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1. WPROWADZENIE 

 

Niniejsza publikacja jest efektem realizacji i opracowania wyników badań pn. 

„Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie – stan aktualny, wyzwania  

i kierunki działań”, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.  

Prowadzone badania, analizy i wnioski miały na celu określenie aktualnego stanu 

promocji regionu, poznania propozycji i oczekiwań na przyszłość najważniejszych 

podmiotów uczestniczących w promocji (sektora publicznego i prywatnego) oraz 

przygotowania wniosków i rekomendacji jako podstawowych wytycznych służących do 

budowania założeń strategii promocji w kraju i zagranicą obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju Obszarów Rybackich Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.  

Obszar ten posiada wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe z nieskażonym 

środowiskiem naturalnym oraz cenne walory kulturowe, rozwijającą się infrastrukturę, a także 

szeroką gamę usług i produktów. Władze regionu, jak też społeczność lokalna i sektor 

przedsiębiorczości, ważną szansę ożywienia gospodarczego tego regionu upatrują w rozwoju 

turystyki. Jak jednak sprawić, by Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, promowane od kilku 

lat pod uzyskującą popularność marką turystyczną „Suwalszczyzna kraina jak baśń”, 

odwiedzała większa liczba turystów i jednocześnie nie zniszczyć tego co tu najcenniejsze – 

przyrody i kultury? Jak sprostać konkurencji innych regionów, wdrażających z powodzeniem 

podstawowe zasady marketingu terytorialnego i stających się pożądanymi kierunkami 

destynacji turystycznej?  

Punktem wyjścia do budowania każdej wizji rozwoju gospodarczego  

i promocji jest wnikliwa obserwacja ekonomiczna i śledzenie trendów na współczesnym 

rynku. Chodzi o to, aby dysponować stale aktualnymi danymi ilościowymi i jakościowymi, 

dotyczącymi z jednej strony podaży w zakresie oferty regionu, a z drugiej strony oczekiwań  

i preferencji klientów, w tym kanałów i narzędzi komunikacji z rynkiem strategicznym dla 

danego obszaru. Konieczne jest też opracowanie stałego systemu monitorowania zmian 

zachodzących z upływem lat. Powyższe obserwacje pozwalają na scharakteryzowanie  

i ukierunkowanie w możliwie najlepszy sposób odpowiednich działań w zakresie: 

- promocji wizerunkowej i kreowania rozpoznawalnej marki regionu; 

- promocji ściśle ukierunkowanej w stosunku do określonej wcześniej klienteli; 
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- wsparcia pomysłodawców i realizatorów projektów na rzecz promocji turystyki, działań 

inwestycyjnych i edukacyjnych; 

- pomocy samorządom w doborze odpowiedniej strategii promocji; 

- wdrażania zintegrowanych, spójnych działań promocyjnych dla całego regionu  

w postaci kampanii promocyjnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie połowę obszaru regionu stanowią tereny prawnie 

chronione - mądra i planowa polityka rozwoju i promocji, oparta na rzetelnych informacjach  

i analizach, nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie staje się główną przyczyną podjęcia 

działań na rzecz wypracowania, wspólnego dla obszaru LSROR programu promocji 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego (Suwalszczyzny), czemu mają służyć zawarte  

w niniejszej publikacji badania, analizy, autorskie wnioski i rekomendacje. 
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2. METODOLOGIA BADAŃ  

 

2.1 Cel badań 

Głównym celem badań było poznanie aktualnego stanu promocji obszaru LSROR 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie oraz określenie oczekiwań i kierunków działań, które 

należy podjąć, aby region ten miał coraz bardziej rozpoznawalną markę przyciągającą 

turystów i inwestorów, a jego usługi i produkty mogły z powodzeniem konkurować na rynku 

krajowym i zagranicznym.  

 

2.2 Sposób realizacji badań 

Punktem wyjścia i zarazem pierwszym etapem badań były analizy istniejących walorów 

obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, obejmujące w szczególności: walory 

przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, infrastrukturę, usługi i produkty. Walory te stanowią 

podstawowy potencjał do działań promocyjnych i kształtowania wizerunku regionu, stąd ich 

analiza stanowiła jeden z najistotniejszych elementów do nakreślenia założeń dalszej strategii 

promocji obszaru. Analizy walorów przeprowadzono metodami: desk research, web research 

oraz w oparciu o dane zebrane na podstawie ankiety inwentaryzacyjnej przeprowadzonej 

wśród jednostek samorządu terytorialnego obszaru objętego LSROR (wzór ankiety  

w załączeniu). Ponadto, podczas badań ankietowych realizowanych w etapie drugim wśród 

podmiotów prowadzących dotychczas działania promocyjne zbadano, jakie walory 

wykorzystywane są obecnie w największej mierze.  

W etapie drugim, dla określenia aktualnego stanu promocji oraz poznania oczekiwań  

w tym zakresie, przeprowadzono badania ankietowe, którymi objęto: wszystkie samorządy 

obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie - gminy, powiaty oraz miasta: Suwałki, 

Augustów i Sejny; wybrane organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego na 

Suwalszczyźnie; instytucje kultury; administracje obszarów chronionych; organizacje 

wędkarskie i łowieckie; lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe. Podczas badań 

ankietowych, prowadzonych metodami PAPI i CATI określono, kto zajmuje się promocją 

obszaru LSROR, jakie są główne przedmioty promocji, w jaki sposób jest prowadzona 

działalność promocyjna, jaka jest jej skuteczność i czy wykorzystywane są w tym zakresie 

jakiekolwiek narzędzia monitoringu i ewaluacji. Ważnym zagadnieniem w tej fazie badań 
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było także poznanie oczekiwań ankietowanych w zakresie pożądanych dalszych kierunków  

i działań promocyjnych. Ze względu na dużą wagę tego ostatniego elementu w konstruowaniu 

założeń strategii promocji obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, badania 

wzbogacono pod kątem jakościowym z wykorzystaniem kolejnej metody badawczej 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), przeprowadzonych z wybranymi 

przedstawicielami kluczowych podmiotów zajmujących się promocją regionu (samorządy 

miast, parki, LOT-y, informacja turystyczna i wybrane organizacje pozarządowe).  

Informacja o badaniach ankietowych i formularz ankiety zostały także zamieszczone na 

stronie internetowej Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, co pozwoliło na dodatkowe 

zaangażowanie w proces badań innych jednostek aktywnych społecznie, prowadzących 

działania promocyjne na rzecz regionu, bądź mających cenne wskazówki odnośnie 

możliwych kierunków przyszłej promocji, a nie zostali wybrani do próby badawczej.  

Trzecim etapem prowadzonych w ramach przygotowania badań i analiz było 

przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z promocją 

i jej efektywnością dla badanego obszaru. Analiza SWOT została przeprowadzona na 

podstawie informacji zdobytych w etapach pierwszym i drugim oraz wiedzy i doświadczeń 

eksperckich. 

Czwarty etap obejmował wnioski i rekomendacje w zakresie potrzeb i form promocji 

obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. W oparciu o autorską analizę 

upowszechniania informacji o regionie w kraju i za granicą przez różne podmioty, zakresu 

wykorzystanych narzędzi promocji i komunikacji marketingowej oraz analizę obecnych 

trendów w tym zakresie sformułowano założenia do strategii promocji obszaru  

w kraju i za granicą. 
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2.3 Zakres badań 

Opracowanie objęło w szczególności następujący zakres badań: 

 Charakterystykę obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jako podstawę 

działań promocyjnych: 

- Analizę walorów przyrodniczych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

- Analizę walorów krajobrazowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

- Analizę walorów kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

- Analizę usług świadczonych oraz istniejącej infrastruktury na obszarze 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 Aktualny stan promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego – na podstawie 

opinii na temat aktualnego stanu promocji regionu oraz poznania oczekiwań  

w tym zakresie:  

- Analizę form i przedmiotu promocji 

- Analizę podmiotów prowadzących działalność promocyjną 

- Analizę skuteczności i trwałości działań promocyjnych 

 Prezentację wyników przeprowadzonych badań 

 Analizę SWOT dla promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 Przedstawienie trendów na współczesnym rynku w zakresie promocji i marketingu 

miejsc obszaru  

 Przedstawienie wniosków i rekomendacji autorskich w zakresie potrzeb i form 

promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego  

 Przedstawienie rekomendacji autorskich w zakresie potrzeb i form promocji 

Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego w skali kraju 

 Przedstawienie rekomendacji autorskich w zakresie potrzeb i form promocji 

Pojezierza Suwalsko Augustowskiego za granicą  

 

2.4 Metody prowadzenia badań 

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych w ramach badań połączono 

badania ilościowe i jakościowe, wykorzystujące zarówno dane istniejące jak i pochodzące  

z badań empirycznych.  
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W celu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na zagadnienia badawcze, tam gdzie 

było to możliwe, zaplanowano w ramach pytań badawczych wykorzystanie kilku metod 

pozyskiwania danych jednocześnie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem 

następujących metod: 

 

Analiza danych zastanych (Desk Research) 

Analiza danych zastanych jest niezbędną i podstawową metodą stosowaną w badaniach 

eksploracyjnych. Analiza dokumentów jest metodą badań społecznych, która zakłada 

szczegółową analizę istniejących i dostępnych danych. Analiza typu Desk Research nie jest 

zatem związana z pozyskiwaniem nowych informacji, a jedynie analizą już dostępnych 

danych, ich przetworzeniem i scaleniem pod kątem celów badania. Analizie poddano 

dostępne opracowania, dokumenty i inne materiały dotyczące promocji obszaru LSROR 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w kraju i za granicą, a także dane statystyczne mogące 

przybliżyć skuteczność tej promocji. 

 

Analiza danych zastanych (Web Research) 

W związku z powszechnym rozwojem i wykorzystaniem technologii internetowych do 

prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych niezbędne było również przeanalizowanie 

prowadzonej dotychczas promocji obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie za 

pomocą Internetu.  

 

Badanie ankietowe PAPI 

Badanie to ma głównie charakter ilościowy. Zrealizowane zostało techniką Paper And 

Pencil Interview. Metoda wywiadów kwestionariuszowych to proces zbierania danych na 

podstawie przygotowanego kwestionariusza badania (ankiety). Taka forma pozyskiwania 

danych ilościowych pozwala na określenie występowania zjawisk wśród wybranych grup 

określonej populacji. 

 

Badanie ankietowe CATI 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo to kolejne narzędzie badawcze 

pozwalające na dotarcie do badanej grupy. Metoda CATI (ComputerAssisted Telephone 

Interviewing) polega na telefonicznym przeprowadzeniu wywiadu kwestionariuszowego 
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wspomaganego komputerowo. Ankieterzy w tym samym czasie zadają pytania 

z kwestionariusza wywiadu i wprowadzają otrzymane odpowiedzi do bazy danych.  

Powyższe badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród przedstawicieli samorządów 

obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie oraz przedstawicieli organizacji  

i przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, instytucji kultury, administracji obszarów 

chronionych, organizacji wędkarskich i łowieckich, lokalnych grup działania oraz organizacji 

pozarządowych, przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety 

stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania. 

W sytuacji, gdy przeprowadzenie badania metodą PAPI nie było z jakiś przyczyn możliwe 

dopuszczono przeprowadzenie badania metodą CATI – wywiadu telefoniczny wspomaganego 

komputerowo. 

 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Indywidualne Wywiady Pogłębione (Individual In-Depth Interview - IDI) stanowią 

jedną z najbardziej popularnych metod badań jakościowych, polegającą na szczegółowej, 

wnikliwej rozmowie z informatorem/respondentem, której celem jest precyzyjne dotarcie do 

informacji bądź wiedzy związanej z tematem badania. W trakcie wywiadu indywidualnego 

podejmowane są zagadnienia badawcze o charakterze eksploracyjnym oraz próby 

wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji i postaw respondentów. 

Badania te przeprowadzono z wybranymi przedstawicielami kluczowych podmiotów 

zajmujących się promocją regionu (samorządy miast, parki, LOT-y, informacja turystyczna  

i wybrane organizacje pozarządowe) objętego LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 

 

2.5 Dobór próby badanej 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedstawicieli 

samorządów obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie oraz przedstawicieli 

organizacji i przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, instytucji kultury, administracji 

obszarów chronionych, organizacji wędkarskich i łowieckich, lokalnych grupy działania, 

organizacji pozarządowych podmiotów objętych badaniem. Spośród przedstawicieli 

organizacji i przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego zostały wybrane najbardziej 

aktywne na rynku podmioty z różnych sektorów (biura turystyczne, hotele, organizacje 

turystyczne i podmioty oferujące atrakcje, agroturystyka, restauracje). 
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Badaniami objęto następujące próby: 

 wszystkie samorządy obszaru LSROR : 

- 17 gmin; Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, 

Wiżajny, Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Augustów, Bargłów Kościelny, 

Nowinka, Płaska, Rajgród, Rutka-Tartak 

- 3 miasta: Augustów, Suwałki, Sejny 

- 3 powiaty: suwalski, sejneński, augustowski  

 

 organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego na obszarze 

LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w powiecie suwalskim:  

- Suwalska Organizacja Turystyczna,  

- SIRT 

- PTTK oddział w Suwałkach 

- Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach 

- Agencja Turystyczną „Suwalszczyzna” 

- „Wigry” Przedsiębiorstwo Turystyczne 

- Hotel ”LOGOS” 

- Hotel „Akwilon” 

- Hotel „Velvet” 

- Hotel Szyszko 

- WOSiR Szelment 

- „Szelment’’ Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe 

- Wigierska Kolej Wąskotorowa 

- Aquapark w Suwałkach 

- Klasztor Wigierski 

- Hotol Hańcza 

- Restauracja „U Dzika” 

- Wigry 24 Marek Tarszkiewicz 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

- Karczma Polska, Suwałki 

- Groma Tour, Suwałki 

- Restauracja „Pod Jelonkiem”, Jeleniewo 

- Restauracja Rosmarino 
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- Gospodarstwo Agroturystyczne, F Stasiński, Burniszki  

- Gospodarstwo Agroturystyczne, A.R. Łanczkowscy, Wiżajny  

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Głazowisko”, A. Kułakowski, Rutka 

- Gospodarstwo Agroturystyczne Janusz Rudziewicz, Burniszki 

- Kwatera Wiejska AZYL, M. Rowiński, Stary Folwark 

- „Łukowy Kąt”, B. Łukowski, Stary Folwark 

- Baza Nurkowa Banana Divers, Błaskowizna  

- Ośrodek „Maniówka” 

 

 w powiecie augustowskim badaniem ankietowym zostały objęte następujące 

organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego:  

- Augustowska Organizacja Turystyczna 

- Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie 

- Dom Kultury w Żarnowie 

- Dom Kultury w Nowince 

- Biuro podróży „Zoobi Tour” 

- Biuro podróży „Bial-tur” 

- Hotel „Warszawa” (***)  

- Hotel SPA „Wojciech” (***) 

- Hotel LOGOS Augustów 

- Hostel Augustów 

- Biuro Active-Team  

- Restauracja „Albatros” 

- Restauracja, zajazd „ Kaktusik” 

- Gospodarstwo Agroturystyczne T. Gałęzia „Sosnowy Młodnik”, Gorczyca  

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Starostówka”, Mołowiste  

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Dworek” M. Ostapowicz, Kryłatka  

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Zaułek” Adam Janewicz, Kopiec  

 

 w powiecie sejneńskim badaniem ankietowym objęto następujące organizacje  

i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego: 

- Dom Litewski w Sejnach 
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- Andrzej Norwa Service 

- Karczma Dom Litewski 

- Gospodarstwo Agroturytyczne Aleksandra Jegorow, Smolany Dąb 8 

- Ośrodek „Silaine”, Albin Szuszczewicz, Oszkinie 41 

- Osada Jaćwiesko-Pruska, P. Łukaszewicz, Oszkinie 

 

 w powiecie grajewskim badaniem ankietowym objęto następujące organizacje  

i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego: 

- Ośrodek Wypoczynkowy RELAKS, Rybczyzna k/ Rajgrodu 

- Stadnina koni, dworek Opartowo 

- Gospodarstwo Agroturystyczne T. I Cz. Karpińscy, gm. Rajgród 

 instytucje kultury 

w powiecie suwalskim badaniem zostały objęte następujące instytucje kultury: 

- Suwalski Ośrodek Kultury 

- Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

- Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

- Muzeum Wigier, Stary Folwark 
 

w powiecie augustowskim badaniem objęto następujące instytucje kultury: 

- Muzeum Ziemi Augustowskiej 

- Miejski Dom Kultury 

- Augustowskie Palcówki Kultury 
 

w powiecie sejneńskim badaniem zostały objęte następujące instytucje kultury: 

- Muzeum Ziemi Sejneńskiej 

- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku 

- Litewskie Centrum Kultury Ludowej 
 

 administracje obszarów chronionych: 

- Suwalski Park Krajobrazowy 

- Wigierski Park Narodowy  

- Biebrzański Park Narodowy 

 

 organizacje wędkarskie i łowieckie: 

- Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 
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- Polski Związek Wędkarski Oddział w Suwałkach 

- Najwięksi użytkownicy rybaccy (FALKO i Gospodarstwo Rybackie 

Augustów) 

 lokalne grupy działania 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Kanał Augustowski i Rospuda” 

- Lokalna Grupa Działania „ Szelment” 
 

 Organizacje pozarządowe 

- Wigierskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

- Stowarzyszenie „Macierzanka” 

 

Łącznie przeprowadzono badań ankietowych na próbie 94 podmiotów – przedstawicieli 

sektorów objętych badaniem oraz około 10 wywiadów pogłębionych. 
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3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU POJEZIERZA  

SUWALSKO-AUGUSTOWSKIEGO JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ 

PROMOCYJNYCH 

 

Obszar działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, dla którego została 

przygotowana LSROR, obejmuje 17 gmin północnej części województwa podlaskiego  

w obrębie 4 powiatów:  

1. suwalskiego – gminy: Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Wiżajny, Raczki, Przerośl, 

Filipów 

2. augustowskiego – gminy: Augustów, Nowinka, Płaska, Bargłów Kościelny, miasto 

Augustów 

3. sejneńskiego – gminy: Sejny, Krasnopol, Puńsk, Giby 

4. grajewskiego – gmina Rajgród 

 

 

Rys. 1 Gminy wchodzące w skład LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"1. 

                                                
1 Strona internetowa: www.lgr-pojezierze.eu . 

http://www.lgr-pojezierze.eu/
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3.1 Specyfika, lokalizacja i dostępność komunikacyjna obszaru objętego LSROR 

LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz badaniami. 

Ze względu na wyjątkowe bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru objętego 

LSROR oraz wieloletnie tradycje, jeden z ważniejszych kierunków rozwoju społeczno-

gospodarczego stanowi turystyka. Podstawowym założeniem w rozwoju turystyki i procesie 

budowania produktów turystycznych jest spójność obszaru w ujęciu przestrzennym, 

historycznym i kulturowym oraz społeczno-gospodarczym. Obszar powinien być 

rozpoznawalny i posiadać dobrze identyfikowalną markę, stąd zostało przyjęte, aby na 

potrzeby rozwoju turystyki na obszarze działania Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” i LSROR wykorzystać funkcjonującą już markę SUWALSZCZYZNA. 

Pokrywa się ona w większości z obszarem działania LGR, obejmując pod kątem 

administracyjnym powiaty: suwalski, sejneński i augustowski. Tereny wymienionych 

powiatów, jak również przylegające do tego obszaru miasto/gmina Rajgród (leżący na 

Pojezierzu Rajgrodzkim), łączy wspólne dziedzictwo historyczno-kulturowe, podobieństwa 

przyrodnicze, a w wielu aspektach wręcz jednorodność środowiska naturalnego oraz 

podobieństwo kierunków i perspektyw rozwoju przyjętych przez sąsiadujące ze sobą 

samorządy. W celu harmonijnego rozwoju oferty i produktów turystycznych oraz spójnej 

promocji, opisywany obszar zostanie ujęty w całości, bez eliminowania kilku gmin 

niebędących członkami LGR, a często bardzo istotnych pod kątem zasobów dla turystyki, 

położonych wewnątrz SUWALSZCZYZNY i stanowiących jej integralną część. 

Potwierdzeniem takiego podejścia gwarantującego spójność obszarową jest fakt, że turysta 

podczas wypoczynku i rekreacji nie jest zainteresowany granicami administracyjnymi, 

najważniejsza dla niego jest atrakcyjność oferty, z której chce skorzystać. 

 

Suwalszczyzna (nazwa pojawiła się w XIX w. w czasie istnienia Królestwa Polskiego) - 

to północno-wschodni kraniec Polski, wciśnięty pomiędzy Białoruś, Litwę i rosyjski Obwód 

Kaliningradzki. Suwalszczyzna stanowi geograficznie południową część Pojezierza 

Litewskiego, która nazywana bywa Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko-Augustowskim. 

Różni się ona od Pojezierza Mazurskiego nie tylko cechami fizycznogeograficznymi, lecz 

również odrębnym rozwojem historycznym. Nie wchodziła w skład państwa krzyżackiego,  

a później Niemiec, ale należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś od 1815 r. do 

Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim i wreszcie do odrodzonej Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Ta różna przynależność polityczna wywarła swoje piętno na zagospodarowaniu 

regionu, stopniu antropogenizacji i charakterze osiedli.  

Za zachodnią granicę Pojezierza Litewskiego przyjmuje się obniżenie Jarki, częściowo 

bieg Rospudy i kontakt sandrowej Równiny Augustowskiej z Pojezierzem Rajgrodzkim. Od 

południa granicę tworzy linia maksymalnego zasięgu fazy leszczyńskiej, którą wyznacza 

występowanie kopalnych i współczesnych jezior wytopiskowych. Od wschodu i północy 

polska część Pojezierza Litewskiego zamknięta jest granicą państwa z Litwą. 

Suwalszczyzna jest częścią administracyjną województwa podlaskiego oraz obszaru 

funkcjonalnego Zielone Płuca Polski i wchodzi w skład Euroregionu Niemen. Pod kątem 

administracyjnym położona jest głównie na obszarze trzech powiatów: suwalskiego, 

augustowskiego i sejneńskiego. Ze względu na obszar działania Stowarzyszenia LGR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" i zasięg LSROR analizą zostaje objęty w niniejszym 

opracowaniu także teren miasta/gminy Rajgród – obszar Pojezierza Rajgrodzkiego - spójny  

z Suwalszczyzną pod kątem geograficzno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym – 

aspektów bardzo istotnych dla rozwoju turystyki i promocji wizerunkowej obszaru.  

 

 

Rys.2 Mapa. Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny. 
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Rys. 3 Mapa. Usytuowanie regionu Suwalszczyzny na tle województwa podlaskiego. 

 

Położenie regionu turystycznego Suwalszczyzny w geograficznym centrum Europy 

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie trzech państw sprawia, iż spełnia ona istotną rolę  

w krajowym  i międzynarodowym systemie komunikacyjnym.  

Przebiega tędy ważny szlak transportowy z północy na południe (z Helsinek przez kraje 

nadbałtyckie do Warszawy). Europejska Konferencja Ministrów Transportu na Krecie  

w 1994 r. i w Helsinkach w 1997 r., ustaliły trasy dróg i linii kolejowych o znaczeniu 

transeuropejskim. Trasę Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki zaliczono do  

I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (spośród 10 korytarzy transportowych 

określonych dla Europy Środkowej i Wschodniej, 4 z nich przebiegają przez Polskę). 

Warunkiem paneuropejskiego korytarza jest zrównoważony rozwój, co najmniej dwóch 

gałęzi transportu. Warunek ten spełniają plany rozwoju sieci transportowej w postaci drogi 

szybkiego ruchu – VIA BALTICA oraz linii kolejowej – RAIL BALTICA, obu 

przebiegających przez region turystyczny Suwalszczyzny. 
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Rys. 4 Mapa. Odległości Suwalszczyzny od ważnych ośrodków w otoczeniu regionu2. 

 

3.2 Analiza walorów krajobrazowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Atrakcyjność turystyczna regionu i możliwość promocji bazuje często na walorach 

środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności walorach krajobrazowych, które nie tylko 

interesują wybitnych koneserów, ale także zachwycają swym pięknem każdego turystę  

i pozostają na długo w pamięci. Czynnikami pośrednimi decydującymi o wykorzystaniu tych 

walorów w rozwoju regionu jest m.in. dostępność komunikacyjna i obecność infrastruktury, 

szerokie wykorzystanie ciekawych narzędzi promocji i informacji oraz poziom usług 

turystycznych; rozwinięta i posiadająca ciekawą ofertę baza gastronomiczna i noclegowa; 

różnorodność ofert rekreacyjnych i kulturalnych. 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska to obszar wyróżniający się  

w skali kraju ogromną różnorodnością przyrodniczą, krajobrazową i kulturowo-etniczną. 

                                                
2 Audyt regionu przygranicznego Euroregionu Niemen, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju 

Turystyki, 2003/2004. 
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Ziemie te stanowią cypel wysunięty najbardziej na północny-wschód, co decyduje  

o odrębności klimatycznej, charakteryzującej się surowym i kontynentalnym klimatem, co ma 

też niewątpliwy wpływ na odmienność przyrodniczą regionu oraz dostarcza ciekawych 

atrakcji krajobrazowych o każdej porze roku.  

Region wyróżnia też niezwykły i mało przekształcony krajobraz, bogaty w formy 

geomorfologiczne ukształtowane przez najmłodsze zlodowacenie nazywane zlodowaceniem 

północnopolskim (Wisły). Dziełem wycofującego się około 14-12 tys. lat temu lodowca są 

liczne moreny czołowe (np. Góra Cisowa, Krzemieniucha), moreny martwego lodu (Góra 

Zamkowa w Szurpiłach), moreny spiętrzenia i wyciśnięcia (Amfiteatr Wodziłkowski, 

wzniesienia pod Daniłowcami), moreny denne (np. Pagórki Sejneńskie), zagłębienia 

wytopiskowe (zagłębienie Szeszupy), ozy (turtulski, bachnowski, w Szeszupce, Smolnikach, 

Berżniki, w Okrągłym), kemy (Góra Tabaczyna), rynny polodowcowe (dolina Czarnej 

Hańczy od jeziora Hańcza do Turtula, dolina Szelmentki), głazowiska (Bachanowo, 

Łopuchowo, Rutka, Szeszupka) i pojedyncze o pokaźnych rozmiarach głazy (Pawłówka, 

Kruszki) oraz ogromne przestrzenie sandrowe usypane z przepłukanego żwiru i piasku 

tworzące sandr suwalski i Równinę Augustowską.  

Niezwykłym urozmaiceniem krajobrazu są liczne rzeki i jeziora (o charterze 

wytopiskowym bądź rynnowym), decydujące o możliwości rozwoju turystyki rekreacyjnej 

(plażowanie, rejsy statkami), żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa, czy płetwonurkowania. 

Spośród prawie 150 naturalnych zbiorników wodnych mamy tu jeziora bardzo duże, dla 

przykładu jezioro Wigry zajmuje obszar 2 115 ha (głębokość maksymalna 74 m) i należy do 

pierwszej dziesiątki największych jezior Polski. Przeciwwagą są malownicze wytopiskowe 

oczka wodne, których wielkość nie przekracza kilku hektarów. Inne jeziora z kolei 

charakteryzuje wielka głębia, jak np. najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (głębokość maks. 

108,5 m). O atrakcyjności wód decyduje również jej jakość i dostępność. Wody tego regionu 

to wody czyste, niektóre pierwszej klasy czystości, np. Białe Wigierskie, Hańcza, Staw 

Wojciechowski, Białe Filipowskie, Długie Sejneńskie, Dmitrowo, Brożane. Większość 

zbiorników to jeziora eutroficzne, są tu jednak również wody α-mezotroficzne (Białe 

Wigierskie, Hańcza, Perty) i dystroficzne (tzw. suchary). Bardzo atrakcyjne są również 

zbiorniki wodne związana e z kanałem Augustowskim, dorzeczem Rospudy, Czarnej Hańczy 

i Marychy oraz zespół jezior wigierskich i huciańskich, jeziora Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego (szurpilskie, kleszczowickie, Jaczno, ciąg jezior na szlaku Szeszupy).  
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Należy również nadmienić, że w 1974 roku jezioro Hańcza, ze względu na swoja 

głębokość, zostało wpisane na listę Projektu Aqua UNESCO, a  w 1975 r. jezioro Wigry 

zostało wpisane na listę najcenniejszych akwenów świata. 

Atutem regionu jest duża lesistość. Największym kompleksem leśnym tego obszaru jest 

Puszcza Augustowska, licząca sobie wraz z przyległymi lasami Litwy i Białorusi, około 250 

tys. ha powierzchni. W Puszczy Augustowskiej szczególnie dobrze zachowały się bory 

wilgotne i bory bagienne. Występują tu również grądy i olsy. Głównym ciekiem płynącym 

przez puszczę jest rzeka Wołkuszanka uchodząca do Kanału Augustowskiego. Południowa 

część puszczy obejmuje dolinę rzeki Rospudy z jedynym w Polsce stanowiskiem rośliny 

miodokwiatu krzyżowego. Na obszarze Puszczy Augustowskiej lęgi odbywa przynajmniej 

1% krajowej populacji bąka, błotniaka stawowego i łąkowego, bociana czarnego, głuszca, 

kraski, cietrzewia, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła 

zielonosiwego, gadożera, kani rudej i czarnej, trzmielojada, orlika krzykliwego, puchacza, 

włochatki, żurawia i podgorzałki. Część kompleksu leśnego wchodzi w granice Wigierskiego 

Parku Narodowego. Najcenniejsze siedliska i gatunki chronione są w rezerwatach przyrody. 

Poza tym teren Puszczy Augustowskiej został włączony do europejskiego systemu obszarów 

Natura 2000.  

 

Obszary Chronionego Krajobrazu – powiat suwalski 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy o pow. 25 250 ha - ochrona  

i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności,  

z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny o pow. 39 510 ha - 

ochrona i zachowanie półnaturalnego krajobrazu Północnej Suwalszczyzny o urozmaiconej 

rzeźbie terenu, z licznymi jeziorami, kemami, ozami, i wzniesieniami morenowymi. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie o pow. 65 475 ha - 

ochrona i zachowanie jednego z największych i najcenniejszych pod względem 

przyrodniczym kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej oraz wartości kulturowych  

i historycznych Kanału Augustowskiego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki o pow. 3 550 ha - ochrona  

i zachowanie doliny Błędzianki wyróżniającej się naturalnym charakterem oraz wysokimi 

walorami krajobrazowymi. 
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Obszary Chronionego Krajobrazu – powiat sejneński 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie (37 880 ha) – celem ochrony jest 

zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych związanych z urozmaiconą 

rzeźbą polodowcową Pojezierza Sejneńskiego, z licznymi jeziorami, kemami, ozami  

i wzgórzami morenowymi. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie (65 475 ha) - celem 

ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych kompleksu 

leśnego Puszczy Augustowskiej.  

Obszary Chronionego Krajobrazu – powiat augustowski  

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy I" (32 635 ha”) obejmuje fragment 

doliny rzeki Biebrzy wraz z dopływami. Chroni fragment doliny Biebrzy o naturalnym 

charakterze, stanowiącej niejako strefę ochronną w górnej części Biebrzańskiego Parku 

Narodowego 

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" (25 250 ha) utworzony celem 

ochrony i zachowania doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności,  

z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie" (3 930 ha) utworzony celem 

ochrony i zachowania części Pojezierza Rajgrodzkiego o wysokich walorach przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie" (65 475 ha) - 

utworzony celem ochrony i zachowania jednego z największych i najcenniejszych pod 

względem przyrodniczym kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej oraz wartości 

kulturowych i historycznych Kanału Augustowskiego
3
. 

