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Suwalszczyzna: biegun zimna 
czy oaza spokoju? 

Suwalszczyzna to nie tylko 
polski biegun zimna, ale 
przede wszystkim przepiękna 
polodowcowa kraina w pół- 
nocno-wschodniej Polsce. Coś 
dla siebie znajdą tu i miłośnicy 
dzikiej przyrody, i pasjonaci 
polskiej historii. Jednak 
jedno jest pewne: niezależnie 
od tego, co Was zawiedzie 
w te tereny, odpoczniecie 
tu jak nigdzie indziej w Polsce!

Większości z nas Suwalszczyzna i Suwał-

ki kojarzą się z telewizyjnymi prognoza-

mi pogody zimą – gdy w pozostałych 

częściach Polski temperatura spada 

nieznacznie poniżej zera, w Suwałkach 

i okolicy zazwyczaj trzyma siarczysty 

mróz. Miano “polskiego bieguna zimna” 

jest zatem absolutnie zasłużone. 

Jednak coraz częściej o położonej 

w północno-wschodniej Polsce Su-

walszczyźnie mówi się w zupełnie 

innym kontekście – wakacyjnym i urlo-

powym. Ta polodowcowa kraina urzeka 

pięknem dzikiej przyrody, baśniowymi 

krajobrazami i niesamowitym spoko-

jem. Gdzie pojechać? Co zobaczyć? Jak 

spędzić czas? Na te pytania postaramy 

się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Jak dojechać na 
Suwalszczyznę?

Suwalszczyzna to region stosunkowo 

słabo skomunikowany z resztą Polska. 

W tym mało zaludnionym regionie sieć 

komunikacyjna nie jest gęsta – pocią- 

giem czy autobusem można dojechać 

do głównego ośrodka miejskiego czy-

li Suwałk, ale bez samochodu trudno 

będzie się dostać do wielu ciekawych 

miejsc. 

Nieopowiedziane historie
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Dlatego najlepiej przyjechać tu samo-

chodem, własnym lub wypożyczonym. 

Nasze najbliżej położone oddziały 

to Warszawa i Gdańsk. Czas prze-

jazdu ze stolicy do Suwałk to około 

3,5 h, a z Gdańska – 4,5 h. W tym drugim 

przypadku piękno mijanych po drodze 

krajobrazów z nawiązką wynagradza 

długie godziny w samochodzie.

Stolica: Suwałki
Suwałki to stolica regionu i największe 
miasto, które prawa miejskie otrzymało 
w 1715 r. Z populacją liczącą ok. 70 tys. 
osób jak na polskie warunki jest mias- 
tem niedużym. I choć wielu turystów 
odwiedza Suwałki niejako przy okaz-
ji pobytu w regionie, to warto spędzić 
tu choćby jeden cały dzień. 

Suwałki są miastem wielokulturowym 
- ewangelicy, Tatarzy, staroobrzędow-
cy, prawosławni, Żydzi i katolicy ży-
li tu zgodnie obok siebie przez setki 
lat. Ślady tej wielokulturowości widać 
na każdym kroku - uważny obserwa-
tor dostrzeże ją w architekturze, na ulicy 
czy w restauracji, nie tylko na Cmenta- 
rzu Siedmiu Wyznań. 

A co warto zobaczyć? Na pewno przejść 
się na spacer co najmniej jedną z czte- 
rech ścieżek turystycznych, poszukać 
suwalskiego klasycyzmu, zobaczyć ka-
tolicki kościół Najświętszego serca Pana 
Jezusa (niegdyś cerkiew) i ewangelicką 
świątynię Świętej Trójcy, czy wresz-
cie najcenniejszy zabytek miasta, czyli 
konkatedrę św. Aleksandra.

Polecamy też wizytę w centrum han-
dlowym Plaza, gdzie obejrzycie bu-
dynek więzienia wkomponowany 
we współczesną zabudowę. Miłośnicy 
streettartu koniecznie muszą zobaczyć 
suwalskie murale.

