Trasa wycieczki: Szlak Papieski
"Tajemnice Światła"
czas trwania: 5 dni, typ: piesza, liczba miejsc: 23, stopień trudności: łatwa

Opis wycieczki
Etap I
Ojciec Święty odprawianej w Nowym Targu, w czerwcu 1979 r., apelował &bdquo;...pilnujcie mi tych
szlaków&rdquo;. Myślał wówczas o miejscach poznanych w czasie turystycznych eskapad z przeszłości. Jako
ksiądz i Jan Paweł II dobrze znał piękno ziemi ełckiej i augustowskiej. W czasie pamiętnej mszy świętej kardynał
pływał Czarną Hańczą, poznał uroki Jeziora Rajgrodzkiego. Powstanie Szlaku Papieskiego &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo; łączącego miejsca związane z pobytami papieża-pielgrzyma na terenie dzisiejszej Diecezji Ełckiej
można więc uznać za niezwykle trafny rodzaj upamiętnienia osoby Jana Pawła II. Każdy kto pójdzie tą drogą
znajdzie sposobność by wspomnieć wielkiego Polaka, a ponadto umocnić lub też odnaleźć się w wierze. Pierwszy
etap szlaku wiedzie ku Rajgrodowi i daje okazję do rozważań nad Tajemnicą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
Etap II
Wędrujący ścieżkami drugiego etapu Szlaku &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo; w swoich modlitwach i
dociekaniach podejmą temat Tajemnicy Objawienia Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Pomoże w tym wizyta
w Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej &ndash; Królowej Rodzin. Szlak opuszcza mazurską krainę jezior,
lasów i falujących pól i wkracza w Augustowskie. W okolicy Białobrzegów pielgrzymów wita Puszcza
Augustowska, jeden z największych kompleksów leśnych w naszym kraju. Na trasie znajduje się atrakcyjny
punkt widokowy na wysokim brzegiem jeziora Sajno.
Etap III
W małej osadzie pozostającej w granicach Augustowa zaczyna się trzeci etap Szlaku Papieskiego
&bdquo;Tajemnice Światła&rdquo;. Najbardziej &bdquo;puszczański&rdquo; odcinek szlaku sprzyja
poznawaniu istoty kolejnej tajemnicy światła, rozważań o Głoszeniu Królestwa Bożego i wzywaniu do
nawrócenia. Kolejny dzień wędrówki zaczyna się ponownie w sanktuarium &ndash; w Studzienicznej, w kaplicy
z obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej. Po drodze na pielgrzymujących czeka Pustelnia pw. św. Onufrego.
Niezwykłe walory krajoznawcze i widokowe prezentuje także zabytkowy Kanał Augustowski.
Etap IV
W Mikaszówce zaczyna się dla pielgrzymów czwarty etap na Szlaku Papieskim &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo;. Etap rozważań nad Tajemnicą Przemienienia na Górze Tabor. Tędy w 1954 r. wiodła trasa
spływu kajakowego młodzieży z księdzem Karolem Wojtyłą na czele. Szczególnie wartościową jest chwila
modlitwy w ciekawym kościele, a dawnej molennie prawosławnych staroobrzędowców w Gibach. Okazja do
przypomnienia ekumenicznego charakteru wielu nauk udzielanych nam przez Jana Pawła II. Na skraju Gib
trzeba zobaczyć pomnik ofiar obławy augustowskiej z 1945 r. &ndash; operacji sowieckiego NKWD, w wyniku
której zginęło około 600 mieszkańców Augustowszczyzny. Szlak opuszcza puszczę. Przed wędrowcami otwierają
się szeroko pagórkowate przestrzenie Suwalszczyzny.
Etap V
Najważniejszym zabytkiem Sejn jest bazylika mniejsza pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będąca
sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej. Modlitwa przed figurą Madonny rozpoczyna ostatni dzień na Szlaku
Papieskim &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo;. Ostatni odcinek wędrówki pielgrzymujący poświęcają na
przypomnienie znaczenia Ustanowienia Eucharystii. Szlak przekracza granice Wigierskiego Parku Narodowego.
Kończy się w Wigrach w XVII-wiecznym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W
zabudowaniach dawnego klasztoru kamedułów udostępniono do zwiedzania papieski apartament. Jan Paweł II
mieszkał w nim od 8 do 10 czerwca 1999 r. w czasie swojej siódmej pielgrzymki do Polski, a ostatniej wizyty na
Augustowszczyźnie.
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Program wycieczki
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Ełk
Plac Jana Pawła II
8 czerwca 1999 r., na błoniach nad rzeką Ełk, papież Jan
Paweł II odprawił mszę świętą w obecności 300 tysięcy
wiernych. Diecezję ełcką Ojciec Święty nawiedził podczas
swojej najdłuższej, siódmej pielgrzymki do Polski.

