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Kanał Augustowski był największą inwestycją Królestwa Polskiego XIX wieku. Na skutek

wojny  celnej  pomiędzy  Królestwem  Polskim  i  Rosją  a  Prusami,  Królestwo  Polskie  miało

utrudniony dostęp do Bałtyku i tym samym został uniemożliwiony import i eksport towarów.

Sytuacja ta skierowała uwagę rządów polskiego i rosyjskiego na możliwość  wykorzystania

wodnego transportu śródlądowego w szerszym zakresie.  Cała droga miała składać  się  z

dwóch  części:  Kanału  Augustowskiego  -po  stronie  polskiej  i  Kanału  Windawskiego  -  po

stronie  rosyjskiej.  Z  inicjatywy  Ministra  Skarbu  Księcia  Franciszka  Ksawerego  Druckiego

-Lubeckiego wiosną  1823 roku Ignacy Prądzyński  rozpoczął  prace nad projektem Kanału

Augustowskiego,  który  miał  połączyć  dorzecze  Narwi  z  Niemnem.  Dla  utrzymania

odpowiedniego  poziomu  wody  zaprojektowano  śluzy  oraz  wiele  upustów  i  jazów.

Zabudowa naziemna przewidywała domy dla służby kanałowej przy każdej śluzie, upustach

i mostach zwodzonych. Zaprojektowano mosty stałe na jazach, a zwodzone i podnoszone

na kanale.

Prace rozpoczęto w lipcu 1824 roku od regulacji koryt Biebrzy i Netty, usypania wałów i

utworzenia dróg holowniczych. Aby nie tracić czasu i równocześnie pieniędzy na transport,

wzdłuż trasy kanału przygotowano równocześnie 2 cegielnie (jedną w Augustowie, drugą

-na  Hańczy).  Żelaza  kutego  i  lanego  dostarczała  huta  Karola  Brzostowskiego  w



Krasnymborze.  Powstały  warsztaty  kowalskie,  ślusarskie,  stolarskie,  co  przyczyniło  się  do

znacznego  ożywienia  gospodarczego  regionu.  Opracowano  technologię  produkcji

sztucznego wapna wodoodpornego, które zapewniło niezwykłą  twardość  i  wytrzymałość

elementów murowanych.

Wznoszenie kamienno - ceglanych śluz rozpoczęto w połowie 1825 roku. Cykl budowy

jednej nie przekraczał dwóch lat.  Zadbano o to,  by były one jednocześnie praktyczne i

estetyczne.  Na  zewnątrz  wykładano  je  czerwoną,  wzmocnioną  cegłą,  łącząc z  białym

piaskowcem,  co  nawiązywało  symbolicznie  do  barw  narodowych.  W  miarę  rozwoju

budowy powstały odcinki, którymi kierowali poszczególni oficerowie inżynierii. Jednocześnie

w pracach uczestniczyło od 5 do 7 tysięcy ludzi. Do dziś prawie na każdej śluzie zachowała

się tabliczka ze stopniem i nazwiskiem kierownika oraz datą jej budowy. Wyjątek stanowią

Gorczyca i Niemnowo, gdzie tablice zaginęły prawdopodobnie podczas renowacji.

Wybuch powstania listopadowego spowodował przerwę  w budowie w momencie,

gdy inwestycja była prawie ukończona. Prace wznowiono w 1833 roku. Budowę ostatecznie

ukończono  w  1838  roku  i  w  1839  otwarto  żeglugę  na  kanale.  Postępujące  prace  i

determinacja budowniczych zmusiły rząd pruski do obniżenia ceł, co podważyło pierwotne

znaczenie kanałów. Ostatecznie Kanał Augustowski nie był eksploatowany jak zakładano.



Jednak jego znaczenie nie zmalało,  obecnie  jest  wykorzystywany jako malowniczy

szlak wodny.

