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Atrakcje 
Doliny Biebrzy

NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIA

wyspą. To doskonałe miejsce, by odpocząć 

podczas spływu. Ze względu na lęgi ptaków 

na Białym Grądzie można nocować dopiero 

po 30 czerwca. Biwak przy ogniu pośród 

pierwotnych bagien i torfowisk zapewni 

niezapomniane wrażenia.

Nurkowanie 

Podwodne łąki, słodkowodne gąbki, stada 

barwnych ryb, ławice małży, kryjówki opan-

cerzonych raków, zielone głębiny, złociste 

łachy piasku i przejrzysta woda sprawiają, 

że Biebrza jest rzeką idealną dla nurków 

spragnionych wyjątkowych wrażeń. W rejo-

nie Goniądza można nurkować pod lodem 

i poznać zimowe życie rzeki.

Spływ kajakiem albo tratwą

Spływ Biebrzą i jej dopływami to najlep-

szy sposób na poznanie ziemno-wodnego 

świata ostatniej pierwotnej nizinnej rzeki 

Europy. Codzienny wysiłek z wiosłem 

w ręku, wiosłowanie pośród krajobra-

zów, w których niekiedy przez cały dzień 

nie zobaczy się śladów ludzkiej ręki, i noc-

legi przy ognisku pozostawiają wspo-

mnienia na całe życie i każą wracać do 

dzikiego świata.

Biwak na Białym Grądzie 

Biały Grąd to wyniesienie pośród mokra-

deł w dolnym, najrozleglejszym basenie 

Biebrzy. Kiedy woda jest wyższa, staje się 

Lot balonem 

Cicho, bez hałasu wznieść się ponad roz-

lewiska i krętą rzekę o wschodzie lub za-

chodzie słońca. Nad Biebrzą istnieje moż-

liwość zaokrętowania się na lot balonem 

i zobaczenia, jak to wszystko wygląda 

z perspektywy, z jakiej zwykle dziką do-

linę obserwują ptaki. Widoki zapierają 

dech w piersiach.

Rowerem wśród bagnisk 

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodo-

wego wytyczono urzekająco malownicze 

szlaki rowerowe. Pozwalają na swobodne 

krążenie po okolicy, niespieszne zwie-

dzenie biebrzańskich wiosek i poznanie 

z perspektywy dwóch kółek doliny Bie-

brzy – a także na pojechanie znacznie 

dalej. Po drodze czekają oczywiście wspa-

niałe widoki. 

Sezon na szczupaka –  

i każdą inną rybę

Wody Biebrzy słyną z rybności, zwłaszcza 

z zębatych, oliwkowych szczupaków, gru-

bych jazi, pękatych karasi i legendarnie 

wielkich sumów kryjących się w głębinach 

rzecznych kołbani. Chociaż to park naro-

dowy, wędkowanie nad Biebrzą, na okreś-

lonych zasadach, jest możliwe.  Zobaczyć, 

jak spławik drga i znika pod wodą w oto-

czeniu dziczy – bezcenne.

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/bedbt1
http://bezdroza.pl/rf/bedbt1


Atrakcje 
Doliny Biebrzy
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Migracje milionów ptaków 

Każdego roku wiosną na biebrzańskie ba-

gna i rozlewiska przylatują miliony kulików, 

rycyków, czajek, brodźców, błotniaków, 

wodniczek, trzciniaków, rybitw białoczel-

nych i białowąsych, dudków, sieweczek, 

podróżniczków, bocianów czarnych, sów 

błotnych, słonek, dubeltów, czyniąc z Bie-

brzy mekkę ornitologów z całej Europy.

Toki batalionów 

Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodo-

wego jest batalion, ptak, którego spekta-

kularne toki są jednym z fenomenów tego 

miejsca. Samce – wśród których nie ma 

dwóch identycznie upierzonych osobni-

ków – ozdobione rozłożystymi, wielobarw-

nymi kryzami z piór, tańczą na niewielkich 

arenach, walcząc z rywalami i wabiąc samice.

OSZAŁAMIAJĄCA PRZYRODA

Huk żab 

W wielu regionach Polski liczebność pła-

zów znacznie spadła. Tymczasem na Bie-

brzy wiosną żab gromadzi się taka masa, 

że można być świadkiem zadziwiającego 

zjawiska: oto z płytkich, nagrzewających 

się od słońca rozlewisk dobiega nie re-

chot, lecz ogłuszający huk niezliczonych 

żab: śmieszek, wodnych, jeziorkowych, 

trawnych i moczarowych.

Chmury gęsi i klucze żurawi 

Jesienne wędrówki ptaków mają nieco 

inny charakter niż wiosenne przeloty. Wraz 

z mgłami pojawiają się niezliczone stada 

gęsi gęgaw i zbożowych, niebo przecinają 

klucze tysięcy żurawi, a wszędzie dokoła 

rozlega się nawołujący klangor majesta-

tycznych ptaków.

Poranek z kszykiem 

Wśród porannych mgieł spowijających ba-

gna słychać tajemnicze beczenie. To bekas 

kszyk w locie nurkowym rozkłada pióra 

ogona, które w pędzie powietrza wpa-

dają w wibracje i wydają niezwykły od-

głos. Zagadkowe kwilenia, pohukiwania, 

nawoływania i pogwizdy z bagien spra-

wiają, że pośród oparów i oparzelisk oży-

wają legendy.

Bukowisko 

Bukowisko to jesienny okres godowy łosi, 

nad Biebrzą szczególnie licznych. Zależnie 

od pogody we wrześniu lub w październiku 

wielkie samce, postękując głucho, stają ze 

sobą w szranki – krzyżują rosochate łopaty, 

ryją ziemię rozłożystymi racicami i walczą 

o status najsilniejszego byka bagien oraz 

względy klemp.

Na białej stopie 

Przykrywający dolinę śnieg daje okazję do 

wyruszenia tropem wilczych watah i innych 

dzikich mieszkańców tych terenów. Poklu-

czyć parkowymi szlakami, w bajkowej sce-

nerii białych pustkowi, pieszo lub na bie-

gówkach. Wspaniała sceneria fotołowów. 
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Jegrznią i Ełkiem do Biebrzy

68,5 km | 3 dni

RajgródKuligibiwak DębiecGoniądz

mniejszą ilość roślinności i znacznie wyż-

szy poziom wody.

Kto chciałby przepłynąć ten piękny, lecz 

wymagający szlak, niech najpierw upewni 

się w informacji Biebrzańskiego Parku Na-

rodowego, czy uda się go spłynąć (pamię-

tajmy też o różnej długości dnia o różnych 

porach roku, a ostatni odcinek rozpocznijmy 

jak najwcześniej rano). Jeżeli jest to możliwe, 

z pewnością warto, bo trasę pokonuje się na 

równi z zachwytem i z mozołem. 

Za Kuligami, w których wpływa się 

w granicę parku narodowego, można bi-

wakować jedynie na legendarnym, trudnym 

do znalezienia biwaku Dębiec przy dawnym 

korycie Ełku, do którego dopływa się około 

2 km starorzeczem. Kolejny biwak dopiero 

za niemal 40 km w Goniądzu.

Na tę trasę należy zaopatrzyć się w pro-

wiant i odpowiednią ilość wody do picia, 

za Kuligami na cywilizację natkniemy się 

bowiem dopiero w Goniądzu.

Uwaga: w pewnym momencie, nieco za 

Kuligami, w lewo od Jegrzni odchodzi Kanał 

Woźnawiejski – dla dobra przyrody jest ona 

na stałe wyłączony z turystyki kajakowej; 

przestrzegajmy tego zakazu, tym bardziej że 

kanał jest zdecydowanie bardziej nudny niż 

szlak prowadzący dzikimi rzekami.

Dzień 1.
RajgródKuligi (16 km)

Najwygodniej rozpocząć w rejonie, w któ-

rym Jegrznia wypływa z Jeziora Rajgrodz-

kiego   53.732975 N, 22.699864 E. Malow-

niczy zbiornik sięga maksymalnie 52 m 

głębokości. Ze względu między innymi na 

znaczną głębokość i twarde dno zarówno 

Jezioro Rajgrodzkie, jak i jezioro Dręstwo, 

znane też jako Dreństwo (do którego Je-

grznia wpada ciut dalej), to jeziora typu 

sielawowego. Żyją w nich oczywiście rów-

nież inne liczne gatunki ryb, ale charakte-

rystycznymi są – lubiące głęboką, chłodną, 

czystą wodę – sielawy, sieje i małe srebrzy-

ste stynki – polskie słodkowodne „ryby 

głębinowe”.

