
PROGRAM:

Zbiórka przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki, wyjazd
o godz. 8.00. Przejazd do Suwałk.
Przystaniemy przy budynku, w którym w roku 1926
urodził się wybitny reżyser, Andrzej Wajda.
Następnie zwiedzimy Muzeum Marii Konopnickiej,
znanej poetki z przełomu XIX i XX w, urządzone w
domu jej urodzenia.
Odbędziemy spacer wokół Parku Konstytucji 3
Maja, gdzie każdy dom, obiekt jest zabytkiem, a
projektowali je znani architekci z Warszawy, np.
ratusz i gimnazjum męskie autorstwa Antoniego
Corazziego, dawna cerkiew projektu Henryka
Marconiego, kościół św. Aleksandra projektu Piotra
Aignera.
W Muzeum Okręgowym, mieszczącym się w dawnej
resursie obywatelskiej są dwie ciekawie
zaaranżowane wystawy: "Najstarsze dzieje.
Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki
lodowej do upadku Jaćwieży” i  „Na dziejowym
trakcie”.
Czas na obiad.
Przejedziemy się do dawnej dzielnicy żydowskiej,
gdzie na świat przyszedł Marek Zamenhof, a
oryginały aktów urodzenia Marka i jego sióstr
znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach. 
Na trasie naszych spacerów poszukamy
Krasnoludków sierotki Marysi.
Na koniec odwiedzimy suwalską nekropolię: zespół
cmentarzy pięciu wyznań, z neogotycką kaplicą
zasłużonego wielce dla Suwałk architekta, Karola
Majerskiego.
Powrót do Białegostoku ok. 19.00

CENA:  175 zł/ os. 
                  165 zł/ os. członkowie PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, obiad, opieka przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych

obiektów.

ZGŁOSZENIA: z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy osobiście

w biurze, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z

dopiskiem „Suwałki” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku. 

SUWAŁKI ŚLADAMI ZNANYCH POSTACI

Czy wiecie,  że Maria Konopnicka ma w Suwałkach aż trzy pomniki?

katalog ropttk 2021

PAŹDZIERNIK
16 PAŹDZIERNIKA 2021

PT TK Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok, tel. 85 7445 650, NIP: 966-05-90-900, 

REGON: 050501737, KRS: 0000105323 Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11 

Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

Zapraszamy na wycieczkę kulturową do Suwałk: podążymy śladami wielu znanych, cenionych i
wybitnych postaci związanych z tym miastem: Marii Konopnickiej, Andrzeja Strumiłły, Andrzeja

Wajdy, Alfreda Wierusz-Kowalskiego,  Marka Zamenhofa (ojca Ludwika). 

Fot. A. Tarasewicz


