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W rozwa˝aniach o historii kultury materialnej wa˝nà 
rol´ odgrywajà dzie∏a in˝ynierskie, stanowiàce do-
wód osiàgni´cia przez ich twórców mistrzowskie-
go stopnia doskona∏oÊci technicznej, a cz´sto rów-
nie˝ niezwyk∏ej sprawnoÊci organizacyjnej. Takim 
w∏aÊnie dzie∏em jest Kana∏ Augustowski. Twórcy 
kana∏u zastosowali wiele nowatorskich rozwiàzaƒ, a 
rozmach i tempo budowy, oraz jakoÊç wykonanych 
prac, zas∏ugujà na najwy˝sze uznanie.

Przyczyny powstania kana∏u
Kana∏ Augustowski powsta∏ w wyniszczonym woj-
nami Królestwie Polskim, wasalnym paƒstwie, 
liczàcym oko∏o 4 milionów mieszkaƒców i po-

wierzchni wynoszàcej zaledwie 128,5 tysiàca km2. 
Szansà dla rozwoju Królestwa by∏y jego autonomia 
gospodarcza oraz rola, jakà w Radzie Administra-
cyjnej odgrywa∏ pragmatyczny ekonomista, mini-
ster przychodów i skarbu, ksià˝´ Franciszek Xawe-
ry Lubecki-Drucki. 
Na poczàtku XIX wieku drogi wodne stanowi∏y je-
dyne szlaki, którymi na du˝à skal´ transportowa-
no towary masowe. Kontrola nad drogami wodny-
mi dawa∏a du˝e mo˝liwoÊci wp∏ywu na wymian´ 
handlowà, a tym samym na rozwój danego regio-
nu. Zagro˝eniem dla gospodarki Królestwa Polskie-
go by∏ brak dost´pu do morza i mo˝liwoÊç zablo-
kowania eksportu przez Prusy, do których nale˝a∏y 
porty le˝àce u ujÊcia Wis∏y i Niemna. To potencjal-
ne zagro˝enie zmieni∏o si´ szybko w realnà groêb´ 
wraz z post´pujàcym wzrostem ce∏, a nast´pnie 
wojnà celnà, rozpocz´tà przez Prusy w 1823 roku 
(tabela 1). Pruskie c∏a d∏awi∏y nie tylko gospodark´ 
Królestwa Polskiego, gro˝àc jej za∏amaniem, ale 
stworzy∏y równie˝ zagro˝enie dla pó∏nocno-zachod-
nich rejonów Rosji. W zaistnia∏ej sytuacji, w∏adze 
Rosji i Królestwa Polskiego podj´∏y dzia∏ania, któ-
rych celem by∏o otwarcie po∏àczenia wodne-
go z Ba∏tykiem poza obszarem Prus. Projektowa-
na droga wodna mia∏a biec od Wis∏y, poczàtkowo 
rzekami: Bugiem, Narwià i Biebrzà, nast´pnie 
kana∏ami oraz skanalizowanymi rzekami Nettà 
i Czarnà Haƒczà do Niemna, dalej Niemnem, 
Dubissà do ujÊcia jej dop∏ywu Szarszy, kana∏em 
do rzeki Windawy i dalej Windawà do jej ujÊcia do 
Ba∏tyku, gdzie znajdowa∏ si´ port Windawa, któ-
ry zamierzano znacznie rozbudowaç. Przyj´to za-
sad´, ˝e ka˝da ze stron wykona prace samodziel-
nie na swoim terytorium. Polacy mieli wybudowaç 
drog´ wodnà od Biebrzy do Niemna, Rosjanie zaÊ 
od Niemna do Windawy. Prace regulacyjne Bie-
brzy, oddzielajàcej Królestwo Polskie od Cesarstwa 
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Kana∏ Augustowski 
– przyk∏ad trwa∏oÊci betonu
Kana∏ Augustowski by∏ miejscem, gdzie po raz pierwszy na tak du˝à 
skal´ u˝yto spoiwa hydraulicznego, uzyskanego w wyniku wypalania 
sztucznie zestawionych mieszanin surowców ilastych i wapna. 
„Cement augustowski” doskonale spe∏ni∏ swojà rol´. Kana∏ przetrwa∏ 
do dziÊ w niemal niezmienionej formie i pozostaje nadal atrakcyjnym 
szlakiem wodnym dla ˝eglugi pasa˝erskiej i rozwijajàcego si´ 
z ka˝dym rokiem ruchu turystycznego. Up∏ywa w∏aÊnie 180 lat od 
rozpocz´cia budowy kana∏u i wydaje si´, ˝e warto przypomnieç 
dzieje tej wielkiej dziewi´tnastowiecznej inwestycji komunikacyjnej.