Początkowo przez chwilę płyniemy 

przez RAJGRÓD, zwiedzając od strony wody 

to malutkie miasteczko, którego początki 

sięgają jaćwieskiej osady Raj, położonej 

na jeziorowej wyspie. 

Po 2,5 km dopływamy do młyna wod-

nego w Wojdach   53.719943 N, 22.695740 E, 

przy którym trzeba wyciągnąć kajaki i kanu 

na lewy brzeg i przenieść je lądem. Sam 

młyn, okazały ceglany budynek z 1913 r., za-

chowany w dobrym stanie, jest wart uwagi.

Po ponownym zwodowaniu kajaków, 

po lewej stronie mijamy kompleks zaro-

śniętych stawów rybnych. Zaraz za stawami 

Jegrznia skręca w lewo, prosto na wschód, 

przepływa pod mostem w Budach i po 

6,5 km od startu wpływa do wspomnianego 

jeziora Dręstwo   53.710330 N, 22.724954 E. 

Po wpłynięciu na jezioro należy skrę-

cić w prawo, na południe. Nie płyniemy do 

końca jeziora, lecz kierujemy się ku prze-

ciwległemu brzegowi, do miejsca, w któ-

rym niewielką zarośniętą zatoczką Jegrz-

nia wypływa ze zbiornika   53.698968 N, 

22.728935 E.

Za jeziorem rzeka kontynuuje drogę 

na południe, początkowo przez pola, 

pastwiska i zabudowania wsi WOŹNA-

WIEŚ (w której po 10,5 km przepływamy 

pod mostem betonowym   53.683440 N, 

22.749490 E, a następnie, po 13 km od startu, 

pod mostem drewnianym   53.668954 N, 

22.759734 E). W Woźnejwsi należy koniecz-

nie zrobić zapasy jedzenia i wody na ko-

lejne dwie doby.

Rzeki Jegrznia i Ełk, prawobrzeżne dopływy 

Biebrzy, wyglądają jak mała Biebrza i są 

równie dzikie. Uwaga: szlak piękny, lecz 

trudny i bardzo kręty, nurt jest wolny lub 

niemal całkowicie zanika – koryto zwłasz-

cza latem – silnie zarośnięte, a poziom wody 

opada, tak że widziane z lotu ptaka zarówno 

Jegrznia, jak i Ełk wydają się chwilami znikać 

pod dywanem roślinności. Bywa, że w pew-

nych okresach spłynięcie nie jest możliwe. 

Nieco łatwiej jest wiosną ze względu na 

Książę na spływie

W latach 90. XX w. Biebrzański Park Na-

rodowy odwiedził holenderski książę 

Bernard, jeden z propagatorów idei 

ochrony doliny Biebrzy i utworzenia 

w tym miejscu parku narodowego. 

Podczas wizyty wziął udział w krótkim 

spływie. Obecnie zresztą pośród orni-

tologów przybywających nad Biebrzę 

Holendrzy także stanowią dużą grupę.

▼▼ Rajgród i Jezioro Rajgrodzkie
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Nieco łatwiej jest wiosną ze względu na 

Książę na spływie

W latach 90. XX w. Biebrzański Park Na-

rodowy odwiedził holenderski książę 

Bernard, jeden z propagatorów idei 

ochrony doliny Biebrzy i utworzenia 

w tym miejscu parku narodowego. 

Podczas wizyty wziął udział w krótkim 

spływie. Obecnie zresztą pośród orni-

tologów przybywających nad Biebrzę 

Holendrzy także stanowią dużą grupę.

▼▼ Rajgród i Jezioro Rajgrodzkie
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Od tego momentu płynąć będziemy 

wzdłuż tajemniczych podmokłych lasów re-

zerwatu Czerwone Bagno, rozciągających 

się po lewej, wschodniej stronie. Wzdłuż 

arcyciekawego przyrodniczo obszaru Czer-

wonego Bagna (o zwiedzaniu Czerwonego 

Bagna zob. s. 111) płynąć będziemy przez 

kolejne dwa dni.

Namioty można rozbić przy betono-

wym moście w KULIGACH   53.649260 N, 

22.754767 E. Poniżej przeprawy zaczyna się 

Biebrzański Park Narodowy. Poniżej mostu 

też, na prawym brzegu, na łące znajduje się 

stanowisko szachownicy kostkowatej (Fri-

tillaria meleagris), rośliny bardzo rzadkiej, 

chronionej, o kielichowatych purpurowych 

kwiatach z wzorem szachownicy.

Dzień 2.
Kuligibiwak Dębiec (14,5 km)

Wyruszamy spod mostu w Kuligach. Teren 

po obu stronach rzeki jest pusty i dziki. Po 

2 km rzeka zbliża się do położonych po lewej 

stronie lasów Czerwonego Bagna i skręca 

w prawo, na zachód. W tym miejscu w lewo 

od rzeki odchodzi Kanał Woźnawiejski 

  53.635827 N, 22.755861 E. Kanał objęty 

jest zakazem wpływania. 

Płyniemy więc dalej rzeką na zachód. Po 

przebyciu ponad kilometra przepływamy 

pod drewnianym mostem   53.632105 N, 

22.741119 E, 4 km dalej pod kolejnym 

  53.621251 N, 22.701095 E. Po prawej stro-

nie rozpościera się kompleks Lasu Ciszew-

skiego, po prawej bagna, z wyniesionymi 

gdzieniegdzie grądzikami i miejscem bitwy 

z czasów II wojny światowej w okolicy na-

zwanej barwnie Piekielne Wrota.

Jegrznia skręca nieco na południe i po 

nieco ponad 12 km od startu tego odcinka 

łączy się z rzeką Ełk, nazywaną też Łęgiem 

(współrzędne połączenia:   53.601462 N, 

22.671146 E). W tym mało widocznym miej-

scu, żeby dotrzeć do biwaku Dębiec, należy 

skręcić w prawo i płynąć około 2 km na za-

chód. Skręt   53.601455 N, 22.671114 E ten 

jest mało widoczny i bywa zarośnięty, trzeba 

więc zachować czujność.

Dopłynięcie do biwaku Dębiec jest 

trudne ze względu na to, że stare koryto 

Ełku jest silnie zarośnięte. Biwak znajduje 

się w miejscu dawnej osady o tej samej 

nazwie, po której pozostały fundamenty 

dwóch domostw, krzyż i stary sad. Miejsce 

jest bardzo klimatyczne (współrzędne bi-

waku:   53.599287 N, 22.656812 E). Znajduje 

się tam nieduże wzniesienie (wyspa mine-

ralna wśród torfowisk). Warto wspiąć się na 

nią o zachodzie słońca, a później wcześnie 

iść spać. Następnego dnia trzeba wstać skoro 

świt, jeżeli chcemy dopłynąć do Goniądza 

przed zmrokiem.

Dzień 3.
Biwak DębiecGoniądz (38 km)

Odcinek długi i wymagający wysiłku. Roz-

poczynamy od porannego rzutu okiem 

z naturalnego punktu widokowego na mgły 

wznoszące się nad bagnami. Następnie pły-

niemy z powrotem do miejsca, w którym 

Jegrznia łączy się z Ełkiem, po czym pły-

niemy w prawo, w sam środek dziczy. Po 

niespełna 8 km w prawo odchodzi kanał 

Łęg, w który wpływanie jest niedozwolone 

  53.590497 N, 22.699996 E; przy niższym 

stanie wody brak jest zresztą połączenia 

kanału z rzeką Ełk. Płyniemy więc dalej 

otoczeni po obu stronach obfitością życia, 

dźwięcznym nawoływaniem krwawodzio-

bów i rycyków, pogwizdywaniem kulików, 

żałośliwym głosem czubatych czajek i chlu-

potem łosiowych racic. Idealny odcinek na 

obserwacje przyrodnicze.