Augustów: miasto na wodzie

Choć piosenka sławiła miasto przede 

wszystkim po zachodzie słońca – star-

si na pewno pamiętają szlagier “Augs- 

stowskie noce” – to naszym zdaniem 

Augustów najpiękniejszy jest za dnia. 

To nieduże miasto na Pojezierzu Augs- 

towskim jest położone między cztere-

ma jeziorami – Sajnem, Neckiem Białym 

Augustowskim i Studzienicznym – i da-

je nazwę jednemu z najciekawszych 

polskich zabytków inżynierii hydro-

technicznej, czyli Kanałowi Augustow- 

skiemu. 

Augustowski must see to bez wątpie-

nie tutejsze bulwary – wieczorny spa- 

cer nimi tuż przed zachodem słoń-

ca to będzie niezapomniane przeżycie. 

Warto też skorzystać z jednej z wielu 

wodnych atrakcji - rejsu, spływu czy nart 

wodnych. Polecamy zwłaszcza spływ 

Czarną Hańczą, którego część trasy bie-

gnie przez Kanał Augustowski. 

I na koniec ciekawostka faktograficzna: 

Czarna Hańcza wpływa do jeziora Hań- 

cza, które jest najgłębszym polskim 

jeziorem (108,5 m).

Pośród dzikiej przyrody

Suwalszczyzna to niesamowita, dzika 

przyroda. Trzy parki narodowe – Wi- 

gierski, Suwalski, Biebrzański – Puszcza 

Augustowska, Puszcza Romnicka czy 

Suwalski Park Krajobrazowy są domem 

dla wielu gatunków zwierząt i roślin. 

To jeden z niewielu tak dzikich terenów 

w środkowej Europie - dzięki niskiej 

gęstości zaludnienia i stosunkowo słabej 

Zdjęcie: Zuza Trojanowska

Warszawa Lotnisko 
ul. Żwirki i Wigury 1,
00-906 Warszawa
+48 666 402 047

Najbliższe biuro Carwiz:
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urbanizacji (kto chciałby mieszkać 

w surowym klimacie na “biegunie zim-

na”?) udało się zachować tutejszą florę 

i faunę w stanie niemal nieskażonym. 

Jezioro Wigry i były 
klasztor Kamedułów

Położony nad jeziorem Wigry były klasz-

tor oo. Kamedułów to kompleks, którego 

zwiedzanie przeniesie Was w przeszłość. 

Warto poświęcić trochę czasu na to, 

aby dobrze go obejrzeć tym bardziej, 

że okolica i atmosfera sprzyjają nies-

piesznej kontemplacji. Z ciekawostek: 

kompleks klasztorny został wybudowa-

ny na miejscu grodu Jaćwingów, pier-

wotnych mieszkańców tych ziem.

Samo jezioro Wigry też zasługuje 

na kilka zdań. Jest jednym z najgłębszych 

i najczystszych polskich jezior - często 

mówi się o nim “jezioro o kryształowej 

toni”. Można tu uprawiać żeglar- 

stwo i inne sporty wodne, w których nie 

korzysta się z napędu silnikowego - ist-

nienie Wigierskiego Parku Narodowego 

sprawia, że całe jezioro to strefa ciszy. 

Coś dla wielbicieli inżynierii

Ale Suwalszczyzna to nie tylko dzika 

przyroda, ale też dziedzictwo przemy-

słowo-inżynieryjne. W tym kontekście 

trzeba wspomnieć zwłaszcza o trzech 

obiektach: wiaduktach w Stańczyk-

ach, przywołanym już wcześniej Kana-

le Augustowskim i kolejce wąskotorowej 

w Wigierskim Parku Narodowym. 