nad Jeziorem Ełckim. Z pomostu można podziwiać
panoramę centrum Ełku.
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Miejsce pamiętnego nabożeństwa nosi dziś nazwę placu
Jana Pawła II. Pośrodku niego wzniesiono pomnik Ojca
Świętego. To tutaj zaczyna się Szlak Papieski
&bdquo;Tajemnice Światła&rdquo; ( I etap Chrzest Jezusa
w Jordanie). Pierwsze kilometry jego trasy wiodą
promenadą wzdłuż brzegów Jeziora Ełckiego w stronę
położonego na południu osiedla Jeziorna.
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Barany
Jezioro Żabie Oczko i Tatary Duże
na Szlaku Papieskim "Tajemnice
Światła"
Za wsią Barany zaczyna się pierwszy leśny odcinek Szlaku
Papieskiego "Tajemnice Światła". Po przekroczeniu torów
kolejowych linii Ełk-Pisz, po lewej stronie znajduje się
jezioro Żabie Oczko zwane też Hertą Dużą. Na brzegu
widać zaostrzone pnie ściętych drzew &ndash; widomy
przejaw aktywnej obecności bobrów.

Ełk

Po przejściu 2,5 kilometra, u podnóża morenowego wału
zwanego Górą Tatarską leży jezioro Tatary Duże
(Tatarskie). Dawni Mazurzy opowiadali, że jesienią 1656 r.,
gdy Tatarzy pozostający na polskim żołdzie najechali Prusy
w ramach odwetowej wyprawy, jeden z czambułów
plądrował okolice Ełku. Najeźdźcy z pojmanymi w jasyr
ełczanami rozłożyli się obozem nad śródleśnym jeziorem.
Radość z bogatej zdobyczy uczcili mocno zakrapianą
wieczerzą. W ślad za uprowadzanymi mężami ruszyły
ocalałe z pogromu ełczanki. Nocą odnalazły uśpiony obóz.
Bez trudu uwolniły mężczyzn, a ci wycięli w pień tatarskich
oprawców. Pamięć legendy przetrwała w nazwach wzgórz i
śródleśnego malowniczego jeziora.

