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PODLASIE – NAD
WODĄ I NA WODZIE
Mnogość różnego rodzaju rzek, rozlewisk, jezior i kanałów sprawia, że na Podlasiu świetnie czują się
wodniacy. Można tu pływać kajakiem, tradycyjnymi łodziami, stateczkami wycieczkowymi, jachtami
oraz po prostu wypoczywać na plaży. Proponowana trasa wiedzie wzdłuż Czarnej Hańczy – pięknymi
szlakami wodnymi i terenami położonymi bezpośrednio nad wodą.

1 dzień | U ok. 8 godz.
Burdeniszki (szlak kajakowy Czarną Hańczą)

Czarna Hańcza

Sejny

Burdeniszki: szlak kajakowy Czarną
Hańczą do Frącek U 7 godz.
Szlak Czarnej Hańczy (59 km) zaczyna się na jeziorze Wigry, a kończy
w miejscowości Rygol, gdzie spotykają się wody rzeki i Kanału Augustowskiego. To jeden z najbardziej znanych i najładniejszych szlaków
kajakowych w Polsce.
Nasz spływ zaczyna się w miejscowości Burdeniszki, leżącej na wschód
od Wigier, gdzie rzeka wypływa z jeziora Postaw. To całodzienna, 25-kilometrowa wyprawa. Z Burdeniszek płyniemy do miejscowości Wysoki Most
(13 km/ok. 4 godz), następnie do Frącek (12 km/ok. 3 godz.). To łatwa trasa,
rzeka jest tu szeroka i spokojna, przez cały sezon odpowiednio głęboka i bez
większych przeszkód. Miejscami brzegi są wysokie, co daje wrażenie płynięcia w tunelu. Wije się malowniczo przez podmokłe łąki i bujne lasy Puszczy Augustowskiej. Między Burdeniszkami a miejscowością Wysoki Most
leży duża wieś Maćkowa Ruda. Można tutaj wysiąść i obejrzeć położoną
w malowniczym zakolu posiadłość o dworskim charakterze, należącą
do znanego artysty Andrzeja Strumiłły. Odcinek od Wysokiego Mostu
do Frącek rzeka zmienia nieco swój charakter, wkraczamy bowiem na teren
Puszczy Augustowskiej. Szlak nadal jest łatwy, ale napotkamy tu zanurzone w nurcie głazy i drzewa, a brzegi są wysokie i piaszczyste.
Na nocleg po wyczerpującym dniu najlepiej udać się do Sejn.

Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa m.in. przez znane jeziora Hańcza i Wigry. Jej
źródła biją w pobliżu Góry Rowelskiej, najwyższego
spośród wzniesień regionu. W początkowym biegu rzeka
nasuwa skojarzenia z górskim potokiem: płynąc
po głazach rezerwatu „Bachanowo” wcina się w podłoże wąską i głęboką doliną o niemal pionowych ścianach.
Zupełnie inny charakter ma w rejonie Turtula, gdzie
meandruje w rozległej pradolinie pomiędzy tarasami
i pagórkami ozów, mijając założone w XVIII w. przez
kamedułów wioski Melasowizna, Zarzecze Jeleniowskie
i Okrągłe.

i  Koszt całodniowego spływu obejmujący transport, wynajem kajaka

i niezbędnych akcesoriów to ok. 70 zł od osoby. Firmy organizujące
spływy: www.kajaki-strumyk.pl, %507 683 023; www.splywy.pl,
%608 319 014; www. szot.pl, %601 146 703. Po zakończonym spływie
organizator odwozi turystów do miejsca startu.

Burdeniszki à Sejny

Czarna Hańcza

16 km / K 15 min

2 dzień | U ok 8 godz.
Sejny

Spływ kajakowy szlakiem Czarnej Hańczy

Gulbieniszki

Wodziłki

Bachanowo
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Sejny
Sejny to trzecie (po Suwałkach i Augustowie) miasto Suwalszczyzny i główny litewski ośrodek w Polsce. Zachował się tu nietypowy układ urbanistyczny: ulice tworzą kształt litery „X”, rozchodząc ramionami, które
od wschodu zamyka ratusz, a od zachodu – dawny klasztor Dominikanów.

Klasztor podominikański U 1 godz.

