyrodnicze”.

Anna Naruszewicz, pracownik dydaktyczny Parku, dodaje, 
że oprócz Stańczyk przyjmujących kilkanaście tysięcy przyjezd-
nych rocznie, lasy rominckie są rzadko odwiedzane. A szkoda, 
bo wytyczono trzy szlaki rowerowe, kilka pieszych, dziewięć 
ścieżek edukacyjnych. Jednak baza turystyczna jest mizerna, 
a szczególnie jej część gastronomiczna. 

Wiele dawnych domów i dworków przetrwało jednak woj-
nę oraz następne trudne lata. Rogajny, Galwiecie i odbudowy-
wany Zawiszyn są w niezłym stanie. Zespół dworsko-ogrodowy 
w Bludziach był jeszcze w dobrym stanie w latach siedemdzie-
siątych XX wieku. Dziś po drewnianym dworku nie ma śladu. 
Do rewitalizacji został park podworski. Nad urwistym stokiem 
doliny Bludzi stoi 400-letni dąb „Dworzanin”. Aleja 20 sędzi-
wych dębów szypułkowych jest pomnikiem przyrody.

Siedzibę Parku Krajobrazowego w Żytkiejmach odwie-
dza rocznie kilkuset indywidualnych turystów. Zdecydowanie 
więcej jest grup młodzieży na zajęciach edukacyjnych (oko-
ło 2000 osób). W sumie do siedziby parku krajobrazowego 
zagląda rocznie prawie 3000 osób. 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Do Stańczyk można dojechać samochodem z: Suwałk przez 

Przerośl – około 40 km, Gołdapi od zachodu – 27 km, Żytkiejm od 

wschodu – 10 km. Parking kosztuje 2 zł, a bilet na wiadukt 4 zł. 

Wytrwali turyści dosiadają rowerów i dojeżdżają, na przykład 12 km 

z Błaskowizny nad jeziorem Hańcza, przez Prawy Las i Maciejowięta, 

do Akweduktów Północy. 

W Stańczykach w zajeździe Biały Dwór znajduje się bar i resta- 

uracja. Nocleg kosztuje tam od 50–70 zł od osoby, apartament 

– 110–130 zł. 

W Maciejowiętach, odległych o 2 km, jest pensjonat agroturystyczny 

Nad Stawem. Ceny są dużo niższe niż w zajeździe. 

W samych Żytkiejmach baza turystyczna jest uboga. Można wynająć 

całoroczny dom Chata na Końcu Świata przy ul. Konopnickiej 18, który 

Aleja jarząbów szwedzkich między Stańczykami a Błąkałami (A.N.)
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kosztuje 300 zł za dobę. Przygotowano w nim 10 miejsc noclegowych. 

Bar Pod Lwami na Placu Wolności oferuje jedynie piwo i proste dania. 

W Błędziszkach gospodarstwo agroturystyczne Dom Echa jest do-

brym miejscem wypadowym do Puszczy Rominckiej. Więcej miejsc 

noclegowych znajdziemy w miejscowościach przy drodze nr 651 

łączącej Żytkiejmy z Gołdapią. 

W Dubeninkach jest kilka kwater prywatnych, w których cena noclegu 

nie przekracza 30 zł. 

W Galwieciach, 10 km na wschód od Gołdapi, Centrum Ekologiczne

Puszcza Romincka oferuje noclegi po 75 zł od osoby. W tej samej

miejscowości można się zatrzymać u Sławy Tarasiewicz (Trzy Świerki)

i na kwaterze u Mirosława Ekmana.

Nad jeziorem Pobłędzie, na wschodnim skraju Puszczy Rominckiej,

można skorzystać z agroturystycznego wypoczynku u Barbary Ja-

sińskiej. Nocleg z wyżywieniem kosztuje 125 zł, a wynajęcie domku

– 300 zł.

 • Gołdap i pobliże

W Gołdapii jest sporo miejsc noclegowych z cenami na każdą 

kieszeń. Na przykład, za łóżko w kwaterze prywatnej „EGO” przy 

ul. Stadionowej 4 zapłacimy 25 zł, za miejsce w hotelu Janczes 

w centrum miasta – 60–170 zł. Kompleks wypoczynkowy Leśny 

Zakątek, ładnie położony nad jeziorem Gołdap, to już wyższa klasa: 

pokój jednoosobowy ze śniadaniem kosztuje 95 zł, dwuosobowy 

– 150 zł, apartament – 250 zł, domek czteroosobowy – 130–150 zł.

Gorąco polecam bar Jędruś przy ul. Paderewskiego 18, którego 

właścicielem jest Andrzej Kwaśniewski – „Gołdapianin roku 2003”. 

Bar zdobył puchar marszałka warmińsko-mazurskiego za zwycięstwo 
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w konkursie „Mistrz Kartaczy”. Rzeczywiście zasłużył na ten tytuł. 

Porcja dwóch solidnych kartaczy kosztuje 11 zł, a smakuje jakby 

kosztowała ze trzy razy więcej. Pycha! Kto nie lubi kartaczy, może za-

mówić bliny za 11 zł lub krokiety z grzybami za 8 zł. Tanio i smacznie.

Aby obejrzeć miasto, koniecznie trzeba wejść lub wjechać windą na 

zabytkową wieżę ciśnień. Ta przyjemność kosztuje dorosłych 10 zł, 

uczniów i studentów 5 zł.

Na południe od miasta (2,5 km) zbudowano kompleks sportowo-tu-

rystyczny Piękna Góra Rudziewicz (od nazwiska właścicielki). Czyn-

ny jest cały rok, choć najlepiej odwiedzić go w sezonie zimowym 

w godz. 9:00–22:00. Stok jest sztucznie naśnieżany i oświetlony. 

Wyciągi kosztują: krzesełkowy 3,5 zł (5 zł w weekendy), orczykowy 

1,5–2,5 zł. Wypożyczenie nart: 10 zł za 1 godz., 15 zł za 2 godz. 

i 35 zł za dobę. 

W trzygwiazdkowym hotelu w sezonie zapłacimy 130 zł ze śniada-

niem za nocleg w pokoju jednoosobowym, 210 zł – w dwuosobo-

wym. Restauracja hotelowa specjalizuje się w daniach z dziczyzny: 

polędwica z jelenia, stek z daniela, befsztyk tatarski z jelenia, talerz 

wędlin à la safari. Nie jadłem, więc nie mogę ocenić, ale zrobili to 

inni, przyznając wyróżnienie za „Najlepszy zajazd w Polsce 2011”.

Kolejną atrakcją jest Gospodarstwo Ekologiczne Rodziny Rudzie-

wiczów w Zatykach, u podnóża Tatarskiej Góry (9 km na południe 

od Gołdapi). Od maja do końca października turyści odbywają tam 

bezkrwawe safari, oglądając z bliska stada zwierząt. Zwiedzanie od-

bywa się z samochodu terenowego. Można też popływać amfi bią po 

stawie. Taka przyjemność trwa 1:30 godz. i kosztuje 19 zł od osoby.
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W                _Nadleśnictwie Suwałki lasów jest mniej niż w pobliskich 
  nadleśnictwach powiatu augustowskiego. Lasy porastają 10–28% 

obszaru w poszczególnych gminach i wtapiają się w krajobraz wzgórz more-
nowych, okalając liczne jeziora. Krajobraz jest zróżnicowany, nie ma w nim 
monotonii. Co prawda, sielską pagórkowatość zakłócają potężne maszty 
elektrowni wiatrowych w Potaszni i Żywej Wodzie pod Suwałkami, ale 
przynajmniej dają one czystą energię, tnąc powietrze potężnymi śmigłami. 
Gdy znajdziemy się za Gulbieniszkami, z szosy do Rutki Tartak otwiera się, 
robiący duże wrażenie, widok na dolinę Szeszupy, niknącej na horyzoncie, 
gdzieś na Litwie. Za obniżeniem ciągną się wyniosłości porośnięte gęstym 
sosnowo-świerkowym lasem. Ten fragment Suwalskiego Parku Krajobra-
zowego przypomina Beskid Niski w Karpatach. 

Przez setki lat tutejsze lasy, dawniej nazywane puszczami Przełomską 
i Merecką były terenem przenikania się osadnictwa jaćwiesko-litewsko-
-rusko-polskiego. Ludy zasiedlające puszcze nadawały nazwy wsiom, 
jeziorom, rzekom, lasom, uroczyskom i źródełkom. Nazewnictwo geo-
grafi czne północno-wschodniego zakątka Polski – czasem obco brzmiące 
– jest niespotykane w innych częściach kraju. Na przykład: nazwa rzeki 
Rospuda podobno pochodzi od jaćwieskiego „daus pude” (mocno na-
ciskająca); Sejny od „seina” (ściana, granica). Pojaćwieskie są też nazwy 
wsi: Mauda i Użmauda. Ale najliczniejsze z czasów jaćwieskich pozostały 
nazwy jezior. Tak twierdzą badacze.

Znacznie więcej śladów zachowało się po osadnictwie litewskim roz-
wijającym się na tych terenach od XVI wieku. Obliczono, że około 130 
nazw wywodzi się z tego języka. Wystarczy przytoczyć nazwy związane 
z leśnictwem: Skajzgiry, nazwa wsi koło Żytkiejm pochodzi od „skaistus” 
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(jasny) i „giria” (las); Widugiery, nazwa wioski między Puńskiem a jeziorem 
Gaładuś – od „vidus” (środek) i „giria” (las); Trakiszki, nazwa dwóch wsi 
i stacji kolejowej – od „trakas” (łąki porosłej krzakami w lesie); Degucie, 
nazwy dwóch wsi o tej samej nazwie w gminach Sejny i Dubeninki – od 
„degutas” (dziegciarz, wypalacz węgla drzewnego). Szeszupa to nazwa naj-
większej rzeki Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Po litewsku oznacza ona 
„seskas” (tchórz) i „upe” (rzeka). Inne źródła podają, że „Sesupe” wywodzi 
się ze słów: „sesi” (sześć) i „upie” (rzeka), co oznacza sześć rzek. Na tym 
przykładzie widać, jak skomplikowane (czasami niedokładne) jest wytłu-
maczenie niektórych nazw geografi cznych.

Jaćwieski gród

Według litewskiego językoznawcy, Kazimierasa Buga, a także szwedz-
kiego slawisty, Olofa Falka, nazwa Szurpiły (po jaćwiesku „Surpapils”) ozna-
cza gród Szjurpy, naczelnika włości. Najstarsze ślady Jaćwingów odkryte 
w okolicach Szurpił pochodzą z około IX wieku. Postawili oni wówczas 
na Górze Zamkowej wyniosłe grodzisko z kilkoma liniami obwałowań. 

Panorama jezior Jaczno...



Magia Jaćwieży

Przez dziesiątki lat rozbudowywano i modyfi kowano system umocnień. 
Zbocza wyprofi lowano tak, aby stały się strome, a wierzchołek, czyli maj-
dan otoczono potężnym wałem. Grodzisko miało powierzchnię około 
40 arów (70 m średnicy). Tam znajdowały się budynki dla wojów i lud-
ności. Wtargnięcie najeźdźców nie było łatwe, gdyż od podgrodzi osadę 
zabezpieczały głębokie rowy, mosty i wrota. Nad nimi wznosiła się stroma 
góra, wały i palisady. W początkowym okresie gród pełnił funkcję refugialną 
i stanowił jedynie schronienie dla ludności z okolicznych osad w czasie 
najazdu wroga. Później powstała osada o nazwie Targowisko, podgrodzie 
i ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Na co dzień jej mieszkańcy zajmowali się 
zdobywaniem pożywienia, produkcją odzieży i garncarstwem. Uprawiano 
zboża, hodowano bydło, owce, kozy i świnie. Znalezione haczyki na ryby 
świadczą o połowach w pobliskich jeziorach i rzekach.

Szurpilski gród, wznoszący się 45 m ponad pobliskimi jeziorami, był 
nieustannym celem ataków najeźdźców, szczególnie w wiekach X i XI. 
Na terenie kompleksu archeologowie znaleźli, między innymi groty strzał 
łuków i żelazny rak do buta, które mogą świadczyć o tym, że atakujący stara-
li się wedrzeć do grodziska zimą przez zamarznięte jeziora i bagniska. Miej-
sce grodu wybrano perfekcyjnie. Górę Zamkową otaczają jeziora: Szurpiły 

... i Kamenduł w Suwalskim Parku Krajobrazowym
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(80 ha powierzchni), Jeglówek (20 ha), Kluczysko (3,6 ha) i Jeglóweczek 
(1,5 ha). Historycy badający znaleziska archeologiczne zidentyfi kowali 
w Burdeniszkach nad jeziorem Wigry ruski krzyżyk, w Jeglińcu – medalion 
z wizerunkami św. Jerzego i św. Bazylego. Przedmioty te informują o na-
jazdach na Jaćwież władców Rusi – Włodzimierza Wielkiego i Jarosława 
Mądrego. Rusowie w odwetowych wyprawach dotarli i spustoszyli Szurpiły.

Ostatecznego pogromu dokonali rycerze krzyżaccy. W 1283 roku 
podobno przez osiem miesięcy oblegali najważniejszą twierdzę Ja-
ćwingów. Jednak najnowsze badania nie potwierdzają tego oblężenia. 
Pod koniec XIII wieku Jaćwingowie opuścili Szurpiły bez walki. Jakie 
były powody emigracji, czy też, w jaki sposób przekonali ich do tego 
Krzyżacy – tego nie wiemy. Przejęcie przez niemieckie rycerstwo grodu 
nie było, jak kiedyś twierdzono, unicestwieniem plemienia. To sym-
boliczny moment końca samodzielnego bytu politycznego. Emigracja 
i przesiedlenia Jaćwingów na Sambię, Mazowsze, Litwę czy Ruś Gro-
dzieńską trwały jeszcze wiele lat. 

W miejscowości Szwajcaria koło Suwałk w miejscu nazywanym Sta-
rym Lasem odkryto ponad 100 kurhanów. Archeolodzy nie są jednak 
pewni, czy usypali je Jaćwingowie. Być może spoczywają tam szczątki 
ludności z tak zwanej grupy suwalskiej kultury zachodniobałtyckiej, 
utożsamianej z Jaćwingami. Znalezisko datuje się na II–V wiek n.e. Na 
podstawie jego i innych 40 wykopalisk na Suwalszczyźnie archeolodzy, 
antropolodzy, historycy starali się odtworzyć życie, zwyczaje i wierzenia 
tego ludu. Jaćwingowie czcili słońce, księżyc, gwiazdy, błyskawice, ogień 
i ziemię. Na obrzędy sakralne gromadzono się przy świętych drzewach, 
w świętych lasach przy nieustannie płonących ogniskach. Przyszłość prze-
powiadali wróżbici i zaklinacze wężów (kozioł i wąż były świętymi zwie-
rzętami). Zmarłych wojowników chowano w zbroi, obok nich składano 
nawet konie, by w przyszłym życiu, w które wierzyli, ich plemienny status 
był równie wysoki jak w ziemskim wcieleniu.

Przez ponad 200 lat pojaćwieskie puszcze były wyludnione, choć nie 
całkiem puste. Obfi towały w naturalne bogactwa: miód, ryby, drewno, 
grzyby, owoce leśne i siano z nadrzecznych łąk. Zapuszczali się w jej ostępy 
myśliwi, osocznicy, bartnicy, rybacy – poddani możnowładców i książąt 



Jezioro Szurpiły i Góra Zamkowa

Droga niedaleko jeziora Szurpiły 
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litewskich. Aby lepiej gospodarować i nadzorować wielkie obszary leśne, 
podzielono je na mniejsze jednostki zarządzane przez służbę leśną dworów 
litewskich. Granica między puszczami Merecką a Przełomską przebiegała 
południkowo przez Suwalski Park Krajobrazowy, przecinając w połowie 
jezioro Hańcza. 

Znikające Wodziłki

Gdy zjeżdżany znad jeziora Hańcza stromą żwirówką ku źródliskom 
Szeszupy, wyłaniają się w dolinie porozrzucane zabudowania wioski Wo-
dziłki. Góruje nad nią kopuła drewnianej, 90-letniej molenny starowierców. 
Wnętrze to przedsionek, główna nawa dla wiernych i „swiataja swiatych”, 
gdzie nastawnik z pomocnikiem odprawiają nabożeństwo. Starowiercy 
(staroobrzędowcy) założyli osadę w 1788 roku, gdy uciekli z Rosji przed 
prześladowaniami władz carskich. Powstały wtedy nowe osiedla w powia-
tach: święcańskim, wileńskim i na ziemi sejneńsko-suwalskiej. W granicach 
odrodzonej II Rzeczpospolitej znalazło się 50 tys. osób tego wyznania. 
W Wodziłkach, wówczas dużej wsi, było 80 gospodarzy. Zawierucha II woj-
ny światowej spowodowała na Suwalszczyźnie deportacje tej społeczności. 
Na podstawie porozumienia III Rzeszy i Związku Sowieckiego większość 
starowierców została przesiedlona na Litwę, część trafi ła na przymusowe 
roboty do Prus Wschodnich. Po 1945 roku na Podlasiu zostało ich tylko 
900, a w Wodziłkach kilka rodzin. Duża grupa staroobrzędowców mieszka 
w Suwałkach. Nabożeństwa odbywają się w drewnianej molennie przy 
ulicy Sejneńskiej.

Kiedyś staroobrzędowcy byli mistrzami obróbki drewna. Znali się na 
rybołówstwie i pszczelarstwie. W Wodziłkach zajmowali się rolnictwem. 
Przy ich domostwach jest wyjątkowo dużo drzew owocowych: wysoko-
piennych jabłoni, gruszy i czereśni. Większość tych drzew ma 60–80 lat, 
zapewne niedługo zostaną więc wycięte i znikną z wioskowego pleneru. 
Charakterystyczną budowlą we wsiach starowierców jest bania, czyli przy-
domowa łaźnia postawiona obok stawu lub innego zbiornika wodnego. Do 
miejscowej tradycji należało rozpalanie bani w sobotnie wieczory i zażywa-
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Molenna w Wodziłkach

Starowier Roman Łaszkow 
na tle bani
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nie kąpieli przez całe rodziny. Starowiercy byli zdrowi i silni. Przez wiele 
lat stanowili hermetyczną grupę, taką „wysepkę” etniczną wśród polskich 
rolników. Nosili tradycyjne rosyjskie stroje, a mężczyźni obowiązkowo 
– brody. Przestrzegali wszystkich postów – 200 dni w roku, na przykład 
przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą obowiązywał sześciotygodniowy 
post. Nie jadano wtedy mięsa, nabiału, jajek i oleju. Zabronione było picie 
alkoholu i palenie tytoniu. 

Dziś w Wodziłkach mieszka zaledwie czterech gospodarzy z tej dawnej 
społeczności: Arfi mow, Morozow, Nowikow i Łaszkow. 70-letni Roman 
Łaszkow nie wygląda na swoje lata. Trzyma się prosto i mówi ze śpiew-
nym akcentem: „Na stałe mieszkamy z żonko w Suwałkach, a tu latem 
przyjeżdżamy doglądać: pięciu kur, trzech psów, czterech kotów i gołę-
bi. Ziemię w arendę młodym oddałem. My stare, co robić, tylko doży-
wat’. Jak przyjdzie czas, to pochowają mnie na wioskowym cmentarzu, 
jak dziadków i rodziców. Z sąsiadów tylko Nowikow ma trzech młodych 
synów. A czy zostaną na gospodarce? U nas trudne warunki dla rolnictwa 

– góry. Gospodarze posprzedawali 
ziemię. Na 350 ha posadzono las 
państwowy. A bania została tylko 
u mnie i Arfi mowa. Ludzie wygod-
ne się porobili, łazienki mają i nie 
wychodzą z domów. A i zwyczaje 
się zmieniają, młode piją alkohol, 
nie przestrzegają postu, nawet palą 
papierosy. Ot, takie czasy nastali”.