1. Wiadukty w Stańczykach

Wiadukty w Stańczykach, zwane też ak-

weduktami Puszczy Romnickiej, dawniej 

były częścią linii kolejowej Gołdap – Żyt-

kiejmy. Należą do najwyższych w Polsce 

mostów kolejowych – ich wysokość do-

chodzi do 36,5 m. Miały być częścią ko-

rytarza transportowego z Pomorza 

na Litwę, ale ostatecznie tor położono 

tylko na jednym z nich, a sama linia była 

wykorzystywana lokalnie. Dziś są w rę- 

kach prywatnych, a wstęp na nie jest 

odpłatny.

2. Kanał Augustowski
100-kilometrowy Kanał Augustowski 
liczy sobie ponad 200 lat. Jego budowa 
związana jest z napiętymi stosunkami 
handlowymi między Prusami a Króle- 
stwem Polskim na początku XIX w. Prusy 
wprowadziły wtedy wysokie cła na to-
wary spławiane Wisłą, więc Królestwo 
Polskie postanowiło wybudować swo-
ją własną trasę żeglugową do Bałtyku. 
Dziś Kanał Augustowski to jedna z naj- 
jwiększych atrakcji Suwalszczyzny.

3. Kolejka wąskotorowa przez 
Wigierski Park Narodowy

Wąskotorowa kolej to propozycja 

dla tych turystów, którzy przyrodę 

najbardziej lubią podziwiać z okna 

pojazdu. Trasa leśnej kolejki zaczyna się 

w Płocicznie, a kończy się w Kruszniku 
i liczy 10 km. Ma 5 przystanków, z czego 
trzy to miejsca widokowe pozwalające 

podziwiać wigierską przyrodę. 

Gastronomia
Na koniec trzeba poświęcić słów kilka 
tutejszej kuchni. Niekwestionowanym 
królem stołów jest ziemniak pod 
wszystkimi możliwymi postaciami.

Suwalska kuchnia to kartacze (wypełni-
one mięsem gotowane kluski z go- 
towanych i surowych ziemniaków), 
soczewiaki (smażone kluski z go- 
towanych ziemniaków z nadzieniem 
z soczewicy), kakory (pieczone klus-
ki ziemniaczane z nadzieniem), ale 
też babki ziemniaczane (pieczona 
na blasze masa ziemniaczana ze skwar- 
kami), placki ziemniaczane, kiszki ziem-
niaczane i bliny ziemniaczane. 

Nie można też nie wspomnieć o wpły-

wach litewskich – równie często, 
co ziemniaczane wyroby, na stole zna-
jdzie się chłodnik litewski czy kind-
ziuk. I oczywiście ryby słodkowodne 
– sieje, szczupaki, sielawy czy węgorze. 
A na deser – przepyszny tradycyjny 
sękacz.
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W góry
Pięknych miejsc w różnych polskich 
górach jest bardzo wiele, ale w tych 
najbardziej znanych czasem jest tak 
tłoczno, że na uczęszczanych szla- 
kach tworzą się korki, a czas dotarcia 
na miejsce znacznie się wydłuża. 
Jednak są takie miejsca, w których 
ludzi jest jakby mniej, a gór – jakby 
więcej. To Bieszczady, dla wielu z nas 
kraina niemal magiczna.

A co można robić w Bieszczadach 

we dwójkę? Na pewno pochodzić 

po górach – przepiękna Połonina 

Caryńska czy Tarnica to absolutne must 

visit. Jest też kilka rezerwatów przyro-

dy, które przypadną do gustu zakocha-

nym: Sine Wiry z widokiem na przełom 

Wetliny czy Zwiezło.  

Obowiązkowy punkt to też Grób Haliny. 

Ta mogiła skrywa ciała dwojga ludzi 

połączonych wielką miłości i uważa 

się, że wizyta i modlitwa za zmarłych 

przynosi szczęście. Jest też Bieszcza-

dzka Kolejka Leśna – ponad 100-letnia 

wąskotorówka biegnąca przez malown-

icze tereny. I wreszcie Park Gwiezdnego 

Nieba, gdzie na leżaczku i pod kocem, 

z kubkiem ciepłej herbaty i ukochaną 

osobą obok, możecie patrzeć w gwiazdy. 