Kaplica parafii pw. Jana Pawła II
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W pobliżu skrzyżowania ulic św. Maksymiliana Marii
Kolbego i Wielkanocnej, przed budynkiem kaplicy, stoi
stalowy krzyż. Znaczy miejsce, w którym 8 czerwca 1999 r.
wylądował śmigłowiec, na pokładzie którego przyleciał do
Ełku Ojciec Święty.
Wewnątrz świątyni, na zakończeniu prawej nawy, znajduje
się ołtarz św. Jana Pawła II, miejsce przechowywania
relikwiarza z kroplami krwi świętego. Nieco ponad 600
metrów dalej Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo; nadbrzeżną ścieżką doprowadza do plaży
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Szlak Papieski „Tajemnice
Światła”. Brzeg rzeki Ełk
Niespełna kilometr na południe od kościoła w Ostrymkole,
Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo; wiedzie
tuż nad skarpą zakola rzeki Ełk. Miejsce szczególnie
sposobne do rozważań nad Tajemnicą Chrztu Pana Jezusa
w Jordanie. Piaszczysty brzeg Ełku toczącego swoje czyste
mazurskie wody ku podlaskiej Biebrzy. W lesie wyraźnie
widoczne transzeje oraz schron typu
&bdquo;Tobruk&rdquo; z okresu II wojny światowej.
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Ostrykół
Drewniany kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego (1667)
Pośrodku wsi, za niskim murkiem z kamienia, stoi kościół
poewangelicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to
jedna z najlepiej zachowanych drewnianych świątyń na
Mazurach. Obiekt pochodzi z 1667 r. Stylowo zaliczany do
świątyń barokowych, ujmuje prostotą formy. Ściany wieży i
naw oszalowane deskami kryją dachy pobite gontem. We
wnętrzu warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny
(1683) z rzeźbą "Ukrzyżowania", ambonę (1690),
umieszczone na chórze barokowe organy z końca XVIII w.,
świecznik z głową jelenia (1700) oraz anioła chrzcielnego z
początku XVIII wieku
Przy wejściu do świątyni znajduje się tablica w języku
niemieckim upamiętniająca poległych w okresie I wojny
światowej mieszkańców parafii. Większość z tych nazwisk
ma polskie brzmienie. W latach 1713-47, gdy był to jeszcze
kościół ewangelicki, pastorem był tu Michał Grodzki (16821747), tłumacz na język polski niemieckich pieśni
religijnych, poeta, autor m.in. trzech pieśni o dżumie na
Mazurach w 1709 r.
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Prostki
Zabytkowy słup graniczny
Pomiędzy Prostkami a wsią Bogusze, nad rzeką Ełk, stoi
pochodzący z 1545 r. słup graniczny. Znajduje się on 200
metrów w prawo od Szlaku Papieskiego "Tajemnice
Światła", w stronę brzegu Ełku. Warto zobaczyć ten cenny i
unikalny obiekt, który przypomina wyglądem murowaną
kapliczkę. Wzniesiono go w pobliżu brodu na rzece Ełk, w
miejscu, gdzie zbiegały się granice Królestwa Polskiego,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Książęcych.
Opatrzony herbami Litwy i Prus oraz tablicą z łacińskim
napisem, informował o przebiegającej w tym miejscu
granicy pomiędzy ziemiami władców: Zygmunta Augusta i
Albrechta Hohenzollerna.
Aby dotrzeć do słupa z Prostek, należy koło kościoła skręcić
w ulicę prowadzącą na wschód, w stronę rzeki. Około 0,5
km dalej przejeżdża się przez most na drugi brzeg Ełku, po
czym skręt w prawo, w drogę gruntową. Jeszcze 1,2 km
przez las z towarzyszeniem znaków zielonego szlaku
pieszego i odchodząca w prawo żwirowa alejka z głazami
na poboczu doprowadza do celu.
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Ostrykół
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Bogusze
Cmentarz jeńców wojennych w lesie
Kosówka
W szczerym polu na południe od Bogusz, w latach 19411945, funkcjonowały obozy jenieckie oraz obozy
przejściowe dla ludności żydowskiej i polskiej. Do marca
1942 r. w strasznych warunkach przetrzymywano w nich
kilkadziesiąt tysięcy jeńców radzieckich. W końcu 1943 r.
trafiło do Bogusz ok. 10 tys. jeńców włoskich. Ponad 11
tys. ofiar obozów, głównie jeńców radzieckich spoczywa na
cmentarzu w lesie Kosówka pod Boguszami.
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Rajgród
Kościól pw. Najświętszej Maryi
Panny - Sanktuarium Matki Bożej
Rajgrodzkiej – Królowej Rodzin
Domem Pani Rajgrodzkiej jest neogotycki kościół pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny zbudowany na
początku XX w. Cudowny obraz jest dziełem nieznanego
artysty. Pochodzi najprawdopodobniej z początku XIX w.
Korony świętego wizerunku pobłogosławił papież Jan Paweł
II podczas mszy świętej odprawionej w Ełku 8 czerwca
1999 r.
Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej &ndash; Królowej
Rodzin to punkt etapowy na Szlaku &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo;.