Produkt

C∏o od ∏asztu (60 korcy*) w talarach

Konwencja z 
19.12.1818

Podwy˝ka ce∏ 
w roku 1821

C∏a represyjne 
w roku 1823

pszenica
˝yto
j´czmieƒ
owies
groch

31/2
11/6
1

2/3
3

33/4
11/2
11/4
3/4
3

10
10
10
10
10

* korzec nowopolski (u˝ywany w Królestwie Polskim) = 128 litrów

Tabela 1. C∏a pruskie 
nak∏adane na produkty Kró-
lestwa Polskiego
(dane zaczerpni´te z pracy 
S. Smolki: Polityka Lubec-
kiego przed Powstaniem Li-
stopadowym. Kraków 1907)

Rys. 1. Droga wodna od 
Biebrzy do Niemna

MEW Ma∏a Elektrownia Wodna
miejscowoÊç
jezioro
jaz (upust)
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Rosyjskiego, zorganizowano w ten sposób, ˝e stro-
ny wykonywa∏y poszczególne zadania samodziel-
nie na swoich brzegach, w Êcis∏ym uzgodnieniu za-
kresu prac z sàsiadem. 
PomyÊlana tak droga wodna stanowi∏a nie tylko 
imponujàce przedsi´wzi´cie techniczne, ale mia∏a 
równie˝ „zmi´kczyç” stanowisko Prus w rokowa-
niach celnych. Tak te˝ si´ sta∏o. Nowy uk∏ad za-
warty z Prusami w marcu 1825 roku, a wi´c ju˝ 
po rozpocz´ciu budowy, przewidywa∏ znacznie 
mniejsze op∏aty celne ni˝ te, które obowiàzywa∏y 
w 1823 roku. 