              Najbliższe biuro Carwiz: 
 Kraków

Na jeziora
Większość z nas na hasło “jezio-
ra” odpowiada “Mazury”, ale 
my chcielibyśmy zachęcić Was  
do wizyty na równie pięknej, 
a znacznie rzadziej wybieranej 
przez turystów Warmii. Warmia jest 
na pewno dużo bardziej “slow” niż 
Mazury. Pełno tu urokliwych zakąt-
ków, starych siedlisk przerobionych 
na agroturystykę i nowoczesnych 
acz kameralnych hoteli ze spa.

Wizytę na Warmii warto zacząć od sto- 

licy województwa warmińsko-mazur-

skiego, czyli Olsztyna. W granicach mi-

asta jest aż 16 jezior, a najpiękniejsze 

z nich, czyli Długie i Ukiel, będą idealną 

scenerią romantycznego spaceru nieza-

leżnie od pory roku.

Z Olsztyna można pojechać do Barczewa  – 

to niepozorne miasteczko skrywa nie tyl- 

ko słynne na całą Polskę więzienie, ale 

też uroczy rynek, liczne kościoły, syna-

gogę pełniącą obecnie funkcję galerii 

i typowo warmińską architekturę. Tym, 

dla których nawet nieduże Barczewo 

okaże się zbyt wielkie, polecamy wieś 

Tumiany położoną pomiędzy dwoma 

jeziorami. Choć jest nieduża, ma całkiem 

pokaźną bazę noclegową, a także kilka 

hoteli spa w bezpośrednim sąsiedztwie.

Najbliższe biuro Carwiz: 
Warszawa

Nad morze
Wakacyjnych miejscowości nad 
polskim morzem nie brakuje, ale 
w większości z nich nie brakuje 
też turystów. A tłumy nie służą 
romantycznej atmosferze, prawda?

We wschodniej części naszego 

wybrzeża Nowa Karczma (znana też 

jako Piaski) to zdecydowanie miejsce dla 

zakochanych. Położona na samym koń-

cu Mierzei Wiślanej, w odległości 4 km 

od granicy z Obwodem Kaliningradz-

kim, ta dawna rybacka wioska jest osto-

ją ciszy i spokoju.

Zakochanym do gustu przypadnie też 

Chłapowo – mniej znane od swojego 

dużego brata Władysławowa, jest nie- 

dużą miejscowością z przepiękną, szero-

ką i piaszczystą plażą. Warto wspomnieć 

o urokliwym wąwozie chłapowskim, 

który jest krajobrazowym rezerwatem 

przyrody.

Tym, którzy preferują zachodnio-po-

morskie klimaty, polecamy Grzybowo. 

Wieś znajduje się tylko 6 km od po- 

pularnego Kołobrzegu, ale nie jest aż tak 

uczęszczana jak Mielno czy Międzyzdro-

je. Dominują kwatery prywatne, jest kil-
ka sklepów i smażalni ryb, ale nie ma 

klubów i dyskotek.

Najbliższe biuro Carwiz: 
Gdańsk
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Kraków: 
prawidziwie 
królewskie 
miasto
Dawna stolica Polski to jedno 
z najpiękniejszych miast Europy, 
tłumnie odwiedzane przez turys-
tów z całego świata. Przyjeżdża-
jąc do Krakowa, warto wiedzieć 
co nieco o atrakcjach, które czeka-
ją na każdym kroku. Wypożycze-
nie samochodów może stanowić 
natomiast udogodnienie dla tych, 
którzy nie mają zbyt wiele czasu 
na zwiedzanie.