Kosiły
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Kapliczka na Szlaku Papieskim
"Tajemnice Światła"
Za domami wsi stoi całkiem współczesna kapliczka. Ściany
z łamanego kamienia, szczyt zwieńczony stylowym
śparogiem, na dachu solidna dachówka. Wewnątrz figura
Chrystusa dłuta ludowego artysty, ławki i krzesło okryte
poduszkami. Słowem przytulny Domek Boży, idealne
miejsce na chwilę modlitwy dla pielgrzymów
przemierzających Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo;.
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rekreacyjne z plażą, boiskami i portem jachtowym.
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Bargłów Kościelny
Zespół kościoła Podwyższenia
Świętego Krzyża z 1883 r.
Wysoko wznoszą się dwie wieże neogotyckiego kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie. Jego
budowę ukończono w 1883 r.

Rajgród

W ołtarzu głównym świątyni obraz Matki Bożej Anielskiej
zasłania dzieło przedstawiające Chrzest Pana Jezusa,
którego autorstwo jest przypisywane słynnemu malarzowi
Wojciechowi Gersonowi.

Góra Zamkowa
Ksiądz, a potem także biskup i kardynał Karol Wojtyła dał
się poznać jako miłośnik przyrody ojczystej i wytrwały
orędownik aktywnej turystyki. Wędrował po górach, jeździł
na nartach, uczestniczył w spływach kajakowych. Jego
krajowe &bdquo;turystyczne&rdquo; duszpasterstwo
trwało niemal 30 lat! Zakończyło je dopiero powołanie na
Stolicę Piotrową.
Ostatnią wycieczkę odbył zaledwie na kilka tygodni przed
wyborem na papieża! Na przełomie lipca i sierpnia 1974 r.
kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w gronie przyjaciół w
wycieczce kajakowej po Jeziorze Rajgrodzkim. Pobyt miał
charakter stacjonarny. Pływano po Rajgrodzkim robiąc
wycieczki na jezioro Nieciecz i jezioro Krzywe. Grano w
piłkę. W rozrywkach tych uczestniczył oczywiście ksiądz
kardynał, który poza tym pracował nad tekstem referatu
jaki miał wygłosić niebawem w Watykanie na synodzie
biskupów. Wybrano się także do Rajgrodu, gdzie w
Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej kardynał odprawił
mszę świętą.
Na półwyspie, częściowo zajętym przez domy Rajgrodu
wznosi się Góra Zamkowa. To wyłącznie ziemna
pozostałość po średniowiecznych warowniach jakie w tym
miejscu budowali Jaćwingowie, Litwini i Polacy. Ze szczytu
piękny widok na Jezioro Rajgrodzkie, a u podnóża miejsce
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Białobrzegi
Śluza na Kanale Augustowskim
(1825-1826)
150 metrów na lewo od mostu znajduje się Śluza
Białobrzegi. Obiekt pierwotnie zbudowano w latach 18251826 po zachodniej stronie drogi Augustów-Białystok. W
latach 60. ubiegłego stulecia śluzę przeniesiono na obecne
miejsce.
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W Białobrzegach Szlak Papieski "Tajemnice Światła"
przekracza Kanał Augustowski. Pielgrzymi odwiedzają
również kościół pw. św. Siostry Faustyny położony w
pobliżu szkoły, w południowej części wsi.

Do grupy tzw. jezior augustowskich należą także m.in.
jeziora: Białe Augustowskie, Gorczyckie, Kalejty, Kruglak,
Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówek, Necko, Orle, Paniewo,
Rospuda Augustowska, Serwy oraz Studzieniczne.
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Augustów
Augustów
Jezioro Sajno
Za Białobrzegami w obszar borów Puszczy Augustowskiej
wkracza Szlak Papieski "Tajemnice Światła". Na pniach
gonnych sosen i świerków trzeba wypatrywać tabliczek z
logo Szlaku Papieskiego &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo;
lub malowanych pomarańczową farbą znaków
&bdquo;JP2&rdquo;. W uroczysku Podczarnucha, na
wysokim brzegu jeziora, Nadleśnictwo Augustów urządziło
miejsce odpoczynku z zadaszonymi ławami. Piękny widok
na Sajno &ndash; największe z jezior augustowskich
Ziemia augustowska to prawdziwa kraina jezior. Na
Równinie Augustowskiej jest ich ponad dwadzieścia prawdziwy raj dla amatorów malowniczych widoków.
Największe w grupie jezior augustowskich jest właśnie
jezioro Sajno (pow. 522 ha, dł. 7 100 m, maksymalna szer.
1 100 m, gł. 27 m, dł. linii brzegowej 15 050 m). Jego
nazwa wywodzi się prawdopodobnie od jaćwieskiego słowa
soia, oznaczającego rzekę, nurt rzeczny (przez środek
jeziora przebiega silny nurt). W 1897 r. Sajno zostało
przegrodzone groblą, po której poprowadzono tor kolejowy
łączący Suwałki z Grodnem - w ten sposób we wschodniej
części akwenu powstało jeziorko Sajenek (powierzchnia 36
ha). W północnej części jeziora Sajno ma ujście Kanał
Bystry - sztuczny kanał wybudowany w latach 1834-1835.
W kierunku południowo-zachodnim wypływa z Sajna
rzeczka Sajownica - odcinek rzeki Netty. Brzegi jeziora są
wysokie, w ok. 90% porośnięte lasem mieszanym, jedynie
przy wypływie Sajownicy - podmokłe. W jeziorze Sajno żyją
sielawy i szczupaki.