Budowa kana∏u
SpoÊród postaci zwiàzanych z powstaniem Kana∏u 
Augustowskiego na pierwszy plan wysuwajà si´ 
zdecydowanie Franciszek Xawery Lubecki-Druc-
ki – spritus movens ca∏ego przedsi´wzi´cia oraz 
Ignacy Pràdzyƒski – twórca projektu technicznego 
kana∏u i jego g∏ówny realizator.
Pomys∏ budowy kana∏u ksià˝´ Lubecki przedsta-
wi∏ carowi Aleksandrowi I latem 1822 roku. De-
cyzje zapad∏y szybko, a organizacjà budowy zaj´∏o 
si´ wojsko, gdy˝ car zleci∏ ca∏oÊç prac bratu, wiel-
kiemu ksi´ciu Konstantemu, który wiosnà 1823 
rozkaza∏ genera∏owi Maurycemu Hauke, szefo-
wi Kwatermistrzostwa Generalnego, sporzàdzenie 
projektu technicznego i rozpocz´cie prac przygoto-
wawczych. Ten z kolei, do wykonania prac wyzna-
czy∏ podpu∏kownika Ignacego Pràdzyƒskiego, który 
o swej nominacji pisa∏:
Ja si´ zrazu wzbrania∏em. Poniewa˝ istotnie 
nie mia∏em si´ za dostatecznie usposobionego 
w cz´Êci technicznej. Przecie˝ nalegania mego 
zwierzchnika przemog∏y mój upór. Mówi∏ mi on 
i to doÊç sprawiedliwie: „Ja na ˝aden sposób nie 
mog´ ksi´ciu powiedzieç, ˝e w polskich korpu-
sach artylerii, in˝ynierii i kwatermistrzostwa nie 
mam ofi cera, co by potrafi ∏ zrobiç projekt kana∏u. 
JeÊli sam si´ nie chcesz tego podjàç, powiedz mi, 
ale pod odpowiedzialnoÊcià twego sumienia, kto 
to lepiej od ciebie zrobi?”.
Wyjecha∏em wi´c w Augustowskie, zabraw-
szy ze sobà ca∏à bryk´ ksià˝ek, z których do-
piero w drodze uczy∏em si´ sztuki zak∏adania 
kana∏ów, prostowania rzek itp. W latach 1823-24 
wykona∏em dok∏adny projekt ca∏ego dzie∏a, któ-
re nast´pnie dokonane zosta∏o... Jeszcze nie by∏ 
projekt wykoƒczony, ale tylko by∏a niewàtpliwoÊç 
o mo˝liwoÊci jego wykonania, gdy przyszed∏ carski 
ukaz, aby niezw∏ocznie wzi´to si´ do dzie∏a...
Ogólny nadzór nad budowà kana∏u powierzono do-
wódcy korpusu in˝ynierów genera∏owi Janowi Mal-
let de Granville-Malletskiemu, zaÊ kierownictwo 
prac Pràdzyƒskiemu, który przewidywa∏ ca∏kowite 
zakoƒczenie inwestycji po up∏ywie 8-10 lat, zaÊ 
ruch statków po kanale, ju˝ po trzech, czterech la-
tach. Wybuch powstania listopadowego spowodo-
wa∏ przerwanie budowy, która by∏a w tym czasie 
na tyle zaawansowana, ˝e Komisja Rzàdowa Woj-
ny raportowa∏a w styczniu 1831 roku: „Kana∏ Au-
gustowski przeprowadzony jest do tego stanu, i˝ 
∏àczy Wis∏´ z Niemnem”.
Po upadku powstania w∏adze Królestwa 
zdecydowa∏y si´ kontynuowaç budow´ i w sierp-
niu 1833 roku zawar∏y umow´ z Bankiem Polskim, 
zobowiàzujàc go do dokoƒczenia prac i uruchomie-