Po ponad 11 km od kanału Łęg po lewej 

stronie do rzeki Ełk wpada Kanał Woźna-

wiejski   53.560458 N, 22.791030 E. Płyniemy 

w prawo, w stronę Biebrzy, nadal posuwając 

się rzeką Ełk. Po przebyciu 9 km osiągamy 

ujście do Biebrzy   53.520674 N, 22.802832 E 

i skręcamy z nurtem w prawo, w dół rzeki.

Po przepłynięciu jeszcze 4 km po lewej 

stronie mijamy wieś Dawidowizna. Czekają 

nas jeszcze kolejne 4 km wiosłowania – tuż 

przed Goniądzem Biebrza dwa razy rozwi-

dla się, za każdym razem wybieramy od-

nogi lewe, krótsze. W końcu dopływamy 

do pola namiotowego w Goniądzu, znaj-

dującego się zaraz za mostem, po lewej 

stronie (współrzędne pola namiotowego: 

  53.492429 N, 22.728524 E). Kto chciałby 

kontynuować, niech zajrzy powyżej, do 

opisu trasy pierwszej, s. 74.

▼▼ Jegrznia

▼▲ Szachownica kostkowata
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Od tego momentu płynąć będziemy 

wzdłuż tajemniczych podmokłych lasów re-

zerwatu Czerwone Bagno, rozciągających 

się po lewej, wschodniej stronie. Wzdłuż 

arcyciekawego przyrodniczo obszaru Czer-

wonego Bagna (o zwiedzaniu Czerwonego 

Bagna zob. s. 111) płynąć będziemy przez 

kolejne dwa dni.

Namioty można rozbić przy betono-

wym moście w KULIGACH   53.649260 N, 

22.754767 E. Poniżej przeprawy zaczyna się 

Biebrzański Park Narodowy. Poniżej mostu 

też, na prawym brzegu, na łące znajduje się 

stanowisko szachownicy kostkowatej (Fri-

tillaria meleagris), rośliny bardzo rzadkiej, 

chronionej, o kielichowatych purpurowych 

kwiatach z wzorem szachownicy.

Dzień 2.
Kuligibiwak Dębiec (14,5 km)

Wyruszamy spod mostu w Kuligach. Teren 

po obu stronach rzeki jest pusty i dziki. Po 

2 km rzeka zbliża się do położonych po lewej 

stronie lasów Czerwonego Bagna i skręca 

w prawo, na zachód. W tym miejscu w lewo 

od rzeki odchodzi Kanał Woźnawiejski 

  53.635827 N, 22.755861 E. Kanał objęty 

jest zakazem wpływania. 

Płyniemy więc dalej rzeką na zachód. Po 

przebyciu ponad kilometra przepływamy 

pod drewnianym mostem   53.632105 N, 

22.741119 E, 4 km dalej pod kolejnym 

  53.621251 N, 22.701095 E. Po prawej stro-

nie rozpościera się kompleks Lasu Ciszew-

skiego, po prawej bagna, z wyniesionymi 

gdzieniegdzie grądzikami i miejscem bitwy 

z czasów II wojny światowej w okolicy na-

zwanej barwnie Piekielne Wrota.

Jegrznia skręca nieco na południe i po 

nieco ponad 12 km od startu tego odcinka 

łączy się z rzeką Ełk, nazywaną też Łęgiem 

(współrzędne połączenia:   53.601462 N, 

22.671146 E). W tym mało widocznym miej-

scu, żeby dotrzeć do biwaku Dębiec, należy 

skręcić w prawo i płynąć około 2 km na za-

chód. Skręt   53.601455 N, 22.671114 E ten 

jest mało widoczny i bywa zarośnięty, trzeba 

więc zachować czujność.

Dopłynięcie do biwaku Dębiec jest 

trudne ze względu na to, że stare koryto 

Ełku jest silnie zarośnięte. Biwak znajduje 

się w miejscu dawnej osady o tej samej 

nazwie, po której pozostały fundamenty 

dwóch domostw, krzyż i stary sad. Miejsce 

jest bardzo klimatyczne (współrzędne bi-

waku:   53.599287 N, 22.656812 E). Znajduje 

się tam nieduże wzniesienie (wyspa mine-

ralna wśród torfowisk). Warto wspiąć się na 

nią o zachodzie słońca, a później wcześnie 

iść spać. Następnego dnia trzeba wstać skoro 

świt, jeżeli chcemy dopłynąć do Goniądza 

przed zmrokiem.

Dzień 3.
Biwak DębiecGoniądz (38 km)

Odcinek długi i wymagający wysiłku. Roz-

poczynamy od porannego rzutu okiem 

z naturalnego punktu widokowego na mgły 

wznoszące się nad bagnami. Następnie pły-

niemy z powrotem do miejsca, w którym 

Jegrznia łączy się z Ełkiem, po czym pły-

niemy w prawo, w sam środek dziczy. Po 

niespełna 8 km w prawo odchodzi kanał 

Łęg, w który wpływanie jest niedozwolone 

  53.590497 N, 22.699996 E; przy niższym 

stanie wody brak jest zresztą połączenia 

kanału z rzeką Ełk. Płyniemy więc dalej 

otoczeni po obu stronach obfitością życia, 

dźwięcznym nawoływaniem krwawodzio-

bów i rycyków, pogwizdywaniem kulików, 

żałośliwym głosem czubatych czajek i chlu-

potem łosiowych racic. Idealny odcinek na 

obserwacje przyrodnicze.

Po ponad 11 km od kanału Łęg po lewej 

stronie do rzeki Ełk wpada Kanał Woźna-

wiejski   53.560458 N, 22.791030 E. Płyniemy 

w prawo, w stronę Biebrzy, nadal posuwając 

się rzeką Ełk. Po przebyciu 9 km osiągamy 

ujście do Biebrzy   53.520674 N, 22.802832 E 

i skręcamy z nurtem w prawo, w dół rzeki.

Po przepłynięciu jeszcze 4 km po lewej 

stronie mijamy wieś Dawidowizna. Czekają 

nas jeszcze kolejne 4 km wiosłowania – tuż 

przed Goniądzem Biebrza dwa razy rozwi-

dla się, za każdym razem wybieramy od-

nogi lewe, krótsze. W końcu dopływamy 

do pola namiotowego w Goniądzu, znaj-

dującego się zaraz za mostem, po lewej 

stronie (współrzędne pola namiotowego: 

  53.492429 N, 22.728524 E). Kto chciałby 

kontynuować, niech zajrzy powyżej, do 

opisu trasy pierwszej, s. 74.

▼▼ Jegrznia

▼▲ Szachownica kostkowata
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Szlaki wzdłuż  
Carskiej Drogi

ciekawych ścieżek edukacyjnych, umoż-

liwiających zajrzenie do wnętrza mokra-

deł: „Długa Luka”, „Grobla Honczarowska” 

i „Barwik”.

Na wschód od Carskiej Drogi

20,5 km | 

GugnyStójkaNowa Wieś  

TrzcianneChojnowoGugny

bagienne bory. Po niespełna 5 km dociera 

do Nowej Wsi.

Następnie prowadzi na północ i po 

około 2 km dociera do Trzciannego. Stam-

tąd zaś idzie na zachód drogą do wsi Zu-

bole. W Zubolach odbija ścieżką na północ, 

dochodzi do Chojnowa i skręca na zachód, 

by przez podmokłe lasy ponownie dojść do 

Carskiej Drogi.

Interesujące szlaki piesze przebiegają 

w okolicach Carskiej Drogi. Tam najczę-

ściej wybierają się osoby, które chcą spotkać 

łosie. Od Carskiej Drogi odchodzi także kilka 

Szlak Barwik – Gugny 

9,5 km | 

DobarzBarwikuroczysko KaliszekGugny

Szlak rozpoczyna się koło wsi Dobarz 

i kończy na przystanku PKS we wsi Gugny. 

W okresach deszczowych i po roztopach 

może być trudny lub nawet niemożliwy 

do przejścia.

Szlak czerwony prowadzi rozległą pę-

tlą przez otwarty krajobraz bezludnego 

Bagna Podlaskiego, niezwykle interesu-

jącego dla miłośników ptaków – mamy 

tam szansę na spotkanie wyjątkowej wod-

niczki, rzadkich dubeltów – w tym rejonie 

znajdują się tokowiska tych zanikających 

w Europie ptaków – a także batalionów 

i derkaczy (te ostatnie są bardzo skryte, 

raczej tylko usłyszymy ich charaktery-

styczne zgrzytliwe terkotanie z głębi traw, 

od którego wywodzi się łacińska dźwięko-

naśladowcza nazwa derkacza Crex crex). 