Studzieniczna. Sanktuarium na
wyspie
Na wyspie połączonej z lądem usypaną groblą stoi
murowana kaplica Najświętszej Marii Panny z 1872 r.,
kolejne sanktuarium maryjne diecezji ełckiej. We wnętrzu
mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej,
XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Obraz został ukoronowany w 1995 r. koronami
poświęconymi przez Jana Pawła II.
Obok kaplicy znajduje się zadaszona studzienka z cudowną
wodą mającą ponoć moc uzdrawiającą. W XVIII w. żył tu
pustelnik-zielarz, były żołnierz Wincenty Murawski. Miał on
w 1782 r. odbyć pieszą pielgrzymkę do Rzymu by uzyskać
zgodę od papieża na cztery odpusty w Studzienicznej: na
św. Jana Nepomucena, św. Tekli, św. Anny i Zesłania
Ducha Świętego. Dziś, główne uroczystości w sanktuarium
odbywają się w Zielone Świątki.
9 czerwca 1999 r., kolejny dzień pielgrzymki do ojczyzny,
Jan Paweł II poświęcił na prywatne spotkania z
przyjaciółmi i odpoczynek na łonie natury. Udał się do
Augustowa na wycieczkę statkiem po jeziorach i Kanale
Augustowskim.
Gdy statek &bdquo;Serwy&rdquo; przybił do brzegu jeziora
Studzienicznego, schodzącego na brzeg papieża powitał
proboszcz miejsca, wikariusz, proboszcz-senior oraz
kilkuset wiernych. Ojciec Święty odwiedził świątynię,
udzielił błogosławieństwa zebranym i powiedział:
&bdquo;Nie jestem tu pierwszy raz, ale jako Papież po raz
pierwszy, chyba ostatni&rdquo;. Słowa te widnieją na
jednym z ładniejszych polskich pomników Jana Pawła II. Z
szuwarów jeziora wyłania się kamienny pomost, a na nim
spiżowa figura Ojca Świętego wspartego na lasce,
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kroczącego w stronę lądu.
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Płaska
Mikaszówka
Jest o urocza wieś położona na Równinie Augustowskiej, w
województwie podlaskim. Zabudowania rozciągają się po
obu stronach Kanału Augustowskiego. Otoczona jest
dookoła pięknymi lasami Puszczy Augustowskiej. Powstała
z rudni prowadzonej od połowy XVII wieku - do roku 1826
przez rody Domuratów i Skrodzkich, rozebranej z powodu
budowy śluzy na Kanale Augustowskim. Nazwę swą wzięła
od pobliskiego jeziora Mikaszewo.

