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Poland? What kind
of country is it?

Polska?
Co to za kraj?

© wip-studio
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Polska – kraj tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, świętujący 1050.
rocznicę swojego chrztu – jaki jest?
Kraj Faustyny Kowalskiej, Jana Pawła
II, Lecha Wałęsy, Marii Skłodowskiej-Curie... Kraj kibiców i sportowców:
Roberta Lewandowskiego, Justyny
Kowalczyk, Mariusza Wlazłego…
broniących biało-czerwonych barw
i z dumą noszących wizerunek białego
orła, nasze narodowe godło.

Poland, a host of this years’ World
Youth Day is celebrating 1050th anniversary of its Christianisation. What
kind of country is it? It is a country of
Faustyna Kowalska, John Paul II, Lech
Wałęsa, Maria Skłodowska-Curie and
many more. It is a country of excellent
sportsmen: Robert Lewandowski, Justyna Kowalczyk, Mariusz Wlazły and
their enthusiastic supporters who are
proudly wearing the national colours.

Historia jak z bajki

History like a fairy tale

History of Poland starts like a fairy
tale: once upon a time there was
a man called Mieszko, who was
a king of a local tribe named
Polans. Nobody knew about him

Historia Polski zaczyna się jak w bajce:
Dawno, dawno temu, za górami, za
lasami żył człowiek o imieniu Mieszko,
który był władcą Polan. Nikt go nie
znał, ani nie słyszał o jego księstwie
4

ukrytym w puszczy. Czy na pewno?
Wszystko się zmieniło, gdy ożenił się
z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął
chrzest w 966 roku. Jako człowiek
był pewnie zwyczajny, ani wyjątkowo
dobry, ani wyjątkowo zły, typowy
władca, jak na swoje czasy. Za to jako
polityk, okazał się naprawdę mądrym,
przewidującym władcą. To on zdecydował się na chrzest: swój, rodziny
i dworu. Oparł tworzenie tego małego
państwa na wierze i dorobku cywilizacji chrześcijańskiej. To on wprowadził
Polskę do grona chrześcijańskich
państw Zachodu, zapewniając jej przy
tym niezależność. Dzięki niemu nasz
kraj otworzył się na chrześcijańską
Europę, stając się z czasem miejscem

or his kingdom hidden in a forest.
Everything changed when he married
Czech princess Dobrawa and he was
baptised in 966. He was probably an
ordinary man, not particularly good
but not a bad one either. Presumably, he was just an ordinary king at
the time but he was also an extraordinary politician. He decided that
he, his family and his court should
be baptised. He decided to build his
small country on Christian faith and
tradition. By doing so he associated
Poland with the Western Christian
states and secured country’s
independence. Thanks to him Poland
opened up to the Christian Europe
and, in time, became a welcoming
5
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tworzyli swoją przyszłość, nasze dziś
i jutro następnych pokoleń. Co ich
prowadziło? Lech Makowiecki śpiewa,
że „Bóg, Ojczyzna, Honor i gniew”.
Można powiedzieć, że Polska leżąca
w centrum Europy ma intrygującą
i trudną przeszłość – lata rozkwitu
przeplatały się z czasami wojny, najazdami obcych władców i ich wojsk.
W XVIII wieku na skutek rozbiorów
dokonanych przez Prusy, Rosję
i Austrię, Polska zniknęła z mapy
świata. Zaborcom nie udało się jednak
zniszczyć polskiego ducha wolności
i niezależności. To dlatego podczas
zaborów wybuchały powstania, a gdy
tylko narodziła się geopolityczna
sposobność, po I wojnie światowej
Polska w 1918 roku znów wróciła na
mapę świata i zaczęła odbudowywać
swoją państwowość.

their past, our present and next
generation’s future in this very
place. What were they inspired by?
Lach Makowiecki in one of his songs
suggest that it was “God, Homeland,
Honour and rage”. One can say that
Poland, located in the very centre of
Europe, has an intriguing and difficult past – the years of prosperity
were intercepted by wars and foreign
invasions. In the 18th century, as
a result of the partitions by Prussia,
Russia and Austria, Poland disappeared from the map of the world.
The invaders, however, were unable
to crush Polish longing for freedom
and independence. This resulted
in a number of popular uprisings
during the partitions period. As
soon as the geopolitical situation
after the First World War became
favourable, Poland was reinstated on
the world’s map and from 1918 Poles
started to rebuild their country.

Niemiecki terror

gościnnym dla przybyszów innych
wyznań i religii.

place for the newcomers from other
cultures and religions.

Czas rozkwitu i wojen

Time of prosperity and wars

Ten and a half centuries have
passed. We use this distant history
as a prolific source of inspiration,
hence this year’s celebration of the
event. Polish history was shaped by
the attempts in protecting the faith,
the language and the borders. For
1050 years our ancestors created

Minęło 10,5 wieku. Wracamy do
tamtej historii jak do źródła, aby móc
płynąć dalej wartkim nurtem. Stąd tegoroczne świętowanie i wspominanie
tamtego wydarzenia. Historia Polski
to kształtowanie i obrona wiary,
języka i granic. Przez 1050 lat nasi
przodkowie w tym właśnie miejscu
6

Radość z odzyskanej wolności nie
trwała jednak długo. W 1939 roku
hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę
rozpoczynając II wojnę światową. Kilkanaście dni po tym ataku od wschodu
najechała nasz kraj sowiecka Rosja.
Rozpoczął się okrutny czas wojny,
która ciągle pozostaje w pamięci
starszych pokoleń. Podczas okupacji
najeźdźcy wymordowali znaczącą
część polskich elit. W niemieckich
hitlerowskich obozach zagłady ginęli
profesorowie, przedstawiciele duchowieństwa, twórcy. Ze szczególnym
okrucieństwem Niemcy traktowali
ludność żydowską. Do obozów śmierci
wywożono całe rodziny, wyludniały
się kamienice, wsie i miasteczka…
Niemiecki terror swym okrucieństwem
dotykał wszystkich. Polska była
jedynym krajem w Europie, gdzie za
pomaganie Żydom kara śmierci groziła
pomagającemu i jego rodzinie. Mimo to

German Terror

The joy of regaining the country did
not last long. In 1939 Nazi Germany
invaded Poland starting the Second
World War. Couple of weeks later the
country was invaded from the west
by the Soviet Russia. These traumatic
events during wartime are still remembered by the older generations of
Poles. The invaders murdered substantial part of the Polish elites. Professors,
religious leaders, artists were killed
in the Nazi concentration camps.
Jews were treated with an exceptional
brutality by the Germans. The whole
families were sent to concentration
camps. The houses, villages and towns
became emptier and emptier. Nazi
terror affected everyone. Poland was
the only country in Europe were one
was risking a death penalty for helping
7
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wśród miłujących wolność Polaków nie
zabrakło bohaterów, którzy kierując
się odruchem serca i chrześcijańskim
miłosierdziem ratowali Żydów. Wielu
takich Polaków zapłaciło za to życiem
swoim i własnych dzieci.

the Jews. Despite that there were many
freedom-loving Poles who, lead by their
Christian compassion, made the heroic
decision to help the Jews. Many paid
for this with their own life and the life
of their families.

Koszmar i nadzieja

Horror and hope

Po II wojnie światowej Polska, na
skutek ustaleń konferencji jałtańskiej, znalazła się w sferze wpływów
radzieckich. Nasz kraj, choć formalnie
niepodległy, we wszystkim podporządkowany Związkowi Socjalistycznych
Republik Radzieckich, po raz kolejny
rozpoczął walkę o prawdziwą wolność.
Przetrwaliśmy koszmar stalinowskiego terroru, upodlenie i bylejakość
życia w systemie komunistycznym.
Nie zatraciliśmy jednak nadziei. Siłę
i wiarę do tych zmagań Polacy czerpali
z tradycji chrześcijańskiej, a Kościół
stał się wielką podporą dla ruchów
niepodległościowych. Gdy w 1978 roku
papieżem wybrany został Polak, Karol
Wojtyła – Jan Paweł II, po raz kolejny
uwierzyliśmy, że „oblicze tej ziemi”
może zostać zmienione.

After the Second World War, as
a result of the conference in Yalta,
Poland came under Soviet sphere
of influence. Our country, although
formally independent, was under
the control of the USSR. The fight
for freedom continued. Poles had to
endure the horrors of Stalin’s terror
and the hopelessness of the life in
the communist country but they did
not loose faith in independence. The
continuous fight for freedom was
strongly founded in the Christian
tradition and the Catholic Church,
which supported the independence
movements. When in 1978 a Pole,
Karol Wojtyła was declared Pope
John Paul II people in Poland once
again believed that the situation in
the country can change.

© Patryk Kosmider
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Europejskie Centrum Solidarności

European Solidarity Centre

Towards freedom

Ku wolności

In 1980 the Solidarity movement was
created. There was still long way to
go but it is the Polish independence
movements that started the process
leading to the fall of the Berlin Wall,
which symbolised of the end of
communism in Europe.
In 1989 Poland had the free
election with the participation of the
opposition. In 1999 Poland joined
NATO and this year the country hosted the NATO Summit in Warsaw. In
2004 Poland joined European Union.
A 1050-year long history has come the
full circle. We are a democratic state
in a community of countries shaped
by the Christian traditions. Polish love
for freedom is constant and gave its
nation strength to develop and endure
on every stage in history.

Gdy w 1980 powstała „Solidarność”,
wielki wolnościowy projekt zaczął
się materializować. Do ostatecznego
zwycięstwa było jeszcze daleko, ale to
właśnie polskie ruchy społeczne i niepodległościowe zapoczątkowały proces,
który doprowadził do obalenia muru
berlińskiego, uznawanego za symboliczny koniec komunizmu w Europie.
W 1989 roku odbyły się w Polsce
wybory, do których dopuszczono
opozycję. Od 1999 roku Polska jest
członkiem NATO, którego szczyt odbył
się w bieżącym roku w Warszawie, a od
2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Można by rzec, że 1050-letnia
historia zatoczyła koło. Jesteśmy krajem
szanującym demokrację we wspólnocie
państw ukształtowanych na chrześcijańskich wartościach. Niezmienne
pozostaje polskie umiłowanie wolności,
które na każdym etapie naszych dziejów
dawało siłę do twórczego rozwoju.
s. Dobrawa Ewa Piaścik OSB

s. Dobrawa Ewa Piaścik OSB

© archiwum parafii w Sejnach

Kardynał Karol Wojtyła podczas uroczystości koronacji figury Matki Bożej Sejneńskiej w 1975 r.
Cardinal Karol Wojtyła during the coronation of the statue of the Virgin Mary of Sejny in 1975
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Diecezja Ełcka
Utworzona przez papieża Jana Pawła II
z dniem 25 marca 1992 roku, z obszaru
wyłączonego z diecezji łomżyńskiej
oraz diecezji warmińskiej. Pierwszym
Biskupem Ełckim został ks. bp Wojciech
Ziemba, dotychczasowy biskup pomocniczy warmiński. Obecnie Biskupem
Ełckim jest bp Jerzy Mazur, a biskupem
pomocniczym – bp Romuald Kamiński.
Diecezja Ełcka jest położona
w północno-wschodnim krańcu Polski.
Od północy graniczy z Rosją (Obwód
Kaliningradzki), od północnego-wschodu graniczy z Litwą i Białorusią. W strukturze kościelnej graniczy z archidiecezją
warmińską, archidiecezją białostocką
i diecezją łomżyńską. Powierzchnia diecezji 11.000 km2, zamieszkuje ją 472.089
mieszkańców, w tym ok. 404.961
katolików. Największe miasta na terenie
diecezji ełckiej to: Suwałki (69.000
mieszkańców); Ełk (60.000), Augustów
(30.700), Giżycko (29.381).
Przez terytorium Diecezji Ełckiej
przechodzi granica dwóch kulturowych
i historycznych regionów: Mazur i ziemi
Suwalsko-Augustowskiej, co sprawia,
że jest to obszar bogaty w piękno
przyrody i pełen walorów turystycznych.
Piękno rzek i jezior obficie obecnych na
terenie Mazur, Suwalszczyzny i Pojezierza
Augustowskiego przyciąga stale rzesze
turystów, zaś wśród nich przed laty
pięknem tutejszej przyrody zachwycał się
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Dla upamiętnienia Jego obecności
na terenach Diecezji Ełckiej przygotowane zostały Papieskie Szlaki: kajakowe
i rowerowe. Bp Wojciech Ziemba, witając
Papieża Jana Pawła II w Ełku w 1999
roku, tak opisał Diecezję Ełcką: „Jest to
ziemia piękna i użyźniona odwieczną
modlitwą kamedulskich mnichów oraz
tutejszych mieszkańców. Ofiarujemy Ci

ziemię Twoich wspomnień: wzburzonych
fal wigierskiego jeziora, leniwej Czarnej
Hańczy, przepastnych puszcz przeciętych
jasną wstęgą Augustowskiego Kanału,
na który – jakby różańcowe paciorki
– nanizano jeziora oraz pełne ptactwa
i kwiatów łąki i bagniska”.
Pomimo tego, iż Diecezja Ełcka
obejmuje jeden z najbiedniejszych
i mniej rozwiniętych gospodarczo
obszarów Polski, nacechowana jest
wielką gościnnością i życzliwością
mieszkańców. Wyjątkowy charakter
tej ziemi podkreślają wspólne granice
Polski z innymi krajami: Rosją, Litwą
i Białorusią. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługuje naród Litewski, gdyż

