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H I S TO R I A  Pierwsze wzmianki o Lisewie (Lyssewen), jed-
nej z najstarszych osad w okolicach Ełku, pochodzą z 1472 roku: 
mowa jest o prawie do połowów w jeziorze Przepiórka (Wach-
teldorfer See) dla mieszkańców Zamku Krzyżackiego w Ełku. W 
1481 r. z inicjatywy Krzyżaków w wiosce  wybudowano kościół 
i pierwsze budynki. Pierwsi osadnicy przybyli do Lisewa pochodzi-
li głównie z Mazowsza. 

W 1540 r. w Lisewie mieszka 45 gospodarzy.

W 1625 r. Lisewo dotyka epidemia cholery, w wyniku której 
umiera wielu jej mieszkańców z pastorem Janem Osarec-
kiem włącznie. 

L ISEWO



W 1656 r. Tatarzy palą wioskę. Wielu jej mieszkańców zo-
staje zabitych, inni dostają się do niewoli. Pastor z Lisewa 
Christoph Kozik zostaje uwolniony i wraca do Lisewa.

Od 1664 r. wioska dostaje się we władanie Alexandra Ko-
blynskiego, potem Hansa von Langheima. 

Podczas panowania Fryderyka Wilhelma II (1786-1797) wieś 
została podniesiona do rangi miasta. Korzystając z lokali-
zacji na wschodniej granicy Prus Lisewo staje się ważnym 
centrum handlu z znajdującym się po drugiej stronie jezio-
ra Rajgrodem.

Odbudowany w drugiej połowie XVII wieku kościół nad 
brzegiem Jeziora Przepiórka został spalony w 1803 r. i już 
nigdy nie był odbudowany. Wraz z budową w 1817 r. no-
wego kościoła w wiosce Bożymy (Borschimmen) miesz-
kańcy zostali przyporządkowani do tamtejszej parafii.

W 1895 r. w Lisewie było 51 gospodarstw na 924 hektarach. 
We wsi mieszkało 324 mieszkańców, z których 301 to ewan-
gelicy, 9 – katolicy, a pozostałych 14 innych wyznań chrze-
ścijańskich należących. Ich językiem ojczystym był język 
mazurski (281 osób) i niemiecki (21 osób). W 1910 r. w Lise-
wie mieszkało 299 osób.

Na mocy Traktatu Wersalskiego kończącego I wojnę świa-
tową 11 lipca 1920 r. w Prusach Wschodnich odbył się ple-
biscyt, w którym ludność m.in. Mazur miała zdecydować o 
przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa pol-
skiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschod-
nich. 97,48 proc. Mazurów opowiedziało się za przynależ-
nością do Republiki Weimarskiej (w powiecie ełckim 99,88 
proc. za Niemcami, 0,12 – za Polską). 

Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas m.in. 
dojścia A. Hitlera do władzy (NSDAP była niezwykle po-
pularna w Prusach Wschodnich – w powiecie ełckim 
popierało ja ponad 60 proc. ludności, sam A. Hitler pa-
rokrotnie odwiedzał Prusy Wschodnie – w 1932 r. był w 



Ełku). Poparcie dla NSDAP wynikało głównie z powodów 
socjalnych, ale też ze swoistego „dowartościowania” Mazu-
rów przez A. Hitlera, który podkreślał, że są „prawdziwymi 
Niemcami”. Na Mazurach organizowano wielkie roboty 
publiczne, a młodym oferowano stypendia.  

W 1933 r. w Lisewie mieszkało 324 osoby. W wyniku akcji 
germanizacyjnej w lipcu 1938 r. zmieniono nazwę wioski 
na Lissau. W 1939 r. w Lisewie było 294 mieszkańców (45 
gospodarstw, 68 domów).