Nad miastem góruje zespół klasztorny z Bazyliką Nawiedzenia NMP.
Świątynia pierwotnie powstała w stylu renesansowym (1610–1619),
a w kolejnym stuleciu przebudowano fasadę w duchu baroku oraz dołączono do niej dwie wieże z cebulastymi hełmami. Rokokowe wnętrze
zawiera 27 obrazów z XVII i XVIII w. Największy skarb kościoła
to Madonna Szafkowa: gotycka figura matki Boskiej z ok. 1400 r. Od zachodu do świątyni przylegają zabudowania klasztoru, tak masywne, że mogą
nasuwać skojarzenia z zamkiem. Klasztor udostępniony jest do zwiedzania: jest tu m.in. Muzeum Diecezjalne oraz ekspozycja etnograficzna.
i  Klasztor; Plac św. Agaty 6, %87 516 29 33; V–IX codz. 8.00–19.00,
X–IV pn.–pt. 8.00–16.00; 5/4 zł.
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Klasztor podominikański

Góra Cisowa

Gulbieniszkià Wodziłki

Centrum U 1 godz.

Przy Nowym Rynku stoi klasycystyczny budynek Nowego Ratusza (1840),
a po drugiej stronie ul. Piłsudskiego – XIX-wieczny pałac biskupi, mieszczący dziś Muzeum Ziemi Sejneńskiej. Można tu m.in. zobaczyć ekspozycję poświęconą archeologii, sejneńskim dominikanom, duchowieństwu,
walce o niepodległość, lokalnej oświacie, wielokulturowości regionu
i numizmatyce.
Przy tej samej ulicy stoi synagoga (1860–1870), z ciekawą architekturą
łączącą cechy neogotyku i klasycyzmu. Dziś to miejsce, gdzie odbywają
się spektakle, wystawy i koncerty organizowanych przez Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów” oraz Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Obok Synagogi zachował się Dom Talmudyczny z II połowy XIX
wieku oraz klasycystyczny budynek Starej Poczty.
i  Muzeum Ziemi Sejneńskiej; ul. Piłsudskiego 28, %87 516 22 12,

U 0,5 godz.

Osada Wodziłki ulokowała się w szerokiej dolinie Szeszupy. Została założona w 1788 roku przez staroobrzędowców, czyli wyznawcy prawosławia w pierwotnej, niezreformowanej formie. Można odnaleźć
tu prawdziwy kawałek dawnej Rosji. Osada liczy zaledwie kilka rodzin,
kultywujących dawne obyczaje. Do dziś zachowało wiele drewnianych
domów krytych strzechą, a najstarszy, niemal stuletni, uznany został
za zabytek. W centrum stoi molenna, czyli świątynia z 1921 r., również
drewniana. Obejrzeć ją można jedynie z zewnątrz. Górująca nad nią wieża
zwieńczona jest baniastą kopułą z charakterystycznym krzyżem. Molenna w Wodziłkach jest najstarszym tego typu obiektem w Polsce.
Do niedawna można było zażyć tu kąpieli w tzw. czarnej bani, dziś już
niestety nieczynnej.

Synagoga w Sejnach

Sejny à Gulbieniszki
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Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

www.muzeum.sejny.pl; V–IX codz. 9.00–17.00, X–IV pn.–pt. 8.00–16.00;
5/4 zł.

Wodziłki

8 km / K 15 min

Molenna w Wodziłkach

45 km / K 45 min

Gulbieniszki: Góra Cisowa U 1 godz.
W sąsiedztwie drogi z Suwałk do Wiżajn wznosi się Góra Cisowa
(256 m n.p.m.), zwana także Suwalską Fudżijamą. Nie jest najwyższym
wzniesieniem w tych stronach, ale to właśnie ją uważa się za symbol Suwalszczyzny. Wszystko dzięki niezwykłej urodzie: ma kształt regularnego
stożka, widzianego niemal z każdego miejsca w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Góra wznosi się nad rozległą doliną Szeszupy, a ze szczytu
roztaczają się piękne widoki (przy dobrej pogodzie można dostrzec kilkanaście jezior). Na szczycie góry znajduje się krzyż i tablica upamiętniająca pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r.
i  Na górę prowadzi ścieżka (o długości ok. 800 m) zaczynająca się przy
szosie we wsi Gulbieniszki, gdzie jest parking.