Augustów
Pustelnia pw. św. Onufrego
W ostępach Puszczy Augustowskiej, pośród rozlewisk
rzeczki Rudawki, stoi współczesna pustelnia. Przybyszy wita
drewniana chatka-konfesjonał. Nieco dalej mieści się
pustelnia przypominająca siedzibę trapera. To mieszkanie z
kaplicą, lokum dla osoby poświęcającej swoje życie na
chwałę Boga i zbawienie świata ( kanon 603/1 KPK)
zakłócanej jedynie przez odgłosy puszczy. Obok pustelnicza
droga krzyżowa biegnie przez bagno ścieżką moszczoną
drewnem. Kończy się przy tamie, którą bobry przegrodziły
leniwy nurt Rudawki.
Z pustelni Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo; prowadzi wzdłuż jednego z mateczników
augustowskich &ndash; rezerwatu &bdquo;Stara
Ruda&rdquo;. Chroni się w nim obszar źródliskowy
Rudawki otoczony wiekowymi borami sosnowoświerkowymi.
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Ludność osiadła na tym terenie zajmowała się głównie
wyrębem i spławem drzewa. Na przełomie XIX i XX wieku
funkcjonował tu także zakład odlewniczy Fejngolda. Do dziś
zachowała się jeszcze część tradycyjnych, drewnianych
domów. Tuż za śluzą, przy drodze prowadzącej do leżącego
nad Czarną Hańczą Głębokiego Brodu stoi piękny,
drewniany kościół św.Marii Magdaleny z 1907 roku
urządzony w starym, puszczańskim stylu. Na zewnątrz
zdobią go dwie nieco przysadziste wieże, natomiast
wnętrze zdobią liczne i piękne poroża łosi i jeleni. Godna
uwagi jest również przykościelna dzwonnica.
Wspomnieć przy tym należy, że Mikaszówkę odwiedzał
Karol Wojtyła. Darzył to miejsce szczególnym sentymentem
i będąc papieżem przyjechał tu również - w 1999 roku. Dziś
wiedzie tędy pamiątkowy Szlak Papieski.
W lipcu 1954 r. ksiądz Karol Wojtyła uczestniczył w gronie
przyjaciół w spływie kajakowym Czarną Hańczą i Kanałem
Augustowskim. Członkowie wyprawy w Mikaszówce stanęli
na nocleg w stodole miejscowego proboszcza. Ten zdążył
wcześniej upomnieć &bdquo;Wujka&rdquo; (tak mówili na
Wojtyłę jego współtowarzysze), widząc jak młody człowiek
w turystycznym ubraniu brnie przez parafialne pole.
Nieporozumienie szybko wyjaśniono, a ksiądz Karol
odprawił wówczas mszę w drewnianym kościele pw. św.
Marii Magdaleny. Przed świątynią leży dziś kamień
upamiętniający tamtą wizytę.
We wsi przez Kanał Augustowski przerzucony jest
betonowy most, który wybudowano tu w miejsce
działającego do 1962 roku mostu zwodzonego.
Ta pięknie położona, leżąca na szlaku Kanału
Augustowskiego wieś jest znakomitą bazą wypadową do
zwiedzania Puszczy Augustowskiej oraz znajdujących się w
pobliżu śluz. Mikaszówkę dzieli bowiem zaledwie 8 km od
granicy z Białorusią. Zlokalizowane tu jeziora i cudowne,
sosnowe lasy stanowią ostoję żyjących licznie gatunków
ptaków i zwierząt. Jest to prawdziwy azyl dla ludzi
kochających dzikość przyrody oraz niezwykłą, puszczańską
ciszę.

53°53'18"N 23°23'45"E | na mapie:P
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Za Okółkiem Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice
Światła&rdquo; przez ponad 10 kilometrów wiedzie
wyłącznie przez puszczę. Jej kres osiąga się w Gibach.
Miejscowy drewniany kościół pw. św. Anny to dawna
molenna staroobrzędowców. Obiekt wzniesiony w 1912 r.
w pobliskiej wsi Pogorzelec, do Gib przeniesiony w 1982 r.