MAZURZY To typowa ludność pogranicza, bez jed-
noznacznej identyfikacji narodowej. Pierwotnie „Mazurem” 
określano mieszkańców Mazowsza. Na ziemie dzisiejszych 
Mazur osadnicy przybywali w kilku falach głównie z 
Mazowsza, ale także z Prus, Rzeszy Niemieckiej i państw Eu-
ropy Zachodniej. W odróżnieniu od katolickich Warmiaków i 
Mazowszan przyjęli oni luteranizm. Luteranizm stał się waż-
ną cechą wyróżniającą Mazurów pruskich i wzmacniająca 
ich poczucie odrębności. Mówili gwarą będącą odmianą 
dialektu mazowieckiego (mazurskiego) języka polskiego, 
wypieraną od połowy XIX w. przez język niemiecki. Gwara ma-



zursko-pruska charakteryzuje się obecnością (oprócz słow-
nictwa typowo mazowieckiego) słów pochodzenia bałtyj-
skiego (pruskiego) i niemieckiego. Językiem oświaty i 
literatury religijnej Mazurów pruskich aż do lat 70. XIX w. był 
język polski. Mazurska szlachta polska uległa germanizacji 
najwcześniej, bo już pod koniec XVIII w.

Polski podróżnik Andrzej Grabowski w 1844 pisał o nich: 
„Mazurzy są pobożni, pracowici, zdolni. Nie ma w nich chy-
trości podlaskiej, niedbalstwa mazowieckiego, lekkomyśl-
ności chrobackiej, ospalstwa podlaskiego i wielkopolskiego, 
wad odznaczających nasze plemiona”. Natomiast w mia-
stach wschodniopruskich mówiono „Tam, gdzie się kończy 
kultura, tam znajdziesz Mazura” wskazując na takie ich ce-
chy jak: wiarę w zabobony, skłonność do alkoholu i nieładu.

W 2011 r. podczas Narodowego Spisu Powszechnego, iden-
tyfikację mazurską zadeklarowało 1376 osób, w tym 1125 
osób jako identyfikację drugą, 1027 osób zadeklarowało ją 
wraz z identyfikacją polską.



KOMPLEKS JEZIOR RAJGRODZKICH:  
Jezioro Rajgrodzkie, Stackie, Przepiórka (nad którym poło-
żone jest Lisewo) i Czarnowiejskie; powierzchnia 15,1 km2; 
średnia głębokość 9,4 m, maksymalna 52 m. 

Położone 19 km od Ełku, 25 km od Augustowa Jezioro 
Rajgrodzkie jest największym na Pojezierzu Ełckim i jed-
nym z najbardziej urokliwych jezior w Polsce. To zbiornik 
rynnowy o bardzo charakterystycznym kształcie. Składa 
się z czterech połączonych ze sobą wąskich rynien: pół-
nocno-zachodniej (J. Stackie) o długości 4,4 km i szeroko-
ści do 800 m, północno-wschodniej (J. Przepiórka) o dłu-

JEZIORO RAJGRODZKIE



gości 3,6 km i szerokości w granicach 600 m, południowe 
(Jezioro Czarnowiejskie) długiej na 5 km i szerokiej w naj-
węższym miejscu 0,3 do 1,2 km, oraz rynny wschodniej, 
o długości 3 km i szerokości ok. 600 m. Samo Jezioro 
Rajgrodzkie ma długość blisko 2,5 km i szerokość około 1,5 
km. Cały kompleks Jezior Rajgrodzkich to już dłuższa 
przyjemność – blisko 12 km żeglugi. Linia brzegowa akwe-
nu jest bardzo dobrze rozwinięta, o długości 56 km. Brzegi 
jeziora są wysokie, otoczone przez łąki, pola i miejscami 
lasy sosnowe.

Z Jeziora Rajgrodzkiego wypływa rzeka Jerzgnia, która 
przepływa przez Jezioro Dręstwo, a po wypłynięciu staje 
się prawobrzeżnym dopływem Biebrzy i płynie dalej przez 
tereny bagien Kuwasów i Kanałem Augustowskim do 
Augustowa. Opisana droga jest równocześnie częścią 
mazursko-augustowskiego szlaku kajakowego, z Olecka 
do Augustowa – najdłuższej trasy kajakowej, jaka wiedzie 
przez Ziemię Ełcką. 