Za starym cmentarzem zało-
żonym nieopodal molenny, gdzie, 
oprócz zadbanych, są i zapomniane 
mogiły, w pobliskiej wsi Szeszup-
ka natrafi amy na ślad minionych 
czasów. Przy żwirowej drodze stoi 
kamienny mur okalający cmen-
tarz ewangelicki. Takich pozosta-
łości po kolonistach niemieckich, 

Pozostałości po cmentarzu 
ewangelickim w Szeszupce
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przybyłych na ziemię suwalską w połowie XVIII wieku, jest wiele: w Łopu-
chowie, Rutce, Kłajpedzie, Oklinach, Solinach, Maszutkiniach. Niewielkie 
cmentarzyki zakładano na wzniesieniach blisko wsi. Otaczano je murem 
z kamieni polnych luźno ułożonych lub łączonych gliną, a w późniejszych 
czasach zaprawą wapienną albo betonową. 

Skarby suwalskiej ziemi

Od połowy XIX wieku do końca następnego wielu krajoznawców, 
przyrodników, językoznawców i geografów zachwycało się urodą północnej 
Suwalszczyzny. Aleksander Połujański, Antoni Patla, profesorowie: Olof 
Falk z Uniwersytetu Lund w Szwecji, Stanisław Pietkiewicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego nie dopuszczali myśli, by ingerować w walory krajobrazowe 
i przyrodnicze doliny Szeszupy, jezior Hańcza i Szurpiły, góry Cisowej, 
wodziłkowskich drumlinów (geomorfolodzy uważają, że są to tak  zwane 
moreny wyciśnięcia) czy ozu turtulskiego. Powoli rodziła się konieczność 

Cisową Górę odwiedzają tłumy turystów
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uznania tych terenów za park krajobrazowy, co nastąpiło w 1976 roku. 
Suwalski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię prawie 63 km2 – aż 
10% stanowią wody, 24% lasy, 4% bagna, a resztę użytki rolne. 

Wcześniej było wiele zagrożeń zagospodarowania tej malowniczej kra-
iny, na przykład, w latach sześćdziesiątych XX wieku planowano wydoby-
wanie kruszywa w Szeszupce i Rutce, na początku lat siedemdziesiątych 
powstał kolejny absurdalny pomysł – budowa elektrowni szczytowo-pom-
powej nad urokliwym jeziorem Jaczno. Deniwelacja między jeziorem a od-
dalonym o 500 m wzgórzem wynosi 120 m. Planowany zalew zniszczyłby 
zespół jezior kleszczowieckich i kilku okolicznych. Największe jednak nie-
bezpieczeństwo czaiło się na głębokości 850–2300 m pod powierzchnią 
morenowych wzgórz. W 1962 roku w okolicach Jeleniewa, Udrynu i Krze-
mianki odkryto bogate złoża rud ilmenitowo-magnetytowych z wanadem. 
Zasoby tego ostatniego złoża oszacowano na miliard ton rudy. Kopalnia 
przynosiłaby – rzecz jasna – dochody państwu, ale bezpowrotnie znisz-
czyłaby środowisko przyrodnicze. Ogromne ilości szlamu pofl otacyjnego 
zmieniłyby trawiaste wzgórza w hałdy, a jeziora w brudne zbiorniki. Nie 
zwracając uwagi na protesty przyrodników, rozpoczęto wiercenia. Republi-
ka Federalna Niemiec pożyczyła Polsce miliard marek na budowę kopalni. 
Dług miał być spłacany wydobytą rudą. Jednak kryzys gospodarczy lat 
osiemdziesiątych i upadek PRL-u unicestwił tę inwestycję.

Północno-wschodnie brzegi najgłębszego polskiego jeziora Hańcza, 
108,5 m głębokości (jego litewska nazwa „antis” oznacza głęboką rynnę), są 
porośnięte lasem dzierwańskim dochodzącym do jezior Jaczno i Kamenduł, 
a dalej do Gulbin i Okrągłego. Przeważają gęste lasy świerkowe, mieszane 
i grądy z udziałem lipy drobnolistnej, grabu z domieszką osiki oraz jesionu. 
Lasy te przypominają dawne puszcze. Na północnym cyplu jeziora znajdują 
się ruiny dworu z ciekawą historią. Zachowały się fundamenty i malownicza 
stuletnia aleja wysadzona lipami i klonami zwyczajnymi, która jest pomni-
kiem przyrody. Majątek Stara Hańcza miał wielu właścicieli, począwszy od 
Stanisława Lipnickiego, dworzanina króla Jana III Sobieskiego, po rodzinę 
Beegerów. Podczas okupacji dwór stał się siedzibą niemieckiego leśnictwa, 
które zalesiło znaczną połać majątku. Gościli tam generałowie Wehrmachtu 
przyjeżdżający na polowania. W 1946 roku w niewyjaśnionych okoliczno-
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Jezioro Jaczno – widok ze Smolnik

Jezioro Hańcza – najgłębsze w Polsce (108,5 m)
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ściach obiekt spłonął. Prawdopodobnie sprawcami byli milicjanci, którzy 
mieli tam posterunek. Przez wiele lat majątek nadzorowało Nadleśnictwo 
Suwałki. W 1996 roku ruiny wraz z parkiem przekazano w użytkowanie 
Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Na południowych obrzeżach jeziora Hańcza jest rezerwat „Gła-
zowisko Bachanowo”. Na jednohektarowej powierzchni zalega 
10 tys. głazów narzutowych, zwanych eratykami, obwód największych 
dochodzi do 9 m. W czasie II wojny światowej w pobliskiej Błaskowiźnie 
Niemcy uruchomili zakład przerobu kamieni. Obrobione kamienie wywo-
żono bocznicą kolejową do Pobłędzia i dalej do Gierłoży pod Kętrzynem, 
gdzie Hitler wznosił Wilczy Szaniec. W zakładzie pracowało 200 osób, 
wśród nich jeńcy wojenni narodowości polskiej, rosyjskiej i włoskiej. 

Z biegiem rzek i strumieni

Dynamiczny krajobraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
i jego okolic z rwącymi strumieniami Czarnej Hańczy i Szeszupy 
był wymarzonym miejscem na stawianie młynów wodnych. W róż-

Rezerwat „Głazowisko Bachanowo”
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nych latach budowano je w Udziejku, Rutce Tartak, Jacznie i Turtu-
lu. Do połowy ubiegłego wieku pracowały i przynosiły młynarzom 
dochody, na przykład młyn w Udziejku, prowadzony przez kilku 
dzierżawców, zarabiał na siebie do połowy lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku. 

W 1933 roku nad Czarną Hańczą w Turtulu niemiecki kolonista 
o nazwisku Bułda wzniósł okazałe zabudowania. Dziś mieści się w nich 
siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Już w 1640 roku pracował na 
rzece młyn. Nazwa Turtul pochodzi od litewskiego słowa „turtuolis”, czyli 
bogacz. Prawdopodobnie młynarze tworzyli arystokrację wśród miejscowej 
ludności. W okresie okupacji hitlerowskiej wszystkie te wodne obiekty 
znalazły się w rękach niemieckich. Jaczno objął Gustaw Wunder, Udzie-
jek – Klem i Turtul – Bułda. Zresztą bardzo podobna struktura własności 
panowała też przed II wojną światową.

Po turtulskim młynie zostały ruiny, a woda z hukiem spada ze sta-
wu po okrągłych, śliskich głazach. Pozostałości młyna w Jacznie otoczono 
drewnianym płotem i nie wiadomo, jaka będzie ich przyszłość. Natomiast 
najdłużej pracujący młyn w Udziejku nad Szeszupą znalazł kupca, który 
przywraca młyn do stanu takiego, jak za dawnych czasów.

Młyn w Udziejku

Magia Jaćwieży
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Jedną z atrakcji turystycznych jest spływ Szeszupą. Od źródeł do młyna 
w Udziejku rzeka nie nadaje się do spływów kajakowych, najwyżej można 
w niej zamoczyć stopy. Natomiast następne 20 km do granicy litewskiej 
wymaga nie lada gimnastyki. Pokonujemy kładki, mostki, płycizny, młyn 
wodny, obalone pniaki i powbijane w dno kołki. Od poziomu wody zależy, 
czy uda się przebyć cały odcinek, czy trzeba się poddać. Na odcinku 10 km 
szlak przecina jeziora: Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie, Postawelek 
i największe Pobondzie. Jeżeli kajakarz nie ma dość, to wyzwaniem jest ciąg 
dalszy, czyli 270 km szlaku do Niemna przez Litwę i Rosję. 

Andrzej Wajda, rodowity suwałczanin, na pytanie, dlaczego wybrał 
okolice Smolnik na pejzaże do ekranizacji Pana Tadeusza, tak odpowie-
dział: „Chcieliśmy koniecznie dać krajobraz, który by pokazywał rozległo-
ści. Oczywiście, można powiedzieć, że jest to bardzo znane miejsce, żeśmy 
ustawili się w najbardziej banalnym miejscu Suwalszczyzny. Ale jest ono 
banalne dla ludzi, którzy tam mieszkają albo je często oglądają. Widok jest 
jednak tak porażający, że widownię kinową na pewno zaskoczy”.

Tadeusz Konwicki, twórca Doliny Issy (fi lmu na podstawie powieści 
Czesława Miłosza), stwierdził po prostu, że w czasie kręcenia zdjęć „na 
Suwalszczyźnie działa się cała masa magii”.

Smolniki, jedna z najstarszych wsi na Suwalszczyźnie (w 1642 roku 
wymieniona w inwentarzu starostwa wiżańskiego), zostały założone przez 
smolarzy z Puszczy Mereckiej. Na 13 włókach (wraz z pobliskimi wsiami 
Kleszczówek i Jaczne) powstało kilka drewnianych bud, które dały początek 
osadzie. Dziś jest to wieś letniskowa, dobre miejsce do noclegu i punkt wy-
jazdowy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Turyści podziwiają przede 
wszystkim panoramę Jezior Kleszczowieckich z wiaty wzniesionej na stoku, 
70 m powyżej lustra wody. Tak jest dzisiaj, a jak wieś wyglądała przed 75 laty, 
opowiada pan Wacek z Solin (urodzony w roku 1929): „Tu stały same drew-
niane chałupy kryte strzechą. Droga do Wiżajn – żwirowa, a podjazd pod 
górę smolnicką był wyłożony drewnianymi drągami. Dwa sklepy należały do 
Żydów. By dostać się do Suwałk, ojce na piechotę szły 6 km do Gulbieniszek, 
skąd był autobus. Drewniany kościółek, drewniana skromna plebania. Żyło 
się monotonnie i ubogo. Na co dzień gotowane buraki i ziemniaki z mlekiem. 
Mięso od wielkiego święta. Największa porcyjka dla ojca”.
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Izba regionalna w Turtulu

Tyle pozostało po turtulskim młynie
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BIEGUN ZIMNA 

W północnej części Nadleśnictwa Suwałki większe zwar-
te kompleksy leśne to: poszeszupski, jałowski i bondziszkowski. 
O tym ostatnim opowiada inżynier nadzoru w Nadleśnictwie 
Suwałki, Olgierd Furman (27 lat w zawodzie): „Bondziszkowski 
las praktycznie od 200 lat nie zmienił swego zasięgu, a to dlatego, 
że należał do dóbr rządowych. Zmienił się jedynie jego skład ga-
tunkowy. Kiedyś były głównie świerczyny, po II wojnie światowej 
zwiększył się udział dębu. Naturalnym drzewem dla tych tere-
nów jest modrzew. Rosnące tu 140-letnie modrzewie, wysokie na 
35 m, są pomnikami przyrody”.

W okolicach Krejwian na dawnej, ściśle strzeżonej polsko-
-litewskiej linii granicznej Nadleśnictwo Suwałki i Nadleśnic-
two Mariampol uczciły historyczne zwycięstwo sprzed wieków. 
Umieszczono tablicę, na której widnieje napis: „23 IV 2010 roku 
polscy i litewscy leśnicy posadzili 600 modrzewi i dębów na 
pamiątkę 600-lecia bitwy pod Grunwaldem”.

Smolniki – miejsce, w którym Andrzej Wajda 
nakręcił pierwsze kadry ekranizacji Pana Tadeusza
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Pobliska Rutka Tartak leży w szerokiej dolinie Szeszu-
py na wysokości 140 m n.p.m. Odległe o 7 km najwyższe 
wzniesienie Suwalszczyzny, Góra Rowelska, ma 298 m n.p.m. 
Z punktu widokowego w Kamionce widać, jakiej rewolucji 
w krajobrazie dokonał 10 tys. lat temu lodowiec. Rutka Tartak 
powstała dopiero w 1874 roku z połączenia dwóch wsi. Pracuje 
tu jeszcze młyn z 1926 roku, który działa jako elektrownia 
wodna. Był czas, kiedy ta duża wieś była połączona z Prusami 
Wschodnimi kolejką wąskotorową. W trakcie I wojny świa-
towej Niemcy prowadzili bardzo drapieżną gospodarkę leśną, 
a kolejka służyła im do przewozu drewna do miejscowego tar-
taku. W latach 1918–1920 tory rozebrano, a drogi, które szły 
ich śladem, do dziś miejscowi nazywają „kolejką”.

Wiżajny wywodzą się od litewskiego słowa „veżys”, 
czyli miejsca gdzie sprzedają raki. Meteorolodzy uważają 
Wiżajny, leżące na wysokości 250 m n.p.m., za polski biegun 
zimna, oczywiście poza szczytami Tatr i Karkonoszy. Średnia 
temperatura stycznia wynosi –6°C. Zima melduje się w po-
łowie listopada i trwa do kwietnia. Panuje trzy razy dłużej 
niż na zachodzie kraju. W 1928 roku mrozy ustąpiły dopiero 
w czerwcu. Długie zaleganie pokrywy śnieżnej wykorzysta-
no do wyznaczenia w pobliskich Górach Sudawskich trasy 
(6,5 km) dla amatorów narciarstwa biegowego. 

Do 1870 roku Wiżajny były miastem liczącym około 
2 tys. mieszkańców różnych narodowości. Niedaleko siebie 
stały żydowska synagoga, ewangelicka kircha i katolicki ko-
ściół. Na rynku miejskim, na targu mieszały się języki: jidisz, 
niemiecki, polski i litewski. Taka mozaika kultur, języków 
i wyznań trwała do ostatniej wojny. Żydów, którzy stanowili 
największą populację, wymordowali naziści, koloniści niemiec-
cy uciekli przed Armią Czerwoną. Z dawnych świątyń pozostał 
jedynie kościół Świętej Teresy. 

Oprócz zimnego klimatu Wiżajny są coraz bardziej znane 
z produkcji serów podpuszczkowych. Ma ona ponad 120-letnią 
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tradycję. Przed 1939 rokiem na dużą skalę działała serowarnia 
w gospodarstwie szlachcica Mikołaja Rekosza. Wyrabiano w niej 
miękki kilkudniowy ser i twardy dojrzewający. Produkty za-
pakowane w beczki wywożono samochodami aż do Poznania 
i Gdańska. Mniejsi producenci sprzedawali sery na jarmarkach 
w Suwałkach i Augustowie. Kilka lat temu dziewięciu miejsco-
wych producentów założyło Stowarzyszenie Macierzanka, które 
w 2009 roku otrzymało rekomendację Slow Food Polska. Ozna-
cza to, iż ser „podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny” może być 
sprzedawany wszędzie. Na II Targach Turystycznych w Sejnach 
stoisko Macierzanki, Teresy Małysko, cieszyło się dużym powo-
dzeniem. Jak świeże bułeczki „schodziły” sery wędzone, z macie-
rzanką, czosnkiem, bazylią, pomidorami, ziołami prowansalskimi.

Podobnie jak Wiżajny, również Jeleniewo było ongiś dumne 
z przyznania mu praw miejskich, ale trwało to tylko 20 lat – do 
1800 roku. Obecnie większość turystów zatrzymuje się w tej miej-
scowości wyłącznie w celu skonsumowania obiadu w restauracji 
Pod Jelonkiem. Warto tam skosztować regionalnego jadła. Potem 
turyści zmierzają w stronę jeziora Szelment i Góry Jesionowej 
(252 m n.p.m.). Na niej od kilku lat działa ośrodek narciarski 
Szelment. Jednak historia zagospodarowania góry i jej podnóża 
sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku. Zapaleni suwalscy szy-
bownicy: Tadeusz Roykiewicz – rotmistrz 3. Pułku Szwoleżerów 
oraz Władysław Żbikowski – doktor nauk medycznych przy-
czynili się do powstania tam koła szybowcowego. Liczyło 1000 
członków i podobno należeli do niego kolejarze od Trakiszek 
do Suwałk i Grodna. Przed II wojną światową postawiono nad 
jeziorem nowoczesne, murowane schronisko. 

W wybudowanym niedawno Wojewódzkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji Szelment na stokach Góry Jesionowej jest 
trasa saneczkowa i biegowa, lodowisko, snowpark i sześć tras 
zjazdowych z wyciągami. Najdłuższa ma 500 m i różnica wy-
sokości wynosi 60 m. Nie są to co prawda Alpy, ale można się 
nauczyć podstaw narciarstwa.
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Szelment – centrum sportów zimowych na Suwalszczyźnie

Elektrownia wiatrowa na Rowelskiej Górze
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Suwałki

Na północną Suwalszczyznę, do opisanych miejsc najprościej  

trafi ć z Suwałk, miejsca narodzin Marii Konopnickiej. Miasto liczy 

70 tys. mieszkańców (w latach 1975–1999 było stolicą wojewódz-

twa); można tam przenocować, pożywić się i pospacerować. 

Hotel Hańcza z epoki PRL-u kusi cenami (150 zł za pokój dla dwóch 

osób), ale nie komfortem. Jest ładnie położony nad zalewem Czarnej 

Hańczy. 

W zmodernizowanym Domu Nauczyciela przy ulicy Tadeusza 

Kościuszki za pokój dwuosobowy zapłacimy w tygodniu 190 zł. 

W restauracji można zjeść śniadanie, obiad i kolację. 

Nowy hotel Velvet przyciąga majętnych wędrowców – 349 zł za dwu-

osobowy pokój ze śniadaniem. Turyści poruszający się z przyczepami 

wybierają bodaj najnowocześniejszy parking camperowy w woje-

wództwie podlaskim przy zalewie Arkadia w Suwałkach.

Pizzeria Rozmarino (naprzeciwko Domu Nauczyciela) jest chwalona 

przez turystów polskich i zagranicznych za menu i miłą obsługę, 

a także za różnorodność imprez kulturalnych, głównie muzycznych 

(występowało tu kilka dobrej klasy kapel z Europy). 

Przydrożna restauracja Abro w miejscowości Szczebra tuż za Au-

gustowem jest oblegana przez turystów. Warto się tam zatrzymać. 

Muzeum Okręgowe, odnowione po latach, jest otwarte w lipcu 

i sierpniu (pon.–niedz. w godz. 9:00–17:00). Bilet normalny kosztuje 

5 zł, ulgowy – 3 zł. Najważniejsze imprezy, które muzeum organizuje 

poza swą siedzibą to: Jaćwieski Festiwal Archeologiczny „Szwajcaria” 

w lipcu; Piknik Kawaleryjski na zalewem Arkadia w czerwcu. 
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Obowiązkowo należy odwiedzić wystawę stałą poświęconą Marii Ko-

nopnickiej zatytułowaną: Za zamkniętymi drzwiami czasu. Znajduje się 

na parterze budynku przy ulicy Kościuszki 31. W 1842 roku urodziła 

się w nim przyszła poetka i mieszkała siedem pierwszych lat życia. 