The Diocese of Ełk

Archdiocese of Białystok and Diocese
of Łomża. It covers a territory of 11
000km2 and is inhabited by 472 089
people, of which about 404 961 are
Catholic. The biggest cities in the
diocese are: Suwałki (69 000 inhabitants), Ełk (60 000 inhabitants),
Augustów (30 700 inhabitants) and
Giżycko (29 381 inhabitants).
The territory of the Diocese of
Ełk is located on the border of two
culturally and historically significant
regions: Mazury and Suwałki-Augustów region, which means that the
Diocese is full of natural wonders
and tourist attractions. The beauty of
the rivers and lakes scattered in Mazury, Suwalszczyzna and Augustów
attracts many tourists. Even Karol
Wojtyła savoured the beauty of the
Diocese’s nature before he became
a Pope. To commemorate his visits
the Diocese organised Papal Trails for
cyclists and kayakers. Bishop Wojciech Ziemba, welcoming Pope John
Paul II to Ełk in 1992, described the
Diocese thus: “It is a beautiful land,
made fertile by the perpetual prayers
of the Camaldolese monks and the
local inhabitants. We entrust you the
land of your memories: rough waves
of Wigierskie Lake, quiet Czarna
Hańcza, vast forests with the lakes
woven on the Augustowski channel,
like the beads on the rosary, and
the meadows and the swamps full of
birds and flowers.”
Despite the fact that the Diocese
of Ełk is located in one of the poorest
and least economically developed
regions of Poland, it is characterised
by a great hospitability and kindness
of its inhabitants. The borders with
Russia, Latvia and Belarus make the
Diocese unique. The Latvians are
especially significant because many

The Diocese of Ełk was formed
by John Paul II on 25th March
1993 from the territories formerly
belonging to the Dioceses of Łomża
and Warmia. Its first bishop was
Wojciech Ziemba, former auxiliary
bishop in Warmia. Jerzy Mazur is
Ełk’s current bishop and Romuald
Kamiński is an auxiliary bishop
The Diocese of Ełk is located in the
north-east of Poland. It borders with
Russia (Kaliningrad) in the north and
with Latvia and Belarus in the north-east. Within church’s structure it
borders with Archdiocese of Warmia,

© Grzegorz Dziedzic
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Katedra św. Wojciecha w Ełku

Diecezjalne Sanktuaria
Maryjne: 
Ełk, Studzieniczna, Sejny,
Krasnybór, Rajgród;
Bożego Miłosierdzia:
Ełk, Suwałki;
Krzyża Świętego w Olecku;
św. Brunona w Giżycku.

10

St. Wojciech’s Cathedral in Ełk

Sanctuaries in the Diocese
Dedicated to Virgin Mary: 
Ełk, Studzieniczna, Sejny,
Krasnybór, Rajgród;
Sanctuary dedicated to Divine
Mercy in Ełk and Suwałki;
Sanctuary dedicated to Saint
Cross in Olecko;
Sanctuary dedicated to St. Bruno
in Giżycko.
11
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Figura Matki Bożej Fatimskiej, której sanktuarium diecezjalne znajduje się
w Katedrze Ełckiej oraz krypta biskupów ełckich w kaplicy św. Jana Pawła II
A statue of the Virgin Mary from Fatima from the sanctuary situated in Ełk’s Cathedral
and the crypt of the bishops of Ełk in the chapel dedicated to Saint John Paul II

jego przedstawiciele zamieszkują
tereny i parafie przygraniczne.
Wśród ludzi związanych z Kościołem
dominuje w Diecezji Ełckiej pobożność
o charakterystyce tradycyjnej, umiłowanie Eucharystii, kult Matki Bożej oraz
duchowość pielgrzymkowa. Na terenie
Diecezji Ełckiej i w bliskim sąsiedztwie,

w kraju i za granicą, znajduje się wiele
sanktuariów, do których pieszo lub
autokarami pielgrzymują wierni z okolic.
Diecezja Ełcka to także liczne wspólnoty
parafialne, piękne kościoły i miejsca
naznaczone obecnością zakonów kontemplacyjnych: kompleks pokamedulski
na Wigrach i podominikański w Sejnach.

Młodzież podczas modlitwy w kaplicy św. Jana Pawła II przy katedrze ełckiej
Teenagers praying in the chapel dedicated to Sain John Paul II in the Cathedral in Ełk

of them live in the parishes by the
borders and are notably present
within these communities.
The Catholics in the Diocese
of Ełk are traditionally religious,
Eucharist-loving, centred on the
cult of Saint Mary and a pilgrimage.
There are number of sanctuaries
in the Diocese and in the vicinity,

in Poland and abroad, open to
believers travelling both on foot and
by public transport. The Diocese of
Ełk is rich in parish communities,
beautiful churches and places marked by the presence of two enclosed
religious orders: post-Camaldolese
complex in Wigry and post-Dominican complex in Sejny.

Błogosławione z terenów diecezji ełckiej

Blessed figures from the Diocese of Ełk

Bł. Marianna Biernacka – urodzona
i ochrzczona w 1888 roku w Lipsku,
w zaborze rosyjskim. Aresztowana
1 lipca 1943 roku przez Niemców.
Gdy gestapo skazało na śmierć jej syna
i jego ciężarną żonę, ona postanowiła
umrzeć za swoją synową i jej nienarodzone dziecko. Rozstrzelano ją 13 lipca
1943 roku w Naumowiczach k. Grodna.
Beatyfikowana 13 czerwca 1999 roku
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest
nazywana patronką teściowych.
Bł. s. Kanizja Eugenia Mackiewicz
CSFN ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Urodzona 27 września 1904
roku w Suwałkach. Ochrzczona w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach,

Blessed Marianna Biernacka – born
and baptised in 1888 in Lipsk. Arrested on 1st July 1943 by the German
soldiers. When Gestapo sentenced her
son and his pregnant wife to death
Marianna volunteered to take the
bullet for her daughter-in-law and
her unborn child. She was shot on
13th July 1943 in Naumowicze near
Grodno. She was beatified on 13 June
1999 by Pope John Paul II. She is considered a patron of mothers-in-law.
Blessed sister Kanizja Eugenia
Mackiewicz CSFN – Sister of the Holy
Family of Nazareth. Born on 27th September 1904 in Suwałki. Baptised in
St. Aleksander’s Parish in Suwałki,

do zakonu wstąpiła 24 lipca 1933
roku. Zginęła śmiercią męczeńską
1 sierpnia 1943 roku w Nowogródku,
rozstrzelana przez Niemców wraz
z innymi 10 siostrami zakonnymi.
Beatyfikowana 5 marca 2000 roku
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bł. s. Sergia Julia Rapiej CSFN ze
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.
Urodzona 18 sierpnia 1900 roku we
wsi Rogożyn (parafia Lipsk). Do zakonu wstąpiła 25 grudnia 1922 roku.
Podobnie jak Kanizja Eugenia Mackiewicz zginęła śmiercią męczeńską
1 sierpnia 1943 roku w Nowogródku.
Beatyfikowana 5 marca 2000 roku
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
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she joined the congregation on
24th July 1933. She died as a martyr
on 1st August 1943 in Nowogródek,
when she was shot by the German
soldiers with ten other sisters.
She was beatified on 5th March 2000
by John Paul II.
Blessed sister Segia Julia Rapiej
CSFN – Sister of the Holy Family
of Nazareth. Born on 18th August
1900 in Rogożyn (parish of Lipsk).
She joined the congregation on
25th December 1922. Died as a martyr together with Kanizja Eugenia
Mackiewicz on 1st August 1943
in Nowogródek. She was beatified
5th March 2000 by John Paul II.
13
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Informacje wstępne

Introduction

Duszpasterstwo i wypoczynek

Teaching through tourism

Szlaki Papieskie tworzą przestrzeń, której nikt i nic nie ogranicza;
w niej może zbliżyć się do Ojca Świętego najskromniejszy człowiek.

The Papal Trails create an unlimited space, which allows even the humblest
of us to get closer to the Holly Father.

Karol Wojtyła od dziecka wędrował po górach − z ojcem, bratem, kolegami
szkolnymi. Dobrze pływał, grał w piłkę i jeździł na nartach. W rozwijaniu Jego
upodobań sportowych i turystycznych dużą rolę odegrało międzywojenne
szkolnictwo. W roku 1949, gdy ks. Wojtyła objął posadę wikariusza w parafii
św. Floriana w Krakowie, za zgodą kard. Adama S. Sapiehy otoczył młodzież
akademicką opieką duszpasterską. Ważnym elementem w kontaktach Księdza
z grupą młodych ludzi, nazwaną później przez Jana Pawła II − Środowiskiem,
była turystyka. Początkowo były to sporadyczne wypady piesze lub rowerowe
w okolice Krakowa, potem coraz dalsze wędrówki górskie. Od roku 1953 –
wędrówki kajakowe. Wypoczywał aktywnie i do takiego odpoczynku na łonie
przyrody, w bliskim kontakcie z Bogiem, zachęcał towarzyszących Mu studentów
i młodą inteligencję. Codzienna Msza święta poranna, modlitwa wieczorna przy
ognisku i rozmowy z Wujkiem (bo tak zwracali się do Niego młodzi ze względów
bezpieczeństwa), stwarzały niepowtarzalną atmosferę. Turystycznie wędrował też
ksiądz Wojtyła z kolegami-księżmi i z przyjaciółmi.
Lista tras, które przepłynął ks. Wojtyła na swym kajaku, nazywanym Kalosz
jest bardzo długa i obejmuje niemal wszystkie, obfitujące w jeziora północne
rejony Polski. W roku 1954 uczestniczył w spływie Czarną Hańczą i Kanałem
Augustowskim. Obecnie trasa z Wigier do Studzienicznej, która prowadzi przez
tereny Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej jest oznakowana
i nosi nazwę Tajemnice Zawierzenia.
Warto zwrócić uwagę, że okres intensywnego uprawiania turystyki przez
Księdza i Kardynała Wojtyłę to także czas, gdy powstawały ważne
dzieła filozoficzne: Osoba i czyn, Miłość i odpowiedzialność.
Na ostatnim spływie kajakowym kardynał Karol
Wojtyła był w lipcu 1978, a z polskimi górami
żegnał się we wrześniu 1978 − miesiąc przed
objęciem Stolicy Apostolskiej.

Since childhood Karol Wojtyła hiked in the mountains with his father, brother and
school friends. He was a good swimmer, he played football and was good at skiing.
His schooling in the inter-war period developed his interest in sport and tourism.
When in 1949 priest Wojtyła became a vicar in St. Florian’s Parish in Cracow,
Cardinal Adam S. Sapiecha advised Wojtyła to take university students under his
pastoral care. Tourism played an important part in the relationship John Paul II
build with the students and young academics. They started by going on walks or
cycling tours near Cracow, then went hiking. In 1953 they went kayaking. Future
Pope enjoyed active tourism. Through his contemplation of nature he contemplated
God and encouraged young people to do the same. Daily morning mass, evening
prayer by the fire and the conversations with the Uncle (this is how young people
addressed Wojtyła) created an unforgettable atmosphere. Wojtyła also travelled
with other priests and close friends.
There are plenty of routes in Wojtyła’s itineraries as he sailed through almost all
the lakes in the north of Poland in his kayak jokingly called wellington boot. In 1954
he sailed though Czarna Hańcza and Augustów Canal. Now the route from Wigry to
Studzieniczna, which leads through Wigry National Park and Augustów Forest, is
marked as a Papal Trail called the Mysteries of Entrustment.
It is worth noticing that the time of his active tourism when he was a priest and
a cardinal coincided with writing of his important philosophical works: Person and
Act, Love and Responsibility.
Karol Wojtyła’s last kayak tour took place in July 1978. He said
farewell to the Polish mountains in September 1978 –
a month before he was elected to be a new Pope.
Urszula Własiuk
Chair of the Papal Trail’s Trust,
Cracow

Urszula Własiuk
Prezes Fundacji Szlaki Papieskie,
Kraków
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Karol Wojtyła podczas modlitwy
na spływie kajakowym

© J. Ciesielski, Sługa Boży

Karol Wojtyła during the prayer
at the kayaking trip

© J. Ciesielski, the servant of God
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Szlaki Papieskie
Diecezji Ełckiej

© R. Rogoziński

The Papal Trails
in the Diocese of Ełk

Piękne, dziewicze tereny północno-wschodniej Polski można przemierzać
na różne sposoby. My proponujemy
wędrówkę trzema Szlakami Papieskimi.
Możecie doświadczyć tu piękna przyrody, spotkać gościnnych i skromnych
mieszkańców, poznać intrygującą
historię tych ziem oraz dzieje Polski.
W tym szczególnym otoczeniu macie
szansę odbyć jeszcze jedną intrygującą
podróż – wędrówkę do swojego wnętrza w poszukiwaniu sensu i celu swojej
życiowej drogi. Zachęcamy, by Waszym
przewodnikiem był właśnie Jan Paweł
II – święty i człowiek, którego Polacy
uwielbiali za życia i obecnie otaczają
czcią oraz praktykują jego kult.

