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BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA 
W REJONIE KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO

Streszczenie

Kanał Augustowski to bezcenne, unikatowe w skali europejskiej dzieło 
budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Stanowi świadectwo 
wysokiego kunsztu technicznego i realizatorskich umiejętności polskich inży-
nierów wojskowych i cywilnych. Ta wodna arteria miała połączyć Wisłę – przez 
rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę – z Niemnem, a następnie przez 
rzekę Windawę – z portem nadbałtyckim Windawą. Ponieważ projektowany 
Kanał Windawski nie został zbudowany – Kanał Augustowski łączy się z Bał-
tykiem przez Niemen.

Kanał Augustowski bez wątpienia jest jednym z najciekawszych obiektów 
zabytkowych o charakterze drogi wodnej. Jest związany z rejonami Natura 2000 
oraz zawiłą historią. Celem pracy było zbadanie pod względem jakościowym 
i  ilościowym stanu bazy noclegowej i gastronomicznej Augustowa i  rejonu 
Kanału augustowskiego. Do przeprowadzenia badań zebrano informacje 
o  bazie noclegowej i  gastronomicznej na całym polskim odcinku Kanału, 
ankietyzacji poddano 200 osób. Wyliczono średni pobyt, określono jakość 
bazy noclegowej i gastronomicznej. Całość zilustrowano w tabelach. Artykuł 
ma charakter badawczy.
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Wstęp

Kanał Augustowski jest bezcennym, unikatowym w  skali europejskiej 
dziełem budownictwa wodnego pochodzącym z pierwszej połowy XIX wie-
ku. Stanowi świadectwo wysokiego kunsztu technicznego i  realizatorskich 
umiejętności polskich inżynierów wojskowych i cywilnych. Ten wodny szlak 
miał połączyć Wisłę – przez rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę 
– z Niemnem, a następnie przez rzekę Windawę – z portem nadbałtyckim 
Windawą. Ze względu na fakt, iż Kanał Windawski nigdy nie został zbudowany 
– Kanał Augustowski pośrednio łączy się z Bałtykiem przez Niemen. Twórcą 
Kanału i kierownikiem robót pierwszego etapu budowy był podpułkownik 
Ignacy Prądzyński, w późniejszym okresie generał z Powstania Listopadowego. 
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Pomysł i idea powstania Kanału była związana z nałożeniem przez Prusy ceł 
w handlu przez port w Gdańsku. Zakończenie sporu z Prusami spowodowało 
zaniechanie budowy windawskiego odcinka arterii. Kanał Augustowski został 
wykorzystywany tylko w lokalnie – służył do przewozu towarów i fl isu drewna 
do Wisły i Niemna. W latach międzywojennych stał się niemałą atrakcją tury-
styczną jako malowniczy krajobrazowo szlak kajakowy, żeglarski i komunikacji 
statkami pasażerskimi. Taką też funkcję zaczął pełnić po II wojnie światowej 
na polskim odcinku. Jego długość – od śluzy Dębowo nad Biebrzą do śluzy 
Niemnowo na Białorusi – wynosi 101,2 km (z czego po stronie białoruskiej – 
19,45 km).

Kanał Augustowski prowadzi przez Białobrzegi, kolejno przez Augustów, 
a stąd rozchodzi się w kierunku jezior i stawów: Necko, Białe, Studzieniczne, 
Ślepe, Staw Gorczycki, Orlewo, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo Duże i Małe, 
Mikaszówek. Na trasie Kanału znajdują się wsie letniskowe Studzieniczna, 
Płaska, Mikaszówka, a  również – nad pobliskim jeziorem Serwy – wsie Serwy, 
Sucha Rzeczka i Małowiste.

System wodny Kanału Augustowskiego składa się z 18 śluz (3 na terytorium 
Białorusi). Od śluzy Dębowo (109,92 m n.p.m.) do śluzy Gorczyca (124,73 
m.n.p.m.) wyrównują one wznoszącą się różnicę poziomów, która wynosi 14,81 
m. Od szczytowego punktu w Gorczycy poziom wód przez kolejne śluzy, aż do 
ostatniej w Niemnowie (92,96 m.n.p.m.) obniża się o 31,77 m. Niedobór wody 
od śluzy Swoboda uzupełnia – przez ciek Suchej Rzeczki – jezioro Serwy oraz 
poniżej śluzy Sosnówek rzeka Czarna Hańcza; w części południowej Kanału 
podobną rolę pełni jezioro Sajno. Przy każdej śluzie znajduje się jaz, który pełni 
funkcję upustu nadmiaru wody. Przez większość śluz przerzucone są mosty 
dróg lokalnych.

Ponad 82 km trasy wodne cieszą się popularnością wśród turystów, po-
dobnie jak śluzy. Jedną z najmniej popularnych śluz jest śluza Dębowo (1-2 
śluzowania dziennie do kilkudziesięciu w  sezonie), zaś jedną z najbardziej 
popularnych jest śluza Paniewo i Sosnówek. 