Rynek Główny

Zwiedzanie Krakowa wielu turystów 

zaczyna od Rynku, który tętni życiem 

niezależnie od pory roku. Większość ka-

mienic i pałaców wokół Rynku to obiekty 

zabytkowe, liczące sobie po kilkaset lat. 

Na rynku znajdziemy liczne kawiarnie, 

restauracje serwujące tradycyjne po-

trawy polskiej kuchni (np. kotlet schabowy, 

pierogi) oraz specjały z różnych stron 

świata, kramy z pamiątkami czy sklepy 

z ekskluzywnymi towarami.

Kierunek

K I E R U N E K : 

Kraków
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Kościół Mariacki

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

rii Panny z dwiema wspaniałymi wieża-

mi to jeden z najsłynniejszych budynków 

sakralnych w Polsce. We wnętrzu obiek-

tu znajduje się prezbiterium nakryte 

sklepieniem gwiaździstym, wykonanym 

przez majstra Czipsera w 1442 r. oraz 

niezwykły ołtarz dzieła Wita Stwosza 

(1477-1489), nazywany ołtarzem Zaśnię-

cia Najświętszej Maryi Panny. Otwarty 

ołtarz na ruchomych skrzydłach prezen-

tuje sześć Radości Maryi: od Zwiastowa-

nia po Zesłanie Ducha Świętego. Kiedy 

szafa ołtarza jest zamknięta, płaskorzeź-

by przedstawiają 12 scen z życia Ma-

rii i Jezusa. Drewno dębowe, z którego 

wykonano ołtarz, liczy sobie już ponad 

1000 lat. 

Barbakan

Na Plantach, przed Bramą Floriańską, 

znajdziemy najbardziej wysuniętą 

na północ część fortyfikacji miejskich 

Krakowa, słynny Barbakan. Wzniesi-

ony w latach 1498-1499 za panowania 

króla Jana Olbrachta, jest dziś siedzibą 

oddziału Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa. Wykorzystywany jest 

jako miejsce ekspozycji wystaw (moż-

na tu kupić m.in. obrazy miejscowych 

artystów), arena walk sportowych 

(odbywają się tu np. Mistrzostwa Polski 

w szermierce), a także pokazy walk 

rycerskich i tańców dworskich, będące 

nie lada atrakcją dla turystów.

Sukiennice

Położone na rynku Sukiennice to grat-

ka dla kolekcjonerów i miłośników 

pamiątek. Od dawnych czasów pełnią 

tradycyjne funkcje handlowe, nie inaczej 

jest dziś. Na kolorowych straganach 

kupimy tu m.in. przeróżnego rodza-

ju biżuterię, obrazy czy inne rękodzieła 

kojarzące się z Krakowem. Na piętrze 

natomiast miłośnicy malarstwa mogą 

odwiedzić wystawy Galerii Polskiego 

Malarstwa i Rzeźby XIX w.

Kazimierz

Przepiękna dzielnica stanowiąca cen-

trum kulturalnego życia Krakowa. 

Główny punktem stanowi Plac Nowy, 

nazywany również Żydowskim, skupia-

jący uwagę turystów. Kazimierz pełny 

jest również zabytkowych kamienic oraz 

budynków sakralnych (w tym synagogi: 

Stara, Izaaka, Tempel czy Remuh Tem-

pel; i kościoły: na Skałce, Bożego Ciała, 

św. Katarzyny czy św. Trójcy).

Zamek na Wawelu

Położony na wzgórzu wawelski Zamek 

Królewski to wielowiekowa siedzi-

ba królów Polski i symbol polskiej pań- 

stwowości, jedno z najważniejszych 

historycznie i kulturalnie miejsc 

w Polsce.  Od 1930 r. Zamek na Wawe-

lu jest także jednym z najważniejszych 

muzeów w Polsce. Stałe wystawy wier-

nie odtwarzają wygląd sal z okresu re-

nesansu i baroku. Zobaczymy tu m.in. 

niepowtarzalne kolekcje mebli, obrazów, 

rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, 

broni czy porcelany, a także słynne ar-

rasy Zygmunta Augusta, wspaniałe 

renesansowe malowidła włoskie, a także 

najsłynniejszą w Europie kolekcję na- 

miotów wchodzących w skład zbiorów 

sztuki wschodniej.

