
Majówka – Dolina Rospudy - 2017 

 

Podczas majowego zwiedzania północnej Suwalszczyzny, w tym atrakcji 

Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 

nie można ominąć trzech ciekawych punktów: 

1/ trójstyku granic w Bolciach k. Wiżajn, 

2/ skansenu militarnego w Bakałarzewie, 

3/ zespołu parkowo-pałacowego w Dowspudzie k. Raczek. 

Wszystkie trzy łączy szlak samochodowy i rowerowy (R-68) pn. Fortyfikacje 

Pozycji Granicznej. 
 

Trójstyk granic w Bolciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To punkt, w którym zbiegają się granice trzech sąsiadujących ze sobą państw: Polski – Litwy – Rosji 

(Obwód Kaliningradzki). Polska posiada 6 takich trójstyków, ale mało który jest tak dostępny do 

odwiedzania przez turystów, jak ten w Bolciach. Nosi on nazwę „Wisztyniec” – identycznie, jak 

nieodległe urokliwe jezioro i litewskie miasteczko (lt. Vistytis). To także granica między 

województwami: podlaskim i warmińsko-mazurskim. 

Tutejszy trójstyk ma formę granitowego słupa ze złotymi godłami trzech sąsiadujących ze sobą 

państw, ich granice wyznaczają linie na brukowanej kostce wokół monumentu. 

Dostępność tej szczególnej atrakcji umożliwia infrastruktura zbudowana w ostatnich latach  

z inicjatywy m.in. Powiatu Suwalskiego i Gminy Wiżajny. Z myślą o potrzebach turystów 

rowerowych i samochodowych w otoczeniu trójstyku powstały: 

- asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa po dawnym pasie granicznym wraz ze stojakami na rowery  

i ławeczkami, 

- parking dla samochodów i autokarów z toaletą (automat wrzutowy na monetę „1 zł”), z oryginalną 

trójkątną wiatą oraz elektronicznym termometrem (bo to tutejsze okolice to tzw. „polski biegun 

zimna”), 

- Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) szlaku rowerowego Green Velo z wiatami odpoczynkowymi 

i stojakami na rowery. 

Pomiędzy MORem, a trójstykiem prowadzi oznakowana ścieżka poznawcza pn. „Trójstyk granic – 

biegun zimna” (450 m). Dojazd do parkingu jest dobrze oznaczony z drogi wojewódzkiej nr 651. Do 

odwiedzenia tego miejsca zachęca również specjalny witacz szlaku Green Velo – tzw. „tron 

rowerowy”. 

W Bolciach jest węzeł kilku szlaków turystycznych, poza wspomnianym szlakiem rowerowym 

Green Velo i ścieżką poznawczą, stąd zaczynają się szlaki: 

- Fortyfikacji Pozycji Granicznej (samochodowy i rowerowy R-68), prowadzące do Dowspudy, 

- Fortyfikacji Mazurskich (samochodowy). 

Otoczenie tego trójstyku i aktualną pogodę można zobaczyć on-line na stronie powiatu suwalskiego i 

Suwalskiej Organizacji Turystycznej (wejście poprzez specjalny baner).  

www.turystyka.powiat.suwalski.pl 

www.greenvelo.pl 

http://www.turystyka.powiat.suwalski.pl/
http://www.turystyka.powiat.suwalski.pl/
http://www.greenvelo.pl/


 

 

 

 

Skansen Fortyfikacji Prus Wschodnich w Bakałarzewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skansen znajduje się na linii turystycznych szlaków Fortyfikacji Pozycji Granicznej, pomiędzy 

trójstykiem granic w Bolciach, a Dowspudą. Skansen ten powstał z inicjatywy pasjonata z południa 

Polski - Andrzeja Stróżyka. Trzonem skansenu jest dwukondygancyjny schron z zachowaną 

pancerną kopułą, w którym urządzona jest wystawa eksponatów militarnych, po której  barwnie 

oprowadza właściciel. W otoczeniu schronu odtworzone zostały zapory przeciwczołgowe.  

To jedyny schron udostępniony dla odwiedzających, pomimo, że na linii szlaków znajduje się 

kilkadziesiąt różnych obiektów tego typu, stanowiących część poniemieckiej linii obronnej  

z II wojny światowej.  

W tym roku skansen wzbogacił się o nową atrakcję - wieżę widokową, umożliwiająca obserwację 

uroków doliny Rospudy. 

 

Skansen działa sezonowo - w główny sezonie letnim i podczas niektórych długich weekendów. 

Podczas tegorocznej majówki turystów zaprasza w godz. 9:00 – 20:00. 

 

Zwiedzanie odbywa się odpłatnie, aby skorzystać z oferty warto wcześniej telefonicznie 

skontaktować się z właścicielem. 

Właściciel skansenu: 

Andrzej Stróżyk, kom. 693 085 135 

Więcej na: 

http://www.sot.suwalszczyzna.eu/kat/o-stowarzyszeniu/czlonkowie-sot/skansen-fortyfikacji-prus-

wschodnich-w-bakalarzewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sot.suwalszczyzna.eu/kat/o-stowarzyszeniu/czlonkowie-sot/skansen-fortyfikacji-prus-wschodnich-w-bakalarzewie
http://www.sot.suwalszczyzna.eu/kat/o-stowarzyszeniu/czlonkowie-sot/skansen-fortyfikacji-prus-wschodnich-w-bakalarzewie


Zespół parkowo-pałacowy w Dowspudzie k. Raczek 

 

 

O tej atrakcji Suwalszczyzny można by pisać dużo, po prosto – trzeba ją zobaczyć. Poza 

pozostałościami neogotyckiego pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca i otaczającym je starym 

parkiem, warto odwiedzić zabytkową kordegardę. Jest ona jednym z niewielu zachowanych do dziś 

budynków z dawnego otoczenia pałacu, ale jest budynkiem wyjątkowym, gdyż tak jak dawny 

hrabiowski pałac zbudowano ją w stylu neogotyckim. Niedawno obiekt ten przeszedł kapitalny 

remont i dziś można korzystać z pięknych wnętrz. Znajduje się tu Centrum Obsługi Turysty, 

oferujące usługi noclegowe (komfortowe i stylowe pokoje), można też zamówić pyszną kawę  

i domowe ciasto, czy zakupić regionalne pamiątki. Przy recepcji można podziwiać miniaturę pałacu 

Paca z okresu jego świetności. 

 

 

Recepcja hotelowa jest czynna całą dobę, a punkt sprzedaży pamiątek i kawiarnia w godz.: 9:00 – 

18:00. 

 

Więcej na: 

http://www.kordegarda.dowspuda.pl/ 

http://www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl/ 

 

 

 

 

Więcej majówkowych ofert na:  
www.sot.suwalszczyzna.eu 

https://www.facebook.com/sotsuwalszczyzna/ 

 

 
Opracowanie: B. Chełmicka-Bordzio 

 

http://www.kordegarda.dowspuda.pl/
http://www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl/
http://www.sot.suwalszczyzna.eu/
https://www.facebook.com/sotsuwalszczyzna/