To właśnie na tych terenach w latach swojej młodości lubił wypoczywać
w gronie przyjaciół i znajomych
późniejszy papież – pływał kajakiem,
wędrował z plecakiem, mieszkał w namiocie, rozmawiał z ludźmi i modlił
się. Innymi słowy, praktykował zdrowy
tryb życia, na długo przedtem, zanim
to stało się modne.
Kiedyś papież powiedział do swoich
rodaków: „Ja tu u was byłem. Pilnujcie
mi tych szlaków”. My dzisiaj staramy
się spełnić to posłanie. Na swej drodze
spotykamy ciągle nowych, wspaniałych
ludzi, których zapraszamy do wspólnej
wędrówki. Zapraszamy także i Ciebie
na Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej.
16

There are many ways to appreciate the
beautiful land of the north-western
Poland. We suggest following three
Papal Trails. On your journey you can
admire beautiful nature, meet friendly
locals and learn about fascinating
history of this place. In this special
place you can also travel within yourself searching for your life purpose.
We invite you to choose John Paul II as
your guide – the saint and the figure
loved by the Poles during his lifetime
and revered after his canonisation.
Here, as a young man, Karol
Wojtyła, future Pope, liked to rest

among friends and colleagues. He
sailed in his kayak, backpacked,
lived in a tent, talked to people and
prayed. In other words, he embraced
a healthy lifestyle even before it
became fashionable.
Once Pope said to his countrymen: I visited here. Please look
after these Trails. Today we are
trying to fulfil his request. Every
day we meet new, great people
who we invite to join us on this
journey. We invite you as well to
walk The Papal Trails of the Diocese
of Ełk with us.
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Szlak Papieski
Tajemnice
Światła
Trasa liczy około 170 km i prowadzi przez malownicze miasta i wioski, Puszczę
Augustowską, rezerwaty przyrody oraz Wigierski Park Narodowy.
Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim Tajemnice Światła jest szczególną okazją do
poznawania Boga, historii i przyrody naszej pięknej ziemi mazurskiej, augustowskiej,
sejneńskiej i suwalskiej. Poszczególne etapy tego całorocznego Szlaku Papieskiego
można pokonywać wędrując pieszo, jadąc konno, rowerem, quadem czy motorem,
a zimą – jadąc na nartach. Ważne jest, aby przemierzając te przepiękne okolice,
znaleźć czas na rozważanie wielkiego przesłania, jakie zostawił nam św. Jan Paweł II
w Tajemnicach Światła.

Sejny

Wigry

Augustów

Mikaszówka

Ełk
Studzieniczna

Rajgród

Papal Trial
The Luminous
Mysteries
18

The route is about 170 km long and leads though picturesque towns and villages,
Augustów Forest, nature reserves and Wigry National Park.
Pilgrimage through the Papal Trail The Luminous Mysteries is a unique opportunity
to experience God, history and nature of our beautiful region of Mazury, Augustów,
Sejny and Suwałki. The 170 km long route leads through picturesque towns and villages, Augustów Forest, nature reserves and Wigry National Park. Individual stages of the
Papal Trail, which is open all year round, can be travelled by different means: on foot,
on horseback, on a bicycle, quad or motorcycle, and on skies in winter. It is important
that while you are traveling through these beautiful places you find time to ponder
on a message John Paul II left for us in his meditations on The Luminous Mysteries.
19
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Etap I

Stage I

‹‹‹

© R. Rogoziński

© M. Olszewski

Ełk

Ełk to największe miasto Mazur. Najważniejsze zabytki i atrakcje miasta to:
 Katedra Ełcka z początku XX w.,
 Kościół Najświętszego Serca Pana
Jezusa z XIX w.,
 domy mieszkalne z przełomu XIX
i XX w.,
 wieża ciśnień z 1895 r.,
 Park Solidarności,
 Promenada wzdłuż Jeziora Ełckiego.
Imprezy sezonowe:
 Mazurskie Lato Kabaretowe –
MULATKA
 Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Dzieci i Młodzieży – Tęcza,
 Mazurskie Zawody Balonowe,
 Festiwal Ognia i Wody.
Ełk to nie tylko piękne krajobrazy,
lecz także kulinarna stolica Mazur,
20

gdzie podczas wyjątkowych imprez
można poznać tradycyjne potrawy
regionu, organizowane są tu bowiem
wydarzenia poświęcone mazurskiej
kuchni: Konkurs o Chochlę Prezydenta,
Podróż ze smakiem oraz Frutti di Lago.

Ełk is the biggest city in the Mazury
region. The most important tourist
attractions include:
 Ełk’s Cathedral built in the 20th
century,
 19th century church dedicated to
the Most Sacred Heart of Jesus,

Kolej wąskotorowa
Działająca ponad 100 lat Ełcka Kolej
Wąskotorowa, od 1992 r. znajduje się
na Liście Zabytków Techniki. Podróż
koleją w sezonie letnim pozwala
zapoznać się z pięknym położeniem
miasta oraz znajdującym się w pobliżu skansenem pszczelarstwa.

Narrow Gauge Railway
Hundred years old Narrow Grunge Railway in Ełk was enlisted as a Historic
Machine in 1992. Travelling on the Narrow Gauge Railway in the summer will
allow you to see beautiful settings of
Ełk. You can also reach a Bee-keeping
Museum nearby if you wish.

 Houses from the 19th/20th century,
 Water tower erected in 1895,
 Solidarity Park
 A promenade around Ełk’s Lake.
Events:
 Mazury Comedy Festival – MULATKA
 International Folk Festival
for Children and Youth – Tęcza
 Mazury’s Hot Air Ballooning
Competition
 Fire and Water Festival
Ełk is not only famous for its
beautiful landscape but also its
delicious cuisine. A number of events
and food festivals such as the Contest
for President’s Ladle, Travel with Good
Taste and Frutti di Lago will give you
a chance to try traditional dishes.
21

45 km

I Etap

Ełk – Rajgród

Ełk – Rajgród

(Through Ostrykół)

(przez Ostrykół)

Szlak Papieski Tajemnice Światła został zainicjowany, zainaugurowany
i pobłogosławiony przez J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD dnia 14 czerwca
2008 r. podczas diecezjalnego święta młodzieży. Rozpoczyna się w Ełku
z miejsca, gdzie 8 czerwca 1999 roku Jan Paweł II sprawował Eucharystię,
którą żywo mamy w naszej pamięci.

Początek szlaku
znajduje się na Placu
Jana Pawła II, przy
pomniku. Następnie
kierujemy się na
promenadę i idziemy
w stronę parafii pw.
Jana Pawła II (ulica
św. Maksymiliana
Kolbego). Tam
znajdziemy znaki szlaku
i za ich wskazaniem
opuszczamy miasto.

Ostrykół

The modern church replaced the
temple, which burned down 1656.
The current building was built in
1667 in a baroque style. This wooden
church, formerly protestant, now
catholic, is dedicated to the Feast
of the Cross. The inside reveals
many interesting details such as:
baroque altar from 1683, pipe organ
from 1799, interesting candlestick,
the pulpit from 1690 and the 18th
century statue of an angel.



The trail leads along the beautiful
river Ełk. You will pass a village
called Prostki. Between Prostki
and Bogusze you can find a unique
border post from 1554. It commemorates the establishment of the
borders between Prussia and the
Polish-Lithuanian Commonwealth.
It was erected in place where
three borders – Polish, Lithuanian
and Prussian converged. The post
is similar to a small shrine.



Ostrykół

Kościół powstał w miejscu świątyni spalonej w 1656 r. Dzisiejszy, barokowy
wygląd, pochodzi z czasu odbudowy kościoła, to jest z 1667 r. Ta drewniana
świątynia, wcześniej protestancka, obecnie rzymskokatolicka, pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, kryje w swoim wnętrzu wiele ciekawostek, m.in.: barokowy
ołtarz główny z 1683 r., organy z 1799 r., ciekawy świecznik, a także ambonę
z 1690 r. oraz XVIII-wiecznego anioła chrzcielnego.
22

The trail begins in the
John Paul’s II Square
by his monument.
You need to approach
the promenade and
go to the parish
dedicated to John
Paul II (Maksymiliana
Kolbego Street).
There you will find
the first signs of the
trail, which will lead
you out of the town.

© R. Rogoziński


© R. Rogoziński

The Papal Trail The Luminous Mysteries was initiated, inaugurated and
blessed by His Excellency Bishop Jerzy Mazur SVD on 14th June 2008 during
the youth day celebrations in our Diocese. The Trail starts in Ełk from the
place where on 8th June 1999 John Paul II celebrated the Eucharist during
one of his visits to Poland.

© R. Rogoziński

Szlak wiedzie wzdłuż malowniczej
rzeki Ełk. Między Prostkami a wsią
Bogusze napotkamy unikatowy na
skalę europejską zabytek historyczny
– słup graniczny z 1545 r. Upamiętnia
on wytycznie granic między Prusami
a Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Na pamiątkę tego wydarzenia, na styku
trzech granic: Korony, Litwy i Prus,
postawiono murowany słup graniczny,
przypominający nieco kapliczkę.

I Stage
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Etap I

‹‹‹

Stage I

© R. Rogoziński

© R. Rogoziński

Rajgród

Nad brzegiem góruje Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

Walory przyrodnicze okolic:

 Rynnowe Jezioro Rajgrodzkie o powierzchni 1514 ha, ok. 54 km linii
brzegowej, średniej głębokości 17 m
i najgłębszym punktem 52 m. Jezioro
ma 5 odnóg, na których zawsze są
dogodne warunki do żeglowania.
 Kompleks leśny obejmujący
obszar 30% powierzchni gminy,
który porastają lasy, głównie iglaste
z przewagą sosny, w których nad
brzegami jezior zlokalizowanych jest
10 ośrodków wypoczynkowych.
 Bezpośrednie sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym,
a zwłaszcza unikalnym kompleksem
bagienno-torfowym „Czerwone Bagno”.
 Dolny bieg rzeki Jegrzni i Kanał
Kuwasy to obszar z tysiącami
hektarów unikalnych w skali światowej niskich łąk, bagien i torfowisk
Czerwonego Bagna. Jest to siedlisko

bezcennych gatunków roślin bagiennych, ornitofauny oraz największa
w Polsce ostoja naturalna Łosia.
 Rezerwat przyrody Czapliniec
w okolicach wsi Bełda istnieje od
1930 r. na powierzchni 11,58 ha potwierdzony prawnie w 1958 r. rezerwat
utworzono dla ochrony kolonii lęgowej
czapli siwej, a jednocześnie zachowania boru sosnowego (o 200-letnim
starodrzewiu) z domieszką 14-letniego
świerka, a nadto torfowiska.
Zabytki i atrakcje Rajgrodu:
»»kapliczki przydrożne z XIX w.,
»»kapliczka przy ul. Żabiej
w Rajgrodzie,
»»kościół – Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin,
»»kaplica grobowa Bagińskich z 1826 r.,
»»z espół dworsko-parkowy
w Opartowie.
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Sanctuary Dedicated to Virgin Mary the Queen of Families
dominates the shore of the lake

Natural wonders in the area:

 Rajgród Lake is a ribbon lake with
a surface of 1514 ha, about 54 km
of the shore line, the average depth
of 17 m and the maximum depth
of 52 m. The lake has five branches,
which usually present a favourable
sailing conditions.
 Forests occupy almost 30%
of the region, these are mostly
coniferous forest dominated
by pines. There are ten resorts
dotted around the forests at the
shore of the lake.
 Biebrza National Park, located
close to Rajgród, has a unique
swamp-peat area called “Red
Marsh”
 In the lower course of the Jegrznia
River and Kuwasy Canal there are
thousands of hectares of unique
wetlands, bogs and peats called

“Red Marsh”. The reserve is a habitat for unique swamp vegetation,
birds and moose.
 Czapliniec Nature Reserve near
Bełda village was founded in 1930
and formally recognised in 1958.
It occupies 11.58 ha protecting the
breeding colony of the grey heron
and preserving 200 years old pine
forest and 140 years old spruce
forest and some marshland.
Tourist attractions:
»»19th century roadside shrines,
»»roadside shrine by Żabia Street
in Rajgród,
»»church – Sanctuary dedicated to
Virgin Mary the Queen of Families,
»»the tomb chapel of Bagiński family
built in 1826,
»»a manor house with a park complex
in Opartowo.
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35 km

II Etap

Rajgród

Augustów-Sudzieniczna

From Rajgród the second stage The Second Luminous Mystery – The wedding in Cana
will get you to the sanctuary of Virgin Mary in Studzieniczna.
The monument to the Pope by the sanctuary commemorates his visit in this place
on 9th June 1999, which he specifically requested when he visited our Diocese. He
said these prophetic words: I was here many times but as a Pope it is the first and
possibly the last time.

Sanktuarium w Studzienicznej znajduje
się w obrębie dawnych wysepek, na których była pustelnia zamieszkiwana po
1715 r. przez jednego z wigierskich
Kamedułów. Później, w tym miejscu osiedlił się inny pustelnik, były oficer wojska
Wincenty Murawski (lub Morawski) –
z zamiłowania zielarz i prawdziwy wzór
polskiej pobożności. Woda z wykopanej
przez niego studni prawdopodobnie
pomagała w przywracaniu zdrowia,
szczególnie leczyła choroby oczu.

Początkowo obraz Matki Bożej, który
towarzyszył polskim żołnierzom
w czasie walk, wisiał na dębie,
a następnie został umieszczony
w zbudowanej przez Murawskiego
drewnianej kaplicy (1790 r.). Obecna
– murowana kaplica, stojąca na dębowych pniach – pochodzi z 1872 r.