Na trasie szlaku czerwonego znajdują 

się dwie wieże widokowe, ścieżka edu-

kacyjna „Barwik” i przegląd biebrzańskiej 

roślinności, z wyniesionymi „rajskimi grą-

dzikami”, łąkami turzycowymi i zaroślami 

wierzb włącznie.

Na końcu szlaku czerwonego, w Gugnach, 

można przenieść się na drugą, wschodnią 

stronę Carskiej Drogi i dołączyć się do szlaku 

żółtego. Od miejscowości Gugny biegnie 

on 2,6 km na południe, wzdłuż Carskiej 

Drogi. Następnie odbija na wschód, w głąb 

lasu. Trasa prowadzi w większości przez cu-

downe olsy, w których olsze czarne wyra-

stają z wystających ponad wodę kęp, i przez 

▼▼ Carska Droga
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Szlaki wzdłuż  
Carskiej Drogi

ciekawych ścieżek edukacyjnych, umoż-

liwiających zajrzenie do wnętrza mokra-

deł: „Długa Luka”, „Grobla Honczarowska” 

i „Barwik”.

Na wschód od Carskiej Drogi

20,5 km | 

GugnyStójkaNowa Wieś  

TrzcianneChojnowoGugny

bagienne bory. Po niespełna 5 km dociera 

do Nowej Wsi.

Następnie prowadzi na północ i po 

około 2 km dociera do Trzciannego. Stam-

tąd zaś idzie na zachód drogą do wsi Zu-

bole. W Zubolach odbija ścieżką na północ, 

dochodzi do Chojnowa i skręca na zachód, 

by przez podmokłe lasy ponownie dojść do 

Carskiej Drogi.

Interesujące szlaki piesze przebiegają 

w okolicach Carskiej Drogi. Tam najczę-

ściej wybierają się osoby, które chcą spotkać 

łosie. Od Carskiej Drogi odchodzi także kilka 

Szlak Barwik – Gugny 

9,5 km | 

DobarzBarwikuroczysko KaliszekGugny

Szlak rozpoczyna się koło wsi Dobarz 

i kończy na przystanku PKS we wsi Gugny. 

W okresach deszczowych i po roztopach 

może być trudny lub nawet niemożliwy 

do przejścia.

Szlak czerwony prowadzi rozległą pę-

tlą przez otwarty krajobraz bezludnego 

Bagna Podlaskiego, niezwykle interesu-

jącego dla miłośników ptaków – mamy 

tam szansę na spotkanie wyjątkowej wod-

niczki, rzadkich dubeltów – w tym rejonie 

znajdują się tokowiska tych zanikających 

w Europie ptaków – a także batalionów 

i derkaczy (te ostatnie są bardzo skryte, 

raczej tylko usłyszymy ich charaktery-

styczne zgrzytliwe terkotanie z głębi traw, 

od którego wywodzi się łacińska dźwięko-

naśladowcza nazwa derkacza Crex crex). 

Na trasie szlaku czerwonego znajdują 

się dwie wieże widokowe, ścieżka edu-

kacyjna „Barwik” i przegląd biebrzańskiej 

roślinności, z wyniesionymi „rajskimi grą-

dzikami”, łąkami turzycowymi i zaroślami 

wierzb włącznie.

Na końcu szlaku czerwonego, w Gugnach, 

można przenieść się na drugą, wschodnią 

stronę Carskiej Drogi i dołączyć się do szlaku 

żółtego. Od miejscowości Gugny biegnie 

on 2,6 km na południe, wzdłuż Carskiej 

Drogi. Następnie odbija na wschód, w głąb 

lasu. Trasa prowadzi w większości przez cu-

downe olsy, w których olsze czarne wyra-

stają z wystających ponad wodę kęp, i przez 

▼▼ Carska Droga
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Będąc w dolinie Biebrzy, warto nie tylko po-

dziwiać wspaniałą przyrodę, lecz także za-

znajomić się z miejscowościami i obiektami 

będącymi świadkami wielkiej  historii i codzien-

nego życia mieszkańców tego zakątka Polski. 

Kanał 
Augustowski
Szczególnie ciekawym elementem Kanału 

Augustowskiego są śluzy, z którymi najlepiej 

można zapoznać się w praktyce podczas 

spływu. Nawet jednak jeżeli nie wybraliśmy 

tej formy zapoznania się z doliną Biebrzy, 

warto udać się nad śluzę Dębowo, ostatnią 

śluzę przed Biebrzą i jedyną zachowaną ory-

ginalną XIX-wieczną śluzą na tym odcinku 

kanału. Inne śluzy, chociaż przebudowane, 

są obiektami inżynierskimi godnymi uwagi 

i niewątpliwie ciekawe będzie przyjrzenie 

się temu, jak działają – zwłaszcza jeżeli po-

łożone są w tak malowniczej okolicy jak ślu-

za Sosnowo (druga, licząc od Biebrzy). Tym 

bardziej że tuż przy niej znajduje się nieduże 

pole namiotowe. W tym miejscu Kanał Au-

gustowski oddziela się od rzeki Netty, która 

płynie osobnym, naturalnym korytem. Obok 

las, a po przeciwnej stronie rozległe, kwietne 
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▼▼ Twierdza Osowiec
łąki. Od śluzy  Sosnowo do śluzy Dębowo są 

zaledwie 3 godziny piechotą lub niespełna 

godzinka rowerem. O historii Kanału Augu-

stowskiego zob. s. 49.

Twierdza Osowiec
Większość osób chcących zapoznać się 

z twierdzą Osowiec  zwiedzanie wyłącz-

nie z przewodnikiem, codz. 10.00–15.30, 

zbiórka za siedzibą parku narodowego 

przy bramie Jednostki Wojskowej; inne 

godziny po uzgodnieniu: tel. 600 941 954 

wybiera forty znajdujące się przy siedzi-

bie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Całkiem słusznie, bo ich zwiedzanie jest 

godne polecenia: można nie tylko dużo 

dowiedzieć się o tych słynnych fortyfi-

kacjach, o wyposażeniu i imponującym 

uzbrojeniu, o życiu codziennym żołnierzy 

rosyjskich, których w momencie wybuchu 

I wojny światowej stacjonowało w Osowcu 

8,2 tys. (na terenie fortecy znajdowała się 

cerkiew i boisko), lecz także poczuć atmos-

ferę kazamatów, kiedy przewodnik wyłącza 
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W czasie zaborów przez pewien czas ró-

żanostocki klasztor został przekazany zgro-

madzeniu mniszek prawosławnych. W 1919 r. 

w klasztorze osiedli salezjanie, lecz i im nie 

było dane pozostać na dłużej. Zaraz po II woj-

nie światowej powstał tam zespół szkół rolni-

czych, a salezjanom pozostawiono bazylikę 

pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, 

słynącą z wizerunku Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem. I tu znowu historia się gmatwa, gdyż 

stary obraz zabrały ze sobą mniszki prawo-

sławne, a ten obecnie znajdujący się w ba-

zylice, zresztą bardzo piękny, został nama-

lowany w latach 20. XX w.

drewnianym pomostem przez trzcinowi-

ska i mokradła.

Kanał Augustowski, szlak wodny wyko-

rzystujący jeziora i rzeki, i twierdza Osowiec, 

uzupełniająca naturalną linię obronną od 

strony Prus tworzoną przez mokradła, to 

znakomity przykład na osadzenie wszyst-

kiego, co dzieje się nad Biebrzą, również 

działalności człowieka, w przyrodzie – tak 

silnie, jak w mało którym rejonie Polski. Nie 

inaczej jest z pozostałymi etnograficznymi 

punktami na biebrzańskiej mapie, utkwio-

nymi pośród bagien, torfów i mokradeł.

latarkę w trakcie pokonywania wilgotnych 

podziemnych korytarzy.