Nad Jeziorem Rajgrodzkim występują dobre warunki do 
rozwoju turystyki i rekreacji. Duża powierzchnia jeziora, 
spokój i sąsiedztwo przyrody, w tym bliskość Biebrzań-
skiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej 
sprawiają, że tereny te są chętnie odwiedzane przez tury-
stów. Do 2010 roku całe jezioro objęte było strefą ciszy. 
Obecnie w części jeziora powiatu grajewskiego dopusz-
czone zostały łodzie z silnikiem do 5 KM, na części należą-
cej do powiatu ełckiego (Jezioro Przepiórka) nadal obo-
wiązuje całkowita strefa ciszy. 

(źródło: http://www.tawernaskipperow.pl/kompleks-jezior-rajgrodzkich,3519,artykul.html)



STADNINA KONI W LISEWIE – hodowla 
koni Pełnej Krwi Angielskiej a także koni Szlachetnej Pół-
krwi; lekcje dla początkujących (także dzieci), ale także 
treningi skokowe dla zaawansowanych, indywidualne 
jazdy na maneżu, spacer po okolicy. Konieczność wcze-
śniejszego umówienia lekcji: tel. 501 612 434, 780 070 791.

RAJGRÓD (20 km) – Góra Zamkowa (to 15 –metro-
we wzniesienie, na którym w wiekach średnich Jaćwingo-
wie wznieśli gród warowny „Raj”, zalążek miasta Rajgród, 
ze wzgórza rozpościera się panorama na Jezioro Raj-
grodzkie i okolicę); trójkątny rynek z XVI wieku z klasycy-
stycznymi XIX-wiecznymi kamieniczkami, z których część 
stanowi przykład typowej żydowskiej architektury.

BEZPOŚREDNIA OKOLICA



PORT W RAJGRODZIE WWW.YCARCUS.PL 
(20 km) – Yacht Club „Arcus” działa w rajgrodzkim porcie. 
Prowadzi międy innymi wypożyczalnę sprzętu pływające-
go – od kajaków, przez rowery wodne i małe żaglówki aż 
po duże jachty kabinowe. Zimą można także wypożyczać 
bojery. Ważne: generalnie klub nie wypożycza sprzętu na 
dłużej niż od rana do zmroku. Oczywiście można próbo-
wać indywidualnych negocjacji. Kontakt: ul. Szkolna 7a, 
19-206 Rajgród, tel/fax: (86) 272 19 01, Bosman p. Jarosław 
Jabłoński – tel. kom: 664 358 073.



BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY – położony 
na jego terenie rezerwat przyrody Czerwone Bagno; to 
unikalny, niemalże pierwotny obszar bagienno-torfowy, 
dziki i słabo zaludniony, ewenement w skali europejskiej; 
to największa w Polsce ostoja naturalna łosia; przez Czer-
wone Bagno prowadzi 5 znakowanych szlaków tury-
stycznych oraz ścieżka dydaktyczna zakończona platfor-
mą widokową, z której rozpościera się panorama na rezerwat.



KANAŁ AUGUSTOWSKI  – to unikatowe 
w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego 
z pierwszej połowy XIX wieku. Kanał Augustowski 
miał połączyć dopływy Wisły, Narew i Biebrzę, z Nie-
mnem, a od Niemna do Bałtyku zaplanowano połą-
czenie poprzez Kanał Widawski, aby ominąć teryto-
rium Prus.

W 1823 r. polski inżynier gen. Ignacy Prądzyński roz-
począł prace nad projektem Kanału Augustowskiego, 
budowa ruszyła w 1824 roku. Aby wyrównać różnice 
poziomów wód uregulowano 35 km koryt rzek Netty 
i Czarnej Hańczy, wykonano ponad 40 km przeko-
pów i wybudowano 18 śluz oraz 23 jazy regulujące 
wodę. Kamienno-ceglane śluzy miały piękny wystrój 
architektoniczny w barwach narodowych. Komory 
wykładano czerwoną cegłą, zwieńczenia komór były 
białe. Na każdej śluzie znajdowała się wmurowana w 
ścianę kamienna tablica z datą i nazwiskiem kierow-
nika budowy – do dziś prawie na każdej śluzie (poza 
Gorczycą i Niemnowem) zachowały się takie tablice. 