nia kana∏u. Kierownictwo budowy objà∏ major Teo-
dor Urbaƒski, który dokona∏ szeregu zmian w pro-
jekcie Pràdzyƒskiego, zwi´kszajàc mi´dzy innymi 
liczb´ Êluz i przeprojektowujàc kanalizacj´ Czar-
nej Haƒczy. Uruchomienie kana∏u na ca∏ej d∏ugoÊci 
nastàpi∏o w 1839 roku (rys. 1). 
SzerokoÊç dna kana∏u wynosi∏a 11,5 m, a mini-
malna g∏´bokoÊç 1,5 m. Po jednej stronie kana∏u 
zaprojektowano drog´ holowniczà o szerokoÊci 
2,5 m. Ca∏kowita d∏ugoÊç kana∏u od po∏àczenia 
z Biebrzà w D´bowie (ujÊcie Netty) do po∏àczenie 
z Niemnem w Niemnowie wynosi 101,2 km, 
z czego oko∏o 44,9 km stanowià sztuczne prze-
kopy, 21,3 km jeziora, a nieco ponad 35 km ure-
gulowane koryta rzek Netta i Czarna Haƒcza. 
Przed∏u˝eniem kana∏u, ∏àczàcym go z Narwià, 
które wymaga∏o równie˝ wykonania wielu prac, 
jest ponad 70 km odcinek dolnej Biebrzy. Stano-
wisko szczytowe kana∏u wznosi si´ na wysokoÊç 
125 m nad poziom morza, zaÊ ró˝nice poziomów 
do po∏àczeƒ z Biebrzà i z Niemnem wynoszà od-
powiednio 55 m i 39 m. W celu wyrównania tych 
ró˝nic, na trasie kana∏u wybudowano 18 Êluz; 16 
Êluz jednokomorowych oraz po jednej dwu- (Pa-
niewo) i trzykomorowej (Niemnowo). Zbudowano 
równie˝ 22 upusty, 14 mostów zwodzonych, 65 
mostów zwyk∏ych oraz 21 domów dla pracowni-
ków obs∏ugujàcych kana∏.
Budowle kana∏u, zw∏aszcza hydrotechniczne, wy-
konane zosta∏y bardzo starannie. Âciany komór 
Êluzowych zbudowano z kamieni polnych i obli-
cowano ceg∏à spojonà zaprawà z wapna hydrau-
licznego. Do oblicowania elementów Êluz najbar-
dziej nara˝onych na uszkodzenie u˝yto ciosów 
z piaskowca. Dna komór, w zale˝noÊci od rodza-
ju pod∏o˝a, wykonane by∏y z drewna lub kamieni 
spojonych zaprawà hydraulicznà. Okute, wzmoc-
nione ˝elaznymi Êciàgaczami, d´bowe wrota ko-
mór wspiera∏y si´ i obraca∏y w dolnej cz´Êci Êluzy 
na czopach, zaÊ w jej górnej cz´Êci w stalowych 
obejmach. Do nape∏niania i opró˝niania komór Êluz 
s∏u˝y∏y otwory we wrotach, zamykane i otwierane 
przy pomocy zastawek motylkowych, poruszanych 
mechanizmem Êrubowym, sterowanym przy u˝yciu 
d∏ugich belek-dêwigni, wykorzystywanych równie˝ 
wspó∏czeÊnie.
Na budowie kana∏u, w okresie najwi´kszego nasi-
lenia prac zatrudniano od 5 do 7 tysi´cy pracowni-
ków. DoÊç powszechnie panujàca opinia, ˝e Kana∏ 
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Fot. 1. Jeden z fi larów mo-
stu zwodzonego przy gra-
nicznej Êluzie Kurzyniec, 
wykonany z XIX-wiecznych 
prefabrykatów betonowych
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Augustowski budowa∏o wojsko, jest tylko po cz´Êci 
prawdziwa. Ofi cerowie-in˝ynierowie i podofi cero-
wie-saperzy kierowali pracami, wykonawcami byli 
zazwyczaj „przysposobieni do robót” cywile.
Kana∏ Augustowski by∏ w chwili ukoƒczenia bu-
dowy nowoczesnym, Êródlàdowym szlakiem wod-
nym, umo˝liwiajàcym ruch ∏odzi o ∏adownoÊci 
oko∏o 150 ton i maksymalnym zanurzeniu 1,2 m. 
Planowano, ˝e b´dà po nim kursowaç g∏ównie po-
pularne wówczas „berlinki”, p∏askodenne ∏odzie, 
których ca∏kowita d∏ugoÊç dochodzi∏a do 43 m, 
szerokoÊç do 5 m, zaÊ zanurzenie przy pe∏nym 
obcià˝eniu wynosi∏o 0,8 m. Kana∏ stworzy∏ pod-
stawy do rozwoju gospodarczego ca∏ego re-
gionu, stanowiàc dogodnà oÊ komunikacyjnà i 
umo˝liwiajàc, poprzez powsta∏e spi´trzenia, wy-
korzystanie energii spadku wody do nap´du 
ró˝norakich urzàdzeƒ. Nie bez znaczenia by∏ rów-
nie˝ wp∏yw kana∏u na stosunki wodne. O ograni-
czonym, w porównaniu z zamierzeniami, wykorzy-
staniu kana∏u zdecydowa∏y czynniki, których jego 
twórcy nie mogli przewidzieç.