Do dyspozycji turystów jest wiele obiektów noclegowych, biwaków, pól 
campingowych, prywatnych kwater, pensjonatów, hoteli i moteli. Jednak stan-
dard tych wszystkich obiektów jest bardzo zróżnicowany. Bardzo interesująca 
jest również baza gastronomiczna. 

Omówienie wyników 

Baza noclegowa pod względem ilościowym jest bardzo rozbudowana, ale 
jakościowo bardzo zróżnicowana. Według analizy autorów, do dyspozycji gości 
przyjeżdzających nad kanał augustowski są 2 hotele, 2 pensjonaty, 23 obiekty 
hotelarskie, 20 ośrodków wczasowo-wypoczynkowych, 3 schroniska, 15 pól 
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namiotowych. W rejonie Kanału Augustowskiego można wynająć 58 domków 
letniskowych w sumie na 390 osób. Najliczniejszymi obiektami noclegowymi 
są kwatery prywatne – na terenie Augustowa i okolic jest ich 111, a na całej 
długości polskiego odcinka Kanału Augustowskiego – 95. W sumie wszystkie 
kwatery prywatne mogą pomieścić 1392 osoby. Ceny są uzależnione od stan-
dardu, liczby dób spędzonych w obiekcie oraz od sezonu. 

Tabela 1. Długość pobytu nad Kanałem Augustowskim
Długość pobytu % odpowiedzi

1 dzień 11
Od 2 do 5 dni 23

Do 7 dni 33
Od 8 do 14 dni 27
Powyżej 15 dni 6

Źródło: badania własne.

Najczęściej osoby badane skorzystały z noclegu w obiektach hotelarskich 
– 23% i kwater prywatnych – 33%, z pensjonatów – 11% i campingów – 13%. 
Większość respondentów odwiedziło Augustów i  jego rejony w celach tury-
stycznych. Tylko 3% stanowiły wyjazdy w celu podjęcia pracy. W większości 
pobyt w tym rejonie wynosił do 7 dni – 33%, a  27% respondentów zdecydowała 
się na pobyt do 8-14 dniowy. Jednodniowe odwiedziny Kanału Augustowskiego 
stanowiły 11% wszystkich odpowiedzi.

Większość ankietowanych – 56% uznało bazę noclegową za bardzo dobrą, 
30% za dobrą. Szczegółowe wyniki zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2. Jakość bazy noclegowej
Jakość % odpowiedzi

1 1
2 2
3 11
4 30
5 56

Źródło: jak w tabeli 1.

Jakość gastronomii

Zadowolenie gości z usług gastronomicznych jest trudnym elementem do 
zbadania. W wielu przypadkach badania nad jakością lokali gastronomicznych 
są wynikami odczuć gości. Wśród ankietowanych 47% było zadowolonych, 
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a 44% respondentów miała przeciwne zdanie. Tylko 9% osób zapytanych nie 
miała zdania. Szczegółowe wyniki zamieszczono w tabeli 3. 

Tabela 3. Zadowolenie gości z  gastronomii w rejonie Kanału 
Augustowskiego

Zadowolenie % odpowiedzi
Bardzo niezadowoleni 23

Niezadowolenie 21
Trudno powiedzieć 9

Zadowoleni 35
Bardzo zadowoleni 12

Źródło: jak w tabeli 1.

Jakość i  lokalizacja obiektów gastronomicznych mają wpływ na często-
tliwość przyjazdów turystów czy osób odwiedzających. Augustów ma dość 
dobrze rozbudowaną infrastrukturę gastronomiczną, różnorodność jej wpływa 
pozytywnie na postrzeganie miasta. Jednak oddalając się od miasta liczba 
obiektów, ich różnorodność oraz jakość zdecydowanie ulegają pogorszeniu. 

Osoby ankietowane bardzo często wykazywały różnice między obiektami 
w Augustowie a obiektami na trasie Kanału. Chociaż liczba obiektów gastro-
nomicznych wzdłuż Kanału Augustowskiego nie jest duża, to ich położenie jest 
bardzo atrakcyjne, z czym zgodziło się 64% badanych (20% badanych określiło 
je jako mało atrakcyjne). 26% osób stwierdziło, iż gastronomia w samym Augu-
stowie nie ma atrakcyjnego położenia, a 41% z tą opinią się nie zgodziło. Pełne 
zestawienie opinii umieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Atrakcyjność położenia obiektów gastronomicznych 
w Augustowie i okolicach (w %) 

Ocena atrakcyjności Augustów Okolice
1 12 7
2 14 13
3 33 16
4 20 21
5 21 43

Źródło: jak w tabeli 1.