Wodziłki à Bachanowo 3 km / K 10 min

Bachanowo: ścieżka poznawcza „Doliną
Czarnej Hańczy” U 2,5 godz.
Wzdłuż górnego odcinka Czarnej Hańczy, od Bachanowa do Turtula,
prowadzi piesza ścieżka poznawcza „Doliną Czarnej Hańczy” (3,5 km
w jedną stronę, ścieżka nie zatacza pętli, trzeba wrócić tą samą drogą)
oznakowana białym kwadratem przekreślonym zieloną linią. Trasa
biegnie przez najciekawsze pod względem geomorfologicznym fragmenty Suwalskiego Parku Krajobrazowego, m.in. przez teren rezerwatu
„Głazowisko Bachanowo” (obszar o powierzchni 1 ha obejmujący pola,
zbocze i dno doliny oraz koryto Czarnej Hańczy, z 10 tysiącami głazów
o obwodzie 0,5–3 m i 6–9 m), wiszącą dolinę pod Kruszkami (rzadko
spotyka na nizinach wisząca dolina nazywana przez miejscowych Gaci-
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skami) i oz turtulski (najdłuższy i najpiękniejszy w kraju ciąg trzynastu
wzgórz o niezwykle regularnym kształcie).
Za groblą w Turtulu zachowały się ruiny młyna z lat 30. XX w. Jego pierwowzór, zbudowany w głębi puszczy w XVII w., był najstarszym ludzkim
siedliskiem pomiędzy jeziorami Hańcza i Wigry.
Z punktu widokowego na wysokim wzgórzu na lewo od zalewu w Turtulu rozciąga się wspaniała panorama obejmująca jezioro zaporowe i dwa
odcinki Czarnej Hańczy: głęboką i wąską rynnę w górnym biegu oraz szeroką dolinę poniżej.
i  Parking znajduje się przed rezerwatem „Głazowisko Bachanowo nad
Czarną Hańczą”, do którego prowadzą oznakowania.

Głazowisko Bachanowo

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Ze względu na ograniczoną ofertę gastronomiczną, polecamy
zaopatrzyć się w suchy prowiant na drogę.
Na tym odcinku jest kilka punktów gastronomicznych, czynnych
tylko w sezonie. Malutkie barki serwują przeważnie swojskie
regionalne przysmaki – placki ziemniaczane, ziemniaczana babką
i kartacze.
Warta polecenia jest stołówka u p. B. i J. Cichockich (Maćkowa
Ruda). Kuchnia smaczna i różnorodna, a przede wszystkim obfita.
Atrakcją gastronomiczną trasy są „Jagodziankowe Babcie”, które
prostko z kładek i pomostów sprzedają najczęściej ciasta i inne
swojskie produkty. Ceny nie są wygórowane, a produkty wyśmienite
- świeże i smaczne.

Dom Litewski, ul. Wileńska 9, Sejny, www.ltnamai.sejny.pl,
od 70 zł.
Hotel Skarpa, ul. Piłsudskiego 14, Sejny, www.skarpa.sejny.pl,
od 50 zł
Noclegi przy Bazylice Sejneńskiej, pl. Św. Agaty 1, Sejny,
www.santes.com.pl, koszt do uzgodnienia
OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Dom z Bala nad jeziorem Dowcień, Burdeniszki 10a,
www.domwigierski.pl, od 350 zł za cały domek.
Siedlisko na Młynie Wróbel, Bachanowo 6, www.suwalszczyzna.net,
od 30 zł

DZIEŃ 2

Karczma Wilczy Głód, Słobódka 48A (na trasie między Sejnami
a Gulbieniszkami), Dla miłośników dań regionalnych: stek
wieprzowy marynowany w trawie żubrowej, babka ziemniaczana
w sosie cebulowo-śmietanowym, kultowe już kartacze. W sezonie
na deser polecamy sękacz z konfiturami oraz szarlotkę z lodami.
Pod Jelonkiem, ul. Sportowa 7, Jeleniewo (między Gulbieniszkami
a Wodziłkami). Można tu skosztować potraw kuchni regionalnej,
takich jak kartacze, babka i kiszka ziemniaczana, sękacza i wiele
innych potraw. Największą popularnością jednak cieszy się
„Półmisek regionalny”, który jest paletą smaków podlaskich
rarytasów.
Sezonowo działają również małe punkty gastronomiczne,
najbezpieczniej jednak zaopatrzyć się w suchy prowiant.
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Opracowane dla marki Zagrodowy
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