Cement augustowski
WÊród wielu problemów, jakie pi´trzy∏y si´ 
przed budowniczymi kana∏u, znaczàcà rol´ 
odgrywa∏y trudnoÊci w pozyskiwaniu odpowied-
nich materia∏ów budowlanych. Zu˝ycie materia∏ów 
by∏o bardzo du˝e (tabela 2), a wielu zagadnieƒ 
nie mo˝na by∏o rozwiàzaç w sposób standardo-
wy. Szczególnie k∏opotliwy by∏ brak odpowiednich 
spoiw, odpornych na d∏ugotrwa∏e dzia∏anie wody. 
¸àczenie murów na sposób rzymski, zaprawami 

stanowiàcymi mieszaniny wapna i zmielonych ce-
gie∏, lub pra˝onej gliny, by∏o pracoch∏onne, a na-
rastanie wytrzyma∏oÊci zapraw nast´powa∏o zbyt 
wolno. Próby wypalania naturalnego wapna hy-
draulicznego z lokalnych z∏ó˝ wapieni wypad∏y 
niepomyÊlnie. Negatywne wyniki da∏y równie˝ ba-
dania szeregu próbek surowców wapiennych po-
branych z rejonu kana∏u, wykonane w Warszawie 
przez profesora Józefa Nowickiego oraz poszukiwa-
nia odpowiednich wapieni prowadzone przez Hen-
ryka Rossmanna na terenie Kielecczyzny. 
TrudnoÊci wynikajàce z braku odpowiedniego spo-
iwa pokonano, podejmujàc na szerokà skal´ pro-
dukcj´ „cementu augustowskiego” (wapna hy-
draulicznego) z przygotowanych sztucznie miesza-
nin wapna hydratyzowanego i surowców ilastych. 
By∏o to na owe czasy wielkie novum i znaczàce 
osiàgni´cie techniczno-organizacyjne, gdy˝ od 
opublikowania w 1818 roku pionierskich prac z tej 
dziedziny przez Louis-Josepha Vicata min´∏o zale-
dwie kilka lat i nie by∏o przyk∏adów produkcji spo-
iw hydraulicznych realizowanej w tak wielkiej ska-
li, a s∏ynny patent Josepha Aspdina, którego autor 
opisuje sposób wytwarzania cementu portlandzkie-
go, zarejestrowany zosta∏ 21 paêdziernika 1824. 
Nale˝y zaznaczyç, ˝e cement Josepha Aspdina 
nie by∏ spoiwem najwy˝szej jakoÊci i w niewiel-
kim stopniu przypomina∏ produkowane obecnie 
cementy portlandzkie. Twórcy cementu augustow-
skiego znali prace Vicata, lecz pojawiajàce si´ nie-
kiedy wzmianki o korzystaniu przy budowie Kana∏u 
Augustowskiego z jego konsultacji sà legendà, 
wyros∏à zapewne na kanwie przyznania Vicato-
wi przez cara Miko∏aja II w 1839 roku orderu Êw. 
Anny II stopnia z diamentami za „po˝ytecznoÊç 
jego wynalazków dla Rosji”.
Na potrzeby Kana∏u Augustowskiego pracowa∏y 
wytwórnie wapna hydraulicznego w Bia∏obrzegach, 
Gorczycy i Starej Wólce. Szczegó∏owy opis produk-
cji spoiwa zawiera wydana w Warszawie w roku 
1829 praca Feliksa Pancera: „WiadomoÊci o robie-
niu i u˝yciu sztucznego wapna wodotrwa∏ego (hy-
draulicznego) przy Kanale Augustowskim”. Pro-
ces wytwarzania cementu augustowskiego prze-
biega∏ nast´pujàco: Wypalone wapno poddawa-
no gaszeniu i po usuni´ciu zanieczyszczeƒ oraz 
„niedopa∏u” dok∏adnie mieszano z materia∏em 
ilastym (siwà glinà), uzyskujàc zestaw surowco-
wy o sk∏adzie: 100 cz´Êci wapna hydratyzowa-
nego +25÷30 cz´Êci gliny. Z tak przygotowanego 
materia∏u formowano prostopad∏oÊcienne kszta∏tki, 
które po wysuszeniu wypalano przez 1÷1,5 doby, 
mielono i powtórnie wypalano. Wypalone kszta∏tki 
magazynowano w suchych wiatach, a nast´pnie 
przewo˝one je na miejsca budów, gdzie by∏y kru-
szone i mielone w odpowiednio du˝ych ˝arnach. 
Po odsianiu, materia∏ gaszono i mieszano ze 
zwyk∏ym ciastem wapiennym i piaskiem w drew-
nianych skrzyniach, uzyskujàc zaprawy, które sto-
sunkowo szybko wiàza∏y, a po stwardnieniu by∏y 
odporne na dzia∏anie wody. 
Cement augustowski zastosowano nie tylko do 
∏àczenia cegie∏ i kamieni w konstrukcjach mu-
rowych, ale równie˝ do produkcji prefabrykatów 
(kolejne novum), które wykorzystywano do budo-
wy Êluz i elementów mostów przeprowadzonych 
nad kana∏em. Przyk∏adem takiego zastosowania 