Forty, kaponiery, mury i schodzące 

w głąb korytarze to jedno oblicze twier-

dzy. Żeby poznać drugie i poczuć nastrój 

dawnej wojskowej stanicy zagubionej 

gdzieś na bagnach, trzeba wybrać się do 

ruin bunkrów na moczarach. Jedne znaj-

dują się przy drewnianej wieży stojącej na 

prawym brzegu rzeki, przy moście kole-

jowym, oferującej widok na Biebrzę. Do 

drugich ruin prowadzi ścieżka przyrod-

nicza o nazwie „Kładka”, będąca długim 

Konopielka

Narewsko-biebrzańskie bagna, ich 

niedostępność, zachowane dawne lu-

dowe obyczaje, a także ich zderzenie 

z nadchodzącą rzeczywistością PRL-u 

fascynowały pochodzącego z Pod-

lasia pisarza Edwarda Redlińskiego, 

autora kultowych, sfilmowanych ksią-

żek Awans i Konopielka (konopielka 

to rodzaj podlaskiej pieśni ludowej). 

Zarówno książki, jak i ich ekranizacje, 

to arcydzieła.

▼▼ Zespół klasztorny zakonu 
dominikanów w Różanymstoku

Różanystok
Różanystok to licząca niespełna 400 miesz-

kańców wieś w powiecie sokólskim, poło-

żona nieco na południe od źródeł Biebrzy. 

Najdawniejsze wzmianki o miejscowości 

pochodzą z XVI w.

Z niewielką wsią zatopioną w zieleni, 

jej niewielkimi domkami, polami, łąkami 

i przydrożnymi ogłowionymi wierzbami 

kontrastuje monumentalny XVIII-wieczny 

dawny zespół klasztorny zakonu do-

minikanów. Widok imponujących zabu-

dowań klasztornych w wiejskiej osadzie 

robi wrażenie i panorama ta z pewnością 

warta jest uwagi.

Suchowola
Suchowola to miasteczko położone nieco 

ponad 20 km na zachód od Różanego-

stoku. Mieszka w niej ok. 2 tys. osób. Su-

chowola wywodzi się od osady założonej 

niemal pięć wieków temu, w okresie zasie-

dlania przez królów polskich miejscowych 

puszcz. Stąd wywodzi się nazwa dzisiej-

szego miasteczka: pierwszy człon, wy-

prowadzany od określenia „suchy ko-

rzeń”, nawiązuje do zrębów, natomiast 

słowo „wola” przypomina o zwolnieniu 

nowych osadników z płacenia podatków 
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dują się przy drewnianej wieży stojącej na 

prawym brzegu rzeki, przy moście kole-

jowym, oferującej widok na Biebrzę. Do 

drugich ruin prowadzi ścieżka przyrod-

nicza o nazwie „Kładka”, będąca długim 

Konopielka

Narewsko-biebrzańskie bagna, ich 

niedostępność, zachowane dawne lu-

dowe obyczaje, a także ich zderzenie 

z nadchodzącą rzeczywistością PRL-u 

fascynowały pochodzącego z Pod-

lasia pisarza Edwarda Redlińskiego, 

autora kultowych, sfilmowanych ksią-

żek Awans i Konopielka (konopielka 

to rodzaj podlaskiej pieśni ludowej). 

Zarówno książki, jak i ich ekranizacje, 

to arcydzieła.

▼▼ Zespół klasztorny zakonu 
dominikanów w Różanymstoku

Różanystok
Różanystok to licząca niespełna 400 miesz-

kańców wieś w powiecie sokólskim, poło-

żona nieco na południe od źródeł Biebrzy. 

Najdawniejsze wzmianki o miejscowości 

pochodzą z XVI w.

Z niewielką wsią zatopioną w zieleni, 

jej niewielkimi domkami, polami, łąkami 

i przydrożnymi ogłowionymi wierzbami 

kontrastuje monumentalny XVIII-wieczny 

dawny zespół klasztorny zakonu do-

minikanów. Widok imponujących zabu-

dowań klasztornych w wiejskiej osadzie 

robi wrażenie i panorama ta z pewnością 

warta jest uwagi.

Suchowola
Suchowola to miasteczko położone nieco 

ponad 20 km na zachód od Różanego-

stoku. Mieszka w niej ok. 2 tys. osób. Su-

chowola wywodzi się od osady założonej 

niemal pięć wieków temu, w okresie zasie-

dlania przez królów polskich miejscowych 

puszcz. Stąd wywodzi się nazwa dzisiej-

szego miasteczka: pierwszy człon, wy-

prowadzany od określenia „suchy ko-

rzeń”, nawiązuje do zrębów, natomiast 

słowo „wola” przypomina o zwolnieniu 

nowych osadników z płacenia podatków 
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królowi podczas trudnego okresu zago- 

spodarowywania.

Chociaż brzmi to zaskakująco, właśnie 

w Suchowoli znajduje się geograficzny śro-

dek Europy, wytyczony jeszcze w XVIII w. 

(a w zasadzie jeden z takich punktów, wiele 

miejsc na kontynencie pretenduje bowiem 

do tego miana, w zależności od przyjętych 

kryteriów). Miejsce to upamiętnione jest 

okazałym głazem. 

W Suchowoli można natrafić na pa-

miątki po księdzu Jerzym Popiełuszce, 

w tym zwiedzić poświęcone mu małe mu-

zeum. Dom rodzinny księdza znajduje się 

w pobliskiej wsi Okopy.

Przez wieki w Suchowoli zamieszkiwali 

Tatarzy – obywatele polscy i poddani pol-

skich królów. Przy ulicy Goniądzkiej 2 znaj-

duje się Tatarskie Centrum Kultury Islamu, 

dokumentujące kilkusetletnią obecność 

polskich Tatarów na tych ziemiach. 

Do Suchowli najlepiej wybrać się 

w czwartek rano, od 1698 r. w ten dzień 

tygodnia odbywa się bowiem jarmark.

kolejnej z opisanych miejscowości – Ka-

miennej Starej) znajdują się zarastające 

betonowe bunkry radzieckich umocnień, 

nazwanych Linią Mołotowa, wzniesio-

nych wzdłuż linii demarkacyjnej pomiędzy 

III Rzeszą a ZSRR po niesławnym dzielącym 

Polskę traktacie.

Lipsk
Lipsk to miasteczko nad górną Biebrzą, 

które otrzymało prawa miejskie od króla 

Stefana Batorego, chcącego zbudować 

w tym miejscu port rzeczny. Plany te nie 

zostały zrealizowane (pamiątką królew-

skiej wizji jest herb Lipska, przedstawia-

jący żeglujący statek), lecz mimo to miej-

scowość rozwijała się dalej. Co ciekawe, 

XVI-wieczny układ przestrzenny, pocho-

dzący z czasów, kiedy wytyczano Lipsk, jest 

widoczny do dzisiaj.

Zamieszkany przez około 2,5 tys. osób 

Lipsk to centrum biebrzańskiego ręko-

dzieła. Będąc tu, warto więc ruszyć na 

poszukiwanie wciąż kwitnących tradycji 

robienia pisanek i tkania unikalnych tkanin 

dwuosnowowych. Tkaniny dwuosnowowe 

tkane są na ręcznych krosnach, z przę-

dzy wełnianej barwionej na dwa kolory 

i tworzącej dwie przeciwstawne warstwy. 

Miasteczko jest znane także z wyrobu ko-

ronek i pieczenia obrzędowego pieczy-

wa. W rejonie Lipska (podobnie jak koło 

Kamienna Stara
Nieco dalej w dół Biebrzy, na jej lewym 

brzegu, leży wioska Kamienna Stara. Cho-

ciaż jest wsią bardzo małą, liczącą ledwie 

około 300 mieszkańców, może pochwalić 

się niezwykłą rzeczą: najstarszym na całym 

Podlasiu drewnianym budynkiem – kościo-

łem św. Anny.

Świątynia została zbudowana w 1609 r. – 

aż dziw bierze, że drewniany budynek prze-

trwał potop szwedzki, powstania i wojny 

światowe. Choć powstał w czasach baroku, 

jego intrygujący, jednonawowy kształt bu-

dzi skojarzenia ze średniowieczem i obiek-

tami gotyckimi, a nawet romańskimi. We 

wnętrzu kościółka znajduje się kamienna 

chrzcielnica z datą „1609”, a także unikalny 

polichromowany ołtarz z 1610 r. 

