
Informator
Tur yst yczny

www.um.suwalki.pl



3

Zapraszam do miasta kamedułów
Polski „biegun zimna”, kraina piękna 

jak baśń, „zielone płuca” Polski – na pew-
no znacie Państwo takie określenia Suwałk 
i Suwalszczyzny. W tym roku zachęcam 
Państwa szczególnie, żebyście doświadczy-
li wszystkiego, co może zaoferować pół-
nocno-wschodnia Polska. Chcę bowiem 
Państwa zaprosić do wspólnego świętowa-
nia jubileuszu 300-lecia Suwałk.

W 1720 roku August II Sas potwier-
dził kamedulski akt lokacyjny z 1715 roku 
i Suwałki stały się miastem. Po trzystu 
latach możemy z dumą powiedzieć, że 
Suwałki nie zaprzepaściły szansy na roz-
wój. Wysiłkiem wielu pokoleń suwalczan 
dotarliśmy do punktu, kiedy możemy po-
wiedzieć, że nasze miasto jest nowoczesne 
i kompletne. Mamy obiekty i infrastruk-
turę, którą nie zawsze mogą poszczycić się 
znacznie większe miasta, a jednocześnie 
nadal żyje się u nas spokojniej.

Przybliżając historię grodu nad Czarną 
Hańczą, zapraszam do odwiedzenia Su-
wałk w 2020 roku, który jest rokiem jubile-
uszowym. W marcu odbyła się sesja histo-
ryczna, podczas której można było poznać 
dzieje Suwałk począwszy od ojców założy-
cieli kamedułów po współczesność. Kul-
minację obchodów jubileuszu zaplanowa-
liśmy na 14–16 sierpnia, kiedy to odbędzie 
się II Światowy Zjazd Suwalczan, Jarmark 
Kamedulski i Dni Miasta. Chcielibyśmy 
świętować je wspólnie z tymi, którzy polu-
bili nasze miasto, ale również tymi, którzy 
zechcą tu przyjechać po raz pierwszy. Na 
pewno będzie warto.

Z pewnością zapraszam Państwa na 
spacer neoklasycystyczną ulicą Tadeusza 
Kościuszki, naszą dumą. Wzdłuż tej ulicy 
znajduje się bowiem znakomita większość 
naszych zabytków: dom Marii Konopnic-
kiej, dom rodziny noblisty Czesława Mi-
łosza, dom znakomitego malarza Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego oraz trzy kościoły: 
katolicki, ewangelicki i dawna cerkiew 
prawosławna, dziś służąca katolikom. Po 
obu stronach ulicy T. Kościuszki, połączo-
ne ulicą o najbardziej suwalskiej nazwie 
– Chłodną, znajdują się odrestaurowane 
park Konstytucji 3 maja i plac Marii Ko-
nopnickiej. Śladami przeszłości najlepiej 
prowadzą ,,Suwalskie ścieżki kulturowe”.

Nie można też zapominać, że Suwałki 
leżą nad jedną z najpiękniejszych polskich 
rzek – Czarną Hańczą. Spacer wzdłuż jej 
brzegu, zwłaszcza nowymi bulwarami, 
które zostaną oddane do użytku w 2020 
roku, połączony z wizytą na wyspie na za-

lewie Arkadia pozwolą Państwu zrelakso-
wać się po dniu zwiedzania.

Zapraszam także przez cały rok do ko-
rzystania z wydarzeń, które będą organi-
zowane w Suwalskim Ośrodku Kultury 
z salą widowiskową na 700 osób, czy też 
w Suwałki Arenie – hali sportowo-wido-
wiskowej, mogącej pomieścić ponad 2 tys. 
widzów, w której gra nasza siatkarska 
drużyna PlusLigi MKS Ślepsk Malow Su-
wałki. Siedem dni w tygodniu czeka też 
na Państwa nowoczesny Aquapark z ba-
senami sportowym i rekreacyjnym i inny-
mi atrakcjami.

W lipcu nie można ominąć Suwałki 
Blues Festival, organizowanego od 2008 
roku największego plenerowego festiwalu 
muzyki bluesowej w Polsce. Przez cztery 
dni na plenerowych scenach w centrum 
miasta oraz w klubach wystąpią światowe 
gwiazdy bluesa. Wstęp na wydarzenia ple-
nerowe jest bezpłatny.

Proszę nie obawiać się też o bazę noc-
legową. W ostatnich latach dzięki fun-
duszom europejskim powstało wiele 
nowoczesnych obiektów, których nie po-
wstydziłyby się metropolie: z unijnym do-
finansowaniem zbudowano w Suwałkach 
kilka hoteli, na turystów czeka też euro-
camping przy zalewie Arkadia.

Wielką zaletą Suwałk jest położenie 
w przepięknej okolicy. Atrakcją turystycz-
ną będą więc też wyprawy na Suwalszczy-
znę. Wokół Suwałk znajdują się cenne 
tereny i obiekty zarówno pod względem 
przyrodniczym jak i krajoznawczym: ze-
społy poklasztorne, ruiny pałaców i dwor-

ków, ozdobne budownictwo drewniane, 
zabytki sakralne oraz turystyczno-rekre-
acyjne: jeziora, rzeki, lasy i puszcze: Au-
gustowska, Romincka i Borecka. Bezpo-
średnie sąsiedztwo z Wigierskim Parkiem 
Narodowym i Suwalskim Parkiem Kra-
jobrazowym sprawia, że miasto stanowi 
doskonałą bazę wypadową do wszystkich 
najpiękniejszych zakątków Suwalszczy-
zny i wschodnich Mazur.

Suwalszczyzna jest atrakcyjna zarów-
no na krótki wypad weekendowy, jak 
i dłuższy pobyt. Latem można wypocząć 
na spływie kajakowym Czarną Hańczą, 
żeglując po jeziorze Wigry czy na trasach 
rowerowych. Koniecznie trzeba też wspiąć 
się na wieżę widokową w pokamedulskim 
klasztorze w Wigrach i odwiedzić punkt 
widokowy w Smolnikach. Urodą tego 
ostatniego miejsca zachwycił się Andrzej 
Wajda, urodzony w Suwałkach, który do 
Smolnik właśnie przeniósł plan filmowy 
Pana Tadeusza.

Grono stałych wielbicieli ma również su-
walska kuchnia. Koniecznie trzeba spróbo-
wać kartaczy, babki ziemniaczanej i regio-
nalnego ciasta sękacza.

Zapraszam Państwa do Suwałk, abyśmy 
wspólnie mogli cieszyć się jubileuszem na-
szego miasta.

                           Prezydent Suwałk

2

Włochy

Serbia 

      Czechy

Belgia

Szwajcaria

Austria 
Węgry

Rumunia

Bułgaria 

Finlandia 

Szwecja

Norwegia

Dania

Estonia 

Łotwa

Ukraina 

Słowacja

Wielka
Brytania

Bośnia
i Hercegowina

Słowenia

Chorwacja

Polska

Niemcy

BiałoruśAlytus
Rosja Marijampolė

Czerniachowsk

Notodden

Litwa

SuwałkiWaren

Holandia

Gruzja

Rosja

Ukraina

Mołdawia 

Turcja

Grecja
Albania 

Macedonia 

Poti

Tarnopol

Wołkowysk

Võru

DYPLOM RADY EUROPY
1993

FLAGA HONOROWA
RADY EUROPY

1995

Amata

Grodno

Morze
Tyrreńskie

Morze
Adriatyckie

Morze
Egejskie

Morze
Północne

Morze
Bałtyckie

Morze
Czarne

Francja 

Grande
-Synthe

Czarnogóra

Armenia

Hiszpania

Grande-Synthe
Francja (1978 r.)

Marijampolė
(Mariampol)
Litwa (1995 r.)

Võru
Estonia (1999 r.)

Alytus (Olita)
Litwa (1996 r.)

Waren
Niemcy (1999 r.)

Czerniachowsk
Rosja  (2012 r.)

Notodden
Norwegia (2008 r.)

Poti
Gruzja (2017 r.)

Amata
Łotwa (2010 r.)

Tarnopol
Ukraina (2017 r.)Białoruś (2016 r.)

Wołkowysk Grodno
Białoruś (2016 r.)

MEDAL HONOROWY RADY EUROPY
1996

Miasto odznaczone przez Radę Europy

SUWAŁKI



1. Zespół cmentarzy siedmiu wyznań
• cmentarz rzymskokatolicki
• cmentarze ewangelickie
• cmentarz prawosławny
• cmentarz staroobrzędowców
• cmentarz żydowski
• cmentarz muzułmański

2. Zalew Arkadia
3. Most na Czarnej Hańczy
4. Dawny Nowy Rynek
5. Ulica Chłodna
6. Park Konstytucji 3 maja

1. Cmentarz żydowski (kirkut) – ul. Zarzecze
2. Dom rodzinny Abrahama Sterna – róg ulic T. Kościuszki i F. Waryńskiego
3. Gimnazjum żydowskie – ul. T. Kościuszki 47
4. Młyn Adelsona – ul. T. Noniewicza i stary browar – ul. Wigierska
5. Domy modlitwy: Beit Jakow i Chewra Midrasz – ul. T. Noniewicza 

(dawna Jerozolimska)
6. Synagoga – róg ul. T. Noniewicza i ul. L. Waryńskiego
7. Kamień Pamięci – ul. T. Noniewicza
8. Dom Starców dla Żydów – ul. T. Noniewicza 42
9. Dawny szpital żydowski – ul. T. Kościuszki 101
10. Kamienica Samuela Orgelbranda – ul. T. Kościuszki 72
11. Kamienica Hollaenderskich – ul. T. Kościuszki 62

1. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – ul. A. Mickiewicza
2. Dawne gimnazjum męskie – ul. A. Mickiewicza 3
3. Ratusz miejski i dawny odwach – ul. A. Mickiewicza 1
4. Dawna Izba Skarbowa – ul. T. Kościuszki 47
5. Dawna poczta – ul. T. Kościuszki 45
6. Dom Marii Konopnickiej – ul. T. Kościuszki 31
7. Dom Lechosława Marszałka – ul. T. Kościuszki 27a
8. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy – ul. T. Kościuszki 12
9. Dom Alfreda Wierusza-Kowalskiego – ul. T. Kościuszki 16

10. Dom prof. Edwarda F. Szczepanika – ul. T. Kościuszki 46
11. Dom Gubernatora – ul. T. Kościuszki 71
12. „Dom pod kolumnami” – ul. T. Kościuszki 62
13. Dawna księgarnia – ul. T. Kościuszki 72
14. Dawny gmach Komisji Wojewódzkiej i Trybunału – ul. T. Kościuszki 74
15. Apteka – ul. T. Kościuszki 78
16. Dawny szpital – ul. T. Kościuszki 101
17. Kamienica bankowa – ul. T. Kościuszki 89
18. Dawna Resursa Obywatelska – ul. T. Kościuszki 81
19. Archiwum Państwowe – ul. T. Kościuszki 69
20. Kościół pw. św. Aleksandra – pl. J. Piłsudskiego
21. Dom, w którym mieszkali rodzice Cz. Miłosza 

w l. 1927–1935 – ul. ks. K. Hamerszmita 10
22. Dom Karola Majerskiego – ul. ks. K. Ha-

merszmita 5

Szlak turystyczny „Krasnoludki są na świecie” prowadzi do najciekaw-
szych miejsc i obiektów kulturalno-turystycznych współczesnych Suwałk. 
Przewodnikami po szlaku są urocze skrzaty z baśni pt. O krasnoludkach 
i sierotce Marysi, autorstwa Marii Konopnickiej, rodowitej suwalczanki.

Przyjazne krasnoludki witają spacerowiczów w następujących miejscach 
miasta: Pietrzyk, miłośnik sportów – przed wejściem do Aquaparku, ul. Jana 
Pawła II 7; Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny 
przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury, u zbiegu ulic: Karola Brzostowskiego 
i Papieża Jana Pawła II; Koszałek Opałek, kronikarz – pasaż Grande-Synthe, 
tuż obok Domu Handlowego „Arkadia”; Król Błystek i Kocie Oczko – przy 
pomniku Marii Konopnickiej na placu Marii Konopnickiej; Podziomek, ła-
such – na słupie latarni oświetleniowej na ul. Chłodnej; Sikorek, miłośnik 
ptaków – w pobliżu fontanny w parku Konstytucji 3 maja; Pakuła i Mikuła, 
strażnicy – przed wejściem do Muzeum im. Marii Konopnickiej; Żagiewka, 
miłośnik ziół – przed wejściem do budynku administracyjno-socjalnego 
na terenie stadionu piłkarskiego.

www.sciezki.suwalki.pl

Suwalskie ścieżki kulturowe

Spacer szlakiem żydowskim w Suwałkach

Ścieżka klasycystyczna

Szlak turystyczny „Krasnoludki są na świecie”

Ścieżka spacerowa

Galeria sztuki „STARA ŁAŹNIA” prezentuje 
w formie stałej ekspozycji prace artysty Andrze-
ja Strumiłły, a także wystawy czasowe innych 
twórców nie tylko związanych z Suwalszczyzną.

Galeria sztuki „STARA ŁAŹNIA”

Organizowane imprezy:

13. edycja SUWAŁKI BLUES FESTIVALU 
odbędzie w dniach 9–12 lipca 2020 r. w Suwał-
kach. SUWAŁKI BLUES FESTIVAL to najwięk-
szy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. To 
marka i gwarancja zawsze bogatego programu 
artystycznego. Jesteśmy jedynym bluesowym 
festiwalem w Polsce, który umożliwia laure-
atom reprezentowanie naszego kraju na arenie 
międzynarodowej podczas European Blues 
Challenge. W tym roku w dniach 16–18 kwiet-
nia Polskę w Holandii podczas European Blues 
Challenge będzie reprezentował SOSNOWSKI 
wybrany podczas SBF 2019.

Fani bluesa kochają Suwałki Blues Festival. 
Świadczą o tym liczne nagrody m.in.: Podlaska 
Marka Roku 2008, Blues Top 2008 kwartalnika 
,,Twój Blues’’, Najlepszy Produkt Turystyczny 
2009, Włócznia Jaćwingów 2009, Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny Województwa Podlaskiego 
2010, Blues Top 2012 kwartalnika ,,Twój Blues’’, 
Podlaska Marka Roku 2016, Nagroda – Amba-
sador Wschodu 2017, nagroda Blues Top 2018 
kwartalnika ,,Twój Blues’’ w kategorii wydarze-
nie. Stałymi elementami, które wpisały się już 
w krajobraz miasta, jest Aleja Gwiazd Bluesa na 
ulicy Chłodnej, na której znajdują się płyty z na-

zwiskami największych gwiazd minionych edy-
cji festiwalu, a także ławeczka bluesmana – przy 
której powstało dziesiątki pamiątkowych zdjęć 
przypominających o miłych chwilach spędzo-
nych w naszym mieście.

Nowym elementem, uroczyście odsłonię-
tym podczas minionej edycji SBF, był mural 
bluesowy autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

SUWAŁKI BLUES FESTIVAL realizowany 
jest w ścisłej współpracy z mediami ogólnopol-
skimi i regionalnymi. Minione edycje wspierali 
m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Polskie 
Radio Białystok, Ströer Media, ONET.pl. 

Suwalski Ośrodek Kultury powstał w li-
stopadzie 2012 roku na podstawie Uchwały 
nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwał-
kach, z połączenia zlikwidowanych jednostek: 
Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz 
Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach.

Suwalski Ośrodek Kultury

Wydarzenia: 
• XXI Kaziuk Suwalski (8.03)
• V Soulwałki Gospel Workshop (14–16.05)
• XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca 

Muszelki Wigier 2020 (29–31.05)
• XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci 

i Młodzieży Wigraszek 2020 (18–20.06)
• 13. Suwałki Blues Festival 2020 (9–12.07)
• XXI Suwalski Jarmark Folkloru (25–26.07)
• XIII Suwalski Maraton Szantowy (2.08)
• Jarmark Kamedulski 2020, 300-lecie Suwałk 

(w ramach obchodów 300-lecia miasta Suwałki) 
(14–16.08)

• XVII Międzynarodowe Spotkania z Monodra-
mem „O Złotą Podkowę Pegaza” 2020 (3–5.12)

Wydarzenia cykliczne: 
• Filharmonia Suwałk – koncerty Suwalskiej 

Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa 
Jakuba Kozakiewicza (19.01, 14.02, 7.03, 2.04, 
26.05, 26.06, 25.09, 30.10, 27.11, 11.12)

• letnie koncerty plenerowe „Na Dywaniku 
u Marii: etno kolaż” – dźwięki świata bez granic 
(28.06, 3, 17, 24, 31.07, 7, 21, 28.08)

Wystawy: 
• wernisaż wystawy grafik Marka Chagalla z ko-

lekcji Dariusza Matyjasa (w ramach obchodów 
300-lecia miasta Suwałki, czynna do 5.03) (10.01)

• wernisaż wystawy „IV Suwalski Salon Sztuki” Su-
walscy (w ramach obchodów 300-lecia Suwałk, 
czynna do 30.04) (22.02)

• wernisaż wystawy fotografii Klubu Fotogra-
ficznego PAcamera (w ramach obchodów 
300-lecia miasta Suwałki, czynna do 30.06) 
(13.03)

• wernisaż wystawy grafik Jo Mirowskiego „Hej, 
hej to tylko rock’n’roll!” (w ramach obchodów 
300-lecia miasta Suwałki, czynna do 6.09) 
(10.07)

Imprezy biletowane organizowane przez Su-
walski Ośrodek Kultury objęte są programem 
rabatowym Suwalska karta mieszkańca.
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Suwalski Ośrodek Kultury: ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, tel.: +48 87 563 85 10, +48 87 563 85 00 • ul. Teofila Noniewicza 71, 16-400 Suwałki, tel.: +48 87 566 42 11, 
+48 87 517 31 41 • Galeria sztuki „STARA ŁAŹNIA”: ul. Andrzeja Wajdy 3, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 565 11 30 • e-mail: sok@soksuwalki.eu • www.soksuwalki.eu



Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach: 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 33 A 
tel./faks +48 87 656 62 46 • e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl • www.bpsuwalki.pl 

Filia nr 1 – ul. Szpitalna 60 • Filia nr 2 – ul. Klonowa 41 • Filia nr 3 – ul. Północna 26 • Midicentrum – ul. W. Witosa 4a; www.midicentrum.pl

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

W 2020 ROKU PROPONUJEMY:

• Odbył się panel dyskusyjny z okazji 300-lecia 
miasta (02.03)

• Festyn Archeologiczny (4–5.09)
• XX Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski-Dni 

Kawaleryjskie w Suwałkach (sierpień/
wrzesień)

• Promocja Suwalskiego słownika biograficznego 
(sierpień/wrzesień)

Muzeum Okręgowe w Suwałkach powstało 
po przekształceniu w 1975 roku Muzeum Ziemi 
Suwalskiej. Muzeum mieści się w zabytkowym 
budynku Resursy Obywatelskiej wzniesionym 
w latach 1912–1913. Strukturę suwalskiego Mu-
zeum tworzą następujące działy merytorycz-
ne: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, 
dokumentacji historii najnowszej, geologiczny, 
historii sztuki, kultury literackiej Suwalszczy-
zny oraz promocji i upowszechniania. Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach udostępnia zwiedzają-
cym następujące wystawy stałe: 

• „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschod-
nie Mazury od schyłku epoki lodowej do 
upadku Jaćwieży” – stała wystawa archeolo-
giczna.

• „Na dziejowym trakcie” – stała wystawa hi-
storyczna.

• stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

Od lat Muzeum jest organizatorem dwóch 
dużych imprez plenerowych popularyzujących 
historię regionu:

1. Festynu archeologicznego w Szwajcarii, w re-
jonie „Cmentarzyska Jaćwingów”, przybliża-
jącego najstarsze dzieje Suwalszczyzny;

2. Pikniku kawaleryjskiego propagującego ka-
waleryjskie tradycje miasta.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach posiada 
jeden oddział w mieście: Muzeum im. Marii 

Konopnickiej.

Muzeum im. Marii Konopnickiej powstało 
w 1973 roku jako Muzeum Ziemi Suwalskiej; od 
1975 roku jest oddziałem Muzeum Okręgowego. 
Mieści się w zabytkowym budynku, przy głów-
nej ulicy miasta, wzniesionym w latach 1826–
1827, w którym urodziła się i spędziła niespełna 
siedem lat dzieciństwa Maria Konopnicka z Wa-
siłowskich.

Biblioteka Publiczna działa w Suwałkach od 
1945 roku. Od ponad 75 lat gromadzi, opraco-
wuje, przechowuje i udostępnia zasoby biblio-
teczne, z uwzględnieniem materiałów dotyczą-
cych naszego regionu. W swoich zbiorach ma 
już ok. 200 tys. woluminów, a korzysta z nich 
prawie 12 tys. czytelników, czyli ponad 17% su-
walczan.

Biblioteka prowadzi trzy filie oraz Midicen-
trum, czyli Kreatywny Ośrodek Nauki Techno-
logii. Midicentrum wykorzystuje nowoczesne 
technologie informatyczne podczas zajęć adre-
sowanych do szkół, przedszkoli, świetlic, a tak-
że indywidualnych użytkowników. W Midicen-
trum odbywają się m.in. kursy językowe, zajęcia 
związane z grafiką komputerową, naukami ści-
słymi, w tym robotyką i automatyką, techniką, 
naukami przyrodniczymi, animacją muzyczną 
lub komputerową.

300-lecie nadania praw miejskich Suwałkom 
stało się okazją do wydania księgi jubileuszowej 
– albumu poświęconego Suwałkom. Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

jest jego współwydawcą razem ze Stowarzysze-
niem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad 
Czarną Hańczą”. Nie tylko publikacją Bibliote-
ka upamiętnia ten jubileusz. 300-leciu Suwałk 
poświęcono majową konferencję dla bibliote-
karzy województwa podlaskiego. Jubileuszo-
wa, XX edycja „Suwalczanie czytają dzieciom”, 
która polega na wspólnym czytaniu legend su-
walskich, a także XIV edycja konkursu „Suwal-
skie limeryki latem” nawiązują do obchodów 
300-lecia miasta.

W budynku Biblioteki zorganizowano wysta-
wę „Portrety weselne suwalczan”, a w przestrze-
ni miejskiej wystawę plenerową „300 zdjęć na 
300-lecie Suwałk”.

„Dwutygodnik Suwalski” redaguje dodatek 
specjalny, tj. kalenda-
rium 300-lecia ilustro-
wane najważniejszymi 
wydarzeniami w histo-
rii Suwałk oraz zaini-
cjował plebiscyt na „Su-
walczanina 300-lecia”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

PRZYSTAŃ STARY FOLWARK

Obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach położony jest nad ma-
lowniczym jeziorem Wigry, w odległości ok. 12 km od Suwałk. Bezpośrednie 
sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego tworzy niezwykły klimat i wspa-
niałe warunki zarówno do relaksu jak również aktywnego wypoczynku.

Przystań Stary Folwark to 20 miejsc noclegowych w pokojach dostęp-
nych dla klientów przez cały rok oraz sala konferencyjna na 30 osób. Do 
dyspozycji klientów Przystani pozostaje wypożyczalnia sprzętu pływające-
go: łodzie wiosłowe wyposażone w silniki elektryczne, rowery wodne oraz 
kajaki. Dla spragnionych wrażeń żeglarskich pozostaje jacht kadłubowy 
Sportina 700. Jest to pięcioosobowa jednostka z korpusem i toaletą, wypo-
sażona dodatkowo w silnik elektryczny.

EUROCAMPING

Eurocamping nr 133 przy ul. Zarzecze 26 
w Suwałkach to miejsce wpisane na listę między-
narodowej sieci campingów ACSI (Auto Camper 
Service International) i najnowocześniejszy par-
king camperowy w województwie podlaskim. 
Eurocamping to ogrodzony i bezpieczny teren 
o nawierzchni trawiastej i żwirowej, z czterdzie-
stoma dwoma miejscami camperovymi.
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Wypoczynek

Zalew Arkadia

Park Konstytucji 3 majaZalew Arkadia to zbiornik wodny zasilany wodami rzeki Czarna Hań-
cza. Infrastruktura wokół zalewu jest dostosowana do potrzeb wszystkich 
użytkowników, którzy zechcą odpocząć latem nad wodą. Wtedy też nad 
bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy – pracownicy su-
walskiego OSiR-u.

Do dyspozycji korzystający mają sprzęt pływający. W sąsiedztwie ką-
pieliska znajduje się kawiarnia, plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe, ska-
te park, siłownia plenerowa. Ponadto jest street workout i parkour park.

Park Konstytucji 3 maja utworzono w latach 20. XIX wieku. Jest ty-
powym przykładem miejskich założeń ogrodowych tamtej epoki i miej-
scem na relaks i odpoczynek. Latem organizowane są tutaj liczne kon-
certy. Uwagę zwraca „dąb wolności”, zasadzony w 1923 roku w rocznicę 
Konstytucji 3 maja, żeliwny zegar słoneczny z 1841 roku oraz drewniana 
altana.
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Muzeum Okręgowe w Suwałkach: ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki • tel. +48 87 566 57 50 • e-mail: sekretariat@muzeum.suwalki.pl • www.muzeum.suwalki.pl



AQUAPARK

Aquapark w Suwałkach to jeden z najnowo-
cześniejszych wodnych kompleksów rekreacyj-
no-sportowych w północno-wschodniej Polsce. 
Składa się z części rekreacyjnej i sportowej. Z my-
ślą o najmłodszych w strefie rekreacyjnej powstał 
brodzik z grzybkiem i jeżem wodnym oraz zjeż-
dżalnia wewnętrzna o długości 56 metrów, także 
dwie zjeżdżalnie rurowe zewnętrzne o długości 
powyżej 100 metrów. Dodatkowo przygotowano 
kompleks łaźni i saunarium. W obiekcie znajduje 
się również gastronomia, sala konferencyjna, ga-
binety rehabilitacyjne, klub fitness, usługi fryzjer-
sko-kosmetyczne, a także sklep sportowy.

HOSTEL WIGRY

Hostel „Wigry” zlokalizowany jest przy ul. Za-
rzecze 26, przy stadionie piłkarskim nad zalewem 
Arkadia.

Dysponuje 24 wygodnymi, pokojami (jedno-, 
dwu-, trzy-, cztero- lub pięcioosobowe) oraz dwa 
pokoje typu studio. W sumie 54 miejsca noclego-
we. Obsługa hotelu to wykwalifikowany personel, 
który udziela kompleksowych informacji, rów-
nież w języku angielskim.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA SAUNA

Ścianka wspinaczkowa wykonana jest z paneli 
imitujących swym kształtem i fakturą prawdziwe 
powierzchnie skalne o różnym stopniu skompliko-
wania, której zaletą jest niewątpliwie powierzchnia – 
165 m2 (wymiary szer. 18 m x 9 m), maksymalna 
liczba korzystających ze ścianki – 20 osób (wspi-
nających się i asekurujących). Ścianka znajduje się 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 
przy ul. Wojska Polskiego 2.

Integralną częścią siłowni przy ul. Wojska 
Polskiego 2 jest kompleks saun. Do dyspozycji 
klientów pozostaje sauna fińska oraz rzymska 
łaźnia parowa.

Saunę fińską cechuje wysoka temperatura 
ok. 80–100°C oraz minimalna wilgotność ok. 
5–15%. Natomiast w łaźni parowej panuje duża 
wilgotność oraz łagodna temperatura powietrza 
ok. 42–45°C. W takich warunkach skóra najle-
piej odpoczywa; łagodne działanie temperatury 
oraz wysoka wilgotność powoduje otwieranie się 
porów w skórze oraz usuwanie nagromadzonych 
w niej toksyn.

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

SIŁOWNIA
KORTY TENISOWE

Siłownia zlokalizowana jest w budynku pły-
walni przy ul. Wojska Polskiego 2 i składa się 
z dwóch sal. W pierwszej znajduje się sprzęt ae-
robowy oraz maszyny do ćwiczeń grzbietu, nóg, 
klatki piersiowej oraz brzucha. W drugiej jest 
sprzęt do ćwiczeń siłowych, kulturystycznych i re-
habilitacyjnych. W sali dostępne są także: sztangi, 
hantle, talerze na sztangę oraz uniwersalne ła-
weczki. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń 
czuwają wykwalifikowani trenerzy personalni.

Wypożyczalnia rowerów nad zalewem Ar-
kadia wyposażona jest w 12 nowoczesnych ro-
werów miejskich – 7 męskich oraz 5 damskich. 
Rowery są różnej wielkości. Na terenie miasta do 
dyspozycji rowerzystów pozostaje 70 km ścieżek 
rowerowych. Natomiast wokół Suwałk znajduje 
się wiele malowniczych tras rowerowych, wśród 
których przebiega szlak Green Velo.

W bazie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach do dyspozycji tenisistów pozostaje 
pięć kortów tenisowych. Dwa z nich, ze sztuczną 
nawierzchnią trawiastą oraz ze sztucznym oświe-
tleniem, znajdują się nad zalewem Arkadia przy 
ul. Zastawie 38. Pozostałe trzy korty tenisowe ze 
sztuczną nawierzchnią ceglaną położone są na 
terenie przylegającym do stadionu lekkoatletycz-
nego przy ul. Wojska Polskiego 17.