 

                                                
3 T. Świerubska, T. Krzywicki, Waloryzacja przyrodnicza obszaru Suwalszczyzny (…) dla potrzeb zintegrowanej sieci tras 

rowerowych Suwalszczyzny 



 23 

3.3 Analiza walorów przyrodniczych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska stanowią obszar przyrodniczy 

będący stykiem Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Zaznacza się tu wyraźnie obecność 

gatunków północnego klimatu, pochodzących ze strefy borealnej i subarktycznej. Liczne są 

również relikty polodowcowe - gatunki, które przetrwały do dzisiaj w swoistym 

mikroklimacie od czasów zlodowacenia. Bogactwo florystyczne tych regionów jest również 

wynikiem bardzo urozmaiconej rzeźby terenu. Obecność licznych pagórków, zagłębień, 

rynnowych dolin, cieków i zbiorników wodnych sprawia, że na terenach tych występuje 

mozaika różnorodnych siedlisk. Występują tu gatunki związane z surowym klimatem 

północnym oraz gatunki ze znacznie cieplejszych obszarów Europy. Na bogactwo flory 

znaczny wpływ miało również ekstensywne rolnictwo, dzięki któremu zachowały się bardzo 

cenne typy siedlisk, jak np. roślinność ciepłolubnych muraw, czy ekstensywne wilgotne łąki, 

będące ostoją dla wielu rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. O dużej wartości 

flory regionu świadczy występowanie na tych terenach (szczególnie na obszarach 

chronionych) wielu gatunków rzadkich i chronionych. Najcenniejsze z nich to np.: storczyki 

(obuwik pospolity, lipiennika Loesela, tajęża jednostronna, ozorka zielona, żłobik koralowy), 

sasanka otwarta, skalnica torfowiskowa, rosiczka długolistna, chamedafne północna. W skali 

Polski, spośród cennych roślin występujących na tym obszarze można wymienić: brzozę 

niską, wierzbę lapońską, wełnianeczkę alpejską, turzycę strunową, żurawinę drobnolistkową, 

rdestnicę nitkowatą, kukułkę bałtycka, kukułkę Ruthego, wątlika błotnego, wyblin 

jednolistny.  

Mozaika środowisk towarzysząca ziemiom Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego  

i Ziemi Sejneńskiej charakteryzuje się przewagą gruntów rolnych, obecnością licznych jezior 

i zabagnień, co znacząco wpływa na obraz fauny tego terenu. Podobne jak w przypadku roślin 

wśród zwierząt spotykamy również gatunki reliktowe związane z ostatnim zlodowaceniem. 

Na terenach tych stwierdzono występowanie ponad dwóch tysięcy gatunków zwierząt, 

spośród których najliczniejszą grupę reprezentują bezkręgowce, często relikty polodowcowe 

(motyl perłowiec tundrowy, skalnik arktyczny). Bardzo interesująca jest fauna, 

charakterystyczna dla głębokich, czystych i dobrze natlenionych zbiorników wodnych.  

W jeziorze Hańcza występują skorupiaki pochodzenia skandynawsko-bałtyckiego (m.in. 

Pallasiola quadrispinosa – relikt polodowcowy). Stwierdzono również jedyne w Polsce 

stanowisko widłonoga wód syberyjskich Eurytemora gracilis. Obok pospolitych gatunków 
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ryb w wodach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej można złowić sieję, 

sielawę, stynkę, miętusa, a wodach Czarnej Hańczy i Marychy występuje pstrąg potokowy, 

strzebla potokowa i lipień. W Hańczy jedyne swoje jeziorne stanowisko mają bardzo rzadkie  

i chronione ryby głowacz biało płetwy i głowacz pręgopłetwy. 

Liczne, niewielkie zbiorniki śródpolne, tzw. oczka wodne są środowiskiem życia wielu 

gatunków bezkręgowców, m.in. pijawki lekarskiej. To także główne miejsca rozrodu dla 13 

gatunków płazów.  

Na odkrytych, nasłonecznionych skarpach licznie występują jaszczurki. W Puszczy 

Augustowskiej można natknąć się na żmiję zygzakowatą, a przy zbiornikach wodnych 

spotykany jest wąż zaskroniec.  

Stwierdzono tu również obecność prawie 230 gatunków ptaków, w tym ponad 170 

gatunków lęgowych (72% ptaków lęgowych w Polsce). Kluczowymi miejscami żerowania  

i ptasich lęgów jest rzeka Biebrza, Puszcza Augustowska, liczne zutrofizowane zbiorniki 

wodne otoczone pasem szuwaru oraz zabagnienia terenu. Przy tej grupie zwierząt warto 

wspomnieć o bocianie czarnym, głuszcu, cietrzewiu, orliku krzykliwym i grubodziobym, 

bieliku, puchaczu, włochatce, itd. 

Żyje tu co najmniej 46 gatunków ssaków. Region ten szczególnie upodobał sobie bóbr 

europejski, którego naturalna populacja przetrwała na Sejneńszczyźnie. Gatunki borealne 

reprezentuje, m.in. zając bielak, łasica, gronostaj i ryś. Reliktem polodowcowym jest smużka. 

Pospolita jest zwierzyna płowa. Na bagnach i w większych kompleksach leśnych spotykany 

jest łoś, jeleń i wilk. Warto też wspomnieć o nietoperzach, a na szczególną uwagę zasługuje 

jedna z dwóch w Polsce kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego. Ten rzadki i zagrożony 

wyginięciem nietoperz upodobał sobie strych drewnianego kościoła w Jeleniewie.  

Najcenniejsze siedliska przyrodnicze, chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz 

unikalny polodowcowy krajobraz chronione są przepisami prawa: 

- krajowego poprzez rozwinięty system obszarów chronionych, tj. parki narodowe (2), 

parki krajobrazowe (1), rezerwaty przyrody (21), obszary chronionego krajobrazu 

(7), użytki ekologiczne,  

- europejskiego w formie obszarów Natura 2000: (11), w tym 2 obszary specjalnej 

ochrony ptaków (OSO) i 9 specjalnych obszarów ochrony (SOO). 

 

 



 25 

Obszary i obiekty przyrodnicze prawem chronione na terenie Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego 

 

I. POWIAT SUWALSKI 

 

Powierzchniowe formy ochrony przyrody powiatu suwalskiego: 

Forma ochrony Liczba Pow. (w ha) % pow. powiatu 

Wigierski Park Narodowy 1 8 063,5 6,1% 

Suwalski Park Krajobrazowy 1 6 284,0 4,8% 

Rezerwaty przyrody 5 371,3 0,9% 

Obszary chronionego krajobrazu 4 59 040,0 45,2% 

Użytki ekologiczne 11 827,1 0,06% 

Ogółem  74 585,90 57,06% 

 

Parki narodowe 

Wigierski Park Narodowy (1989 r., 15 086 ha: wody 19,4%, lasy 60,8%). Otulina 

obejmuje 11283,81 ha powierzchni. Północną część parku tworzy morenowa wysoczyzna 

Pojezierza Wschodniosuwalskiego, południową – sandry Równiny Augustowskiej. O pięknie 

Parku stanowi wyraziście ukształtowana polodowcowa rzeźba terenu: pagórki kemowe  

i morenowe, obniżenia z dystroficznymi jeziorkami, jeziora i lasy. 

 WPN leży w dorzeczu Czarnej Hańczy, dorzeczu Niemna. Charakterystyczną jego 

cechą jest ogromne bogactwo i różnorodność zbiorników i cieków wodnych. Znajdują się tu 

rzeki Czarna Hańcza, Kamionka, Wiatrołuża, duże jeziora: Wigry Pierty, Białe Wigierskie 

oraz małe zbiorniki wodne (w sumie 42) m.in. Muliczne, Okrągłe, Długie. Najważniejszym 

elementem Parku jest Jez. Wigry. Wigry zostały wpisane w 1975 r. na listę najcenniejszych 

akwenów świata. Osobliwością WPN są tzw. suchary (19) – płytkie, zarastające jeziorka 

śródleśne koloru herbaty, o dużej ilości związków humusowych i bardzo małej zawartości 

węglanu wapnia. Szata roślinna Parku to przede wszystkim zbiorowiska leśne (głównie bór 

mieszany sosnowo-świerkowy i świeży, grąd, ols) oraz zbiorowiska roślinności 

kserotermicznej i torfowiskowej.  

W WPN 83 gatunki roślin objęte są ochroną ścisłą, a 15 gatunków objętych ochroną 

częściową. Stwierdzono tu 76 gatunków roślin z „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” i „Listy 

Roślin Zagrożonych i Rzadkich”. Z gatunków rośliny wymienianych w II i IV załączniku 
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Dyrektywy Siedliskowej (podlegające ochronie na terenie całej Unii Europejskiej) - 

stwierdzono występowanie 7 gatunków: rzepika szczeciniastego, aldrowandy 

pęcherzykowatej, storczyków - obuwika pospolitego i lipiennika Loesela, sasanki otwartej, 

skalnicy torfowiskowej i leńca bezpodkwiatkowego.  

Zróżnicowana fauna obejmuje m. in. 43 gat. ssaków (bóbr, łoś, jeleń, sarna, dzik, 

wydra, wilk), rzadkie ptaki drapieżne (bielik, orlik krzykliwy, kania ruda), 30 gat. ryb, 

reliktowe gatunki motyli.  

W Parku utworzono 14 stref ochrony ścisłej: "Wiatrołuża I", "Wiatrołuża II"  

i Wiatrołuża III, "Maniówka", "Wądołek", "Kamionka", "Czarna Hańcza”, „Jezioro Długie 

Wigierskie”, „Suchar Wielki”, "Jezioro Białe Wigierskie", „Suche Bagno”, "Parowy", "Rezy" 

i "Wierchstaw". Obejmują one łącznie powierzchnię 6223,17 ha. Częściowo obszary te są 

dostępne są ze szlaków pieszych, mostów, wieży widokowej lub ścieżek edukacyjnych. 

Jednak penetracja turystyczna jest tu niemożliwa. 

Parki Krajobrazowe  

Suwalski Park Krajobrazowy powstał w 1976 r. jako pierwszy park krajobrazowy  

w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 6 284 ha (w tym ok. 60% to użytki rolne, 24% lasy, 10 

% wody, otulina 8617 ha). 

Centralną i wschodnią część Parku stanowi zagłębienie Szeszupy, w zachodniej leży 

rynna najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza (108,5 m) z przepływającą przez niego Czarną 

Hańczą. Część północną Parku zajmują malownicze jeziora kleszczewickie, tu też jest 

najwięcej lasów i największe deniwelacje terenu (nad Jez. Jaczno do 120 m). Ukształtowanie 

powierzchni SPK zawdzięcza najmłodszemu zlodowaceniu. Zróżnicowanie morfologiczne 

terenu jest bardzo duże; wysokości bezwzględne dochodzą tu prawie do 300 m. W parku 

znajduje się wiele form lodowcowych: moreny czołowe (Cisowa Góra), kemy (formy 

kopulaste), ozy (oz turtulski), rynny lodowcowe, głazowiska (3 rezerwaty), „wisząca” dolina. 

Obszar Parku leży w najchłodniejszej (poza górami) strefie klimatycznej. Okres 

wegetacyjny wynosi tu ok. 180 dni, pokrywa śnieżna zalega średnio 100 dni, średnia 

temperatura roczna wynosi + 6 
o
C.  

Cały obszar SPK należy do dorzecza Niemna poprzez Czarną Hańczę, płynącą bystro 

ku południowi krętą i wąską doliną oraz Szeszupę, płynącą spokojnie ku północnemu 
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wschodowi szeroką doliną. W SPK znajduje się 26 jezior. Największe to Hańcza (305 ha), 

Szurpiły (80,9 ha) i Jaczno (34 ha). Większość jezior ma genezę wytopiskową (jeziora 

kleszczewickie, Szurpiły, Jaczno, Kamenduł). Niektóre zbiorniki są silnie zeutrofizowane  

i zarastające (Boczniel, gł. 3 m, Linówek). Najpiękniejsze to Jaczno, Kamenduł, Kojle i Pierty 

oraz kompleks jezior szurpilskich. Florę SPK stanowi około 700 gatunków roślin 

naczyniowych, specyfiką Parku jest występowanie wielu gatunków borealnych i reliktowych 

oraz zbiorowisk kserotermicznych.  

Rezerwaty na obszarze SPK: Jezioro Hańcza, Głazowisko Łopuchowskie, Głazowisko 

Bachanowo nad Czarną Hańczą, Rutka. 

Rezerwaty przyrody 

1. Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim (108,5 m), 

leżące w rynnie lodowcowej (dł. 4,5 km, szer. maks. 1,2 km), wpisane na listę 

najcenniejszych akwenów świata; rezerwat od 1963 r., jezioro α-mezotroficzne, liczne 

głazy na brzegach; 

2. Głazowisko Łopuchowskie – geologiczny, pow. 16,06 ha, utworzony w 1988 r., 

wielotysięczne skupiska głazów;  

3. Głazowisko Bachanowo – geologiczny; pow. 0,98 ha; utworzony w 1972 r., skupisko 

głazów narzutowych o obwodzie do 1-2 m., w dolinie Czarnej Hańczy 

4. Rutka – krajobrazowo-geologiczny, obejmuje rozległe głazowisko położone na 

powierzchni wysoczyzny morenowej, kompleks łukowato ułożonych moren spiętrzonych i 

moren wyciśnięcia, zwanych Amfiteatrem Wodziłkowskim oraz jezioro Linówek. Punkt 

widokowy na zagłębienie Szeszupy; pow. 49,06 ha. 

5. Cmentarzysko Jaćwingów - rezerwat archeologiczny (4,62 ha), utworzony w 1959 r. w 

celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych boru świeżego wraz z 

cmentarzyskiem kurhanowym użytkowanym w okresie od II do V wieku ery nowożytnej 

przez ludność tzw. kultury sudowskiej, utożsamianej z przodkami Jaćwingów. 
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Użytki ekologiczne  

1. Bagno Wiżajny (3,1 ha) - torfowisko przejściowe z oczkiem wodnym  

2. Jezioro Marianka I i II (2,64 ha, 2,17 ha) – ochrona jezior wraz z pasem zarośli  

i trzcin, ochrona miejsca występowania raka szlachetnego. 

3. Jezioro Łanowicze (63,46 ha) - jezioro wraz z pasem zarośli i trzcin oraz 15-

metrową strefą wokół jeziora, miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków. 

4. Jezioro Kojle (19,38 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej  

5. Jezioro Perty (21,56 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej  

6. Jezioro Jeglówek (20,58 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej  

7. Jezioro Szurpiły (89 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej  

8. Jezioro Purwin – jezioro eutroficzne z torfowiskiem przejściowym z cennymi 

gatunkami roślin 

9. Jezioro Białe – (130,37 ha) - - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej 

10. Jezioro Garbaś (140,56 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej 

11. Jezioro Rospuda (334 ha) - miejsce reintrodukcji troci jeziorowej 

Stanowiska dokumentacyjne  

Szwajcaria – stanowisko położone w miejscowości Szwajcaria (w przedwojennej 

cegielni), chroni odkrywkę ukazującą warstwę osadów eemskich pochodzących z okresu 

ocieplenia tzw. interglacjału. 

Pomniki przyrody  

Pomnikiem przyrody jest obiekt chroniony prawnie, stanowiący twór przyrody żywej 

(pomnik przyrody ożywionej) lub nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej), bądź ich 

zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, 

historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi. Na terenie powiatu suwalskiego 

zaewidencjonowano 94 pomniki przyrody. Spośród tej liczby 41 pomników jest drzewami, 4 

pomniki to grupa drzew, 2 pomniki to aleje, a 46 pomników to pomniki nieożywione będące 

głazami narzutowymi.  
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Obszary NATURA 2000 

System obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jest podstawą 

ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Wypełnia ona zobowiązania Unii nałożone na 

państwa członkowskie przez konwencję z Rio de Janeiro. Jej podstawą są dwa akty prawne: 

tzw. Dyrektywa Ptasia z dnia 2 kwietnia 1979 r. i Dyrektywa Siedliskowa z 21 maja 1992 r. 

Pierwszym krokiem w ustanowieniu sieci było przyjęcie przez Unię w 1992 r. Dyrektywy 

Siedliskowej, która wraz z Dyrektywą Ptasią wyznacza wspólne ramy dla ochrony gatunków  

i siedlisk na obszarze Unii Europejskiej.  

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) w powiecie suwalskim: 

PLB200002 Puszcza Augustowska - 134 377,70 ha  

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO) w powiecie suwalskim: 

PLH200001 Jeleniewo - 3 907 ha 

PLH200003 Ostoja Suwalska - 6 349,51 ha 

PLH200004 Ostoja Wigierska -16 274 ha  

PLH200005 Ostoja Augustowska - 107 068,7 

PLH200016 Dolina Szeszupy - 1 701 ha 

PLH200017 Torfowiska Gór Sudawskich – 98,5 ha  

PLH200022 Dolina Górnej Rospudy – 4 070,70 ha  

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) 

Puszcza Augustowska (PLB200002 - 134 377,70 ha) - ostoja obejmuje zwarty 

kompleks Puszczy Augustowskiej, leżącej na styku Równiny Augustowskiej i Kotliny 

Biebrzańskiej. Większość obszaru pokrywają lasy, głównie iglaste. Szczególnie dobrze 

zachowały się tu bory wilgotne i bory bagienne. Występują tu również grądy i olsy. Głównym 

ciekiem płynącym przez puszczę jest rzeka Wołkuszanka uchodząca do Kanału 

Augustowskiego. Południowa część ostoi obejmuje Dolinę rzeki Rospudy z jedynym  

w Polsce stanowiskiem rośliny miodokwiatu krzyżowego. Jest to ostoja ptaków o randze 

europejskiej, w której odnotowano występowanie 40 gatunków ptaków wymienianych  

w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 18 gatunków znalazło się w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt. Na obszarze ostoi lęgi odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, 

błotniaka stawowego i łąkowego, bociana czarnego, głuszca, kraski, cietrzewia, dzięcioła 
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białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła zielonosiwego, gadożera, kani rudej  

i czarnej, trzmielojada, orlika krzykliwego, puchacza, włochatki, żurawia i podgorzałki.  

W obrębie obszaru znajduje się Wigierski Park Narodowy, rezerwaty przyrody i Obszar 

Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie.  

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY (SOO) 

Jeleniewo (PLH20001, 3 907 ha) – ostoja obejmuje obszar morenowych wzniesień 

pomiędzy polodowcową rynną Czarnej Hańczy a rynnowymi jeziorami Szelment Wielki  

i Szelment Mały. Głównym obiektem ochrony jest największa w Polsce kolonia lęgowa oraz 

żerowiska nietoperza nocka łydkowłosego, który został uznany za jeden z najrzadszych  

i najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków nietoperzy w Europie. Nocek łydkowłosy 

jest nietoperzem związanym z krajobrazem otwartym, z dużą ilością zbiorników i cieków 

wodnych. Na strychu XIX-wiecznego kościoła w Jeleniewie znajduje się największa  

w Polsce kolonia lęgowych nocka łydkowłosego. Liczebność samic w kolonii określa się na 

400-500 szt. Główne żerowiska tej populacji to jeziora Szelment Wielki i Szelment Mały oraz 

jeziora szurpilskie.  

 

Ostoja Suwalska (PLH200003 - 6 349,51 ha) - ostoja obszarowo pokrywa się  

z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Niezwykle urozmaicony obszar, stanowiący przykład 

młodego krajobrazu polodowcowego. Charakteryzuje się nieregularnym usytuowaniem 

moren czołowych i dennych, licznymi wałami ozów, głębokimi rynnami oraz dolinami rzek  

i jezior. Występuję w nim olbrzymia liczba głazów narzutowych. W granicach ostoi znalazło 

się kilkadziesiąt jezior, wśród nich najgłębsze polskie jezioro - Hańcza. Większość terenu 

ostoi pokrywają otwarte tereny polne i łąkowe, które są przeplecione niedużymi kompleksami 

leśnymi, bagiennymi, jeziorami i rzekami. Duża mozaika siedlisk sprzyja utrzymaniu 

bogactwa fauny i flory. Na terenie obszaru zidentyfikowano 13 siedlisk z załącznika  

I Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki roślin i 11 gatunków zwierząt z załącznika II tej 

dyrektywy.  

 

Ostoja Wigierska (PLH200004, 16 274 ha) – w skład obszaru, znajdującego się  

w północnej części Puszczy Augustowskiej, włączono jezioro Wigry wraz z otaczającymi je 

terenami leśnymi, rolnymi, fragmentem doliny rzeki Czarna Hańcza oraz innymi jeziorami.  

Północny fragment ostoi ma bardzo ciekawą rzeźbę polodowcową. Występują tu strome 
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zbocza moreny czołowej, ozy, kemy i wytopiskowe zagłębienia terenu, w całości lub 

częściowo wypełnione torfem. Część południowa ostoi jest bardziej płaska, bogata  

w źródliska odprowadzające wodę do jeziora Wigry. Lasy noszą ślady przekształcenia przez 

człowieka. Obszar wyróżnia się szczególnym bogactwem przyrodniczym. Stwierdzono tu 19 

siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 21 gatunków zwierząt i 7 gatunków 

roślin znajdujących się w załączniku II tej dyrektywy. Ponadto występuje tu 39 gatunków 

ptaków wymienionych w załączniki I Dyrektywy Ptasiej.  

 

Ostoja Augustowska (PLH200005, 107 068,7 ha) - jest dużym, zwartym kompleksem 

leśnym Puszczy Augustowskiej (lesistość terenu blisko 90%), w jej obszar nie wchodzi 

Wigierski Park Narodowy. Dominują tu bory sosnowe. Szczególnie dobrze zachowane są 

bagniste i wilgotne lasy iglaste, ze 180- letnimi drzewostanami sosnowymi na torfach  

i świerkowymi. Na terenie ostoi znajduje się wiele dystroficznych jezior z otaczającymi je 

torfowiskami. Rozległe obszary porośnięte są olszyną bagienną i płatami drzewostanów 

grądowych. Pozostałe tereny to głównie łąki kośne i pastwiska. Jest to ostoja wielu 

zagrożonych gatunków, przede wszystkim rysia i wilka, także wydry i bobra. Liczne 

stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, między innymi  

6 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej a także kilkunastu gatunków 

storczykowatych oraz jedyne w Polsce stanowisko podejźrzona wigrinijskiego. Wraz  

z przyległymi obszarami leśnymi na Litwie i Białorusi Puszcza Augustowska tworzy jeden  

z największych zwartych kompleksów leśnych na nizinach środkowej Europy. Jest to również 

niezwykle ważny korytarz migracyjny dla leśnych gatunków flory i fauny Europy Środkowej  

i Wschodniej. 

 

Dolina Szeszupy (PLH200016, 1 701 ha) – obszar obejmujący polodowcową dolinę 

rzeki Szeszupy oraz sąsiadujące z rzeką tereny ze znacznym nagromadzeniem 

polodowcowych form terenu – jezior wytopiskowych, kemów itp. Dolina Szeszupy odgrywa 

szczególną rolę dla ochrony rzek włosienicznikowych, lasów łęgowych i torfowisk 

alkalicznych (Załącznik I Dyrektywy Siedliskowej). W granicach ostoi zachowała się 

nietypowa dla nizin populacja skrzypu olbrzymiego (gatunek górski). Doskonałym stanem 

zachowania charakteryzują się również mechowiska na torfowisku Rudawki, rozwijające się 

na silnie nachylonych zboczach. O wartości przyrodniczej mechowisk świadczy obecność 
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dobrze zachowanych populacji dwóch gatunków: skalnicy torfowiskowej i lipiennika Loesela 

z Załącznika II "Dyrektywy Siedliskowej".  

Dolina Szeszupy jest ponadto ostoją 22 gatunków roślin uwzględnionych na Czerwonej 

Liście Roślin i Grzybów Polski i/lub w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.  

 

Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017, 98,5 ha) - obszar składa się z siedmiu 

fragmentów, stanowiących wyspy środowiskowe w bardzo urozmaiconym geomorfologicznie 

i intensywnie rolniczo zagospodarowanym krajobrazie. Płaty te charakteryzują się obecnością 

gatunków związanych z torfowiskami alkalicznymi, w tym obecnością storczyków oraz 

innych roślin uważanych za kalcyfilne (jak kruszczyk błotny, dziewięciornik błotny i turzyca 

dwupienna). Wystepuje tu aż 20 gatunków z Czerwonej Listy Roślin i Polskiej Czerwonej 

Księgi, w tym te najrzadsze - jak turzyca strunowa, turzyca skąpokwiatowa, wełnianeczka 

alpejska, kukułka bałtycka, wierzba lapońska. Podstawową cechą torfowiska w Górach 

Sudawskich jest wyjątkowo obfite występowanie gatunków borealnych, w tym uważanych za 

relikty glacjalne, jak wierzba lapońska, turzyca skąpokwiatowa czy wełnianeczka alpejska. 

Oprócz torfowisk przejściowych, w granicach tej niewielkiej ostoi znajduje się dziewięć 

innych typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na łące trzęślicowej koło 

Rowel zanotowano jedno z nielicznych w Polsce miejsce występowania niebielistki trwałej.  

 

Dolina Górnej Rospudy (PLH200022, 4 070,70 ha) - obejmuje cenny pod względem 

przyrodniczym górny odcinek doliny rzeki Rospuda. Koryto rzeki na całym odcinku (około 

35 km) ma charakter naturalny. W górnym biegu Rospuda przypomina rzekę górską  

o wartkim, szybkim nurcie, kamienistym dnie oraz o wysokich piaszczystych stromych 

brzegach. Na trasie od Jeziora Czarnego po wieś Raczki przepływa przez szereg 

malowniczych jezior rynnowych. Brzegi tych jezior są wysokie, porośnięte zbiorowiskami 

leśnymi (głównie grądy) bądź murawami, łąkami. 

Górny bieg rzeki cechuje się dużym bogactwem siedlisk przyrodniczych, w tym 

rzadkich tj. torfowisk źródliskowych. Płaty roślinności torfowiskowej współwystępują  

z łęgami źródliskowymi oraz roślinnością szuwarową i łąkową. Dolina Górnej Rospudy  

(a przede wszystkim "Bagno Parchacz") stanowi jeden z istotnych obszarów występowania 

rzadkich i zagrożonych gatunków mokradłowych, w tym lipiennika losela Liparis loeselii, dla 

którego jest to jedyny obszar występowania w zachodniej części Suwalszczyzny. Górna i 
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środkowa Rospuda, jako siedlisko przyrodnicze rzek ze zbiorowiskami włosieniczników jest 

ważnym obszarem dla zachowania zasobów tego siedliska na terenie Polski.  

Inne cenne obiekty przyrodnicze nie objęte ochroną  

STARE PARKI 

1. Stara Hańcza - na pn. krańcu jeziora Hańcza zabytkowy park dworski z XIX w  

o pow. 13 ha z ruinami dworu, pomnikową aleją lipową i oraz pojedynczymi 

pomnikowymi drzewami (jesion wyniosły, grusza dzika, jabłoń). Ścieżka poznawcza 

„Drzewa i krzewy parku podworskiego” o dł. 1,5 km. 

2. Mieruniszki - zabytkowy park dworski z XIX/XX w. o pow. 6 ha. 

3. Suwałki –zabytkowy park miejski przy ul. Kościuszki o pow. 3 ha; z 1820 r. Rośnie tu 

m.in. dąb szypułkowy - tzw. Dąb Wolności, zasadzony w 1919 r. Ponadto  

w mieście można odnaleźć ponad 30 drzew - pomników przyrody.  

4. Koniecbór - zabytkowy park dworski z XVIII/XIX w. o pow. 2,56 ha 

5. Dowspuda - zabytkowy park pałacowy z XIX w. o pow 7,86 ha; pozostałości pałacu 

hrabiego Ludwika Paca (portyk, piwnice z zarysem murów, wieżyczka narożna) oraz 

parku pałacowego, w którym możemy zobaczyć pomnik przyrody – aleję lipową  

o dł. 500 m. Ścieżka edukacyjna „Park w Dowspudzie – natura i historia” wyposażona 

w tablice informacyjne. 

GŁAZOWISKA (prócz trzech wymienionych wyżej rezerwatów)  

1. Rutka-Szeszupka - dwa głazowiska na tarasie nadzalewowym Czarnej Hańczy. Jedno 

o pow. 900 m
2
 liczące ok. 1600 głazów; drugie o powierzchni ok. 600 m

2
 (jeden głaz o 

obw, 8,7 m); 

2. Podwysokie Jeleniewskie (Polko) - na tarasie nadzalewowym Czarnej Hańczy, pow. 

700 m
2
 (obw. głazów 1-2 m).  

3. Zarzecze Jeleniewskie - na tarasie nadzalewowym Czarnej Hańczy, pow. 625 m
2
 

(obw. głazów 0,5-2 m). 
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FORMY GEOMORFOLOGICZNE 

1. Góra Rowelska (298,1 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie Suwalszczyzny. 

2. Stok Góry Rowelskiej i leżące niżej dolina rowelską i dolina Marianki. Wieża 

widokowa z rozległym widokiem na dolinę rowelską;  

3. Turtul i okolice – głęboka rynnowa dolina czarnej Hańczy z ozem turtulskim  

i bachanowskim oraz pradoliną rzeczną, tzw. „Wiszącą Doliną Gaciska” (SPK); 

4. Szurpiły - Góra Zamkowa- morena martwego lodu nadbudowana antropogenicznie 

(SPK); 

5. Góra Cisowa („Suwalska Fudżijama”), 256,4 m n.p.m., morena czołowa. Punkt 

widokowy na rozległą panoramę zagłębienia Szeszupy (SPK);  

6. Amfiteatr Wodziłkowski – amfiteatralnie ułożony kompleks moren spiętrzenia  

i wyciśnięcia w rezerwacie „Rutka” (SPK); 

7. Jegliniec - odsłonięcie w ścianie żwirowni - osady wodnolodowcowe zaburzone 

glacitektonicznie; 

8. Góra Krzemieniucha (289 m n.p.m.) - morena czołowa. Jedno z najwyższych 

wzniesień Suwalszczyzny. 

9. Góra Jesionowa (251,2 m n.p.m.) - morena czołowa. wykorzystana pod wyciąg 

narciarski;  

10. Szwajcaria – odsłonięcie na brzegu sztucznego jeziorka powstałego po 

eksploatacji gliny; Interglacjalne (międzylodowcowe) torfy eemskie mające ok. 100 

000 lat. Stanowisko położone ok. 1 km na wschód od szosy Suwałki-Szypliszki, przy 

nieistniejącej cegielni.  