© R. Rogoziński

© R. Rogoziński

Od Rajgrodu wędrujemy do Studzienicznej, na obrzeżach Augustowa. Wiernym
towarzyszy rozważanie Tajemnicy Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
Naszym celem jest sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.
Pomnik Papieża, nad jeziorem przy kaplicy, przypomina Jego wizytę w tym
miejscu w dniu 9 czerwca 1999 r. Dotarł tu na osobistą prośbę, odwiedzając naszą
diecezję. Wypowiedział wówczas prorocze słowa: Byłem tu wiele razy, ale jako
Papież po raz pierwszy i chyba ostatni.

II Stage
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Sanctuary in Studzieniczna
is located on the series of small
islands, which used to be a hermitage created in 1715 by one
of the Camaldolese monks. Later
the place was inhabited by other
hermit – ex-military Wincenty
Murawski (also known as
Morawski). He was a passionate
herbalist and a truly pious man.
The water from the well he
had dug probably had healing
powers, especially in cases
of eye infections.

Initially the portrait of Virgin Mary
accompanied the soldiers during
their fights, hanging on an oak
tree but later it was moved to the
wooden chapel erected by Murawski
in 1790. The current brick chapel
with wooden foundations was built
in 1872.
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Etap II

‹‹‹

Stage II

Augustów

© Andrzej Kuffel

When visiting sanctuary in Augustów-Studzieniczna it is also worth seeing Augustów’s city
centre. This city was founded in 16th century by Zygmunt II August after whom the city is
named. Nowadays, especially during the summer, it is a vibrant centre of the region.
The city is surrounded by nine lakes and vast Augustów forest. It is often called a north-eastern capital of water sports. It is a perfect place for kayaking, sailing or cruising by
ship, catamaran or gondola. You can also run, cycle, do horse riding or nordic walking.

Bazylika pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie
The Sanctuary dedicated to the Sacred Heart of Jesus

In Augustów you can see:
 churches from 19th and 20th century
for example the Basilica of the
Sacred Heart of Jesus,
 park on Zygmunt August’s square,
which oldest trees were planted in
1847,
 apartment block by the main square
from 1812,
 Augustów Canal,
 old post office from 1829,
 presidential villa from 1934, which
hosted Ignacy Moscicki,
 local cemetery with tombstones
dating to the beginning of the 19th
century.

For additional information
please contact:
»»Tourist Information in Augustów
Rynek Zygmunta Augusta 44
16-300 Augustów
www.algustow.pl

Odwiedzając sanktuarium w Augustowie-Studzienicznej trzeba koniecznie zajrzeć do
centrum Augustowa. To miasto założone w XVI wieku przez Zygmunta II Augusta, od
którego wzięło swoją nazwę. Obecnie, szczególnie w okresie letnim, jest tętniącym
życiem centrum turystycznym regionu.
Miasto otoczone jest dziewięcioma jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. To
wodna stolica północno-wschodniej Polski, doskonałe miejsce na spływ kajakowy,
żeglowanie, rejs statkiem, katamaranem czy gondolą. Aktywnie czas spędzą tu
biegacze, rowerzyści, pasjonaci jazdy konnej czy nordic walking.
W Augustowie można obejrzeć:
 kościoły z XIX i XX w., m.in. Bazylika
Najświętszego Serca Jezusowego,
 park na Rynku Zygmunta Augusta
z najstarszym drzewostanem z 1847 r.,
 kamienicę przy Rynku z 1812 r.,
 Kanał Augustowski,
 starą pocztę z 1829 r.,
 willę prezydencką z 1934 r.,
w której przebywał Ignacy Mościcki,
 stare nagrobki na cmentarzu,
niektóre pochodzą z lat 20. XIX w.

© jadwiga.koniecko

Przydatne adresy
»»Centrum Informacji
Turystycznej w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 44
16-300 Augustów
www.augustow.pl
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35 km

III Etap

Mikaszówka

© R. Rogoziński

Augustów-Studzieniczna

III Stage

Ten etap Szlaku Papieskiego prowadzi wzdłuż Jeziora Studzieniczańskiego, Białego
i Kanału Augustowskiego oraz przez atrakcyjne turystycznie śluzy przepuszczające
kajakarzy i innych wodnych wędrowców. Podążając wyznaczonym traktem przez
piękne zakątki, można tu rozważać trzecią Tajemnicę Światła – Głoszenie Królestwa
i wzywanie do nawrócenia.
Tak docieramy do Czarnej Hańczy – największej rzeki Suwalszczyzny, płynącej
w unikatowym pod względem krajobrazowym, geologicznym i etnograficznym
terenie. Na uwagę zasługują liczne tu głazowiska – pozostałości wielkich lodowców,
spadki i kaskady oraz wąwozy, w których płynie rzeka. Jest to miejsce szczególne
również ze względu na zamieszkujących je ludzi – niegdyś byli to pogańscy Jaćwingowie – pokrewni Prusom i Litwinom. Po latach na Suwalszczyźnie zamieszkiwali
Polacy i Litwini, z czasem także Żydzi i Rosjanie. Jest to ziemia pracy i modlitwy –
dwóch wartości szczególnie ważnych dla tutejszych mieszkańców.

This stage of the Papal Trail leads around the Studzieniczańskie Lake, Białe Lake,
Augustów Canal and through the river locks allowing for the kayak and other river
traffic. When traveling through this picturesque route please consider The Third
Luminous Mystery – The Proclamation of the Kingdom.
You will reach Czarna Hańcza – the biggest river in Suwałki, meandering through
this unique geological and ethnographical region. Please notice the number of boulders, river cascades and ravines – the remnants of huge glaciers. This place is also
special because of its inhabitants. Pagan Yotvingians were the first tribe to inhabit
this land and from them the people of Prussia and Lithuanian trace their origins.
Throughout the ages Suwałki became a home for Poles and Lithuanians, Jews and
Russians. It is a land of work and prayer – as these are the things most valued by the
local communities.
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Etap III
Etap III

Stage III
Stage III

Mikaszówka

Mikaszówka is located in the very centre of Augustów Forest, which is a perfect
place for doing water sports, cycling and walking tours.
Augustów forest is a part of a larger forest complex covering the territory of Poland, Lithuania and Belarus, which is one of the largest forests in Europe covering
250 000 hectares. Poland has 100 000 hectares of this forest complex, substantial
part of this territory is covered by lakes: Wigry, Sajno, Białe Augustowskie, Serwy,
Necko, Pomorze, Studzieniczne and Kolno.

© R. Rogoziński

To urokliwa wieś nad brzegiem kanału augustowskiego. W centrum znajduje się
zabytkowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, a także zabytkowa plebania, gdzie lubił
zatrzymywać się Karol Wojtyła. W 1955 r. miała miejsce ciekawa scena z udziałem
miejscowego proboszcza i nieznanego turysty, którym okazał się biskup Karol Wojtyła. Po latach papież Jan Paweł II z uśmiechem wspominał to wydarzenie i mówił:
A może by tak do Mikaszówki?

Mikaszówka is a charming village on the shore of Augustów Canal. The central point
of the village is occupied by the church dedicated to Saint Mary Magdalene and
a historic parish, one of Wojtyła’s favourite places to stay during his visits. In 1955
a local rector met a mysterious Tourist who turned out to be Karol Wojtyła, a bishop
at a time. When the Pope recalled this encounter years later he always joked: how
about going to Mikaszowka?

Zabytkowa plebania w Mikaszówce wielokrotnie nawiedzana przez Karola Wojtyłę
This historic parish in Mikaszówka was visited by Karol Wojtyła a number of times

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

w Mikaszówce
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Mikaszówka leży w sercu Puszczy Augustowskiej. Są to wspaniałe tereny do
uprawiania aktywnej turystyki wodnej, rowerowej oraz pieszej.
Puszcza Augustowska tworzy, wraz z innymi puszczami pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, jeden z największych leśnych kompleksów Europy
(łącznie 250 000 ha powierzchni). Na terenie kraju zajmuje powierzchnię
100 tys. ha. Dużą część obszaru puszczy zajmują jeziora: Wigry, Sajno, Białe
Augustowskie, Serwy, Necko, Pomorze, Studzieniczne, Kolno.

Church dedicated to Saint Mary Magdalen in Mikaszówka
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30 km

Mikaszówka

IV Stage

Sejny
From Mikaszówka the trail leads through Augustów
Forest, passing by Czarna Hańcza to reach the
Basilica of Visitation Virgin Mary in Sejny. Here you
can see a unique statue of Virgin Mary from 15th
century, one of the oldest in Europe. While walking
this 30 km long trail please consider The Fourth
Luminous Mystery – The Transfiguration. In 1975
cardinal Karol Woityła visited Sejny and crowned
the statue of Virgin Mary with papal crowns.

© Archiwum Parafii

Z Mikaszówki prowadzi nas szlak przepiękną Puszczą Augustowską, przez Czarną
Hańczę do Sejn. Tam w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, możemy
podziwiać gotycką figurę szafkową Matki Bożej Sejeńskiej z XV w. Jest to jedno
z najstarszych tego typu dzieł w Europie. Pokonując ten odcinek, rozważamy Tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor. W 1975 r., ówczesny kardynał Karol Wojtyła
nałożył korony papieskie na figurę Matki Bożej Sejneńskiej.

© Archiwum Parafii

IV Etap

© Archiwum Parafii

Warto zobaczyć

 Kościół pw. Nawiedzenia NMP,
trójnawowa bazylika, pierwotnie renesansowa, w 1760 r.
rozbudowana w stylu barokowym.
Wewnątrz 11 ołtarzy barokowych
i rokokowych z poł. XVIII w.;
 Klasztor z lat 1619-1706, przebudowany pod k. XVIII i XIX w.,
piętrowy czworobok z basztami
narożnymi;
 Dawny pałac biskupi z 2. poł. XIX w.;
 Neogotycki kościół
pw. MB Częstochowskiej
(dawniej ewangelicki) z poł. XIX w.;

 Kaplica pw. św. Agaty z 1789 r.;
 Klasycystyczny ratusz z 1840 r.;
 Synagoga z lat 1860–1870,
obecnie galeria;
 Dawny dom talmudyczny, obecnie
siedziba Ośrodka „Pogranicze
Sztuk, Kultur, Narodów”;
 Kamieniczki z XIX w.;
 Murowana kaplica
grobowa rodziny Wolmerów
z 1830 r. na cmentarzu katolickim;
 Pomniki: biskupa sejneńskiego
Antoniego Baranowskiego oraz
Powstania Sejneńskiego 1919 r.
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Things worth seeing

 Church dedicated to the Visitation,
three nave basilica, initially in
renascence style, later rebuilt in
the baroque style. Inside you can
see eleven baroque and rococo
altars from the 18th century;
 Monastery built in 1619-1706 and
rebuilt at the end of the 18th and
beginning of 19th century. It is a two-storey building with corner towers;
 Former Bishop’s castle from the
second half of the 19th century;
 Neo-Gothic church dedicated
to Częstochowa’s Virgin Mary
(former evangelical church) from
the mid-19th century;

 Chapel dedicated to St. Agatha
from 1789;
 Classicist town hall from 1840;
 Synagogue from 1860-1870,
currently an art gallery;
 Former Talmudic House, currently
an education centre “Borderland
of arts, cultures and nations”;
 Apartment blocks from the 19th
century;
 Brick mausoleum, belonging to the
Wolmer family, erected in 1830 in
the Catholic cemetery;
 Monuments: of the bishop of Sejny
Antoni Baranowski and the Sejny
Uprising in 1919.
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Etap IV

Stage IV

Sejny

Sejny was founded in the at the end
of 16th, beginning of 17th century. The
settlement initially developed thanks
to the monks of Dominican Order, who
built their monastery and the church
there. They also founded first school
in the area.
Mid-18th century the monks wanted
Sejny to develop commercially so
they invited the Jewish tradesmen to
settle in town. The Jewish community
thrived, they built a synagogue and
their own school.
Sejny ended up in the Prussian
Partition after Poland’s territory has
been divided between Austria, Prussia
and Austria. The Prussian government
confiscated everything that belonged
to the Dominican monks and nuns. In
1804 the members of the congregation
were forced to leave after two hundred
years of living in Sejny.
Their monastery, however, remained
an important building for local
education and culture. The middle
school was opened in the monastic
buildings. Sejny became the capital of
the Diocese and in 1829 the monastery
was used as a seminary. It became an
important education centre for Poland
and Lithuania.
During the Second World War
the town witnessed atrocities of
occupants. In 1939 the Jews living in
Sejny were displaced and brutally murdered. Russians resettled all the Old
Believers of the Orthodox Church from
Sejny into newly created Lithuanian
Soviet Socialist Republic.
Today Sejny is a county town
with a consulate of the Lithuanian
Republic. The town is a good base for
exploring the region and an great spot
for the history-lovers to discover its
exciting past.