W Kamiennej Starej stoi także jeden 

z nadbiebrzańskich holenderskich wiatra-

ków, pochodzący z początków ubiegłego 

stulecia. Drewniany wiatrak, jakich w oko-

licy znajduje się jeszcze kilka, nie jest w naj-

lepszym stanie. Część deszczułek z poszycia 

i ścian odpadła, cała konstrukcja pochyliła 

się i pokryła nalotem mchów, glonów i po-

rostów. Paradoksalnie dzięki temu wiatrak 

jakby nabrał życia, przybierając postać jakie-

goś wiekowego biebrzańskiego wielkoluda.

Krasnybór
Kilkanaście kilometrów dalej w dół rzeki i na 

jej przeciwnym, prawym brzegu leży Kra-

snybór. Wieś została założona już w XV w. 

Świadectwem długich dziejów Krasnegobo-

ru jest gotycko-renesansowe sanktuarium 

Matki Bożej Różańcowej (znane też pod 

wezwaniem Matki Bożej Krasnoborskiej) 

z pięknym, słynącym łaskami obrazem. Ko-

niecznie trzeba też zobaczyć żeliwne krzyże 

na cmentarzu, odlane 200 lat temu w pobli-

skiej hucie sztabińskiej, założonej w ramach 

utopijnej Rzeczpospolitej Sztabińskiej przez 

hrabiego Brzostowskiego.

▼▼ Bunkier w Lipsku
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królowi podczas trudnego okresu zago- 

spodarowywania.

Chociaż brzmi to zaskakująco, właśnie 

w Suchowoli znajduje się geograficzny śro-

dek Europy, wytyczony jeszcze w XVIII w. 

(a w zasadzie jeden z takich punktów, wiele 

miejsc na kontynencie pretenduje bowiem 

do tego miana, w zależności od przyjętych 

kryteriów). Miejsce to upamiętnione jest 

okazałym głazem. 

W Suchowoli można natrafić na pa-

miątki po księdzu Jerzym Popiełuszce, 

w tym zwiedzić poświęcone mu małe mu-

zeum. Dom rodzinny księdza znajduje się 

w pobliskiej wsi Okopy.

Przez wieki w Suchowoli zamieszkiwali 

Tatarzy – obywatele polscy i poddani pol-

skich królów. Przy ulicy Goniądzkiej 2 znaj-

duje się Tatarskie Centrum Kultury Islamu, 

dokumentujące kilkusetletnią obecność 

polskich Tatarów na tych ziemiach. 

Do Suchowli najlepiej wybrać się 

w czwartek rano, od 1698 r. w ten dzień 

tygodnia odbywa się bowiem jarmark.

kolejnej z opisanych miejscowości – Ka-

miennej Starej) znajdują się zarastające 

betonowe bunkry radzieckich umocnień, 

nazwanych Linią Mołotowa, wzniesio-

nych wzdłuż linii demarkacyjnej pomiędzy 

III Rzeszą a ZSRR po niesławnym dzielącym 

Polskę traktacie.

Lipsk
Lipsk to miasteczko nad górną Biebrzą, 

które otrzymało prawa miejskie od króla 

Stefana Batorego, chcącego zbudować 

w tym miejscu port rzeczny. Plany te nie 

zostały zrealizowane (pamiątką królew-

skiej wizji jest herb Lipska, przedstawia-

jący żeglujący statek), lecz mimo to miej-

scowość rozwijała się dalej. Co ciekawe, 

XVI-wieczny układ przestrzenny, pocho-

dzący z czasów, kiedy wytyczano Lipsk, jest 

widoczny do dzisiaj.

Zamieszkany przez około 2,5 tys. osób 

Lipsk to centrum biebrzańskiego ręko-

dzieła. Będąc tu, warto więc ruszyć na 

poszukiwanie wciąż kwitnących tradycji 

robienia pisanek i tkania unikalnych tkanin 

dwuosnowowych. Tkaniny dwuosnowowe 

tkane są na ręcznych krosnach, z przę-

dzy wełnianej barwionej na dwa kolory 

i tworzącej dwie przeciwstawne warstwy. 

Miasteczko jest znane także z wyrobu ko-

ronek i pieczenia obrzędowego pieczy-

wa. W rejonie Lipska (podobnie jak koło 

Kamienna Stara
Nieco dalej w dół Biebrzy, na jej lewym 

brzegu, leży wioska Kamienna Stara. Cho-

ciaż jest wsią bardzo małą, liczącą ledwie 

około 300 mieszkańców, może pochwalić 

się niezwykłą rzeczą: najstarszym na całym 

Podlasiu drewnianym budynkiem – kościo-

łem św. Anny.

Świątynia została zbudowana w 1609 r. – 

aż dziw bierze, że drewniany budynek prze-

trwał potop szwedzki, powstania i wojny 

światowe. Choć powstał w czasach baroku, 

jego intrygujący, jednonawowy kształt bu-

dzi skojarzenia ze średniowieczem i obiek-

tami gotyckimi, a nawet romańskimi. We 

wnętrzu kościółka znajduje się kamienna 

chrzcielnica z datą „1609”, a także unikalny 

polichromowany ołtarz z 1610 r. 

W Kamiennej Starej stoi także jeden 

z nadbiebrzańskich holenderskich wiatra-

ków, pochodzący z początków ubiegłego 

stulecia. Drewniany wiatrak, jakich w oko-

licy znajduje się jeszcze kilka, nie jest w naj-

lepszym stanie. Część deszczułek z poszycia 

i ścian odpadła, cała konstrukcja pochyliła 

się i pokryła nalotem mchów, glonów i po-

rostów. Paradoksalnie dzięki temu wiatrak 

jakby nabrał życia, przybierając postać jakie-

goś wiekowego biebrzańskiego wielkoluda.

Krasnybór
Kilkanaście kilometrów dalej w dół rzeki i na 

jej przeciwnym, prawym brzegu leży Kra-

snybór. Wieś została założona już w XV w. 

Świadectwem długich dziejów Krasnegobo-

ru jest gotycko-renesansowe sanktuarium 

Matki Bożej Różańcowej (znane też pod 

wezwaniem Matki Bożej Krasnoborskiej) 

z pięknym, słynącym łaskami obrazem. Ko-

niecznie trzeba też zobaczyć żeliwne krzyże 

na cmentarzu, odlane 200 lat temu w pobli-

skiej hucie sztabińskiej, założonej w ramach 

utopijnej Rzeczpospolitej Sztabińskiej przez 

hrabiego Brzostowskiego.

▼▼ Bunkier w Lipsku
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Dolistowo Stare
Kolejną nadbiebrzańską wsią jest Dolisto-

wo Stare, rozciągające się wąskim paskiem 

wzdłuż lewego brzegu rzeki. Koniecznie 

trzeba tu zobaczyć drewniany most nad 

Biebrzą i zachwycić się roztaczającym się 

z niego widokiem na rzekę i mokradła. Sta-

nowi on też przystań dla przypływających 

tu tratw czy kajaków.

W Dolistowie warty uwagi jest także 

drewniany wiatrak holenderski z XIX w., 

cały pokryty misterną zbroją drewnianych 

gontów, a także barokowy krzyż w ołtarzu 

miejscowego kościoła. Według legendy 

krzyż został wyłowiony z Biebrzy. Poza tym 

w Dolistowie znajduje się olbrzymia kolek-

cja lilii, gromadzona od lat przez miejsco-

wego lekarza Andrzeja Bernera, szacowana 

na przeszło 1,5 tys. odmian (!).

Jaminy
Wieś Jaminy leży 15 km dalej na zachód, w dół 

Biebrzy. To stolica miejscowego budownic-

twa drewnianego. We wsi stoi kościół, oczy-

wiście wzniesiony z drewna. Postawiono go 

w XVIII w. i jest on – jak na budynek drew-

niany – wyjątkowo duży, a do tego ma aż 

dwie wysokie wieże. Oprócz walorów zabyt-

kowych kościół jest interesujący od strony 

konstrukcyjnej i zadziwia pomysłowością 

oraz wiedzą dawnych budowniczych.