 • Okolice Suwałk

W Jeleniewie, 11 km na północ od Suwałk, największy ruch w sezo-

nie jest w restauracji Pod Jelonkiem. W ciągu kilkunastu lat lokal przy-

pominający bar na Dzikim Zachodzie – dzięki właścicielom – zmienił 

się w elegancką restaurację cieszącą się dużym powodzeniem. Pro-

wadzona jest tam tradycyjna kuchnia podlaska, a cena głównego 

dania nie jest wyższa niż 20 zł. Odwiedzając to miejsce zimą, nie ma 

mowy, by nie posmakować smażonej stynki (lokalnej rybki mniejszej 

od płotki). Latem natomiast należy spróbować: wiejskiego zsiadłego 

mleka z ziemniakami i zupy rybnej, nie wspominając już o kartaczach, 

smażonej sielawie i kindziuku. 

W Rutce Tartak rozwija się restauracja Kalinka, w której serwują co-

raz smaczniejsze dania. W sezonie można się posilić w kilku ba-

rach na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, jak chociażby 

w smolnickim Jaćwingu. Na przepyszne pierogi, kołduny z baraniną 

i inne lokalne potrawy koniecznie trzeba się wybrać do Agrorancza 

w Błaskowiźnie.

Kwater agroturystycznych jest w okolicy kilkadziesiąt. Cena za łóżko 

wynosi 20–35 zł. 

W Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Szelment cenę dwu-

osobowego pokoju wywindowano do 190 zł. 

Do Gościńca Jaczno Katarzyny i Filipa Millerów, uroczo usytuowa-

nego na półwyspie nad jeziorem Jaczno, mogą pukać tylko zasobni 

w gotówkę – 250 zł za pokój dwuosobowy. 
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Gościniec Drumlin w Udziejku oferuje pokoje gościnne w chałupach 

przypominających skansen wiejski. Całodzienny pobyt z posiłkami 

– 125 zł. 

W Turtulu nocleg w sali 24-osobowej kosztuje 18 zł. Można tam 

wypożyczyć rower terenowy (25 zł za dobę, 5 zł za godzinę) i narty 

biegowe z osprzętem za tyle samo. Amatorzy ogniska za jedyne 

25 zł mają udostępnione nań miejsce (o opał muszą starać się sami). 

Punkt informacji turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowe-

go w Malesowiźnie-Turtulu jest otwarty w sezonie letnim w dni 

powszednie w godz. 8:00–19:00, sob. w godz. 10:00–17:00. 

Na terenie Parku jest aż siedem ścieżek poznawczych, najdłuższa 

ma 7 km, prowadzi wokół jeziora Jaczno. Warta polecenia jest też 

ścieżka Doliną Czarnej Hańczy wiodąca z siedziby Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego w Turtulu do jeziora Hańcza. 

Poza przepięknymi widokami towarzyszącymi głębokiej rynnowej do-

linie, można zobaczyć: oz turtulski, wiszącą dolinę Gaciska i krysta-

liczne wody Hańczy. Jednak w opinii większości wykwalifi kowanych 

turystów najlepiej pozna się tę okolicę na rowerze. Nie jest to łatwe 

zadanie, bo trzeba się liczyć z krótkimi, ale stromymi podjazdami 

i szaleńczymi zjazdami po żwirowych, nieraz nierównych drogach 

i drożynach.
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Wycieczka rowerowa to najlepszy sposób zwiedzania 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego
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8   grudnia 1919 roku Rada Najwyższa Ententy uznała linię wytyczoną 
przez francuskiego marszałka, Ferdynanda Focha, za granicę polsko-li-

tewską na Suwalszczyźnie. Ten 90-kilometrowy odcinek granicy przetrwał 
do dziś i niedługo będzie obchodzić swoje stulecie. Zaczyna się na południe 
od Wisztyńca przy granicy Prus Wschodnich, po polskiej stronie  zosta-
wia Wiżajny, podobnie jak Puńsk, Sejny i Berżniki, i dochodzi do rzeki 
Marychy. Wytyczając tę granicę, nie kierowano się względami etnicznymi. 
Szeroki na 10–15 km pas od Sejn do Szypliszek zamieszkiwała litewska 
ludność wiejska. Nie było jej zbyt wiele, jednak dla małego liczebnie naro-
du, strata była dotkliwa. Najbardziej jednak Litwini boleli nad utratą Sejn, 
jednego z ośrodków ruchu narodowego.

Trójstyk granic Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego Federacji 
Rosyjskiej do niedawna wyglądał niepozornie. Droga wojewódzka nr 651 
z Sejn do Gołdapi przechodzi 150 m od linii granicznej rozdzielającej trzy 
państwa. Rosjanie odgrodzili się drucianym płotem, a Litwini zaoranym 
pasem. Od niedawna stoi tam granitowy elegancki słupek z napisem Rzecz-
pospolita Polska – Wisztyniec oraz tablica informująca o zakazie przekraczania 
granicy państwowej z Polski do Rosji i z Litwy do Rosji – mandat karny 
wynosi 500 zł. Ogrodzenie nie zniknęło, zaorany pas polsko-litewski zarósł 
trawą, za to przy drodze pojawiła się drewniana budka. Grunt jest pry-
watny, więc właściciele pobierają opłaty za dojście do trójstyku. Złotówka 
to nie wydatek, ale wędrowiec może to potraktować jako ograniczenie 
wolności fi nansowej.

Takiego dyskomfortu nie odczuje się na drugim trójstyku – polsko-li-
tewsko-białoruskim w Nadleśnictwie Pomorze, ponieważ Lasy Państwowe 
udostępniają swój teren za darmo. Choć dotarcie do tego punktu w Puszczy 
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Augustowskiej jest dość skomplikowane, warto pokonać trudności. Od je-
ziora Szlamy pas drogi granicznej biegnie na północ w wyciętym sosnowym 
lesie. W latach 1945–2011 był regularnie zaorywany dla bezpieczeństwa 
najpierw Białoruskiej SRR, a potem niepodległej Białorusi. Z piaszczyste-
go pagórka widać dolinę rzeki Marychy rwącej w tym miejscu jak górski 
potok. Za nią, już na terytorium Litwy, komendanci główni straży granicz-
nych z sąsiadujących państw posadzili trzy dęby. Granica zewnętrzna strefy 
Schengen jest pilnowana przez polską i litewską straż, ale Białorusini też są 
ostrożni. Zasieki zaczynają się od brzegów Marychy, a potem znikają w lesie, 
500–600 m od drogi granicznej. Niskie napięcie prądu płynące-
go ogrodzeniem pozwala zlokalizować miejsce nielegalnego przejścia. 
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku polska straż graniczna za-
trzymywała nielegalnych imigrantów przedzierających się ze wscho-
du na zachód, ale to już przeszłość. Teraz zdarzają się tylko pojedyn-
cze wypadki. Jeden z ostatnich, zarejestrowany nagraniem z telefonu 
komórkowego przez podoficera straży, był bulwersujący. Z Litwy, 
przez Marychę na Białoruś, a potem do Polski przedarła się wataha 
16 młodych dzików i dwie lochy. Zaszyły się w puszczańskich sosnach 
i, niestety, nie zostały aresztowane przez polskich strażników.

Zbrojny konfl ikt graniczny…

…pomiędzy państwami o krótkiej historii państwowości, zaledwie 
od 1918 roku, trwał prawie dwa lata od 1919 do 1920 roku. W maju 
1919 roku do Sejn i Suwałk weszły wojska litewskie. W tamtym czasie 
Suwalszczyznę okupowały jeszcze wojska niemieckie, które ostatecznie 
opuściły ją dopiero w grudniu 1919 roku. Litwini odstąpili od Suwałk, ale 
pozostali na linii Czarnej Hańczy. Jednak nie na długo. Polska Organizacja 
Wojskowa (POW) pod dowództwem podporucznika Wacława „Rózgi” 
Zawadzkiego wywołała 23 sierpnia 1919 roku powstanie i tego samego dnia 
odbito Sejny. Tysiąc polskich ochotników dotarło do Kopciowa i Wiejsieji 
po drugiej stronie linii Focha. Po dwóch dniach Litwini znowu zabrali 
Sejny, ale 41. pułk piechoty Wojska Polskiego wkroczył do miasta 



Trójstyk granic Polski, Litwy i Rosji

Krajobraz znad granicznego jeziora Gaładuś
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i do 9 września 1919 roku obsadził granicę. Krew się polała, więc emocje 
narodowe wzrosły. 

Kolejny akt konfl iktu rozegrał się w 1920 roku. Bolszewicy w lipcu 
i sierpniu gnali wojska polskie na zachód; 20 lipca mariampolski batalion 
zaatakował nasze oddziały pod Sejnami i błyskawicznie dotarł do Augus- 
towa. Po Cudzie nad Wisłą zmieniły się losy wojny polsko-bolszewickiej, 
a tym samym konfl iktu z Litwą. 28 sierpnia 1. pułk piechoty legionów 
zajął to miasto, a do końca miesiąca cały sporny teren. Wydawało się, 
że to koniec walk. Jednak 2 września 7 tys. żołnierzy litewskich przeszło 
do natarcia. Zajęli Sejny, oskrzydlili Suwałki i od południa podeszli do 
Augustowa. Dowództwo polskie liczyło się z koniecznością odwrotu 
i opuszczenia Suwalszczyzny. Po kilku dniach bieg wojny znowu się odmie-
nił. Dobra taktyka, bojowe doświadczenie i przewaga kawalerii pozwoliły 
Polakom odzyskać stracony teren. Oddziały litewskie były źle dowodzone 
i niezbyt mobilne. Dysponowały niedostatecznymi rozpoznaniem i łącz-
nością. Walka jednak się nie skończyła. Raz jeszcze 13 września dywizja 
litewska wyparła polską kawalerię z Sejn i dotarła w rejon Gib. To nieduże 
miasto przechodziło 11 razy z rąk do rąk. Po dyplomatycznych konsulta-
cjach w Lidze Narodów sytuacja unormowała się na 20 lat. Litwini zacisnęli 
zęby, ale niechęć i wrogość pozostała. 

Sosny i kurhany

Południową część Sejneńszczyzny porasta Puszcza Augustowska. 
Jęzorem sięga za Zelwę, prawie po Berżniki. Na 15 tys. ha gospodaru-
je Nadleśnictwo Pomorze, w lesie przeważają bory z sosną (89%). Sie-
dziba nadleśnictwa jest w miejscowości Pomorze (pierwsza wzmianka 
o niej pochodzi z 1568 roku i nawiązuje do historycznej osady leśniczych 
przełomskich). Niedaleko zabytkowego budynku siedziby nadleśnictwa 
znajduje się rezerwat „Pomorze”. Zajmuje on 20 ha morenowego wznie-
sienia na wysokim brzegu Marychy. Rośnie tam bór świeży z 200-letnimi 
sosnami pamiętającymi dawne puszcze: Przełomską i Berżnicką. W latach 
1918–1948 starodrzew sosnowy poddawano żywicowaniu, które osłabiło 



Rezerwat „Pomorze” 
chroniący najstarsze sosny 
w Puszczy Augustowskiej

Drewniany kościół z 1819 roku w Berżnikach
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drzewa. Imponująca żywotność sosen sprawia jednak, że ich pnie przyrasta-
ją. Stare usychające drzewa nie są usuwane i dają schronienie dziuplakom: 
dzięciołom, dudkom i sowom. 

Niedaleko najstarszych sosen Puszczy Augustowskiej znajdują się po-
zostałości po grodzisku znanym od dawna jako Góra Pilikalnis nad rzeką 
Marychą. Pierwsze badania przeprowadził tam w latach sześćdziesiątych 
XX wieku prof. Jerzy Antoniewicz. Znaleziska – wał drewniano-ziemny 
i ceramika gliniana – wskazywały na wczesną epokę żelaza, czyli III–II wiek 
p.n.e. W tym miejscu prawdopodobnie funkcjonował gród zamieszkały 
przez ludność bałtyjską, przodków Jaćwingów. Następna faza osadnicza 
przypadła na okres wczesnego średniowiecza. Panowali na tych terenach 
Jaćwingowie. Archeolodzy znaleźli na majdanie grodziska pozostałości kon-
strukcji palisadowej. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku znaleziono 
w pobliżu grodziska dwie osady otwarte, w których zebrano resztki cera-
miki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej. Jaćwingowie zamieszkali 
w tym miejscu ze względu na korzystne warunki terenowe, między innymi, 
wzgórze nad Marychą wznoszące się 30 m nad okolicą, które było łatwe do 
obrony. Również położenie przy skrzyżowaniu ważnych w średniowieczu 
traktów drogowych prowadzących do grodów: Merecz, Kiernawa, Troki 
i Wilno, oraz do nadniemeńskich osad: Olita, Birsztany, Punia, Kowno. 
Do tej pory Góra Pilikalnis jest mało znana turystom. Być może utworzenie 
ścieżki archeologiczno-dydaktycznej spopularyzowałoby to miejsce.

Na wschód od Pomorza, na skraju puszczy i pagórkowatych sejneń-
skich wzniesień, nad jeziorem Kelig przycupnęła wioska Berżniki. Jej nazwa 
pochodzi od litewskiego słowa „berżas”, czyli brzoza. Założycielem miej-
scowości w 1510 roku był Mikołaj Jurewicz Pac, namiestnik ożski i prze-
łomski. Pobudował tam dwór i drewniany kościół. Po jego śmierci w 1546 
roku dobra przejęła królowa Bona, która nadała osadzie prawa miejskie. 
We dworze mieszkał urzędnik królewski, a w XVII i XVIII wieku kolejni 
starostowie Berżnik. Było to typowe kresowe miasteczko, które oprócz Po-
laków zamieszkiwali Litwini, Rusini, Tatarzy i Żydzi. Po prawie 250 latach 
Berżnikom odebrano prawa miejskie i dziś jest trochę senną, ale uroczą 
miejscowością oddaloną o 4 km od granicy litewskiej. Granicy, której – na 
szczęście – nie widać, tak jak za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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O tragicznych losach mieszkańców Suwalszczyzny przypomina 
pomnik w Gibach. Na morenowym pagórku usłanym 200 polodowco-
wymi głazami stoi pomnik autorstwa prof. Andrzeja Strumiłły i drewnia-
ny krzyż. U stóp krzyża postawiono kamień z nazwiskami ofi ar. Tablica 
z wielkim napisem Obława lipcowa 1945 informuje: „W lipcu 1945 roku 
jednostki Armii Czerwonej oraz wojsk wewnętrznych NKWD ZSRR przy 
współpracy funkcjonariuszy UB, Milicji Obywatelskiej i miejscowych kon-
fi dentów, przeprowadziły obławę na terenie ówczesnych powiatów: augu-
stowskiego, suwalskiego i północnej części sokólskiego. Podczas tej operacji 
zatrzymano kilka tysięcy mieszkańców, zarzucając im przynależność lub 
współpracę z polskim podziemiem niepodległościowym. Po brutalnym 
śledztwie sowieci wywieźli grupę około 600 osób. Ich los do tej pory nie 
jest znany. Pomnik na wzgórzu wzniesiony latem 1991 roku upamięt-
nia ofi ary największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu 
II wojny światowej”.

I jeszcze jeden symbol na tym wzgórzu. W maju 2006 roku leśnicy 
Nadleśnictwa Pomorze posadzili dąb papieski wyhodowany z nasion dębu 
Chrobry poświęconych przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Pomnik w Gibach upamiętniający ofi ary obławy dokonanej przez NKWD w 1945 roku
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Wielokulturowa Sejneńszczyzna

Krzysztof Czyżewski, współzałożyciel Fundacji Pogranicze odgrywa-
jącej niezwykłą rolę w pracy edukacyjno-artystycznej na Sejneńszczyźnie, 
w Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego wydanej w 2008 roku napisał mię-
dzy innymi: „Sejny i Krasnogruda leżą w pobliżu tak zwanego Trójstyku, 
miejsca niezwykłego w tej części Europy, gdzie od XV wieku spotykają się 
niezmiennie granice trzech państw: dawniej Królestwa Polskiego, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Zakonu Krzyżackiego. Dzisiaj Polski, Litwy i ob-
wodu kaliningradzkiego, w pobliskim sąsiedztwie oddzielonych od Polski 
i Litwy linią Schengen Ukrainy i Białorusi. Trzeba też pamiętać, że na tym 
skrawku kontynentu trudno było znaleźć coś bardziej niestałego od gra-
nic państwowych. Spotkać tam można ludzi, którzy nie zmieniając przez 
całe życie miejsca zamieszkania, byli obywatelami trzech, a nawet czterech 
państw. Ta ziemia jest domem Polaków, Litwinów, Rosjan, Białorusinów, 
Cyganów (Romów), Tatarów, Ukraińców i Łemków, Karaimów. Nosi też 
ślady pozostałe po Jaćwingach, Prusach, Żydach, Rosjanach, Niemcach, 
Ormianach”…

Na Suwalszczyźnie mieszka około ośmiu tysięcy Litwinów (według 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku). W gminie Puńsk stano-
wią oni 80% mieszkańców. Nazwa miejscowości – Punskas – pochodzi 
od osadników przybyłych z Puni nad Niemnem. Do 1795 roku ziemia 
ta należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nad dużą wsią dominują 
wieże kościoła neogotyckiego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
wybudowanego 130 lat temu. Nabożeństwa w języku litewskim są od-
prawiane nie tylko w Puńsku, ale także w sejneńskiej bazylice, kościele 
w Smolanach oraz w kaplicach w Widugierach, Żegarach i Suwałkach. 
Centrum kultywowania litewskiej odrębności narodowej jest Dom Kultury 
Litewskiej w Puńsku. Działa przy nim sześć zespołów artystycznych skupia-
jących ponad 300 amatorów: zespół folklorystyczny Alna, chór Dzukija, 
kapela Klumpe, zespoły taneczne Puniukai i Jotva. 

W pobliskich Krejwianach na polodowcowym głazie umieszczono 
tablicę poświęconą Povilasowi Matulevieiusovi (Pawłowi Matulewiczowi), 
który żył w latach 1850–1929. Mówiono o nim „knygnesys”, czyli nosiciel 
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Skansen Zagroda Litewska w Puńsku 

Wnętrze litewskiej chaty w skansenie w Puńsku
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książek – tak określano na Litwie patriotów-przemytników. Po powstaniu 
styczniowym ukazem carskim z 1865 roku zakazano drukowania książek 
w alfabecie łacińskim. Wolno było publikować jedynie w cyrylicy. To była 
kara zarówno za uczestnictwo w powstaniu, jak i próba przyspieszenia rusy-
fi kacji Litwinów – narodu małego i jednocześnie upartego. Mimo zakazów 
Litwini sprowadzali, a raczej przemycali, książki drukowane w ich języku 
w Prusach Wschodnich, Tylży i Ragnecie. Po I wojnie światowej, po od-
zyskaniu niepodległości, postawiono w Kownie pomnik „nosiciela książek” 
przedstawiający wieśniaka dźwigającego worek – nieznanego, bezimiennego 
bohatera odrodzenia narodowego. Ukazujące się w Puńsku od 1960 roku 
czasopismo „Auszra” („Jutrzenka”) narodziło się w 1883 roku w pruskiej 
Ragnecie, skąd przemycano je i kolportowano na Litwę.