11. Jez. Pietronajć (WPN), okrągłe, regularne jezioro, pozostałość po wytopieniu się 

pingo, formy istniejącej w okresie lodowcowym na przedpolu lądolodu (strefa 

peryglacjalna, odpowiednik dzisiejszej tundry). 
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II. POWIAT SEJNEŃSKI 

Powierzchniowe formy ochrony przyrody powiatu sejneńskiego: 

Forma ochrony Liczba Pow. (ha)  % pow. powiatu 

Wigierski Park Narodowy  1 5 181,4 6,05% 

Rezerwaty przyrody 6 720,9 0,80% 

Obszary chronionego krajobrazu 2 46 850,0 55,00% 

Użytki ekologiczne  106,8 1,20% 

Ogółem   52 859,1 63,05% 

 

Parki Narodowe 

 

Wigierski Park Narodowy – w części swojego obszaru obejmuje powiat sejneński 

(obszar opisany w rozdziale dotyczącym Powiatu Suwalskiego) 

 

Rezerwaty przyrody 

 

1. Bobruczek (1961, 1,30 ha) - jeziorko przy płn. krańcu J. Boksze; ochrona bobra 

europejskiego;  

2. Ostoja bobrów Marycha (1960, 207,85 ha) – 3,5 km odcinek rzeki Marycha, 

nadrzeczne łąki i lasy; ochrona bobra europejskiego;  

3. Pomorze (1983, 20,50 ha) – leśno-archeologiczny dla ochrony najstarszego 

drzewostanu Puszczy Augustowskiej (ponad 200-letni las sosnowy) oraz 

pozostałości dawnego grodziska. 4.Tobolinka (1959, 4,62 ha) – wodno-

torfowiskowy, dla zachowania dwóch jeziorek dystroficznych z pływającymi 

wysepkami torfowymi. 

4. Łempis (1983, 132,21 ha) - zbiorowiska leśne, torfowiskowe i wodne z rzadkimi 

gatunkami roślin i zwierząt. Obejmuje trzy dystroficzne jeziorka, szuwary  

i otaczające lasy z przewagą sosny.  
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5. Kukle (1983, 354,41 ha) – torfowo-leśny, dla ochrony swoistych cech krajobrazu 

oraz naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych i wodnych. Obejmuje  

5- kilometrowy odcinek rzeki Marycha z jej doliną, dwa dystroficzne jeziorka 

„suchary”. Ostoja głuszca.  

 

Użytki ekologiczne  

 

Jezior Długie Sejneńskie (106, 8 ha) – chronione ze względu na reintrodukcję troci 

jeziorowej oraz występowanie i innych rzadkich gatunków ryb. 

 

Stanowisko dokumentacyjne  

 

Posejanka (2001) – moreny martwego lodu - rzadka formacja geologiczna  

w nieczynnej żwirowni. W ścianie wysokości 3-4 m widoczne nieregularnie ułożone głazy, 

głaziki, żwiry, piaski i glina 

Pomniki przyrody  

DRZEWA (POMNIKI PRZYRODY) 

Gminy 
Liczba pomników 

przyrody 
Ważniejsze pomniki przyrody  

Giby 24 

Modrzew europejski - Nadleśnictwo Płaska, obręb 
Serwy 

Dąb szypułkowy - Nadleśnictwo Pomorze, leśnictwo - 

Giby 

Krasnopol 16 
Lipa drobnolistna - Smolany 
Modrzew europejski - Maćkowa Ruda, posesja 

prywatna 

Puńsk 10 Klon pospolity - Widugiery 

Sejny 26 Sosna pospolita - Nadleśnictwo Pomorze, leśnictwo 

Wigrańce 

Razem: 76 
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GŁAZY NARZUTOWE (pomniki przyrody)  

1. Krejwiany - głaz pamiątkowy poświęcony „nosicielowi książek” Povilasowi 

Matulevičiusowi.  

2. Poluńce kolonia (1953) - 3 głazy: I granitognejs szaro-różowy (wys. 1,1 m,  

obw. 5,6 m); II granitognejs szary (wys. 0,4 m, obw. 7,1 m); III gnejs szaro-różowy 

(o wys. 0,5 m, obw. 7,2 m). 

3. Tauroszyszki – 2 głazy I o wys. 1,5 m i obw. 13 m., II rozbity na 4 części 

4. Burbiszki - głazy : I granitognejs różowy "Durna Maryna" (wys. 1,1, obw. 7,9 m)  

i gnejs ciemnoszary "Jurgakminis" (wys. 1,9 m, obw. 5,3 m).  

5. Jenorajście - 3 głazy: I granitognejs (wys. 1 m, obw. 6,2 m); II granit jasnoszary 

(wys. 1,3 m, obw. 6,3 m) i III gnejs szaro-różowy (wys. 0,7 m, obw. 8,6 m). 

6. Krasnogruda - granit różowy o wys. 1 m, i obw. 8,4 m 

7. Sztabinki – dwa głazy: I gruboziarnisty różowy granit (wys. 1,2 m, obw.6 m);  

II granitognejs (wys,1,8 m i obw. 7 m);  

8. Świackie (1953) - gnejs szaro-różowy o wys. 2 m, dł. 3,5 m i obw. 10 m; Na głazie 

krzyż metalowy. 

9. Leśnictwo Pomorze – granit (wys. 1,5 m, obw. 6 m); Giby, oddz. 527 c. 

 

Obszary NATURA 2000  

 

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) 

Puszcza Augustowska (PLB200002 - 134 377,70 ha, obszar opisany w rozdziale  

„I. Ochrona przyrody w powiecie suwalskim”) 

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY (SOO) 

Ostoja Augustowska (PLH200005, 107 068,7 ha, obszar opisany w rozdziale  

„I. Ochrona przyrody w powiecie suwalskim”)  

Pojezierze Sejneńskie (PLH 200007, 13 630,9 ha) - główna część obszaru składa się  

z wydłużonego, biegnącego południkowo polodowcowego wąwozu, który jest obecnie doliną 

rzeki Kunisianki – dopływu Marychy. Dolina obejmuje polodowcowe jeziora rynnowe, 

torfowiska i ozy. Dominują tu tereny rolnicze, łąki, pastwiska, torfowiska i jeziora (w tym 
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jezioro Gaładuś). Lasy występują w większości w południowej części obszaru - części 

Puszczy Augustowskiej oraz w rejonie Torfowiska Krasna Gruda (Torfowisko Żagarskie) - 

jednego z większych i lepiej zachowanych torfowisk wysokich w północno-wschodniej 

Polsce. Ostoja o wyjątkowej wartości ze względu na występowanie rzadkich i zagrożonych 

ekosystemów wodnych, torfowiskowych i łąkowych oraz gatunków fauny i flory. Kluczowy 

obszar dla gatunków roślin, które występują tu w bardzo silnych populacjach (szczególnie 

lipiennik Losela). Niektóre z nich są reliktami polodowcowymi (lipiennik Losela, skalnica 

torfowiskowa, turzyca strunowa, wierzba lapońska, tłustosz pospolity). Spotykamy tu 

torfowiska niskie i wysokie typu bałtyckiego należące do klasy Oxycocco-Sphagnetea (Bagno 

Krasna Gruda i Bobrowe Bagno). Występują tu zarówno jeziora mezotroficzne bogate  

w wapń, jak i polihumotroficzne jeziora bez wapnia.  

 

Inne cenne obiekty przyrodnicze nie objęte ochroną  

 

STARE PARKI  

1. Dowiaciszki – zabytkowy park dworski z XIX w o pow. 3 ha , z drewnianym 

dworkiem  

2. Szejpiszki – zabytkowy park dworski z XIX w o pow. 3,5 ha 

3.  Klejwy – zabytkowy park dworski z XIX w o pow. 5 ha 

4. Łumbie – zabytkowy park dworski z XIX w o pow. 1 ha (na terenie szkoły podst.) 

5. Krasnogruda – zabytkowy park dworski z 2 poł. XVIII w o pow.5,5 ha, ze starymi 

lipami, kasztanowcami, klonami i jesionami, siedziba Międzynarodowego Centrum 

Dialogu, 

6. Hołny Mejera – zabytkowy park dworski z XIX w o pow. 6,5 ha, jeden  

z najcenniejszych na Suwalszczyźnie, Starodrzew w wieku 100-200 lat (lipa, klon) 

oraz 300 letnie dęby. 
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III. POWIAT AUGUSTOWSKI 

 

Obszary ochrony przyrody w pow. augustowskim: 

Forma ochrony Liczba Pow. (ha)  % pow. 

powiatu 

Parki narodowe (Wigierski i Biebrzański) 2 9 422,4 5,5% 

Rezerwaty przyrody 10 3 570,5 2,09 % 

Obszary chronionego krajobrazu 4 101 380,0 59 % 

Użytki ekologiczne 16 37,3 0,02% 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  83,2 0,05% 

Ogółem   114 493,4 67,29 % 

 

Parki Narodowe  

Wigierski Park Narodowy – w części swojego obszaru obejmuje powiat 

augustowski (opis w rozdziale dotyczącym powiatu suwalskiego) 

Biebrzański Park Narodowy (1993, 59 223 ha) jest największym parkiem narodowym 

w Polsce, a także największym i najbardziej naturalnym ekosystemem bagienno-

torfowiskowym w Europie środkowej. Powierzchnia 59223 ha (lasy 15547 ha, grunty rolne - 

18182 ha, bagna - 25494 ha). Powierzchnia otuliny - 66824 ha. W 1995 r. dolina Biebrzy 

została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR (obszarów mokradłowych  

o międzynarodowym znaczeniu) oraz została uznana przez organizację BirdLife Intenational 

za ostoję ptaków o randze światowej. Park chroni rozległe, w niewielkim stopniu zmienione, 

dolinne torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin i zwierząt. Dla ptactwa 

wodno-błotnego dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania  

i odpoczynku. W dolinie Biebrzy obserwowano 271 gatunków ptaków, w tym ponad 180 

lęgowych. Zagęszczenie ptaków sięga 650 sztuk na 1 km
2
. Występują tu gatunki rzadkie lub 

wymierające: orlik grubodzioby, orzeł przedni (1 para), gadożer (2 pary), biegus zmienny, 

dubelt, kropiatka, batalion, derkacz, rybitwa białoskrzydła, kraska. W BPN stwierdzono 

obecność 48 gatunków ssaków, m. in. 10 gatunków nietoperzy (w Twierdzy Osowiec 

obserwowano największe w Polsce północno-wschodniej skupiska zimujących nietoperzy). 

Istnieje tu duża populacja nornika północnego. Królem bagien biebrzańskich jest łoś. II wojnę 

przetrwało jedynie 18 sztuk, lecz dzięki ochronie w ciągu 20 lat, ich liczba wzrosła do  
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400-500 sztuk. Obecnie w BPN jest 500-600 łosi. Prócz bogatego świata zwierzęcego  

w pradolinie Biebrzy zachowało się wiele rzadkich gatunków roślin, w tym relikty z epoki 

lodowcowej i borealne, związane z zimnym klimatem północnym.  

W powiecie augustowskim znajduje się jedynie północna część basenu Biebrzy górnej 

(granica powiatu przebiega korytem rzeki), obejmująca dolinę rzeki i położone na niej 

torfowiska. Ta część BPN jest długa (ok. 35 km) i wąska (1 – 4 km). Wszystkie okoliczne 

wsie, nawet leżące w granicach doliny, są wyłączone z granic parku. Krawędzie, położonych 

na południu - Wysoczyzny Białostockiej i Wzgórz Sokólskich wznoszą się często na 

wysokość kilkunastu metrów (np. pod Nową Kamienną), dając możliwość obserwacji doliny  

i bagien.  

Dyrekcja i administracja parku: Osowiec 3, 19-252 Osowiec, tel/fax 086 720620, 

720621 

 

Rezerwaty przyrody 

 

Jezioro Kalejty (1980 r., 740,7 ha) – wodno-torfowiskowo-leśny; obejmuje jezioro  

z otaczającym je świerkowo-sosnowym borem (150-160 lat), torfowisko wysokie i turzycowe 

z wieloma rzadkimi gatunkami roślin. Miejsce gniazdowania rzadkich ptaków drapieżnych.  

Brzozowy Grąd (1963 r., 0,08 ha) - florystyczny; dla ochrony stanowiska obuwika 

pospolitego. Położony na wysepce na Jez. Studzienicznym. 

Jezioro Kolno (1960 r., 269,3 ha) – ornitologiczny; chroni miejsca lęgowe ptaków wodnych, 

przede wszystkim łabędzia niemego. Obejmuje płytkie (1-2 m), zarastające jezioro, 

otaczający pas szuwarów i zespoły turzycowe. 

Stara Ruda (1980 r., 83,15 ha) – leśno-torfowiskowy. Obejmuje źródliskowe obszary  

rz. Rudy z borem mieszanym torfowcowym ze świerkiem z domieszką sosny, modrzewia, 

brzozy, olszy, wierzby; bogate runo.  
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Glinki (1973 r., 1,65 ha) – florystyczny i leśny; dla ochrony pióropusznika strusiego.  

Kozi Rynek” (1959 r., 146,6 ha) – leśny; rozległe lasy z roślinnością typową dla południowej 

części Puszczy, przede wszystkim olsów, łęgów jesionowo – olszowych i grądów.  

Kuriańskie Bagno (1985 r. 1 713, 6 ha) – leśno-torfowiskowy, obszar bardzo zróżnicowany 

geomorfologicznie; różne typy borów i największe w Puszczy torfowisko wysokie ze 

skarłowaciałą sosną i brzozą.  

Mały Borek (1959 r., 90,5 ha) – leśny, chroni naturalne bory świeże i wilgotne oraz 

torfowisko wysokie; miejsce lęgowe i tokowiska głuszca. 

 Starożyn (1960 r., 298,43 ha) - dobrze zachowany las mieszany leszczynowo – świerkowy 

oraz wilgotny bór sosnowy z turzycą kulistą (gatunek spotykany w tajdze) o charakterze 

borealnym.  

Perkuć (1970 r., 209, 82 ha) – wodno-torfowiskowo-leśny, obejmuje lasy, torfowiska  

i J. Kruglak. Wyniesienia morenowe porasta sosnowo-świerkowy bór mieszany z bogatym 

runem; obniżenie zajmuje zarastające jezioro z roślinnością wodną.  

 

Użytki ekologiczne 

Na terenie powiatu augustowskiego znajduje się 16 użytków ekologicznych, większość 

z nich na terenie gminy wiejskiej Augustów (10), pozostałe znajdują się na terenie gmin: 

Bargłów Kościelny (4) i Sztabin (2). 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie powiatu augustowskiego znajdują się 73 pomniki przyrody, a wśród nich 

pojedyncze drzewa i grupy drzew: wiekowe, potężnych rozmiarów lub o niespotykanym 

pokroju. Najwięcej pomników przyrody znajduje się na terenie gmin Augustów i Płaska.  

Pomnikowe drzewa (przykłady): 

Gmina Augustów:  

Sosna pospolita (16 sztuk) obwody 220-250 cm, wys. 20-23 m  

Sosna pospolita obwód 312 cm, wys. 28 m 

Świerk pospolity obwód 260 cm, wys. 40 m 

Gmina Bargłów Kościelny 

Jałowiec pospolity obwód 66 cm, wys. 8 m  
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Jałowiec pospolity obwód 58 cm, wys. 8 m  

Jesion wyniosły obwód 348 cm, wys. 21 m  

Lipa drobnolistna obwód 345 cm, wys. 20 m 

Gmina Nowinka 

Dąb szypułkowy ok. 200 lat obwód 355 cm, wys. 25 m  

Dąb szypułkowy ok. 200 lat obwód 450 cm, wys. 28 m  

Sosny pospolite (3 sztuki) obwody 335, 280 i 275 cm, wys. 25 m  

Dąb szypułkowy (3 sztuki) obwody 255, 370 i 272 cm, wys. odpowiednio 23, 20 i 22 m 

Grupa drzew 4 cisów pospolitych wys. 2 m drzewa są skarłowaciałe,  

Gmina Płaska 

Sosna pospolita szablasto wykrzywiona  

Dąb szypułkowy obwód 572 cm, wys. 28 m 

Dwa świerki pospolite na wys. 3 m są zrośnięte w kształcie spirali tworząc jedną koronę  

Grupa drzew 8 lip drobnolistnych obwody 163-318 cm, wys. 18-20 m 

Dąb szypułkowy obwód 450 cm, wys. 23 m  

Świerk pospolity obwód 348 cm, wys. 38 m  

Sosna pospolita w kształcie liry obwód 310 cm, wys. 18 m  

Dwie zrośnięte lipy drobnolistne o obwodach 232 i 246 cm, wys. 22 m  

Grupa 50 drzew jałowców pospolitych o wys. 7 m 

Gmina Sztabin 

Dąb szypułkowy obwód 430 cm, wys. 27,5 m  

Grupa drzew 6 jesionów wyniosłych i 2 dębów szypułkowych, obwody jesionów 223-

263 cm, wys. 30-32 m, obwody dębów 362 i 353 cm, wys. 29 i 27 m 

Brzoza brodawkowata obwód 250 cm, wys. 29 m  

 

Głazy narzutowe (pomniki) 

1. Augustów – przy Starej Poczcie pomnikowy głaz narzutowy z tablicą 

upamiętniającą budowniczych Kanału Augustowskiego „W 150-lecie Kanału 

Augustowskiego jego budowniczym – mieszkańcy Augustowa, czerwiec 1973”. Wys. 

2,2 m, obw. 9,3 m.  

2. Kopiec - 0,5 km na pd. od wsi. Głaz o wys. 1 m i obw. 10,5 m. 

3. Długie –0,2 km od wsi, głaz przy drodze Długie-Balinka. Wys. 1,4 m, dł.3,2 m  

i obw. 9,5 m 
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Obszary NATURA 2000  

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): 

1. PLB200002 Puszcza Augustowska - 134 377,70 ha  

2. PLB200006 Ostoja Biebrzańska - 148 505,80 ha 

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO): 

1. PLH200004 Ostoja Wigierska -16 274 ha  

2. PLH200005 Ostoja Augustowska - 107 068,7 

3. PLH200008 Dolina Biebrzy - 124 104,6 ha 

 

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) 

Puszcza Augustowska (PLB200002 - 134 377,70 ha; obszar opisany w rozdziale „I. Ochrona 

przyrody w powiecie suwalskim”) 

Ostoja Biebrzańska (PLB200006, 148 505,80 ha) - występuje tu co najmniej 36 gatunków 

ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 23 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. 

Gniazduje tutaj około 170 gatunków ptaków. Jest to niezwykle ważna ostoja wielu gatunków 

ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych i drapieżnych, które osiągają tu rekordowe liczebności.  

W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 15% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: czapla biała, dubelt, kulik wielki, orlik grubodzioby, orzełek włochaty, 

podróżniczek, sowa błotna i wodniczka. 

 

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY (SOO) 

Ostoja Wigierska (PLH200004, 16 274 ha, obszar opisany w rozdziale „I. Ochrona przyrody 

w powiecie suwalskim”)  

Ostoja Augustowska (PLH200005, 107 068,7 ha, obszar opisany w rozdziale „I. Ochrona 

przyrody w powiecie suwalskim”) 

Dolina Biebrzy (PLH200008, 124 104,6 ha) - stanowi szerokie, płaskie obniżenie terenu 

wypełnione torfem, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem siedlisk. Dominującymi są 

siedliska mokradłowe: zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi 
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torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-mszystymi i torfowiska 

porośnięte szuwarami właściwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny 

madowe oraz odwodnione i zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi. 

Naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi doliny Biebrzy są zbiorowiska leśne: bory bagienne, 

bór bagienny mechowiskowy, olsy a także mszary i niektóre zbiorowiska szuwarowe. Dolina 

Biebrzy jest największym, prawie nie zmienionym kompleksem torfowisk dolinowych  

w Europie Środkowej i Zachodniej. Koryto rzeki Biebrzy z licznymi meandrami  

i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma naturalny charakter. Rezultatem są rozległe, 

coroczne zalewy.  

 

Inne cenne obiekty przyrodnicze nie objęte ochroną 

STARE PARKI 

Augustów – park (Rynek Zygmunta Augusta) z 1860 r., w parku 4 pomnikowe klony 

pospolite o wys. 15-18 m i obw.2,5-2,9 m. Przy Starej Poczcie pomnikowe drzewa (klon 

posp., jesion, brzoza brodawkowata), lipa drobnolistna zrośnięta z dwóch pni (obw. 3,1 m, 

wys. 24 m, pomnik przyr. od 1978 r.) oraz pomnikowy głaz narzutowy z tablicą 

upamiętniającą budowniczych Kanału Augustowskiego
4
.  

 

3.4 Analiza walorów kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

W niniejszej części opracowania omówione zostały zasoby składające się na przestrzeń 

kulturową Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego oraz dokonano ich waloryzacji. Teren 

objęty opracowaniem zawiera się w granicach administracyjnych powiatów: augustowskiego, 

sejneńskiego, suwalskiego, powiatu grodzkiego Suwałki oraz gminy Rajgród w powiecie 

grajewskim.  

Na krajobraz kulturowy Suwalszczyzny składają się wszystkie elementy przekształcone 

w wyniku działalności człowieka. Tworzą go zabytki budownictwa i architektury, układ 

urbanistyczny, zieleń przydrożna i parkowa, cmentarze, czyli wszystko to, co powstało  

w minionym czasie. Określenie Suwalszczyzna dla terenu obecnego woj. podlaskiego na 

                                                
4 T. Świerubska, T. Krzywicki, Waloryzacja przyrodnicza obszaru Suwalszczyzny (…) dla potrzeb zintegrowanej sieci tras 

rowerowych Suwalszczyzny 
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północ od Biebrzy budzi wśród regionoznawców ciągle dyskusję. Omówienie jedynie 

zabytków byłoby uproszczonym i przez to niepełnym opracowaniem tego co tworzy 

przestrzeń kulturową regionu.  

Widoczne we współczesnej przestrzeni Suwalszczyzny przekształcenia powstały  

w ciągu pięciu wieków. Przestrzeń pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego to tereny 

określane obecnie jako Suwalszczyzna; część regionoznawców dołącza do Suwalszczyzny, 

jako osobny obszar, Ziemię Augustowską, która była łącznikiem pomiędzy Podlasiem  

a dawnymi terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gwałtowne przemiany związane  

z ukształtowaniem się tej „małej ojczyzny” są charakterystyczne dla polskiego wschodniego 

pasa granicznego. Suwalszczyznę ukształtował stosunkowo krótki proces osadniczy, który ma 

swoje odbicie w krajobrazie kulturowym pogranicza polsko-litewsko-pruskiego. 

 

I. Historia kształtowania się przestrzeni kulturowej Suwalszczyzny 

Wpływów człowieka na krajobraz dzisiejszej Suwalszczyzny można doszukiwać się  

w zamierzchłej historii tych ziem. Efekt oddziaływania prehistorycznych gospodarzy jest  

w zasadzie niezauważalny. Niewiele zachowało się również śladów świadczących o tak 

odległej ludzkiej działalności. Badania archeologiczne pozwoliły z pomroków dziejów 

przywołać lud należący do grupy kultur zachodniobałtyjskich, nazywany Jaćwingami. Przez 

wiele stuleci krążyły legendy o zaginionym ludzie, który zamieszkiwał pomiędzy Litwą  

a Prusami. Wyprawy zbrojne sprzymierzonych Polaków, Rusinów i Krzyżaków w końcu XIII 

wieku położyły kres istnienia Jaćwingów. Ludność rozproszyła się lub została uprowadzona 

przez zwycięzców. Jaćwingowie podzielili los wielu ludów, o których wiemy jedynie  

z wykopalisk archeologicznych. 

O tereny zajmowane przez puszczę toczył się spór pomiędzy Państwem Zakonnym  

a Litwą. W roku 1422 zawarte zostało między dwoma wrogimi państwami porozumienie,  

w którym określono przebieg granicy. Ustalona wówczas granica przetrwała jako państwowa 

aż do roku 1939, pomimo zmian na politycznej mapie tej części Europy. Tak długie istnienie 

granicy państwowej miało i ciągle ma odbicie w krajobrazie kulturowym Mazur  

i Suwalszczyzny. 

Zagospodarowanie terenów północnej Suwalszczyzny odbywało się więc za sprawą 

dwóch zgromadzeń zakonnych - kamedułów wigierskich i dominikanów sejneńskich, 

praktycznie aż do połowy XVIII wieku, kiedy z inicjatywy administracji Wielkiego Księstwa 
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Litewskiego przystąpiono do tworzenia sieci małych miasteczek w celu zwiększenia 

aktywności gospodarczej tych terenów. Na ziemie te ściągała ludność z katolickiego 

polskiego Mazowsza i katolicka ludność z Litwy, ale również Mazurzy i Żydzi. Do końca 

XVIII wieku przybyli tutaj staroobrzędowcy, którzy zbiegli z Rosji przed prześladowaniami 

religijnymi. Powstała ogromna mozaika narodowa, językowa i religijna. To wszystko stapiało 

się na określonej przestrzeni do wybuchu drugiej wojny światowej. Dopiero kataklizm 

wojenny i jego następstwa przyniósł zasadnicze zmiany w przestrzeni kulturowej tej ziemi. 

Dominującą rolę zaczęli odgrywać Polacy. Pomimo tych zmian, w zbiorowej, miejscowej 

świadomości utrwaliły się pewne elementy wyznaczające specyfikę i wyjątkowość tej „małej 

ojczyzny”.  

Wartości niematerialne historycznego krajobrazu są istotnym elementem wpływającym 

na kształtowanie krajobrazu historycznego. Część z nich jest łatwiejsza do uchwycenia  

i wskazania. Do takich bardziej „mierzalnych” wartości należą, np.: rzemiosło i wytwórczość 

ludowa, język i gwary, tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe. Bez wątpienia mają one 

wpływ (lub raczej miały one wpływ) na formowanie się historycznego krajobrazu. Trudniej 

jest wskazać takie związki z postaciami lub wydarzeniami historycznymi. 

 

II Zasób walorów kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

1. Zasób zabytkowy miast Suwalszczyzny 

 

1.1. Zasób zabytkowy Suwałk 

Historyczne śródmieście Suwałk, z dobrze zachowanym dziewiętnastowiecznym 

układem przestrzennym i klasycystyczną zabudową głównej arterii komunikacyjnej miasta - 

ulicy Kościuszki oraz przylegającego do niej otoczenia Parku im. Konstytucji 3 Maja, należy 

do nielicznych tego typu zespołów w Polsce. Jednak w grupie stu kilkudziesięciu budynków, 

w których można wskazać związki stylowe z klasycyzmem, jedynie kilkanaście reprezentuje 

wysoki poziom architektoniczny. W obrębie historycznego śródmieścia skupiają się też 

budynki o najbogatszej historii, związane z ważnymi w historii miasta wydarzeniami  

i postaciami. Równie ciekawie, choć nie tak imponująco, przedstawia się zabudowa bocznych 

ulic starej części miasta, gdzie odnaleźć można pochodzące z przełomu XIX i XX stulecia 

oraz okresu międzywojennego, przykłady budownictwa małomiasteczkowego, zwłaszcza 
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drewnianego. Historyczne i kulturowe nawarstwienia zabudowy stworzyły obecny kształt  

i architektoniczną oprawę miasta. 

Już w pierwszej ćwierci XIX wieku wykształcił się układ przestrzenny typowej 

kamienicy suwalskiej. Jej układ wewnętrzny jest podłużny dwutraktowy, wyznaczony przez 

dwie ściany obwodowe oraz ścianę środkową zwaną również kominową. Trakty są 

przedzielone przez symetrycznie usytuowany przejazd bramny, z którą są połączone przez 

otwory drzwiowe. Klatka schodowa przylega do przejazdu bramnego. Początkowo klatki były 

otwarte do przejazdu. Z czasem zabudowywano je z uwagi na utrzymanie w budynku ciepła.  

Budowę obiektów murowanych, ułatwiały złoża dobrej jakości gliny w sąsiedztwie 

Suwałk. Technika murarska pozostawiała jednak wiele do życzenia. Historyczne śródmieście 

Suwałk, z dobrze zachowanym dziewiętnastowiecznym układem przestrzennym  

i klasycystyczną zabudową głównej arterii komunikacyjnej miasta - ulicy Kościuszki oraz 

przylegającego do niej otoczenia Parku im. Konstytucji 3 Maja, należy do nielicznych tego 

typu zespołów w Polsce. Jednak w grupie stu kilkudziesięciu budynków, w których można 

wskazać związki stylowe z klasycyzmem, jedynie kilkanaście reprezentuje wysoki poziom 

architektoniczny. Wśród nich znajdują się m.in. obiekty architektury monumentalnej; 

świątynie, gmachy urzędów i obiektów użyteczności publicznej, których projektantami byli 

tak znani i cenieni architekci jak Piotr Aigner, Antonio Corazzi, Henryk Marconi, czy 

budowniczy gubernialny Karol Majerski, ale również kilka ciekawych, przeważnie 

dwukondygnacyjnych kamienic mieszczańskich. W obrębie historycznego śródmieścia 

skupiają się też budynki o najbogatszej historii, związane z ważnymi w historii miasta 

wydarzeniami i postaciami. Równie ciekawie, choć nie tak imponująco, przedstawia się 

zabudowa bocznych ulic starej części miasta, gdzie odnaleźć można pochodzące z przełomu 

XIX i XX stulecia oraz okresu międzywojennego, przykłady budownictwa 

małomiasteczkowego, zwłaszcza drewnianego. Na uwagę zasługują również otaczające 

miasto, ogromne kompleksy koszarowe oraz ślady jego dawnej wielokulturowości: molenna 

staroobrzędowców, kościół ewangelicki, drewniana cerkiew na cmentarzu prawosławnym 

oraz nekropolie: rzymskokatolicka, prawosławna, ewangelicka, żydowska oraz 

mahometańska. Historyczne i kulturowe nawarstwienia zabudowy stworzyły obecny kształt  

i architektoniczną oprawę miasta. 

 



 48 

1.2. Zasób zabytkowy Sejn  

 Zasoby zabytkowe Sejn są stosunkowo duże. Kataklizmy wojenne XX wieku 

szczęśliwie nie dotknęły miasta. Na terenie Sejn znajduje się blisko 90 zabytków architektury 

i budownictwa, w tym zespół poklasztorny dominikanów. Najliczniejszą grupę stanowią 

drewniane domy mieszkalne. 

Najcenniejszym zabytkiem jest zespół poklasztorny, który stanowi również 

najważniejszy element przestrzenny miasta. Na uwagę zasługuje również synagoga 

pochodząca z połowy XIX wieku oraz kościół poewangelicki. Z budynków użyteczności 

publicznej wyróżnia się klasycystyczny ratusz oraz dawny „pałac biskupi” (siedziba biskupa 

diecezji sejneńskiej do 1923 roku). 

Środkowa część miasta zachowała czytelny układ kompozycyjno–przestrzenny. 

Zabytkowy charakter zachował na przykład kwartał zabudowy zamknięty ulicami: 

Piłsudskiego, Ogrodową i Słowackiego. Obszar wokół rynku zachował mimo licznych 

przekształceń i nawarstwień zabytkowy charakter. Na uwagę z obiektów przestrzennych 

zasługuje: dawny cmentarz rzymskokatolicki, cmentarz żydowski, północny fragment ulicy 

Zawadzkiego (miejsce to związane jest ze śmiercią porucznika Zawadzkiego – wydarzenia  

z czasu powstania sejneńskiego). 

Niektóre jednostki architektoniczno–krajobrazowe utraciły po II wojnie światowej,  

a zwłaszcza w latach 70. i 80. ubiegłego wieku część swoich walorów zabytkowych. Dotyczy 

to bezpośrednio sąsiedztwa Placu Piłsudskiego oraz zabudowy blokowej przy wjeździe od 

strony zachodniej i wzdłuż ulicy Parkowej. Ponadto degradujący wpływ na krajobraz 

kulturowy miasta ma utylitarna w formach zabudowa przemysłowa i magazynowa na 

obrzeżach. 