Wybuch powstania listopadowego przerwał budo-
wę, którą ostatecznie ukończono w 1838 r., a w 1839 
r. otwarto żeglugę na Kanale.



Obecnie Kanał Augustowski jest wykorzystywany 
jako malowniczy szlak wodny, jeden z najpiękniej-
szych szlaków kajakowych w Polsce. Kanałem Augu-
stowskim kursują także statki żeglugi śródlądowej. W 
1968 r. Kanał Augustowski został wpisany do rejestru 
zabytków, a decyzją Prezydenta RP w 2007 r. stał się 
Pomnikiem Historii.

Dzieje Kanału Augustowskiego można poznać w 
Dziale Historii Kanału Augustowskiego Muzeum Zie-
mi Augustowskiej. Mieści się ono w zabytkowym 
domku z XIX w. w tzw. zwanym Domkiem Prądzyń-
skiego (ul. 29 go Listopada 5a w Augustowie). Więcej 
informacji na www.zeglugaaugustowska.pl

źródło: http://www.http://www.augustow.pl/pl/kanal-augustowski



LISEWO – plaża wiejska - niestrzeżona, znajduje się na 
końcu wsi za budynkiem dawnej szkoły;

JĘDRZEJKI – (4 km) - powstała w 2012 r. plaża gminna: 
płytki brzeg dla dzieci, pomost, wieża widokowa, altanki, 
miejsca na grille, boisko piłki nożnej oraz siatkowej;

BORZYMY (8,3 km) – 2 wiejskie sklepy: podstawowe pro-
dukty spożywcze, chemia, ograniczona prasa;

KALINOWO (13 km) – sklepy spożywcze, apteka

BARGÓW KOŚCIELNY (19 km) – małe sklepy spożywcze, 
apteka

RAJGRÓD (20,7 km) – Biedronka (ul. Warszawska 13), małe 
sklepy spożywcze, apteka

AUGUSTÓW (31 km) galerie handlowe, sklepy, apteki

EŁK (30 km) galerie handlowe, sklepy, apteki

P L AŻE

ZAKUPY



Sędki, sklep przy Smażalni ryb REKIN – (22 km) tel. 87 621 
11 31, otwarty w pon.-sob. 7.00-17.00, w niedzielę nieczyn-
ny polecamy filety z okonia.

Gospodarstwo rybackie w Ełku (34 km), tel. 087 610 21 71, 
otwarte w pon.-pt. 7.00-17.00, w sobotę 8.00-17.00, nie-
dzielę 8.00-16.00, ryby ze stawu: karp, szczupak, sum, 
amur, tołpyga, karaś złoty, karaś srebrny, lin, ryby wędzo-
ne.

Gospodarstwo rybackie w Augustowie (32 km), tel. 698 
121 590, ul. Hoża, otwarte w pon.-pt. 7.00-17.00, w sobotę 
i niedzielę nieczynne, świeże ryby z połowu: szczupak, lin, 
sielawa, sieja, sandacz, okoń, leszcz, płotka.

Zajazd Zaścianek (19 km), Barszcze, www.zajazdzascianek.pl, 
menu: spory wybór ryb, m.in. okoń mazurski, lin, sandacz, 
sielawa; spory wybór dań mięsnych i mącznych, dania re-
gionalne, domowe desery; w tygodniu dania lunchowe; 
duży plac zabaw z dmuchanym zamkiem, trampoliną, itp.

Ogródek Pod Jabłoniami w Augustowie (33 km), ul. Rybac-
ka 3 przy bulwarach rzeki Netty, www.podjabloniami.pl, 
menu: dania z grilla, ryby z patelni, burgery, sałatki, plac za-
baw dla dzieci, głównie stoliki na powietrzu, ale zadaszone; 
spod restauracji można wybrać się na przejażdżkę katama-
ranem – polecamy do Doliny Rospudy.

RYBY ŚWIEŻE, WĘDZONE

POLECANE RESTAURACJE



Regionalne Centrum Rekreacji  „Kaktusik” w Augu-
stowie (33 km), ul .  29 Listopada 2, www.kaktusik.
augustow.pl, miejsce dla rodzin z dziećmi: plac zabaw, 
zagrody ze zwierzętami, itp., w karczmie menu urozma-
icone: pizza z pieca, ryby, kaczka, desery, lody, itp.