Suwałki Arena

RESO Suwałki Półmaraton –  
biegi z klimatem nie do podrobienia!

Hala Widowiskowo–Sportowa Suwałki Arena 
położona jest przy ul. Zarzecze 26, w bezpośred-
nim sąsiedztwie zarządzanego przez OSIR Hostelu 
„Wigry”, stadionu piłkarskiego oraz malowniczego 
zalewu Arkadia.

Suwałki Arena oferuje 2 sale sportowe o łącz-
nej powierzchni prawie 1800 m2:

• dużą salę z trybunami na 2121 miejsc o wy-
miarach 48 m x 27 m i wysokości 12,80 m, któ-
ra umożliwia wygospodarowanie m.in. boiska 
do piłki nożnej, ręcznej (20 m x 40 m) koszy-
kówki (15 m x 28 m) lub nawet 3 równoległych 
boisk do siatkówki (9 m x 18 m);

• małą salę treningową o wymiarach 14 m x 
24 m i wysokości 8 m z powierzchnią spor-
tową z teraflexu oraz

• salę konferencyjno–bankietową (z zapleczem 
kuchennym) o powierzchni 137,4 m2.

Główna sala sportowa Areny umożliwia or-
ganizację nie tylko wydarzeń sportowych (np. 
meczy siatkarskich – udostępniamy profesjo-
nalną wykładzinę meczową teraflex), ale rów-
nież eventów estradowych, konferencji, sym-
pozjów, targów itd. W takim układzie istnieje 
możliwość rozstawienia sceny oraz ponad 1000 
krzeseł na płycie boiska. Maksymalna liczba wi-

dzów sięga 3000 osób w wersji z krzesłami lub 
ponad 3600 osób w wersji koncertu z sektorami 
„na stojąco”.

Sąsiedztwo budżetowego Hostelu „Wigry” 
(56 miejsc noclegowych w 26 pokojach) oraz 
Stadionu Miejskiego (3 pełnowymiarowe, tra-
wiaste, oświetlone boiska piłkarskie), a także 
zalewu Arkadia (kąpielisko, boiska piaszczy-
ste do piłki nożnej i siatkówki plażowej, skate-
park, parkour park, korty tenisowe) umożli-
wia organizację atrakcyjnych kolonii i obozów 
sportowych.

RESO Suwałki Półmaraton – to nowa odsło-
na ćwierćmaratonu znanego pod nazwą RESO 
Suwałki 10,5. Po konsultacjach z biegaczami or-
ganizatorzy postanowili zrobić krok dalej i w 2020 
roku zorganizować nocny półmaraton. Będzie to 
jedno z największych wydarzeń biegowych w pół-
nocno-wschodniej Polsce. Pierwsza edycja noc-
nego półmaratonu odbędzie się w dniach z 4 na 5 
lipca 2020 roku.

Dopełnieniem nowej wersji jest „Bieg na wy-
spę”, czyli happeningowy bieg śniadaniowy, które-

go głównym celem jest promocja biegania i śnia-
danie na urokliwej wyspie zalewu Arkadia.

Unikalna formuła oraz konsekwencja w re-
alizacji przyjętej strategii sprawiły, iż od 2016 
roku do 2019 w Suwałkach wystartowało ponad 
4500 biegaczy z 11 krajów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach: ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki • Osoba kontaktowa: Kamil Klimek, tel.: +48 602 233 130, +48 87 566 78 12, e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl • www.osir.suwalki.pl
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Położony w centrum Suwałk hotel Akvilon, 
unikatowy wystrój, indywidualne podejście do 
naszych gości i ich potrzeb oraz wspaniała kuch-
nia restauracji.

Oferujemy:
• 11 luksusowych pokoi w cenie 260 zł za pokój 

dwuosobowy i 175 zł za pokój jednoosobowy,
• śniadanie i monitorowane miejsce parkingowe 

w cenie noclegu,
• wynajem sali konferencyjnej i organizację przy-

jęć weselnych, komunii, chrzcin i innych im-
prez okolicznościowych.

Hotel Akvilon: ul. T. Kościuszki 4, 16-400 Suwałki • tel. +48 87 563 59 40 • e-mail: recepcja@akvilon.pl • www.akvilon.pl

Hotel Loft 1898 to stylowy i nowoczesny 
obiekt usytuowany w centrum Suwałk. Zabyt-
kowy budynek przeobrażony w komfortowy, 
wysokiej klasy obiekt, łączy w sobie funkcjo-
nalność z wyjątkową atmosferą dziewiętna-
stowiecznych koszar carskich. Hotel posiada 
76 komfortowo wyposażonych, klimatyzowa-
nych pokoi, łącznie 131 miejsc noclegowych, 
oraz dwie przestronne sale konferencyjno-
-bankietowe.

Goście mają możliwość skosztowania 
dań regionalnych w restauracji „Tatarak”.

Hotel Loft 1898: ul. gen. K. Pułaskiego 24K, 16-400 Suwałki • tel.: +48 87 739 59 00, +48 721 551 101 • e-mail: info@hotelloft.pl • www.hotelloft.pl

Hotel Velvet*** to obiekt zlokalizowany 
w samym centrum miasta, jako jedyny w Su-
wałkach posiada monitorowany parking pod-
ziemny. Hotel oferuje komfortowe noclegi w 28 
klimatyzowanych pokojach oraz dwupiętrowym 
apartamencie z bezpłatnym dostępem do kame-
ralnego aqua spa oraz Fitness Clubu „Calypso”. 
W hotelu znajduje się restauracja, która znalazła 
się na liście 100 Poland Best Restaurant. Obiekt 
posiada trzy sale konferencyjno-bankietowe, 
a największa z nich pomieści 160 osób.
Restauracja „Nova” hotelu „Velvet”

Przygotowuje tradycyjne potrawy ziemnia-
czane, pierogi oraz kartacze, wypieka domowy 

chleb, przygotowuje smalec, podpiwek, również 
domowe wędliny i wędzonki.

Velvet hotel & restaurant: ul. T. Kościuszki 128, 16-400 Suwałki • tel.: +48 506 631 755, +48 87 563 52 52 • faks: +48 87 563 52 53 • www.hotelvelvet.pl

Hotel Logos: ul. T. Kościuszki 120, 16-400 Suwałki • tel. +48 87 566 69 00 • e-mail: biuro-suwalki@hotellogos.pl • www.suwalki.hotellogos.pl

Hotel Logos to kameralny hotel położony 
w ścisłym centrum, przy najstarszej w Suwał-
kach ulicy T. Kościuszki. Do dyspozycji tury-
stów ma 31 wygodnie urządzonych pokoi typu 
standard, studio oraz parking dozorowany. 

W hotelowej restauracji serwowane są śnia-
dania w formie bogatego bufetu szwedzkiego 
oraz dania à la carte.

Specjalnością obiektu są specjały regionalne 
i potrawy kuchni wschodnioeuropejskiej, jak 
kartacze, pielmieni czy bliny litewskie. Cocktail 
bar oferuje szeroki wybór napojów. Latem dużą 
popularnością cieszy się taras letni.

Hotel oferuje bezpłatny bezprzewodowy do-
stęp do Internetu oraz całodobową recepcję. Ce-
nionym przez Gości udogodnieniem jest możli-
wość pobytu z czworonogiem. 

HOTEL LOGOS

VELVET HOTEL & RESTAURANT

HOTEL LOFT 1898

HOTEL AKVILON 

Pełna oferta Hotelu na stronie: www.hotelloft.pl

rabat
10%

na dania  
i napoje z karty 
w Restauracji 
Hotelu Logos

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest 
najdłuższym, liczącym ponad 2 tysiące kilome-
trów szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega 
głównie po asfaltowych drogach publicznych 
o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez ob-
szar pięciu województw leżących we wschodniej 
części kraju: warmińsko-mazurskiego, podla-
skiego, lubelskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Niemal 580 km (29% długości trasy) 
stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, 
a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny 
rzek.

Szlak Green Velo na całej długości oznakowa-
ny jest metalowymi tabliczkami w charaktery-
stycznym, pomarańczowym kolorze. W central-
nymi miejscu znaku umieszczony został symbol 
roweru, a bezpośrednio pod nim kolorowe logo. 
Ze szlaku Green Velo korzystają miłośnicy tury-
styki rowerowej zainteresowani kulturą regionów 
i dziedzictwa kulturowego, miłośnicy przyrody, 

amatorzy pięknych widoków. Trasa jest wygod-
na i bezpieczna również dla rodzin z dziećmi.

Szlak Green Velo przebiega także przez Su-
wałki. Miejski odcinek szlaku łączy północną 
Suwalszczyznę i Suwalski Park Krajobrazowy 
z Wigierskim Parkiem Narodowym i Pusz-
czą Augustowską. Od strony północnej miasta 
szlak przebiega ulicami: Reja, Utratą i Sejneń-
ską w stronę miejscowości Stary Folwark. Przy 
dworcu autobusowym (ul. Utrata) znajduje się 
miejsce obsługi rowerzystów gdzie turyści mogą 
odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z toalety. Po-
nadto w Suwałkach znajdują się liczne miejsca 
przyjazne rowerzystom udostępniające bezpłat-
nie sprzęt do naprawy rowerów, dysponujące 
adresami serwisów i udzielające informacji 
o lokalnych szlakach rowerowych i wypożyczal-
niach rowerów. Zlokalizowane są w hotelach, 
muzeach, informacji turystycznej, obiektach 
sportowo-rekreacyjnych.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Centrum Informacji Turystycznej (CIT) znaj-
duje się na terenie suwalskiej „starówki”, w hi-
storycznym centrum miasta. Posiada certyfikat 
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w naj-
wyższej kategorii **** (cztery gwiazdki).