 

1.3. Zasób zabytkowy Kanału Augustowskiego (w tym Augustowa) 

Kanał Augustowski jest niewątpliwie jednym z najważniejszych obiektów Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego. Ten zabytek techniki z uwagi na swój liniowy charakter tworzy 

powiązania w krajobrazie kulturowym z innymi obiektami zabytkowymi (zabytkami 

budownictwa, zabytkami sakralnymii in.). 

Obiekt ten ma charakter liniowy. Położony na terenie dwóch krajów już poprzez sam 

podział pomiędzy dwa państwa jest świadectwem zmian historycznych i politycznych . Jest to 

kanał żeglowny, podziałowy, który łączy dopływ Narwi - Biebrzę z Niemnem. Wykorzystuje 
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on obniżenie rynnowe, uformowane w stadiale leszczyńskim zlodowacenia bałtyckiego, 

tworzące pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek - Netty i Czarnej Hańczy. 

Kanał jest unikalnym obiektem nie tylko ze względów czysto zabytkowych, ale również 

dlatego, że biegnie przez tereny o zróżnicowanym krajobrazie; we wschodniej części 

pokrytym przez Puszczę Augustowską, w południowej części w przewadze odkrytego,  

w dolinie rzeki Netty łączącej się z doliną Biebrzy. Jest jedną z dłuższych sztucznych dróg 

wodnych w naszym kraju. Na długość 101,3 km (w Polsce 80 km), 77,5 km utrzymywanych 

jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w stanie pełnej spławności. 

Gorzej wygląda to w strefie granicznej oraz na terytorium białoruskim, gdzie śluzy są 

zdewastowane, a przekopy na niektórych odcinkach zamulone lub zasypane. 

System augustowski stanowi pierwszy polski kompleks budowli wodnych, wykonanych 

na wysokim poziomie technicznym, zgodnym z ówczesnymi standardami. Zjawiskiem dość 

rzadkim w tamtej epoce było bezpośrednie i to skuteczne łączenie jezior i rzek, a nie 

stosowanie kanałów do nich bocznych. Budowniczowie nie mieli zbyt wielu doświadczeń ze 

stawianiem murowanych śluz komorowych, a przecież wykonali je trwale. Rozmiary 

urządzeń nie ustępowały wiodącym na świecie drogom wodnym. Cechą szczególną było 

zharmonizowanie obiektów inżynieryjnych z otaczającą je przyrodą.  

Wartości zabytkowe wyrażają się także w zachowanych elementach urządzeń 

hydrotechnicznych funkcjonujących nadal według systemów inżynierskich z I połowy XIX 

wieku. Utrzymywana jest - pomimo zniszczeń wojennych i oddziaływania sił natury - stała 

spławność na terenie Polski. Rodzi to powszechny podziw dla budowniczych, którzy  

w zakresie budownictwa wodnego należeli do dyletantów i dopiero w trakcie budowy 

nabierali stosownego doświadczenia. Obiekty kanałowe zachowały się w stanie bliskim 

pierwotnemu, nie zmieniając zasad swego działania. 

Poważniejszym zmianom nie uległy takie elementy jak: profile przekopów, lokalizacja 

głównych obiektów hydrotechnicznych, materiały, sposób obsługi urządzeń 

hydrotechnicznych. 

Z 14 śluz znajdujących się w granicach Polski 9 posiada oryginalną konstrukcję XIX - 

wieczną, pozostałe nie odbiegają od autentyków gabarytami (na ogół działają one według 

zasad obowiązujących w latach 30. naszego wieku). W trakcie konserwacji nastąpiła wymiana 

licówek wszystkich śluz. Po stronie białoruskiej (około 22 km kanału, trzy śluzy plus jedna  

w strefie granicznej) są zachowane oryginalne konstrukcje (nawet gdzieniegdzie np.  

w Kurzyńcu ze znacznymi partiami dawnej - ceglanej licówki), jednak poważnie zniszczone, 
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wykluczającej żeglugę transportową (zarośnięte koryta i stawy, rozkład murów śluz, trwałe 

uszkodzenia wrót i progów, duża część mechanizmów porzucona i nie zabezpieczona). 

Obiekty te są bowiem nieczynne od 1944 roku. 

Budowle hydrotechniczne, takie jak śluzy i jazy (upusty), zostały zbudowane solidnie. 

Ściany komór śluzowych zbudowano z kamienia polnego i oblicowano je cegłą na zaprawie  

z wapna hydraulicznego. Elementy ścian komory i głów najbardziej narażone na uszkodzenia, 

takie jak na przykład przyczółki, wnęki wrót, progi i górne krawędzie komory śluzy, zostały 

oblicowane ciosami z piaskowca lub granitu. Wrota wykonywano z drewna dębowego silnie 

okute.  

Do utrzymania określonych stanów wody (piętrzenia) oraz dla przepuszczania wielkiej 

wody służą 23 upusty. Podczas budowy kanału wszystkie upusty były wykonane całkowicie  

z drewna i po pewnym czasie musiały być przebudowane na bardziej trwałe. Zamieniono 

przyczółki drewniane na betonowe, względnie kamienne. Również dna drewniane zamieniono 

na betonowe.  

Na 101,2 kilometrów Kanału Augustowskiego przypada blisko 40 km sztucznych 

przekopów. Przekopy biegną w terenie pofałdowanym i zalesionym (odcinek na wschód od 

Augustowa) oraz podmokłym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Netty i jej dopływów.  

Kanałowi towarzyszą budynki, w których mieszkała obsługa śluz, upustów oraz zwodzonych 

mostów. Pierwotnie zbudowano 24 budynki drewniane i murowane do obsługi 

wspomnianych obiektów. Pewne wyobrażenie jak wyglądały budynki obsługi w czasach 

budowy kanału, daje budynek przy ulicy 29. Listopada nr 5a w Augustowie. Obecny budynek 

jest rekonstrukcją istniejącego do lat 80. XX wieku w tym samym miejscu obiektu. 

Drewniany, o konstrukcji zrębowej, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz (obecny jest 

oszalowany). Elewację frontową poprzedzał ganek. Przykryty był dachem czterospadowym. 

Forma budynku jest klasycystyczna. Dom śluzowego w Tartaku zbudowany został 

najprawdopodobniej współcześnie ze śluzą. Murowany z cegły i otynkowany. Front 

poprzedzony jest portykiem wspartym na dwóch kolumnach. Budynek jest przykryty dachem 

czterospadowym. Forma budynku jest klasycystyczna. Świadectwem wpływu rosyjskiej 

architektury „imperialnej” w stylistyce nawiązującej do stylu bizantyjsko – ruskiego są 

strażnicówki w Dębowie, Mikaszówce, Niemnowie i Dąbrówce (dwie ostatnie są na terenie 

Białorusi). Obiekty zbudowano na przełomie XIX i XX wieku.  

Po pierwszej wojnie światowej przy odbudowie zniszczonych budynków obsługi 

Kanału Augustowskiego została podjęta próba kształtowania architektury w sposób 
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ujednolicony stylistycznie. Było to zgodne z tendencjami jakie miały miejsce w pierwszych 

latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nastąpił wtedy niejako programowy 

odwrót od wczesnego modernizmu, który zyskiwał już pewną popularność przed wybuchem 

wojny, na rzecz historyzmu czerpiącego z tradycji architektury renesansowej, klasycznej |  

i ludowej. Formy te uważano za wyraz stylu narodowego. W latach 1918-1925 powstawały 

osiedla mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej. Niektórzy badacze architektury tego 

okresu określają to jako „styl dworkowy”. W tym samym czasie powstało szereg obiektów 

murowanych nawiązujących do "polskiego baroku", takiego jaki sugerowano we 

wspomnianych wzornikach (powstało kilka plebanii, budynków urzędowych). Nie udało się 

ustalić na jakiej zasadzie wprowadzono styl narodowy dla odbudowy strażnicówek w okresie 

międzywojennym. W strefie kanału w stylu nawiązującym do „polskiego baroku" zbudowano 

strażnicówki w Augustowie i Suchej Rzeczce. Przysadzista forma daje wrażenie, że powstały 

one w czasie budowy kanału. Jednak większość strażnicówek pochodzi z 2. poł. lat 40. XX 

wieku i w swojej formie nawiązuje właśnie do „stylu zakopiańskiego”. Myśl ta była 

kontynuowana po 1945 roku, czego dowodem są odbudowane strażnicówki w Białobrzegach, 

Sosnowie, Borkach czy Swobodzie. 

 

 1.4. Zasób zabytkowy Rajgrodu 

Najstarszym zabytkiem Rajgrodu jest grodzisko zwane Górą Zamkową położone  

w północnej części miasta. Założono je na miejscu o naturalnych walorach obronnych - na 

wysokim cyplu półwyspu wcinającego się w wody Jeziora Rajgrodzkiego. Wznosi się ono 14 

metrów ponad poziom jeziora. Brak na nim śladów obwałowań. Opis i rysunek grodziska 

sporządził w 1867 r. Aleksander Osipowicz na łamach Tygodnika Ilustrowanego, a w latach 

1915-1916 badania sondażowe na stanowisku przeprowadził B. Ehrlich. Zarejestrował on 

fundamenty „potężnego muru”, którego chronologię na podstawie znalezionej ceramiki, 

fragmentów szkła i kafli, określił na XVI wiek po Chrystusie. W trakcie badań natrafiono 

także na skorupy gliniane z wczesnej epoki żelaza, świadczące o wykorzystaniu wzgórza już 

w tym czasie. Grodzisko w Rajgrodzie użytkowane było we wczesnym średniowieczu przez 

ludność jaćwieską. Gród został zniszczony w 1249 w wyniku wyprawy mazowiecko-ruskiej 

przeciw Jaćwingom. Po ostatecznym rozgromieniu Jaćwieży przez Krzyżaków tereny te 

opustoszały, a w wyniku ustalenia granicy mazowiecko-krzyżackiej (1343 r.) oraz litewsko-

mazowieckiej (1358 r.) znalazły się w obrębie ziemi wiskiej. 



 52 

Zabytkowy jest układ przestrzenny centrum miasta. Stanowi je trójkątny, wydłużony 

rynek założony w XVI wieku (obecnie Plac 1000-lecia). Charakterystyczny kształt plac 

zawdzięcza temu, że powstał on na rozjeździe dróg z grodu rajgrodzkiego w kierunku 

Mazowsza oraz w kierunku Grodna. Do dziś rynek zachował archaiczny kształt. Po II wojnie 

światowej obsadzony został drzewami. Przy rynku oraz przy ulicy Warszawskiej zachowały 

się klasycystyczne domy z połowy XIX wieku. Zabudowa miasteczka jest drewniana  

i częściowo murowana. Część reprezentuje typową architekturę żydowską. 

Głównym charakterystycznym obiektem miasta jest neogotycki kościół pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. Ceglany, nieotynkowany budynek z dwuwieżową fasadą, 

trójnawowy u podstawy ma wymiary 50 x 28 m, wysokość do sklepienia wynosi 20 m zaś 

wieże wznoszą się na wysokość 55 metrów. We wnętrzu kościoła znajduje się pięć ołtarzy  

z lat 60-tych XX wieku. Wartościowym zabytkiem jest malowany na desce obraz Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w., znajdujący się w ołtarzu głównym. Obraz zdobi srebrna 

sukienka. Matka Boska Rajgrodzka otoczona jest czcią u wiernych, a świątynia została 

uznana przez władze kościoła za sanktuarium maryjne. Zasłonę kultowego wizerunku stanowi 

obraz św. Anny z małą Maryją. Po bokach ołtarza stoją figury św. Piotra i Pawła, a u góry – 

św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku. Ołtarze boczne pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, 

św. Stanisława Kostki, Chrystusa dźwigającego krzyż oraz św. Andrzeja Boboli zdobią 

obrazy swoich patronów. Odpusty w parafii mają miejsce w święta Przemienienia Pańskiego  

i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Innymi obiektami wartymi wymienienia jest mogiła powstańca z 1864 roku przy ulicy 

Warszawskiej, a także cmentarz rzymsko-katolicki, którego najstarsza część pochodzi  

z połowy XIX wieku. Znajduje się na nim kaplica z przełomu XIX i XX w.  

 

2.  Tradycyjne budownictwo ludowe  

Budownictwo ludowe Suwalszczyzny charakteryzuje się różnorodnością rozplanowania 

budynków, zróżnicowaniem funkcjonalnym, konstrukcyjnym, materiałowym oraz bogactwem 

detali zdobniczych. Widoczne są w nim również wpływy budownictwa wiejskiego  

z sąsiednich Mazur i Litwy (rozplanowanie domów, konstrukcje, zdobnictwo). 

Podstawowym materiałem budowlanym było stosowane od wieków na tym terenie 

drewno iglaste. Wznoszono z niego całe zagrody wiejskie - domy, różnego rodzaju budynki 

gospodarcze i ogrodzenia. Oprócz drewna używano innych miejscowych surowców: kamieni 
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i gliny. Budowano z nich nie tylko fundamenty ale i całe konstrukcje ścian w budynkach 

gospodarczych. Sporadycznie z gliny wznoszono również domy w najuboższych 

gospodarstwach. 

 

2. 1. Powiat sejneński 

Tradycyjna zabytkowa zabudowa jest zgrupowana w kilku wsiach (Berżniki, Buda 

Zawidugierska, Buda Ruska, Gawieniańce, Krasnopol, Krejwiany, Maćkowa Ruda, 

Remieńkiń, Puńsk, Sejny, Smolany). Pomimo skromnych form wystroju architektonicznego 

oraz przeważnie złego stanu technicznego, obiekty te zachowały swój charakter zabytkowy, 

typowy dla obszaru określanego jako Suwalszczyzna. 

Zabytki budownictwa wiejskiego (budynki mieszkalne i gospodarcze) jeszcze do 

połowy lat 80. XX wieku były licznie reprezentowana na terenie gminy Puńsk . Puńska wieś 

zaczęła się szybko przekształcać od połowy lat 70. Stara zabudowa drewniana została 

zastąpiona przez utylitarną w formie zabudowę współczesną. Wskazane w zasobie zabytki 

budownictwa wiejskiego stanowią około 40% stanu przedstawionego w „Spisie zabytków 

architektury i budownictwa województwa suwalskiego” z 1985 roku. Najwartościowsze 

obiekty wytypowane we wspomnianym spisie już przestały istnieć, a jeszcze istniejące 

zabytki z tej grupy są zagrożone. Należy przypuszczać, że znikną z krajobrazu gminy  

w najbliższej przyszłości. 

 

2.2. Powiat augustowski  

 Ważnym, lecz znikającym z krajobrazu strefy kanału elementem, jest budownictwo 

drewniane. Podstawowym powodem jest zużycie materiału. Badania nad budownictwem 

drewnianym na terenie Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej pokazały, że budynki 

drewniane zbudowane z sosny lub świerku mogą przetrwać bez poważniejszych napraw do 

100 - 130 lat (jest to górna granica). Nie bez znaczenia są również zmiany cywilizacyjne. 

Drewno było postrzegane jako materiał używany przez ludzi ubogich, stąd też nastąpiło 

zerwanie tradycji tego budownictwa. 

Zabudowa wsi Mogielnice, Jagłowo i Jaziewo (wszystkie w Gminie Sztabin) należy do 

najwartościowszych na terenie Powiatu Augustów. Na wyróżnienie zasługują wsie Gabowe 

Grądy, Rudawka, Bohatyry Leśne. 
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2.3. Powiat suwalski 

 W zakresie budownictwa publicznego szczególnie interesującą grupę stanowią 

drewniane szkoły powstałe w okresie międzywojennym (m.in. w Kaletniku, Sidorach, Nowej 

Wsi, Prudziszkach) mało przekształcone do dnia dzisiejszego. 

W budownictwie mieszkalnym występują obiekty drewniane i murowane. Domy 

murowane w Filipowie i Raczkach reprezentują lokalną architekturę małomiasteczkową i nie 

przedstawiają większych wartości. Domy drewniane, charakterystyczne niegdyś dla wsi 

suwalskiej, są nielicznie zachowane, przeważnie w zły stanie technicznym. Najcenniejsze 

obiekty budownictwa drewnianego występują w Bakaniuku, Kuriankach, Udziejku, Zuśnie. 

Wartościowy kompleks domów mieszkalnych zachował się w Płocicznie (z okresu 

międzywojennego). 

 

2.4. Krzyże i kapliczki przydrożne. 

 

2.4.1. Powiat sejneński 

Z krajobrazem wiejskim na tym terenie związane są wysokie drewniane krzyże 

ustawiane przy wylotach i skrzyżowaniach dróg oraz znacznie niższe metalowe na 

kamiennych cokołach, stawiane przy drogach w obrębie wsi. 

Krzyże drewniane pochodzą najczęściej z okresu powojennego i są dość prosto 

wykończone. Końce ramion są czasem zacięte w kule, a w zwieńczeniu umieszczony jest 

mały metalowy krzyżyk, kowalskiej roboty, z promieniami. Często krzyże ogrodzone są 

niskim płotkiem sztachetowym, w obrębie którego rosną różne gatunki kwiatków, np. 

Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Wysoki Most. Ciekawy drewniany krzyż znajduje się  

w Remieńkiniu. Jest to drewniany krzyż (lotaryński) stawiany kiedyś w wielu wsiach od 

zarazy, moru itp. 

Drugim rodzajem (typem) są krzyże metalowe na kamiennych cokołach (mini 

obeliskach) pochodzące z początku XX wieku. Górną część stanowi ażurowy krzyż 

wykonany z metalu techniką kowalską lub odlewniczą i osadzony w smukłym kamiennym 

cokole. Często w cokole wykute są krótkie inskrypcje z datą. Fundatorami tych krzyży byli 

mieszkańcy wsi lub pojedynczy, bogaci gospodarze. 

Warto też wspomnieć o krzyżu z całą kompozycją przestrzenną autorstwa prof.  

A. Zemły, wykonaną w 1994 roku w Czerwonym Krzyżu na pamiątkę pacyfikacji tej wsi  
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w czasie II wojny światowej. Krzyż wiernie naśladuje wysokie krzyże ludowe, ale  

w odróżnieniu od nich posiada dość dużą figurę Ukrzyżowanego. 

Innym bardzo charakterystycznym elementem sakralnym spotykanym w pejzażu wsi są 

małe kapliczki szafkowe umieszczane na drzewach. Wykonane są w formie małych szafeczek 

przykrytych trójkątnym daszkiem. Są otwarte lub zamykane przeszklonymi drzwiczkami. Na 

ogół nie posiadają specjalnego zdobnictwa. W środku umieszczone są współczesne metalowe 

pasyjki, gipsowe figurki Matki Boskiej, sztuczne kwiaty. W kapliczce w Rosochatym Rogu 

znajduje się rzeźbiona w drewnie lipowym figurka Matki Boskiej, wykonana w latach 

sześćdziesiątych przez nieznanego autora. 

 

2.4.2. Powiat suwalski 

Charakterystycznym elementem w krajobrazie są krzyże przydrożne drewniane, żelazne 

i żeliwne. Krzyże metalowe są przeważnie umocowane do kamiennych cokołów. Na końcu 

ramienia pionowego krzyża drewnianego bardzo często są wbite małe żelazne krzyżyki 

kowalskiej roboty (niekiedy z półksiężycem u podstawy). Krzyże przydrożne spotykamy na 

początku lub końcu wsi, na skrzyżowaniach dróg, przed wiejskimi posesjami itd. Są 

charakterystycznym elementem krajobrazu Suwalszczyzny. 

 

2.4.3. Gmina Rajgród 

Na uwagę zasługuje drewniana kapliczka przydrożna z połowy XIX wieku. Wewnątrz 

znajduje się duży krzyż z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego z pierwszej połowy XVII wieku. 

W okolicach Rajgrodu tradycyjnie występowały kapliczki słupowe (należące do starszych 

form kapliczek), których tradycja dotarła tu na przełomie XVIII i XIX wieku z terenów 

Mazowsza i Podlasia. 

 

3. Mniejszości narodowe 

Osadnictwo pod względem etnicznym w początkowym okresie charakteryzowało się 

przewagą ludność litewskiej. Od połowy XVII wieku stopniowo zaczyna napływać ludność 

pochodzenia polskiego. Obecnie na terenie gminy Puńsk ludność litewska stanowi większość 

Od połowy XVIII wieku była tutaj ludność pochodzenia litewskiego, skupiona przede 

wszystkim w Sejnach, w mniejszym stopniu Puńsku i Kranopolu. Żydzi byli tutaj do 1941 
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roku. Była tutaj również niewielka ilość osadników niemieckich. Rosjanie obrządku 

staroobrzędowego na tym terenie pojawili się już w XVIII wieku. Kilka wsi stanowiło ich 

enklawy (Pogorzelec, Buda Ruska, Aleksandrowo, Rosochaty Róg, Jastrzęby, Mikołajewo, 

Gabowe Grądy, Wodziłki). 

 

4. Rzemiosło i wytwórczość ludowa 

Obecnie ludność wiejska utrzymuje się głównie z rolnictwa, ale również z turystyki. Do 

niedwana powszechnym i dodatkowym zajęciem jest sezonowa lub stała praca w lesie, np. 

przy zwózce drewna. W przeszłości prace związane z gospodarką leśną były głównym 

zajęciem chłopów mieszkajacych w osadach leśnych lub na obrzeżach Puszczy 

Augustowskiej. Mniejszość etniczna jaką stanowili staroobrzędowców słynęła z traczy  

i cieśli). 

 Dodatkowym i popularnym zajęciem sezonowym, praktykowanym od dawna, jest 

zbieractwo runa leśnego na sprzedaż i potrzeby własne. Ponadto sąsiedztwo wód zawsze 

sprzyjało rybołówstwu, które miejscowa ludność uprawiała na własne potrzeby (rybołówstwo 

to można określić jako kłusownictwo). Zawodowi rybacy stanowili tu nikły odsetek 

mieszkańców. Natomiast istniejący jeszcze od lat 60. XX wieku spław drewna Kanałem - 

flisactwo, był istotnym źródłem dochodów dla licznie zatrudnionych mieszkańców wsi 

położonych we wschodniej części strefy kanału. 

 W tradycyjnym modelu samowystarczalnej gospodarki wiejskiej wiele przedmiotów 

codziennego użytku wytwarzano we własnym zakresie. Bardzo powszechne były tu 

umiejętności związane z obróbką drewna - ciesiołka, wyrób narzędzi gospodarczych, 

sprzętów domowych, dłubanych naczyń zasobowych itp. Do popularnych zajęć należało też 

plecionkarstwo i wikliniarstwo, czyli wyplatanie ze słomy, wikliny i korzeni różnego rodzaju 

koszy. Ponadto istniały tu wyspecjalizowane warsztaty produkujące np. wyroby bednarskie 

(w Rudawce - Jankowski) i gonciarskie. Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania 

wyrobami tzw. ekologicznymi, w tym również gontami i wiórami. 

Bardzo powszechnym zajęciem z pogranicza wytwórczości i sztuki ludowej było 

tkactwo nastawione przede wszystkim na zaspokojenie własnych potrzeb. Wyrobem różnego 

rodzaju tkanin użytkowych i dekoracyjnych z lnu, wełny i bawełny zajmowało się wiele 

kobiet w każdej wsi jeszcze od lat 60. XX wieku. 
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 Z tkactwem wiąże się zagadnienie stroju ludowego. Proces zaniku stroju ludowego na 

terenie Suwalszczyzny rozpoczął się pod koniec XIX wieku i trwał do okresu 

międzywojennego. Najwcześniej zaprzestano nosić strój ludowy w okolicach Augustowa  

i Suwałk, najdłużej zachował się wśród ludności litewskiej w okolicach Puńska oraz ludności 

u białoruskiej we wsiach zabiebrzańskich. Dzisiaj trudno stwierdzić, jakie były przyczyny 

tego zjawiska. Jest to tym bardziej zastanawiające, że wszędzie, gdzie tkactwo było 

rozwinięte w tym okresie, tj. na przełomie XIX i XX wieku, również i na Suwalszczyźnie, 

nastąpił bujny rozkwit stroju ludowego, który był wyznacznikiem przynależności etnicznej, 

społecznej, zawodowej i terytorialnej.  

 

4.1. Powiat augustowski  

Zmiany cywilizacyjne stopniowo wypierają z omawianych terenów rzemiosło  

i rękodzielnictwo. Należy pamiętać, że w tradycyjnym modelu samowystarczalnej gospodarki 

wiejskiej wiele przedmiotów codziennego użytku wytwarzano we własnym zakresie. Bardzo 

powszechne były tu umiejętności związane z obróbką drewna - ciesiołka, wyrób narzędzi 

gospodarczych, sprzętów domowych, dłubanych naczyń zasobowych itp. Do popularnych 

zajęć należało też plecionkarstwo i wikliniarstwo, czyli wyplatanie ze słomy, wikliny  

i korzeni różnego rodzaju koszy. 

Niezależnie od tego istniały tu wyspecjalizowane warsztaty produkujące np. wyroby 

bednarskie (w Rudawce - Jankowski), gonciarskie i in. 

Bardzo powszechnym zajęciem z pogranicza wytwórczości i sztuki ludowej było 

tkactwo nastawione przede wszystkim na zaspokojenie własnych potrzeb. Wyrobem różnego 

rodzaju tkanin użytkowych i dekoracyjnych z lnu, wełny i bawełny zajmowało się wiele 

kobiet w każdej wsi jeszcze od lat 60. XX wieku. 

Obecnie tradycyjne umiejętności i rzemiosła na omawianym terenie praktycznie nie 

istnieją. Pamiętają o nich jedynie najstarsi mieszkańcy wsi. Sztuka ludowa w tradycyjnym 

wydaniu w strefie kanału praktycznie nie istnieje. Można wskazać jedynie dwóch aktywnych 

twórców ludowych zajmujących się rzeźbą, są to: Andrzej Leszczyński we Wrotkach i Lesław 

Dobuszyński w Gorczycy. Ich podstawowym zajęciem jest rolnictwo, a działalność twórczą 

traktują po amatorsku. Niemniej jednak są oni spadkobiercami długoletniej tradycji, o czym 

świadczą XIX wieczne rzeźby z kapliczek przydrożnych oraz ozdobne krzyże przydrożne.  
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W przeszłości zamiłowania estetyczne mieszkańców tych terenów przejawiały się też  

w opisanym zdobnictwie domów (zdolni cieśle i stolarze), plastyce obrzędowej (pisanki, 

palmy wielkanocne, ozdobne ciasta weselne - korowaje) oraz w dobrze rozwiniętym tkactwie. 

 

4.2. Powiat sejneński 

Podobnie jak ma to miejsce w pozostałej części Suwalszczyzny tradycyjne rzemiosła  

i umiejętności wytwórcze zanikają. W niektórych wsiach gminy Puńsk kultywuje się jeszcze 

tradycje tkackie. Utrwaliła się też umiejętność wypieku bankuchenów (sękaczy). 

 

5. Język i gwary 

 Na terenie północno-wschodniej Polski znajduje się pogranicze narodowościowo-

językowe: polskie, litewskie i białoruskie, które formowało się od XVI do XIX wieku. 

Granica etniczno-językowa między ludnością polską a litewską przebiega przez północno-

zachodnie tereny Sejneńszczyzny i północną Suwalszczyznę. Granica etniczno-językowa 

między ludnością litewską a białoruską biegnie równoleżnikowo na linii od ujścia Czarnej 

Hańczy do Niemna. Są to jednocześnie granice między dwoma odrębnymi rodzinami 

językowymi: bałtycką (język litewski) i słowiańską (język polski i białoruski). Granica 

etniczna miedzy ludnością polską i białoruską, przebiegająca południowym pobrzeżem 

Puszczy Augustowskiej, jest jednocześnie granicą pomiędzy dwoma większymi grupami 

językowymi w obrębie Słowiańszczyzny: zachodniosłowiańską (język polski)  

i wschodniosłowiańską (język białoruski). 

Obszar Powiatu Sejny położony jest więc w pobliżu kilku granic etniczno-językowych, 

na rubieżach zwartego polskiego obszaru językowego. 

Obecnie posługiwanie się mową gwarową należy do zjawisk zanikających, ponieważ 

usłyszeć ją można jedynie od osób starszych. Młodsze pokolenia używają języka potocznego, 

ogólnopolskiego z wyraźnie słyszalnym jednak akcentem miejscowym. Przyczyny zanikania 

gwary są z pewnością złożone, ale do podstawowych należy edukacja szkolna, szerokie 

oddziaływanie mediów z telewizją i radiem na czele, zmiana zwyczajów itd. 
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6. Zwyczaje i obrzędy ludowe 

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe na terenie Suwalszczyzny zanikły zupełnie lub 

zatraciły swój pierwotny sens i funkcję po II wojnie światowej. Proces zaniku był dość 

długotrwały i przebiegał z różnym nasileniem w zależności od terenu i stopnia przywiązania 

do tradycji. Niektóre zjawiska traciły swoją powszechność już w okresie międzywojennym, 

inne były spotykane jeszcze w latach 60 - tych i 70 - tych XX wieku, ale w ograniczonym 

zakresie. Ich miejsce zajmowały nowe wzory napływające z zewnątrz. Do głównych przyczyn 

powodujących zmianę zachowań należały niewątpliwie przemiany społeczno-gospodarcze 

zachodzące w okresie powojennym (m.in. przekształcanie się chłopskiej gospodarki 

samowystarczalnej w gospodarkę towarową i związany z tym nowy podział pracy, czas 

wolny itd.) oraz stale rosnące oddziaływanie mediów prowadzące do przejmowania miejskich 

wzorców i tym samym do unifikacji kulturowej. 

Przeprowadzone w latach 60. i 70. XX wieku etnograficzne badania terenowe  

w powiatach sejneńskim, suwalskim i augustowskim pozwoliły stwierdzić niewielkie 

zróżnicowanie Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej pod względem występowania  

w przeszłości tradycyjnych zwyczajów dorocznych, rodzinnych, gospodarczych na wsi.  

Zwyczaje ogniskują się wokół najważniejszych świąt w kościele rzymskokatolickim,  

tj. Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, Bożego Ciała, Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej 

Gromnicznej, Nowego Roku. Zwyczaje miejscowe odzwierciedlają również obrzędy 

rodzinne, np. wesela. 

 

7. Zabytki sakralne 

 

7.1. Powiat sejneński 

Do grupy zabytków sakralnych zaliczają się dwa zespoły kościelne oraz kaplice 

cmentarne. W mieście Sejny znajduje się najważniejszy obiekt sakralny Suwalszczyzny,  

a jednocześnie jeden z najstarszych zabytków architektury w regionie. Zespół 

podominikański składa się z dwuwieżowego barokowego kościoła (budowa 1603-1615, 

przebudowa po 1763 r.), dawnego klasztoru o formie czworoboku z wieżami flankującymi 

naroża (budowa XVII, przebudowa poł. XIX w.)  
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Zespół kościoła parafialnego w Puńsku składa się z murowanego kościoła o formach 

neogotyckich (lata budowy 1877 – 81), muru okalającego teren przykościelny oraz 

drewnianej plebanii ( bud. koniec XIX wieku). 

Zespół kościoła parafialnego w Krasnopolu. Zespół składa się z murowanego kościoła  

o formach klasycyzujących (zbudowany ok. 1862 roku), muru okalającego oraz drewnianej 

kaplicy św. Agaty o formach późnobarokowych. 

