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PODLASIE – RODZINNIE
NAD WIGRAMI
Północno-wschodnie krańce naszego kraju oferują mnóstwo atrakcji dla rodzin. Są tu miejsca, w których
świetnie będą się bawić zarówno rodzice, jak i ich pociechy. Świetnym pomysłem jest wycieczka do Suwałk,
stolicy regionu leżącej w zakolu Czarnej Hańczy. To przyjemne miasto z niewysoką zabudową i ciekawymi
zabytkami. Koniecznie odwiedzić trzeba Wigierski Park Narodowy. Jego atrakcją jest jezioro Wigry, jedno
z najpiękniejszych w Polsce, a sam park można zwiedzać pieszo, w kajaku, na rowerze albo w wagonikach
kolejki wąskotorowej.
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1 dzień | U ok. 8 godz.
Suwałki: Plac Piłsudskiego, Muzeum Marii
Konopnickiej, Muzeum Okręgowe
Płociczno:
Wigierska Kolej Wąskotorowa

Suwałki
Plac marszałka Piłsudskiego U 1 godz.

Wikipedia © Marek&Ewa Wojciechowscy

Suwalska starówka jest jednym z najlepiej zachowanych kompleksów urbanistycznych z okresu Królestwa Kongresowego. Główna ulica, Kościuszki, o imponującej szerokości 33,5 m, powstała około 1820 r. jako fragment
traktu warszawsko-kowieńskiego. Stoją przy niej klasycystyczne kamienice z XIX w.
Mniej więcej w połowie ul. Kościuszki znajduje się dawny Stary Rynek.
Stoi przy nim kościół św. Aleksandra, który powstał w latach 1820–1829
na podstawie projektu Christiana Piotra Aignera. Kilka razy był przebudowywany – dodano kaplice boczne i zmieniono fasadę. Wielki biały korpus
wieńczą dwie wieże i zdobi monumentalny portyk. Przed wejściem warto
spojrzeć na rzeźby patronów Suwałk (XVIII w.), św. Romualda i św. Benedykta. Obie przeniesione zostały z klasztoru w Wigrach. W skromnym
wnętrzu wyróżnia się drewniany ołtarz główny z początku XIX w.
Środek placu pokrywa czterohektarowy park angielski z 1832 r. Można
tu znaleźć Dąb Wolności zasadzony w 1923 r. przez Józefa Piłsudskiego.
Po drugiej stronie parku spośród drzew wynurza się sylwetka kościoła
Serca Jezusowego, który powstał w latach 1838–1840 i pierwotnie był
cerkwią. Po drugiej stronie, na rogu ul. Kościuszki z ul. Mickiewicza
wyrasta gmach dawnego gimnazjum gubernialnego (dziś liceum) autorstwa wybitnego włoskiego projektanta Antonio Corazziego. Na rogu
ul. Mickiewicza wznosi się dawny odwach, dziś połączony z ratuszem
(ten drugi wyróżnia się wieżą zegarową). Co ciekawe, oba budynki
powstały niezależnie, we dług dwóch oddzielnych projektów (ratusz jest
o dekadę młodszy od odwachu).

Muzeum Marii Konopnickiej, Zaułek Krasnoludków

Muzea: Marii Konopnickiej i Okręgowe U 3 godz.

Warto zrobić sobie spacer na południe ul. Kościuszki. Stoi tu przy niej
kilka ciekawych kamienic, np. pod nr. 47 i 45 (w tym drugim była dawniej
poczta). W domu nr 31 urodziła się dobrze znana dzieciom Maria Konopnicka. Dziś znajduje się tu muzeum jej imienia. Prócz obejrzenia wystaw
koniecznie trzeba odwiedzić Zaułek Krasnoludków, czyli urządzoną w ogrodzie wioskę, w której można spotkać postacie z bajek, w tym krasnoludki
z Królem Błystkiem. W muzeum warto zapytać o Baśniowy Szlak Suwalszczyzny, czyli trasę po okolicznych wioskach przygotowaną specjalnie
z myślą o dzieciach.
Z północnej strony ul. Kościuszki zwraca uwagę eklektyczna resursa
Obywatelska (1912–1913), w której działa Muzeum Okręgowe, z wystawą
prehistoryczną i kolekcją obrazów, w tym lokalnego artysty Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
i  Muzeum Marii Konopnickiej; Białystok, ul. Kościuszki 31, %87 566 41 33,