W Centrum Informacji Turystycznej każdy 
zainteresowany uzyska wiedzę o atrakcjach tury-
stycznych Suwałk, Suwalszczyzny i sąsiednich re-
gionów, wydarzeniach i imprezach odbywających 
się w mieście i najbliższych miejscowościach. 
Można tutaj dokonać rezerwacji noclegów, wy-
nająć przewodnika i pilota wycieczek po Suwal-
szczyźnie, skorzystać z wypożyczalni rowerów 
i bezpłatnego stanowiska komputerowego.

CIT posiada rekomendację miejsca przyjazne-
go rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowero-
wym Green Velo, oferuje bezpłatnie narzędzia 
do naprawy rowerów, a w razie potrzeby wskaże 
profesjonalny serwis.

W CIT znajduje się 
sklepik, w którym można 
nabyć przewodniki, mapy, 
książki oraz gadżety z logo 
„Pogodne Suwałki”, a tak-
że rękodzieło ludowe oraz 
regionalne przedmioty ar-
tystyczne.

Centrum Informacji Turystycznej **** w Suwałkach: ul. Ks. K. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki • tel. +48 87 566 20 79 
e-mail: cit@pogodnesuwalki.pl, cit@um.suwalki.pl • www.pogodnesuwalki.pl • Twitter: twitter.com/PogodneSuwalki • Facebook: www.facebook.com/cit.suwalki

Centrum Informacji Turystycznej **** w Suwałkach

Suwałki to największe miasto północnej części 
województwa podlaskiego, ważny ośrodek gospo-
darczy, komunikacyjny i administracyjny. Miasto 
ma interesujący układ urbanistyczny, zabytkowe 
kościoły i cerkwie, rynek z klasycystycznym ra-
tuszem oraz Muzeum im. Okręgowe i Muzeum 
Marii Konopnickiej. Rowerzyści z pewnością 
zadowoleni będą z dobrej sieci szlaków rowero-
wych w ramach miejskiego systemu roweru pu-
blicznego w Suwałkach oraz ścieżek rowerowych 
oplatających całe miasto. Miejski system roweru 
publicznego jest częścią projektu pn. „Poprawa ja-
kości systemu transportu publicznego w mieście 
Suwałki – III etap” realizowanego w ramach Pod-
działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłącze-
niem BOF, Regionalnego programu operacyjnego 
województwa podlaskiego na lata 2014–2020. 
W ramach powyższego systemu przewiduje się 
następującą lokalizację rowerów:

• stacja nr 1 – ul. A. W. Kowalskiego, 
• stacja nr 2 – ul. Szpitalna, 
• stacja nr 3 – ul. Nowomiejska, 
• stacja nr 4 – ul. Gen. W. Sikorskiego,
• stacja nr 5 – ul. Gen. J. Dwernickiego, 
• stacja nr 6 – ul. Północna, 
• stacja nr 7 – ul. Sejneńska, 
• stacja nr 8 – ul. T. Noniewicza, 
• stacja nr 9 – ul. Ks. K.A. Hamerszmita, 
• stacja nr 10 – ul. A. Putry,
• stacja nr 11 – ul. Wojska Polskiego/Sportowa,
• stacja nr 12 – Zalew Arkadia.

Poruszając się szlakiem Green Velo w kierunku 
południowo-wschodnim od miasta, dojedziemy 
do Wigierskiego Parku Narodowego z jeziorem 

Wigry, Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach. 
Poruszając się w kierunku północnym dojedziemy 
do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Szlak Green Velo biegnie przez najciekawsze 
miejsca Suwalszczyzny. Pierwszym interesującym 
punktem na szlaku są Bolcie – miejscowość poło-
żona na styku granic Polski, Litwy i Rosji 
(punkt widokowy).

SUWALSKIE  
ŚCIEŻKI ROWEROWE
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Miejski system roweru publicznego w Suwałkach
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Rabat 20%
od ceny standardowej na 

pobyt indywidualny w po-
kojach typu Standard.

Dla Gości nienocujących 
15% rabatu

na wizytę w Aqua Spa.

Rabat 15%*
na dania i desery  

z karty menu.

KUPON
NA 

ODWROCIE

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje infra-
struktura rowerowa jako oferta aktywnego wypo-
czynku dla potencjalnego turysty oraz mieszkańca 
Suwałk. Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 
są alternatywą dla komunikacji samochodowej.
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NA 
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100 NAJLEPSZYCH RESTAURACJI W POLSCE
RESTAURACJA NOVA HOTELU VELVET
ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWEJ NAGRODY

BEST OF AWARD OF EXCELLENCE – 2 widelce



Hotel nad Wigrami ***, tj. nad jeziorem Wi-
gry, na skraju Wigierskiego Parku Narodowego, 
w miejscowości Gawrych Ruda. Hotel oferuje 73 
miejsca noclegowe w 34 pokojach, w tym pokoje 
jedno-, dwu-, trzyosobowe, także pokój dla osób 
niepełnosprawnych. W każdym pokoju jest: tele-
wizor, telefon, bezpłatna hotelowa sieć interne-
towa WiFi, łazienka z prysznicem. W restauracji 
hotelowej serwowane są dania regionalne.

Atrakcje do dyspozycji w hotelu: kręgiel-
nia, bilard, piłkarzyki, cymbergaj, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne, łódka, 
wypożyczalnia kijków nordic walking,

Wypożyczalnia rowerów, sauna sucha, sauna na 
podczerwień, siłownia, boisko wielofunkcyjne 
(siatkówka, koszykówka, kort tenisowy).
Szczegółowa oferta znajduje się na:  
www.hotelnadwigrami.pl

Hotel Szyszko*** to relaks i wszechstronny 
wypoczynek. 140 miejsc noclegowych w 68 po-
kojach jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz apar-
tamentach zaaranżowanych w kolorach ziemi: 
brązu, zieleni i bordo zaprojektowanych z myślą 
o wygodzie i komforcie gości.

Strefa SPA z masażami, sauną i jacuzzi za-
pewni odpoczynek od stresu i zmęczenia. Re-
stauracja hotelowa serwuje dania regionalne 
oraz kuchni międzynarodowej. 

Hotel dysponuje salami konferencyjnymi 
zdolnymi ugościć nawet 500 uczestników wyda-
rzeń. Duży parking i położenie z dala od cen-

trum przy trasie nr 8 sprawia, że jest to najdo-
godniejszy hotel dla biznesu w Suwałkach. 

Do dyspozycji gości jest też siłownia i altany 
przed budynkiem. Sala klubowa z certyfikowa-
nymi stołami bilardowymi może służyć wieczor-
nej rozrywce i jako dodatek do eventów.

Hotel nad Wigrami: Gawrych Ruda 39A, 16-402 Suwałki • tel.: +48 660 439 565 • www.hotelnadwigrami.pl

Hotel SZYSZKO***: ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki • tel.: +48 87 565 46 46, +48 504 467 467 • e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl • www.hotel-szyszko.pl

SERY
BASI

Firma „SERY BASI” w Wiżajn zajmuje 
się produkcją sera podpuszczkowego dojrze-
wającego z mleka krowiego niepasteryzowa-
nego. W naszej ofercie mamy zarówno sery 
młode (kilkudniowe), jak i sery dojrzałe (po-
wyżej jednego miesiąca). Nasz produkt wpi-
sany jest na Listę produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
był wielokrotnie nagradzany na konkursach 
krajowych.

Zapraszamy na zakupy z dziesięcioprocentowym rabatem od kuponu.
„SERY BASI” Mariusz Żeliszczak: ul. Suwalska 17A, 16-407 Wiżajny • tel.: +48 509 761 865, +48 87 568 85 08 • e-mail: biuro@serywizajny.org.pl

Gościniec położony jest nad jeziorem Mauda. 
W gospodarstwie można wypożyczyć łodzie oraz ka-
jaki, można wędkować, pograć w piłkę nożną i siat-
kową. W budynku powstał kompleks wypoczynkowy 
50 miejsc noclegowych w 18 pokojach z łazienkami. 
W sezonie letnim zapewniamy pełne wyżywienie 
potraw regionalnych, do których produkty są pozy-
skiwane z prowadzonego jednocześnie gospodarstwa 
rolnego. Dysponujemy salą o powierzchniach 330 m2. 
Atrakcje w okolicy to, m.in.: torfowiska Gór Sudaw-
skich, kościół w Wiżajnach, trójstyk granic (Rosja, 
Litwa, Polska), jezioro Hańcza, mosty w Stańczykach, 
szlak rowerowy Green Vello.

Gościniec Użmauda Tadeusz Pruszyński: Rakówek 7/7A • tel. +48 695 847 718 • e-mail: gosciniecuzmauda@gosciniecuzmauda.pl

Gościniec
Użmauda

„SERY BASI”

HOTEL NAD WIGRAMI***

HOTEL SZYSZKO***

GOŚCINIEC UŻMAUDA

www.fundacjawigry.pro                  tel.: +48 87 566 24 99 

Pokamedulski klasztor w Wigrach to perła 
Suwalszczyzny, położony w centrum Wigier-
skiego Parku Narodowego, nad jeziorem Wigry. 
Klasztor jest czynny przez cały rok i posiada cie-
kawą ofertę kulturalno-noclegową w nawiązaniu 
do tradycji i zwyczajów 
ojców kamedułów. Przez 
Wigry przebiegają szlaki 
papieskie, szlak św. Jaku-
ba, Szlak Miłosierdzia do 
Wilna i Szlak Rowerowy 
Green Velo.

Pokamedulski klasztor w Wigrach zaprasza na:
• zwiedzanie: apartamenty papieskie, krypty w ko-

ściele, wieża widokowa;
• wystawy stałe i tematyczne;
• noclegi w pokojach tematycznych i eremach po-

kamedulskich;
• kuchnię regionalną;
• kamedulskie warsztaty kulinarne;
• wydarzenia plenerowe i interdyscyplinarne;
• letnią tawernę w ogrodach klasztornych.
Ponadto w ofercie:
• miejsce na piknik i ognisko;
• kort tenisowy;
• przystań z wypożyczalnią sprzętu pływającego.