Niebywałym miłośnikiem Prus i Jaćwingów jest Petro Lukosevieiaus 
(Piotr Łukaszewicz), który od kilku lat wznosi za swoje pieniądze Osadę 
Jaćwiesko-Pruską na wzór niegdysiejszych. Znajduje się ona pod Oszki-
niami w Szilaine, na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Sejneń-

skie. Okolicę i teren osady 
szczególnie upodobały sobie 
bociany i żurawie. Prace nad 
odtworzeniem drewniano-
-kamiennych obiektów są 
konsultowane z historykami 
i archeologami. Kurhany, 
miejsca kultu, wartownie 
i grody, kamienie rytualne – 
wywołują na zwiedzających 
wrażenie przeniesienia się 
o 1000 lat wstecz. Topogra-
fi a terenu jest urozmaicona: 
mokradła, laski, łąki i pagóry. 
Największe tłumy gromadzą 
się podczas ceremonii Nocy 
Świętojańskiej obchodzonej 
wedle pogańskich zwyczajów.

Szilaine – wejście do grodu warownego
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Szilaine – odtworzona osada jaćwiesko-pruska

Kamienie rytualne w Szilaine 
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Sejny – miasto pogranicza

Podobnie jak nad Wigrami góruje pokamedulski zespół klasztorny, 
tak nad Sejnami, 30 km na wschód, wznoszą się dwie wieże wysokie na 
47 m, zwieńczone barokowymi cebulastymi hełmami. W 1610 roku 
dominikanie zaczęli budowę bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny i klasztoru. Prace dobiegły końca dopiero w latach 1690–1706. 
Jednak początki Sejn sięgają prawie wiek wstecz od rozpoczęcia tej 
budowy. Król Zygmunt I obdarował tereny nad jeziorem Sejny i rze-
ką Marychą kniaziowi Iwanowi Wiśniowieckiemu. Przez 70 lat był tam 
dwór i wioska. W 1593 roku dobra nabył Jerzy Grodziński, starosta przerośl- 
ski i płotelski, który następnie założył tu miasto. Nie doczekawszy się 
potomstwa, przekazał dobra na zbożny cel. Cały majątek oddał aktem 
fundacyjnym w 1602 roku dominikańskim zakonnikom z Wilna. 
W XVIII wieku w klasztorze przebywało na stałe 40 zakonników, 
kleryków i oblatów. W rozwoju miasta odcisnęli ślad nie tylko du-

Podominikański zespół klasztorny w Sejnach
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Ołtarz główny w sejneńskiej bazylice
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chowy, ale też ekonomiczny. Zorganizowali słynne na Litwie odpusty, 
a w1768 roku wystarali się o przywilej zezwalający na sprowadzenie do 
Sejn kupców i rzemieślników żydowskich. Aby zachęcić ich do osie-
dlania się, wybudowali drewnianą synagogę. W niedługim czasie Żydzi 
stanowili już jedną trzecią mieszkańców Sejn. 

Historia dominikanów potoczyła się podobnie jak kamedułów wigier-
skich. Rząd pruski po III rozbiorze skonfi skował ich grunty, lasy i jeziora. 
Dokonał kasaty klasztoru, a zakonników przeniesiono do Różanegostoku 
pod Dąbrową Białostocką. Życie jednak nie zamarło w dawnych murach 
klasztoru. W następnych latach powstała szkoła, którą kierował ksiądz Woj-
ciech Szwejkowski, pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Później 
powstało tam seminarium duchowne, które miało duży wpływ na umac-
nianie ducha narodowego wśród inteligencji litewskiej.  

Na początku XX wieku Sejny zamieszkiwało 60–70% Żydów. Przed 
samą II wojną światową było ich tylko 30%. Prócz Polaków i Litwinów, 
kilka procent populacji stanowili ewangelicy. To była inteligencja sejneńska, 
przedstawiciele władzy i ofi cerowie KOP-u. Po wkroczeniu hitlerowców 
większość z nich nie zgodziła się na podpisanie folkslisty, więc trafi ła do obo-
zów koncentracyjnych. Obecnie z sześciu tysięcy mieszkańców dwa tysiące 
to Litwini. Dla nich to ważne miejsce. Przed Bazyliką w listopadzie 1999 
roku stanął pomnik biskupa Antanasa Baranauskasa (Antoniego Baranow-
skiego). Jest on zaliczany do klasyków poezji litewskiej. Był zwolennikiem 
unormowania stosunków z Polakami. Społeczność litewska długo czekała 
na ten monument. Świadczy to o tym, że przeszłości nie da się zamknąć 
w kuferku i odstawić do lamusa. Nie może ona jednak zdominować są-
siedzkich stosunków.

Krasnogruda pamięta o Miłoszu

Na zachodnim brzegu jeziora Hołny na początku XVIII wieku stanął 
dwór wybudowany przez Macieja Eysmonta. Majątek w Krasnogrudzie 
w 1857 roku odziedziczył Teofi l Kunat, a po jego śmierci dwaj syno-
wie. Jednym z nich był Zygmunt, dziadek Czesława Miłosza ze strony 
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Biała Synagoga w Sejnach

Fragment miasteczka z bazyliką
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matki. Przed II wojną światową do włości należało 344 ha ziemi. Były to 
pastwiska i lasy. W latach trzydziestych ubiegłego wieku Gabriela Lipska 
i Janina Niementowska, ciotki Czesława, prowadziły pensjonat dla 
20 letników. Andrzej, brat Czesława Miłosza, wspominał po latach tamte 
pobyty w książce Dom nad Marychą napisanej przez Romualda Karasia: 
„W Krasnogrudzie było pięknie. Stary modrzewiowy dwór stał na wzgó-
rzu. Otaczał go park dotykający jeziora Hołny. Dalej rozciągały się piękne 
lasy, z których dziś pozostały tylko chaszcze”. 

Czesław Miłosz jako gimnazjalista, a potem student Uniwersytetu 
im. Stefana Batorego w Wilnie bywał w Krasnogrudzie latem, by „odży-
wić się w pensjonacie u wujostwa”. Tam rodziła się jego dojrzała poezja. 
W 1934 roku napisał wiersz Wieczorem wiatr, a w 1935 roku – Ptaki. 
Po II wojnie światowej dobra krasnogrudzkie zostały rozparcelowane, dwór 
i park przejęły Lasy Państwowe. Zamieszkał tam gajowy i pracownicy leśni. 
Miłosz na krótko odwiedził Krasnogrudę w 1951 roku. Dojechał z Krasno-
pola bryczką po bruku, a z Sejn żwirowymi duktami. Kolejny raz zajechał 
tam po prawie 40 latach, we wrześniu 1989 roku. Opuszczony dworek 
chylił się ku upadkowi, 16-hektarowy park zarósł chwastami, zdziczał. 
I gdyby nie starania Fundacji Pogranicze, dwór zapadłby się pod ziemię. 

Latem 1990 roku z Czarnej Dąbrówki na Kaszubach w stronę Sejn 
wyruszyła grupa młodych ludzi. Jechali wozem konnym wyładowanym sce-
nografi ą i kuchnia polową. Grupa zawiązała się na Kaszubach w połowie lat 
osiemdziesiątych XX wieku, aby urządzać między innymi Międzynarodowe 
Spotkania Kultury Alternatywnej. Krzysztof Czyżewski – dyrektor zarządu 
Fundacji Pogranicze, w którego skład wchodzą jego żona Małgorzata oraz 
Bożena i Wojciech Szroederowie – wspomina: „Docieraliśmy na trudne 
pogranicza, na których żywa była pamięć wojen i sąsiedzkich konfl iktów. 
Już przez 22 lata nie dajemy sobie odebrać wiary, że podróż była rzeczywista 
i trwa nadal”. 

Od Lasów Państwowych Fundacja wydzierżawiła Krasnogrudę. 
Natchnęła dworek i otoczenie życiem, twórczością kulturalną. Nad Hoł-
nami odbywają się koncerty, spektakle i imprezy artystyczne. Czesław 
Miłosz i jego brat Andrzej symbolicznie przekazali Krasnogrudę fundacji, 
obejmując honorowy patronat nad Międzynarodowym Centrum Dialogu. 
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Odrestaurowany dwór w Krasnogrudzie – siedziba Fundacji Pogranicze

Jezioro Hołny
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30 czerwca 2011 roku odrestaurowany obiekt w pełnej krasie udostępniono 
zwiedzającym. Na czerwonym ganku widnieje motto: „Biada temu, kto 
wyrusza i nie wraca. Oskar Miłosz”. W 85% fundusze na rewitalizację po-
chodziły z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, reszta z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace trwały dwa lata. Pozostawiono 
fragmenty starych XVIII-wiecznych fundamentów i dobrze zachowane 
elementy drewniane. 

Krasnogruda to jedyne miejsce w Polsce poświęcone pamięci Noblisty. 
Nie jest to typowe muzeum. We dworze mieści się wystawa poświęcona ży-
ciu i twórczości poety, w ofi cynie biura Fundacji Pogranicze są zaś pracow-
nie artystyczne. Ptasznik, czyli dawny kurnik, to sala koncertowa i pracow-
nia ceramiczna. Prowadzone są tam zajęcia dla młodzieży z Sejn, Poznania, 
Białegostoku i innych miast, osób niepełnosprawnych oraz uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie Trakt Krasnogrudzki od kilku 
lat uczestniczy młodzież pogranicza polsko-litewskiego, okoliczni mieszkań-
cy, samorząd i nauczyciele. Jak piszą twórcy tego programu: „odzyskano 
pamięć tego miejsca, eksplorowano jego tradycję i konteksty kulturowe, 
prowadzono pracownie artystyczne, warsztaty archeologii, kształtowania 
przestrzeni, ekologii i komunikacji społecznej”.

W Sejnach Fundacja ożywiła Białą Synagogę (w czasach komuny 
był tam magazyn nawozów i zajezdnia komunikacyjna) i dawną jesziwę, 
w której mieści się Dom Fundacji Pogranicze. Spektakle teatralne, koncerty 
muzyczne, wystawy – nie sposób wymienić wszystkich form publicznych 
aktywności. Podczas wakacji Sejneńskie Spotkania z Nauką proponują 
wysłuchanie cyklu wykładów fi zyków i biologów, głównie z warszawskich 
uczelni i ośrodków naukowych. Profesorowie, przerywając na chwilę letni 
wypoczynek nad urokliwymi sejneńskim jeziorami, dzielą się swą wiedzą 
w sposób dostępny i popularnonaukowy. 

Nikogo nie trzeba już też namawiać na występy 20-osobowej Or-
kiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego lub Sejneńskiej Kapeli Kresowej 
prowadzonej przez Miejski Dom Kultury. Podczas ich koncertów synagoga 
pęka w szwach.
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LOKALNE PRZYSMAKI 

Gdzie jak gdzie, ale na Sejneńszczyźnie lokalna kuchnia jest 
narodowościową mieszanką smaków i zapachów potraw, których 
nie spotkamy poza tym północno-wschodnim regionem Rzecz-
pospolitej.

Choćby sękacz wyglądający jak kloc drewna z sękami, wypie-
kany z jajek, mąki, cukru, masła i kwaśnej śmietany, który trafi ł na 
Suwalszczyznę na początku XX wieku. Nie jest więc rdzennym, 
lokalnym przysmakiem od dawien dawna. Przepisy przywędrowały 
z Prus Wschodnich, gdzie zwał się bankuchen (ciasto drzewne). 
A ciasto znane było w Berlinie już w połowie XVIII wieku. 

Mrowisko to natomiast słodka ozdoba świątecznych stołów. 
Wypiek o delikatnych, jasnożółtych płatkach ciasta przysypanych 
makiem, bakaliami, rodzynkami i polanych naturalnym wielo-
kwiatowym miodem. 

W każdej pogranicznej (i nie tylko) restauracji czy barze 
w jadłospisie obowiązkowo muszą być kartacze – ziemniaczane 
kule wypełnione gałką z mięsa baraniego, wieprzowego lub cielę-
cego. Na Litwie zwą je cepelinami (od niem. zeppelin), ponieważ 
kształtem przypominają sterowce. Od popularnych pyz różnią 
się wielkością i kształtem, a także większą ilością surowych tar-
tych ziemniaków.

Kołduny, czyli małe gotowane pierożki z ciasta pszennego kie-
dyś nadziewano surowym mięsem i łojem baranim. W okolice Sejn 
prawdopodobnie dotarły one wraz z Karaimami i Tatarami. Polska 
nazwa kołduny wywodzi się z litewskich „koldunas” – pierogi.

Również kiszka ziemniaczana jest znana na całej Suwalszczyź-
nie. Do Sejn dotarła z Kurpi – tak uważają znawcy tematu. Adam 
Chętnik w publikacji Pożywienie Kurpiów napisał, że identyczną 
kiszkę spożywano w okolicach Nowogrodu i Ostrołęki nawet 
przed 1910 rokiem. Sporządza się ją z wieprzowych oczyszczonych 
jelit wypełnionych farszem z utartych, odpowiednio doprawionych 
ziemniaków. Pieczone są w piekarniku aż do zarumienienia skórki.
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Nie skosztować kindziuka 
w Puńsku czy Sejnach, to jakby tam 
nie być. Wymyślili go Tatarzy, któ-
rzy przygotowywali pożywienie tak, 
aby nie psuło się podczas dalekich 
wypraw łupieżczych. W tym celu 
napełniali surowym mięsem błony 
pochodzące z końskich żołądków. 
Odpowiednio przyprawiane mięso 
było w ten sposób zakonserwowane, 
zachowując wszakże walory smako-
we. Wraz z osadnictwem tatarskim 
przysmak trafi ł na tereny polsko-li-
tewskie. 

Melchior Wańkowicz tak pisał 
o kindziuku: „Na zimę przygotowy-
wano dla czeladzi tak zwany kindziuk 
– brzuch wieprzowy, tęgo nabity ob-
rzynkami mięsa, zaprawiony saletrą 
z korzeniami i wędzony. Podawano 
go często z masłem i razowym chle-
bem.”

Chleb mógł być pieczony na 
kalmusie, czyli tataraku. Wypiekano 
go w piecach chlebowych. Stoso-
wano głównie mąkę żytnią, wodę, 
sól i zakwas fermentacyjny pobrany 
z poprzedniego ciasta. Razowy chleb 
miał niepowtarzalny aromat. Dziś już 
rzadko można spotkać gospodynię 
potrafi ącą upiec chleb na kalmusie.
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Sękacz i mrowisko (J.J.)

Smażona stynka (J.J.)

Babka ziemniaczana, kartacze 
i kiszka (J.J.)



·  103  ·

Pogranicze

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Sejny i okolice

Sejny to miasto powiatowe oddalone o 10 km w linii prostej od gra-

nicy litewskiej. Do przejścia drogowego w Ogrodnikach jest 13 km. 

Przenocować można w hotelu Skarpa. Domu Litewskim, zajazdach 

Morena i Karczma. Ceny są przeciętne: 40–75 zł od osoby. Kuchnia 

oferuje wspomniane wcześniej dania polsko-litewskie. 

Oferta agroturystyczna w okolicy przekracza 40 gospodarstw; ceny 

za łóżko to 20–35 zł. W Posejnelach państwo Miszkielowie oprócz 

noclegu i szerokiego wyboru gastronomicznego oferują możliwość po-

rozumienia się z nimi w językach: niemieckim, angielskim i rosyjskim. 

Jak widać, coraz więcej jest takich miejsc na Podlasiu, w których pod 

wiejską strzechą obcokrajowcy dogadają się z gospodarzami.

Klasztor podominikański można zwiedzać codziennie w godz. 

9:00–17:00. Wejście kosztuje zaledwie 3 zł. 

Muzeum Ziemi Sejneńskiej w dawnym Pałacu Biskupów zaprasza 

w swe podwoje za jedyne 4 zł (pon.–niedz. 9:00–17:00). 

Biała Synagoga jest otwatra w lipcu i sierpniu (wt.–sob. 10:00–18:00; 

niedz. 11:00–17:00). Za wstęp na wystawy dorośli płacą 5 zł, a dzieci 

3 zł. Cena biletów na koncerty wynosi 20–25 zł. 

Do Krasnogrudy dojeżdża się z Sejn przez Żegary nad malowniczym, 

rynnowym jeziorem Gaładuś – około 10 km. Za wstęp do dworu trze-

ba zapłacić 7 zł (ulgowy bilet 6 zł). W kawiarence literackiej Piosenka 

o Porcelanie można napić się dobrej kawy, herbaty i spróbować 

domowego ciasta. 
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 • Puńsk i okolice

Puńsk leży bliżej Szypliszek (8 km) niż Sejn (30 km). Jest tam hotel 

Sodas z restauracją, którego właścicielem jest Piotr Krakowski. Ceny 

w hotelu wynoszą 25–30 zł od osoby. 

Wyjeżdżając z Puńska w kierunku Trakiszek warto zwiedzić poło-

żony przy drodze skansen Zagroda Litewska oddany do użytku 

w 1992 roku. Po raz pierwszy odbył się tam wtedy Festiwal Teatrów 

Stodolnych. Obok znajduje się Zajazd Litewski stylizowany na drew-

nianą architekturę z XIX wieku; serwuje dania regionalne. Jest on 

otwarty w godz. 11:00–22:00. 

Do Szilajne koło Oszkini, czyli Osady Jaćwiesko-Pruskiej dociera się 

od strony Puńska (6 km), jadąc przez przejazd kolejowy w Trakiszkach 

i skręcając za nim w prawo. Wzdłuż torów dojeżdża się na miejsce, 

niedaleko od jeziora Sejwy. Tablice przydrożne pokazują kierunek 

do osady. 

Turyści odwiedzający rezerwaty w Puszczy Augustowskiej niedaleko 

Gib: „Pomorze”, „Tobolinka”, „Łempis” i „Kukle” (6–8km od Berżnik) 

mogą zatrzymać się w Gościńcu Kukle nad jeziorem Pomorze. Jest 

tam 350 miejsc noclegowych i 50 miejsc w drewnianych domkach. 

Ceny: 100 zł ze śniadaniem (w sezonie) w pokoju dwuosobowym, 

220 zł w Wiejskiej Chacie, 250 zł (ceny bez wyżywienia) w Glinianym 

Domku. Wynika z tego, że właściciel, Zygmunt Modzelewski, docenia 

miłośników wiejskich i glinianych chat, proponując im podwójną cenę. 

Ponadto są kwatery agroturystyczne, choćby w Zelwie. W tej zatopio-

nej w piaskach i sosnach puszczańskiej XVIII-wiecznej osadzie 250 lat 

temu mieszkańcy żyli z produkcji gontów na potrzeby kamedulskiego 

klasztoru. Ceny są tam niezwykle przystępne, a spokój niebiański. 

Stąd wystarczy przebyć tylko 10 km na południe leśną drogą, aby 

dotrzeć do trójstyku granic polsko-litewsko-białoruskiej. Lepiej wziąć 

portfel, bo straż graniczna każe mandatami niezgłoszone wcześniej 

osoby zbliżające się do pasa granicznego strefy Schengen. 
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SZLAKIEM 
CZARNEJ HAŃCZY
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Szlakiem Czarnej Hańczy

„K       rasę dawnej guberni augustowskiej, obecnie w znacznej swej części                                                             
 ogarniętej województwem białostockim, stanowi słynna puszcza 

Augustowska. Od granicy Litwy Kowieńskiej i Prus Wschodnich do Niem- 
na, a na południu – do Biebrzy rozparła się puszcza malownicza i przebo-
gata, przecięta kanałem Augustowskim i Czarną Hańczą, tęskniąca za Białą 
swoją siostrzycą, płynącą poza sztuczną rubieżą, przekreślającą wielkie dzieło 
Jagiellonów. Bory puszczańskie i grondy stłoczyły się wokół pięknych jezior 
i zazdrośnie strzegą ich odwiecznego spokoju i zadumy o dalekich wiekach, 
gdy praźródła ich biły spod martwej lawiny lodowej, cofającej się na północ, 
ku swej skandynawskiej, dalekiej, granitowej macierzy”.