Tawerna Fisza Concept by Marcin Budynek _ Augu-
stów (33 km), ul .  Rybacka 12 – kuchnia autorska, 
ryby, obiady, kuchnia polska – polecana restauracja.

Stołówka „Ełczanka” w Ełku (29 km), ul. Suwalska 69, www.
elczanka.eu, tylko pon.-pt., proste domowe i bardzo smacz-
ne jedzenie, szczególnie polecamy kartacze serwowane 
we wtorki i czwartki

Pub „Smętek” w Ełku (33 km), ul. Pułaskiego 19, www.
smetek.pl restauracja, na pływającym pomoście z zagrodą 
dla dzieci z możliwością wynajęcia sprzętu wodnego, 
menu: proste, specjalnością jest Kociołek Smętka z pieca, 
mięsa, ryba, sałatki, pizza na cienkim cieście, miody pitne.

„Między wierszami” w Ełku (33 km), ul. Nadjeziorna 2g, 
www.miedzywierszami.net, restauracja z autorskim orygi-
nalnym menu (m.in. oryginalne zupy, stek, dorsz, risotto, 
jarmuż), nad jeziorem Ełk, ładne wnętrze (sofy, fotele), ką-
cik dla dzieci, menu dla dzieci.

„Jazz Club Papaja” w Ełku (33 km, ul. Pułaskiego 26, www.
jazzclubpapaja.pl, restauracja nad jeziorem, na dole ka-
wiarnia z lodami, menu letnie: chłodnik, kaczka, dorsz na 
dyni, pasty, menu dziecięce.



Ełcka Kolej Wąskotorowa – wybudowana w latach 1912-
1918 uznana za cenny zabytek kultury technicznej; od 
1991 r. wpisano ją do rejestru zabytków; w sezonie letnim 
codzienne wycieczki na trasie Ełk – Sypitki – Ełk, informa-
cja nr (87) 610 00 00.

Baseny: w Ełku (ul. Piłsudskiego 29, basen sportowy i rekre-
acyjny wyposażony w masaże wodne, wodospady, wodotry-
ski, bicze wodne, 12 łóżek do hydromasażu, siłownię wodną 
(rowerki do aqua spinningu, bieżnia), 5 zjeżdżalni dziecięcych, 
liny do wspinaczki tzw. małpi gaj, beczka, kosze do gry w ko-
szykówkę wodną, zjeżdżalnia 106 m długości, jacuzzi 5 oso-
bowe, sauny: 2 sauny suche, 2 sauny parowe, sauna infra-red 
(podczerwień) – do 55° C, grota lodowa – ok. – 15° C) i w 
Augustowie (ul. Sucharskiego 15, godziny otwarcia codzien-
nie 6.00-22.00 basen sportowy i rekreacyjny z urządzeniami 
do hydromasażu, brodzik dla małych dzieci z parasolem wod-
nym i małą zjeżdżalnią, zjeżdżalnia wodnej o długości 96 m, 
dwie wanny do hydromasażu (jacuzzi), sauny sucha i parowa. 

Kina: w Ełku Planet Cinema w Galerii Handlowej Brama 
Mazur (ul. Plac Miejski 1, k. Dworca Kolejowego PKP, reper-
tuar: www.planetcinema.pl/elk) oraz w Ełckim Centrum 
Kultury (ul. Wojska Polskiego 47, repertuar: www.eck.elk.pl/
index.php/kino/repertuar) i w Augustowie Kino Iskra (ul. 3 
Maja 38, repertuar: www.kino-iskra.pl)  

SPRAWDZONE PROPOZYCJE 
TAKŻE NA NIEPOGODĘ



Wyciąg nart wodnych i wakeboardu w Augustowie w 1999 r. 
(jako pierwszy w Polsce) położony nad jeziorem Necko, ul. 
Zarzecze, otwarty w lipcu –sierpniu w godz. 10.00-19.45, 
tel. 519 421 897

Park linowy w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, tel. 665 682 280, 
trasa mini dla dzieci 3-13 lat, trasa średnia dla dzieci powy-
żej 8 lat, trasa wysoka dla młodzieży i dorosłych.