Pizzeria – Galeria Rozmarino od ponad 25 lat 
serwuje kuchnię włoską, polską i wegetariańską. 
W menu Rozmarino znajdziecie oryginalne przy-
stawki i sałatki, sycące zupy, iście włoskie pizze, 
ryby, wybór makaronów i pierogów, wyśmienite 
kawy, napoje, piwa, drinki oraz autorskie desery.

Na szczególną uwagę zasługuje, nasza pizza – 
przygotowywana z należytą pieczołowitością, w pie-
cu opalanym drewnem, na cienkim cieście. Możecie 
zamówić leśną, farmerską, po suwalsku, veronę, 
black tiger czy inną z grona 21 dostępnych rodzajów.

W Rozmarino to uczta nie tylko dla ciała, ale też 
ducha. Organizujemy bowiem koncerty zespołów 

bluesowych, jazzowych, rockowych, szantowych 
i poezji śpiewanej. W Rozmarino mieści się też 
Galeria Zapiecek. Tu prezentujemy twórczość lokal-
nych, i nie tylko, artystów.

Rozmarino: ul. T. Kościuszki 75, 16-400 Suwałki • tel.: +48 87 563 24 00, +48 87 566 59 04 • e-mail: rozmarino94@wp.pl • www.rozmarino.pl

Galeria Plaza – Mk Bowling: ul. Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki • tel.: +48 506 105 804, +48 608 400 009 • e-mail: suwalki@mkbowling.pl

Centrum Rozrywki Mk Bowling mie-
ści się w Galerii Handlowej Plaza Suwałki 
na drugim piętrze obok kina. Miejsce na 
wypady z rodziną, przyjaciółmi i znajomy-
mi. Kręgle, bilard, automaty do 
gier dla dzieciaków i dorosłych, 
pizza z pieca opalanego drew-
nem. Najlepsze włoskie składni-
ki. Jesteśmy otwarci codziennie 
od godz. 10.00. 

Polecamy: noclegi i kuchnię regionalną

Nasz obiekt jest rekonstrukcją poka-
medulskiej osady z XVIII w. w otulinie Wi-
gierskiego Parku Narodowego. Pensjonat 
jest atrakcyjny na długie pobyty, jak rów-
nież jednodniowe noclegi dla ludzi bizne-
su. Oferujemy: pyszne, tradycyjne potrawy 
w restauracji „Komosianka” oraz noclegi 
z widokiem na Jezioro Koleśne.

Folwark Hutta: Hutta 7, 16-402 Suwałki • tel.: +48 515 269 875, +48 502 272 701 • e-mail: biuro@hutta.pl, komosianka@hutta.pl • www.hutta.pl

rabat
20%

rabat
10%

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH

CENTRUM ROZRYWKI MK BOWLING

PIZZERIA – GALERIA ROZMARINO

FOLWARK HUTTA
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• przejść się ścieżkami edukacyjnymi: „Lasy”, „Su-
chary”, „Jeziora”, „Płazy”, „Puszcza”, „Samle”, „Ols”;

• przejechać rowerem trasę dookoła jeziora Wigry;
• pobiegać na nartach turystycznymi trasami nar-

ciarskimi;
• spłynąć kajakiem rzeką Czarną Hańczą;
• odwiedzić Muzeum Wigier, wystawę przyrodni-

czą, etnograficzną,  
rybacką;

• wejść na wieżę widokową w Bryzglu i Kruszniku;
• zwiedzić pokamedulski zespół klasztorny;
• przepłynąć statkiem lub łodzią Leptodora II po 

jeziorze Wigry;
• przejechać się kolejką wąskotorową;
• złowić taaaką rybę.

Wizytę w Wigierskim Parku Narodowym war-
to zacząć od odwiedzenia Centrum Informacji 
Turystycznej w siedzibie Dyrekcji Parku w Krzy-
wem. Możemy tam kupić kartę wstępu, mapy, 
przewodniki oraz uzyskać fachową wiedzę. Znaj-
duje się tu parking, wypożyczalnia i punkt na-
prawy rowerów oraz stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych. W siedzibie WPN można także 
zwiedzić wystawę przyrodniczą „Nad Wigrami”.
Lokalizacja: Krzywe 82, 16-402 Suwałki
Kontakt: tel.: +48 87 56 32 568, +48 510 992 672
e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego 
funkcjonuje w budynku dawnej Stacji Hy-
drobiologicznej, w której w latach 1928–1939 
pracował pionier polskiej limnologii – Alfred 
Lityński. W obiekcie można poznać historię 
nadwigierskiego krajobrazu, jezioro Wigry – 
od głębin i żyjących w nich organizmów, aż 
po świat przyrody nad jego brzegami, rzeki, 
torfowiska oraz działalność człowieka. Można 

skorzystać z audioprzewodników.

Muzeum Wigier dysponuje łodzią z przeszklo-
nym dnem „Leptodora II”. Na swój pokład może 
jednorazowo zabrać 9 pasażerów.

Lokalizacja: Stary Folwark 50
Kontakt: tel. +48 87 563 01 52
e-mail: muzeum.wpn@wigry.org.pl
 www.wigry.org.pl/mw

Szlak zielony „Wokół Wigier” im. Antoniego 
Patli jest głównym i najchętniej odwiedzanym 
szlakiem Wigierskiego Parku Narodowego. Wę-
drując dookoła perły suwalskich jezior, obejrzymy 
ze wszystkich stron leżący na Półwyspie Klasztor-
nym pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach – 
jeden z najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. 
Będzie też okazja podziwiania malowniczych za-
tok wigierskich oraz innych urokliwych jezior.

W przypadku rozpoczęcia wycieczki spod 
siedziby Parku w Krzywem, należy podążać szla-
kiem niebieskim, który skręca w drogę Bindaso-
wą, a następnie trzymać się szlaku czarnego, który 
prowadzi nas do miejsca nazywanego „Kładką” 
w dolinie Czarnej Hańczy. Od tego momentu po-
dążamy za oznakowaniem szlaku zielonego, a po 
dojechaniu do Starego Folwarku możemy wrócić 
do Krzywego wyłączoną ścieżką rowerową, która 
biegnie wzdłuż asfaltu w ramach szlaku Green Velo.

Poruszając się po szlakach Wigierskiego PN należy posia-
dać wykupioną kartę wstępu. Można ją nabyć w siedzibie Parku 
w Krzywem lub przez Internet, na stronie: www.wpn.eparki.pl.

Ścieżki edukacyjne („Las” – 1,5 km, „Suchary” 
– 2,5 km, „Płazy” – 0,5 km, „Jeziora” – 6,2 km, 
„Puszcza” – 3,3 km, „Samle” – 4,8 km) na terenie 
Wigierskiego Parku Narodowego wiodą przez te-
reny bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo. 
Ścieżki łączą się ze szlakami turystycznymi, prowa-
dzącymi w różne rejony Parku, dlatego też warto 
zacząć zwiedzanie właśnie od nich. Wzdłuż ścieżek 
umieszczone zostały tablice informacyjne, kładki, 
platformy widokowe i miejsca odpoczynku.

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Dziesięć rzeczy, które trzeba zrobić 
w Wigierskim Parku Narodowym:

Informacja Turystyczna Muzeum Wigier

Rowerem wokół Wigier

Rejsy łodzią z przeszklonym dnem

Ścieżki edukacyjne

Trasy dla narciarzy biegowych oznakowa-
ne są drogowskazami i znakami malowany-
mi na drzewach, z sylwetką narciarza. Trasy 
narciarskie znajdują się w Krzywem i na 
Słupiu. Po trasach można poruszać się tylko 
na nartach, w okresie zalegania śniegu. 

Turystyczne
trasy narciarskie

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki • tel.: +48 87 563 25 68, +48 510 992 672 • e-mail: turystyka@wigry.org.pl • www.wigry.org.pl

Gospodarstwo ekologiczne „Rydzewscy” – Sylwia Rydzewska: Jemieliste 7, 16-424  Filipów • tel.: +48 604 900 958, +48 726 519 905 • e-mail: sylwiarydz@wp.pl, edzik1806@wp.pl • www.zagroda-edukacyjna.pl

Gospodarstwo
Ekologiczne
„Rydzewscy”

Gospodarstwo rolne ekologiczne, posiada 
certyfikat. Sprzedaż bezpośrednia z gospo-
darstwa. Bardzo szeroki asortyment upraw: 
od ziemniaka, wszystkie kapustne, sałaty itd. 
Przygotowujemy kiszonki (ogórki, kapusta, za-
kwas), marynaty, sałatki, soki, konfitury i inne 
smakołyki.

Gospodarstwo to także agroturystyka, 4 po-
koje z 10 miejscami noclegowymi nad jeziorem 
Jemieliste. Do dyspozycji gości duży ogród, al-
tana z kominkiem, plac zabaw dla dzieci.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Tadeusz 
Protasiewicz jest producentem zdrowej żywno-
ści bez sztucznych konserwantów i barwników. 
Zakład do ich produkcji używa mięsa wysokiej 
jakości oraz posiadających atest. Wyroby wę-
dzone są metodą tradycyjną, z wykorzystaniem 
drewna liściastego. Asortyment 7 produktów 
mięsnych został wpisany na Listę produktów 
tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zakład jest laureatem XIII edycji ogólno-
polskiego konkursu pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego „Sposób na sukces’’.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Tadeusz Protasiewicz: Ejszeryszki 11, 16-406 Rutka Tartak • tel. +48 698 642 54

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – TADEUSZ PROTASIEWICZ

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE „RYDZEWSCY” – SYLWIA RYDZEWSKA

Restauracja „Kalinka”: ul. 3 maja 10, 16-406 Rutka-Tartak • tel.: Właściciel +48 513 845 116, Manager +48 668 845 798 • e-mail: kalinkapoczta@op.pl

Miejsce wypoczynkowe nad jeziorem Wiżaj-
ny w pobliżu granicy z Litwą. Bliskie sąsiedztwo 
Wzgórz Sudawskich, Suwalskiego Parku Krajobra-
zowego i Puszczy Rominckiej zapewniają dosko-
nałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej.