Tak w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku pisał Ferdynand 
Antoni Ossendowski (geograf, chemik, podróżnik i myśliwy, żyjący 
w latach 1878–1945) w dziele zatytułowanym Puszcze Polskie. Poprzednie 
dwa tomy to Huculszczyzna i Polesie. 

Ponad 600 lat temu nieprzebyte lasy rosły na opustoszałych grodach 
i osadach pojaćwieskich. Granica między Puszczą Przełomską a Perstuńską 
w przybliżeniu biegła nurtem Czarnej Hańczy i jeziorem Wigry. Nazwy 
puszcz pochodzą od zarządzających nimi w XV wieku dworów: Przełomu 
– nad Niemnem na północ od Grodna oraz Perstunia – 4 km za obecną 
granicą polsko-białoruską. 

Pierwszymi osadnikami byli osocznicy zwalczający nielegalne wyręby, 
kłusownictwo i bezprawne korzystanie z wchodów, czyli dóbr puszczańskich. 
Ale nie tylko oni. Knieje i śródleśne polany penetrowali: bartnicy, budnicy, 
sianożęcy, smolarze i rybacy, którzy zakładali pierwsze wsie. Na początku 
XVI wieku na puszczańskie tereny śmielej wkraczali od północy Litwini, 
od wschodu Rusini (wśród nich potomkowie Jaćwingów), a od południo-
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wego zachodu Mazowszanie. W latach trzydziestych XVI wieku królowa 
Bona przeprowadziła rewolucję. Dążąc do wzmocnienia władzy monarszej 
poprzez niezależność fi nansową, powiększała dobra królewskie w Koronie 
i na Litwie. Zapoczątkowała też tak zwaną pomiarę włóczną, czyli koma-
sację gruntów, zakładała wsie i miasteczka. Jej syn, Zygmunt II August, 
w 1557 roku nadał prawa miejskie osadzie leżącej na Starym Gościńcu 
łączącym Grodno z Warszawą i Krakowem. Nazwano ją, rzecz jasna, 
Augustowem. Przez następne stulecie rozkwitała gospodarka folwarczna, 
zakładano tartaki, rudnie, smolarnie, dziegciarnie prowadzone przez 
drobną szlachtę i chłopów mazowszańskich. Aż nadszedł A.D. 1667.

Zaczęło się od kamedułów

Co ciekawego wydarzyło się w tymże 1667 roku?
Król Jan Kazimierz II obdarował zakon kamedułów wyspą na jeziorze 

Wigry. Fundacja ta była jednocześnie prośbą do Pana Boga o odwrócenie 
klęsk trapiących Polskę przez cały czas jego panowania – tak opisał to wyda-

Pomnik króla Zygmunta Augusta, założyciela miasta



Fragment Rynku w Augustowie

Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach
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rzenie Zygmunt Gloger (Encyklopedia staropolska, t. II, s. 319). Zakonnicy 
przywędrowali do Polski z Toskanii na początku XVII wieku. Mieszkali 
w słonecznej Italii w klasztorze Campo Di Malduli (stąd spolszczona nazwa 
– kameduli). Po przybyciu nad Wigry z Pożajścia na Litwie, połączyli wyspę 
z brzegiem jeziora szeroką groblą, zbudowali także most na Czarnej Hańczy. 
Jako zapobiegliwi gospodarze etapami wznosili swą siedzibę – najpierw ere-
my i budynki gospodarcze, potem świątynię, wieżę zegarową i dom kancler-
ski. Świątynię erygowano w 1745 roku. Założenie zespołu klasztornego jest 
barokowe, ale budowle zachowane do dziś są w stylu pseudobarokowym. 

Świątobliwi nie zapominali jednakże o życiu doczesnym: powstał więc 
ogród warzywny i stawisko, w którym hodowano karpie, podobnie czynio-
no w innych klasztorach. Przeorali gospodarczo całą dziką, zalesioną okoli-
cę. Zakładali smolarnie, rudy, cegielnie i huty. Zachęcali do osiedlania się na 
tych terenach. Osadnikami byli głównie chłopi przybywający z Mazowsza. 
Z czasem małe śródleśne osady przekształciły się we wsie. Kameduli czerpali 
zyski z rybołówstwa, karczm, handlu i wyrębu lasu. W latach osiemdzie-
siątych XVII wieku założyli Suwałki. Ekspansja ekonomiczno-osadnicza 
nie przebiegała jednak łatwo. Dobra klasztorne graniczyły od wschodu 
z terenami należącymi do króla, choć formalnie do wielkiego księcia. Spory 
z komisarzami królewskimi spowodowały, że część ziemi wyłączono spod 
dzierżawy kamedulskiej. Zakonnikom pozostawiono tereny nad Wigrami 
i Czarną Hańczą. Dla lepszego administrowania obszarami leśnymi osa-
dzono strażników. W 1800 roku kameduli ostatecznie opuścili półwysep 
wigierski, kiedy to władze pruskie po III rozbiorze skonfi skowały ich dobra. 
Trafi li wówczas do podwarszawskich Bielan.

Bryła pokamedulskiego zespołu klasztornego z wieńczącymi ją dwie-
ma wieżami ukazuje się już z drogi wiodącej z Suwałk do Sejn. Odbu-
dowę i prace konserwatorskie zespołu zbombardowanego i spalonego 
w 1944 roku rozpoczęto po 1958 roku, choć kościołem zajęto się już po 
1946 roku. Trudno powiedzieć, czy wygląda okazalej dziś niż kiedyś. Może 
ogrom wspaniałości miał klasztor w czasach kamedulskich? Sadowiony na 
dwóch tarasach, opasany oporowymi murami wysokimi na 7 m składa 
się z kilku obiektów: domu furtiana, pałacu biskupiego, domu kancler-
skiego, eremów, budynków gospodarczych i barokowego, jednonawowego 



Wigry. Widok z murów dawnego klasztoru kamedułów na jezioro 

Zmierzch nad Wigrami
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kościoła Najświętszej Marii Panny. Z osobno stojącej wieży zegarowej 
możemy podziwiać panoramę największego i najpiękniejszego akwenu 
na Suwalszczyźnie – jeziora Wigry.

Wigry – perła w parku

I znowu wracamy do Puszcz Polskich Ossendowskiego: „W otoku 
puszcz Perstańskiej i Przełomskiej kryło się niegdyś to ogromne, kapryśnie 
rozlane jezioro o brzegach zawile powyginanych, pociętych mnogością za-
tok, mniejszych zalewisk i przylądków, daleko na jezioro wybiegających. 
Od niepamiętnych czasów, od Mendoga i jego dziadów, łowami tu się 
zabawiali, a nieraz i z Prusami potykali się litewscy kneziowie, tropiąc tury, 
bawoły, żubry, łosie i niedźwiedzie…”.

Nazwa jeziora Wigry pojawia się w legendzie z czasów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Jedne źródła podają, że król Władysław Jagiełło, 
„namiętny łowiec”, spotkał na wyspie dwóch pustelników i nazwał starców 
„wiraj”, co po litewsku oznacza – mężowie. Inna wersja podaje, że książę 
Witold zatrzymał się tam na odpoczynek i spotkał czterech brodatych męż-
czyzn. Zapytał ich jak się nazywają. „Vyrai” (mężczyźni) – odpowiedzieli 
po jaćwiesku ukrywający się przed Krzyżakami wojownicy. A tak naprawdę 
etymologię tego znaczenia wyjaśnili badacze. Po jaćwiesku „vingrus” to 
krzywy, kręty, falujący. 

Jezioro ma powierzchnię około 21 km2, jego głębokość dochodzi do 
73 m w pobliżu Wysokiego Węgła, a linia brzegowa liczy 70 km. Na jezio-
rze jest 15 wysp. W jego okolicy poprowadzono 245 km szlaków i ścieżek 
edukacyjnych. Kopalnią wiedzy o jeziorze jest Muzeum Wigier w Starym 
Folwarku, gdzie w okresie międzywojnia pracował Alfred Lityński – pionier 
nowoczesnej polskiej limnologii. Placówką otwartą w 2009 roku kieruje 
dr Maciej Ambrosiewicz. Muzeum odwiedza rocznie ponad 20 tys. osób. 
Podróż w przeszłość, również multimedialna, zaczyna się w epoce lodow-
cowej 12 tys. lat temu i kończy w czasach współczesnych. Prowadzona jest 
tutaj działalność dydaktyczna dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Organizowane są wystawy okresowe przy współpracy z wieloma placów-
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Urozmaicona linia brzegowa jeziora liczy 70 km

Nowocześnie zaprojektowane Muzeum Wigier w Starym Folwarku
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kami, między innymi, z Muzeum Ziemi, Muzeum Geologicznym w War-
szawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, a także wystawy 
malarskie i fotografi czne.

W 1989 roku powstał Wigierski Park Narodowy. Od pięciu
lat jego dyrektorem jest dr inż. Jacek Łoziński, leśnik po warszawskiej 
SGGW. „Powierzchnia parku wynosi 150 km2; jej 63% zajmują lasy, a pra-
wie 20% – wody. W granicach parku znajdują się 42 jeziora. W Wigierskim 
Parku Narodowym nie ma jeszcze takiego tłoku jak choćby w Tatrach. 
Odwiedza go około 120 tys. gości rocznie. Zatrzymują się w licznych kwa-
terach i pensjonatach działających na terenie Parku i w jego sąsiedztwie. 
Magnesem przyciągającym turystów jest mało skażona przyroda, mozaika 
wód, otwartej przestrzeni, lasów, dynamicznego suwalskiego nieba i kra-
jobrazu kulturowego” – mówi dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Edukacja to jedno z najważniejszych zadań parku. W 2012 roku na 
Słupiu otwarto ośrodek Edukacji Środowiskowej. Kto ma siły i czas, ten 
udaje się na szlaki turystyczne, których jest 15 o łącznej długości 245 km.

W Wysokim Moście spotkałem leśniczego Zdzisława Zaborowskie-
go, pracownika WPN. Jest on kopalnią wiedzy o lesie, etnografi i, historii 
i zwierzynie Puszczy Augustowskiej. To on wymyślił ścieżki edukacyjne: 
„Las” w Krzywym i „Puszcza” w Wysokim Moście. 

Populację ssaków inwentaryzuje się co kilka lat. Bóbr to gatunek 
powszechny na Podlasiu (12–14 tys. sztuk), który nie ma wrogów poza 
wilkiem i rysiem. Tych ostatnich jest kilka i żyją w dużym rozproszeniu. 
Wilki przemieszczają się w kilku watahach, ale nie ma ich więcej niż 
50 sztuk. Łosie (300–400 sztuk) głównie przebywają na Kuriańskim 
Bagnie. W parku żyje kilka tysięcy jeleni, saren i dzików, natomiast zmniej-
szyła się populacja lisów. 

Zachodnie brzegi jeziora kuszą staroświecką atrakcją turystyczną – Wi-
gierską Kolejką Wąskotorową. Dzięki niej przeniesiemy się, jak w wehikule 
czasu, o sto lat wstecz. W 1910 roku Rosjanie położyli tory o szerokości 
60 cm na trasie Płociczno–Wasilczyki. Rozbudowywano je jeszcze przed 
I wojną światową. Gdy Rosjanie ustąpili, puszczańskie torowiska bu-
dowali Niemcy, by intensywnie wywozić drewno. Od lat dwudziestych 
XX wieku Polacy powiększali sieć „parową”. Kolejka kursowała do połowy 
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lat osiemdziesiątych. W 1991 roku wpisano ją do rejestru zabytków. Nie 
wiadomo, jak dalej potoczyłyby się jej losy, gdyby nie mieszkaniec Płociczna, 
pan Stanisław Huryn, który wyremontował tory, odzyskał tabor i 19 maja 
2001 roku spalinowa lokomotywa z wagonikami zaczęła wozić turystów 
na trasie z Płociczna do Krusznika. Sprzęt jest międzynarodowy. Składa się 
z lokomotyw: trzydziestokonnej GLS30 z Gliwic (rocznik 1954), czterdzie-
stokonnej WLS 40 z Poznania (rocznik 1966) i stukonnej V10C z Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej, a także z trzech wagonów krytych 
i czterech bez dachu. Pociąg pokonuje trasę z szybkością 15 km/godz. 
Podróż w dwie strony (tam i z powrotem) trwa 2 godz. 40 min. Po dro-
dze są cztery przystanki z infrastrukturą edukacyjną przygotowaną przez 
WPN. Na jednym z nich można zapoznać się z bindugą nad Wigrami, na 
kolejnym, w Bartnym Dole, zaopatrzyć się na stacyjnym stoisku w mio-
dy ekologiczne, więc niezbyt tanie. W Kruszniku kończy się przejażdżka 
w trzywagonikowym składzie. Przez kilkanaście minut można odetchnąć 
od zawrotnej szybkości „wigierskiego ekspresu”, uspokoić serce, opanować 
dzieci i, gdy doskwiera upał, schłodzić gardło zimnymi napojami.

Wigierska Kolejka Wąskotorowa
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Z nurtem rzeki 

Mało który z pasjonatów turystyki kajakowej nie spływał tą „rzeką 
legendą”. Czarna Hańcza jest najpiękniejszą rzeką Pojezierza Suwalskie-
go i Równiny Augustowskiej. Latem, w lipcu, sierpniu jest niemal tak 
zapchana kajakami, jak Augustów TIR-ami. Źródłowe cieki wypływają 
ze wzgórz (245 m n.p.m.) koło wsi Soliny, niedaleko Wiżajn. Ujście do 
Niemna po 142 km znajduje się na wysokości 83 m n.p.m. Do Suwałk 
rzeka ma charakter górski. Po wypłynięciu z Wigier leniwie meandruje, a za 
Wysokim Mostem zagłębia się w Puszczę Augustowską. Najatrakcyjniejszy, 
typowo puszczański odcinek spływu zaczyna się za leśniczówką Łozki koło 
Dworczyska. Trasa wiedzie między stromymi brzegami zarośniętymi gęstym 
borem iglastym z pojedynczymi dębami. Jest silny prąd, a więc woda sama 
niesie do stanicy w Jałowym Rogu. Z Wigier do Rygola płyniemy dwa lub 
trzy dni. I nagle jak w bajce są dwie drogi – na lewo do Niemna, na prawo 
do Augustowa; obie – Kanałem Augustowskim. 

Po drodze z Wigier mijamy ponad 200-letnie wioski. Studziany Las 
założono przed 1754 rokiem. Stały tam niegdyś 22 drewniane domy z mi-
sternie zdobionymi gankami, okiennicami i drzwiami frontowymi. Przed 
laty był tam ośrodek garncarski prowadzony przez braci Jurgielewiczów, 
a Stanisław Rydzewski rzeźbił w drewnie ptaszki, zabawki i świątki. Sielska 
atmosfera wsi Sarnetki leżącej pod lasem, niedaleko prawego brzegu, prze-
nosi wyobraźnię w XVIII wiek. Założyli ją rudnicy Milewscy na miejscu 
istniejącego wcześniej wchodu bartników Sernetkowiczów. We Frąckach, 
po drugiej stronie Głębokiego Brodu, istniała rudnia – własność Frącka 
Milewskiego. Wieś należała do wolnych chłopów. W XVIII wieku osiedlili 
się tam również robotnicy drzewni zwani sążniarzami.

Nadleśnictwem Głęboki Bród, obejmującym ponad 9,5 tys. ha lasów, 
od 12 lat kieruje Tadeusz Wilczyński. Od stycznia 1989 roku część obszaru 
nadleśnictwa weszła w granice Wigierskiego Parku Narodowego. 

„Teren, na którym gospodarujemy to głównie bór świeży i bór miesza-
ny świeży. Przeważa sosna augustowska odznaczająca się doskonałą jakością 
drewna. Okazałym jej egzemplarzom nadano rangę pomników przyrody. 
Jest ich 12. Najgrubsza sosna nazwana Piękną ma 318 cm w obwodzie 
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i 39 m wysokości. Średni wiek 
drzewostanu wynosi u nas około 
62 lata, ale bywają też i 160-letnie 
sosny. Nadleśnictwo leży na skrzy-
żowaniu dwóch szlaków: drogo-
wego i wodnego. Ten pierwszy 
prowadził z Korony na Litwę, do 
Wilna. Wodnym spławiano drew-
no. Kiedyś nurt Czarnej Hańczy 
był bardziej wartki, a rzeka zasob-
niejsza w wodę, więc nie sprawiał 
kłopotów transport tratew tą rze-
ką” – mówi nadleśniczy.

Nadleśnictwo zabrało się za bardzo ambitny program: reintrodukcję 
głuszca. Na ten cel otrzyma z programu Unii Europejskiej duże fundusze. 
Jest nadzieja, iż w ciągu pięciu lat przywrócona zostanie populacja, która 
gwałtownie maleje. Dawno temu Puszcza Augustowska była liczna w ten 
gatunek ptaków, ale zmieniły się warunki środowiskowe, dlatego głuszec 
jest zagrożony wymarciem.

Parę kilometrów od Głębokiego Brodu, w środku lasu znajduje się 
osada Buduk. Ot, zwykła gajówka, budynki: mieszkalny, gospodarczy 
i stodoła. Każdego roku 21 lipca ta „czarodziejska osada” Buduk ożywa. 
Melduje się tam kilka kapel jazzowych i dają czadu. Świetna akustyka niesie 
nowoorleańskie i dixielandowe rytmy z górnej półki w głuszę puszczy. „Jazz 
na Buduku” przed ośmiu laty wymyślił gospodarz tych włości, Tadeusz 
Wilczyński. Zwykle zjeżdża tłum ludzi, a stodoła staje się sceną. Można 
powiedzieć, że piknik jazzowy stał się tradycją tego miejsca. 

Od Biebrzy do Niemna

Kanał Augustowski to świetny projekt i wykonanie przede wszyst-
kim polskich inżynierów i wojskowych z XIX wieku. Ale nie tylko, bo 
w pracach również brali udział: Maurycy Hauke, Dominique Bazaine, 

Tadeusz Wilczyński, nadleśniczy 
z Głębokiego Brodu opowiada o lesie
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Jan Ch. Malletski de Grandville. Zamierzeniem budowniczych kanału 
było poprowadzenie drogi wodnej łączącej Narew (przez Biebrzę) z Nie-
mnem i Windawą nad Bałtykiem. Pomysł zrodził się w 1823 roku, gdy 
Prusy nałożyły na Królestwo Polskie drakońskie cła na Wiśle. Przestał 
się wówczas opłacać eksport płodów rolnych, drewna i materiałów bu-
dowlanych przewożonych Wisłą do Gdańska. Zastanawiano się, jak 
ominąć tę handlową blokadę. W tamtych czasach nie było jeszcze dróg 
żelaznych; zaczęły one nieśmiało powstawać dopiero 20 lat później. 
Najszybszy i tani transport zapewniały tylko rzeki i kanały. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był minister skarbu, Franciszek Drucki-Lubecki. 
W 1823 roku wielki książę Konstanty wysłał ekipy polską i rosyjską na 
misję rozpoznawczą nad Biebrzę, Nettę, jeziora augustowskie i Niemen. 
Obie ekipy wykonały pomiary niwelacyjno-geodezyjne, a następnie 
opracowały projekty budowy kanału. W końcu maja 1824 roku car 
Aleksander I wybrał wykonawcę: korpus inżynieryjny wojsk Królestwa 
Polskiego pod dowództwem podpułkownika Ignacego Prądzyńskiego. 

Śluza Sosnówek po kapitalnym remoncie
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Nie był on specjalistą od spraw hydrotechnicznych, ale musiał podjąć 
się wykonania tego zadania.