Całkowita długość Kanału wynosi 101,2 km. Na odcinku tym wybudowano 18 śluz, z czego

czternaście obecnie znajduje się  po polskiej  stronie,  jedna w pasie granicznym i  trzy  po

stronie białoruskiej. Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą

od  0,8  do  8,0  m.  Im  większa  różnica,  tym  bardziej  „skomplikowaną"  śluzę  trzeba  było

wybudować. W ten sposób powstała dwukomorowa śluza Paniewo (różnica poziomów 6,29

m)  i  trzykomorowa  -  Niemnowo  (różnica  poziomów  7,46  m).  Pozostałe  16  to  śluzy

jednokomorowe. Do dzisiaj wygląd zbliżony do pierwotnego zachowało 9 śluz. Tak jak przed

150 laty, aby komora napełniła się wodą,  śluzowi otwierają luki wrót, podnosząc zastawki

ręcznymi  lewarkami.  Następnie  otwierają  masywne  wrota,  pchając  długie  dyszle,  które

stanowią przeciwwagę dla skrzydła wrót.

Kanał jest zabytkiem budownictwa hydrologicznego i kandyduje do wpisania na listę

światowego  dziedzictwa  kultury  UNESCO,  Od  kilku  lat,  wiosną  organizowany  jest

Międzynarodowy Spływ Kajakowy Kanałem Augustowskim i rzeką Niemen z Augustowa do

Druskiennik. Obecnie priorytetem jest odrestaurowanie Kanału po stronie białoruskiej, aby

umożliwić żeglugę na całej jego długości.



Śluzy na Kanale Auguastowskim:

Kilometry liczone od ujścia Kanału... do rzeki Biebrza, 

Współrzędne geograficzne w układzie WGS 84.

1. Śluza Dębowo

Wybudowana w latach 1826 - 27

Kierownik budowy ppor. inż. Michał Przyrembel.

Położenie śluzy - 0,35 km 

Wsp. geogr. – 53,36.595 N, 22,55.849 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Długość - 43,9 m

Szerokość - 6,10 m

Spadek - 2,07 m

Po 1946 roku była kilkakrotnie przebudowywana, ostatnie prace zakończono w 2004 roku.

Na upuście znajduje się elektrownia wodna. 



2. Śluza Sosnowo

Wybudowana w latach 1835 - 36

Kierownik budowy inż. Wojciech Korczakowski

Położenie śluzy - 13,2 km

Wsp. geogr. – 53,42.035 N, 22,55.572 E

Jednokomorowa - metalowe wrota

Długość - 43,5 m

Szerokość - 6,10 m

Spadek - 2,77 m

Zniszczona  podczas  wojny,  odbudowana  w  1948  roku,  zmieniając  nieco  jej  lokalizację.

Betonowy upust zastawkowy służy do zrzutu nadmiaru wody, do Netty, z odcinka Sosnowo -

Borki. 



3. Śluza Borki

Wybudowana w latach 1835 - 36

Kierownik budowy inż. Wojciech Korczakowski

Położenie śluzy - 19,25 km

Wsp. geogr. – 53,45.313 N,22,54.910 E

Jednokomorowa - metalowe wrota

Długość - 44,0 m

Szerokość - 6,10 m

Spadek - 2,89 m

Wyglądem zbliżona do śluzy Sosnowo. Podobnie jak śluza Sosnowo została zbudowana na

nowo w 1948 roku.



4. Śluza Białobrzegi

Wybudowana w latach 1825 - 26

Kierownik budowy inż. Wojciech Korczakowski

Położenie śluzy - 26,9 km

Wsp. geogr. – 53,48.444 N,22,58.144 E

Jednokomorowa - metalowe wrota

Długość - 42,8 m

Szerokość - 5,90 m

Spadek - 2,08 m

W latach 1959 - 64 wybudowano ją całkowicie od nowa, zmieniając jej położenie o około

150 m.



5. Śluza Augustów

Wybudowana w latach 1825 - 26

Kierownik budowy por. inż. Konstanty Jodko

Położenie śluzy - 32,5 km

Wsp. Geogr. – 53,50.599 N,22,59.677 E

Jednokomorowa - metalowe wrota

Długość - 46,8 m

Szerokość - 6,02 m

Spadek - 2,44 m

Zniszczoną w 1944 roku śluzę odbudowano w latach 1947 - 48. Niestety, podczas odbudowy

nie zachowano jej pierwotnego wyglądu. Konstrukcja taka sama jak śluzy Sosnowo. Obok

śluzy znajduje się dom śluzowego z 1932 roku.