Kuchnia: potrawy regionalne oraz inne potrawy, 
polskie, ale i europejskie.
Obiadokolacja: 25 zł. Śniadanie: 18 zł.

Zakwaterowanie: dysponujemy 32 pokojami 
z łazienkami (pokoje dwu- i trzyosobowe)
Noclegi: 50–80 zł (osoba).

Atrakcje: łowienie ryb nie tylko w jeziorze, ale 
i w pobliskich stawach, kuligi oraz jazda konna. 
Organizujemy wycieczki piesze i rowerowe oraz 
spływy kajakowe szlakami wodnymi regionu.

„KALINKA”

Suwalski Park Krajobrazowy: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo • tel. +48 87 569 18 01 • e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl •  www.spk.org.pl   

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstar-
szym spośród parków krajobrazowych w Polsce. 
Utworzony w 1976 r. zachwyca przepięknym, po-
lodowcowym krajobrazem.

Wśród najcenniejszych obiektów Parku wy-
różnia się Hańcza – unikatowe, najgłębsze jezio-
ro w Polsce i Europie Niżowej (głębokość maks. 
106 m). Nie sposób tu nie zauważyć najbardziej 
znanego wzniesienia Suwalszczyzny – Góry Ci-
sowej oraz nagromadzeń głazów narzutowych, 
które tworzą trzy rezerwaty przyrody. Interesu-
jąca jest również historia osadnictwa tych ziem, 

gdzie ślady obecności pozostawili tajemniczy Ja-
ćwingowie, ewangelicy, czy do dziś zamieszkują-
cy tu staroobrzędowcy.

Suwalski Park Krajobrazowy posiada 80 km 
wyznakowanych szlaków pieszych, 50 km tras 
rowerowych i 27 km ścieżek edukacyjnych. Nie 
wyczerpuje to wszystkich możliwości wycieczek 
po tych terenach. Będąc w SPK warto: poznać 
największe atrakcje przyrodnicze, przespacero-
wać się doliną Czarnej Hańczy, wybrać się z ro-
dziną na ścieżkę „Opowieści Turtula”, czy odwie-
dzić Izbę Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
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w siedzibie Firmy  
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16-406 Rutka Tartak)
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Gospodarstwo
Ekologiczne
„Rydzewscy”

na produkty  
ekologiczne  

przetworzone  
w słoikach.

kupon promocyjny  
w sezonie letnim

wypożyczenie 
roweru

20zł 
za dzień

bilet 
ulgowy 

do Muzeum 
Wigier 

7zł

***
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wypożyczenie roweru
5,00 zł/godz.
wypożyczenie kajaku  
na Stawie Turtulskim
8,00 zł/godz.

wypożyczenie  
łodzi wiosłowej  

na Stawie Turtulskim
8,00 zł/godz.

Trasa rowerowa wokół Wigier
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Lato

Wyciąg nart wodnych, kąpielisko, park lino-
wy, minigolf i paintball, to tylko niektóre letnie 
atrakcje. Natomiast położenie Ośrodka pomiędzy 
Suwalskim Parkiem Krajobrazowym a Wigier-
skim Parkiem Narodowym sprawia, że jest to 
idealna baza wypadowa do zwiedzania urokliwej 
Suwalszczyzny. 

WOSiR SZELMENT

Zima

WOSiR Szelment posiada kompleksową 
ofertę dla wszystkich miłośników białego sza-
leństwa. Jesionowa Góra, która wznosi się 252 m 
n.p.m., sprawia, że sezony narciarskie trwają 
tu ponad 100 dni. Działa siedem tras narciar-
skich o różnej skali trudności, sześć wyciągów 
orczykowych oraz jeden przenośnik taśmowy. 
Wszystkie trasy zjazdowe są oświetlone, ratra-
kowane oraz zaśnieżane. Dodatkową zimową 
atrakcją jest snowtubing oraz snowpark do fre-
estyle’u. Na terenie obiektu działa wypożyczal-
nia sprzętu zimowego, restauracja, baza nocle-
gowa oraz licencjonowana szkółka narciarska 
z profesjonalnymi instruktorami.

Cykliczne wydarzenia organizowane w Suwałkach

STYCZEŃ
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Stacja Pogodne Suwałki
Wydarzenie promujące miasto w odsłonie zi-
mowej. Projekt ukierunkowany na pokazanie 
Suwałk jako atrakcyjnego miejsca organizacji 
wydarzeń zimowych.
Organizatorzy: Suwalski Ośrodek Kultury, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miasto Suwałki
Miejsce: Suwalski Ośrodek Kultury, zalew  
Arkadia

MARZEC

2 
m
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300-lecie nadania praw miejskich  
Suwałkom (wydarzenie jednorazowe)

• msza święta w intencji mieszkańców Suwałk
• uroczysta sesja Rady Miejskiej
• prezentacja kopii aktu nadania praw miejskich 

przez król Augusta II Mocnego z 2 marca 1720 r.
• „300 lat Suwałk” – konferencja panelowa,
• występ prof. Konstatnego Andrzeja Kulki z towa-

rzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej,
• koncert The United States Army Europe Rock 

Band Pfalz Alarm

Organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski Ośro-
dek Kultury, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
Polskie Towarzysztwo Numizmatyczne Oddział 
w Suwałkach
Miejsce: konkatedra pw. św. Aleksandra, Suwalski 
Ośrodek Kultury
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XXI Kaziuk Suwalski
„Jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” to 
impreza plenerowa, która ma charakter obrzędowy.
Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
Miejsce: ul. Patli, Witosa, kościół pw. św. Kazi-
mierza Królewicza

KWIECIEŃ
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Rozgrzewka SBF
Bluesowa Rozgrzewka przed Suwałki Blues Fe-
stival to już tradycja. Co roku bluesową ucztę 
zapewniają artyści z Polski i zagranicy.
Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
Miejsce: Suwalski Ośrodek 
Kultury

Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza imprez  są umieszczone na stronie: www.um.suwalki.pl
9–
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13. Suwałki Blues Festival
Suwalski festiwal bluesowy organizowany od 2008 
roku. Impreza tradycyjnie odbywa się w drugi 
weekend lipca i ściąga do miasta rzesze fanów 
bluesowego brzmienia. Festiwal znany jest rów-
nież na arenie międzynarodowej i gości muzyków 
spoza Polski.
Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
Miejsce: ul. T. Kościuszki, park Konstytucji 3 maja, 
ul. Chłodna, suwalskie kluby
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XXI Suwalski Jarmark Folkloru
Najważniejsza doroczna impreza folklorystyczna 
promująca tradycje ludowe wielokulturowej Su-
walszczyzny i przygranicza.
Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury

Miejsce: park Konstytucji 3 maja
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Juwenalia PWSZ
Święto studentów odbywające się corocznie 
w maju. Pierwszy dzień to koncerty plenerowe, 
drugiego dnia natomiast przed żakami podwoje 
otwierają kluby.
Organizator: PWSZ w Suwałkach
Miejsce: park Konstytucji 3 maja 
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Jaćwieski Festyn Archeologiczny 
„Szwajcaria”
Dwudniowy festyn archeologiczny. Odbywa 
się w pobliżu słynnego cmentarzyska kurhano-
wego z okresu rzymskiego i wędrówek ludów, 
przebadanego w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku przez Komplekso-
wą Ekspedycję Jaćwieską.
Organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Miejsce: dawna wieś Szwajcaria, obecnie pół-
nocne przedmieścia Suwałk, ul. Studzieniczne, 
przy drodze nr 8 do Budziska

LUTY
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Gala wręczania nagród Prezydenta 
Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”
Doroczna nagroda Prezydenta Miasta przy-
znawana za wybitne zasługi dla miasta we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. 
Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, 
przyznawane osobom fizycznym, prawnym 
i innym podmiotom. Od kilku lat można rów-
nież zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsię-
biorcy prowadzącego działalność gospodarczą 
na terenie Suwałk. Wydarzeniu towarzyszy 
uroczysty bal karnawałowy.
Organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski 
Ośrodek Kultury
Miejsce: hala Ośrodka Sportu i Rekreacji

MAJ
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Suwalska Majówka Społeczna
Głównym celem Suwalskiej Majówki Społecznej 
jest prezentacja i integracja suwalskich organiza-
cji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. 
Organizatorzy: Miasto Suwałki, suwalskie 
organizacje pozarządowe
Miejsce: park Konstytucji 3 maja
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Suwałki Miss Run
„Suwałki Miss Run” to wydarzenie, które jest skie-
rowane wyłącznie do Pań.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia jest bieg wo-
kół zalewu Arkadia na dystansie około 5 km.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Miejsce: zalew Arkadia