„Pojechałem więc w Augustowskie, zabrawszy ze sobą brykę książek, 
z których dopiero po drodze uczyłem się zakładania kanałów, prostowania 
rzek…” – pisał we wspomnieniach.

Wielkim wyzwaniem logistycznym tamtych lat było przygotowanie 
bazy materiałowej: cegielni, huty i odlewni żeliwa, warsztatów ślusarskich, 
kowalskich i stolarskich, a także wdrożenie produkcji sztucznego wapna 
hydraulicznego. W roku 1825 rozpoczęto wznoszenie śluz. Początkowo 
szefem robót był Prądzyński, później po jego aresztowaniu w 1826 roku, ka-
pitan Jerzy Arnold, a następnie do powstania listopadowego podpułkownik 
Henryk Rossman. Wszystkie prace budowlane zakończono w 1839 roku. 
W czasie największego natężenia robót w sezonie pracowało fi zycznie siedem 
tysięcy ludzi. Każdą śluzę, a powstało ich 18, wznoszono przez dwa lata. Naj-
większe to: trzykomorowa śluza Niemnowo (czwartą komorę dobudowano 
w 2006 roku) i dwukomorowa Paniewo. Koszty budowy 102 km kanału 

Kanał Augustowski w okolicach wsi Płaska
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(w tym 40 km toru sztucznego) wyniosły 12 mln zł. Był on przystosowany 
do żeglugi dziennej. Silniki zastępowały konie ciągnące po nasypach barki 
i tratwy. Maksymalna wyporność statków wynosiła 100 ton. 

Nigdy na dobrą sprawę ta ogromna inwestycja hydrologiczna nie 
posłużyła celom, dla których ją stworzono. Zatrzymano budowę kanału 
Windawskiego – od Niemna przez Dubissę do Windawy nad Bałtykiem 
(obecnie: Ventspils na Łotwie). Postawiono tam 13 śluz z planowanych 26. 
Mimo dzisiejszej chęci dokończenia kanału wyrażanej przez Litwinów i Ło-
tyszy, racje ekonomiczne są temu przeciwne. Występują bowiem problemy 
z zaopatrzeniem w wodę. Różnica poziomów między Niemnem a Ventspils 
wynosi 150 m, co wymaga zbudowania 48 małych śluz. W końcu komu 
obecnie służyłby Kanał Widawski? Prawdopodobnie kilku tysiącom kaja-
karzy w sezonie.

W 1825 roku Prusy wycofały się z wojny celnej, a w połowie XIX 
wieku zaczęła się rozwijać sieć połączeń kolejowych. Ostatecznie rola ka-
nału ograniczyła się do transportu drewna do tartaku w Lipowcu, a od lat 
sześćdziesiątych XX wieku – do turystycznych spływów. Ogrom informa-

Pozostałości po bindudze w Nadleśnictwie Płaska
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cji o kanale daje wizyta w Muzeum 
Kanału Augustowskiego. Rocznie 
odwiedza je 3–4 tys. osób.

Wędrówka wzdłuż kanału jest 
fascynująca, szczególnie gdy prze-
wodnikiem jest Miron Zaniewski, 
inżynier nadzoru z Nadleśnictwa 
Płaska. Na tym terenie pracuje już 
43 lata. Ukończył Wydział Leśny 
w krakowskiej Akademii Rolniczej. 
Śmieje się, że po tej „górskiej szkole” 
powinien pracować raczej w Karpa-
tach. Wrócił pod Augustów, bo tam 
są jego rodzinne strony. Na ścianie 
gabinetu jego domku w Gruszkach 
wisi skóra basiora zastrzelonego 
w 1998 roku. To był ostatni rok, 

Zarastające jezioro Kruglak

Śluzowanie na Paniewie



·  122  ·

Szlakiem Czarnej Hańczy

kiedy wilki nie były objęte ochroną. Od wietrznika do końca polana (od 
nosa do końca ogona) skóra ma 198 cm długości. 

W latach 1973–1978 wyremontowano dwukomorową śluzę Panie-
wo. Różnica poziomów między jeziorem Krzywym a Paniewem wynosi 
6,5 m. Śluzowy ręcznie otwiera wrota zaledwie dwa razy dziennie. Nie-
wiele przepływa łódek i kajaków, bo kilka śluz na kanale jest jednocześnie 
remontowanych. Pomiędzy jeziorem Mikaszewo a Kruglak jest drewniany 
mostek. Nazwano go Mostkiem Dowgirda, a to dlatego, że w tym miej-
scu ponad 40 lat temu kręcono sceny do fi lmu Czarne Chmury. Główny 
bohater przejeżdżał przez niego konno. Dzisiaj miłośnicy turystyki konnej 
również mogą tędy cwałować, Lasy Państwowe wyraziły bowiem zgodę 
na poprowadzenie szlaku od Białobrzegów do śluzy Kurzyniec. Niewielki 
Kruglak jest podręcznikowym przykładem zarastającego jeziora. Środek, 
przypominający pływającą wyspę, porastają grzybienie i lilie wodne, bliżej 
brzegu – pałka wodna, tatarak i trzcina, na kępach traw rośnie olsza i brzo-
za, a już na urwisku – świerczyna i sosna. 

Na wysokim brzegu rynnowego jeziora Mikaszewo widać ślady bindu-
gi zarastającej sosnami. Jest jedną z kilku na tym szlaku wodnym. Bindugi 
to miejsca na brzegu spławnych wód, na których składowano i formowano 
tratwy lub wiązki drewna przeznaczone do spławu. Wyodrębniono trzy 
rodzaje bindug: o twardym toczysku (skarpie), dużym kącie nachylenia 
(nawet 45°) i głębokiej wodzie; o miękkim toczysku, mniej stromych brze-
gach i płytkiej wodzie; o miękkim podłożu z płaskim grząskim brzegiem 
jeziora. Ścięte drewno zwożono na plac dwukonnymi zaprzęgami na żela-
znych kołach, w późniejszych czasach – na ogumionych, a zimą saniami. 
Drewno staczano ze skarpy do wody i wtedy do pracy przystępowali fl isacy. 
Kiedyś tratwy wiązano łozą (wierzbowe witki) na żerdziach sosnowych 
i świerkowych, a później łączono prętami metalowymi. Na dnie przy brze-
gu można jeszcze znaleźć setki metalowych haków. Bywało że w latach 
sześćdziesiątych XX wieku w jednym sezonie spływało kanałem 90 tys. m3 
drewna, czyli jedna trzecia pozyskiwanego w Puszczy Augustowskiej. Tarta-
ki w Lipowcu i Płocicznie pracowały pełną parą. W ten sposób spławiano 
drewno do połowy lat siedemdziesiątych. Później, do końca lat osiem-
dziesiątych, spław był sztucznie podtrzymywany jako atrakcja turystyczna. 
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Odremontowana śluza Kudrynki 

Graniczne przejście rzeczne w Kurzyńcu
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Od 20 lat tratwy zniknęły z puszczańskiego pejzażu, a ostatni fl isacy po-
żegnali się z tym światem.

Z 14 śluz po polskiej stronie dwie są remontowane – Tar-
tak i Perkuć, a Sosnówek i Mikaszówka zostały oddane pod koniec 
2012 roku. Następna w kolejce śluza to Borki. Mające ponad 
180 lat obiekty hydrotechniczne wymagają konserwacji i remontów, któ-
re nie zawsze są skuteczne, co widać po Kurzyńcu. Remont śluzy trwał 
sześć lat. Na jej ścianie widnieje tablica z napisem: Założył fundamenta 
por. inż. Jodko 1828, ukończył podpor. E. Wiercholski 1829. Z tego wyni-
ka, że przy XIX-wiecznej technologii i materiałach budowa trwała tylko 
rok! Jednak nie możemy porównywać wznoszenia śluz z ich konserwacją 
po dziesiątkach lat. Ta zwykle trwa znacznie dłużej. Ale współczesny 
remont śluzy zrobiono wadliwie, są wycieki z cementu i jak przyjdzie 
duży mróz to cegła zacznie odpadać. 

Kurzyniec leżący w pasie granicznym z Białorusią ma unikatowy 
zwodzony most. W sezonie jest tam przejście wodne Rudawka–Lesnaja. 
Rocznie pokonuje go około 400 kajaków. A jeszcze siedem lat temu oto-
czenie śluzy było dzikie, zarośnięte, cztery słupy nośne zwodzonego mostu 
wyglądały jak obraz nędzy i rozpaczy. Otoczenie uporządkowano, most 
zrekonstruowano, a na polskim brzegu niebieska tablica dumnie komuni-
kuje: terytorium Unii Europejskiej.

Po stronie białoruskiej kanał udrożniono w 2006 roku. Remonty śluz 
wykonywano w tempie przyspieszonym, jakby chciano dorównać inżynie-
rom prawie sprzed dwóch stuleci. Roboty hydrotechniczne wymagają sta-
rannego projektowania, cierpliwości i dokładności, toteż na śluzach widać 
wycieki. Brzegi kanału obsypano kamieniem, nie dbając o historyczny wi-
zerunek. A przecież wyglądały one inaczej: darniowane skarpy umacniano 
wówczas palami odbojowymi, aby tratwy nie niszczyły brzegu. 

Był taki czas w dziejach Kanału Augustowskiego, że przecinała go jesz-
cze inna granica. W latach 1939–1941 linia Ribbentrop–Mołotow biegła 
między Czarnym Brodem a Żylinami. Wschodni odcinek kanału wzięli 
Sowieci. Na południowym skraju puszczy, za graniczną rzeką Wołkuszanką 
wybudowali sieć schronów bojowych, tak zwanych toczek (z ros. toczka 
– kropka, punkt). W czerwcu 1941 roku Niemcy obeszli tę linię obronną, 
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W latach 1939–1941 rzeczka Wołkuszanka była granicą 
między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim

Szlakiem Czarnej Hańczy

choć toczyły się tam walki. Do dziś resztki żelbetowych, nikomu niepo-
trzebnych konstrukcji stoją w zaśmieconych i zarośniętych lasem okolicach 
Skieblewa pod Lipskiem. 

Republika Sztabińska… 

…to swoisty XIX-wieczny fenomen społeczno-gospodarczy, które-
go autorem był „czerwony hrabia” Karol Brzostowski (żyjący w latach 
1796–1854), wnuk Joachima Chreptowicza, podskarbiego i kanclerza 
wielkiego litewskiego. Brzostowski odziedziczył po nim dwa folwarki, 
20 wsi i miasto Sztabin – niesamowicie zadłużone. Zabrał się do roboty, 
wprowadzając unikatowe jak na owe czasy reformy: uwłaszczył chłopów, 
pańszczyznę zamienił na dzierżawę, zapewnił chłopom opiekę medyczną 
i oświatę fi nansowaną przez gminy. Cisów, Podcisówek i Huta stały się 
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ośrodkiem przemysłowym, w którym działały: huta szkła, huta i odlewnia 
żeliwa. Z tej odlewni pochodziły metalowe części do kanałowych śluz. Do 
dziś na okolicznych cmentarzach spotyka się żeliwne krzyże z Huty. W wy-
twórni maszyn rolniczych produkowano sieczkarnie, kieraty, młockarnie, 
mechaniczne dojarki, maszyny do obierania kartofl i i bicia masła, kopaczki 
do ziemniaków. W 1851 roku wprowadzono pierwszy w kontynentalnej 
Europie telegraf, który połączył biuro hrabiego z zakładem. W 1854 roku 
zakłady zatrudniały 66 pracowników miejscowych, a także robotników 
z Saksonii i Prus. Produkcja sięgała 25 tys. rubli w srebrze.

Powstał także obowiązujący we włościach Brzostowskiego kodeks 
karny. Zawierał on, między innymi zakaz picia gorzelnianej wódki w go-
dzinach pracy. Szynkarz, który upijał chłopa do nieprzytomności płacił 
grzywnę. Z kolei chłop za kradzież dostawał karę pieniężną kilkakrotnie 
przewyższającą łup. Uwodzenie dziewcząt było zakazane, za włóczęgostwo 
i żebractwo płaciła najbliższa rodzina. Chorym, biednym i samotnym 
niemogącym pracować miesięczne zasiłki wypłacała gmina. Działały kasy 
zapomogowo-pożyczkowe. Po śmierci hrabiego, w krótkim czasie zawaliła 
się ta ówczesna socjalna utopia. Ale nie do końca. Fundacja jego imienia 
jeszcze do końca II RP wypłacała stypendia zdolnej młodzieży.

ŚLADAMI JANA PAWŁA II 

Augustów jest prężnym ośrodkiem turystycznym przede 
wszystkim w okresie letnim. Ludzi przyciągają jeziora, lasy, a od 
1993 roku także oferta uzdrowiskowa. Można odpoczywać i jed-
nocześnie uczestniczyć w plenerowych imprezach, festynach lub 
zawodach sportowych. Tłumy zjawiają się na zawodach w Pływa-
niu na Byle Czym, na Balladowych Nockach nad Neckiem czy 
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. 

Do Puszczy, nad Wigry, Czarną Hańczę i Kanał Augustow-
ski docierał kilkakrotnie na spływy kajakowe Karol Wojtyła. 
Jak opowiadają ludzie w Mikaszówce, jeszcze będąc biskupem, 
przyszły papież wraz ze studentami płynął kanałem. Przy śluzie 
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Mikaszówka wysiadł i w stroju turystycznym udał się skrótem 
na plebanię obok drewnianego kościółka. I został, delikatnie 
mówiąc, złajany przez proboszcza: „A co tak lezie przez kartofl e? 
Ślepy, czy co?” Po wielu latach, już jako Jan Paweł II, przy-
był z pielgrzymką na ziemię znaną mu z kajakowych spływów. 
8 czerwca 1999 roku odbył rejs statkiem Tryton po jeziorze 
Wigry. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” tak, między innymi, 
pisał: „Ojciec Święty przez pierwszą część wtorkowej półto-
ragodzinnej wycieczki zatopiony był w myślach. Modlił się, 
uśmiechał. Płynęli w stronę Kamienia, Czarnej Hańczy, Za-
toki Harcerskiej. Papież te miejsca znał doskonale. »Ożywił 
się dopiero podczas drogi powrotnej, rozmawiał z biskupami, 
a nawet z nami, z załogą zamienił kilka słów.« – ciągnie kapitan 
Władysław Głowacki. – Niesłychane przeżycie”. 

Następnego dnia odbył rejs statkiem Serwy po jeziorach i Ka-
nale Augustowskim do śluzy Gorczyca. Po drodze statek zawinął 
do przystani w Studzienicznej. Papież odwiedził Sanktuarium Ma-
ryjne i pomodlił się przed nim. Wiernym podziękował za gorące 
przyjęcie i wypowiedział pamiętne słowa: „Nie jestem tu pierwszy 
raz, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.

Po latach, wspominając Jego wizytę, zastanawiamy się nad 
szybkim upływem czasu, nad przemijaniem.

Pomieszczenie 
w wigierskim 

klasztorze, w którym 
8 czerwca 1999 roku 

zatrzymał się 
Jan Paweł II
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Augustów

W Augustowie można przebierać w ofertach noclegowych oraz ba-

rach i restauracjach. Jednak tylko w sezonie. Warto zajrzeć do kul-

towego Albatrosa, restauracji przy ulicy Mostowej (Janusz Laskowski 

spotkał tam dziewczynę o imieniu Beata), ale gorąco polecam bar 

Jędruś przy ulicy Wierzbnej. To, że czeka się na miejsce przy stoliku, 

świadczy o jego popularności. 

Sanatorium uzdrowiskowe Budowlani jest otwarte przez cały rok. 

14-dniowy pobyt poza sezonem w pokoju jednoosobowym kosztuje 

około 2000 zł, a od maja do września – 2700 zł. W trzyosobowym 

– 2000 zł, ale trzeba tolerować sąsiadów. 

W Leśniku nad jeziorem Białym za pokój dwuosobowy zapłacimy 

170–190 zł (w sezonie). 

Podobne ceny są w hotelach Warszawa i Wojciech, który jest pięknie 

położony nad jeziorem Białym przy drodze do Sejn. Tam dodatkowo 

zapłacimy 3 zł opłaty uzdrowiskowej i 15 zł za dobę parkowania. 

Są też tańsze oferty noclegów w kwaterach agroturystycznych, 

schroniskach szkolnych lub na polach biwakowych. 

 • Atrakcje Augustowa

Gdy już się pożywimy, możemy zrelaksować się na wodzie, najle-

piej udać się na rejs 10-osobową gondolą. Półtoragodzinna wypra-

wa doliną Rospudy, trwająca 1:30 godz., kosztuje 25 zł od osoby, 

a 8 godz., do śluzy Paniewo – 150 zł (w cenie posiłek w karczmie). 

Jeżeli chcemy się wyprawić kajakiem na Białoruś, wpłacamy fi rmie 

Szot 159 zł, plus 10 euro za wizę i pokonujemy 24 km z Kudrynek 
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do Dąbrówki (ostatnia śluza przed Niemnowem), po czym wracamy 

do Kurzyńca. Zgłaszamy chęć spływu na 10 dni wcześniej.

Żegluga Augustowska zachęca do rejsów trwających około 2 godz. 

za 40 zł od osoby. Nie jest to wiele, zważywszy, że zawsze płyniemy 

w wesołej kompani przy discopolowych rytmach.

Aby wejść na wszystkie szlaki i ścieżki edukacyjne Wigierskiego 

Parku Narodowego, także wystawę etnografi czną i rybacką warto 

wykupić kartę wstępu za 4 zł (2 zł – bilet ulgowy). Muzeum Wigier 

jest czynne w sezonie w godz. 10:00–17:00; bilet wstępu kosztuje 

10 zł (5 zł ulgowy). 

Za rejs łodzią Leptodor II z przeszklonym dnem (zabiera ona dziewięć 

osób, wycieczka trwa 45 min.) płacimy 12 zł za osobę dorosłą, warto 

pamiętać, że bilet na rejs łodzią jednocześnie jest kartą wstępu do 

Parku. 
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„Pływanie na byle czym” - impreza organizowana 
w Autustowie w sezonie letnim
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Atrakcją są godzinne rejsy „Szlakiem Papieskim” po jeziorze Wigry 

za 25 zł od dorosłego. Tyle samo złotówek wyłożymy za podróż 

Wigierską Kolejką Wąskotorową. 

 • Okolice Augustowa

Ceny noclegów kształtują się podobnie jak w Augustowie: od agrotu-

rystyki po około 20 zł do hoteli po 200 zł za osobę, na przykład Ho-

liday w Starym Folwarku czy Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. 

Warto polecić gospodarstwo agroturystyczne w Tartaku nad jeziorem 

Pierty, które prowadzi Zofi a Tarasiewicz. Nocleg kosztuje tam około 

40 zł od osoby i można posmakować regionalnej kuchni: kartaczy, 

soczewiaków, wędzonej sielawy, a na deser Nalewki znad Wigier. 

Za te ostatnie dwa wyroby gospodarstwo otrzymało w 2004 roku 

dyplom uznania od Polskiej Organizacji Turystycznej. Dyplom aktualny 

do dziś – próbowałem tych przysmaków. 

Powodzeniem cieszą się restauracje Pod Sieją w Starym Folwarku 

i U Jawora w Gawrych Rudzie.

Ceny wypożyczenia kajaka na dzień spływu to 25–40 zł. A gdy 

zapuścimy się na Kanał Augustowski, dodatkowo musimy szyko-

wać fundusze na śluzowanie. Łodzie wiosłowe i kajaki płacą 7,48 zł 

w dzień powszedni, a dwa razy tyle w weekendy i święta. 