Zespół poklasztorny w Smolanach składa się z murowanego kościoła o formach 

gotycyzujących (lata budowy ok. 1840). 

Ważnym śladem po nieistniejącej grupie narodowej i religijnej jest puńska synagoga; 

obiekt ten został zbudowany na początku XX wieku. Innym śladem po ewangelickiej gminie 

wyznaniowej jest neogotycki kościół w Sejnach (poł. XIX w., obecnie rzymskokatolicki).  

 

7.2. Powiat suwalski 

Zabytkową architekturę sakralną reprezentuje szereg obiektów pochodzących od końca 

XVII do połowy XX wieku. Najstarszym zabytkiem jest zespół pokamedulski w Wigrach. 

Ufundowany w 1668 roku przez króla Jana Kazimierza budowany był niemal sto lat.  

Po konfiskacie dóbr wigierskich i kasacie kamedułów rozpoczął się powolny upadek tego 

dużego kompleksu klasztornego. W ciągu XIX wieku rozebrano większość budynków 

poklasztornych. W 1915 roku w wyniku ostrzału artyleryjskiego został uszkodzony kościół. 

W okresie międzywojennym kościół został odbudowany; w 1944 roku powtórnie go 

zniszczono w czasie działań wojennych. Po II wojnie światowej rozpoczął się żmudny proces 

rekonstrukcji całego założenia, który trwa do chwili obecnej. 

Siedemnastowieczną proweniencję posiadają ruiny późnogotyckiego kościoła 

ewangelickiego w Mieruniszkach. Kościół wzniesiony w miejscu poprzedniego, po potopie 

szwedzkim, wielokrotnie przebudowywany, został poważnie uszkodzony w 1944 roku; 

obecnie w stanie ruiny, jest wymownym świadkiem zagłady mazurskich Mieruniszek. 

Obiekty sakralne powstałe w XIX wieku to kościoły rzymskokatolickie w Filipowie, 

Raczkach, Wiżajnach i Jeleniewie. Kościół jeleniewski o konstrukcji drewnianej jest 

przykładem architektury lokalnej z neogotykiem. Pozostałe nawiązują do klasycyzmu. 

Z XX wieku pochodzą cerkiew staroobrzędowców w Wodziłkach (po 1905 r. 

Przebudowana w 1947 i 1997 r. ) oraz kościoły rzymskokatolickie w Becejłach (l. 20.), 
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Kaletniku (l. 30.), Bakałarzewie, Żylinach i Nowej Pawłówce. Ponadto w l. 70. zbudowano 

kilka nowych świątyń rzymskokatolickich (Smolniki, Gawrych Ruda, Rutka Tartak). 

 Do grupy obiektów sakralnych należą również dzwonnice, które występują w Przerośli 

(XVIII, XIX w.) i Wiżajnach (druga połowa XIX w.) oraz kaplice Jeleniewo ( druga połowa 

XIX w.), a także plebanie: Przerośl ( druga połowa XIX w.), Kaletnik (XIX/XX w.), Becejły 

(l. 20. XX w.) 

 W większości kościołów znajdują się dzieła sztuki w postaci rzeźby, malarstwa lub 

artystycznego rzemiosła. Najwięcej obiektów tego rodzaju występuje w kościele parafialnym 

pw. Nawiedzenia NMP w Wigrach, gdzie mimo kataklizmów wojennych, przetrwały między 

innymi barokowe ołtarze, meble i lichtarze. Wśród zabytków ruchomych do najcenniejszych 

należy (manierystyczny) ołtarz w kościele bakałarzewskim. Cenne obiekty są przechowywane 

w kościele parafialnym w Jeleniewie: barokowa ambona połączona z konfesjonałem  

i barokowy ołtarz (przeniesione z kościoła w Magdalenowie). Wartościowe zabytki ruchome 

znajdują się również w kościele w Jeleniewie oraz w Filipowie i Raczkach. W większości 

świątyń dominuje wyposażenie z połowy XIX wieku o skromnych wartościach zabytkowych.  

 

7.3. Powiat augustowski 

Spośród obiektów sakralnych do najwartościowszych należy renesansowy kościół  

w Krasnymborze (gm. Sztabin), drewniany kościół o barokowych formach w Jaminach 

(gm.Sztabin). Waznymi obiektami z uwagi na ich walory kulturowe i znaczenie dla kultu 

religijnego jest zespół kościoła w Studzienicznej (złożony z drewnianego kościoła i kaplicy). 

Grupę drewnianych kosciołów i kaplic zamyka obiekt w Mikaszówce, Rudawka oraz kaplica 

cmentarna w Augustowie. Na terenie powiatu jest ciekawa grupę świątyń o formach 

neogotyckich z przełomu XIX i XX, w takich miejscowościach jak: Janówka, Lipsk, Sztabin. 

Pozostałe kościoły zabytkowe w: Augustowie i Bargłowie Kościelnym są ważnymi 

elementami w krajobrazie jednak ich walory estetyczne są niewielkie. Na terenie powiatu są 

również dawne cerkwie (Augustów i Rygałówce) od lat dwudziestych ubiegłego wieku 

przejete przez Kościół Rzymskokatolicki. Do ważnych miejsc kultu religijnego należy owiane 

legendą "Święte Miejsce" nad rzeką Rospudą. 
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7.4. Gmina Rajgród 

Zabytkiem architektury sakralnej jest Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi 

Panny w Rajgrodzie. Ceglany, nieotynkowany kościół z dwuwieżową fasadą, trójnawowy  

u podstawy ma wymiary 50 x 28 m, wysokość do sklepienia wynosi 20 m zaś wieże wznoszą 

się na wysokość 55 metrów. We wnętrzu kościoła znajduje się pięć ołtarzy z lat 60-tych XX 

wieku. Wartościowym zabytkiem jest malowany na desce obraz Matki Boskiej  

z Dzieciątkiem z XVIII w., znajdujący się w ołtarzu głównym. Obraz zdobi srebrna sukienka. 

Matka Boska Rajgrodzka otoczona jest czcią u wiernych, a świątynia została uznana przez 

władze kościoła za sanktuarium maryjne. Zasłonę kultowego wizerunku stanowi obraz św. 

Anny z małą Maryją. Po bokach ołtarza stoją figury św. Piotra i Pawła, a u góry – św. Józefa 

z Dzieciątkiem na ręku. Ołtarze boczne pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, św. 

Stanisława Kostki, Chrystusa dźwigającego krzyż oraz św. Andrzeja Boboli zdobią obrazy 

swoich patronów.  

Na terenie gminy w Rydzewie znajduje się drewniany kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Budowla w obecnym kształcie powstała  

w 1865 roku w miejscu pierwszej drewnianej świątyni, wybudowanej w latach 1805-1809 

(erygowanej przez biskupa J.K. Gołaszewskiego w1810 roku). Kościół w Rydzewie 

wzniesiony jest w konstrukcji zrębowej, wzmocnionej lisicami. Ma wyodrębnione, prosto 

zamknięte prezbiterium z przylegającą doń zakrystią. Fasadę zdobi trójkątny szczyt z dwiema 

niskimi wieżyczkami w linii dachu po bokach. Dwie pary słupów wprowadzają podział 

wnętrza na nawę główną i nawy boczne.  

8. Cmentarze 

 

8.1. Powiat sejneński 

W powiecie sejneńskim jest blisko 30 cmentarzy. W gminie Puńsk zachowało się 

siedem historycznych nekropoli. Cztery z nich to cmentarze rzymskokatolickie; w tej grupie 

są dwa nieczynne cmentarze przykościelne (Puńsk i Smolany). W Puńsku znajdują się 

ponadto nekropole żydowska i ewangelicka. W Poluńcach zachował się cmentarz wojenny 

(założony na przełomie 1914 1915 roku). 

W gminie Krasnopol zachowało się 9 historycznych cmentarz. Trzy z nich to cmentarze 

staroobrzędowców. Jeden cmentarz żydowski w Krasnopolu. Trzy obiekty z tej grupy to 
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cmentarze wojenne z pierwszej wojny światowej. Na uwagę zasługują dwa miejsca Pamięci 

Narodowej (Czerwony Krzyż, Jeziorki). 

Do najcenniejszych obiektów należy zaliczyć cmentarze rzymskokatolickie w Sejnach 

Krasnopolu i Puńsku. Obiekty te posiadają dobrze zachowany starodrzew i interesujące 

nagrobki (głównie żeliwne i żelazne krzyże). Cmentarze ewangelickie i żydowskie w Sejnach 

i Puńsku są w bardzo złym stanie ( obniża to ich wartość). 

 

8.2. Powiat suwalski 

W powiecie suwalskim znajdują się 73 cmentarze (i mogiły). Są wśród nich obiekty 

wyznaniowe (rzymskokatolickie, ewangelickie, mojżeszowe, staroobrzędowe) oraz wojenne. 

 Rodowód najstarszych cmentarzy cywilnych sięga początków XIX w., nieliczne 

pochodzą z okresu międzywojennego (np. Żyliny). Stan ich zachowania jest zróżnicowany. 

Najgorzej przetrwały cmentarze ewangelickie w miejscowościach, gdzie nastąpiły wyjazdy 

miejscowej ludności do Niemiec. Są one przeważnie zarośnięte i zdewastowane. Najlepiej 

prezentują się cmentarze parafialne rzymskokatolickie, chociaż w szeregu przypadkach mamy 

do czynienia z likwidacją najstarszych grobów położonych w eksponowanych miejscach. 

Cmentarze żydowskie, poza odrestaurowanym w Jeleniewie,przetrwały szczątkowo lub 

zostały całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej (np. w Wiżajnach). 

Wśród obiektów wojennych 15 pochodzi z pierwszej wojny światowej, a 1 z drugiej. Ich 

układy przestrzenne są skromne (głównie na planie prostokąta). Liczba pochowanych wynosi 

od kilkunastu do kilkuset. W dwóch przypadkach przekracza dwa tysiące ( w Rutce,  

gm. Jeleniewo i Wólce, gm. Bakałarzewo). Stan obiektów wojennych, poza Rutką i Wólką, 

gdzie dokonano rewaloryzacji, jest katastrofalny. Ich identyfikacja w terenie jest utrudniona,  

a niekiedy nawet niemożliwa. 

Wśród form sepulkralnych sporadycznie występują nagrobki datowane na drugą połowę 

XIX wieku (głównie krzyże żeliwne). Zdecydowanie dominują formy współczesne z lastryka. 

Na cmentarzach żydowskich nielicznie zachowały się macewy (najwięcej w Jeleniewie); 

najczęściej śladem mogił są jedynie skupiska kamieni. Groby na cmentarzach wojennych 

Suwalszczyzny oznakowane są wyłącznie betonowymi płytkami (obecnie w katastrofalnym 

stanie). Tylko na niedawno odrestaurowanych cmentarzach w Rutce i Wólce ustawiono 

współczesne krzyże drewniane lub ułożono zrekonstruowane płytki. 
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Na ogólną liczbę 73 cmentarzy, 16 jest wpisanych do rejestru, zaś 67 posiada 

opracowane karty cmentarzy.  

 

8.3. Powiat augustowski  

Augustowski cmentarz założony w 1800 roku reprezentuje różnorodność wyznań. 

Graniczą ze sobą kwatery ewangelickie i prawosławne, niegdyś odgrodzone płotem. Na 

zboczu, w okolicach kaplicy cmentarnej, stoi obelisk z 1939 roku, upamiętniający żołnierzy 

polskich poległych w walkach z Litwinami w latach 1919-1920. Z nekropolą sąsiaduje 

żydowski kirkut, przy granicy którego znajdują się groby żołnierzy polskich rozstrzelanych 

przez Armię Czerwoną w 1939 roku, groby więźniów rozstrzelanych przez NKWD w 1941 

roku, członków AK straconych w 1943 roku oraz saperów którzy zginęli podczas 

rozminowywania terenu po działaniach wojennych. Niedaleko jest wydzielona część, na 

której spoczywają żołnierze radzieccy (1509 pochówków), polegli podczas walk w okolicach 

Augustowa.  

 

8.4. Gmina Rajgród 

Na terenie omawianej gminy, w miejscowościach Bełda, Czarna Wieś, Tama i Kosiły 

znajdują się cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. W lesie „Choinki” niedaleko 

Tamy stoi mogiła powstańców z 1864 roku oraz mogiła rodziny Nowickich z okresu II wojny 

światowej. Cmentarz wojenny z 1939-1945 r. położony jest we wsi Kosówka.  

Cmentarz Żydów rajgrodzkich założony został w pewnym oddaleniu od miejscowości. 

Znajdował się w okolicy wsi Opartowo, przy drodze do Okoniówka. Nekropola istniała na 

pewno już w 1719 roku, z tego czasu bowiem zachowały się archiwalne dokumenty, 

dotyczące konfliktu Żydów z Rajgrodu z nadrzędnym wobec nich bractwem Chewra Kadisza 

z Tykocina. Wówczas to przedstawiciel Rajgrodu przysiągł władzom tykocińskiego bractwa 

pogrzebowego, że w gminie rajgrodzkiej grzebani będą tylko miejscowi Żydzi, w żadnym zaś 

razie Żydzi z okręgu tykocińskiego czy z terenu Prus Książęcych. Bractwo pogrzebowe 

Chewra Kadisza w Rajgrodzie powstało w 1747 roku. O istnieniu starych grobów na 

rajgrodzkiej nekropoli wzmiankowali autorzy "Almanachu gmin żydowskich" z 1939 roku, 

pisząc: "Na cmentarzu żydowskim znajdują się nagrobki stare, pokryte mchem". W czasie II 

wojny światowej cmentarz został zniszczony. Jak w 1947 roku relacjonował pochodzący  

z Rajgrodu Lejb Lewentin: "Pewnego dnia przyszedł rozkaz wywiezienia wszystkich 
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nagrobków z żydowskiego cmentarza w Okoniówce. Żydzi musieli sami rozbijać pomniki na 

kamienie i reperować nimi szosę". Dziś teren cmentarza porośnięty jest lasem. Widoczne są 

ślady rozkopywania grobów. Jedyne materialne relikty stanowią leżąca tuż przy drodze tumba 

ze zdewastowanego grobowca z nieczytelnym napisem oraz nieliczne fragmenty macew. 

9. Dwory i folwarki 

 

9.1. Powiat sejneński 

Na omawianym terenie zachowało się kilka zespołów dworskich, wśród nich zespoły  

w Dowiaciszkach, Sejwach, Zaboryszkach i Szejpiszkach. Zachowały się też pozostałości 

innych obiektów dworskich, jak na przykład Bursynowizna nad jeziorem Gremzdy; na 

fundamentach i piwnicach dworu powstał obiekt współczesny o formach nawiązujących do 

pierwotnego obiektu. Wymienione zespoły powstały w połowie XIX wieku. Architektura 

dworów nawiązuje do klasycyzmu. W wyniku złego użytkowania obiekty te zatraciły część 

cech zabytkowych. Warto tu przytoczyć losy zespołu w Szejpiszkach, jako typowe dla tego 

typu obiektów na terenie powiatu. Zespół w Szejpiszkach należący do rodziny Habermannów 

powstał w pierwszej połowie XIX wieku, przebudowany i rozbudowany zatracił swoją 

pierwotną klasycystyczną formę. Po 1944 roku przejęty w wyniku Reformy Rolnej przez 

Skarb Państwa. Do 1989 roku był użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne,  

a następnie sprzedany osobie prywatnej. Inny obiekt dworski – zespół w Krasnogrudzie 

zachował jedynie park, dziewiętnastowieczny dwór został całkowicie przebudowany i zatracił 

cech zabytkowe. Po wielu zespołach dworskich zostały jedynie słabo czytelne zarysy  

w terenie.  

 

9.2. Powiat augustowski  

Z licznej jeszcze kilkadziesiąt lat temu grupy obiektów na terenie Powiatu Augustów 

zachowały się ich jedynie kilka. Najwartościowszym obiektem z uwagi na walory 

architektoniczne oraz historyczne (osoba właściciela Brzostowskiego) jest dwór w Cisowie 

(gm.Sztabin). 
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9.3. Powiat suwalski 

Najcenniejszym obiektem tej grupy są pozostałości zespołu pałacowego w Dowspudzie, 

gdzie zachowała się reprezentacyjna brama wjazdowa, narożna wieża, piwnice pod skrzydłem 

zachodnim oraz fundamenty pałacu; ponadto zachował się budynek dawnej kordegardy 

(przebudowany). Z obiektów folwarcznych istnieje rozległy staw z przyczółkami tamy 

ziemnej. 

Z licznych w przeszłości zespołów dworskich zachowały się tylko nieliczne 

(Mieruniszki Małe, Koniecbór, Huta). Ich wartość zabytkowa jest symboliczna. Można je 

oceniać głównie w kategorii historycznej. 

Wspomnieć należy o ruinach dworu w Kadaryszkach, jednego z najstarszych na 

Suwalszczyźnie, o rodowodzie sięgającym przełomu XVI i XVII w. 

 

9.4. Gmina Rajgród 

Na terenie gminy zachował się zespół dworski w Opartowie z końca XIX wieku. 

Miejscowy folwark został założony pod koniec wieku XVIII. W okresie międzywojennym 

folwark, obejmujący 115 ha, należał do Mateusza Niedźwiedzkiego. Po II wojnie światowej 

przejęły go władze państwowe i przeznaczyły do parcelacji. Do dziś zachował się zabytkowy 

dwór z przylegającym parkiem, czworak i drewniana stodoła. Obecnie odrestaurowany 

budynek dworku znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, którzy prowadzą tu 

restaurację i pokoje gościnne oraz stadninę koni. 

10.Parki 

10.1. Powiat sejneński 

Na terenie gminy znajdują się trzy parki dworskie o charakterze krajobrazowym. Jest 

nim park w Krasnogrudzie powstały w XVIII wieku oraz parki Dowiaciszkach i Szejpiszkach 

powstałe w drugiej połowie XIX wieku. 

10.2. Powiat suwalski 

W powiecie zinwentaryzowano 12 parków, z tego 11 dworskich i 1 wiejski. Większość 

to obiekty usytuowane w bezpośredni sąsiedztwie dworu, o rodowodzie z drugiej połowy 
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XIX w. I początku XX wieku. Jedynie rodowód parku dowspudzkiego sięga pierwszego 

ćwierćwiecza XIX wieku. Generalnie parki posiadają rozplanowanie typowe dla 

Suwalszczyzny. Wewnątrz założenia znajduje się sad i warzywnik obsadzony jednym lub 

dwoma rzędami drzew, głównie lip. Tylko obiekty w Dowspudzie, Starej Hańczy  

i Mieruniszkach mają układy charakterystyczne dla ogrodów krajobrazowych. 

Stan parków jest zły lub bardzo zły. Obiekty te, pozbawione przez wiele lat 

systematycznej konserwacji, są często zarośnięte i mało czytelne; wiele drzew zostało 

wyciętych, część uschła. 

Sześć parków jest wpisanych do rejestru zabytków. Tyle samo posiada opracowaną 

dokumentację ewidencyjną.  

 

10.3. Gmina Rajgród 

Pozostałością dawnych dworów w okolicy Rajgrodu są parki: w Opartowie, założony 

przy zespole dworskim z końca XIX wieku oraz park z aleją wiązową z początku XX wieku  

z nieistniejącego dziś majątku we wsi Wojdy.  

 

11.Ruralistyka 

 

11.1. Powiat sejneński 

Tereny obecnego Powiatu Sejny stanowiły zachodnie rubieże Wielkiego Księstwa 

Litewskiego.  

Proces kolonizowania tych terenów przebiegał powoli w ciągu wieku XVI – XVII. 

Tereny kolonizowane zostały objęte tzw. pomiarą włóczną, której celem było uregulowanie 

świadczeń podatkowych. Zakładane w czasie pomiary włócznej wsie charakteryzowały się 

zwartą zabudową z trójpolowym układem gruntów i trójpolówką w uprawie ziemi. Układ ten 

przetrwał bez zmian do XIX wieku. Powstałym wsiom towarzyszyły folwarki zakładane  

w proporcji 1 do 5-6 (wsi). 

Najważniejszym wydarzeniem w pierwszej połowie XIX wieku, mającym wpływ na 

zmianę w strukturze wsi, było oczynszowanie chłopów w dobrach państwowych. 

Oczynszowanie rozpoczęte przez rządy pruskie było kontynuowane w czasach Królestwa 

Polskiego. Po 1840 roku zaczęto oczynszowanie chłopów także w dobrach prywatnych.  
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W wyniku tych prac powstały wsie rzędowe (tzw. rzędówki), których charakterystyczną 

cechą był pasmowy układ pól wraz z zabudową wzdłuż wiejskiej drogi. 

Uwłaszczenie z 1864 roku nadało chłopom ziemię na własność, ale nie spowodowało 

przemian w strukturze zabudowy. Dopiero po ukazie z 1875 roku, dotyczącym przymusowej 

separacji i likwidacji szachownic między dworami oraz poszczególnymi wsiami, zostały 

zapoczątkowane istotne zmiany. Zmiany te nasiliły się zwłaszcza po 1910 roku, kiedy to  

o komasacji wsi mogła decydować zwykła większość mieszkańców danej wsi. W wyniku 

tych procesów miejsce rzędówki zajęła zabudowa kolonijna. Przemiany w tym zakresie były 

kontynuowane po I wojnie światowej. 

 

11.2. Powiat suwalski 

Osadnictwo wiejskie (ruralistyka) na terenie powiatu suwalskiego w zdecydowanej 

większości charakteryzuje się zabudową skupioną – rzędową, jedno- lub dwustronną. Obecna 

struktura osadnicza tego terenu jest efektem długoletnich przeobrażeń społeczno-

gospodarczych jakie dokonały się na obszarze Pojezierza Suwalskiego w XIX i XX wieku 

(reformy agralno - ekonomiczne z 1 połowy XIX wieku, uwłaszczenie chłopów w 1864 r., 

komasacja po 1875 r. oraz regulacje w XX wieku).  

W 1 połowie XIX wieku dominujące na tym terenie wsie szeregówki z trójpolowym 

systemem gospodarowania zostały gruntownie przebudowane. Na ich miejscu powstały 

wówczas wsie o pasmowym układzie pól i rzędowej zabudowie wzdłuż drogi, czyli tzw. 

Rzędówki lub wsie kolonii sznurowych. Z czasem, początkowo luźna i jednorodna zabudowa 

rzędówek uległa zagęszczeniu, a pasmowe nadziały pól - rozdrobnieniu. Po uwłaszczeniu 

chłopów w 1864 roku nie doszło tu do kolejnej przebudowy wsi, tak jak to miało miejsce na 

całej Suwalszczyźnie (wsie o zabudowie kolonijnej). Pierwsze regulacje rozpoczęto w latach 

70. XIX wieku i trwały one aż do końca lat 30. Ubiegłego wieku. W ich wyniku powstała 

charakterystyczna dla dzisiejszej Suwalszczyzny forma wsi-kolonijnej typu farmerskiego. Na 

terenie gminy wsie mają mieszany charakter: obok zagród zlokalizowanych na miejscu 

dawnej wsi rzędówki istnieje zabudowa kolonijna. 

Przeciętna zagroda na tym terenie składa się z domu, jednego budynku inwentarskiego, 

stodoły, szopy, piwnicy oraz studni. Kształty siedlisk są prostokątne. Domy stoją frontem lub 

szczytem do drogi, budynki gospodarcze po bokach, stodoła na zamknięciu czworoboku. 

Zagrodom towarzyszą ogródki i sady ulokowane od frontu lub z tyłu. 
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11.3. Powiat augustowski  

Południowy część powiatu to tereny o zróznicowanym pokryciu z przewagą 

krajobrazów otwartych. Elemetem dominującym jest rzeka Biebrza oraz Kanał Augustowski 

biegnący pomiędzy wsiami Dębowo i Białobrzegi. Kanał biegnie przez tereny upraw rolnych, 

łąki, las oraz w ostatnim odcinku w skupionej zabudowie wsi Białobrzegi. Trudny dla 

budownictwa teren strefy kanału na tym odcinku ogranicza w sposób naturalny 

zainteresowanie nim potencjalnych inwestorów.Dzieki czemu układy ruralistyczne są tutaj 

dobrze zachowane. Okolice Lipska (gmina) zachowała dobrze dawne układy przestrzenne. 

Pomimo rozbudowy wsi charakterystyczne układy przestrzenne wsi są tutaj jeszcze 

zachowane. 

Północna część powiatu, gdzie przeważa pokrycie leśne (Puszcza Augustowska) ulega 

gwałtownemu przeksztaceniu. Polany zajęte przez zabudowę wiejską o caharakterze luźnym  

i skupionym zastępuje zabudowa letniskowa, lub rekreacyjna. Najbardziej zagrożone przez 

napór inwestorów są tereny wschodniego odcinka kanału. Napór ten dotyczy wsi Sucha 

Rzeczka, Serwy, Macharce, Rygol, Płaska i Gorczyca. Podobnym przekształceniom podlegają 

wsie nad jeziorami (Ateny, Walne, Bryzgiel). Rozbudowa wsi, a w zasadzie przekształcanie 

istniejących wsi w miejscowości letniskowe, oprócz zagrożeń dla krajobrazu kulturowego, 

niesie zagrożenia dla ekosystemu tego obszaru. 

Proces przebudowy układów przestrzennych ma miejsce na "polanie" zajmowanej przez 

miejscowości Nowinka, Olszanka, Szczebra. Proces ten jest wymuszany przez rozwój drogi 

tranzytowej prowadzącej do przejścia granicznego w Budzisku. 

 

12. Zabytki techniki 

 

12.1. Powiat sejneński 

Układ drożny na niemal całym terenie powiatu powstał w XVII – XIX wieku. Można 

przypuszczać, że część obecnie istniejących dróg pokrywa się ze starymi szlakami 

odnotowanymi w źródłach, np. droga z Simna do Sejn i Merecza. Ważnym obiektem 

technicznym jest linia kolejowa biegnąca z Augustowa przez Suwałki do Trakiszek i dalej na 

Litwę. Na tej linii zachowały się nieliczne oryginalne obiekty inżynieryjne. Połączenie 

kolejowe pochodzi z końca XIX wieku. W Trakiszkach istnieje zespół budynków kolejowych 

(budynek dworca i szalet) zbudowany około 1897 roku.  
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12.2.Powiat suwalski 

Układ drożny na niemal całym terenie gminy powstał w XVI-XIX wieku. Część dróg 

obecnie istniejących pokrywa się ze starymi szlakami odnotowanymi w źródłach no. droga do 

Grodna z terenów Państwa Zakonnego. Połączenie kolejowe Białystok –Augustów pochodzi 

z końca XIX w. Zachowała się również leśna kolejka wąskotorowa zbudowana ok. 1915 roku 

dla potrzeb zwożenia drewna do tartaku w Płocicznie. 

Ponadto najcenniejsze są zachowane młyny wodne (lub ich relikty) w Sobolewie, 

Bakałarzewie, Rutce Tartak.  

 

12.3.Powiat augustowski 

Wyjątkowym w skali kraju zabytkiem techniki jest Kanał Augustowski, szeroko 

omówiony w niniejszym opracowaniu. 

 

12.4. Gmina Rajgród 

Na terenie gminy zachował się młyn wodny na rzece Jegrzni w Wojdach. Na 

zabytkowym budynku widnieje data powstania – 1911 r. Zbudowany przez Wacława 

Mościckiego, ostatniego właściciela majątku Wojdy, w którym znajdowało się ponad 100 ha 

stawów rybnych.  

13. Archeologia 

13.1 Powiat sejneński 

Zabytki archeologiczne stanowią wartościową część zasobu zabytkowego powiatu 

sejneńskiego. Większość zarejestrowanych stanowisk to obiekty płaskie, niewyróżniające się 

w terenie, jedynie taki obiekt jak grodzisko w Żubronajciach, Krejwiany (tzw. Apsukalnis) 

posiadają własne formy krajobrazowe i są czytelne w terenie. Zagrożenie dla zabytków 

archeologicznych jest przede wszystkim głęboka orka, gdyż tego typu prace polowe niszczą 

archeologiczne struktury podziemne i zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego ukrytego pod 

ziemią. 
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13.2. Powiat augustowski  

Na terenie powiatu znajduje się szereg cennych stanowisk archeologicznych.Większość 

z nich to stanowiska płaskie. Szczególnie cenne są zgrupowane wokół jeziora Dreństwo. 

Najpoważniejszym, stałym zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych jest głęboka orka 

traktorowa naruszająca i niszcząca systematycznie substancję zabytkową zalegającą w ziemi. 

Zagraża ona zdecydowanej większości obiektów z interesującego nas terenu. Z zagrożeń 

doraźnych należy wymienić eksplorację piasku, która narusza stanowisko 1 w Polkowie 

(wydma w dolinie Biebrzy) oraz coraz intensywniejszy napór inwestycyjny wiążący się 

bardzo często z pracami ziemnymi na brzegach zbiorników wodnych, a więc w miejscach 

szczególnej koncentracji stanowisk archeologicznych.  

Obiekt o własnych formach krajobrazowych "Pobojna Góra" wymaga podjęcia przy 

nim rozpoznawczych prac badawczych, w celu określenia jego rzeczywistej wartości. 

 

13.3. Powiat suwalski 

Do najciekawszych widokowo należą obiekty posiadające tzw. własną formę 

krajobrazową. Na omawianym terenie są to grodziska w Czajewszczyźnie (Szurpiły st.3), 

Jeglińcu (st.1), Osinkach (st.1), gródek „Góra Kościelna” (Szurpiły st.5), kurhany  

w Dzierwanach (st.1,2,4), Bakałarzewie (Garbaś st. 1), Osowej (st.1) i Szurpiłach (st.2,  

18-20), osiedla obronne w Wodziłkach (st.1) i Malinówce (st.1). Obiekty te, oprócz 

wyrazistej formy, posiadają również duże walory poznawcze dla pradziejów Suwalszczyzny.  

Pozostałe stanowiska archeologiczne są mało widoczne w terenie (czytelne tylko dzięki 

występowaniu ceramiki lub wytworów krzemiennych). Ich znaczenie dotyczy głównie 

wartości naukowej, którą posiadają. Do najcenniejszych pod tym względem należą: 

cmentarzysko z okresu późnorzymskiego i wędrówek ludów oraz zespół osadniczy datowany 

na okres późnorzymski – wczesne średniowiecze w Brodzie Nowym (st.1,2); duży zespół 

obozowisk z epoki kamiennej w Burdyniszkach; osada późnorzymska  

i wczesnośredniowieczna „Targowisko” (Szurpiły st.4); osada kultury sudowskiej  

w Jemielistem (st.3); osada z okresu późnorzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego 

średniowiecza w Kazimierówce (st.1); cmentarzysko późnorzymskie w Płocicznie (st.1); 

zespół osad z okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza w Potaszni (st.3,4,10); 

osada wczesnośredniowieczna w Smolnikach (st.1); osada z okresu rzymskiego i wędrówek 

ludów w Turówce Nowej (st.1). 
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13.4. Gmina Rajgród 

W okolicy jeziora Dręstwo zarejestrowano kompleks osadniczy składający się  

z kilkudziesięciu stanowisk archeologicznych pochodzących z epoki kamienia. W zakolu 

Jegrzni odkryto pozostałości po pracowni obróbki krzemienia ze schyłkowego paleolitu 

(należącą do kultury świderskiej). Świadectwem jej istnienia jest niemal 1,5 tysiąca odkrytych 

zabytków krzemiennych, jednorodnych pod względem surowca i formy. Najcenniejszym 

odkryciem z Dręstwa są dwa groby ze epoki mezolitu, stanowiące wyjątkowe znaleziskiem  

w skali Polski. Osadnictwo ze wszystkich okresów epoki kamienia znane jest również  

z sąsiedniej Woźnejwsi. Innym ciekawym znaleziskiem jest ostrodenne naczynie z epoki 

kamienia wydobyte z rzeki Jegrzni na terenie wsi Wojdy. 