www.mk.muzeum.suwalki.pl; VII–VIII wt.–nd. 9.00–17.00, IX–VI wt.–pt.
8.00–16.00, sb. i nd. 9.00–17.00; 5/3 zł, rodzinny 10 zł
i  Muzeum Okręgowe; Białystok, ul. Kościuszki 81, %87 566 57 50, muzeum.
suwalki.pl; wt.–pt. 8.00–16.00, sb. i nd. 9.00–17.00; 5/3 zł, rodzinny 10 zł

Suwałki à Płociczno

14 km/

K 20 min

Kolejka w Płocicznie U 3 godz.

Kościół św. Aleksandra

Kolejka wąskotorowa powoli sunie wzdłuż południowych brzegów
Wigier, pozwalając podziwiać krajobrazy za oknem. Trasa wiedzie
z Płociczna do Krusznika, gdzie po krótkim postoju skład rusza z powrotem. Czekając na pociąg warto zwiedzić ciekawe muzeum przy stacji,
prezentujące pamiątki związane z kolejami wąskotorowymi, oraz obejrzeć wystawę modeli i dioram historycznych przybliżających dni chwały polskiego oręża w XX w. Można również przejechać się bryczką lub
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Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy (ok. 15 tys. ha powierzchni)
rozciąga się w północnej części Puszczy Augustowskiej,
na wschód od Suwałk. Na jego terenie leży największe
jezioro Suwalszczyzny – Wigry. Przepływa też tędy główna rzeka regionu – Czarna Hańcza. Urozmaicony krajobraz, z kemami, ozami i morenami czołowymi, to efekt
zlodowacenia bałtyckiego. Park powstał w 1989 r. i obejmuje kilkanaście ścisłych rezerwatów przyrody.
i Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82, %87 563 25 40, www.
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wigry.org; obowiązują bilety wstępu, jednodniowe 5/2,50 zł

Kolejka w Płocicznie

konno, postrzelać z łuku, upiec kiełbaskę nad ogniskiem albo przyjrzeć
się stojącym na bocznicy parowozom. Po pełnym wrażeń dniu warto
wrócić do Suwałk i tam skorzystać z bogatej bazy noclegowej.
i  Wigierska Kolej Wąskotorowa; Płociczno Tartak 40, %87 563 92 63,

www.augustowska.pl; V i IX kursy codz. o 13.00, VI 10.00 i 13.00, VII–
VIII 10.00, 13.00 i 16.00; 30/20 zł plus bilet do parku narodowego.

Płociczno à Suwałki 14 km/ K 20 min
Wigierski Park Narodowy

2 dzień | U ok. 8 godz.
Suwałki
Wigry: klasztor, rejs po jeziorze
Stary Folwark: Muzeum Wigier
Krzywe: wystawa
przyrodnicza i ścieżka edukacyjna

Wigry

17 km/

i  Rejsy po Wigrach; %87 565 82 26, www.wigry.info.pl; w sezonie 10.00,
11.30, 13.00, 14.30 i 16.00; 30/20 zł plus bilet do parku narodowego.

Wigry à Stary Folwark

K 20 min

Stary Folwark: Muzeum Wigier U

U 4 godz.

1 godz.

Muzeum mieści się budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, a jego zwiedzanie jest wycieczką w czasie i przestrzeni. Można tu poznać wszystko,
co dotyczy jeziora Wigry. Wystawę wzbogacają filmy, prezentacje multimedialne i nagrania. Całą ekspozycję ilustrują plansze, monitory dotykowe z prezentacjami dla starszych i najmłodszych oraz tak zwane wziątki,
czyli niewielkie ulotki zawierające informacje, które można zabrać ze sobą
do domu.
i  Muzeum Wigier; Stary Folwark 50, %87 563 01 52, www.wigry.org.pl/
mw; latem wt.–sb. 10.00–17.00, nd. 10.00–16.00, po sezonie wt.–sb.
10.00–16.00, nd. 10.00–14.00; 10/5 zł
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Osada Wigry leży na Półwyspie Klasztornym. Nad zabudową dominuje pokamedulski zespół klasztorny z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP.
Dwuwieżowa konstrukcja ma wnętrze z siedmioma ołtarzami, a w podziemnej krypcie spoczywają szczątki zakonników chowanych bez trumien. Warto
przejść się po klasztorze. Na górnym tarasie stoi dziesięć eremów (pustelni
zakonników). Na dolnym znaleźć można foresterię, czyli dom dla zamożnych, którzy postanawiali spędzić resztę życia pod opieką mnichów.
Od niedawna znów można wybrać się w rejs po jeziorze statkiem
„Tryton” (w 1999 r. pływał nim Jan Paweł II). Płynie się przez znaną