Atrakcją spływu Czarną Hańczą są sauny zwane baniami. W jednej 

z nich w Wysokim Moście „U Wieśka” dwugodzinne pocenie się 

kosztuje 100 zł. W saunie może pomieścić się 20 osób, czyli wy-

chodzi 5 zł za osobę. To niewielki wydatek, a dużo frajdy, zwłaszcza 

gdy zanurzymy gorące ciało w nurtach chłodnej Czarnej Hańczy.
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LEŚNICZÓWKA PRANIE
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Ostatni raz Konstanty Ildefons Gałczyński przyjechał do Prania 
w pierwszych dniach sierpnia 1953 roku. Opuścił leśniczówkę na 

początku listopada. Planował zjechać tam ponownie z rodziną, czyli żoną 
Natalią i córką Kirą, na święta Bożego Narodzenia. Niestety, 6 grudnia 
w warszawskim mieszkaniu w wieku 48 lat dopadł go trzeci zawał serca. 
W wierszu zatytułowanym W leśniczówce Gałczyński napisał: 

„Tu, gdzie się gwiazdy zbiegły w taką kapelę dużą,
domek z czerwonej cegły rumieni się na wzgórzu:
to leśniczówka Pranie, nasze jesienne mieszkanie”.

Upodobał sobie cichą osadę w Puszczy Piskiej i nawet zamierzał tam 
zostać na stałe. Podczas pięciu pobytów (w latach 1951–1953) w pięknie 
położonym domku, zbudowanym z pruskiej czerwonej cegły, obrośniętym 
dzikim winem, poeta spędził w sumie ponad rok. Tam powstały poematy: 
Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz i Pieśni – dedykowane żonie, które, 
jak mówią znawcy, stały się poetyckim testamentem K.I. Gałczyńskiego.

Drewnianą leśniczówkę postawiono w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku. W 1909 roku przebudowano ją na murowaną. Do 1938 roku 
nazywała się Seehorst. W 1938 roku, kiedy Niemcy zaczęli zmieniać w Pru-
sach Wschodnich nazwy geografi czne, przemianowali ją na Eichenborn. 
Ostatnim niemieckim leśniczym był Hugo Schmidt. Za jego urzędowania 
w czasie wojny odpoczywali tam esesmani. Nazwa Pranie pochodzi od 
pobliskiej łąki, która wiosną i jesienią „pra” (w gwarze mazurskiej oznacza 
to unoszenie się mgieł i oparów). 
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Historyczna leśniczówka znajduje się na terenie Nadleśnictwa 
Maskulińskie (ponad 28 tys. ha), dziś z siedzibą w Rucianem-Nidzie. Pierw-
szym polskim nadleśniczym po II wojnie światowej był inżynier Marian 
Maskuliński, przedwojenny absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uni-
wersytetu Poznańskiego. W maju 1945 roku oddelegowano go do Puszczy 
Piskiej, aby zorganizował służbę leśną. Nie zajmował się tym długo, bowiem 
19 lub 20 lipca zastrzelono go i jego pomocnika Ludwika Uszko podczas 
obchodu. Kto to zrobił – nie wiadomo. Ich zwłoki znaleziono w 1947 roku 
nieopodal leśniczówki Ruczaj. W 1966 roku ustawiono w tym miejscu 
pamiątkową tablicę. 

W 1946 roku w Praniu zamieszkał i zaczął gospodarować Stanisław 
Popowski. Przyjechał z matką Zofi ą z lubelskiego, aby ukryć się na Ma-
zurach przed prześladowaniami, ponieważ w czasie wojny był żołnierzem 
AK. I właśnie za jego bytności do murowanej leśniczówki przyjechał poeta.

Kira Gałczyńska w swej książce Nie wrócę tu nigdy tak pisze o cza-
sie sprzed 63 lat: „Pranie odkrył Ziemowit Fedecki, kresowiak z Wilna 
i namiętny wędkarz. Z wilniukiem Janem Mietkowskim znaleźli latem 
1949 roku koło Rucianego właśnie tę leśniczówkę. Namówił ojca na od-
poczynek nad Nidzkim”.

Gałczyński był wtedy psychicznie rozbity, ponieważ na obradach szcze-
cińskiego zjazdu Związku Literatów Polskich Adam Ważyk zaatakował jego 
twórczość, nazywając ją drobnomieszczańską, burżuazyjną i niepasującą do 
czasów socrealizmu. Nie pozwolono mu wydawać utworów. Konstanty za-
łamał się, nie wracał do domu. Trudno mu było utrzymać rodzinę, popadał 
w biedę. I właśnie Ziemowit Fedecki wskazał poecie zapomniane miejsce. 

W tamtym czasie, przed sześćdziesięciu laty, dawne Prusy Wschodnie 
były opustoszałe i rozszabrowane. Na kilometr kwadratowy przypadało 
zaledwie kilkanaście osób. Gospodarstwa zajmowali wysiedleni kresowiacy, 
wilniucy oraz chłopi z przeludnionych Kurpiów i Mazowsza. Zastawali 
tam garstkę rodowitych Mazurów, ewangelików, którzy rozmawiali swoją 
twardą polsko-niemiecką gwarą. 

W lipcu 1950 roku Gałczyńscy przybyli do Prania. Dowiózł ich łódką 
z motorkiem Stasio Popowski. Innej możliwości transportu z Nidy wtedy 
nie było, oprócz roweru, który był na wagę złota. Ulokował ich w dwóch 



Wnętrze Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Zejście i pomost przy leśniczówce Pranie nad Jeziorem Nidzkim
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pomieszczeniach na parterze. W pierwszym stały dwa żelazne łóżka, pół-
ka na podręczne książki, popielniczka, czerwony młynek do kawy, lampa 
naftowa, latarnia Jana Kaczary z Zaczarowanej dorożki (legendę wymyślił 
poeta, a tak naprawdę znalazł latarnię w stajni pałacu w Oborach) i biurko 
leśniczego, służące poecie do pracy. Owo słynne biurko nie wróciło do 
utworzonego w 1980 roku muzeum K.I. Gałczyńskiego. Jest w posiadaniu 
rodziny Stanisława Popowskiego. On sam zmarł w Warszawie w 1983 roku, 
a żona w 2010 roku. 

Gałczyńscy zaprzyjaźnili się z Popowskimi – matką i synem. Gospo-
darze Prania zaprosili ich na święta i powitanie Nowego Roku 1951. Kilka 
miesięcy później, na wiosnę, Gałczyński ponownie zjechał do leśniczów-
ki i twórczo spędził tam czas do końca września. Wtedy powstał poemat 
Wit Stwosz. Przedostatni pobyt, zaledwie półtoramiesięczny to smutny 
czas. Schorowany poeta pracował z mniejszym zapałem, coraz bardziej 
czuł koniec swej drogi. Znowu musiał się leczyć w warszawskim szpi-
talu. Z ostatnich 14 miesięcy życia trzy spędził u państwa Popowskich 
w Puszczy Nidzkiej. 

Tablica upamiętniająca Sosnę Gałczyńskiego
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Przez 17 lat córka poety, Kira Gałczyńska, była dyrektorem 
muzeum w leśniczówce. Po 1997 roku tę funkcję przejął mąż Kiry, Janusz 
Kiliański. Od 15 lat „rządzą” w Praniu Jagienka i Wojciech Kassowie. 
Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie jest to placówka kulturalna przy-
ciągająca najwięcej zwiedzających – rocznie 20 tys. osób. Może tyle samo 
przyjeżdża w województwie warmińsko-mazurskim do Fromborka lub 
Zamku w Olsztynie. Muzeum w Praniu jest po remoncie, ale ekspozy-
cja właściwie nie była zmieniana od 32 lat. Ludzie tu przyjeżdżają, aby 
poznać specyfi czny staroświecki klimat małego muzeum literackiego. 
W czasach współczesnych zmiany są jednak konieczne, między innymi 
nowa aranżacja ekspozycji, nowoczesne media cyfrowe, elektroniczne i fo-
niczne. Bardziej interesujące dla zwiedzających byłoby poznanie głosu 
Gałczyńskiego, dawnych audycji radiowych lub monitoringu z fi lmami 
archiwalnymi z XX wieku, które pokazują prańskie wzgórze.

Pranie to nie tylko historia związana z ostatnim okresem życia Gał-
czyńskiego. Wielkim skarbem Prania są letnie plenery: wykłady, koncerty, 
biesiady, warsztaty, spotkania autorskie i spektakle, których gośćmi są 
znakomici aktorzy, muzycy, piosenkarze i literaci. Takich imprez jest na-
wet do 30 w każdym sezonie. A zimą odbywają się spotkania kameralne 
z ogniskiem pod szyldem Goście Wojciecha Kassa. Przyjeżdżają wówczas 
pisarze, eseiści, poeci i redaktorzy. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum K.I. Gałczyńskiego zaczyna się 
ścieżka dydaktyczna o długości 1,5 km. Na leśnym dukcie prowadzącym 
do Karwicy Mazurskiej znajduje się Sosna Gałczyńskiego, a raczej tylko 
wspomnienie o niej, ponieważ drzewo uschło i zostało ścięte 30 lat temu. 
W 2003 roku Nadleśnictwo Maskulińskie ufundowało kamień, na którym 
wyryto napis: „W to miejsce K.I. Gałczyński przychodził pod ulubioną sosnę 
w latach 1950–1953. Poeci i drzewa odchodzą, pozostają pamięć i poezja”.

Zachodni brzeg Jeziora Nidzkiego w Puszczy Piskiej zauroczył nie 
tylko poetę. W 1953 roku w Krzyżach zamieszkał Andrzej Strumiłło 
z żoną i dwójką małych dzieci. Jego rysunki z tamtych lat znajdują się 
w zbiorach Muzeum w Praniu. Od początku lat sześćdziesiątych XX wieku 
do wspomnianej wioski Krzyże zaczęli zjeżdżać aktorzy i pisarze związani 
z STS-em (Studenckim Teatrem Satyrycznym) oraz inni artyści. Wypoczy-
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wali tam i tworzyli: Andrzej Jarecki, Agnieszka Osiecka, Jerzy Markuszewski, 
Jarosław Abramow, Olga Lipińska, Krystyna Sienkiewicz i Anna 
Prucnal. Wzgórze obok leśniczówki upodobał zaś sobie Mieczysław 
Rakowski. Wtedy, w połowie lat sześćdziesiątych (był redaktorem naczel-
nym „Polityki”), postawił na działce nadleśnictwa drewniany domek. Nad 
Nidzkim oddawał się podobno ulubionym zajęciom: wędkowaniu, zbie-
raniu prawdziwków i pisaniu pamiętników. Podobno w marcu 1968 roku, 
kiedy nie chciał opublikować w swym tygodniku żadnego antysemickiego 
tekstu, postanowił swe dzienniki ukryć. Kupił 50-litrową bańkę, władował 
do niej rękopisy i zakopał na działce. Gdy nastały czasy spokojniejsze po-
litycznie chwycił łopatę i długo szukał swych skarbów. Przekopał połowę 
działki, zanim je znalazł. Ile w tym prawdy – nie wiadomo. 

Puenta tego sąsiedztwa jest zaskakująca. Wojciech Kass, chłopak gdań-
skiej Solidarności, i redaktor Rakowski zaprzyjaźnili się, mimo odmiennych 
zapatrywań politycznych. Podczas pobytów Rakowskiego w Praniu, szcze-
gólnie w ostatnich latach jego życia dużo rozmawiali, racząc się winem. 
We wrześniu 2008 roku dziennikarz wyjechał do Warszawy i dwa miesiące 
potem umarł. Żona Mieczysława Rakowskiego zwykle wraca po rocznej 
przerwie do letniska nad Nidzkim i odwiedza Kassów. 

Zabytkowa wyłuszczarnia

Równiutką asfaltową nitką jedziemy sosnowym lasem z Prania do 
Nidy, a konkretnie do niezwykłego obiektu – Wyłuszczarni Nasion 
im. Zdzisława Brońskiego. Zbudowano ją w latach 1890–1892 przy du-
żym kompleksie Puszczy Piskiej i otwartej parę lat wcześniej linii kolei 
żelaznej Olsztyn–Ełk. Jest jedną z najstarszych w Polsce. Nazwano ją imie-
niem długoletniego kierownika, który pracował w wyłuszczarni w latach 
1962–1992. 

Skąd się czerpie surowiec? W Nadleśnictwie Maskulińskie wyodręb-
niono go z 16 fragmentów lasów o łącznej powierzchni 350 ha. Są tam 
drzewostany nasienne sosny zwyczajnej i dwa wyłączone drzewostany 
(7 ha) modrzewia europejskiego. Tam, gdzie rosną wartościowe drzewa, 
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nie ma wyrębów. Szyszki zrywają grupy wspinaczy. Natomiast w gospo-
darczych drzewostanach nasiennych szyszki i nasiona zbiera się po ścię-
ciu drzew. W nadleśnictwie gospodarcze drzewostany zajmują ponad 
2700 ha. Rosnące tam drzewa liściaste: olsza czarna, brzoza brodawkowa 
i lipa drobnolistna zajmują tylko 30 ha. 

Do wyłuszczarni trafi ają szyszki drzew iglastych, żołędzie dębów i bu-
kiew (owoce buka) zbierane z ziemi jesienią. Nasiona grabu, brzozy i olszy 
zbiera się z drzew ściętych na rozścielone płachty. Murowany budynek 
podzielono na pomieszczenia, w których szyszki odpowiednio się podsusza, 
a następnie, zachowując odpowiednią temperaturę i wilgotność, wydobywa 
się z nich nasiona. Później nasiona są odskrzydlane i oczyszczane z resztek 
łusek oraz skrzydełek. Tak przygotowane nasiona przechowuje się w szkla-
nych butlach w pomieszczeniach o temperaturze około 5°C. Magazyn może 
pomieścić 12 ton nasion, a wydajność wyłuszczarni to 2700 kg szyszek na 
dobę (można z nich uzyskać 35 kg nasion). Kilogram nasion modrzewia 
z wyłączonego drzewostanu kosztuje 3000 zł, a sosny z gospodarczego drze-
wostanu – 400 zł. W 2006 roku zainstalowano w wyłuszczarni nowoczesną, 
sterowaną elektronicznie linię technologiczną szwedzkiej fi rmy BCC. 

Zabytkowa wyłuszczarnia w Rucianem-Nidzie 
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Przy tym zabytkowym obiekcie, dumie nadleśnictwa, powstał ogró-
dek dendrologiczny. Znajduje się w nim ścięty pień 308-letniego dębu 
o średnicy około 1,5 m, a na jego przekroju zaznaczono szczególne daty 
w historii Puszczy Piskiej. Szkoda, że zabrakło tabliczki upamiętniającej 
powstanie w 2001 roku Zespołu Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej Ga-
lindowe Rogi. Dziesięciu muzyków i mistrz Bernard Tarara ze sporym 
powodzeniem propagują kulturę i obyczaje myśliwskie. Próby zespołu 
odbywają się nie gdzie indziej, tylko w zabytkowej wyłuszczarni. Na jej 
terenie mieści się kompleks edukacyjny Nadleśnictwa Maskulińskie: sala 
edukacyjna na 200 osób, w której zaaranżowano różnorodne wystawy 
i organizuje się konkursy, prelekcje, konferencje i wykłady; wiata z miejscem 
na grill i ognisko; dwie ścieżki dydaktyczne prowadzące w malowniczej 
scenerii wokół pobliskich jezior. Szeroka działalność propagatorska sprawiła, 
że kompleks w zabytkowej wyłuszczarni nasion jest uważany za główne 
centrum edukacji przyrodniczej w regionie.

Przekrój pnia 308-letniego dębu prezentuje Rafał Sienkiewicz, 
leśniczy z Nadleśnictwa Maskulińskie  
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Zwierzęta na wolności

Z lotu ptaka niezwykle malowniczo prezentują się zabudowania Stacji 
Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Popielnie (uff , ale długa nazwa!), które znajduje 
się w Puszczy Piskiej na półwyspie otoczonym jeziorami: Śniardwy, Bełdany, 
Warnołty, Mikołajskie. Osada liczy ponad 250 lat. W połowie XIX wieku 
założono tam majątek rolny. Do dziś zachowały się budowle z tamtych 
lat: spichlerz z 1858 roku, 150-letnia drewniana stajnia, chaty mazurskie 
z początku XX wieku. W okresie międzywojennym Popielnem zarządzał 
Uniwersytet w Królewcu (Koenigsberg). W połowie lat pięćdziesiątych 
XX wieku powstała zaś placówka PAN znana z hodowli zachowawczej 
konika polskiego, potomka dzikiego konia tarpana zamieszkującego nie-
gdyś tereny środkowej i wschodniej Europy. W rezerwacie o powierzchni 
1630 ha przebywa 45 koników w pięciu tabunach. Są to bardzo ufne 
stworzenia. Kiedy jechaliśmy terenowym samochodem przez leśną polanę, 
na drogę wyszło stadko i nie chciało z niej zejść.

Próba zespołu Galindowe Rogi przed wyłuszczarnią w Rucianem-Nidzie

Leśniczówka Pranie
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Nazwę konik polski nadał tym zwierzętom profesor Tadeusz Vetulani, 
który przed II wojną światową w Białowieży wspólnie pracował z Janem 
Grabowskim i Stanisławem Schuchem nad hodowlą dzikich koni, a ra-
czej koników, bo osiągają one 130 cm wzrostu w kłębie. W Popielnie jest 
też ferma doświadczalna jeleni europejskich i hodowla fermowa bobrów. 
W 1958 roku prof. Wirgiliusz Żurowski wraz z zespołem rozpoczął prace 
nad odbudowaniem dzikich populacji z bobrów pochodzących z hodowli. 
Projekt udał się aż za bardzo, co widać w całej Polsce – dziś jest już nad-
populacja tych ssaków.

Bardzo ciekawe jest muzeum przyrodnicze, a szczególnie wyekspo-
nowana kolekcja zrzutów poroży jelenia szlachetnego oraz wypucowane 
zabytkowe sanie i powozy zbudowane od końca XIX do połowy XX wieku. 
Niejeden zwiedzający z przyjemnością przesiadłby się na chwilkę z samo-
chodu do resorowanej dwukółki typu holenderskiego lub sań petersbur-
skich sprzed 100 lat.

Jeszcze większe atrakcje czekają na miłośników mniej lub bar-
dziej dzikich zwierząt. W Kadzidłowie, odległym od Popielna o 10 km 
w linii prostej na zachód, 20 lat temu powstał Park Dzikich Zwierząt 
im. prof. Benedykta Dybowskiego. Przypomnijmy, że prof. Dybowski był 
zoologiem, lekarzem, odkrywcą i badaczem fauny jeziora Bajkał, przy-
rody dalekiej Syberii i Kamczatki. Za udział w powstaniu styczniowym 
1863 roku, władze carskie zesłały profesora na 12-letni pobyt na Syberii. 
Klimat i przyroda dalekiej Azji tak natchnęły go do pracy badawczej, że 
opublikował ponad 350 prac i artykułów dotyczących różnych dziedzin: 
od zoogeografi i po tematykę historyczną i społeczną. Zmarł w 1930 roku 
we Lwowie przeżywszy 97 lat.

Pomysłodawcą i właścicielem Parku Dzikich Zwierząt (PDZ) jest 
dr Andrzej Krzywiński, absolwent wydziału leśnego SGGW (1965 rok). 
Zawsze interesowała go ornitologia i hodowla zwierząt, a doktorat obronił 
z ochrony jeleniowatych. W Kadzidłowie koło Ukty w Mazurskim Parku 
Krajobrazowym doktor zakupił od kółka rolniczego 26 ha ugorowej ziemi 
w Puszczy Piskiej. Status ogrodu zoologicznego uzyskał w 2005 roku. 