We wczesnej epoce żelaza, czyli w okresie pojawienia się Bałtów na tych ziemiach,  

w Dręstwie zlokalizowane było osiedle nawodne. Z kolei z okresu z późnego wpływów 

rzymskich pochodzi płaskie cmentarzysko w tej samej miejscowości, usytuowane na małym 

pagórku, zniszczone przez wydobywanie żwiru. Wyposażenie jednego z grobów przekazano 

do Muzeum w Białymstoku, a znaleziono w nim urnę glinianą, dwa groty, nóż oraz grzebień 

kościany. Archeolodzy zarejestrowali tu także znaleziska średniowieczne
5
.  

 

3.5 Analiza usług świadczonych oraz istniejącej infrastruktury na obszarze 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego objętego LSROR działalność 

prowadzi ponad 6000 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział stanowią 

podmioty zajmujące się kolejno: działalnością usługową, przemysłem i budownictwem oraz 

rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Przemysł i budownictwo charakteryzują 

się zbliżonym sektorowym udziałem procentowym (ok. 21%) na obszarze objętym LSROR, 

województwa i kraju. Udział podmiotów w sektorze usług jest niższy od średniej krajowej 

(76%)  i wojewódzkiej (75%) i wynosi 70% a w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa  

i rybactwa jest wyższy od średniej krajowej i wojewódzkiej i wynosi 9%. Największa ilość 

zakładów produkcyjnych i usługowych znajduje się na terenie miast: Suwałk, Augustowa  

i Sejn oraz miejscowości gminnych. Podobnie też wygląda lokalizacja instytucji publicznych, 

                                                
5 M. Ambrosiewicz, Waloryzacja kulturowa obszaru Suwalszczyzny (powiaty: suwalski, sejneński i augustowski) dla potrzeb 

zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny.  

 



 73 

w tym placówek edukacyjnych, stanowiących ważne z punktu zatrudnienia zakłady pracy dla 

mieszkańców regionu. Poniższy wykres obrazuje przybliżone rozłożenie zakładów pracy  

w poszczególnych powiatach obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

 

Wykres 1. Rozłożenie zakładów pracy w poszczególnych powiatach obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

21%

30%

49%

Zakłady pracy

Powiat augustowski

Powiat sejneński

Powiat suwalski

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 Na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego znajdują się obecnie dwie 

placówki szkolnictwa wyższego (prowadzące nabór studentów). Prężnie rozwijającą się 

uczelnią jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach (PWSZ), prowadząca kilka 

kierunków kształcenia: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo, 

ratownictwo medyczne, budownictwo i transport. Liczba studentów w ostatnich latach na 

uczelni utrzymuje się na stałym poziomie ok. 2200. Oprócz Polaków kształcą się tu również 

studenci z Litwy i Białorusi. Drugą uczelnią jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Augustowie. Na uczelni jest tylko jeden kierunek – 

zarządzanie. Obecna liczba studentów wynosi ok. 100 osób i widoczna jest tendencja 

spadkowa, brak zagranicznych studentów na uczelni. 

 Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i promocji regionu pod kątem innowacji  

i inwestycji ważnymi jednostkami na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego są: Park 

Naukowo-Technologiczny dysponujący nowoczesnym zapleczem dla rozwoju innowacyjnych 

technologii oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspierająca tworzenie nowych 

inwestycji i miejsc pracy. Również istotne są zasoby terenów inwestycyjnych na obszarze 

całego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Zasoby te nie są podobne dla wszystkich 

powiatów, co obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 2. Tereny i obiekty inwestycyjne w poszczególnych powiatach obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

Powiat 
augustowski; 

1; 2%
Powiat 

sejneński; 6; 
15%

Powiat 
suwalski; 34; 

83%

Tereny i obiekty inwestycyjne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Zestawienie najważniejszych terenów i obiektów inwestycyjnych na obszarze 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego przedstawia poniższa tabela. Nie zawiera ona jednak 

terenów i obiektów prywatnych, gdyż nie jest prowadzony dla całego obszaru zintegrowany 

katalog zasobów. 

 

Powiat suwalski 

 
Źródło 

danych 
nazwa adres 

1.  SPK Góra Zamkowa  Szurpiły, 16-404 Jeleniewo 

2.  SPK Młyn wodny w Turtulu Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 

3.  SPK Park podworski w Starej Hańczy Stara Hańcza, 16-407 Wiżajny 

4.  SPK Głazowiska i głazy narzutowe w kontekście 

utworzenia geoparku 

Głazowisko Bachanowo nad 

Czarną Hańczą, Głazowisko 

Rutka, Głazowisko Łopuchowskie  

5.  Filipów Farma wiatrowa  Filipów Drugi, Filipów Czwarty 

6.  Filipów Ogniwa fotowoltaiczne  Filipów Trzeci 

7.  Jeleniewo Jezioro Szelment Wielki, oraz obszar gminny 

przyległy do niego pod inwestycje  

 Udryn 
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8.  Jeleniewo Budynek po byłej szkole w Bachanowie wraz z 

terenem przyległym, zlokalizowany przy 

jeziorze Hańcza 

 Bachanowo 

9.  Jeleniewo Tereny inwestycyjne, parking na Górę Cisową,, 

droga, schody na Górę Cisową, budynek po 

szkole w Gublieniszkach 

 Gulbieniszki 

10.  Gmina 

Suwałki 

Teren inwestycyjny do zagospodarowania – 

100 h 

 Dubowo Pierwsze, 16-402 

Suwałki 

11.  UG 

Bakałarzewo 

Dawna żwirownia przy drodze wojewódzkiej nr 

653 

 Bakałarzewo 

12.  UG 

Bakałarzewo 

Dawne budynki szkół podstawowych w Starej 

Chmielówce i Zdrębach 

 Stara Chmielówka, Zdręby 

13.  UM Suwałki oferta inw. nr 1 nieruchomość zabudowana 

(budynek zabytkowy po b. MDK) o pow. 0,18 

ha 

Suwałki, ul. Noniewicza 42 

14.  UM Suwałki oferta inw. nr 4 nieruchomość niezbudowana 

na Zielonej Górce o pow. 0,09 ha 

Suwałki, ul. Jagiełły 

15.  UM Suwałki oferta inw. nr 5 nieruchomość niezabudowana 

przy szosie krajowej nr 8 o pow. 2 ha 

Suwałki, ul. Utrata 

16.  UM Suwałki oferta inw.nr 6 nieruchomość niezabudowana o 

pow. 1 ha 

Suwałki, ul. Utrata 

17.  UM Suwałki oferta inw. nr 7 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 1,06 ha 

Suwałki, ul. Hubala 

18.  UM Suwałki oferta inw. nr 8 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 1,2 ha 

Suwałki, ul. Wojska Polskiego 

19.  UM Suwałki oferta inw. nr 9 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 1,03 ha 

Suwałki, ul. Wojska Polskiego 

20.  UM Suwałki oferta inw. nr 10 nieruchomość zabudowana o 

pow. 0,09 ha 

Suwałki, ul. Kościuszki 69 

21.  UM Suwałki oferta inw. nr 11 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,17 ha 

Suwałki, ul. Mereckiego 

22.  UM Suwałki oferta inw. nr 14 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,08 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki, ul. Jagiełły 

23.  UM Suwałki oferta inw. nr 15 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,08 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki ul. Jagiełły 

24.  UM Suwałki oferta inw. nr 16 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,08 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki, ul. Jagiełły 

25.  UM Suwałki oferta inw. nr 17 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 1,1 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki, ul. Jagiełły 
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26.  UM Suwałki oferta inw. nr 18 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,075 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki, ul. Jagiełły  

27.  UM Suwałki oferta inw. nr 19 nieruchomość niezabudowana 

o pow. 0,08 ha położona na os. Zielona Górka 

Suwałki, ul. Jagiełły 

28.  UM Suwałki działki inw. Parku Naukowo-Technologicznego 

z pełnym uzbrojeniem o pow. 56,8 ha położone 

przy drodze krajowej nr 8 

Suwałki, ul. Utrata 

29.  UM Suwałki grunty przemysłowe Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej wyposażone w pełną 

infrastrukturę techniczną o pow. 42,2 ha w 

pobliżu drogi krajowej nr 8 

Suwałki, Dubowo 

30.  UM Suwałki modernizacja stadionu lekkoatletycznego OSiR Suwałki, ul. Wojska Polskiego 17 

31.  UM Suwałki przedłużenie ulicy Wigierskiej wraz z budową 

mostu 

Suwałki, ul. Wigierska 

32.  UM Suwałki przebudowa parku Marii Konopnickiej Suwałki, park Marii Konopnickiej 

33.  UM Suwałki zespół hotelowo-konferencyjny w dawnych 

koszarach wojskowych 

Suwałki, ul. Pułaskiego 

34.  UG Wiżajny Teren pod ośrodek sportów zimowych  Część wsi Marianka 

 

 

Powiat sejneński 

 
Źródło 

danych 
nazwa adres 

1.  UG Sejny Działka rolno-budowlana 9ha  Półkoty 

2.  UG Sejny Działka rolno –budowlana 4ha  Marynowo 

3.  Starostwo 

Sejny 

Budynki po byłym przejściu granicznym w 

Ogrodnikach 

Ogrodniki, 16-500 Sejny 

4.  Starostwo 

Sejny 

Budynek po byłej strażnicy w Hołnach Mejera Hołny Mejera, 16-500 Sejny 

5.  UG Puńsk Budynki po szkołach  w Przystwańcach , Nowinkach i 

Wojtokiemiach 

6.  UG Puńsk Tereny inwestycyjne – szczere pole  w Smolanach 

 

Powiat augustowski 

 
Źródło 

danych 
nazwa adres 

1.  Płaska Budynek po byłej szkole   Strzelcowizna 
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Istotną branżę usług, z punktu widzenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, 

stanowi turystyka, gdzie baza usługowa, poza 

miastami Suwałki, Augustów, Sejny, jest  

w dużym stopniu rozproszona w terenie  

i zlokalizowana na obszarach wiejskich. 

Podstawową bazę turystyczną tego obszaru 

stanowi kilkadziesiąt większych obiektów 

noclegowych, (hotelowych i innych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania) dysponujących 

ogółem ok. 5000  miejsc noclegowych (w tym 

kilka obiektów jest w trakcie budowy).  

 

Blisko 40% ze wszystkich miejsc noclegowych znajduje się w mieście Augustów, gdzie 

też najwięcej jest udzielanych noclegów. W 2013 roku sytuacja bazy noclegowej uległa 

znaczącej zmianie na terenie miasta Suwałk i okolic, gdzie oddano do użytku 4 nowe hotele 

3-gwiazdkowe (3 na terenie Suwałk i 1 w pobliskiej Gawrych Rudzie). 

 

Wykres 4. Domy wczasowe i ośrodki wypoczynkowe
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Uzupełnieniem specjalistycznej bazy turystycznej są prywatne kwatery agroturystyczne, 

systematycznie rozwijające się i podnoszące standard usług noclegowych i gastronomicznych. 

Suwalszczyzna dysponuje dodatkowo ponad 4000 miejsc noclegowych w kwaterach 

Wykres 3. Obiekty świadczące usługi 
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agroturystycznych. Najwięcej miejsc znajduje się na terenie powiatu suwalskiego, a następnie 

augustowskiego i w dalszej kolejności sejneńskiego. 
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Wykres 5. Kwatery prywatne

 

 

Bazę noclegową uzupełniają lokale 

gastronomiczne oraz pozostała infrastruktura 

turystyczna w postaci szlaków pieszych, 

rowerowych, kajakowych, konnych i innych; 

zagospodarowanych miejsc odpoczynku nad 

jeziorami, na szlakach, ścieżek edukacyjnych, 

punktów widokowych, dwóch ośrodków 

narciarskich (Szelment i Dąbrówka) oraz 

ważnych dla obsługi ruchu turystycznego 

punktów informacji turystycznej.  

 

 

Dla rozwoju turystyki przyjazdowej do 

regionu oraz wyjazdowej dla mieszkańców 

Suwalszczyzny bardzo istotna jest także 

funkcjonująca sieć podmiotów świadczących 

usługi przewozowe oraz usługi w zakresie 

organizacji wyjazdów i różnorodnych imprez. 

 

Wykres 7. Biura podróży i organizatorzy turystyki
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W zakresie bazy gastronomicznej na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

funkcjonują obiekty gastronomiczne w postaci restauracji, barów, kawiarni, pubów. Baza 

gastronomiczna jest dobrze rozwinięta w głównych miastach regionu, szczególnie w 

Augustowie, natomiast występuje wyraźny brak sieci gastronomicznej w terenie. Według 

opinii turystów jest to jedna ze słabych stron w rozwoju oferty turystycznej, przy czym 

turyści zwracają również uwagę na potrzebę wyeksponowania potraw z ryb w menu ze 

względu na charakter obszaru. 
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Wykres 8. Baza Gastronomiczna

 

Kuchnia Suwalszczyzny to bardzo ciekawa mieszanka kuchni pogranicza polsko–

litewsko–białorusko–rosyjskiego z elementami tradycji żydowskiej, czy tatarskiej. Surowy 

klimat i ograniczenie się do podstawowych produktów żywnościowych uczyniły kuchnię 

suwalską kuchnią prostą i niezbyt wyszukaną, ale za to sytą, smaczną i jednocześnie 

oryginalną. Podstawę potraw na Suwalszczyźnie stanowią ziemniaki i mięso, turysta będzie 

jednak zaskoczony liczbą dań oferowanych przez tradycyjną kuchnię regionalną. 

Charakterystyczne dla regionu są potrawy wędzone, solone, kiszone, suszone. Najbardziej 

znane i popularne potrawy lokalne to kartacze, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, 

placki ziemniaczane, kołduny litewskie, pierogi, tatar, kindziuk, węgorz wędzony, sieja 

wędzona, sielawa wędzona, lin w śmietanie, sękacz czy mrowisko. Od kilku lat popularność 

zdobywają sery dojrzewające wytwarzane w gospodarstwach rolnych gminy Wiżajny i Rutka-

Tartak. 
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Baza sportowa i rekreacyjna na obszarze Suwalszczyzny zgromadzona jest głównie  

w ośrodkach miejskich. Najlepiej wyposażone są Suwałki, które posiadają obiekty o wysokim 

standardzie, pozwalające na uprawianie praktycznie każdej dyscypliny sportu, w tym 

nowoczesny, dobrze wyposażony Aquapark, nowoczesną halę sportową ze ścianką 

wspinaczkową, stadion piłkarski z sąsiadującym kempingiem, a także nowoczesną salę 

widowiskowo-teatralną z zapleczem wystawowym Suwalskiego Ośrodka Kultury.  

Augustów natomiast wyposażony jest w atrakcyjny z punktu wyposażenia 

turystycznego wyciąg nart wodnych, przy czym podobny lecz bardziej nowoczesny wyciąg 

jest budowany w ramach WOSiR Szelment (planowane oddanie o użytku na przełomie 

maja/czerwca2014r.). Tereny północnej Suwalszczyzny wzbogaciły się również w ostatnim 

czasie w 2 parki linowe (WOSiR Szelment i Udziejek) jako atrakcyjne miejsca spędzania 

wolnego czasu dla całych rodzin. Podobną atrakcję rodzinną stanowi Baśniowy Szlak  

z 7 wioskami bajek, realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną na terenie 

miejscowości Suwalszczyzny (Nowa Wieś k/Suwałk, Puńsk, Rutka-Tartak, Bakałarzewo, 

Suwałki, Sejny, Kopiec w Puszczy Augustowskiej).  

Na terenie wiejskim opisywanego 

obszaru istnieje mniejsza liczba 

kompleksowych obiektów sportowych 

o wysokim standardzie, chociaż w 

niektórych miejscowościach gminnych 

pojawiły się boiska sportowe typu „Orlik” i 

nowoczesne sale gimnastyczne. Istnieje 

jednak potrzeba zachęcenia jednostek 

zarządzających tymi obiektami do 

turystycznego udostępniania obiektów 

sportowo-rekreacyjnych.  

Ważnymi dla rozwoju turystyki całorocznej są trasy narciarstwa zjazdowego  

w Dąbrówce k. Suwałk i  w Szelmencie. WOSiR Szelment jest nowoczesnym centrum 

zarówno sportów zimowych, jak i rekreacji letniej z polem do mini-golfa, parkiem linowym 

oraz aktualnie budowaną nowa infrastrukturą w postaci wyciągu nart wodnych. W najlepszym 

okresie obiekt ten odwiedzany był przez około 100 000 gości w sezonie zimowym, gdzie 

ponad połowę stanowili turyści i odwiedzający z Litwy. 

Wykres 9. Obiekty Sportowe
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Kolejny ważny element infrastruktury stanowią wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego  

i wodnego. Skupiają się one również w znacznej mierze na terenie miast, a także w okolicy 

jezior w większych miejscowościach turystycznych. Oprócz łódek, kajaków, rowerów 

wodnych istnieje sieć wypożyczalni rowerów, której powstanie zainicjowała Suwalska Izba 

Rolniczo-Turystyczna rozwijając Zintegrowaną Sieć Tras Rowerowych Suwalszczyzny. 

Stosunkowo nielicznie występują wypożyczalnie nart śladowych, podczas, gdy narciarstwo 

biegowe staje się coraz modniejszą dziedziną rekreacji ruchowej. Na stoku narciarskim  

w Dąbrówce k. Suwałk oraz w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment 

funkcjonują wypożyczalnie nart do narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz deski do 

snowboardu. 

W okresie letnim region oferuje 

turystom możliwości uprawiania turystyki 

żeglarskiej. Jednostki wypożyczające sprzęt 

żeglarski i proponujące szkolenia w tym 

zakresie zlokalizowane są głównie  

w Augustowie, Suwałkach, Rajgrodzie, 

Starym Folwarku i Kuklach, gdzie można 

wypożyczyć także bardzo oryginalny sprzęt 

wodny w postaci tzw. łódek okrągłych. 

 

Poza bazą noclegową, gastronomiczną i infrastrukturą sportowo-rekreacyjną ważnym 

elementem dla rozwoju usług jest infrastruktura atrakcji. Do nich możemy zaliczyć m.in.:  

 Wigierską Kolej Wąskotorową –  przewożąca turystów uroczą, leśną i polną trasą  

o długości 20 km – z Płociczna do Krusznika i z powrotem. Organizator przewozów, 

na życzenie może połączyć przejazd kolejką z innymi atrakcjami - przejażdżkami 

konnymi, bryczką lub saniami, a także ogniskiem, majówką lub inną biesiadą. 

 Rejsy statkami Żeglugi Augustowskiej po jeziorach i Kanale Augustowskim oraz 

gondolami, katamaranami w kierunku Doliny Rospudy. 

 Rejsy statkiem oraz łodzią z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry. 

 Nowoczesne Muzeum Wigier. 

 Zwiedzanie Baśniowego szlaku i wiosek bajek oraz Ogrodu Bajek w Kaletniku czy 

Osady Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach k. Puńska. 

Wykres 10. Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
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 Zwiedzanie regionu w oparciu listę specjalnych miejsc do odwiedzenia i sieć 

questów, gdzie można zdobyć pieczątki do paszportu Suwalszczyzny „Krainy jak 

baśń”, a także uczestniczyć w ciekawej zabawie turystycznej przeznaczonej głównie 

dla rodzin z dziećmi w ramach realizowanej przez Suwalską Izbę Rolniczo-

Turystyczną, samorządy i miejscowe LOT-y Kampanii Promocyjnej. 

 Spływy kajakowe Rospudą, Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim z możliwością 

przepłynięcia na Białoruś, a także rzekami: Marychą i Szeszupą. 

 Wędrówki po ścieżkach edukacyjnych WPN i SPK oraz wyprawy rowerowe 

szczególnie dobrze utrzymanymi szlakami rowerowymi na terenie parków. 

 

Wykres 11. Atrakcje regionalne 
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Wykres 12. Muzea
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Ostatnie z wymienionych atrakcji wiążą się ściśle z uprawianiem turystyki aktywnej  

i kwalifikowanej. Ten rodzaj aktywności turystycznej reprezentowany jest na Suwalszczyźnie 

głównie poprzez kajakarstwo, żeglarstwo, wędrówki piesze, wyprawy rowerowe, konne  

i narciarstwo zjazdowe oraz biegowe. Bardzo prężnie rozwijającym się segmentem turystyki 

aktywnej jest turystyka ekstremalna (szczególnie obecne na Suwalszczyźnie nurkowanie).  

Spływy kajakowe przyciąga głównie szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. 

Pływa nim według szacunków blisko 15 % odwiedzających region (łącznie z rejsami 

statkiem).  

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie szlakiem Rospudy. Zostało ono wywołane 

sporem pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską na temat przebiegu planowanej 

obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Ogólnonarodowa debata na ten temat 

spowodowała masowy napływ turystów do doliny Rospudy. Najpopularniejsze trasy spływów 
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to 2-3 dniowe wyprawy od jeziora Garbaś przez Bakałarzewo, jezioro Sumowo, jezioro 

Bolesty, Raczki, Dowspudę, Święte Miejsce, Młynisko do jeziora Rospuda w Augustowie. Na 

mniejszą skalę spływy kajakowe odbywają się Szeszupą, Szczeberką, Szelmentką, Marychą, 

czy Biebrzą. Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość spłynięcia na tratwach z Lipska w dół 

Biebrzy.  

Żeglarstwo uprawiane jest głównie na Wigrach, gdzie organizowane są także regaty  

o znaczeniu ogólnopolskim. Imprezy o mniejszej skali organizowane są w Augustowie na 

jeziorach Necko i Białe Augustowskie. Jeziora Augustowskie nie są objęte strefą ciszy i 

cieszą się dużym powodzeniem wśród motorowodniaków. Ośrodek w Kuklach organizuje na 

Jeziorze Pomorze regaty łodzi okrągłych. Reaktywowane jest żeglarstwo bojerowe. 

Windsurfing uprawiany jest przez amatorów niemal na wszystkich akwenach.  

Najbardziej popularnymi akwenami pod kątem uprawiania nurkowania głębinowego są 

jeziora Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce) oraz jezioro Białe koło Filipowa. Ośrodki 

szkoleniowo-treningowe zlokalizowane są w Błaskowiźnie i Bachanowie nad Hańczą.  

Szlaki piesze pokrywają gęstą siecią cały region. Najliczniej odwiedzane się trasy  

w Suwalskim Parku Krajobrazowym i Wigierskim Parku Narodowym, w tym ścieżki 

poznawcze i edukacyjne.  

Suwalszczyzna pokryta jest gęstą siecią 

oznakowanych i opisanych tras 

rowerowych, których łączna długość 

wynosi ponad 1200 km. Turyści 

najchętniej samodzielnie układają 

programy wycieczek rowerowych, chociaż 

dla zainteresowanych istnieją także 

propozycje konkretnych tras produktowych 

oferowanych m.in. przez Suwalską Izbę 

Rolniczo-Turystyczną, Stowarzyszenie 

Wigierskie, czy też Wigierski Park 

Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy.  

 

 

Wykres 13. Wypożyczalnie rowerów
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Wykres 14. Ośrodki jazdy konnej
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Przez Suwalszczyznę prowadzi Szlak Konny 

Puszczy Augustowskiej, najdłuższy szlak  

w terenie leśnym wytyczony w Polsce nizinnej. 

Oznakowany jest formą zielonego proporczyka – 

niestety oznaczenie to jest zupełnie niewidoczne. 

Prowadzi z Biebrzańskiego Parku Narodowego 

przez Puszczę Augustowską do Wigierskiego 

Parku Narodowego. Zawiera kilka pętli i odnóg, 

doprowadzających do stadnin lub dobrych miejsc 

na stajnie. Przebiega przez następujące obszary: Biebrzański Park Narodowy - 13 km, 

nadleśnictwo Białobrzegi - 88 km, nadleśnictwo Płaska - 52 km, nadleśnictwo Szczebra - 34 

km, nadleśnictwo Augustów - 25 km, nadleśnictwo Suwałki - 7 km, Wigierski Park 

Narodowy - 27 km, razem 246 km. 

 

Suwalszczyzna pozostaje najlepszym miejscem (oprócz gór) do uprawiania turystyki  

i sportów zimowych. Walory środowiskowe jakimi dysponuje nasz region zdecydowanie 

wyróżniają go spośród innych niżowych regionów Polski. Wśród zimowych form turystyki  

i rekreacji proponuje się: narciarstwo zjazdowe i snowboard, narciarstwo biegowe, żeglarstwo 

lodowe, turystykę na łyżwach czyli tripskate, kuligi, deskę i latawiec, czyli snowkiting, 

nurkowanie i wędkarstwo podlodowe, a do tego wszystkiego suwalską banię (saunę), która 

bardzo dobrze uzupełnia wszystkie wymienione formy turystyki i rekreacji zimowej. 

Rozwój turystyki zimowej jest ściśle uzależniony od warunków klimatycznych. 

Nieprzewidywalność zimowej pogody zmusza do jednoczesnego tworzenia oferty 

alternatywnej,  na wypadek braku śniegu i mrozu. Powinna to być oferta nie tyle turystyki 

zimowej ile turystyki zimą czy turystyki w miesiącach zimowych. Istnieje przynajmniej kilka 

dyscyplin, które nie wymagają śniegu i lodu, do nich należy niewątpliwie wędkarstwo.  
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4. AKTUALNY STAN PROMOCJI POJEZIERZA SUWALSKO-

AUGUSTOWSKIEGO – NA PODSTAWIE OPINII BADANYCH  

 

W celu dokładnego przeanalizowania aktualnego stanu promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego jedną z istotnych części badania było poznanie na ten temat szerokiej opinii 

respondentów z całego obszaru. Dzięki temu uzyskano bezcenne informacje bezpośrednio  

z objętego badaniem terenu i różnorodne spojrzenie na zagadnienia prowadzonej promocji 

przez blisko 100 podmiotów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

objętego LSROR. Ankietowani wypowiadali się na temat wagi promocji w działaniach 

ankietowanych podmiotów, znaczenia promocji z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 

całego obszaru i poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz konkretnej oceny aktualnego 

stanu promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Ocenie zostały poddane m.in. formy, 

narzędzia i przedmiot promocji, grupy docelowe, do których kierowana jest promocja, 

poziom zatrudnienia fachowych kadr ds. promocji i marketingu, wydatki ponoszone na 

promocję oraz efektywność i skuteczność prowadzonych działań promocyjnych. 

 

4.1 Analiza badanych podmiotów prowadzących działalność promocyjną 

 
Wykres 15. Struktura badanych podmiotów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, które wypowiadały się na temat promocji. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 94 podmiotów z całego obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, zajmujących się działaniami promocyjnymi, 

wynikającymi bądź to z zadań własnych, statutowych, czy też ze względu na specyfikę 

prowadzonej działalności, która wymaga nie tylko pokazania stricte indywidualnej oferty, ale 

także regionu, atrakcji i usług otoczenia. Stąd wśród podmiotów badanych największą grupę, 

zgodnie z założeniami metodologii, stanowiły organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu 

turystycznego (50) oraz samorządy gminna powiatowe i miejskie (23). Innymi, badanymi 

jednostkami mającymi ważny wpływ dla promocji całego obszaru były 3 administracje 

obszarów chronionych (WPN, BPN i SPK), instytucje kultury (10), organizacje pozarządowe  

i lokalne grupy działania (po 2) oraz organizacje związane z wędkarstwem i rybactwem.  

 

Wykres 16. 1. Znaczenie promocji obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 
tego obszaru i poprawy jakości życia jego mieszkańców. 2. Ważność promocji w działaniach ankietowanych podmiotów 

3. Ocena aktualnego stanu promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.   
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Ankietowane podmioty mają w większości (blisko 90%) świadomość ważnej roli 

działań promocyjnych w rozwoju gospodarczym i poprawie jakości życia mieszkańców 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 70% badanych przyznało najwyższą wagę punktową  

(5) temu zagadnieniu. Nieco słabiej podmioty oceniły ważność promocji  

w działaniach własnych - 60% badanych przyznało wagę najwyższą (5), a ponad 20% wagę 

4-punktową.  

Natomiast ostateczna ocena aktualnego stanu promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego wypadła bardzo słabo. Tylko ok. 3% badanych oceniło promocję jako 

bardzo dobrą, około 30% jako dobrą, ponad 40% tylko jako dostateczną, a pozostała część 

jako niedostateczną i mierną.  
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Wykres 17. Wydatki na promocję w ujęciu rocznym, ponoszone przez badane podmioty obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Blisko 75% badanych wskazało, że ponoszone przez nich roczne wydatki na promocję 

mieszczą się w przedziale do 5 000 zł, przy czym aż 24% spośród nich zaznaczyło, że ich 

budżet roczny na ten cel nie przekracza 1 000 zł. Kolejnych 15% badanych wydaje na 

promocję pomiędzy 5 000 a 10 000 zł, 11% pomiędzy 10 000 a 20 000 zł, a tylko 10% 

przeznacza na działania promocyjne powyżej 20 000 zł. 

 
Wykres 18. Poziom zatrudnienia specjalistów ds. promocji i marketingu, w strukturach badanych jednostek i powody 
ograniczenia zatrudnienia wskazanej kadry. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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Badaniu zostało poddane zatrudnienie specjalistów ds. marketingu i promocji  

w poszczególnych jednostkach, jako ważny aspekt wpływający na prowadzone działania 

promocyjne całego obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Niestety zdecydowana 

większość, bo aż 76% badanych nie zatrudnia wyspecjalizowanej kadry zajmującej się 

marketingiem i promocją. Jako powód braku zatrudnienia fachowców w tej dziedzinie 

zdecydowanie na pierwszym miejscu (łącznie 56%) wskazywano względy ekonomiczne 

(44%) i wiążące się z tym kolejne odpowiedzi: brak etatów (10%), za mała jednostka 2%. 

Cześć badanych (łącznie 6%) podaje inne przyczyny, świadczące o przywiązywaniu 

mniejszej uwagi do wyspecjalizowanych działań promocyjnych, w tym 4% widzi brak 

potrzeby zatrudniania specjalisty ds. promocji i marketingu, 1% uważa, że promocję powinny 

prowadzić samorządy i podobnie. 1% (są to gospodarze jednostek) uważa, że sami są 

specjalistami we wskazanej dziedzinie. 

 

4.2 Analiza form i przedmiotu promocji 

 

Wykres 19. Formy promocji stosowane przez badane podmioty w prowadzonej działalności 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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Najbardziej popularną formą promocji, stosowaną przez badane podmioty  

w prowadzonej przez nich działalności występuje ciągle formuła tradycyjnych wydawnictw, 

które są publikowane przez 33% badanych, przy czym 26% to typowe wydawnictwa 

reklamowe, a 7% to formuła bardziej okazjonalna w postaci albumów i książek. 

Wykorzystanie Internetu znajduje się na drugim miejscu i deklarowane jest przez 29% ogółu 

badanych. Na trzecim miejscu wskazywane są przez 13% badanych targi, wystawy i imprezy 

jako istotne formy przekazu informacji i promocji. Dalej podaje się media: radio, telewizję, 

prasę – łącznie 13%, w tym media lokalne 2%; billboardy i banery 4%, dopiero po nich 

marketing szeptany (3%) oraz jednostkowe przykłady innych form promocji, jak np. rabaty, 

promocje, zniżki.  