© R. Rogoziński

To miasteczko na Szlaku Papieskim
Tajemnice Światła jest miejscem, gdzie na
każdym kroku spotkamy ślady wielowiekowego współistnienia ludzi różnych religii,
kultur i narodów. Żyli, mieszkali i pracowali tu Polacy, Litwini, Białorusini, Żydzi,
czy Rosjanie. Zajmowali się rzemiosłem,
handlem, krzewili oświatę, doświadczali
codziennych radości, odnosili sukcesy, ale
byli także okrutnie doświadczani przez
wojny, epidemie i najazdy.
Miasteczko powstało na przełomie XVI i XII wieku. Swój rozwój
w pierwszym okresie istnienia Sejny
zawdzięczają zakonowi dominikanów,
którzy zbudowali tu klasztor i kościół.
Zakonnicy rozwinęli też szkolnictwo.
W drugiej połowie XVIII wieku dominikanie, chcąc wzmacniać potencjał
Sejn w dziedzinie handlu, zaprosili do
osiedlania się w mieście żydowskich
kupców. Społeczność żydowska zaczęła
się rozwijać, czego materialnym śladem
jest choćby synagoga, dom talmudyczny.
W okresie zaborów miasto znalazło
się w zaborze pruskim. Zaborca
skonfiskował dobra dominikanów i zakonnicy w 1804 roku, po dwustu latach
zmuszeni byli do opuszczenia Sejn.
Wzniesiony przez nich klasztor
pozostał jednak miejscem ważnym dla
rozwoju edukacji i kultury regionu.
W budynkach poklasztornych otwarto
gimnazjum. Do Sejn przeniesiono
stolicę biskupstwa, a w 1829 roku
w murach klasztoru otwarto seminarium duchowne. Stało się ono ważnym
ośrodkiem naukowym dla Polaków,
a zwłaszcza dla Litwinów.
W czasie II wojny światowej miasto
zostało okrutnie doświadczone przez
okupantów. W 1939 r. wysiedlono i wymorowano sejeńskich Żydów. Rosjanie
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Bazylika w Sejnach

Basilica in Sejny

przesiedlili natomiast do nowoutworzonej
Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej sejeńskich wyznawców
prawosławia – staroobrzędowców.
Dziś Sejny są miastem powiatowym. Swoją siedzibę ma tu konsulat
Republiki Litewskiej. Miasteczko jest
dobrym punktem wypadowym do
zwiedzania okolicy, a dla miłośników
historii – do odbycia pasjonujących
podróży w czasie.

Sejny, a town on the Papal Trail
The Luminous Mysteries, is a place
where you can see the evidence of
long coexistence of various religions,
cultures and nations. The town was
inhabited by Poles, Lithuanians, Belarusians, Jews and Russians. They were
craftsmen, tradesmen, teachers, etc.
They experience joys of everyday life,
celebrated successes but also endured
the horrible times of war, pandemics
and invasions.

‹‹‹
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28 km

V Etap

Sejny

V Stage

Wigry

The last stage of the Papal Trail The Mysteries of Light leads from post-Dominican complex in
Sejny through Wigry National Park to the town of Wigry. When traveling through this last stage of the trail please consider The Fifth Luminous Mystery – The institution of the Eucharist.
This place used to be inhabited by Camaldolese monks who prayed, worked and
contemplated God in these beautiful surroundings. Today you get a chance discover
this region anew. Tourists can stay in the monk’s hermitage, buy a nourishing meal
and experience the calmness and quiet atmosphere of this place.

Warto zobaczyć

Worth seeing

© P. Malczewski

Ostatni etap Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła prowadzi z kompleksu podominikańskiego w Sejnach, przez Wigierski Park Narodowy do Wigier. Tej wędrówce
towarzyszy rozważanie Tajemnicy Ustanowienia Eucharystii.
To miejsce niegdyś zamieszkiwali kameduli modląc się, pracując i kontemplując
obecność Boga pośród pięknych lasów i jezior. Dziś odkrywamy je na nowo. Możemy
tu się zatrzymać i przenocować w eremach mnichów, posilić się, ale przede wszystkim doświadczyć spokoju i niezwykłej atmosfery tego miejsca.

 Późnobarokowy kościół z bogatym
wystrojem wnętrza
 Apartamenty i Kaplicę Papieską
gdzie odpoczywał i modlił się
Jan Paweł II podczas pobytu na
terenie Klasztoru w 1999 r.
 Kryptę kościelną zawierającą
ponad 40 zamurowanych wnęk
z ciałami zmarłych eremitów.

W dwóch przeszklonych wnękach
widać poczerniałe od upływu
czasu kości. Na ścianie znajduje
się malowidło przedstawiające
taniec śmierci, alegorię śmierci
zapraszającej mnicha do tańca.
 Wieżę Zegarową, z której roztacza
się niepowtarzalny widok na okolicę
 Wystawy czasowe
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 Late baroque church with beautiful interiors
 Papal Apartments and the Chapel,
where John Paul II rested and
prayed during his stay in the
monastery in 1999
 Underground crypt in a church
with small niches in which forty
monks were buried. Two niches

have glass finish so you can see
the bones blackened by time. The
wall is decorated with a fresco
depicting Dance Macabre – the
personification of Death is inviting
a monk to dance with her.
 The clock tower, which is an
excellent viewing point.
 Temporary exhibitions
41
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Etap V

Stage V
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Pokamedulski kompleks klasztorny w Wigrach
i apartamenty papieskie
Post-Camaldolese monastery in Wigry
and the papal apartments

© R. Rogoziński
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Wigry

Dawniej, przed wiekami, żyli tu biali mnisi – Kameduli – w modlitwie, pracy
i milczeniu wielbiący Pana Boga. Klasztor ufundowany został przez Jana II
Kazimierza Wazę w 1667 roku i dzięki pracowitości mnichów stał się jednym
z najzamożniejszych w Europie.
Obecnie centrum wigierskiego kompleksu stanowi świątynia pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Została ona wybudowana przez Ojców Kamedułów w latach 1694-1745, od 1799 r. do 1818 r. pełniła funkcję katedry Diecezji
Wigierskiej, a następnie, aż po dzisiejsze czasy – kościoła parafialnego. Świątynia
wigierska należy do grupy kościołów barokowych. Została ona zaprojektowana na
planie krzyża, którego krótsze ramiona tworzą pomieszczenia kaplicy oraz zakrystię.
W podłodze Kapitularza znajduje się najstarszy zabytek świątyni – kamienna płyta
z 1715 r. z epitafium w języku łacińskim, które można przetłumaczyć: Błogosławieni,
którzy w Panu umierają, albowiem czyny ich podążają za nimi – mówi duch.
W Wigrach przebywał Karol Wojtyła wraz ze swymi przyjaciółmi oraz odpoczywał
jako papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski.

Couple of centuries ago Wigry used to be a home for white monks of Camaldolese
order. They prayed, worked and praised the Lord in silence. The monastery was
funded by king Jan II Kazimierz Waza in 1667 and thanks to the hard working monks
it became one of the wealthiest communities of this kind in Europe.
Currently, the church dedicated to the Immaculate Conception is in the very
centre of the Wigry monastery complex. The church was build by the Camaldolese
monks in 1694-1745. From 1818 the church was serving as a Cathedral for Diocese
of Wigry until it was transformed into a parish church and serves this function to
this day. The building was erected in the baroque order on the Latin-cross plan.
The shorter arms of the cross form the chapel and the sacristy. The oldest artefact
in the Wigry complex is located on the floor in the chapter house. It is a stone slab
from 1715 with an epitaph in Latin: Blessed are those who die believing in God,
as their deeds will follow them – so says the Holy Spirit.
Here, in Wigry, Karol Wojtyła spent time with his friends and stayed here as
a pope John Paul II during his visit to Poland.
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Potrawy regionalne

Regional delicacies

Po wyczerpującej wędrówce warto coś zjeść. Oferta gastronomiczna w sezonie jest
dość bogata i zróżnicowana pod względem jakości i ceny. Na przykład w wigierskim
zespole klasztornym na wędrowców czeka dobra restauracja z ciekawą ofertą dań
polskich i regionalnych. Na szlakach, w pobliżu atrakcji turystycznych bez trudu
znajdziemy bary i punkty gastronomiczne. Podczas spływu kajakowego domowe
ciasta i inne przysmaki kupimy niekiedy od lokalnych sprzedawców przy samej rzece.
Wśród tutejszych specjałów najbardziej popularne są kartacze, jako danie
obiadowe, a jako deser – sękacz.

Food is on everyones mind after a long journey and this region does not disappoint.
It offers a wide range of restaurants and bars varying in price and quality. In Wigry’s
monastery complex, for example, you will find good restaurant with wide variety
of Polish and regional dishes. On the trail and near the tourist attractions one can
easily find bars and small cafes. During the kayak trip home-made goods and other
treats can sometimes be purchased from the local vendors directly by the river.
Among regional delicacies two most popular dishes are kartacze, perfect as
a main course, and sękacz for dessert.

Kartacze

Kartacze

Kartacze, zwane są także cepelinami. Jest to elipsowaty (cepelin), albo kulisty (kartacz)
produkt regionalny składający się wewnątrz z przyprawionego (np. czosnkiem) mięsa
mielonego a na zewnątrz z masy ziemniaczanej lub mączno-ziemniaczanej. Zamiast mięsa
spotyka się również inne wypełnienia, takie jak np. grzyby lub kapusta kiszona, a nawet ser.

Kartacze are also known as cepeliny. It is an eliptical (cepelin) or round (kartacz)
products made of the seasoned minced meat surrounded in a mashed potato dough.
Sometimes the fillings change to mushrooms, sauerkraut or cottage cheese.

Sękacz

© gryfot

This unique cake has been produced in this region since medieval times. It is possible
that even Yotvingians baked similar dessert. It is also known in Germany, Switzerland,
France, Romania, Hungary and Lithuania.
Sękacz is made out of sponge batter with a significant addition of butter. It is baked
over an open fire on rotating spit shaped in the form of a cylinder or a cone. When
the cake is ready it looks a bit like a tree log with irregular gnarls. The end product
has alternating brown and yellow strips which make look similar to the cut through
the tree with all its tree rings and the excess butter used when baking creates
stalactites resembling tree gnarls.

Ten wyjątkowy wyrób cukierniczy znany jest na tych ziemiach od średniowiecza.
Prawdopodobnie wypiekali go już Jaćwingowie, a obecnie znany jest także jako
przysmak regionalny w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Rumunii, na Węgrzech i Litwie.
Sękacze wypieka się z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego nad otwartym
ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub wydłużonego
stożka. Gotowy sękacz jest podobny do ściętego pnia drzewa z sękami. W wyniku
polewania rożna kolejnymi warstwami ciasta w przekroju sękacza widoczne są grubsze
warstwy jasnego ciasta przedzielone ciemnymi warstewkami ciasta spieczonego, co
przypomina słoje roczne w pniu drzewa. Spływający w trakcie pieczenia nadmiar ciasta
tworzy zastygające sople, które w ostatecznym efekcie naśladują sęki.
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Sękacz
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Szlak Kajakowy Tajemnice Zawierzenia

The Kayak Trail The Mysteries of Entrustment

The Papal Kayak Trail
The Mysteries
of Entrustment
Kajakowy Szlak Papieski
Tajemnice Zawierzenia

Wypożyczenie kajaków
Wigry i przyległe miejscowości, to miejsca gdzie istnieje
baza turystyczna, a mieszkańcy trudnią się obsługą przyjezdnych. W ostatnich latach powstało wiele wypożyczalni sprzętu, organizowane są spływy. Z wypożyczeniem
kajaka nie powinno więc być problemów. W organizacji
wypoczynku służy pomocą Fundacja Wigry.pro działająca
w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach.
Kayak Rental
Wigry and surrounding villages are well equipped to
provide various tourist services. Currently there are
many kayak rentals which organize kayaking trips.
Therefore, renting all the necessary equipment shouldn’t be a problem. If you need any help organizing
your trip please contact the Wigry.pro Trust which is
based in the post-Camaldolese monastery in Wigry.
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Trasę Szlaku Papieskiego wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol
Wojtyła rozpoczął wraz
z młodymi naukowcami
krakowskiego środowiska akademickiego
w dniu 19 lipca 1954
roku. W spływie tym
wzięło udział 9 osób,
które wraz z Wujkiem
(jak nazywano wówczas Karola Wojtyłę)
do augustowskiej mety
dopłynęło szczęśliwie
w dniu 31 lipca 1954

© Archiwum Fundacji Szlaki Papieskie
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Karol Wojtyła podczas spływu w 1954 roku
Karol Wojtyła during kayak tour in 1954
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The route of this
Papal Trail is based
on the kayak trip
Karol Wojtyła took
with young academics from Cracow
in 19th July 1954.
Nine participants
and their Uncle
(this is how they
called Karol Wojtyła
at a time) reached
Augustów – their
final destination on
31st July 1954.

‹‹‹

The Kayak Trail The Mysteries of Entrustment

Przydatny adres
Fundacja Wigry.pro
Wigry 11
Suwałki 16-402
e-mail: recepcja@wigry.pro
Tel. 87 566-24-99

Useful adderess
Fundacja Wigry.pro
Wigry 11
Suwałki 16-402
e-mail: recepcja@wigry.pro
Tel. 87 566-24-99

Licząca ponad 140 kilometrów trasa szlaku kajakowego jest jedną najpiękniejszych
w Polsce. Karol Wojtyła rozpoczął swój spływ od Suwałk, jednak trasa obecnie wytyczonego Szlaku Papieskiego zaczyna się w Wigrach. Wiedzie z jeziora Wigry, poprzez
niezwykle malowniczą i zmienną rzekę – Czarną Hańczę, Kanał Augustowski aż do
Augustowa-Studzienicznej. Po drodze mijamy miejsca o zróżnicowanym krajobrazie,
wioski i osady, płyniemy przez puszczę, pokonujemy ręcznie zamykane śluzy, meandrujemy wśród łąk i pagórków. Zachwycające polskie krajobrazy oczarują każdego, kto
lubi aktywny wypoczynek w wyjątkowej scenerii.
Pielgrzymowanie Kajakowym Szlakiem
Papieskim Tajemnice Zawierzenia jest
szczególną okazją do poznawania Boga,
historii i przyrody. Ważne jest, aby przemierzając te przepiękne okolice, znaleźć
czas na rozważanie wielkiego przesłania,
jakie św. Jan Paweł II pozostawił nam
w swoich wielkich Aktach – Tajemnicach
Zawierzenia.
Podróżując kajakiem pamiętajmy
też o zachowaniu ostrożności i zasad
bezpieczeństwa, byśmy wypoczęci, silni fizycznie i duchowo mogli w dobrej
formie powrócić do domów.
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Szlak Kajakowy Tajemnice Zawierzenia

One hundred and forty kilometres-long trail is one of the most beautiful in
Poland. Karol Wojtyła began his trip in Suwałki but the Papal Trail begins in
Wigry. It leads through Czarna Hańcza – a very picturesque but temperamental
river – Augustów Canal up to Augustów – Studzieniczna. On the way one can see
varied landscape dotted with villages and towns, pass through wild forests and
sail through manual operated river locks. Beautiful Polish landscape is going to
charm anyone who enjoys active tourism in a breathtaking scenery.