Okółek
Czarna Hańcza pod Okółkiem
Kajakowy Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice
Zawierzenia&rdquo; powstał w 2008 r. dla upamiętnienia
spływu z 1954 r., w którym wziął udział ksiądz Karol
Wojtyła. Były to dopiero początki
&bdquo;wujkowych&rdquo; eskapad kajakowych z tzw.
&bdquo;Rodzinką&rdquo;. W wyprawie uczestniczyło pięć
osad. Oficjalny szlak zaczyna się na jeziorze Wigry.
&bdquo;Wujek&rdquo; z przyjaciółmi wodowali na jeziorze

300 metrów na północ od kościoła, przy drodze nr 16
znajduje się pomnik ofiar obławy augustowskiej, zwanej
też Małym Katyniem. W lipcu 1945 r. teren Puszczy
Augustowskiej został otoczony przez liczne oddziały
radzieckiego NKWD kierowane przez wysokiej rangi
oficerów sowieckiego kontrwywiadu wojskowego znanego
jako Smiersz. W puszczańskich wsiach zatrzymano ponad 7
tysięcy osób. Po rewizji i brutalnych przesłuchaniach
większość wróciła do domów. 592 osoby uznane za
niebezpiecznych bandytów aresztowano i zgładzono w
nieznanych okolicznościach i miejscu. Były wśród nich
kobiety i dzieci. Pomnik to prosty krzyż, polne głazy
zalegające licznie stok wzgórza, polowy ołtarz i tablice z
nazwiskami ofiar.
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Dąbrówka pod Suwałkami, po czym przez jezioro Krzywe,
strugą Kamionką i jezioro Pierty dopiero drugiego dnia
spływu osiągnęli Wigry. Przez dwa dni pływała po nich
wujkowa flotylla, po czym ruszyła rwącym, miejscami
niemal górskim nurtem Czarnej Hańczy. Za Rygolem
pożegnali rzekę, po czym skierowali kajaki na Kanał
Augustowski. Wyprawę zakończyli w Augustowie.
Na moście na urokliwie meandrującej Czarnej Hańczy, pod
wsią Okółek krzyżują się dwa szlaki papieskie: kajakowy
&bdquo;Tajemnice Zawierzenia&rdquo; i lądowy
&bdquo;Tajemnice Światła&rdquo;.
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Sejny
Barokowy kościół Nawiedzenia NMP
(1760) i sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej

Giby
Szlak Papieski "Tajemnice Światła".
Giby

W bazylice mniejszej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Sejnach znajduje się sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej. Przedmiotem kultu jest słynąca łaskami
gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Figura jest
prawdopodobnie dziełem nieznanego artysty z Gdańska.
Pochodzi z XIV lub początku XV w. Należy do oryginalnych
przedstawień zwanych madonnami szafkowymi.
Prawdopodobnie pełniła niegdyś funkcję ołtarza polowego.
Od wysokości ramion, figura jest pionowo rozcięta &ndash;
po otwarciu szafki uchylone drzwi tworzą poły płaszcza. W
centrum znajduje się przedstawienie Trójcy Świętej: Boga
Ojca, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego
pod postacią gołębicy. Na skrzydłach płaszcza

10

przedstawiono natomiast dwóch rycerzy zakonnych w
białych płaszczach z czarnymi krzyżami, w otoczeniu grupy
ludzi. Ponadto na lewym skrzydle przedstawiono papieża w
tiarze.
7 września 1975 r., sejneńska Madonna za zgodą papieża
Pawła VI została koronowana. Mszę koronacyjną
celebrował wówczas kardynał Karol Wojtyła, a homilię o
znaczeniu Maryi w życiu każdego człowieka wygłosił
Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński. Figura znajduje
się w ołtarzu kaplicy północnej. Na co dzień pozostaje
zamknięta.