 

Wykres 20. Przedmiot promocji badanych podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Badanie przedmiotu promocji pokazuje wyraźne, że znaczący odsetek badanych (39%) 

skupia się na wąskim zakresie tzw. promocji własnej. Turystykę, w tym agroturystykę (4%) 

promuje 11% badanych. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe promuje 9% 

badanych. Kuchnię regionalną promuje 4%, atrakcje turystyczne 3% i tereny rekreacyjne 2%. 

Pozostali respondenci wymieniają cały szereg innych, pojedynczych elementów, które są 

przedmiotem ich promocji – łącznie stanowią one bardzo duży odsetek rozdrobnionych 
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wskazań (28%). Tylko 4% badanych deklaruję działania promocyjne, które mają wpływ na 

promocję całego regionu. Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

 

Wykres 21. Hasło lub marka, pod którą promują się podmioty z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Najbardziej popularnym hasłem/marką, której badane podmioty używają w swoich 

działaniach promocyjnych jest „Suwalszczyzna”. Używa jej 43% badanych, w tym 15% w 

brzmieniu „Suwalszczyzna kraina jak baśń”. Nazwy promocyjnej „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” używa 12% badanych, „Puszcza Augustowska” 10% badanych, „Augustów”  

i „Sejneńszczyzna” po 9% respondentów. Na kolejnych miejscach jako ważne nazwy 

używane w promocji znalazły się: „Wigierski Park Narodowy” – 8%; Suwalski Park 

Krajobrazowy – 6% i „Ziemia Sejneńska” – 3%. W przypadku Miasta Suwałki wskazane 

zostało jako hasło promocyjne używane w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

„Pogodne Suwałki”. 
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Wykres 22. Grupy docelowe, do których kierowane są obecnie działania promocyjne badanych podmiotów z obszaru 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród grup docelowych, do których kierowane są obecnie działania promocyjne 

badanych podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, najważniejszą stanowi 

rynek turystyczny (43%), postrzegany poprzez indywidualnych klientów (35%) oraz klientów 

grupowych poszukiwanych poprzez biura podróży (8%). Dodatkowo turyści i odwiedzający, 

jako adresaci działań promocyjnych wskazywani poprzez konkretne grupy docelowe, 

znajdują się także w niemałym odsetku w szeroko potraktowanej pozycji inne, oraz  

w segmentach: rodziny, emeryci i renciści, młodzież i studenci, uczniowie i szkoły, wszyscy.  

Spośród badanych szczególnie jednostki samorządowe, parki, placówki kultury  

i organizacje pozarządowe ze względu na swoją działalność publiczną i statutową, 

wskazywały jako adresatów promocji wewnętrznej mieszkańców regionu (9%), a także 

poszczególne ich grupy: rodziny (13%), młodzież i studenci (8%), osoby niepełnosprawne, 

emeryci, renciści (4%), uczniowie i szkoły, dzieci (po 3%), organizacje pozarządowe, 

samorządy. Tylko 3% podmiotów wskazało inwestorów jako grupę docelową, do której 

kierowana jest promocja. 
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Wykres 23. Struktura promocji krajowej  
i zagranicznej, prowadzonej przez badane podmioty  

z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 

2013r. 

 

Głównym kierunkiem dotychczasowej 

promocji podmiotów Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego jest terytorium Polski. Tutaj aż 

63% badanych kieruje swoje działania promocyjne. 

Zagranicę jako kierunek promocji wskazuje 37% 

badanych. 

 

 

Wykres 24. Rynki krajowe/regiony, do których kierowana jest promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Największa koncentracja działań promocyjnych obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego dotyczy rynku województwa mazowieckiego, a szczególnie Warszawy 
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(26%). Na kolejnym miejscu znajdują się województwo podlaskie – 21% i ościenne 

warmińsko-mazurskie – 10%. Województwo śląskie jest uwzględnianie w przypadku 7% 

działań promocyjnych, a dodając do tego Polskę południową (5%) daje to łącznie wskaźnik 

12%.  W 5% wskazywano też kierowanie działań promocyjnych do województwa łódzkiego 

oraz po 4% dla województw: pomorskiego i wielkopolskiego. Blisko 1/3 działań 

promocyjnych (32%) ma charakter wielce rozproszony, gdyż są one kierowane na obszar 

całej Polski. 

 
Wykres 25. Rynki zagraniczne/kraje, do których kierowana jest promocja podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-
Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W zakresie rynków zagranicznych, na które obecnie kierowana jest promocja obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, najważniejszym z nich jest najbliższy sąsiad 
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Suwalszczyzny – Litwa wskazywana w przypadku 32 % badanych. Na kolejnym miejscu 

znajduje się drugi sąsiad regionu – Białoruś z 20% wskazań, a następnie Obwód 

Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i Niemcy – po 17% wskazań. Respondenci wskazywali 

też branie pod uwagę w działaniach promocyjnych takich krajów, jak: Ukraina i kraje 

Beneluksu - po 7%; Łotwa (5%); Czechy i Słowacja (po 4%); Skandynawia, Francja, Estonia 

(po 3%). W przypadku 4% badanych występuje brak skonkretyzowania rynków 

zagranicznych i wskazują, że swoje działania promocyjne kierują na „cały świat”. 

 

Wykres 26. W jakich językach są publikowane materiały promocyjne Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Duża część, bo aż 39% materiałów promocyjnych, publikowana jest tylko w języku 

polskim, a kolejną pozycję zajmuje uniwersalny, jak powszechnie uważa się, język angielski 

(30% wskazań). Pomimo, że 32% badanych wskazuje na prowadzenie promocji skierowanej 

na rynek litewski, tylko 12% materiałów publikowanych jest w tym języku, co zdecydowanie 

pokazuje istniejący brak spójności w działaniach promocyjnych podmiotów Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego. Podobna niespójność występuje w przypadku języka rosyjskiego 

– wskazuje używanie go w swoich działaniach promocyjnych 8% badanych, podczas gdy 

rosyjskojęzyczne rynki: Obwodu Kaliningradzkiego i białoruski jako kierunki promocji 

uzyskały łącznie 37% wskazań. W przypadku języka niemieckiego - 17% badanych 
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przekazuje na ten rynek swoją ofertę, ale tylko 10% używa języka niemieckiego w prezentacji 

tejże oferty.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest powszechnie panujące stereotypowe przekonanie, 

że problem rozwiązuje używanie „uniwersalnego” języka angielskiego i że to odbiorca oferty 

powinien włożyć trud, aby ją zrozumieć. Nie bierze się zatem pod uwagę faktu, że na 

współczesnym, konkurencyjnym rynku dominuje podaż, a nie popyt i że to klient, a nie 

dostawca usług czy produktów ma rolę dominującą i uprzywilejowaną. 

 

4.3 Analiza skuteczności i trwałości działań promocyjnych 

 
Wykres 27. Badanie skuteczności i trwałości działań 
promocyjnych, prowadzonych przez badane podmioty z 
obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

tak

44%NIE

56%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W trakcie prowadzenia badań ponad 

połowa (56%) respondentów przyznała, że 

nie prowadzi badania skuteczności  

i trwałości prowadzonych działań 

promocyjnych. Natomiast 44% badanych 

zadeklarowało stosowanie narzędzi 

monitorujących swoją promocję.  

 
Wykres 28. Metody badania skuteczności i trwałości 

prowadzonych działań promocyjnych przez badane 
podmioty z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Badania 

własne 
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10%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

Jako źródła wiedzy o skuteczności 

prowadzonych działań promocyjnych przez 

badane podmioty z obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego są wskazywane 

głównie bliżej nieokreślone „badania 

własne”, na które wskazuje 73% 

respondentów. 17% respondentów deklaruje, 

że sięga do ogólnodostępnych statystyk, żeby 

ocenić skuteczność i trwałość promocji 

swojej działalności. 
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 Jak możemy wnioskować, dzieje się to głównie poprzez pryzmat oceny  

w ogólnodostępnych statystykach skuteczności ogólnej promocji obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego, gdyż nie występuje w nich indywidualna ocena promocji 

poszczególnych jednostek. 

 
Wykres 29. Czynniki decydujące o wyborze form i narzędzi promocji, prowadzonej przez badane podmioty z obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Blisko połowa badanych podmiotów (ok. 45%) wybiera formy i narzędzia prowadzonej 

promocji na podstawie własnej intuicji, natomiast kolejnych 28% badanych deklaruje, że 

prowadzi własne badania i obserwacje dotyczące skuteczności poszczególnych narzędzi  

i form promocji i że na ich podstawie podejmuje kolejne działania promocyjne.  

Tylko 22% spośród badanych podmiotów bazuje na informacjach, wiedzy  

i doświadczeniu zewnętrznemu, przy czym 7% podejmuje inicjatywę konsultacji działań 

promocyjnych ze specjalistami ds. promocji i marketingu, a 15% stara się dotrzeć do badań  

i analiz prowadzonych w tej dziedzinie przez inne podmioty. 
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Wykres 30. Najczęściej wykorzystywane narzędzia promocji i kanały komunikacji  przez badane pomioty obszaru Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Przy ocenie najczęściej wykorzystywanych narzędzi promocji i kanałów komunikacji 

badane pomioty obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego nie wykazywały szczególnie 

dominujących elementów. Mniej więcej taką samą wartość procentową uzyskały wskazania 

wielu różnych narzędzi i kanałów, a wśród nich: produkty regionalne (8%), zespoły ludowe 

(8%), Muzeum Wigier jako wyróżnik oryginalnej prezentacji regionu i oferty (7%). 24% 

wskazań wiąże się z wykorzystywaniem sugestii różnych grup klientów i partnerów 

społecznych, a mianowicie: sugestii mieszkańców (8%), sugestii nauczycieli i uczniów  

(po 8%). W przypadku 14% badanych ważnym kanałem komunikacji marketingowej jest 

kontakt bezpośredni z klientem (7%) i przekazywana opinia gości (7%). W przypadku 8% 

badanych ważnym narzędziem w skutecznej i trwałej promocji jest strategia marketingowa  

i doświadczenie zawodowe (7%), co świadczy o profesjonalnym charakterze podejścia do 

działań promocyjnych. Dla 8% respondentów głównym narzędziem służącym promocji jest 

pozyskanie środków zewnętrznych, a kolejnych 8% deklaruje wykorzystanie wszystkich 

dostępnych narzędzi promocji i kanałów komunikacji.  
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Wykres 31. Zakres wykorzystania Internetu w promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Analizując zakres wykorzystania Internetu w promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego wyraźnie widać, że dominującym elementem jest strona internetowa, którą 

wskazuje 30% badanych. Na kolejnym miejscu znajdują internetowe portale branżowe (19%), 

a następnie banery reklamowe (14%), a następnie TV internetowa (9%), fora i blogi 

(odpowiednio 8-7%) oraz mailing (6%). W mniejszym stopniu wykorzystywane są artykuły 

sponsorowane i filmy emitowane w Internecie (po 2%) oraz w znikomym procencie 

pozycjonowanie i serwisy społecznościowe, w tym reklama na Facebooku.  
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Wykres 32. Najbardziej skuteczne sposoby promocji i dystrybucji ofert według badanych podmiotów z obszaru Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
 

Najbardziej skutecznym sposobem promocji i dystrybucji ofert wskazywanym przez 

badane podmioty z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jest Internet (55%), na 

kolejnym miejscu z 22% wskazań znalazły się: reklama bezpośrednia (marketing szeptany, 

referencje, kontakty) oraz wydawnictwa w formie papierowej (ulotki, broszury, książki, itp.). 

Trzecią pozycję zajęły media (radio, TV) z 15% wskazań, outdoor i targi (po 11%). 
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5. PREZENTACJA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 

Zgodnie z założeniami metodologii, badaniami objęto próbę badawczą z całego obszaru 

objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie. Wśród podmiotów badanych znalazły się wszystkie samorządy gminne, 

miejskie i powiatowe na tym obszarze oraz przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw 

obsługi ruchu turystycznego, instytucji kultury, administracji obszarów chronionych, 

organizacji wędkarskich i łowieckich, lokalnych grupy działania i organizacji pozarządowych.  

Strukturę grupy podmiotów zaproszonych do badania obrazuje poniższy wykres.  

 

Wykres 33. Struktura grupy podmiotów zaproszonych do badania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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Narzędzia badawcze w postaci ankiet wysyłane były pocztą lub dostarczane osobiście. 

Następnie przeprowadzanowielokrotnie rozmowy telefoniczne z przedstawicielami badanych 

podmiotów. Część podmiotów sygnalizowała trudności związane ze znalezieniem czasu  

i osób kompetentnych do udzielenia odpowiedzi, jednak w konsekwencji stałego kontaktu  

z podmiotami badanymi tylko niewielki odsetek z nich nie był w stanie przekazać 

niezbędnych do badań informacji, zgodnie z poniższym wykresem.  

 

Wykres 34. Podmioty według pierwszych założeń metodologii, od których uzyskano informacje 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wobec powyższego, w miejsce podmiotów, które nie mogły lub nie chciały wziąć 

udziału w badaniu zostały zaproszone inne podmioty z obszaru, aby zapewnić 

reprezentatywność próby badawczej. Ostateczną strukturę podmiotów uczestniczących  

w badaniu zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 35. Struktura grupy podmiotów uczestniczących w badaniu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Jak przyjęto w założeniach, największy odsetek podmiotów badanych stanowiły 

organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego (45%) oraz samorządy obszaru 

LSROR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego (24%). Dodatkowo ankiety zostały 

upowszechnione za pomocą strony internetowej Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, 

dzięki czemu uzyskano dodatkową ilość uczestników badania w stosunku do pierwotnych 

założeń, co prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 36. Procentowy rozkład badanych podmiotów 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Według założenia metodologii, w badaniu uczestniczyć miało 80 respondentów,  

a w efekcie końcowym uzyskany rezultat to 94 respondentów. Wśród zwiększonej liczby 

badanych znalazły się głównie organizacje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego   

z obszaru powiatów suwalskiego i augustowskiego, a zmniejszony wskaźnik badanych 

występuje w grupie lokalnych grup działania i instytucji kultury powiatu sejneńskiego. 

 

Wnioski i sugestie: 

Ważnym wnioskiem wynikającym z samej procedury realizacji badań jest konieczność 

prowadzenia przy każdej okazji szerokich działań informacyjnych wśród podmiotów  

i społeczności lokalnej, pokazujących jak duże znaczenie dla promocji i rozwoju zarówno 
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pojedynczych jednostek, jak i regionu ma nie tylko planowanie działań promocyjnych, ale 

także systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ewaluacja informacji o podejmowanych 

przedsięwzięciach. Zaobserwowaną przyczyną trudności w uzyskaniu wypełnionych ankiet, 

był najczęściej problem rozproszenia informacji w obrębie różnych struktur danej jednostki 

lub też brak danych, które nie zostały odnotowane w ślad za prowadzonymi działaniami. 

W związku z powyższym wydaje się być bardzo istotne, aby upowszechnić niniejsze 

rezultaty badań wśród podmiotów, które zaangażowały się nawet mimo oporów w proces 

badawczy, aby widziały rezultaty swojej pracy i mogły je efektywnie wykorzystać w swojej 

działalności. 

 

Ocena ważności promocji i jej obecnego stanu dla obszaru 

Ankietowane podmioty mają w większości (blisko 90%) świadomość ważnej roli 

działań promocyjnych w rozwoju gospodarczym i poprawie jakości życia mieszkańców 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Nieco słabiej badane podmioty oceniły ważność 

promocji w działaniach własnych – 60% badanych przyznało wagę najwyższą (5), a ponad 

20% wagę 4-punktową. Natomiast ostateczna ocena aktualnego stanu promocji Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego wypadła bardzo słabo. Tylko ds. 3% badanych oceniło promocję 

jako bardzo dobrą, około 30% jako dobrą, ponad 40% tylko jako dostateczną, a pozostała 

część jako niedostateczną i mierną.  

 

Wnioski i sugestie: 

Z powyższego wyraźnie widać, że istnieje wysoka świadomość potrzeby promocji 

regionu dla jego skutecznego rozwoju społeczno-gospodarczego (przy czym już w mniejszym 

stopniu podejmuje się działania promocyjne w obrębie realizowanych zadań poszczególnych 

podmiotów), a obecny stan całości promocji analizowanego obszaru ocenia się bardzo 

krytycznie. Taka ocena i prezentowane podejście badanych wskazuje, że efektywność 

dotychczasowej promocji jest niewielka, pomimo deklarowanego przez badane podmioty 

dużego w nią zaangażowania. 
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Jakość kadry prowadzącej promocję – zatrudnienie specjalistów ds. promocji  

i marketingu  

76% badanych nie zatrudnia wyspecjalizowanej kadry zajmującej się marketingiem  

i promocją. Jako powód braku zatrudnienia fachowców w tej dziedzinie zdecydowanie na 

pierwszym miejscu (łącznie 56%) wskazywano względy ekonomiczne (44%) i wiążące się  

z tym kolejne odpowiedzi: brak etatów (10%), za mała jednostka 2%.  

 

Wnioski i sugestie: 

Analiza zatrudniania specjalistów ds. promocji i marketingu przez podmioty publiczne  

i prywatne Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, ważne dla tego obszaru pod względem  

jego promocji, wskazuje wyraźne rozbieżności – pomimo deklarowania dużej wagi promocji,  

dziedzina ta nie jest postrzegana przez zdecydowaną większość jako istotna dźwignia 

rozwoju. Potwierdzają to informacje uzyskane w wywiadach pogłębionych, gdzie 

teoretycznie marketing, promocja, reklama są wyraźnie zaznaczane jako pojęcia, ale z drugiej 

strony myśli się o nich jako o elementach istniejących same z siebie i „samo dziejących się”. 

W wielu jednostkach panuje obiegowe przekonanie: wystarczy, że „ktoś” bez specjalnego 

przygotowania, oderwany na moment od zupełnie innych działań, zrobi „coś”, bez analizy 

dotychczasowych przedsięwzięć we własnej jednostce, w otoczeniu, istniejących trendów, 

bez perspektywicznego planu promocyjnego. Zrobienie „czegokolwiek” uważane jest za 

spełnienie zadań promocyjnych. Powszechnie brakuje planów promocji w perspektywie 

wieloletniej, niejednokrotnie nawet rocznej, a działania promocyjne podejmowane są 

spontanicznie i żywiołowo. Wyjątkiem jest tu tylko niewielka grupa jednostek publicznych  

i prywatnych, natomiast zupełnym ewenementem są dwie organizacje, które podejmują 

działania promocyjne obejmujące swym zasięgiem cały obszar Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego.  

 

Nakłady na promocję 

Blisko 75% badanych wskazało, że ponoszone przez nich roczne wydatki na promocję 

mieszczą się w przedziale do 5 000 zł, przy czym aż 24% spośród nich zaznaczyło, że ich 

budżet roczny na ten cel nie przekracza 1 000 zł. Kolejnych 15% badanych wydaje na 

promocję pomiędzy 5 000 a 10 000 zł, 11% pomiędzy 10 000 a 20 000 zł, a tylko 10% 

przeznacza na działania promocyjne powyżej 20 000 zł. 
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Wnioski i sugestie: 

Najmniej środków na promocję przeznaczają małe obiekty turystyczne oraz samorządy 

gminne a najwięcej ośrodki miejskie Suwałk i Augustowa oraz podmioty pozyskujące środki 

z dofinansowania zewnętrznego. Ogólne wydatki na promocję przy tak dużym obszarze  

i deklarowanym szerokim zakresie promocji (promocja różnych miejsc, nazw, zasobów 

przyrodniczych i kulturowych, turystyki, inwestycji, przedsiębiorczości, działalności własnej 

poszczególnych jednostek, itd.) są stosunkowo niskie. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że 

oprócz niewielkich nakładów na ten cel, najczęściej jest to promocja rozproszona, 

indywidualna, pozycjonująca różne miejsca i nazwy, co zdecydowanie zmniejsza jej 

oddziaływanie i efektywność.  

 

Formy promocji, z których korzystają badane podmioty przy promocji swojej 

działalności 

Najbardziej popularną formą promocji stosowaną przez badane podmioty  

w prowadzonej przez nich działalności jest ciągle formuła tradycyjnych wydawnictw, które są 

publikowane przez 32% badanych, przy czym 25% to typowe wydawnictwa reklamowe,  

a 7% to formuła bardziej okazjonalna w postaci albumów i książek. Wykorzystanie Internetu 

znajduje się na drugim miejscu i deklarowane jest przez 30% ogółu badanych. Na trzecim 

miejscu wskazywane są przez 13% badanych targi, wystawy i imprezy jako istotne formy 

przekazu informacji i promocji. Dalej podaje się media - radio, TV, prasa – łącznie 9%,  

w tym media lokalne 2%; bilbordy i banery 4%, dopiero po nich marketing szeptany (3%) 

oraz jednostkowe przykłady innych form promocji, jak np.  rabaty, promocje, zniżki.  

 

Wnioski i sugestie: 

Analiza wykorzystywanych form promocji pokazuje, że ciągle jesteśmy 

tradycjonalistami i pozostajemy przy standardowych i przy tym dosyć kosztownych 

formułach promocji, jak działalność wydawnicza i uczestnictwo w targach. Pomimo 

powszechnych deklaracji użyteczności i skuteczności, Internet zajmuje dopiero drugą 

pozycję, a już zupełnie nie doceniana jest rola marketingu szeptanego i bezpośrednich 

kanałów komunikacji marketingowej. 
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Przedmiot promocji badanych podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego  

Badanie przedmiotu promocji pokazuje wyraźne, że znaczący odsetek badanych (39%) 

skupia się na wąskim zakresie tzw. promocji własnej. Turystykę, w tym konkretnie 

agroturystykę, promuje 11% badanych. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 

promuje 9% badanych. Kuchnię regionalną promuje 4%, atrakcje turystyczne 3% i tereny 

rekreacyjne 2%. Tylko 4% badanych deklaruję działania promocyjne, które mają wpływ na 

promocję całego regionu Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

 

Wnioski i sugestie: 

Analiza przedmiotu promocji wskazywanego przez badanych nie pozostawia złudzeń, 

że jest to promocja bardzo zindywidualizowana i ograniczona głównie do interesów 

pojedynczych podmiotów, zainteresowanych wąskim zakresem promocji własnej. Dotyczy to  

obszaru miasta, gminy, powiatu, czy też promocji konkretnych imprez własnych, funkcji  

i zadań danej organizacji, czy oferty konkretnego obiektu. Mimo to w przypadku podmiotów 

turystycznych sytuacja jest i tak korzystniejsza dla całego regionu, ponieważ przy ofercie 

usług własnego obiektu zaznaczane są walory i atrakcje oraz, w niektórych przypadkach, 

także usługi bliższego i dalszego otoczenia. Czasami też używana jest nazwa marki (np. 

przyrodniczej czy miejsca) charakterystycznej dla całego obszaru lub dużej jego części.  

 

Hasło lub marka, pod którą promują się podmioty z obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego  

Najbardziej popularnym hasłem/marką, której badane podmioty używają w swoich 

działaniach promocyjnych jest „Suwalszczyzna”. Używa jej 43% badanych, w tym 15% w 

brzmieniu „Suwalszczyzna, kraina jak baśń”. Nazwy promocyjnej „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” używa 12% badanych; „Puszcza Augustowska” 10% badanych; „Augustów”  

i „Sejneńszczyzna” po 9% respondentów. Na kolejnych miejscach jako ważne nazwy 

używane w promocji znalazły się: „Wigierski Park Narodowy” – 8%; Suwalski Park 

Krajobrazowy – 6% i „Ziemia Sejneńska” – 3%.  
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Wnioski i sugestie: 

Analiza przedmiotu promocji wskazywanego przez badanych nie pozostawia złudzeń, 

że jest to promocja bardzo zindywidualizowana i ograniczona głównie do interesów 

pojedynczych podmiotów, zainteresowanych wąskim zakresem promocji własnej, czyli 

obszaru miasta, gminy, powiatu, czy też promocji tylko konkretnych imprez własnych; 

funkcji i zadań danej organizacji, oferty konkretnego obiektu. Mimo to w przypadku 

podmiotów turystycznych sytuacja jest i tak korzystniejsza dla całego regionu, ponieważ przy 

ofercie usług własnego obiektu zaznaczane są walory i atrakcje oraz, w niektórych 

przypadkach, także usługi bliższego i dalszego otoczenia. Czasami też używana jest nazwa 

marki (np. przyrodniczej czy miejsca) charakterystycznej dla całego lub dużej części obszaru. 

 

Grupy docelowe, do których kierowane są obecnie działania promocyjne 

badanych podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Wśród grup docelowych, do których kierowane są obecnie działania promocyjne 

badanych podmiotów z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, najważniejszą stanowi 

rynek turystyczny (43%), postrzegany poprzez indywidualnych klientów (35%) oraz klientów 

grupowych poszukiwanych poprzez biura podróży (8%). Dodatkowo turyści i odwiedzający, 

jako wskazywani poprzez konkretne grupy docelowe adresaci działań promocyjnych, 

znajdują się także w niemałym odsetku w szeroko potraktowanej pozycji „inne”, oraz  

w segmentach: rodziny, emeryci i renciści, młodzież i studenci, uczniowie i szkoły, wszyscy.  

Spośród badanych, szczególnie jednostki samorządowe, parki, placówki kultury i organizacje 

pozarządowe, ze względu na swoją działalność publiczną i statutową, wskazywały jako 

adresatów promocji wewnętrznej mieszkańców regionu (9%), a także poszczególne ich grupy: 

rodziny (13%), młodzież i studentów (8%), osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów 

(4%), uczniów i szkoły, dzieci (po 3%), organizacje pozarządowe, samorządy. Tylko 3% 

podmiotów wskazało inwestorów jako grupę docelową, do której kierowana jest promocja.  

 

Wnioski i sugestie: 

Analiza grup docelowych, do których kierowana jest promocja badanych podmiotów 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, pokazuje wyraźnie, że jest to przede wszystkim rynek 

turystyczny, z którym wiązane są nadzieje na rozwój tego obszaru. Inną ważną grupą są 

mieszkańcy tego regionu, na których słusznie skupia się uwaga szczególnie samorządów,  

a także parków, placówek kultury i organizacji pozarządowych. Młodzież i studenci są 
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kolejnym istotnym segmentem, do którego kierowana jest działalność informacyjno-

promocyjna, co niewątpliwie ma związek z funkcjonującymi w Suwałkach uczelniami oraz 

chęcią przyciągnięcia młodych i wykwalifikowanych kadr. Zaskakująco niski natomiast jest 

odsetek działań promocyjnych skierowanych do inwestorów (tylko 3%), biorąc pod uwagę, że 

chociażby na terenie Suwałk znajduje się znacząca ilość terenów inwestycyjnych, działa tu 

Specjalna Strefa Ekonomiczna i Park Naukowo-Technologiczny. Niewątpliwie wiąże się to 

jednak z pozostałymi obszarami Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, gdzie samorządy 

zarówno miasta Augustów, jak i wielu gmin nie dysponują większą ilością terenów 

inwestycyjnych, natomiast nie ma zintegrowanej ewidencji zasobów inwestycyjnych, a 

prywatni właściciele nie współpracują w tym zakresie z jednostkami samorządowymi. 

 

Struktura promocji krajowej i zagranicznej obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 

Głównym kierunkiem dotychczasowej promocji podmiotów Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego jest terytorium Polski. Tutaj aż 63% badanych kieruje swoje działania 

promocyjne. Zagranicę jako kierunek promocji wskazuje 37% badanych. 

W przypadku promocji krajowej największa koncentracja działań promocyjnych 

obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego dotyczy rynku województwa mazowieckiego, 

a szczególnie Warszawy (26%). Na kolejnym miejscu znajdują się województwo podlaskie – 

21% i ościenne warmińsko-mazurskie – 10%. Województwo śląskie jest uwzględnianie  

w przypadku 7% działań promocyjnych, a dodając do tego Polskę południową (5%) daje to 

łącznie wskaźnik 12%. W 5% wskazywano też kierowanie działań promocyjnych do 

województwa łódzkiego oraz po 4% dla województw: pomorskiego i wielkopolskiego. Blisko 

1/3 działań promocyjnych (32%) ma charakter wielce rozproszony, gdyż są one kierowane na 

obszar całej Polski. 

 

Wnioski i sugestie: 

Podsumowując analizę rynków, na które kierowana jest promocja podmiotów 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego dominuje tu obszar całego kraju, gdyż jest to cel 

działań promocyjnych w przypadku 32% badanych. Świadczy to o dużym stopniu ogólności 

w zakresie przygotowywania i pozycjonowania oferty tego terenu, dla której klientów trochę 

„na oślep” szuka się wszędzie. Jest to wskazówką potrzeby prowadzenia badań 

marketingowych, które pozwoliłyby na lepsze pozycjonowanie terytorialne konkretnych ofert 
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i produktów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Z konkretnych rynków wskazywanych 

przez badanych, ważne miejsce zajmuje Warszawa i województwo mazowieckie (26%), 

województwo podlaskie (21%), Śląsk z pozostałymi obszarami Polski południowej (12%), 

ościenne województwo warmińsko-mazurskie (10%) i obszar łódzki (5%). 

 

Rynki zagraniczne/kraje, do których kierowana obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 

W zakresie rynków zagranicznych, na które obecnie kierowana jest promocja obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, najważniejszym jest najbliższy sąsiad Suwalszczyzny 

– Litwa, wskazywana w przypadku 32 % badanych. Na kolejnym miejscu znajduje się drugi 

sąsiad regionu – Białoruś z 20% wskazań, a następnie Obwód Kaliningradzki Federacji 

Rosyjskiej i Niemcy – po 17% wskazań. Respondenci wskazywali też branie pod uwagę w 

działaniach promocyjnych takich krajów, jak: Ukraina i kraje Beneluksu - po 7%; Łotwa 

(5%); Czechy i Słowacja (po 4%); Skandynawia, Francja, Estonia (po 3%).  

 

Wnioski i sugestie: 

Powyższe analizy pokazują, że dostrzegana jest na dzień dzisiejszy waga prowadzenia 

promocji na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych sąsiadów - 

76% wskazań, w tym Litwa 32%, Białoruś 20% i Obwód Kaliningradzki 17%. Na kolejnym 

miejscu znajdują się kolejni sąsiedzi Polski: Niemcy – 17%, Ukraina – 7%, Czechy  

i Słowacja – po 4%. Ważnymi rynkami są także kraje Beneluksu (7%) i Skandynawia (3%). 

 

W jakich językach są publikowane materiały promocyjne Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 

Duża część, bo aż 39% materiałów promocyjnych, publikowana jest tylko w języku 

polskim, a kolejną pozycję zajmuje uniwersalny, jak powszechnie uważa się, język angielski 

(30% wskazań). Pomimo, że 32% badanych wskazuje na prowadzenie promocji skierowanej 

na rynek litewski, tylko 12% materiałów publikowanych jest w tym języku, co zdecydowanie 

pokazuje istniejący brak spójności w działaniach promocyjnych podmiotów Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego. Podobna niespójność występuje w przypadku języka rosyjskiego 

– wskazuje używanie go w swoich działaniach promocyjnych 8% badanych, podczas gdy 

rosyjskojęzyczne rynki: Obwodu Kaliningradzkiego i białoruski jako kierunki promocji 

uzyskały łącznie 37% wskazań. W przypadku języka niemieckiego - 17% badanych 
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przekazuje na ten rynek swoją ofertę, ale tylko 10% używa języka niemieckiego w prezentacji 

tejże oferty.  