K I E R U N E K : 

Kraków



niezdrowy i bardzo kaloryczny. To dru-

gie jest prawdą, ale wieprzowina do-

starcza wysokojakościowego białka,  

zawierającego sporą dawkę amino- 

kwasów egzogennych, których nasz 

organizm nie jest w stanie wytworzyć 

samodzielnie, m.in. tryptofanu oraz li- 

zyny. Jest również cennym źródłem 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 

(A, D, E, K), a także łatwo przyswa-

jalnego żelaza, które nie występuje 

w potrzebnych ilościach w zbyt wielu 

popularnych produktach spożywczych. 

Zajadajmy się więc schaboszczakiem, 

byle z umiarem!
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Włosi mają spaghetti i pizzę, 
Francuzi sery, Japończycy sushi, 
nad Morzem Śródziemnym królu-
ją owoce morza, a polskiej kuchni 
nie sposób wyobrazić sobie bez 
kotleta schabowego. Paniero- 
wany w roztrzepanym jajku, 
mące i bułce tartej kawałek 
rozbitego mięsa wołowego, 
smażony na dobrym smalcu lub 
oleju, podawany jest najczęściej 
z ziemniakami i zasmażaną ka-
pustą (choć zdarzają się i inne 
dodatki, np. frytki zamiast ziem-
niaków, buraczki czy surówka).

Gastronomia

Co ciekawe, choć schaboszczak jest dziś 

symbolem polskiej kuchni, przepis na ten 

przysmak nie pochodzi z naszego kraju. 

Zwyczaj spożywania rozbitych i usmażon-

ych plastrów wieprzowiny przywędrował 

do Polski z Saksonii. To jedna z teorii. 

Bardziej prawdopodobne jest jednak, 

że schabowy to po prostu... spolszczo-

na wersja popularnego w XIX-wiecznej 

monarchii austro-węgierskiej sznycla 

wiedeńskiego. 

Nieprawdziwe są też powszechne opinie, 

że kotlet schabowy jest pyszny, ale

Schabowy: 
kaloryczny, 
lecz zdrowy

G A S T R O N O M I A : 

Schabowy

Jak przyrządzić kotlet 
schabowy?

Składniki:

• 600 g schabu • sól 

• pieprz czarny mielony • 1 jajko

• 1 szklanka mąki • 1 szklanka

  bułki tartej • olej roślinny lub smalec 

  do smażenia

Krok 1:  Pokrój mięso na porcje i za pomocą 

tłuczka do mięsa ubij je na cienkie kotlety. 

Dodaj sól i pieprz.

Krok 2: Obtocz mięso w mące oraz 

roztrzepanym jajku i bułce tartej.

Krok 3: Smaż, aż panierka się zarumieni.
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C R E A T I N G  E X P E R I E N C E S

Biura Carwiz
 Lotnisko Warszawa
Żwirki i Wigury 1,
00-001 Warszawa
+48 666 402 047

  Warszawa Śródmieście
al. Jerozolimskie 54,
00-024 Warszawa
+48 666 402 047

 Lotnisko Kraków
ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

32-083 Balice
+48 666 052 081

 Kraków Śródmieście
ul. Pawia 5,

31-154 Kraków
+48 666 052 081

 Lotnisko Gdańsk
ul. J. Słowackiego 200,

80-298 Gdańsk
+48 666 052 081

 Gdańsk Śródmieście
ul. Podwale Grodzkie 2,

80-895 Gdańsk
+48 666 052 086

Zarezerwuj samochód na: 

www.carwiz.pl
użyj tego kodu, żeby uzyskać

20% rabatu 
na listopadowe wynajmy
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