Krajobraz Jamin dopełniają liczne (drew-

niane) kapliczki z XIX w., o konstrukcji zrębo-

wej, domy i świronki, czyli tradycyjne spichle-

rze na żywność. Nigdzie chyba indziej nad 

Biebrzą budownictwo drewniane nie jest 

prezentowane w takim bogactwie i w takiej 

różnorodności. Przykład Jamin wymieniany 

jest w specjalistycznych opracowaniach po-

święconych takiej architekturze. Na cmenta-

rzu zachowały się żeliwne pomniki i krzyże.

Jagłowo
Jagłowo to wieś nad samym nurtem dzi-

kiej rzeki. Warto, a nawet trzeba zobaczyć 

widok wioski od strony Biebrzy: pas wody, 

pas piasku, rząd ustawionych prostopadle, 

w równych odstępach od siebie chat to je-

den z najbardziej urzekających obrazów 

tych stron, godny pędzla Wyczółkowskiego 

lub Chełmońskiego.

Goniądz
Goniądz to biebrzańska stolica. Pierwsza 

udokumentowana wzmianka o mieście 

pojawiła się w 1358 r., lecz być może już 

wcześniej, w XII lub XIII w. w miejscu dzisiej-

szego Goniądza znajdowało się grodzisko 

książąt mazowieckich. Wiadomo także, że 

w XV i XVI stuleciu wznosił się tam drew-

niany zamek, lecz jego śladów dotychczas 

nie odnaleziono.

Jako że najciekawsze są niejednokrot-

nie rzeczy i miejsca niepozorne, w Gonią-

dzu koniecznie trzeba polecić odszukanie 

malowniczego starego młyna wodnego 

o nazwie „Dołek”, stojącego po dziś dzień 

nad rzeczką Czarna Struga.

Wart uwagi jest także goniądzki długi 

most z przepięknym widokiem na środ-

kową, coraz szerszą dolinę Biebrzy.

Pieńki Okopne
Pieńki Okopne to wioseczka na prawym 

brzegu dolnej Biebrzy, w gminie Przytuły. 

Chociaż dzisiaj Pieńki trudno znaleźć na 

mapie, przeszło 800 lat temu, w miejscu 

nazywanym Pieńki-Grodzisko, znajdowało 

się umocnione grodzisko. Fakt ten znany 

był miejscowym rolnikom już z dziada pra-

dziada, podczas prac polowych natrafiali 

bowiem często na kości dawnych miesz-

kańców i fragmenty produkowanej przez 

nich ceramiki. Badania archeologiczne po-

twierdziły, że znajdowało się tam grodzi-

sko i osada słowiańska z XI–XIII w. Odnale-

ziono ziemny wał z pozostałościami wjazdu, 

a także zagłębienia po półlepiankach, w któ-

rych mieszkali ludzie z grodziska. Obok znaj-

dowało się cmentarzysko, o czym do dziś 

świadczą rozrzucone wśród traw wielkie 

głazy, kładzione prawdopodobnie w miej-

scach chowania zmarłych.

▼▼ Goniądz
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Dolistowo Stare
Kolejną nadbiebrzańską wsią jest Dolisto-

wo Stare, rozciągające się wąskim paskiem 

wzdłuż lewego brzegu rzeki. Koniecznie 

trzeba tu zobaczyć drewniany most nad 

Biebrzą i zachwycić się roztaczającym się 

z niego widokiem na rzekę i mokradła. Sta-

nowi on też przystań dla przypływających 

tu tratw czy kajaków.

W Dolistowie warty uwagi jest także 

drewniany wiatrak holenderski z XIX w., 

cały pokryty misterną zbroją drewnianych 

gontów, a także barokowy krzyż w ołtarzu 

miejscowego kościoła. Według legendy 

krzyż został wyłowiony z Biebrzy. Poza tym 

w Dolistowie znajduje się olbrzymia kolek-

cja lilii, gromadzona od lat przez miejsco-

wego lekarza Andrzeja Bernera, szacowana 

na przeszło 1,5 tys. odmian (!).

Jaminy
Wieś Jaminy leży 15 km dalej na zachód, w dół 

Biebrzy. To stolica miejscowego budownic-

twa drewnianego. We wsi stoi kościół, oczy-

wiście wzniesiony z drewna. Postawiono go 

w XVIII w. i jest on – jak na budynek drew-

niany – wyjątkowo duży, a do tego ma aż 

dwie wysokie wieże. Oprócz walorów zabyt-

kowych kościół jest interesujący od strony 

konstrukcyjnej i zadziwia pomysłowością 

oraz wiedzą dawnych budowniczych.

Krajobraz Jamin dopełniają liczne (drew-

niane) kapliczki z XIX w., o konstrukcji zrębo-

wej, domy i świronki, czyli tradycyjne spichle-

rze na żywność. Nigdzie chyba indziej nad 

Biebrzą budownictwo drewniane nie jest 

prezentowane w takim bogactwie i w takiej 

różnorodności. Przykład Jamin wymieniany 

jest w specjalistycznych opracowaniach po-

święconych takiej architekturze. Na cmenta-

rzu zachowały się żeliwne pomniki i krzyże.

Jagłowo
Jagłowo to wieś nad samym nurtem dzi-

kiej rzeki. Warto, a nawet trzeba zobaczyć 

widok wioski od strony Biebrzy: pas wody, 

pas piasku, rząd ustawionych prostopadle, 

w równych odstępach od siebie chat to je-

den z najbardziej urzekających obrazów 

tych stron, godny pędzla Wyczółkowskiego 

lub Chełmońskiego.

Goniądz
Goniądz to biebrzańska stolica. Pierwsza 

udokumentowana wzmianka o mieście 

pojawiła się w 1358 r., lecz być może już 

wcześniej, w XII lub XIII w. w miejscu dzisiej-

szego Goniądza znajdowało się grodzisko 

książąt mazowieckich. Wiadomo także, że 

w XV i XVI stuleciu wznosił się tam drew-

niany zamek, lecz jego śladów dotychczas 

nie odnaleziono.

Jako że najciekawsze są niejednokrot-

nie rzeczy i miejsca niepozorne, w Gonią-

dzu koniecznie trzeba polecić odszukanie 

malowniczego starego młyna wodnego 

o nazwie „Dołek”, stojącego po dziś dzień 

nad rzeczką Czarna Struga.

Wart uwagi jest także goniądzki długi 

most z przepięknym widokiem na środ-
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Pieńki Okopne
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Chociaż dzisiaj Pieńki trudno znaleźć na 
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sko i osada słowiańska z XI–XIII w. Odnale-

ziono ziemny wał z pozostałościami wjazdu, 
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rych mieszkali ludzie z grodziska. Obok znaj-

dowało się cmentarzysko, o czym do dziś 

świadczą rozrzucone wśród traw wielkie 

głazy, kładzione prawdopodobnie w miej-
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▼▼ Goniądz
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Wędkowanie na Biebrzy to rzecz wyjąt-

kowa, bo gdzie w Europie ma się możliwość 

łowienia w pierwotnej nizinnej rzece? To 

tak, jakby przenieść się w czasie z nowo-

czesnym sprzętem. Niech więc nikogo nie 

zniechęcą pewne ograniczenia w wędkowa-

niu na Biebrzy – o których za chwilę. Rzecz 

jest warta pewnych poświęceń, zwłaszcza 

że mają one na celu ochronę przyrody i ry-

bostanu Biebrzy. 

Gdy dostosujemy się do parkowego re-

gulaminu, otrzymamy w zamian możliwość 

wędkowania na rzece niepowtarzalnej, 

w niezwykłych okolicznościach przyrody 

i miłą świadomość, że korzystamy z pięknej 

rzeki w sposób nieprzynoszący jej szkody, 

stając się częścią biebrzańskiego ekosys-

temu. Zasiąść ze „spławikówką” gdzieś w za-

kolu porośniętym grążelem, podczas gdy 

w nadrzecznych zaroślach kląska słowik, 

pośmigać spinningiem na rozlewiskach 

rozpłomienionych cudownym wschodem 

słońca, tropić z muchówką walecznego 

bolenia, rozpalić ognisko czerwcowym 

wieczorem i czekać na branie węgorza… 

Tak wędkuje się w dolinie Biebrzy.