Rodzaj materia∏u Zu˝ycie

ceg∏a ceramiczna
˝elazo lane i kute
stal 
blacha
mosiàdz
o∏ów
ciosy kamienne
kamieƒ polny
drewno sosnowe
drewno d´bowe
wapno hydrauliczne

6445 tys. szt.
407,3 t
4,4 t
11,4 t
2,8 t
35,5 t

2,9 tys.m3

50,9 tys.m3

51,2 tys.m3

2,6 tys.m3

8336,9 t

Tabela 2. Materia∏y zu˝yte 
przy budowie Kana∏u Augu-
stowskiego
(dane zaczerpni´te z pra-
cy W. Wszelaczyƒskiego: 
Kana∏ Augustowski. Mono-
grafi a, ODGW w Warsza-
wie, Gdaƒsk 1994)

Fot. 2. Fragmenty rdzeni 
pobranych z trzonu Êciany 
Êluzy Kurzyniec
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elementów prefabrykowanych wykonanych z ce-
mentu augustowskiego sà dobrze zachowane fi -
lary nieistniejàcego ju˝ mostu przy Êluzie Kurzy-
niec (fot. 1).
Warto równie˝ zapami´taç, ˝e Feliks Pancer, bo-
daj jako pierwszy, u˝y∏ w swej rozprawie pisanej po 
polsku okreÊlenia beton. 
Betony wykonane na „cemencie augustowskim” 
okaza∏y si´ materia∏ami bardzo trwa∏ymi w suro-
wych warunkach klimatycznych Augustowszczy-
zny, a wykonane wspó∏czeÊnie odwierty w trzo-
nach Êluz potwierdzajà zadowalajàcy na ogó∏ stan 
badanych budowli (fot. 2). 

