
Szlak pieszy im. Melchiora Wańkowicza 

Km Km Opis 

0,00   

Sorkwity PKP. Sorkwity, duża wieś mazurska na Pojezierzu Mrągowskim nad rzeka 
Krutynią, jez. Gielądzkim i Lampackim. Początek szlaku spływu kajakowego.  

We wsi zabytkowy kościół ewangelicki z XVII wieku z interesującym wnętrzem. Przed 
kościołem obelisk upamiętniający urodzonego w Sorkwitach Johanna Goerckego. Nad j. 
Lampackim położony jest pałac w stylu neogotyku angielskiego (obecnie w rękach 
prywatnych; nie jest udostępniony do zwiedzania). Miejscowość istnieje ponad 600 lat. 
Dobra sorkwickie wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. Pałac swój wygląd uzyskał po 
gruntownej przebudowie w połowie XIX wieku, wówczas był w posiadaniu von 
Mirbachów  

3,00   Miłuki wieś 

5,00   
Maradki. Wieś położona przy południowym końcu jez. Lampackiego. Za tą 
miejscowością szlak wkracza w las i biegnie wzdłuż wschodniego brzegu jez. Piłakno  

11,00   
Szlak przecina szosę Mrągowo – Szczytno. W dalszym biegu zbliża się do rezerwatu 
ptasiego „Piłaki”. Po wschodniej stronie szlaku jez. Bobrówko  

17,50   
Bieńki. Stanica wodna PTTK na szlaku rzeki Krutyni położona nad jez. Białym (3,74 
km2 powierzchni), na jeziorze cztery wyspy. Za Bieńkami szlak wkracza w lasy Puszczy 
Piskiej.  

21,50   Pole biwakowe nad jez. Gant. Jezioro to leży na trasie spływu Krutynią  

26,00   Most nad rzeką Babant, która jest dopływem Krutyni  

29,00   Jezioro Krawienko, ostoja bobrów  

30,20   
Skrzyżowanie ze szlakiem pieszym 2061z. Do stanicy PTTK w Babiętach szlaki biegną 
razem 

33,70   Babięta. Stanica wodna PTTK na szlaku Krutyni  

34,60   
Babięta - wieś. We wsi młyn wodny z XVII wieku. Napędzany jest wodą rzeki Krutyni, 
która w tej okolicy ma lokalną nazwę Babięcka Struga.  

42,00   
Jezioro Zyzdrój Mały. Wraz z położonym na północ jez. Zyzdrój Wileki tworzą wąski, 
ale mający ok. 6 km długości zbiornik wodny o głębokości sięgającej 15 m  

49,00   

Spychowo. Duża wieś na Równinie Mazurskiej nad jez. Spychowskim na trasie spływu 
Krutynią. Stanica Wodna PTTK (ośrodek całoroczny). Wieś powstała jako osada przy 
smolarni. Rozwinęła się, gdy doprowadzono kolej w XIX wieku. Stała się ośrodkiem 
przemysłu drzewnego i turystyki. Wieś otaczają lasy Puszczy Piskiej. Do roku 1960 
Spychowo nosiło nazwę Pupy. 

51,00   Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Kierwik  

55,00   
Jezioro Uplik. Rezerwat przyrody „Czaplisko-Ławny Lasek”. Rezerwat powstał w celu 
ochrony czapli siwej  

57,00   Zgon. Stanica wodna PTTK na szlaku Krutyni, wieś turystyczna nad jez. Mokre.  

59,00   
Rezerwat Królewska Sosna. Położony jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym. 
Rezerwat ten powstał dla ochrony typowego drzewostanu Puszczy Piskiej i boru 
mieszanego. 

    Koniec początek szlaku niebieskiego przy tablicy szlaku żółtego wm2037y. 

http://it.mragowo.pl/johann-goercke-z-sorkwit,16,1150,pl.html
http://www.mazurskipark.pl/