Opłaty
wypełniają nieskomplikowane formularze, 

wpisując liczbę, gatunki i parametry zło-

wionych ryb (w przypadku wypuszczanych 

tylko gatunek i liczbę), a w zamian otrzy-

mują zniżkę na zakup licencji w kolejnym 

roku. Zniżka jest niewielka, ale nikt nie po-

winien wymigiwać się od rzetelnego wy-

pełnienia i oddania formularza, jeśli leży 

mu na sercu dobro rzeki i ryb. 

po łowieniu

Wędkarz zobowiązany jest do uprzątnię-

cia swojego stanowiska w promieniu 10 m 

(nawet jeżeli śmieci zostawił ktoś przed 

jego przybyciem; powinno to zresztą być 

obowiązkową zasadą na każdym łowisku). 

Nie wolno wpuszczać do wody złowio-

nych osobników gatunków inwazyjnych: 

raków pręgowanych, raków sygnałowych 

i ryb: trawianki, czebaczka amurskiego, 

babki rzecznej, sumika karłowatego.

Zasady łowienia
Na Biebrzy obowiązują ogólne zasady ama-

torskiego połowu ryb, takie jak na zwy-

kłych wodach dzierżawionych przez Polski 

Związek Wędkarski: należy posiadać ważną 

kartę wędkarską, możliwe jest łowienie na 

maksymalnie dwie wędki, oprócz przynęt 

sztucznych dozwolone jest stosowanie 

przynęt naturalnych roślinnych, a także 

zwierzęcych. Dopuszczenie przynęt zwie-

rzęcych bardzo poszerza wachlarz moż-

liwości, sprawiając, że każdy z kilkudzie-

sięciu (!) gatunków biebrzańskich ryb jest 

w zasięgu wędkarza. Osoby do 14. roku ży-

cia mogą wędkować, nawet jeżeli nie posia-

dają karty wędkarskiej, w ramach zezwoleń 

i limitów połowowych osoby dorosłej, pod 

której opieką się znajdują.

Ponadto należy przestrzegać dodatko-

wych zasad, określonych przez Biebrzań-

ski Park Narodowy. Pewne odcinki rzeki są 

wyłączone z możliwości wędkowania, co 

daje rybostanowi możliwość regeneracji. 

Ograniczenie korzystne dla wędkujących, 

ponieważ jak szybko można się przekonać, 

wody nie są przełowione, a brania są częste. 

Na stronie parku (www.biebrza.org.pl) 

należy śledzić także inne, zmieniające się 

zasady, tyczące się wyłączenia niektó-

rych odcinków czy czasowych ograniczeń 

w połowie wybranych gatunków ryb, ma-

jących na celu ochronę ich populacji (na 

przykład suma i sandacza). Na łowisku 

można przebywać od świtu do zmierzchu, 

przy czym za termin ten tradycyjnie przyj-

muje się czas na godzinę przed wschodem 

słońca do godziny po zachodzie słońca. 

Można łowić z brzegu i z łodzi. W sprzęcie 

pływającym nie wolno używać silników 

spalinowych, stosowanie silników elek-

trycznych dozwolone jest na określonych 

zasadach. 

Popularne jest wypożyczenie tratwy 

i zaokrętowanie się na niej na cały węd-

karski urlop – co to znaczy, może zrozu-

mieć tylko wędkarz. Tratwy wyposażone 

są w wygodne domki do spania. Nie są 

szybkie, lecz w wędkowaniu jest to zaletą: 

można powolutku spływać z nurtem lub 

zakotwiczyć się na dłuższy czas w jednym 

miejscu i dokładnie je obłowić.

Opłata za jednodniowe zezwolenie na po-

łów wynosi obecnie 15 zł, za zezwolenie 

czternastodniowe 70 zł, za całoroczne ze-

zwolenie na połów z brzegu 140 zł, a ca-

łoroczne zezwolenia na połów z brzegu 

i z łodzi 160 zł. Cennik i inne zasady węd-

kowania należy śledzić na stronie parku 

www.biebrza.org.pl (zakładki: „Turystyka” 

i „Zasady udostępniania Parku”) oraz w za-

mieszczanych na stronie zarządzeniach 

dyrektora parku. Opłaty można dokonać 

wygodnie wcześniej (patrz ww. strona); 

imienny dowód wpłaty, z określoną datą, 

na jaką zezwolenie zostało wykupione, na-

leży wraz z kartą wędkarską posiadać przy 

sobie podczas łowienia.

rejestracja połowów

Połowy są rejestrowane przez park na-

rodowy w celach naukowych – aby po-

móc w ochronie biebrzańskich ryb, łowiący 
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Metody połowu

tradycyjne białe i czerwone robaczki, często 

w formie kanapki, używane są na leszczowe 

„łopaty”, złocistozielone liny i karasie o łu-

skach jak z mosiądzu. Groch i kukurydza na 

klenie i jazie. Ciekawostką jest występowanie 

brzany i świnki, związanych na ogół z górski-

mi i podgórskimi wodami, a także bolenia 

oraz miętusa. Zasiadka na tę ostatnią rybę 

w listopadowy wieczór, nad brzegiem dzikiej 

rzeki, ma niepowtarzalny urok.

Oprócz możliwości wypożyczenia 

sprzętu pływającego, w tym tratw, u orga-

nizatorów spływów (zob. rozdział Spływy 

Biebrzą, s. XXX) w wielu miejscach można 

wypożyczyć łodzie typowo wędkarskie, 

a nawet kompletny sprzęt, z wędkami 

włącznie, skorzystać z porad, szkolenia 

i przewodników (np. www.biebrza24.pl, 

www.biebrzasafari.pl). W miejscowościach, 

gdzie gospodarstwa graniczą z wodą, warto 

też po prostu spytać gospodarzy o możli-

wość pożyczenia łódki i wypłynąć na rzekę 

bardziej romantycznym sprzętem.

NurkowanieW wodach Biebrzy występuje aż 36 gatun-

ków ryb, znacznie więcej niż w przekształ-

conych przez człowieka rzekach. Jak podaje 

park narodowy, znacznie wyższa od prze-

ciętnej jest także ich liczebność i biomasa. 

Charakter rzeki i bogactwo gatunkowe 

pozwalają na stosowanie rozmaitych me-

tod połowu. Miejscowi wędkarze decy-

dują się najczęściej na zasiadkę lub prze-

pływankę, łowiąc ryby spokojnego żeru: 

przede wszystkim leszcze, karasie, które 

w Biebrzy osiągają rekordowe rozmiary, 

płocie, krasnopióry i jazie. 1 maja obowiąz-

kowo zaś rozpoczynają łowy na szczupaka, 

licznie występującego na Biebrzy dzięki 

znakomitym warunkom odbywania tarła 

na wiosennych, płytkich, nagrzewających 

się rozlewiskach i w niezliczonej ilości za-

silających Biebrzę pomniejszych cieków. 

Według danych parku narodowego prze-

ciętna masa złowionego szczupaka to około 

1,5 kg, każdego roku łowione są też po-

jedyncze okazy kilkunastokilogramowe. 

Planując wędkarską wyprawę na Biebrzę, 

warto wziąć pod uwagę, że oprócz waka-

cji to właśnie długi weekend majowy jest 

najbardziej obstawionym terminem nad 

rzeką – chociaż nawet wówczas wędkarzy 

jest znacznie mniej niż nad innymi wodami.

Spośród przynęt spinningowych najle-

piej sprawdzają się te w kolorach jasnych, 

również fluorescencyjne. Trzeba pamię-

tać, że spinningowanie w lecie jest bardzo 

trudne z uwagi na niższą wodę i wyjątkowo 

bujną pod- i nadwodną roślinność. 

Grube płocie znakomicie biorą na psze-

nicę, często stosowaną przez wędkarzy znad 

Biebrzy. Miejscowe przynęty zwierzęce, czyli 

Królestwo 
wielkich sumów

„Kołbań” to głębina będąca lego-

wiskiem suma. Nad Biebrzą istnieje 

wiele legend o sumach, niektóre to 

opowieści z dreszczykiem. Sumy ra-

czej nie są niebezpieczne dla ludzi, 

lecz bronią swojego terytorium i zda-

rzały się przypadki pogryzienia zbyt 

blisko podpływających płetwonur-

ków. Biebrzańskie sumy dorastają do 

wielkich rozmiarów.
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