6. Śluza Przewięź
Wybudowana w latach 1826 - 27

Kierownik budowy por. inż. August Schultz

Położenie śluzy - 43,6 km

Wsp. Geogr. – 53,52.010 N,23, 5.469 N

Jednokomorowa - oryginalne drewniane wrota

Długość - 47,2 m

Szerokość - 6,05 m

Spadek - 0,86 m

Najbardziej  obciążona  turystycznie,  łączy  jezioro  Białe  ze  Studzienicznym.  Nieopodal

znajdował  się  drewniany  domek  śluzowego,  który  uległ  destrukcji,  a  w  jego  miejsce

wybudowano murowany w 1984 roku.



7. Śluza Swoboda

Wybudowana w latach 1826 - 27

Kierownik budowy kapitan inż. Jan Paweł Lelewel

Położenie śluzy - 47,4 km

Wsp. Geogr. – 53,51.988 N,23, 8.636 E

Jednokomorowa - metalowe wrota

Długość - 45,4 m

Szerokość - 6,00 m

Spadek - 1,70 m

W 1965 roku została przebudowana. Z prawej przepływa wśród zarosili  rzeczka, na której

zbudowano mało widoczny jaz zastawkowy. Obok znajduje się  stylowy domek operatora

śluzy.



8. Śluza Gorczyca

Wybudowana w 1828 roku

Kierownik budowy inż. Jerzy Arnold

Położenie śluzy - 57 km

Wsp. Geogr. – 53,54.381 N, 23,14.814 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Długość - 42,7 m

Szerokość - 5,75 m

Spadek - 2,81 m

Gruntowne remonty śluzy były przeprowadzane w latach 1947 - 48 i 1955. Ostatni remont w

roku 2003.



9. Śluza Paniewo

Wybudowana w  latach 1826 - 28

Kierownik budowy inż. Michał Horain

Położenie śluzy - 60,9 km

Wsp. Geogr. – 53,53.899 N, 23,17.900 E

Dwukomorowa - drewniane wrota

Długość odpowiednio - 44,4 i 43,6 m

 Szerokość - 5,80 m

Spadek - 6,29 m

Zniszczona podczas działań wojennych została zrekonstruowana w latach 1974 - 1979. Czas

śluzowania - 30 minut.



10. Śluza Perkuć
Wybudowana w latach 1827 - 28

Kierownik budowy ppor. kwatermistrza 

generalnego Julian Piędzicki

Położenie śluzy - 63,0 km

Wsp. Geogr. - 53,53.930 N, 23,19.119 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Długość - 44,0 m

Szerokość - 5,90 m

Spadek - 2,91 m



11. Śluza Mikaszówka

Wybudowana w 1828 roku

Kierownik budowy por. inż. Wojciech Korczakowski

Położenie śluzy - 69,1 km

Wsp. Geogr. - 53,53.363 N, 23,23.804 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Długość - 43,31 m

Szerokość - 6,05 m

Spadek - 2,44 m



12. Śluza Sosnówek

Wybudowana w 1828 roku

Kierownik budowy por. Konstanty Jodko

Położenie śluzy - 71,2 km

Wsp. Geogr. - 53,53.449N, 23,24.743 E

Jednokomorowa - drewniana wrota

Długość - 43,9 m

Szerokość - 6,15 m

Spadek - 2,98 m

Jednokomorowa,  drewniana,  pochodzi  z  1828 r.  wybudowana przez.  Różnica poziomów

wody pomiędzy sztucznym kanałem a Czarną  Hańczą wynosi 2,98 m. Czas śluzowania 35

minut.



13. Śluza Tartak

Wybudowana w latach 1837 - 38

Kierownik budowy inż. Jakub Szeffer

Położenie śluzy - 74,4 km

Wsp. Geogr. - 53,52.917 N, 23,27.736 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Długość - 44,4 m

Szerokość - 5,50 m

Spadek - 1,72 m

W obejściu śluzowego,  usytuowanym na skarpie,  znajduje się  murowany dworek z  około

1838 r. Jest to jedyny oryginalny budynek, który zachował się do dzisiaj.