© Archiwum Diecezji Ełckiej

›››
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Pilgrimage through the Kayak Papal
Trail The Mysteries of Entrustment is
a great opportunity to explore God,
history and nature. It is important that,
whilst traveling through these beautiful
region, one considers the important
message John Paul II left to us in his
Acts – the Mysteries of Entrustment.
When traveling please remember
about following health and safety
regulations so that you can come back
home safe, rested and relaxed.

‹‹‹

Szlak Kajakowy Tajemnice Zawierzenia

The Kayak Trail The Mysteries of Entrustment

© R. Rogoziński

›››

19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07

Trasa Szlaku Karola Wojtyły w 1954 r.
Suwałki – Dąbrówka – J. Czarnohuciańskie
Kamionka – J. Pierty – J. Wigry
J. Wigry – J. Białe
J. Białe – J. Wigry – J. Muliczne
J. Muliczne – J. Wigry – Czarna Hańcza (Buda Ruska)
Buda Ruska – Czarna Hańcza – Frącki
Frącki – Czarna Hańcza – Łozki
Łozki – Czarna Hańcza – Rygol – Kanał Augustowski – Mikaszówka
Mikaszówka – Kanał Augustowski – Płaska
Płaska – Kanał Augustowski – J. Serwy
J. Serwy – Kanał Augustowski – Studzieniczna
Studzieniczna – J. Białe – J. Necko
J. Necko – Augustów Port
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20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
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26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07

The Route of the Karol Wojtyła’s kayak trip in 1954
Suwałki – Dąbrówka – Czarnohuciańskie Lake
Kamionka – Pierty Lake – Wigry Lake
Wigry Lake – Białe Lake
Białe Lake – Wigry Lake – Muliczne Lake
Muliczne Lake – Wigry Lake – Czarna Hańcza (Buda Ruska)
Buda Ruska – Czarna Hańcza – Frącki
Frącki – Czarna Hańcza – Łozki
Łozki – Czarna Hańcza – Rygol – Augustów Canal– Mikaszówka
Mikaszówka – Augustów Canal – Płaska
Płaska – Augustów Canal – J. Serwy
Serwy Lake – Augustów Canal– Studzieniczna
Studzieniczna – Białe Lake – Necko Lake
Necko Lake – Augustów Harbor
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I Etap

Wigry

(przez Maćkową Rudę oraz Budę Ruską)

I Stage

Wysoki Most

(through Maćkowa Ruda and Buda Ruska)

© P. Malczewski

The Kayak Trail Mysteries of Entrustment begins at the post-Camaldolese monastery
in Wigry. The first stage is dominated by the irregular shore line of one of the most
beautiful Polish lakes – Wigry. This territory belongs to the Wigry National Park
and the area is highly protected. You can sail the lake in kayaks, boats or sailboats
without engines. The silence enforced by this regulation allows for the contemplation of the Act of Personal Entrustment of John Paul II to Virgin Mary in a Latin
phrase Totus Tuus.
Once you sailed through the lake you will reach Czarna Hańcza river. You
will sail through this river for many kilometres and no doubt it will surprise
you in number of ways. At this stage the river is slow but it will change in the
following days. Czarna Hańcza meanders through backwaters and marshes.
The current is slow and the slope is not steep. You should reach Wysoki Most
with considerable stamina.

Szlak Kajakowy Tajemnice Zawierzenia rozpoczyna się u podnóża pokamedulskiego
klasztoru w Wigrach. Na pierwszym odcinku mamy okazję podziwiać nieregularną
linię brzegową jednego z najpiękniejszych polskich jezior – Wigier. Obszar, przez
który przepływamy leży na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i objęty jest
ochroną. Pływać możemy tutaj kajakami lub łodziami i żaglówkami bez silników.
Dzięki temu, w ciszy i harmonii z przyrodą możemy rozważać Akt osobistego Zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej – znany nam z łacińskich słów Totus Tuus.
Opuszczając jezioro wpływamy na rzekę Czarna Hańcza. Będziemy ją przemierzać przez wiele następnych kilometrów zadziwiając się jej urodą i zmiennością.
Na pierwszym etapie rzeka snuje się leniwie wśród rozlewisk i podmokłych łąk.
Nurt jest spokojny, a spadek niewielki. Do Wysokiego Mostu powinniśmy dotrzeć
niezbyt zmęczeni.

Useful Address
PTTK Water Sport Centre in Wysoki Most
Located in the forest by Czarna
It is open
Hańcza river in the centre of
from 1st June till 30th September
Wigry National Park the Water
16-504 Wysoki Most
Sport Centre offers bungalows and
tel. +48 87 634 38 50
camping space.
kom. +48 601 386 032
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Przydatny adres
Stanica wodna PTTK w Wysokim Moście
Położona w lesie nad Czarną
Obiekt czynny
Hańczą na terenie Wigierskiego
od 1 czerwca do 30 września
Parku Narodowego oferuje miejsca
16-504 Wysoki Most
noclegowe w domkach kempingowych
tel. +48 87 634 38 50
oraz na polu namiotowym.
kom. +48 601 386 032
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II Etap

Wysoki Most

II Stage

Frącki

Za Wysokim Mostem rzeka nieco przyspiesza i zmienia swój charakter. Nurt
jest nieco silniejszy, brzegi stają się wysokie i piaszczyste. Mijamy powalone
drzewa i żeremie bobrowe. Przepływamy pod kładkami i mostkami, natrafiamy
na wyspy czcinowe oraz zanurzone w rzece głazy. Wkraczamy na teren dziewiczej Puszczy Augustowskiej.
Etap ten poświęcony jest rozważaniu Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi dokonanego przez Jana Pawła II w dniu 25 marca 1984 roku w Rzymie.

© famveldman

Stanica Wodna Frącki
Położona jest na lewym, piaszczystym
Jest miejsce na ognisko, boisko do
brzegu Czarnej Hańczy. Możemy
gry, sauna, grill. Na terenie obiektu
przenocować tu w domkach kempinzlokalizowany jest bar.
gowych oraz na polu namiotowym.
Stanica Wodna Frącki
To dobre miejsce dla kajakarzy, ale
16-500 Frącki
także świetny punkt wypadowy dla
Tel: +48 884 99 33 33
wędrówek pieszych i rowerowych.
E-mail: stanica@stanicafracki.pl

© R. Rogoziński

After passing by Wysoki Most the river changes in character. The current is faster,
the banks are steep and sandy. On the way you will pass the fallen threes and beaver
lodges. You will sail under the number of bridges and encounter small islands of
cane or big river stones. You will enter the primeval areas of the Augustów forest.
This stage is devoted to the contemplation of the Act of Entrustment of all the
Individuals and Peoples of the World to the Immaculate Heart of Virgin Mary, which
was declared on 25th March 1984 in Rome.
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The water sport centre in Frącki
Is located on the sandy, left bank of
sauna and barbecue as well as a bar.
Czarna Hańcza. You can stay a night
You can make a reservation under
in one of the bungalows or at a camp
following address:
site. It is a good place for kayakers
Stanica Wodna Frącki
but also a great base for travels on
16-500 Frącki
foot and by bike. It has a designated
Tel: +48 884 99 33 33
spot for a camp fire, sport grounds,
E-mail: stanica@stanicafracki.pl
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III Etap

Frącki

(przez Okółek, Łozki)

III Stage

Jałowy Róg

(Through Okółek, Łozki)

Na tym etapie Czarna Hańcza pokazuje nam swoje bardziej dzikie oblicze. Powalone
konary drzew, otoczenie lasów stanowią niepowtarzalną scenerię tego etapu. Rzeka
jest też wymagająca dla kajakarzy, którzy muszą wykazać się tu umiejętnościami
w manewrowaniu i dobrą kondycją. Płyniemy przez kręte odcinki i zakola. Na brzegach widzimy wspaniałe rosochate dęby i olbrzymie świerki.
Odcinek kończy się w Jałowym Rogu nieopodal Mikaszówki, gdzie znajduje się
zabytkowa plebania i kościół (czytaj na str. 34).
Przemierzając te przepiękne okolice pochylamy się nad tajemnicą kolejnego
zawierzenia papieskiego – tym razem nad papieskim Aktem Zawierzenia Najświętszej
Maryi Pannie Kościoła i ludzkości w Roku Jubileuszowym 2000 (z dnia 08.10.2000 r.)

© Archiwum Diecezji Ełckiej

Stanica wodna Jałowy Róg
Dysponuje miejscami w domkach
Jałowy Róg 2
turystycznych oraz na polu
16-326 Płaska
namiotowym.
tel. +48 78 599 14 37
Obiekt czynny od 1 maja do 30 września
kom. +48 501 496 500

© R. Rogoziński

At this stage Czarna Hańcza shows its wilder side. The fallen trees and the surrounding
forest create a unique atmosphere of this stage. The river is demanding and requires great
level of manoeuvring skills as well as good physical condition. You will sail through number of tricky river bends. On your way you can admire the forked oaks and giant spruce.
This stage ends in Jałowy Róg near Mikaszówka, where you can find historic
parish and church (for more information please turn to page 34)
Whilst traveling through these beautiful surroundings please consider next mystery
of the entrustment – the Act of Entrustment of the World and the Third Millennium to
the Immaculate Heart of Virgin Mary in the Jubilee Year 2000 (8th October 2000).
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The Water Sport Centre
Jałowy Róg has tourist
Jałowy Róg 2
accommodation and a cam site. It is
16-326 Płaska
th
open from 1st May till 30 September.
tel. +48 78 599 14 37
kom. +48 501 496 500
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IV Etap

Jałowy Róg

Z Czarnej Hańczy wpływamy na Kanał
Augustowski. Niewątpliwą atrakcją
tego etapu są obsługiwane ręcznie
śluzy, przez które będziemy się
przeprawiać.
Podczas tej części spływu rozważamy papieski Akt Zawierzenia Świata
Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach
(17 sierpnia 2002 r.).

Etap kończy się w Suchej Rzeczce
nad jeziorem Serwy – jednym z najczystszych jezior w Polsce. Można tu
zatrzymać się na nocleg w bazie ZHP lub
w innym miejscu.

From Czarna Hańcza we sail onto the
Augustów Canal. Undoubtedly the biggest
tourist attraction on that route is the
hand operated locks located on the Canal.

During this stage please think about
the Act of Entrustment of the destiny
of the world to the Divine Mercy in
Łagiewniki (17th August 2002).
This stage finishes in Sucha Rzeka by
the Serwy Lake — one of the cleanest
lakes in Poland. If you choose so you
can stay a night in the hostel run by the
Polish Scouting and Guiding Association.

Hostel run by Polish Scouting
and Guiding Association
tel. 504 216 757 or 503 089 970
e-mail: kalinosu@op.pl

© R. Rogoziński

Baza ZHP Sucha Rzeczka
tel. 504 216 757 lub 503 089 970
e-mail: kalinosu@op.pl

Sucha Rzeczka

IV Stage
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V Etap

V Stage

Sucha Rzeczka

Augustów-Studzieniczna

U stóp Studzieniczańskiej Matki,
w głębokiej modlitwie, Jan Paweł II
zawierzał sprawy Kościoła i świata

During his prayers to the Virgin Mary
of Studzieniczna, John Paul entrusted
her the most important matters for the
Church and the world

© R. Rogoziński
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Sucha Rzeczka to początek ostatniego etapu kajakowej podróży. Płyniemy do
Studzienicznej, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej
(więcej na str. 26) oraz do Augustowa. Aby bez pośpiechu dotrzeć do tych
miejsc warto wyruszyć już rankiem. Po drodze możemy podziwiać urodę Jeziora
Studzieniczne i Jeziora Białego Augustowskiego. Na tym etapie rozważamy
Akt Osobistego Zawierzenia Miłosiernemu Jezusowi i Jego Matce.

Sucha Rzeczka begins the final stage of the kayak trail. You will sail to Studzieniczna, with the Sanctuary of Virgin Mary of Studzieniczna (read more on page 26) and
to Augustów. To avoid rushing it is worth starting early. On your way you can admire
the beauty of Studzieniczne Lake and Białe Augustowskie Lake. At this stage we
invite you to consider your own personal Act of Entrustment to the Merciful Jesus
and His Mother.