Dostępność do lokali gastronomicznych, odległość, godziny otwarcia – to 
czynniki, które mogą zdecydować o ich atrakcyjności. Ponadto obecność par-
kingu dla samochodów, czy też rowerów, motocykli, a także położenie obiektu 
nad wodą, możliwość pozostawienia bezpiecznie kajaków czy łodzi pozytywnie 



120 Adam Mazur, Marcin Bekta

wpływają na chęć skorzystania z takiego obiektu. Około 40% osób badanych 
uważa, że dostępność do lokali gastronomicznych jest bardzo słaba. Podobna 
liczba ankietowanych nie zgadza się z tą tezą. Liczba osób średnio oceniających 
ten parametr wyniosła około 20%. 

Tabela 5. Dostępność do lokali gastronomicznych w Augustowie 
i okolicach (położenie, dojazd, godziny otwarcia) (w %)

Ocena dostępności Augustów Okolice
1 8 21
2 35 18
3 18 21
4 20 12
5 19 28

Źródło: jak w tabeli 1.

Różnorodność obiektów gastronomicznych i  ich liczba wpływa na cenę 
usługi i  jej konkurencyjność. Wśród wszystkich ankietowanych 56% uważa 
ceny w obiektach gastronomicznych w Augustowie i okolicach za dość niewy-
górowane. Tylko 20% osób stwierdziło, że usługi gastronomiczne są bardzo 
drogie. 

Tabela 6. Ceny usług gastronomicznych w Augustowie i okolicach
Ceny % odpowiedzi

Bardzo wysokie 9
Wysokie 11
Średnie 24
Niskie 43

Bardzo niskie 13 
Źródło: jak w tabeli 1.

W przypadku określenia wysokości cen usług hotelowych i gastronomicz-
nych i ich postrzegania przez gości można zauważyć, że 56% badanych uznało 
je za niskie, ale gdy określamy stosunek jakości do ceny, tylko 45% badanych 
uważa ten stosunek za bardzo dobry. 28% badanych negatywnie ocena stosunek 
jakości do ceny. 
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Tabela 7. Stosunek jakości do ceny w ocenie usług hotelowych 
i gastronomicznych w Augustowie i okolicach

Stosunek jakości do ceny % odpowiedzi
Bardzo dobry 9

Dobry 36
Średni 27

Negatywny 23
Bardzo negatywny 5

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Kanał Augustowski przyciąga co roku rzesze odwiedzających i turystów. 
Do ich dyspozycji pozostaje bardzo zróżnicowana baza noclegowa i gastro-
nomiczna. Największą wadą infrastruktury noclegowej tego regionu jest brak 
kategoryzacji. W okresie letnim przeważają pobyty powyżej 5 dni. Turyści 
korzystali głównie z bazy kwater prywatnych – 34% respondentów wybrało 
takie obiekty. Bardzo interesujące jest, że 86% badanych dobrze ocenia bazę 
noclegową. 44% ankietowanych pozytywnie ocenia gastronomię. Większość 
uważa, że gastronomia ma swoje punkty usługowe w korzystnych miejscach. 
Koszty, które trzeba ponieść korzystając z niej zostały ocenione bardzo po-
zytywnie – 56% oceniło je jako niewygórowaną. Jednak stosunek jakości do 
ceny nie jest już tak oczywisty. Należy jednak uznać, że mimo wielu wad, 
baza noclegowa i gastronomiczna, zwłaszcza w Augustowie, jest na dobrym 
poziomie. Największą wadą gastronomii w Augustowie jest krótki czas otwarcia 
obiektów. Zdecydowanie słabiej oceniono gastronomię w okolicach mało popu-
larnych śluz Kanału Augustowskiego. Mimo dobrych opinii, baza noclegowa 
tego rejonu uważana jest za mało nowoczesną. 

Artykuł jest wynikiem realizacji zadania badawczego realizowanego w ramach 
działalności statutowej w roku 2014 w Wydziale Turystyki i Rekreacji SGTIR pt: 
„Analiza stanu turystyki w rejonie Kanału Augustowskiego”
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Accommodation and Catering Base in the Area of 
Augustów Canal

Summary

Th e Augustów Canal is a priceless, unique in the European scale creation 
of hydro engineering from the fi rst half of the 19th century. It is an evidence of 
the high technical art and realising skills of Polish military and civil engineers. 
Th is water artery had to join the Vistula River – by the Narew, Biebrza, Netta, 
and Czarna Hańcza Rivers – with the Niemen River, and then, through the 
Windawa River, with the Baltic Sea port Windawa. As the projected Windawski 
Canal has not been constructed, the Augustów Canal is connected with the 
Baltic Sea by the Niemen River.

Th e Augustów Canal is undoubtedly one of the most interesting listed 
buildings of the waterway nature. It is connected with the Natura 2000 regions 
as well as with tingled history. An aim of this article was to investigate in 
terms of quality and quantity the state of accommodation and catering base of 
Augustów and the region of Augustów Canal. For the purpose of research the 
authors collected information on the accommodation and catering base across 
the entire Polish section of Canal and interviewed 200 people. Th ey computed 
the average stay, determine the quality of accommodation and catering base. 
Th e whole study is illustrated with tables. Th e article is of the research nature.

Key words: Augustów Canal, tourism, waterway, accommodation.
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