14. Śluza Kudrynki

Wybudowana w latach...

Kierownik budowy ...

Położenie śluzy - 77,4 km

Wsp. Geogr. - 53,52.700 N, 23,30.051 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Nieczynna



15. Śluza Kurzyniec

Wybudowana w latach...

Kierownik budowy ...

Położenie śluzy – 81,75 km

Wsp. Geogr. - 53,51.631 N, 23,31.755 E

Jednokomorowa - drewniane wrota

Spadek – 2,98 m

Nieczynna, granica państwa



Śluzy po stronie Białoruskiej:

16. Śluza Wołkuszek

Wybudowana w latach...

Kierownik budowy ...

Położenie śluzy – ... Jednokomorowa - ...

Wsp. Geogr. - 53,51.566 N,23,32.880 E Spadek – ...

17. Śluza Dąbrówka

Wybudowana w latach...

Kierownik budowy ...

Położenie śluzy – 91,5 km

Wsp. Geogr. - 53,51.790 N, 23,37.322 E Spadek – 3,04 m

Jednokomorowa - drewniane wrota Nieczynna

18. Śluza Niemnowo

Położenie śluzy – 101,2 km

Wsp. Geogr. - '0'$�1+1�2�$0/'�/$$�3 Spadek – 7,46 m

Jednokomorowa - drewniane wrota Nieczynna



Ciekawe miejsca znajdujące się na szlaku Kanału Augustowskiego.

Gabowe Grądy 

Wieś, we wsi Molenna Staroobrzędowców, cmentarz.

Netta Folwark 

Jest to skupisko trzech wsi (Netta Folwark, Netta I i Netta II). Powstała około 1532 roku z inicjatywy

Jana Radziwiłła, założona przez Macieja Srebrowskiego. Od lat czterdziestych XVII wieku, do

rozbiorów mieściła się tu siedziba starostów augustowskich. Dwór znajdował się we wsi Netta-

Folwark. W XIX wieku mieszkali w nim dzierżawcy dóbr skarbowych. W pobliżu "dworu" pozostały

resztki parku z pomnikowymi drzewami. 

Necki Borek pod Białobrzegami

Znajduje się tu cmentarzysko z okresu rzymskiego (III-V w. n.e.), przebadane przez archeologów w 60

latach. Również w tym miejscu odnaleziono pozostałości dwóch osad otwartych.



AUGUSTÓW 

Był miastem królewskim, co ma utrwalone w symbolice swojego herbu. Prawa miejskie otrzymał - jak i

nazwę - od króla Zygmunta Augusta w 1557 roku. Augustów leży nad brzegami rzeki Netty, przy

przeprawie historycznych traktów z Litwy na Podlasie, Mazowsze i do Prus. Dzięki takiemu położeniu

rozwijał się pomyślnie do czasów "potopu" szwedzkiego. Wojny 1656 i 1708 roku zrujnowały miasto, a

wybuchła w 1710 roku zaraza zdziesiątkowała jego ludność. Niemniej na początku XIX wieku miał

Augustów 3000 mieszkańców. Wtedy też otwarła się przed nim wielka szansa związana z budową

Kanału Augustowskiego. Miasto miało stać się dużym portem przeładunkowym i tranzytowym oraz

ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym. Zmiany polityczne po powstaniu listopadowym

1830 roku, szanse te przekreśliły. Kanał stał się jedynie lokalną drogą wodną, miasto nie uzyskało

spodziewanego statusu stolicy województwa. Zniszczenia z pierwszej wojny światowej powiększył

wielki pożar w 1922 roku, po którym jednak Augustów szybko się odbudował - stając się w okresie

międzywojennym jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych w Polsce. Wówczas to do

miasta przylgnęła nazwa "Wenecji Północy" i "letniego salonu kraju". Malownicze jeziora,

puszczańskie otoczenie i walory klimatyczne zdecydowały o nowej funkcji miasta jako ośrodka

turystyczno-rekreacyjnego (sporty wodne, wędkarstwo, łowiectwo) i uzdrowiskowego. W tym też

kierunku miasta rozwijało się od 1945 roku. Posiada ono dobrą bazę noclegową i gastronomiczną,

komfortowe ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne nad jeziorem Necko, Białe i Sajno. Od 1974 roku

Augustów ma status miasta uzdrowiskowego.