Kanał Augustowski
Powstał w pierwszej połowie XIX wieku jako szlak wodny do przewozu zboża
do Gdańska, z pominięciem pruskich komór celnych. Ma długość 101 kilometrów. Obecnie przebiega przez Polskę i Białoruś. Na trasie kanału znajduje się
18 śluz, z których 14 znajduje się na terenie Polski, a 4 na terenie Białorusi.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z 25 kwietnia 2007 roku Kanał Augustowski
został uznany za pomnik historii.
Kanał Augustowski włączony został w Europejski Szlak Tematyczny Transport
i Komunikacja, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Augustów Canal
It was created in the first half of 19th century as a water route for the transport
of grain to Gdańsk, which allowed Polish merchants to avoid paying tax to Prussian authorities. The Canal is 101 kilometres long and runs both in Poland and
Belarus. There are 18 locks on the Canal, 14 of them in Poland and 4 in Belarus.
Thanks to the President’s decree from 25thApril 2007 Augustowski Canal was
listed as a historic monument.
Augustów Canal was included in the European Route of Transport and Communication which is a part of European Tracks of the Industrial Revolution.
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Druga wojna światowa okrutnie doświadczyła Augustów i okolice. Pod koniec kampanii wrześniowej 1939 r. Augustowszczyznę zajęła Armia Czerwona. 22 czerwca
1941 r. wkroczyli Niemcy i zostali w Augustowie aż do 24 października 1944 r.
Miejscowa ludność cierpiała prześladowania ze strony obu okupantów – radzieckiego i niemieckiego. Władze radzieckie wydały rozkaz niszczenia żywiołu polskiego; mordowano żołnierzy, przedstawicieli inteligencji, tysiące mieszkańców zesłano na Syberię.
Zakończenie wojny i zwycięstwo nad Niemcami w 1944 roku nie oznaczało jednak
końca tragicznych dni. Dla wielu było początkiem nowych represji, tym razem ze
strony Rosjan. Okoliczna puszcza stała schronieniem dla polskich oddziałów partyzanckich, które nie chciały poddać się komunistycznemu terrorowi.
W lipcu 1945 r. Rosjanie rozpoczęli działania militarne na wielką skalę, nazywane
obławą augustowską. Oddziały radzieckie otaczały całe wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano
około 7 tysięcy osób, które więziono i torturowano. Części z nich pozwolono wrócić
do domów. Około 600 osób wywieziono w nieznanym kierunku i ślad po nich zaginął. Ich tragiczny los upamiętnia symboliczny pomnik w miejscowości Giby, która
znajduje się na Szlaku.

Symboliczny pomnik ofiar obławy augustowskiej w Gibach

Sad Memory

The Second World War was devastating for Augustów and the whole region. From
end of September 1939 the region was occupied by the Russian troops. On 22th June
1941 the German occupation started and lasted until 24th October 1944.
Local civilians were oppressed by both Russians and Germans. Soviet troops
were ordered to contain any kind of opposition – they killed soldiers, intelligentsia
and many people were send to labour camps in Siberia. Unfortunately the end of
the war and victory over Nazi Germany in 1944 did not end the oppression. For
many it was just the beginning of the Russian repressions. The local forest became
a place of refuge for the Polish guerrilla troops, which did not want to surrender to
a communist terror.
In July 1945 Russians started a large scale military operation named Augustów
roundup. Soviet soldiers cordoned entire villages and arrested people, who they
suspected of helping the guerrillas. They imprisoned seven thousand people, who
were questioned and tortured. Some of them were released but about six hundred
were sent to the unknown destination and nobody knows what happened to them.
This tragedy is commemorated by the memorial in Giby, which you will encounter
when traveling on the trail.

A memorial to the victims of Augustów roundup in Giby

© R. Rogoziński

Smutna pamięć

The Kayak Papal
Trail dedicated to the
Apostles of Charity
from Krutynia to Pisz

Krutyń Ukta

100 km

Ruciane-Nida

Pisz
Wiartel

Kajakowy Szlak
Papieski Apostołów
Miłosierdzia
z Krutyni do Pisza

››› Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia

The Kayak Papal Trail dedicated to the Apostles of Charity ‹‹‹

Trasa trzeciego w Diecezji Ełckiej Szlaku Papieskiego upamiętnia spływ kajakowy
ks. Karola Wojtyły z 1957 r. Na przełomie lipca i sierpnia – wraz z grupą 26 młodych
naukowców krakowskiego Środowiska późniejszy papież płynął od Sorkwit. Warto
wspomnieć, że dla młodych naukowców – Danuty i Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz Danuty i Stanisława Rybickich – była to podróż poślubna.
Szlak otwarto 21 sierpnia 2015 roku z inicjatywy ordynariusza diecezji ełckiej
ks. bpa Jerzego Mazura SVD . Inauguracji i pobłogosławienia, dokonał ks. kard.
Gerhard Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Dzięki staraniom
ks. Waldemara Sawickiego, proboszcza w Ukcie i jego parafian wydarzenie to zostało upamiętnione w postaci obelisku nad brzegiem rzeki Krutyni.
Myślą przewodnią całej trasy jest Miłosierdzie Boże i jego ziemscy orędownicy.
Szlak wiodący łagodną rzeką Krutynią, prowadzący przez urokliwe strugi i piękne
jeziora jest jednym najpopularniejszych tras kajakowych na Mazurach. Jest to
również jeden z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce.

© W. Bzura
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Ksiądz Michał Sopoćko
Blessed priest Michał Sopoćko

Trasa szlaku została podzielona na 5 etapów:
»» Poświęcony kontemplacji Bożego Miłosierdzia
»» Przypomina postać i przesłanie św. S. Faustyny Kowalskej
»» P rzypomina postać bł. ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. S. Faustyny
i duchowego przewodnika.
»» Przypomina postać św. Jana Pawła II
»» Stwarza okazję do refleksji nad własnym życiem i uczynionym w nim
miejscu dla Bożego Miłosierdzia.
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Siostra Faustyna Kowalska
Saint Sister Faustyna Kowalska

The route of the third Papal Trail in the Diocese of Ełk commemorates Wojtyła’s
kayak trip in 1957. In July and August of 1957 the future Pope, together with
a group of young academics from Cracow, sailed from Sorkwit. It is worth
mentioning that for the four academics – Danuta and the Servant of God Jerzy
Ciesielski as well as Danuta and Stanisław Rybicki – the trip was a part of their
honeymoon.
The trail was open on 21st August 2015 as an initiative of the Bishop of the
Ełk Diocese Jerzy Mazur SVD. The trail was inaugurated by Cardinal Gerhard
Müller – the Prefect of the Congregation for the Doctrine of Faith. Thanks to
the efforts of the priest Waldemar Sawicki – the parson in Ukt and members
of his congregation the event was commemorated on an obelisk erected on the
shore of river Krutynia.
The main theme of the trail focuses on the Divine Mercy and its earthly Apostles.
Trail leads through Krutynia river passing beautiful streams and lakes. It is
one of the most popular kayak trails in Mazury and one of the most beautiful
trails in Poland.

The trail is divided into 5 stages:
»» first one invites you to consider the DIvine Mercy
»» second one is devoted to Saint Sister Faustyna Kowalska
»» Third one commemorates blessed priest Michał Sopoćko, Faustyna’s
confessor and spiritual guide
»» Fourth is dedicated to saint John Paul II
»» Fifth invites you to contemplate youe own life and the role the Divine
Mercy plays in it.
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Poza szlakami

Beyond the trails

Suwałki

Suwałki

Suwałki to 70-tysięczne miasto położone nad rzeką Czarną Hańczą, w pobliżu
granic z Litwą, Białorusią i Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Suwałki zostały założone niespełna 300
lat temu przez kamedułów wigierskich.
Złotym okresem w rozwoju miasta
był wiek XIX. Zbudowano wtedy liczne
budowle w stylu neoklasycystycznym:
ratusz z odwachem, kościoły, budynki
użyteczności publicznej i okazałe
kamienice.
W atmosferę XIX wiecznych
Suwałk oraz historię miasta doskonale
wprowadza szlak „Suwalskich ścieżek
kulturowych”. Na trasie ścieżek znajdują
się muzea z ciekawymi wystawami
prezentującymi osiągnięcia znanych
suwałczan: wybitnej poetki – Marii Konopnickiej i Alfreda Wierusza-Kowalskiego, artysty malarza z przełomu XIX i XX
w. Warto zobaczyć suwalską nekropolię,
na której spoczywają wyznawcy aż siedmiu religii. Nie mniej interesujący jest
spacer po ciekawych miejscach Suwałk
szlakiem turystycznym „Krasnoludki
są na świecie”, inspirowanym baśnią
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

Miasto jest od wielu lat organizatorem
świetnej imprezy plenerowej – międzynarodowego Suwałki Blues Festiwalu
z udziałem znakomitych muzyków. Występom towarzyszy niezwykła atmosfera
stwarzana przez fanów bluesa. W sierpniu
natomiast odbywają się Dni Suwałk –
Jarmark Kamedulski, nawiązujący do
historii i tradycji kamedulskich.
Suwałki mają też wiele do
zaoferowania turystom, marzącym
o aktywnym wypoczynku. Niemal
w centrum miasta znajduje się zalew
„Arkadia” z plażą, boiskami do gier,
ścianką wspinaczkową i siłowniami
plenerowymi. Bardzo bogata jest oferta
suwalskiego Aquaparku, największego
w Polsce północno-wschodniej.
Do dyspozycji turystów są nowe
hotele, najnowocześniejszy w regionie
eurocamping ze stanowiskami dla
camperów oraz restauracje serwujące
smaczne, regionalne potrawy.

Suwałki is a city of seventy thousand
inhabitants located by the Czarna
Hańcza river, near the border with
Lithuania, Bielarus and Kaliningrad.
Suwałki were founded 300 years ago
by the Camaldolese monks from Wigry.
The 19th century witnessed the
development of the town. Number of
buildings such as town hall with guard
building, churches, public buildings
and apartment houses where build in
the neoclassical style. You can discover
the 19th century Suwałki by following
one of “Suwalki’s cultural walks”. The
walk will take you to the museums with
interesting exhibitions on city’s famous
inhabitants – Maria Konopnicka and
Alfred Wierusza-Kowalski, 19th/20th
century artist. The local necropolis is
worth visiting as the followers of seven
religions are buried there. Another
interesting walk entitled “The mythical
Dwarfs are all around”, which is inspi-

red by the Konopnicka’s story about
The Dwarfs and Orphaned Mary.
Every year Suwalki organises
a superb international Suwałki Blues
Festival, which features number
of renowned musicians. The great
atmosphere attracts many blues fans.
The Festival of the City is organised
every August. The main event is
a Camaldolese Fair, which alludes to
Camaldolese tradition in the region.
Suwałki have a lot to offer to the
active tourists. Arkadia reservoir
is located nearby and has beaches,
courts, climbing wall and open air gym.
Aquapark in Suwalki has a lot to offer
as it is the largest complex of that kind
in north-eastern Poland.
Tourist can stay in new hotels or
one of the most modern campsites
in the region with spaces for camper
cars. The restaurants offer high-quality
local food.

For more information
please contact
Tourist Information Centre

Informacje praktyczne
Centrum Informacji Turystycznej
w Suwałkach

© archiwum Urzędu Miasta Suwałki

Mieści się w samym centrum Suwałk,
w budynku z muszlą koncertową,
w Parku Konstytucji 3 Maja (wejście
od ul. ks. K. Hamerszmita).
ul. ks. K. Hamerszmita 16
tel. +48 87 566 2079,
email: cit@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl /dla-turysty

Is located in the very centre of
Suwałki. It is in the same building
as a theatre shell in the Park
Konstytucji 3 Maja (entrance from
ks. K. Hamerszmita street)
ks. K. Hamerszmita street 16
tel. +48 87 566 2079,
email: cit@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl /dla-turysty
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Giżycko – serce Mazur!
Giżycko jest oddalone o 50 kilometrów od Ełku i nie leży na trasie Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej. Warto
je jednak odwiedzić. To największe
miasto, leżące w samym centrum
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
uznanych za najpiękniejszy region
w Europie i jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie! W okolicy
leży ponad 100 jezior, które otaczają
miasto ze wszystkich stron. Giżycko
określane mianem Wodniackiej
Stolicy Polski, przyciąga swymi naturalnymi warunkami przyrodniczymi,
wyjątkowymi miejscami i ciekawymi
wydarzeniami, które dostarczają
pozytywnej energii i emocji!
Otaczające tereny to wymarzone
miejsce do uprawiania turystyki
aktywnej. Oferta jest naprawdę
bogata, od żeglowania, wędkowania,
windsurfingu, kitingu, rejsów statkami,
spływów kajakowych, jazdy konnej, po
sporty ekstremalne, skutery wodne,
nurkowanie, parasailing na lądzie,
wodzie i lodzie, quady, samochody
terenowe, wakeboarding i narty wodne,
czy wspinaczkę w parku linowym. Na
żeglarzy czeka Ekomarina, nowoczesny,
największy na Mazurach port pasażerski i jachtowy nad jeziorze Niegocin.