„Moim celem jest przybliżenie zwiedzającym (20–30 tys. rocznie) 
gatunków rodzimych, gdyż oprócz ZOO w Bydgoszczy wszystkie inne 
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Chata mazurska z początku 
XX wieku w Stacji Badawczej 

PAN w Popielnie

Powozy z lat dwudziestych 
XX wieku w muzeum w Popielnie

Lekcja zoologii 
w Parku Dzikich 

Zwierząt 
w Kadzidłowie
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ogrody w Polsce są nastawione głównie na zwierzęta egzotyczne. Szczególną 
uwagę poświęcam też gatunkom rzadkim i ginącym jak kuraki leśne i ryś 
nizinny” – mówi dr Krzywiński.

Od 11 lat WWF Polska i Lasy Państwowe wspólnie realizują program 
przywracania rysia w Puszczy Piskiej, stosując metodę „born to be free” 
(urodzić się, aby być wolnym). W Nadleśnictwie Maskulińskie rozpoczęła 
życie na „własny rachunek” roczna rysica. Nałożono jej obrożę telemetrycz-
ną, dzięki której można śledzić wędrówki zwierzęcia. Co ciekawe, rysica 
wypuszczona na wolność, częściowo już samodzielna, nadal odwiedza mat-
kę żyjącą w Parku. Rejestrują to specjalne fotopułapki. 

Najnowsze sukcesy Parku Dzikich Zwierząt to rozmnożenie bocia-
na czarnego, łosia i jelenia milu. Ten ostatni został przypadkowo odkryty 
przez francuskiego misjonarza, Armanda Davida, i cała obecna populacja 
pochodzi od czterech osobników sprowadzonych do Europy. Żyjące w Chi-
nach milu wyginęły 150 lat temu. Doktor Andrzej Krzywiński chwali się 
największą w Polsce kolekcją jeleniowatych, a szczególnie jeleniem św. Hu-
berta. Zwierzęta trafi ają do Kadzidłowa głównie dzięki wymianie z innymi 
ogrodami zoologicznymi lub darowiznom.

Park Dzikich Zwierząt nie jest zawieszony w badawczej próżni. Działa 
rada konsultacyjno-naukowa reprezentowana przez pracowników PAN, 

Wydziału Leśnego SGGW, dyrekto-
rów ZOO. Członkiem honorowym 
rady jest wybitny specjalista od ku-
raków leśnych dr Hans Aschenbren-
ner z Niemiec.

Ogrodzony 100-hektarowy te-
ren zwiedzają grupy oprowadzane 
w sezonie przez dziesięciu przewod-
ników. A ruch jest jak na ulicy Mar-
szałkowskiej w Warszawie. Frajdę 
sprawia bliska obserwacja zwierząt, 
a nawet ich głaskanie i karmienie 
(porcje pożywienia kupuje się u wła-
ściciela). Po schodach pokonuje się 

Dr Andrzej Krzywiński z jednym 
z mieszkańców kadzidłowskiego parku
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Daniele żyjące w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 

Koniki polskie w rezerwacie w Popielnie
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drewniane ogrodzenie i można się 
poczuć prawie jak na safari. Dla 
młodych i starszych jest to praw-
dziwa lekcja zoologii w warunkach 
zbliżonych do naturalnych.

Wojnowo
i jego mieszkańcy

Leżącą w Puszczy Piskiej wieś 
Wojnowo (dawniej: Eckertsdorf) 
założyli w latach dwudziestych XIX 
wieku rosyjscy starowiercy (staro-
obrzędowcy). Do Prus Wschodnich 
przybyli z terenów suwalsko-sej-

neńskich w Królestwie Polskim. Wybudowali drewnianą molennę i klasztor 
pod wezwaniem Zbawiciela i Świętej Trójcy. Pod koniec XIX wieku część 
starowierców podporządkowała się hierarchii prawosławnej i stąd określa się 
ich jako jednowierców. Przed I wojną światową w Wojnowie i okolicznych 
10 wioskach mieszkało 200 jednowierców i 700 staroobrzędowców. 
W 1921 roku jednowiercy otrzymali stałego duszpasterza ojca Aleksan-
dra Awajewa, który wybudował piękny drewniany monaster pod wezwa-
niem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Latem 2012 roku cerkiew była 
remontowana, w dwóch trzecich za pieniądze z UE. W nowo wybudo-
wanym budynku klasztornym przebywa siedem sióstr. Jak mówi jedna 
z nich, w Wojnowie i okolicy żyje jeszcze pięcioro prawosławnych. Klasz-
tor żeński starowierców pochodzi z połowy XIX wieku. Zbudowano go 
nad jeziorem Duś na krańcu wsi. Ostatnią siostrę zakonną pochowano na 
skromnym cmentarzyku w 2006 roku. Sto lat temu osiedliło się tu 200 
prawosławnych, obecnie jest ich dziesięciu. Dawnym klasztorem opiekują 
się ich potomkowie, którzy prowadzą też gospodarstwo agroturystyczne. 
Można go zwiedzać w godz. 9:00–19:00. Ofi ara za wstęp jest dobrowolna 
(przeznaczana na renowację ikonostasu). 

Lasy Państwowe i Park Dzikich Zwierząt 
w Kadzidłowie wspólnie realizują program 

przywracania rysia w Puszczy Piskiej
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Ostatnią siostrę z klasztoru starowierców pochowano na skromnym 
cmentarzyku w Wojnowie w 2006 roku

Budynek klasztoru żeńskiego staroobrzędowców w Wojnowie
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JAK TEN DZIEŃ WYGLĄDAŁ

Drzewostan Puszczy Piskiej jeszcze 200 lat temu miał bardziej 
urozmaicony skład gatunkowy niż obecnie. Oprócz sosny, brzozy 
i świerka rosło więcej dębów, klonów i jesionów. Drzewa liściaste 
stanowiły 20% (teraz 11%). Na początku XIX wieku zaczęła się 
kolonizacja i planowe zagospodarowanie Puszczy. Obszary leśne 
zamieniano na grunty rolne, powstawały wioski, budowano drogi. 
W okolicach Pisza występowały złoża rudy darniowej. Ludność 
zakładała więc małe huty opalane drewnem liściastym, bo jest ono 
kaloryczne. Na piaskach i nieużytkach sadzono sosnę. 

W XIII wieku lasy stanowiły tu 80% powierzchni, 
w XVI wieku – 71%, a na początku XX wieku – 35%. 
Intensywnie polowano na zwierzęta, wybijając niektóre gatunki, 
na przykład ostatni tur padł w 1500 roku, dziki koń zniknął 
w końcu XVII wieku. Ostatniego rodzimego żubra zabito 
w 1698 roku podczas wielkiego polowania elektora pruskiego 
Fryderyka III i króla polskiego Augusta II Sasa. Niedźwiedź 
dotrwał do XIX wieku, a łoś do 1945 roku.

Puszcza Piska leży na trasie cyklicznych huraganów, które 
przechodzą co kilkadziesiąt lat, a zdarza się, że co kilkanaście. 
Pruskie dokumenty historyczne wspominają o wielkich stratach 
w latach: 1702, 1833, 1839, 1867 i 1888. W czasach współ-
czesnych trąby powietrzne w listopadzie 1981 roku i marcu 
1983 roku spowodowały konieczność uprzątnięcia 1,23 mln m3. 
drewna. Jednak prawdziwy kataklizm przyszedł 4 lipca 2002 roku. 
Trwał około 15–30 min. w zależności od miejsca. Rozpoczął się 
pod Nowogrodem nad Narwią i pasem o szerokości 12 km prze-
szedł 130 km z południowego zachodu na północny wschód. 
Objął sześć nadleśnictw i skończył się na Litwie. W Nadleśnictwie 
Pisz uszkodził 12 tys. ha lasu, czyli jedną trzecią jego powierzchni. 
Na obszarze 9500 ha lasy przestały istnieć. Uprzątnięto 1,5 mln 
m3 powalonych i połamanych drzew. Kolejny 1 mln m3 to drzewa 
pochylone z naderwanym systemem korzeniowym. Żeby wyobra-
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Zwarty drzewostan Puszczy Piskiej to pozostałość po dawnej Puszczy Jańsborskiej

Las ochronny „Szast”. Po przejściu huraganu w 2004 roku pozostały pochylone sosny 
z naderwanym systemem korzeniowym
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zić sobie skalę takich zniszczeń, wystarczy następujące porówna-
nie: tyle drewna, ile sprzątnięto po huraganie, pozyskuje się przez 
20 lat w nadleśnictwie o średniej wielkości.

Jak ten dzień wyglądał, opowiada świadek, Ela Maszkiewicz, 
od czterech lat zastępca nadleśniczego w Piszu: „Przedpołudnie 
tamtego dnia było niesamowicie duszne i gorące. Zanosiło się 
na burzę, co nie było czymś niezwykłym w lipcu. Między godz. 
11:00 a 12:00 powietrze zrobiło się wyjątkowo ciężkie. Od połu-
dnia nadciągnęły zwaliste, czarne chmury. Zrobiło się ciemno jak 
w nocy. Przyszła ogromna ulewa. Momentalnie przestał działać 
prąd. Byłam wtedy w kancelarii i przez okno widziałam jak złamał 
się ogromny konar lipy przy leśniczówce. Cała droga do Pisza była 
zarzucona gałęziami. Czekałam cztery godziny, zanim ją udrożnio-
no. W Kociołku Szlacheckim, gdzie wówczas mieszkałam, zastałam 
obraz katastrofi czny. Las całkowicie zniknął z okolicznych pagór-
ków. Do leśniczówki w Lisich Jamach, około kilometr, szłam ze 
40 min. Zaraz po południu siadła sieć telefonii komórkowej. Każ-
dy chciał się wydostać z połamanego lasu: turyści, grzybiarze, węd-
karze i pracownicy leśni. Cud boski, że nikt nie zginął! W pierwszej 
kolejności oczyszczono drogi i dukty. Udostępniono las ze względu 
na ogromne zagrożenie pożarowe. Ludzie z okolicznych wiosek 
zauważyli, że kilkanaście minut przed huraganem zwierzyna wyszła 
z lasu na łąki i pastwiska. Do pracy przy usuwaniu powalonych 
i połamanych drzew ściągnięto ludzi oraz sprzęt z całej Polski”.

Dziś na zdewastowanym przez naturę terenie widać, że rany 
się zabliźniły. Począwszy od 2004 roku, przez kolejne siedem lat, 
powstało blisko 4 tys. ha upraw leśnych. Do ich posadzenia użyto 
około 26 mln sadzonek. 

O przejściu huraganu świadczą jeszcze pozostawione „fi -
ranki” przerzedzonego sosnowego drzewostanu i Las Ochron-
ny „Szast”. Jest to obszar 475 ha pozostawiony po kataklizmie 
(bez ingerencji człowieka) do naturalnej regeneracji. Staraniem 
Nadleśnictwa Pisz utworzono ścieżkę dydaktyczną po lesie Szast 
z wysoką na kilkanaście metrów wieżą widokową. Turyści mogą 
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zobaczyć, że przyroda odradza się w naturalny sposób po ka-
taklizmie. Nad samą Pisą postawiono galerię widokową długą 
na 120 m, wokół której na żyźniejszej glebie, wśród kikutów 
rozpadających się drzew wyrastają nowe brzozy, wierzby, dęby 
i jarzębiny. Życie powraca.

Do 1945 roku Szast, Wądołek, 
Lipa i Przerośl były puszczański-
mi wioskami zamieszkałymi przez 
Mazurów. Zaraz po wojnie wielu 
z nich wysiedlono, a większość tych, 
którzy pozostali, wyemigrowała do 
Niemiec Zachodnich w następnych 
latach. Wioski się wyludniły, porosły 
lasem. Jedynym czytelnym świad-
kiem minionych czasów są cmen-
tarzyki ewangelickie, jak ten będący 
śladem po wiosce Szast. Założono ją 
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Galeria widokowa nad rzeką Pisą. Można zobaczyć z niej jak odnawia się las 
bez ingerencji człowieka

Rany po huraganie w 2004 roku 
jeszcze się zabliźniają
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w 1704 roku i nazwano Sziast (w gwarze mazurskiej – wiatr), a po 
1938 roku zniemczono na Schast. W czasie I wojny światowej wio-
ska została zniszczona. Po odbudowaniu liczyła 194 mieszkańców 
w 1939 roku. Na terenie Nadleśnictwa Pisz zachowało się 
50 podobnych cmentarzyków. 

Od 2009 roku realizowany jest program Zaginione wio-
ski Puszczy Piskiej. W ramach tego programu przyjeżdża tu 
młodzież niemiecka, polska i rosyjska, która w ciągu dwóch 
wakacyjnych tygodni porządkuje i wykonuje dokumentację 
historyczną miejsc spoczynku dawnych mieszkańców Pusz-
czy. Nadleśnictwo wspiera taką działalność fi nansowo, pomaga 
w przygotowywaniu ogrodzeń oraz wycince grubszych drzew 
i krzewów.

W ramach współpracy z Towarzystwem Narciarskim „Bie-
gówki–Wiartel” na terenie Nadleśnictwa Pisz wytyczono i ozna-
kowano narciarskie trasy biegowe między Jaśkowem a Jabłonią 
(około 30 km).

Nadleśnictwo prowadzi działalność edukacyjną, głównie 
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Mazurskie, który 
działa od 2002 roku. Pomysł urządzenia izby edukacyjnej wy-
szedł od poprzedniego nadleśniczego, Ryszarda Grzywińskiego 

Pozostałości ewangelickiego cmentarza w nieistniejącej wsi Szast
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(od ponad dwóch lat na tym stanowisku jest pan Robert Trąbka). 
Oprócz fotografi i, scenografi i fragmentu lasu z wypreparowanymi 
zwierzętami, między innymi – z koziołkiem i łanią, borsukami 
i bobrami, można podziwiać rzeźby wykonane w drewnie lipo-
wym przez leśniczego Mirosława Piankowskiego. Na zakończenie 
warto obejrzeć fi lm obrazujący zniszczenia po huraganie oraz ten 
sam teren 10 lat po kataklizmie. To robi wrażenie! 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Do Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu możemy dotrzeć lą-

dem i wodą. Z Rucianego-Nidy prowadzi (8 km) asfaltowa szosa. 

Leśniczówka jest oddalona o 200 m od drogi łączącej Ruciane-Nidę 

z Karwicą. Pojazd można zostawić na bezpłatnym parkingu 150 m od 

muzeum. Przy nim znajduje się galeria Wianuszek z kawiarnią i ba-

rem. Dopływając natomiast od strony Jeziora Nidzkiego, na przykład 

jachtem, można przycumować nieopodal pomostu. 

Od 1 maja do 31 października muzeum jest otwarte codziennie 

w godz. 9:30–17:00, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych. Od 

1 listopada do 30 kwietnia muzeum jest otwarte codziennie w tych 

samych godzinach, oprócz poniedziałków, wtorków i świąt. W lipcu 

i sierpniu w czasie koncertów muzeum jest nieczynne dla zwiedza-

jących, a przed koncertami popołudniowymi czasem jest wcześniej 

zamykane. Ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy – 4 zł. 

Muzeum organizuje lekcje i wykłady dla grup zorganizowanych (wy-

magana jest wcześniejsza rezerwacja). Teren należący do leśniczówki 

Pranie i scenę można wynajmować na koncerty, konkursy, sesje itp. 

W Rucianem-Nidzie, blisko siedziby Nadleśnictwa znajduje się zabyt-

kowa Wyłuszczarnia Nasion im. Zdzisława Brońskiego.W dni robocze 

jest otwarta w godz. 7:00–15:00. Wstęp jest bezpłatny. Na terenie 
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wyłuszczarni znajduje się sala edukacyjna wyposażona w sprzęt mul-

timedialny. Mieści się w niej 150 osób; jest również dostosowana do 

przyjmowania osób niepełnosprawnych. 

Do Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zacho-

wawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie można doje-

chać z Rucianego-Nidy, oddalonego o około 14 km, przez Wejsuny 

i Onufryjewo. Można też dopłynąć łódką, jachtem i kajakiem, przybi-

jając do uroczej, niewielkiej przystani. 

Baza noclegowa Stacji to kilka apartamentów, między innymi 

w zabytkowych chatach mazurskich, a także tanie noclegi w dawnym 

budynku szkolnym i pokoje gościnne. Na noc może zatrzymać się 

w sumie 60 osób. 

Stacja udostępnia turystom fermę bobrów, jeleni i muzeum. Obiekty 

te można zwiedzać jedynie z przewodnikiem. W sprawie zwiedzania 

i rezerwacji miejsc noclegowych należy kontaktować się z Anetą 

Plona pod numerami telefonów: 606 883 765 i 87 423 15 19.

Kadzidłowo znajduje się przy drodze krajowej numer 609 – 9 km na 

północ od Rucianego-Nidy i 14 km na południe od Mikołajek. Z szosy 

skręca się w leśną drogę na zachód, około kilometr dalej jest parking.

Park Dzikich Zwierząt można zwiedzać w godz. 9:30–18:00. Zwie-

dzanie trwa półtorej godziny. Ceny biletów od osoby: 18 zł – dorośli, 

9 zł – dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat, 7 zł – szkolne grupy zorga-

nizowane do 16 roku życia, 14 zł – zorganizowane grupy dorosłych. 

Głodnych i spragnionych zaprasza pobliska Oberża pod Psem. 

Wojnowo leży w połowie drogi między Rucianem-Nidą a Zgonem. 

Z szosy zjeżdżamy na północ i po 2 km dojeżdżamy do wsi. 

Drewniany monaster można zwiedzać codziennie w godz. 

9:00–14:00 i 15:00–17:00. Wstęp kosztuje 2 zł. 
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W pobliskim klasztorze fi liponów można wynająć pokój i stołować się 

w gospodarstwie agroturystycznym.

Las Ochronny Szast znajduje się 7 km na południe od Pisza. Na-

leży jechać drogą do Pogubia Średniego (około 1 km), a następnie 

skręcić lekko w lewo, tak jak prowadzą drogowskazy. Można do-

trzeć tam pieszo lub rowerem. Wizyty grup zorganizowanych trzeba 

wcześniej uzgodnić z Nadleśnictwem Pisz (Pisz, ulica Gdańska 24, 

numer telefonu: 87 424 15 00). Autokary wycieczkowe mogą wje-

chać na parking przy lesie Szast. Na wieżę widokową i pomost-ga-

lerię nad rzeką Pisą jest wstęp wolny.

Baza noclegowa i gastronomiczna powiatu piskiego jest bogata, 

wszak to region turystyczny Wielkich Jezior Mazurskich. 

W Krzyżach oferuje usługi pensjonat U Kaczuszki Pokoje Krzyże. 

Doba w pokoju dwuosobowym kosztuje 100 zł. Śniadanie na ży-

czenie po 20 zł od osoby. W restauracji w stylu myśliwskim nigdy 

nie brakuje dań rybnych. 

W Rucianem-Nidzie jest trzygwiazdkowy hotel Nidzki (dla turystów 

zasobniejszych w pieniądze). Obok – molo i niewielka przystań. 

W Piszu też jest w czym wybierać: hotel Joseph Conrad, Camp Pisz. 

Kilka kilometrów od Pisza, w miejscowości Jabłoń nad jeziorem Brzo-

zolasek zaprasza hotel Jabłoń, chwalony jako „świetny klimatycznie”.

W Rybitwach ośrodek wypoczynkowy SUS nad jeziorem Roś ofe-

ruje noclegi od 34 zł. Nad tym samym jeziorem można zamieszkać 

w przyczepie campingowej za 25 zł dziennie. W Rostkach koło Orzy-

sza wynajęcie sześcioosobowego domku kosztuje 300 zł za dzień. 

W gospodarstwach agroturystycznych ceny wahają się od 30zł do 

40 zł. Oferta jest bogata i różnorodna, więc nocleg pod chmurką 

raczej nie grozi. 
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