się Puszcza Augustowska. Granica między tak różnymi
krajobrazami to linia, na której zatrzymało się niegdyś
czoło skandynawskiego lądolodu.
62% powierzchni parku narodowego stanowią sosnowoświerkowe lasy, jednak jego największym walorem są wody
&ndash; jezioro Wigry oraz rzeka Czarna Hańcza.
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Bazylika jest częścią zespołu dawnego XVII-wiecznego
klasztoru dominikanów. W budynku klasztornym działają
Muzea Diecezji Sejneńskiej i Etnograficzne Ziemi
Sejneńskiej oraz sale wystawowe. W dawnym pałacu
biskupim przy ulicy Piłsudskiego 28 mieści się ponadto
Muzeum Ziemi Sejneńskiej.
Interesującym obiektem jest XIX-wieczna synagoga, w
której działa Ośrodek &bdquo;Pogranicze &ndash; sztuk,
kultur, narodów&rdquo;. Warto pamiętać, że powiat
sejneński zamieszkuje licznie ludność litewska (np. w
gminie Puńsk trzy czwarte mieszkańców to Litwini). W
Sejnach przy ulicy 22 Lipca działa konsulat Republiki
Litewskiej.
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Mikołajewo
Punkt widokowy w Mikołajewie
Punkt widokowy z panoramą północnej części Wigier. To
jedno z najgłębszych polskich jezior (73 metry) powstało w
dwóch polodowcowych rynnach. Ma bardzo urozmaiconą
linię brzegową, pełną półwyspów i zatok.
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Buda Ruska
Szlak Papieski "Tajemnice Światła".
Buda Ruska
Przekraczając w Budzie Ruskiej most na Czarnej Hańczy,
szlak papieski wkracza w obszar Wigierskiego Parku
Narodowego. Uważny wędrowiec dostrzeże, że w okolicy
występują dwa typy krajobrazu. Zanim szlak osiągnął
ścianę lasu, teren cechowała urozmaicona pagórkowata
rzeźba. To dzieło lądolodu ostatniego zlodowacenia jakie
wystąpiło na naszych ziemiach. Ku południowi pagórki
ustępują płaskiej równinie zwanej polem sandrowym, którą
utworzyły wody topniejącego lądolodu. To tu rozpościera
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którego wysiadł Jan Paweł II. Tak zaczęła się prywatna
część pielgrzymki Ojca Świętego do Polski przeznaczona na
odpoczynek. Programem pobytu w Wigrach kierował sam
papież. Nie podano go do publicznej wiadomości. Na teren
klasztoru nie wpuszczano dziennikarzy. Jeszcze w dniu
przybycia, wieczorem Ojciec Święty odbył przejażdżkę
statkiem &bdquo;Tryton&rdquo; po jeziorze Wigry.
Zamieszkał w zachodnim skrzydle klasztornym, w którym
urządzono papieski apartament. Ojciec Święty opuścił
Wigry rano 10 czerwca 1999 r.

Czerwony Folwark
Szlak Papieski "Tajemnice Światła".
Czerwony Folwark
Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo;
przemyka przez dziedziniec dawnej bazy rybackiej.
Wigierski Park Narodowy urządził w jej budynkach
wystawy: &bdquo;Historia i tradycje rybołówstwa nad
Wigrami&rdquo; oraz &bdquo;Nadwigierskie
militaria&rdquo;.

Obecnie można zwiedzać apartament papieski, zachowany
w stanie niezmienionym od pamiętnej wizyty. Przypomina o
niej pamiątkowa tablica z cytatem z homilii, którą Jan
Paweł II wygłosił w czasie mszy świętej w Ełku. Atrakcją
Wigier jest możliwość odbycia wycieczki statkiem.
&bdquo;Kameduła&rdquo;. Następca
&bdquo;Trytona&rdquo; pływa z przystani pod murami
klasztoru.

54°04'07"N 23°05'30"E | na mapie:W

54°04'03"N 23°06'31"E | na mapie:V

Wigry

Zdjęcia dodane przez (w kolejności): moderator,
moderator, moderator, jagoda56, moderator, bakhita,
moderator, moderator, km_nida, km_nida, jagoda56,
jagoda56, jagoda56, tarep, moderator, jagoda56,
moderator, moderator, fot. arch. www.polskaniezwykla.pl,
moderator, moderator, moderator, moderator

Szlak Papieski "Tajemnice Światła".
Wigry

Trasa dodana przez: moderator

Szlak Papieski &bdquo;Tajemnice Światła&rdquo; kończy
się w dawnym klasztorze kamedułów w Wigrach. W latach
1694-1745 zbudowano kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny wraz z klasztorem i eremami, czyli
domkami-pustelniami mnichów. Warto obejrzeć świątynię z
grobami w kryptach i wejść na wieżę zegarową, skąd
wspaniały widok na jezioro Wigry.
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8 czerwca 1999 r. o godz. 16.15 w pobliżu dawnego
klasztoru kamedułów w Wigrach wylądował śmigłowiec, z
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