Dalsze dzieje kana∏u 
Koƒcowa faza budowy Kana∏u Augustowskiego 
przebiega∏a w warunkach odmiennych ni˝ prace 
prowadzone w latach 1825-30. Strona rosyjska 
przerwa∏a budow´ Kana∏u Windawskiego w 1831 
roku i nie powrócono do niej w póêniejszym okre-
sie. Kana∏ Augustowski nie stanowi∏ wi´c ju˝ cz´Êci 
drogi wodnej ∏àczàcej Wis∏´ z portem w Winda-
wie, lecz pozosta∏ jedynie po∏àczeniem Wis∏y z Nie-
mnem. 
Kana∏ administrowany by∏ do 1844 roku przez 
Bank Polski, a nast´pnie przez Zarzàd Komu-
nikacji Làdowych i Wodnych. Sp∏awiano nim 
g∏ównie drewno, niemniej jednak do 1852 roku, 
zanim otwarto granic´ pomi´dzy Królestwem Pol-
skim i Rosjà, kana∏ odgrywa∏ znaczàcà rol´ rów-
nie˝ w przewozie na Litw´ i do Kurlandii soli ka-
miennej. Na ca∏ej swej d∏ugoÊci by∏ eksploatowa-
ny do wrzeÊnia 1939 roku. Dzia∏ania wojenne 
spowodowa∏y zniszczenie lub uszkodzenie wielu 
urzàdzeƒ. Du˝y problem stanowi∏o równie˝ zami-
nowanie terenów przyleg∏ych do kana∏u.
Wytyczenie nowych granic paƒstwowych podzieli∏o 
Kana∏ Augustowski na cz´Êç polskà i bia∏oruskà. 
Âluza Kurzyniec sta∏a si´ Êluzà granicznà. Polsce 
przypad∏o nieco ponad 80 km kana∏u, Bia∏orusi 

Fot. 3. Âluza w Kudrykach

oko∏o 20 km. Po wojnie kana∏ odbudowany zo-
sta∏ tylko na terenie Polski i od roku 1950 utrzy-
mywany jest na odcinku 77,5 km w stanie pe∏nej 
˝eglownoÊci. SpoÊród 14 Êluz znajdujàcych 
si´ w granicach Rzeczpospolitej, dziewi´ç po-
siada oryginalnà XIX-wiecznà konstrukcj´, a w 
wi´kszoÊci pozosta∏ych zachowane zosta∏y orygi-
nalne trzony Êcian (fot. 3). Po stronie bia∏oruskiej 
kana∏ od czasu wojny nie by∏ eksploatowany i 
uleg∏ znacznej dewastacji. Obecnie pojawi∏a si´ 
mo˝liwoÊç przywrócenia dla ˝eglugi ca∏ego Kana∏u 
Augustowskiego i uruchomienia historycznej drogi 
wodnej do Grodna. Toczà si´ rozmowy pomi´dzy 
przedstawicielami Polski i Bia∏orusi w sprawie 
kompleksowej rekonstrukcji i udro˝nienia kana∏u. 
Prace nad projektem odbudowy kana∏u po stronie 
bia∏oruskiej, a tak˝e prace w terenie, nabra∏y tem-
pa od czasu wydania przez prezydenta ¸ukaszenk´ 
dekretu o odbudowie kana∏u. Bia∏oruska cz´Êç dro-
gi wodnej ma byç odbudowana w takiej postaci, 
jaka jest w Polsce. Odnowiona wspólnymi si∏ami 
Êluza Kurzyniec ma staç si´ przejÊciem granicz-
nym. Kana∏ Augustowski, na ca∏ej swej d∏ugoÊci w 
granicach Polski, uznawany jest od szeregu lat za 
zabytek. Trwajà starania o to, aby jako ca∏oÊç zo-
sta∏ wpisany na list´ Êwiatowego dziedzictwa kul-
tury technicznej UNESCO. Intensyfi kacja prac przy 
rekonstrukcji kana∏u, prowadzonych równie˝ przez 
stron´ bia∏oruskà, daje takà szans´. Mo˝na wi´c 
˝ywiç nadziej´, ˝e ju˝ nied∏ugo, p∏ynàc kana∏em, 
b´dzie mo˝na podziwiaç nie tylko wspania∏e kra-
jobrazy Pojezierza Augustowskiego, ale i wszyst-
kie Êluzy, których historyczne mury przetrwa∏y 
dzi´ki starannemu wykonawstwu i màdremu za-
stosowaniu w∏aÊciwie dobranych materia∏ów bu-
dowlanych.
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