Będąc w Giżycku koniecznie trzeba
zobaczyć XIX-wieczną Twierdzę Boyen,
skrzydło zamku krzyżackiego (dziś odrestaurowana część luksusowego hotelu),
jedyny czynny w Europie most obrotowy,
zabytkową Wieżę Ciśnień, kościół ewangelicki i Pasaż Portowy, z którego możemy
przejść kładką spacerową i nadwodną
estakadą wprost na taras widokowy
i giżyckie molo. Stąd rozpościera się niezapomniany widok na jezioro Niegocin.
Wyjątkowym miejscem jest również
Wzgórze św. Brunona, położone nad
samym brzegiem jeziora Niegocin, na
szczycie którego znajduje się wysoki,
żeliwny krzyż, upamiętniający miejsce
męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. W 2009 roku, w tysięczną rocznicę
śmierci misjonarza, oficjalnego patrona
Giżycka, na wzgórzu, na którym najprawdopodobniej zginął, odbyły się główne
uroczystości milenijne z udziałem tysięcy
pielgrzymów z kraju i zagranicy. Słowa
pozdrowienia do uczestników skierował
wówczas papież Benedykt XVI.

Giżycko – the centre of Mazury!
Giżycko is located 50 kilometres from
Ełk and is not on the Papal Trails of
the Diocese of Ełk but it is worth
visiting. It is the biggest city in the
very centre of the Mazury Lake District,
which is believed to be one the most
spectacular regions in Europe and one
of fourteen most beautiful places in
the world! The city is surrounded by
about hundred lakes dotted around
the city. No wonder that Giżycko, with
its beautiful nature, unique spots and
interesting events, is often called the
Polish Capital of Water Sports.
The land surrounding Giżycko is
a great place for any form of active
tourism. There is a lot on offer – sailing, fishing, windsurfing, kite surfing,
cruises, kayaking, horse riding, riding
water scooters, diving, parasailing
on land, water or ice, quad biking,
off-road driving, wakeboarding, water
skiing and climbing. The sailors can use
Ekomarina – big, modern harbour on
the Niegocin lake.

When in Giżycko you cannot miss
the 19th century Boyen Fortress,
former part of the castle build by the
Knights of the Teutonic Order now
restored as a luxury hotel. It has the
only working swing-bridge in Europe
and a historic Water Tower. St. Bruno’s
hill, evangelical church and a Harbour
Passage, which leads to a picturesque
walkway leading to the viewing platform and a pier are all in the vicinity.
Here you can admire breath-taking
views on the Niegocin Lake.
St. Bruno’s hill, located on the shore
of the Niegocin Late, is a very special
place. At the top of the hill you will see
tall, iron cross commemorating the place
of martyrdom of St. Bruno of Querfurt.
In 2009 we celebrated the thousand-year
anniversary of this official patron saint
of Giżycko. On the hill where he most
probably died we celebrated the anniversary with thousands of pilgrims from
Poland and abroad. Pope Benedict XVI
send his greetings to the participants.

Centrum Promocji i Informacji
Turystycznej w Giżycku
11-500 Giżycko
ul. Wyzwolenia 2
+ 48 87 428 52 65
info@gizycko.turystyka.pl

© Pytyczech

Tourist Information Centre
in Giżycko
11-500 Giżycko
ul. Wyzwolenia 2
+ 48 87 428 52 65
info@gizycko.turystyka.pl
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Olecko – na krańcu Mazur

Olecko – on the very edge of Mazury
Olecko is a picturesque town of seventeen thousand inhabitants located
in the north-eastern part of Mazury
on the trail connecting Mazury Lake
District and Suwaki-Augustów Plain.
Tourists are attracted to the lake
with a unique pier with a viewing
tower at its end as well as sport and
recreation building complex located
in a picturesque park about 500
metres from the city centre.
The Park is a green enclave in the
middle of the town. It has walking
paths, kayak, boat and bike rentals,
beaches, yacht harbour, tennis
courts, stadium, football pitch, swimming pool, open air gym and a stake
park. The so-called “Squirrel Trail”
circles the lake. You can also travel
through six other tourist trails in the
area to fully appreciate its landscape
and tourist attractions.

© wronaavd

For more information please
contact Tourist Information Centre
Plac Wolności 22
+48 87 520 49 48
www.olecko.pl

Siedemnastotysięczne, malownicze
miasto położone na północno-wschodnim krańcu Mazur, na szlaku łączącym
Dolinę Wielkich Jezior Mazurskich
z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Uwagę turystów przykuwa jezioro
z unikatowym molo zakończonym
wieżą widokową, jak również zespół
obiektów sportowo-rekreacyjnych, położonych w pięknym parku, niespełna
pięćset metrów od centrum miasta.
Park miejski – to wyspa zieleni
w centrum miasta. Są tu ścieżki
spacerowe, wypożyczalnie sprzętu
pływającego z kajakami, łódkami,
rowerami, strzeżone kąpieliska, klub

wodny, przystań żeglarska, kompleks
sportowy z kortami tenisowymi,
stadionem, boiskami, halą widowiskowo-sportową z pływalnią, siłownie
plenerowe, skate park.
Dookoła jeziora oleckiego wytyczono tzw. „Wiewiórczą Ścieżkę”. Można
skorzystać także z 6 turystycznych
wytyczonych po atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie terenach regionu.
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Informacje praktyczne
Centrum Informacji Turystycznej
Plac Wolności 22
+48 87 520 49 48.
www.olecko.pl
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Węgorzewo
Jest niewielkim miastem leżącym na północnym krańcu Mazur, tuż przy granicy
z obwodem kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej. Położone jest na styku dwóch
regionów geograficznych: Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich i Krainy Węgorapy. Krajobraz Mazur jest bardzo zróżnicowany.
Wyróżnia się dużą ilością jezior i jeziorek,
jest tam także dużo lasów.
Początki Węgorzewa wiążą się z drewnianym zameczkiem, który niedaleko
wypływu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry
zbudowali Krzyżacy. Działo się to około
1335 roku. Zameczek otrzymał nazwę
Angerburg, Miasto nad Węgorapą było starościańskim centrum administracyjno-gospodarczym. Na ulicach i w okolicy można
było usłyszeć wiele języków. Katolicy
zaczęli się ponownie osiedlać w Węgoborku na początku XIX stulecia, a w 1913 roku
zbudowali swoją kaplicę pod wezwaniem
Dobrego Pastrerza. Z zawieruchy II
wojny światowej miasto wyszło z wielkimi
stratami. Całe centrum historycznego
miasta zamieniło się w ruiny. Ostał się
jednak piękny późnogotycki kościół pod

wezwaniem św. Piotra i Pawła.
Region Węgorzewa to również raj
dla amatorów sportów wodnych oraz
wędkarzy. Latem można skorzystać
z rejsów statkami spacerowymi po
jeziorach lub popłynąć na niezapomniane spływy kajakowe spokojną
i malowniczą rzeką Sapiną, czy też
dziką i pełną przeszkód Węgorapą.
W Węgorzewie i najbliższej okolicy
spotkamy też zabytki architektury,
a wśród nich zamek pokrzyżacki z XIV
wieku, XVI-wieczny pałac Lehndorffów
w Sztynorcie Dużym oraz najstarszy
w okolicy, XV-wieczny gotycki kościół
we wsi Węgielsztyn, zbudowany
z kamienia polnego, otynkowany,
jednonawowy. Turystów przyciągają
tu również bunkry polowej kwatery
Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu
w Mamerkach, budowle hydrotechniczne
związane z nieukończonym Kanałem
Mazurskim, który miał łączyć jeziora
mazurskie z Bałtykiem oraz Skansen
czyli Muzeum Kultury Ludowej z Parkiem
Etnograficznym nad Węgorapą.

Węgorzewo
late-gothic church dedicated to
St. Peter and St. Paul.
Węgorzewo is a great place for
water sports enthusiasts and keen
anglers. During the summer you can
sail through the lake on one of the
tourist boats or rent a kayak and
sail down the picturesque Sapina
River or more difficult and full of
obstacles Węgorapa River.
You will find a lot of architectonically
interesting buildings in and around
Węgorzewo including post-Teutonic
castle from the 14th century, 16th century
Lahnedorff palace in Sztynoryt Duży and
a 15th century one-nave gothic church
in Węgielszyn build out of local stone.
Tourists can also visit bunkers erected
for the German Wehrmacht in Mamerki,
the unfinished buildings, which were
meant to facilitate the construction of
the Mazury Canal linking the Mazury
lakes with Baltic Sea before the plans
were abandoned, and Skansen – Museum of Folk Culture and Ethnographic
Park by the Węgorapa River.

Węgorzewo is a small town on the
northern edge of Mazury by the border
with Kaliningrad. It lays on the borders
of two geographical regions: Mazury
Lake District and Węgorapy Structural
Basin. The landscape of Mazury is
characterised by large number of lakes
and thick forests.
Węgorzewo traces its beginning
to a small wooden castle which was
erected by the knights of the Teutonic
Order by the source of the Węgorapy
River at the Mamry Lake in 1335.
The castle was called Angerburg and
the town surrounding it became an
administrative centre for its immediate
territory. The region was diverse and
you could hear number of different
languages being spoken on the streets.
Catholics started to inhabit the town
at the beginning of the 19th century. In
1913 they built a chapel dedicated to
a Good Shepherd. The Second World
War ended tragically for the city. The
city centre was ruined and the only
building that remained was a beautiful

Informacje praktyczne
Biuro Informacji Turystycznej
Bulwar Loir-Et-Cher 4
11-600 Węgorzewo
e-mail: promocja@wegorzewo.pl
tel.: +48 87 427 40 09

© Mariusz Świtulski

For more information
please contact
Tourist Information Centre
Bulwar Loir-Et-Cher 4
11-600 Węgorzewo
e-mail: promocja@wegorzewo.pl
Phone number: +48 87 427 40 09
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Useful information

Więcej informacji o Szlakach
Papieskich w Diecezji Ełckiej:
www.szlakpapieski.elk.pl
Biuro Szlaków Papieskich Centrum
Oświatowo Dydaktyczne
Pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel./fax 876216837
e-mail: centrumelk@gmail.com
www.cod.elk.pl

More information about the
Papal Trails in the Diocese of Ełk:
www.szlakpapieski.elk.pl
The Papal Trails’ Office:
The Education Centre
Pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel./fax 876216837
e-mail: centrumelk@gmail.com
www.cod.elk.pl

MSZE ŚWIĘTE NA TRASIE SZLAKÓW PAPIESKICH
EŁK
św. Wojciecha – Katedra
dni powszednie: 7.00, 18.00
niedziele: 7.00, 8.30, 9.45, 11.00,
12.15, 18.00
www.katedra.elk.pl

AUGUSTÓW
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
dni powszednie: 6.00, 6.30, 8.00,
12.00, 18.00
niedziele: 6.00, 8.00, 9.15, 10.30,
12.00, 15.30, 18.00; w lipcu
i sierpniu msza z godz. 15.30 jest
o 20.30
www.augustowbazylika.pl

św. Jana Pawła II
dni powszednie: 17.00
niedziele: 8.00, 11.00, 17.00
http://elk-jp2.diecezja.elk.pl

MIKASZÓWKA
dni powszednie: 17.00
niedziele: 9.00, 12.00
www.parafiawmikaszowce.pl

RAJGRÓD
dni powszednie: 7.00, 17.00,
niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
www.rajgrod.diecezja.elk.pl

GIBY
dni powszednie: 18.00, w lipcu
i sierpniu 19.00
niedziele: 9.00, 11.00

STUDZIENICZNA
dni powszednie
Sanktuarium
codziennie: 12.00
dodatkowo:
maj-sierpień: 19.00
wrzesień-październik: 17.00
niedziele:
Kościół parafialny
9.00 i 11.00

SEJNY
dni powszednie: 6.30, 8.00, 17.30
niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
13.00 (w j. litewskim), 17.30
www.sejny.diecezja.elk.pl
WIGRY
dni powszednie: 18.30
niedziele: 9.00, 11.30, w czerwcu,
lipcu i sierpniu również o 18.30
www.parafia.wigry.pro

Sanktuarium
listopad-kwiecień: 15.00
maj-sierpień: 19.00
wrzesień-październik: 17.00
www.sanktuarium-studzieniczna.pl
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MASSES ON THE PAPAL TRAIL
EŁK
St. Wojciech’s Cathedral
weekdays: 7.00, 18.00
Sundays: 7.00, 8.30, 9.45, 11.00,
12.15, 18.00
www.katedra.elk.pl

AUGUSTÓW
The Sacred Heart of Jesus
weekdays: 6.00, 6.30, 8.00, 12.00,
18.00
Sundays: 6.00, 8.00, 9.15, 10.30,
12.00, 15.30, 18.00; In July and
August the mass is held at 20.30
instead of 15.30
www.augustowbazylika.pl

St. John Paul II
weekdays: 17.00
Sundays: 8.00, 11.00, 17.00
http://elk-jp2.diecezja.elk.pl

MIKASZÓWKA
weekdays: 17.00
Sundays: 9.00, 12.00
www.parafiawmikaszowce.pl

RAJGRÓD
weekdays: 7.00, 17.00,
Sundays: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
www.rajgrod.diecezja.elk.pl
weekdays

GIBY
weekdays: 18.00, in July and August
19.00
Sundays: 9.00, 11.00

STUDZIENICZNA

Sanctuary
everyday: 12.00
extra:
May-August: 19.00
September-October: 17.00
Sundays:
Church
9.00 i 11.00

SEJNY
weekdays: 6.30, 8.00, 17.30
Sundays: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
13.00 (in Lithuanian), 17.30
www.sejny.diecezja.elk.pl
WIGRY
weekdays: 18.30
Sundays: 9.00, 11.30, In June,
July and August additional mass
starts at 18.30
www.parafia.wigry.pro

Sanctuary
November-April: 15.00
May-August: 19.00
September-October: 17.00
www.sanktuarium-studzieniczna.pl
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