Ważniejsze adresy i telefony (dot. m. Augustów)

Pogotowie ratunkowe, Szpitalna 12, tel. 999; 643 29 99; Mostowa 1, tel. 643 25 10

Poradnia Dziecięca, Hoża 2a, tel. 643 51 27 

Szpital Rejonowy, Szpitalna 12, tel. 643 34 19 lub 643 34 11

Informacja autobusowa (PKS), Rynek Zygmunta Augusta 18, tel. 643 36 49

Informacja kolejowa (PKP), Dworcowa 1, tel. 644 36 36

Lecznica zwierząt, Rajgrodzka 71, tel. 644 76 67

Poczta, Rynek Zygmunta Augusta 3, tel. 643 32 33 

Pogotowie drogowe, tel. 94 44

Policja, K. Brzostowskiego 6, tel. 997; 643 93 33

Port Żeglugi Augustowskiej, 29 Listopada 27, tel. 643 28 81 

Urząd Celny, Tytoniowa 13, tel. 644 75 59 

Urząd Miejski, 3 Maja 60, tel. 644 64 08 

Urząd Pocztowy, Rynek Zygmunta Augusta 3, tel. 643 32 33

egluga Augustowska, Augustów, 29 Listopada 7, tel. 643 21 52; tel./fax 643 28 81

W samym mieście Augustów, bez trudu znajdziemy nocleg. Ilość kwater prywatnych jak też hoteli, moteli i

pensjonatów jest niezliczona.

Podobnie rzecz się ma z gastronomią. Kawiarenki, kafejki, restauracje, znajdziemy na każdym kroku.



Studzieniczna 

We wsi zabytkowy kościół drewniany i na półwyspie kaplica (miejsce kultu maryjnego). 

Stanica wodna Swoboda (domki kempingowe, pole namiotowe, stołówka, sklep). 

Pola namiotowe, Barbara Frąkiewicz, tel. 641 80 41

Przedsiębiorstwo Turystyczne "Szop", tel./fax 643 43 99 (rezerwacja kwater, organizacja spływów kajakowych).

Nieopodal wsi.

Wieś Serwy

"Inco-Veritas" - stanica wodna, tel. 641 88 35

Ośrodek "Invest Nord" (domki kempingowe, stołówka, sklep, pole namiotowe, plaża, kąpielisko), tel. 641 88 41 

Ośrodek Wypoczynkowy "Serwy", (250 miejsc w pawilonach hotelowych; wyżywienie, kąpielisko, wypożyczalnia

sprzętu wodnego), tel. 641 89 51; 641 88 41 

Stanica wodna "Serwy" - na wyspie Dębowo (domki kempingowe, stołówka), tel. 641 88 35 Gastronomia: bar

"Pod Krasnalem" w środku wsi. 

Wieś Płaska 

Wieś letniskowa, dużo kwater agroturystycznych, dwa bary, poczta (tel. 641 87 80), ośrodek zdrowia, Urząd

Gminy (tel. 641 87 76), posterunek policji (tel. 641 87 80). 

Ośrodek Jeˇdziecki "Oxer", Płaska 28b 

Schronisko młodzieżowe (w szkole podstawowej), tel. 641 87 26 



Wieś Paniewo 

Karczma "Starożyn", tel. 641 87 29 

Wieś Mikaszówka 

We wsi zabytkowy kościół drewniany. 

Bar znajduje się przy szosie do Płaskiej. 

Poczta, tel. 641 76 19

Za wsią Mikaszówka, podążając w stronę granicy Polsko – Białoruskiej, nie znajdziemy już sklepów

oraz bazy turystycznej !

Życzę niezapomnianych wrażeń podszas podróży 

po Kanale Augustowskim.

Stefan Ostrowski
www.mojuaz.com     