Korty tenisowe w Augustowie, ul. Tytoniowa 1, czynne w 
sezonie 8.00-20.00, rezerwacje oraz obsługa kortów: tel. 
519-421-898, 

Korty tenisowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 27, czynne pon.-pt. 
7.00-22.00, sob.-niedz. 9.00-21.00, rezerwacje tel. 87 610 
38 38 wew. 142.

Wiadukty w Stańczykach (82 km): mosty powstały w la-
tach 1907-1923 i wyglądem przypominają rzymskie akwe-
dukty Pont du Gard – stąd nazywa się je też “Akwedukty 
Puszczy Rominckiej”. To jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych budowli na Mazurach. Wiadukty należą do najwyż-

AKT YWNIE W OKOLICY

POLECANE WYCIECZKI 
JEDNODNIOWE



szych w Polsce: mają 180 metrów długości i do 36 metrów 
wysokości. Możliwość zwiedzania od 8:00 rano do zacho-
du słońca.

Kadzidłowo (110 km): spacer po Parku Dzikich Zwierząt w 
Puszczy Piskiej (szczególna atrakcja dla dzieci – możli-
wość karmienia i głaskania saren, bocianów, ale spacer z 
przewodnikiem, który opowiada o poszczególnych zwie-
rzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony 
jest fascynujący także dla dorosłych, w lecie zwiedzanie 
Parku jest możliwe od godziny 9:30 do godziny 18:00, in-
formacja: 087 425 73 65) połączony z fantastycznym po-
siłkiem w Oberży Pod Psem (mieści się w drewnianym 100 
letnim zabytkowym budynku, a w osadzie poza Oberżą 
znajduje się muzeum „Mazurska chata podcieniowa z po-
czątku XIX wieku”, kuchnia Oberży opiera się na lokalnych 
i ekologicznych produktach z własnego gospodarstwa, le-
piej zarezerwować stolik tel. 601 094 641, przy Oberży). 
Wycieczką do Kadzidłowa można połączyć ze zwiedze-
niem Leśniczówki w Praniu (8 km od Rucianego-Nidy, 
Muzeum K.I. Gałczyńskiego, latem liczne koncerty i wyda-
rzenia kulturalne, tel. 087 425 62 48).

Tykocin (104 km): klimatyczne miasteczko, w którym prze-
bywali królowie oraz książęta polscy, duża liczba zabyt-
ków, a przede wszystkim zachowany oryginalny układ 
przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części 
żydowskiej, z Wielką Synagogą ul. Kozia 2, druga co do 
wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce, tel. 509 
336 597); posiłek w Restauracji Tejsza (kuchnia regionalna, 
dania popisowe to: Cymes Świąteczny serwowany z kaszą 
gryczaną lub kuglem i Kreplech, czyli pierogi z wołowiną, 
tel. 728374728).



POGOTOWIE 112 (instrukcja dot. dojazdu karetki: wieś Li-
sewo, gmina Kalinowo, z Ełku droga na Pisanicę, następnie 
na Borzymy – przed Borzymami zjazd w prawo zgodnie 
ze znakiem „Lisewo 7”);

Szpital Miejski w Ełku (34 km), ul. Baranki 24; 

Szpital w Augustowie (34 km), ul. Szpitalna 12;

Lekarz pierwszego kontaktu w Borzymach (8 km), Borzy-
my 5: tel. 087 629 82 22;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK w Kali-
nowie (13 km), lekarz pierwszego kontaktu, gabinet zabie-
gowy, itp. ul. Szkolna 1, tel. 087 629 84 28; UWAGA: jest 
możliwość przyjazdu lekarza do Lisewa na wizytę domową; 

Dentysta w Kalinowie (13 km): Krzysztof Sacharzewski, ul. 
Szkolna 1, telefon 087 629 86 52;

Pediatra z Ełku Uwelinali Hirsztritt, tel. 601 35 11 25.

SZPITALE I LEKARZ