Zespół klasztorny

7 km/ K 15 min

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

Suwałki à Wigry

z bogatej awifauny Zatokę Hańczańską i dociera do najgłębszego miejsca na jeziorze. Rejs trwa około godziny.

Muzeum Wigier
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Stary Folwark à Krzywe 6 km/ K 10 min

Krzywe i ścieżka edukacyjna „Las”
U 1 godz. 30 min

W miejscowości Krzywe, na trasie z Suwałk do Sejn, znajduje się dyrekcja
parku oraz wystawa muzealna „Nad Wigrami”, z wypchanymi zwierzętami,
akwarium oraz ekspozycją prezentującą dzieje regionu od epoki lodowcowej.
W Krzywem zaczyna się też ścieżka edukacyjna „Las”, wiodąca zróżnicowanym terenem, m.in. po drewnianych kładkach. Po drodze mija się wzgórze z widokiem na Jezioro Krzywe. W jego okolicy archeolodzy odnaleźli
krzemienne narzędzia sprzed 12 tys. lat. Chętni mogą przedłużyć spacer o drugą
ścieżkę przyrodniczą, „Suchary”. Na jej przejście potrzebujemy około 3 godzin,
ale można zobaczyć tylko jej fragment, przeczytać tablice informacyjne,
posłuchać śpiewu ptaków, poszukać śladów zwierząt lub spróbować podejrzeć bobry. Trasę można zwiedzać przez cały rok, od wschodu do zachodu
słońca, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich turystów.
i  Wystawa „Nad Wigrami”; Krzywe 80; %87 563 25 62,

www.wigry.org.pl; pn.–pt. 7.00–15.00, w sezonie też w weekendy
9.00–16.00

Ścieżka edukacyjna „Las”

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Na Starówce, ul. Chłodna 2, Suwałki. Specjalizuje się w kuchni
staropolskiej i francuskiej.
Kuchnia Tatarska u Alika, ul. T. Kościuszki 98, Suwałki. Klimatyczne
miejsce z tatarską muzyką i daniami kuchni kresowej.
Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, Suwałki. Kuchnia włoska,
wegetariańska, dania z grilla, owoce morza. To też galeria i miejsce,
gdzie odbywają się koncerty.

Fresco Hostel, ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 7, Suwałki, 180 zł
Fantazja Nad Zalewem, Zastawa 42, Suwałki, 80 zł/os.
Hotel Logos, ul. Tadeusza Kościuszki 120, Suwałki, od 80 zł/os.
Zespół Turystyczny przy Wigierskiej Kolejce Wąskotorowej
w Płocicznie, Płociczno Tartak 40, Suwałki, www.augustowska.pl,
od 50 zł.
Ośrodek wypoczynkowy Bachus, Gawrych Ruda 44B, Suwałki,
bachus-gawrych-ruda.noclegiw.pl, od 50 zł. Obiekt znajduje się
5 km od Płociczna.
Rezydencja Nad Wigrami, Gawrych Ruda 18, Suwałki,
www.nadwigrami.info, powyżej 100 zł. Obiekt znajduje się 2,5 km
od Płociczna.

DZIEŃ 2

Restauracja w klasztorze, Wigry 11. Skromne menu, ale za to
postawione na jakość i z rozsądnymi cenami.
Gospoda Pod Sieją, Stary Folwark 48, Suwałki. Tradycyjna kuchnia
polska i potrawy regionalne, duży wybór ryb słodkowodnych:
sielawa, sieja wigierska, sandacz, sum i inne.
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OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Suwałki – jak wyżej.

Opracowane dla marki Zagrodowy
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