CZERWIEC
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XX Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski 
Dni Kawaleryjskie w Suwałkach
Co roku w trakcie wydarzenia odbywa się Kon-
kurs Sprawności Kawaleryjskiej obejmujący 
kros, konkurs władania szablą i konkurs wła-
dania lancą, pokazy historyczne, przemarsze, 
wieczór kawaleryjski oraz zawody w skokach.
Organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Miejsce: zalew Arkadia, plac komunalny 
pomiędzy ul. Świerkową i Nowomiejską
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Powitanie lata połączone  
z Festiwalem Lodów i Deserów
Cykliczne wydarzenie organizowane ostatniego 
dnia roku szkolnego. Po raz drugi swój udział 
w organizacji będzie miała suwalska młodzież, 
która w ankiecie wskaże propozycje wykonawców, 
którzy mieliby wystąpić w czasie wydarzenia.
Organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski 
Ośrodek Kultury
Miejsce: park Konstytucji 3 maja
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Reso Suwałki Półmaraton 
To nowa odsłona ćwierćmaratonu znanego pod 
nazwą RESO Suwałki 10,5. Nocny półmaraton 
będzie jednym z największych wydarzeń biego-
wych w północno-wschodniej Polsce.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejsce: Suwałki, zalew Arkadia
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Majster – Festiwal Siły
Impreza dla strongmenów, która przyciąga do  
Suwałk najsilniejszych ludzi z kraju.
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejsce: Stadion Lekkoatletyczny, ul. Wojska 
Polskiego 17
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Jarmark Kamedulski i II Światowy 
Zjazd Suwalczan w ramach 300-lecia 
Miasta Suwałk
Wyjątkowa odsłona wydarzenia stworzonego z my-
ślą o mieszkańcach. Przez trzy dni na uczestników 
czekać będzie mnóstwo atrakcji. Dwie sceny ple-
nerowe, trzy koncerty gwiazd polskiej sceny mu-
zycznej, potańcówka, pokaz laserów oraz wieczór 
kabaretowy – to niektóre z atrakcji bogatego pro-
gramu.
Organizatorzy: Miasto Suwałki, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Suwalski Ośrodek Kultury, Bank Spół-
dzielczy w Suwałkach

Miejsce: bulwary nad Czarną Hańczą, park Kon-
stytucji 3 maja, ul. T. Kościuszki, pokamedulski 

klasztor w Wigrach, Suwalski  
Ośrodek Kultury
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Międzynarodowy Festiwal Kulinarny 
„Sąsiedzi przy stole” i piknik  
z ogrodami
Do Suwałk zapraszani są kucharze z miast partner-
skich, którzy są stawiani przed wyzwaniem – co 
roku innym. Pokazom kulinarnym, degustacjom 
i konkursowi towarzyszą występy artystyczne.
Organizator: Miasto Suwałki
Miejsce: park Konstytucji 3 maja

13
 w

rz
eś

ni
a

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
Suwalczanie co roku włączają się tłumnie w dzia-
łanie, które ma wspomóc proekologiczne idee 
i zmniejszyć ilość spalin. Podczas tego dnia za-
chęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania 
samochodów przez dobę.
Organizator: Miasto Suwałki
Miejsce: parking pod sklepem Kaufland,  
park Konstytucji 3 maja

PAŹDZIERNIK
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Dzień Edukacji Narodowej
Święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które 
jest okazją do nagradzania wyróżniających się 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Organizator: Miasto Suwałki
Miejsce: Suwalski Ośrodek Kultury
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Suwałki dla Niepodległej
Sportowe uczczenie rocznicy Narodowego Świę-
ta Niepodległości. W wydarzeniu biorą udział 
dwie grupy – dzieci w „Biegu małych patriotów” 
na odcinku 1 kilometra oraz młodzież i dorośli 
w „Biegu Patriotów” na 5 kilometrów.
Organizator: Miasto Suwałki
Miejsce: Suwałki
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Rozświetlenie choinki miejskiej
Coroczna inauguracja przedświątecznego okre-
su w Suwałkach. Rozświetleniu choinki towa-
rzyszą występy artystyczne oraz niewielkie upo-
minki dla najmłodszych.
Organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski 
Ośrodek Kultury, Zarząd Dróg i Zieleni  
w Suwałkach
Miejsce: plac Marii Konopnickiej
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Jarmark świąteczny i wigilia miejska
W tym wyjątkowym okresie suwalczanie mogą 
wziąć udział w kiermaszu oryginalnych świątecz-
nych upominków i bożonarodzeniowych specja-
łów, w koncertach, warsztatach zdobienia pierni-
ków i w spotkaniu z Mikołajem.
Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
Miejsce: plac Marii Konopnickiej
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Sylwester miejski
Suwalczanie co roku tłumnie spotykają się, by 
wspólnie powitać Nowy Rok w towarzystwie 
gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Organizator: Miasto Suwałki
Miejsce: plac Marii Konopnickiej
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2 marca 2020 roku minie 300 lat od nada-
nia przez króla Augusta II przywileju na prawa 
miejskie magdeburskie kamedulskiemu mia-
steczku Suwałki, w którym określone zostały 
władze, prawa i przywileje mieszczan oraz herb 
miasta. Było to zwieńczenie trwającego blisko 
10 lat procesu fundacji miasta, a dokument sta-
nowił potwierdzenie wcześniej nadanych praw 
i lokacji kamedulskiej.

Jedna z pierwszych wzmianek o wsi Su-
wałki pochodzi z 1688 roku. Dwa lata później 
wymieniona została Nowina Suwałki licząca 
dwa dymy, a w roku 1700 wspomniano Suwałki 
Wielkie i Suwałki Małe. W 1710 roku kameduli 
wigierscy wyjednali u króla przywilej na prawo 
do odbywania tu targów i jarmarków, a 2 czerw-
ca 1710 roku rozpoczęli budowę drewnianego 
kościoła pw. Krzyż Świętego. Pięć lat później,  
3 grudnia 1715 roku, przeor wigierskiego klasz-
toru ojciec Ildefons ogłosił dokument erygują-
cy miasto Suwałki. Na jego podstawie kameduli 
uwolnili mieszkańców od pańszczyzny, ustalili 
władze miejskie: subdelegata (został nim Anto-
ni Podbielski), pisarza miejskiego (Antoni Ro-
wiński), dwóch rajców i sześciu ławników oraz 
wskazali 300 placów pod przyszłą zabudowę. 
Na 7 lat zwolnili mieszczan z opłat czynszo-
wych, nadali 83 włóki (ok. 1803 ha) okolicz-
nego lasu przeznaczonego do karczunku pod 
uprawę roli oraz uroczyska i łąki. Kameduli 
stworzyli zręby założeń urbanistycznych, wyty-
czyli rynek i nowe ulice, zadbali o utrzymanie 
świątyni, a później budowę ratusza. Przywilej 
lokacyjny zezwalał na osiedlanie się w mieście 
Żydów, ale na wyznaczonych ulicach.

Miasto rozwijało się dość szybko i w 1789 
roku liczyło 199 dymów i 1030 mieszkańców. 
Mimo że większe od Suwałk były wówczas Au-

gustów i Przerośl, stanowiło ono ważny ośro-
dek regionu, który już kilkadziesiąt lat później 
wyprzedził inne i wybił się na jego stolicę.

W 1794 roku Suwałki zajęły wojska pruskie, 
a dwa lata później – po kasacie klasztoru wi-
gierskiego i konfiskacie jego majątku – stały 
się miastem królewskim. W 1796 roku zosta-
ły włączone w skład Prus Nowowschodnich, 
a w roku następnym wyznaczone na siedzibę 
władz powiatu wigierskiego. Po utworzeniu 
Księstwa Warszawskiego w 1807 roku Suwałki 
znalazły się w granicach departamentu łom-
żyńskiego. Utraciły wówczas dotychczasową 
funkcję ośrodka administracyjnego.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego, 16 stycz-
nia 1816 roku postanowieniem jego namiest-
nika o podziale administracyjnym kraju, zo-
stało utworzone województwo augustowskie 
z siedzibą w Suwałkach. Po trwających kilka 
lat sporach i ostatecznej decyzji o utrzymaniu 
w mieście siedziby władz wojewódzkich Su-
wałki weszły w okres rozkwitu i świetności.  
Powstały nowe gmachy rządowe, świątynie, 
szkoły i kamienice, których projektantami byli 
najwybitniejsi architekci. Przeprowadzono pra-
ce regulacyjne, wytyczając nowe ulice i place 
oraz główną oś miasta, którą stanowił trakt pe-
tersburski łączący Warszawę ze stolicą Cesar-
stwa. Stale rosła liczba mieszkańców, a w końcu 
lat 60. XIX wieku, Suwałki stały się czwartym 
pod względem liczby ludności miastem Króle-
stwa Polskiego, ustępując tylko Warszawie, Ło-
dzi i Lublinowi. W połowie XIX wieku wśród 
mieszkańców większość stanowili Żydzi.

W 1866 roku, w związku z postępująca ru-
syfikacją, Suwałki stały się siedzibą guberni su-
walskiej. Do miasta napłynęło wówczas wielu 
Rosjan, którzy przejęli urzędy i szkoły. W koń-

cu XIX wieku rozpoczęto budowę otaczających 
miasto wielkich koszar oraz uruchomiono linię 
kolejową.

Po wybuchu I wojny światowej i ciężkich wal-
kach rosyjsko-niemieckich, w lutym 1915 roku 
miasto zajęli Niemcy. Okupacja trwała tu znacz-
nie dłużej, bo nadejście wolności mieszkańcy 
świętowali dopiero 24 sierpnia 1919 roku.

W okresie międzywojennym Suwałki stały 
się powiatowym miastem wydzielonym, a po 
utracie rangi stolicy województwa ton życia 
nadawał mu liczny garnizon wojskowy.

W czasie II wojny światowej Suwałki znalazły 
się pod okupacją niemiecką i wraz z całym regio-
nem zostały włączone do Rzeszy. Mieszkańców 
dotknęły liczne prześladowania i represje.

Po II wojnie światowej Suwałki pozostały 
miastem powiatowym i przez długi czas prze-
żywały zastój. Zmiany nastąpiły po 1975 roku, 
gdy Suwałki po raz kolejny awansowały na 
stolicę województwa. Powstało wówczas wiele 
nowych zakładów przemysłowych, a w związku 
z gwałtownym wzrostem liczby mieszkańców – 
nowe osiedla mieszkaniowe. Suwałki stały się 
dużym ośrodkiem administracji. Po kolejnej 
reformie, która weszła w życie na początku 
1999 roku, Suwałki znowu pozostały miastem 
na prawach powiatu. 

Dziś to miasto liczące około 70 tysięcy miesz-
kańców. To miasto dużych możliwości, wielu 
interesujących wydarzeń i inicjatyw oraz cieka-
wych i przyjaznych ludzi.

Oprac. dr Krzysztof Skłodowski  
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Kartka z historii miasta
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