 

Wnioski i sugestie: 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest powszechnie panujące stereotypowe przekonanie, 

że problem rozwiązuje używanie „uniwersalnego” języka angielskiego i że to odbiorca oferty 

powinien włożyć trud, aby ją zrozumieć. Nie bierze się zatem pod uwagę faktu, że na 

współczesnym, konkurencyjnym rynku dominuje podaż, a nie popyt i że to klient, a nie 

dostawca usług czy produktów ma rolę dominującą i uprzywilejowaną. 

 

Skuteczność i trwałość działań promocyjnych obszaru Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 

W trakcie prowadzenia badań, ponad połowa respondentów (56%) przyznała, że nie 

prowadzi badania skuteczności i trwałości prowadzonych działań promocyjnych. Natomiast 

44% badanych zadeklarowało stosowanie narzędzi monitorujących swoją promocję.  

 

Wnioski i sugestie: 

Jest to niewątpliwie wskaźnik sugerujący konieczność podjęcia działań z jednej strony 

uświadamiających ważność, a z drugiej wspierających konkretne działania w zakresie 

monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań promocyjnych na obszarze Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego. 

 

Metody badania skuteczności prowadzonych działań promocyjnych obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Jako źródła wiedzy o skuteczności prowadzonych działań promocyjnych przez badane 

podmioty z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego wskazywane są głównie bliżej 

nieokreślone „badania własne”, na które wskazuje 73% respondentów. 17% respondentów 

deklaruje, że sięga do ogólnodostępnych statystyk, żeby ocenić skuteczność i trwałość 

promocji swojej działalności.  

 

Wnioski i sugestie: 

Jak możemy wnioskować, dzieje się to głównie poprzez pryzmat oceny  

w ogólnodostępnych statystykach skuteczności ogólnej promocji obszaru Pojezierza 
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Suwalsko-Augustowskiego, gdyż nie występuje w nich indywidualna ocena promocji 

poszczególnych jednostek. 

 

Czynniki decydujące o wyborze form i narzędzi promocji obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego 

Blisko połowa badanych podmiotów (ok. 45%) wybiera formy i narzędzia 

prowadzonej promocji na podstawie własnej intuicji, natomiast kolejnych 28% badanych 

deklaruje, że prowadzi własne badania i obserwacje dotyczące skuteczności poszczególnych 

narzędzi i form promocji i że na ich podstawie podejmuje kolejne działania promocyjne. 

Tylko 22% spośród badanych podmiotów bazuje na informacjach, wiedzy i doświadczeniu 

zewnętrznemu, przy czym 7% podejmuje inicjatywę konsultacji działań promocyjnych ze 

specjalistami ds. promocji i marketingu, a 15% stara się dotrzeć do badań i analiz 

prowadzonych w tej dziedzinie przez inne podmioty. 

 

Wnioski i sugestie: 

Taki stan rzeczy pokazuje potrzebę prowadzenia systematycznych badań skuteczności 

stosowanych form i narzędzi promocji oraz ich trwałości dla całego obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego, a także podejmowania działań informacyjnych wśród podmiotów 

prowadzących promocję, aby było jak najmniej przypadkowości w tym zakresie, biorąc pod 

uwagę, że nie tylko nakłady na promocję są bardzo ograniczone, ale i około 76% badanych 

podmiotów nie zatrudnia fachowej kadry ds. promocji i marketingu. 

 

Najczęściej wykorzystywane narzędzia promocji i kanały komunikacji  na 

obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

W przypadku 14% badanych ważnym kanałem komunikacji marketingowej jest kontakt 

bezpośredni z klientem (7%) i przekazywana opinia gości (7%). W przypadku 8% badanych 

ważnym narzędziem w skutecznej i trwałej promocji jest strategia marketingowa  

i doświadczenie zawodowe (7%), co świadczy o profesjonalnym charakterze podejścia do 

działań promocyjnych. Dla 8% respondentów głównym narzędziem służącym promocji jest 

pozyskanie środków zewnętrznych, a kolejnych 8% deklaruje wykorzystanie wszystkich 

dostępnych narzędzi promocji i kanałów komunikacji.  
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Wnioski i sugestie: 

Przy ocenie najczęściej wykorzystywanych narzędzi promocji i kanałów komunikacji 

badane pomioty obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego nie wykazywały szczególnie 

dominujących elementów. Mniej więcej taką samą wartość procentową uzyskały wskazania 

wielu różnych narzędzi i kanałów, a wśród nich: produkty regionalne (8%), zespoły ludowe 

(8%), Muzeum Wigier jako wyróżnik oryginalnej prezentacji regionu i oferty (7%). 24% 

wskazań wiąże się z  wykorzystywaniem sugestii różnych grup klientów i partnerów 

społecznych. 

 

Umiejętność wykorzystania narzędzi internetowych w dotychczasowej promocji 

regionu 

Analizując zakres wykorzystania Internetu w promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego wyraźnie widać, że dominującym elementem jest strona internetowa, którą 

wskazuje 30% badanych. Na kolejnym miejscu znajdują internetowe portale branżowe (19%), 

a następnie banery reklamowe (14%), a następnie TV internetowa (9%), fora i blogi 

(odpowiednio 8-7%) oraz mailing (6%). W mniejszym stopniu wykorzystywane są artykuły 

sponsorowane i filmy emitowane w Internecie (po 2%) oraz w znikomym procencie 

pozycjonowanie i serwisy społecznościowe, w tym reklama na Facebooku.  

 

Wnioski i sugestie: 

Z powyższej analizy wynika, że Internet wykorzystywany jest głównie w jego 

najbardziej powszechnej formule, jaką są strony i portale internetowe, natomiast słabo służą 

promocji bardzo popularne, efektywne internetowe narzędzia komunikacji bezpośredniej, 

celowane do konkretnych grup odbiorców. Jak wynika z wywiadów bezpośrednich jedną  

z przyczyn tego stanu rzeczy jest ciągle słaba znajomość powyższych narzędzi internetowych 

wśród osób zajmujących się bezpośrednio promocją. 

 

Promocja uczelni obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Spośród dwóch uczelni funkcjonujących na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego zdecydowanie wyróżnia się w działaniach promocyjnych własnej 

działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Dobrze prowadzona jest 

strona internetowa uczelni, widoczna jest reklama w radiu, prasie i telewizji. Uczelnia 

organizuje spotkania w szkołach z uczniami klas maturalnych. Organizowane są także akcje 
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na terenie uczelni, na które zapraszani są uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich Suwałk  

i regionu. 

W przypadku Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego w Augustowie promocja uczelni jest znacznie mniej widoczna. Uczelnia 

głównie zamieszcza ogłoszenia na regionalnych stronach internetowych, publikuje banery, 

ulotki i plakaty. 

 

Promocja oferty inwestycyjnej obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Pomimo, że w trakcie badań bezpośrednich tereny i obiekty pod inwestycje zostały 

zgłoszone przez kilkanaście podmiotów, promocja oferty inwestycyjnej obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego prowadzona jest głównie przez 3 podmioty: Miasto Suwałki, Park 

Naukowo-Technologiczny i Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną.  

Miasto Suwałki szeroko prezentuje ofertę inwestycyjną na ze swojego obszaru na 

stronie internetowej UM - oddzielny rozdział „dla przedsiębiorcy”, zakładka „Inwestuj u nas” 

(Folder inwestycyjny, oferty inwestycyjne). Informacje dla inwestorów są zamieszczone  

w językach: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim. Park Naukowo – Technologiczny 

Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. oferuje na swojej stronie www atrakcyjne działki 

inwestycyjne na terenach posiadających pełne uzbrojenie. Oferta jest skierowana szczególnie 

do firm innowacyjnych działających w obszarze zaawansowanych technologii. Suwalska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna na stronie www prezentuje ofertę inwestycyjną na obszarze 

strefy w kilku językach.  

Oprócz tego krótką informację o ofercie inwestycyjnej na stronie www zamieszcza 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Miasto Lipsk (oferta zaprezentowana w języku 

polskim i angielskim, chociaż ostatnia data aktualizacji oferty to 2011r.). Pozostałe 

samorządy nie publikują na swoich stronach internetowych informacji o ofercie dla 

inwestorów. 
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Zestawienie wydanych materiałów promocyjnych w ostatnich 3 latach, wydanych 

przez badane podmioty, które zgodziły się upublicznić informację. 

 

Powiat suwalski 

 
 

Nazwa / opis Nakład  

1.  LGR Pojezierza 
Suwalsko-
Augustowskiego 

Przewodnik Wędkarski  1 500 

2.  LGR Pojezierza 
Suwalsko-
Augustowskiego 

Katalog wystawców Międzynarodowych Targów Turystycznych  
i Wędkarskich Expo Sejny  

1 000 

3.  SIRT Baśnie Suwalszczyzny (w j. polskim i j. angielskim) 2 000 

4.  SIRT Wypoczynek na wsi. Mapa turystyczna. 5 000 

5.  SIRT Suwalszczyzna i Poniemnie. Kraina jak baśń. Przewodnik po 
pograniczu polsko-białoruskim.(w j. polskim, białoruskim, 
rosyjskim, angielskim, niemieckim, litewskim) 

10 000 

6.  SIRT Suwalszczyzna i Mazury. Pakiet: Miejsca odwiedzenia warte, 
Pamiątki regionalne, Przystanki kulinarne, Rękodzieło i tradycje, 
Dzikie Mazury 

10 000 

7.  SIRT Suwalszczyzna. Kraina jak baśń. Przewodnik po ziemi 
augustowskiej, sejneńskiej, suwalskiej. (w j. polskim, angielskim, 
niemieckim, francuskim, rosyjskim) 

2 000 

8.  SIRT 9 Cudów Suwalszczyzny. Przewodnik. (w j. polskim, angielskim, 
niemieckim, litewskim) 

10 000 

9.  SIRT Pakiet powitalny Suwalszczyzny. Miejsca odwiedzenia warte i 
paszport wędrowca (w j. polskim, litewskim, angielskim, 
niemieckim) 

10 000 

10.  SIRT Suwalszczyzna dla aktywnych. Przewodnik. (w j. polskim, 
angielskim, niemieckim, litewskim) 

10 000 

11.  SIRT Mapa turystyczna. Punkty IT, atrakcje regionu, szlaki i ścieżki. (w 
j. polskim i rosyjskim) 

5 000 

12.  SIRT Mapa turystyczna. Grodzieńszczyzna i Suwalszczyzna. Kanał 
Augustowski. (w j. polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, 
litewskim) 

10 000 

13.  SPK Ulotka „Aktywny wypoczynek w SPK”  2 000 
każdego 
roku 

14.  SPK Wędrówki edukacyjne – ścieżki przyrodnicze Lokalnych 
Ośrodków Edukacji Ekologicznej przy parkach krajobrazowych 
województwa podlaskiego 

3000 

15.  SPK Mapa Suwalskiego Parku Krajobrazowego 1:50 000 1000 

16.  SPK Krajobrazy Podlasia – gazetka o parkach krajobrazowych 
województwa podlaskiego 

3000 

17.  SPK XXXV lat SPK – materiały pokonferencyjne 1000 

18.  SPK Broszura „Agroturystyka w SPK” 1000 

19.  SPK Ulotka zakazy obowiązujące na terenie SPK 1000 

20.  SPK Broszura o jeziorze Hańcza – 50 lat jeziora Hańcza 1000 

21.  SPK Notatnik przyrodnika – parki krajobrazowe i obszary chronionego 
krajobrazu Podlasia 

1000 

22.  SPK Broszura „Rośliny chronione SPK” 1000 

23.  SPK Broszura „Rośliny zielarskie SPK”  1000 



 

 116 

24.  SPK Pocztówka 50 lat rezerwatu Jezioro Hańcza 1000 

25.  SPK Ulotka Lokalne Ośrodki Edukacji Ekologicznej  3000 

26.  SPK Folder o Suwalskim Parku Krajobrazowym 500 

27.  SPK Broszura tradycyjne sady przydomowe  1000 

28.  SPK Wspomnienia o Stanisławie Józefie Wosiu 1000 

29.  SPK Broszura „Pokochajmy nietoperze” 1000 

30.  SPK Torby lniane LOEE 1000 

31.  SPK Torby lniane „Kto odpady segreguje ten przyrodę uratuje” 1000 

32.  WPN  Kwartalnik Wigry 8tys. x 5 
lat = 40tys. 
sztuk 

33.  WPN  Kwartalnik Na miedzy  4tys. x 4 
lata 
=16tys. 
sztuk 

34.  WPN  Kwartalnik Wigierek  4tys. x 4 
lata 
=16tys. 
sztuk 

35.  WPN Ulotki o ofercie turystycznej, edukacyjnej, Muzeum Wigier  ok.5 tys 
sztuk 

36.  Filipów  Ulotka informacyjna n/t gminy  1000 

37.  Filipów  Książka „ Dolina Rospudy” 100 

38.  Filipów  Wirtualny spacer na str. UG Filipów www.filipow.pl   

39.  Jeleniewo  Wydanie folderu poświęconego historii Jeleniewa 1000 

40.  Jeleniewo  W 2014 r. opracowanie materiałów promocyjnych związanych z 
utworzeniem Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach – foldery, 
filmik 

5000 

41.  Gmina Suwałki  Monografia Gminy 2000 

42.  Gmina Suwałki  Foldery  2000 

43.  Gmina Suwałki  Drobne gadżety promocyjne 1000 

44.  UG Szypliszki  W dolinie Szelmentki od świtu do zmierzchu 1000 

45.  UG Szypliszki  Na pograniczu- gmina Szypliszki 1000 

46.  UG Szypliszki  Gmina Szypliszki- publikacja multimedialna  1000 

47.  UG Raczki ,,Miasteczko nad Rospudą” – rys historyczny miejscowości 
Raczki 

500 

48.  UG 
Bakałarzewo 

 Folder promocyjny „Bakałarzewo skarb Suwalszczyzny” 500 

49.  UM Suwałki mapa atrakcji Suwalszczyzny 6000 

50.  UM Suwałki Aktywne Suwałki 5000 

51.  UM Suwałki Plan Suwałk 5000 

52.  UM Suwałki Gazetka turystyczna LATO 2013 3800 

53.  UM Suwałki Suwalskie ścieżki kulturowe (folder) 1500 

54.  UM Suwałki Suwalskie ścieżki kulturowe (ulotka) 3000 

55.  UM Suwałki Produkty turystyczne EGO SA „Zobacz i zaciekaw się”, 
„Rozsmakuj się”, „Naszą naturą jest zdrowie” 

1500 

56.  UM Suwałki Kalendarz imprez EGO SA 10000 

57.  UM Suwałki Broszura promująca obszar EGO SA 10000 

58.  UM Suwałki Przewodnik EGO SA „Kraina pięciu miast, kraina pięciu zmysłów” 10000 



 

 117 

59.  UM Suwałki Mapa turystyczna EGO SA „Kraina pięciu miast, kraina pięciu 
zmysłów” 

11000 

60.  UM Suwałki Suwałki wczoraj i dziś   

61.  UM Suwałki Raport o stanie miasta. Suwałki 2009 300 

62.  UM Suwałki Raport o stanie miasta. Suwałki 2010 200 

63.  UM Suwałki Raport o stanie miasta. Suwałki 2011 200 

64.  UM Suwałki Raport o stanie miasta. Suwałki 2012 200 

65.  UM Suwałki Folder inwestycyjny 1000 

66.  UG Wiżajny  Jezioranki z Wiżajn 1000 

67.  UG Wiżajny  Gmina Wiżajny zaprasza 7000 

68.  UG Wiżajny  Wiżańskie klimaty 1100 

Powiat sejneński 

1.  UG Sejny  Gabloty informacyjne 2 

2.  UG Sejny  Tablice informacyjne 1 

3.  UG Sejny  albumy 120 

4.  Starostwo Sejny  Folder Powiat Sejneński 4000 

5.  Starostwo Sejny  Sejneńszczyzna w obiektywie profesjonalistów i amatorów 5000 

6.  Starostwo Sejny  Dziedzictwo Kulturowe Sejneńszczyzny 300 

7.  Starostwo Sejny Sejneńszczyzna w fotografii 1000 

8.  Starostwo Sejny Kubki  1000 

9.  Starostwo Sejny Breloczki 500 

10.  Starostwo Sejny Notesy  500 

11.  Starostwo Sejny Torby materiałowe 1000 

12.  Starostwo Sejny Torby papierowe 1000 

13.  Starostwo Sejny Długopisy 1000 

14.  Starostwo Sejny Pocztówki (12 rodzajów po 1000 szt.) 12000 

15.  Krasnopol  Książeczka ( folder)  1000 

16.  Krasnopol  Folder składany  5000 

17.  Krasnopol  widokówki 4000 

18.  UG Giby  Biuletyn informacyjny o przyrodzie gminy Giby i rejonu 
orańskiego” 

2000 

19.  UG Giby „Biuletyn informacyjny gminy Giby i rejonu orańskiego. 2000 

20.  UG Giby Kalendarz biurowy na 2011 rok w dwóch językach: polskim i 
litewskim. 

1000 

21.  UG Puńsk  Album „Urok ziemi Puńskiej i Łoździejskiej” (w trzech językach 
PL, LT, ENG) 

2500 

22.  UG Puńsk  Trasy turystyczne w rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk (w trzech 
językach PL, LT, ENG) 

2500 

23.  UG Puńsk  Najciekawsze obiekty turystyczne w rejonie Lazdijai (Łoździeje) i 
Gminie Puńsk (w trzech językach PL, LT, ENG) 

2500 

24.  UG Puńsk Mapa Gminy Puńsk i Samorządu Rejonu Łoździeje (każdy 
egzemplarz w trzech językach PL, LT, ENG) 

25000 

25.  UG Puńsk Agroturystyka w Rejonie Łoździeje i Gminie Puńsk(w trzech 
językach PL, LT, ENG) 

5000 

26.  UG Puńsk Podstawy wiedzy o przedsiębiorczości (w trzech językach PL, LT, 
ENG) 

500 

27.  UG Puńsk Najpiękniejsze wydarzenia kulturalne w Rejonie Alytus i Gminie 
Puńsk (każdy egzemplarz w trzech językach PL, LT, ENG) 

1000 
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28.  UG Puńsk Mapa w ramach projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej 
współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i 
Samorządem Lazdijai” 

250 

29.  UG Puńsk Mapa „Kreatywność przemysłowa na terenach przygranicznych” 1500 

30.  UG Puńsk Katalog „przedsiębiorczość na pograniczu polsko-litewskiem”(w 
trzech językach PL, LT, ENG) 

1500 

31.  UG Puńsk Architektoniczne dziedzictwo kulturowe (każdy egzemplarz w 4 
językach: PL, LT, ENG, RUS) 

6000 

32.  UG Puńsk Mapa „Dziedzictwo kulturowe” (każdy egzemplarz w 4 językach: 
PL, LT, ENG, RUS) 

  

Powiat augustowski 

1.  Płaska  Przewodniki turystyczne  2500 

2.  Płaska  Mapy  2500 

3.  Płaska  Albumy 500 

Gmina Bargłów Kościelny 

1.  Bargłów 
Kościelny 

 Folder o Gminie Bargłów Kościelny  2000 

2.  BPN  Folder „Ścieżki przyrodnicze BbPN” 3000 

3.  BPN  Folder „Szlaki kajakowe BbPN” 3000 

4.  BPN  Folder „Rowerem przez Dolinę Biebrzy” 3000 

5.  BPN Folder „Gościnna Biebrza” 3000 

 

Strony internetowe promujące Suwalszczyznę 

1. www.lgr-pojezierze.eu 

2. www.basniowasuwalszczyzna.pl  

3. www.krainajacwingow.pl 

4. www.suwalki-turystyka.info.pl 

5. www.suwalszczyzna-jakbasn.pl 

6. www.wigry.win.pl 

7. www.spk.org.pl 

8. www.bpn.com.pl 

9. www.sot.suwalszczyzna.eu   

10. www.klasterturystyczny.pl 

11. um.suwalki.pl/dla-turysty/ 

12. www.turystyka.powiat.suwalski.pl 

13. www.suwalszczyzna.com.pl  

14. www.suwalszczyzna.net  

15. www.dawna-suwalszczyzna.com.pl 

16. www.atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-suwalszczyzna.htm 

17. www.turystyka-polska.pl/regiony/Suwalszczyzna 
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Analiza pozycjonowania  Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego - Suwalszczyzny 

w Google 

 

Niniejsza analiza zaprezentowana została w oparciu o raport z badań „Suwalszczyzna 

jako marka turystyczna”
6
. W badaniach tych wykorzystano metodę analizy danych zastanych 

przeprowadzoną w oparciu o narzędzia Google, głównie Google Trends, wsparte narzędziami 

Google AdWords oraz Google Insigts. Google Trends to narzędzie pozwalające ocenić 

natężenie zapytań wpisywanych przez użytkowników Internetu w wyszukiwarkę Google.  

Z jego pomocą możliwe jest porównywanie jak często poszczególne słowa, frazy, czy 

zapytania są wpisywanych w wyszukiwarkę. Można również sprawdzić, w jakich miesiącach, 

czy latach były one wpisywane częściej, a w jakich rzadziej, a także sprawdzić, w jakich 

krajach, regionach, czy miastach, a także w jakim języku były wpisywane najczęściej.  

Z pomocą Google Trends zbadane zostało, czy w ogóle (a jeśli tak, to jak często, kiedy  

i gdzie) Internauci wpisują w wyszukiwarkę słowa takie jak Suwalszczyzna, Dolina Biebrzy, 

Pojezierze Suwalskie,  Ziemia Sejneńska. Sprawdzono również, które z nich wpisywane jest 

najczęściej i jak ich popularność ma się to do popularności innych miejsc turystycznych  

w Polsce.  

Dzięki danym uzyskanych w ten sposób (np. informacjom o tym, kiedy internauci 

zaczynają wyszukiwać słowa i frazy związane z turystyką) możliwe jest opracowanie sugestii 

dotyczących kampanii prowadzonych w Internecie np. tego, w jakim okresie należy 

wystartować, czy zintensyfikować kampanię. A kampanie i działania prowadzone  

w Internecie mogą okazać się bardzo skuteczne, bo jak pokazały wyniki ankiet oraz 

wywiadów, Internet jest bardzo ważnym źródłem informacji dotyczących turystyki.  

 

                                                
6 A. Kuczyńska, P. Kłobukowski, red. K. Głomb, „Suwalszczyzna jako marka turystyczna” Raport z badań. Stowarzyszenie 

„Miasta w Internecie”, Warszawa, styczeń 2012 r. 
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Wykres 37. Zapytania o Suwalszczyznę w wyszukiwarce Google 

Wyniki dla słowa „Suwalszczyzna” (dla wszystkich lat i regionów objętych w narzędziu Google Trends). 

 

 

 

Źródło: Google Trends 

 

Internauci na całym świecie najczęściej poszukują informacji o Suwalszczyźnie  

w okresie wakacyjnym. Wzrost zapytań o Suwalszczyznę jest wtedy bardzo wyraźny.  

Jednak na przestrzeni lat (2007-2011), widoczna jest tendencja spadkowa wyszukiwania 

słowa „Suwalszczyzna”. Choć zapytania o Suwalszczyznę w okresie urlopowym co roku 

wzrastają, jednak co roku wzrost zapytań jest coraz mniejszy. Sugeruje to wyraźną potrzebę 

prowadzenia intensywnych działań promocyjnych dla marki Suwalszczyzna. 

Słowo „Suwalszczyzna” w latach 2007-2011 było wpisywane w wyszukiwarkę Google 

głównie przez osoby korzystające z Internetu w Polsce, ale także przez internautów z Wielkiej 

Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, jednak w dużo mniejszym stopniu. Hasło było  

najczęściej wpisywane w języku polskim, sporadycznie w języku angielskim. 
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Wykres 38. Wyniki dla słowa „Suwalszczyzna” (wyniki dla Polski, wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends)  

 

 

Źródło: Google Trends 

 

Gdy analiza z pomocą narzędzia Google Trends została ograniczona do Polski, można 

zaobserwować podobną tendencję. Zapytania polskich internautów o Suwalszczyznę są 

kierowane do wyszukiwarki Google głównie w okresie wakacyjnym. I również w tym 

przypadku obserwujemy spadek zainteresowania Suwalszczyzną na przestrzeni kolejnych lat 

(2008-2011).  

Informacji o Suwalszczyźnie poszukują najczęściej internauci z województwa 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Najczęściej są to internauci  

z Suwałk, Białegostoku, Olsztyna i Warszawy, co stanowi potwierdzenie informacji  

o tym, że najczęściej do województwa podlaskiego podróżują osoby z województwa 

mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 
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Wykres 39. Wyniki dla słowa „Suwalszczyzna” (wyniki dla Polski, rok 2011). 

 

Źródło: Google Trends  

 

Gdy analiza została ograniczona do jednego roku (2011), widać wyraźniej, kiedy 

dokładnie polscy internauci zaczynają wyszukiwać słowo Suwalszczyzna. Wyraźny wzrost 

zapytań następuje pod koniec kwietnia oraz w czerwcu, lipcu i sierpniu. Wzrost zapytań pod 

koniec kwietnia jest najprawdopodobniej związany z planowaniem wyjazdów na weekend 

majowy. Potwierdzają to też osoby związane z branżą turystyczną na Suwalszczyźnie, 

mówiący o tym, że turyści (a zatem i sezon turystyczny) zaczynają pojawiać się u nich 

częściej od majowego weekendu, a najwięcej osób odwiedza ich od końca czerwca do końca 

sierpnia.  

Miesięczne wyszukiwania słowa „Suwalszczyzna” w 2011 roku wynosiły średnio  

14 800. W związku z tym Google AdWords określa poziom konkurencyjności tego słowa 

jako „niski”. Dla porównania, średnie miesięczne wyszukiwania słowa „wakacje”  

w wyszukiwarce Google w 2011 roku wyniosły 1 500 000.  
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Krainy w wyszukiwarce Google 

 

Wykres 40. Wyniki dla słowa „Suwalszczyzna”, lata 2010-2011. 

 

 

 

Źródło: Google Insights 

 

Wykres 41. Regiony, z których pochodzą wyszukania hasła „Suwalszczyzna” w wyszukiwarce Google. 

 

Źródło: Google Insights 
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Wykres 42. Regiony, z których pochodzą wyszukania hasła „Pojezierze Suwalskie” w wyszukiwarce Google 

 

Źródło: Google Insights  

 

Powyższe wykresy obrazują popularność 4 krain w wyszukiwarce Google w roku 2010 

i 2011. Niebieska linia trendu pokazuje popularność hasła „Suwalszczyzna”.  

Spośród pięciu haseł: Dolina Biebrzy, Ziemia Sejneńska, Puszcza Knyszyńska, 

Pojezierze Suwalskie i Suwalszczyzna, wyszukiwane są jedynie Suwalszczyzna (głównie  

w okresie wakacyjnym) i Pojezierze Suwalskie. Pozostałe frazy określające 4 krainy są  

w wyszukiwarce Google jeszcze mniej popularne, niż Suwalszczyzna, a ponieważ są 

marginalnie wyszukiwane w wyszukiwarce Google, nie zostały ujęte na wykresie. Sugeruje 

to, że potencjał marki Suwalszczyzna mimo wszystko ma istotne znaczenie marketingowe. 

Hasło „Suwalszczyzna” jest wyszukiwane przede wszystkim przez mieszkańców 

województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. „Pojezierze 

Suwalskie” jest wyszukiwane przede wszystkim przez osoby z województwa mazowieckiego. 
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Suwalszczyzna a inne miejsca turystyczne  

 

Wykres 43. Wyniki dla haseł „Suwalszczyzna”, „Mazury”, „Morze Bałtyckie”, „Bieszczady”, „Białowieża” (wyniki 

dla Polski, wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends). 

 

 

Źródło: Google Trends 

 

Mniejsze zainteresowanie Suwalszczyzną widzimy, gdy sprawdzamy popularność 

Suwalszczyzny, Mazur, Morza Bałtyckiego, Bieszczad i Białowieży w wyszukaniach 

polskich internautów. Najczęściej polscy internauci poszukują informacji o Mazurach. 

Popularnym hasłem wpisywanym do wyszukiwarki Google są również Bieszczady. Morze 

Bałtyckie i Białowieża osiągają podobny wynik. Najrzadziej wyszukiwane hasło to 

Suwalszczyzna. 

 

Wykres 44. Wyniki dla haseł „Kanał Augustowski”, „Czarna Hańcza”, „Rospuda”, „Wigry”, „Biebrza” (wyniki dla 

Polski, wszystkie lata objęte narzędziem Google Trends). 

 

 

Źródło: Google Trends 
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Spośród atrakcji turystycznych Suwalszczyzny najczęściej polscy internauci wyszukują 

informacje na temat Wigier. Mniej, ale również popularnym hasłem wpisywanym  

w wyszukiwarkę jest Biebrza. Popularna, choć w jeszcze mniejszym stopniu jest również 

Rospuda (wyraźny wzrost wyszukań Rospudy w 2007 był związany z zagrożeniem przyrody 

Doliny Rospudy budową obwodnicy Augustowa). Najrzadziej wyszukiwany jest Kanał 

Augustowski i Czarna Hańcza. 

 

Wnioski i sugestie 
 

1. Ponieważ badani Polacy pytani o główne źródła informacji o turystyce wymieniają 

przede wszystkim znajomych i Internet, niezbędna jest obecność oferty turystycznej 

Suwalszczyzny w Internecie (nie tylko na konkretnej stronie internetowej, ale również 

w portalach społecznościowych i portalach związanych z turystyką), a w kampaniach 

związanych z turystyką Suwalszczyzny niezbędne jest uwzględnienie kampanii 

internetowej.  

2. Suwalszczyzna jest wyszukiwana w wyszukiwarce Google rzadziej niż Mazury, 

Morze Bałtyckie, Bieszczady czy Białowieża. Co również ważne, w kolejnych latach 

słowo Suwalszczyzna jest wyszukiwane coraz rzadziej. Aby zwiększyć świadomość 

marki i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców rekomendowane jest przeprowadzenie 

szerokiej, świadomościowej kampanii reklamowej.  

3. Poza kampanią odsłonową (opartą o zauważalne formaty takie jak na przykład triple 

billboard), wykorzystywaną powszechnie przy kampaniach świadomościowych czy 

wizerunkowych oraz kampanią opartą o linki sponsorowane (które pozwolą na 

bezpośrednie przekierowanie ruchu na wybraną stronę internetową związaną  

z Suwalszczyzną z innych większych, zasięgowych witryn), niezbędne jest 

przeprowadzenie kampanii w wyszukiwarce Google.  

4. Rekomenduje się działania w postaci SEM (Search Engine marketing), czyli 

marketingu w wyszukiwarkach, jak np. kampanie linków sponsorowanych, 

pozycjonowanie, optymalizacja stron, linki płatne za kliknięcie, aby strony związane  

z Suwalszczyzną uzyskiwał jak najlepsze wyniki wyszukania na wybrane słowa, które 

użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę.  
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5. Działania w postaci SEO (Search Engine Optimization), czyli pozycjonowanie, 

powinny być wdrażane jak najwcześniej, najlepiej od początku zaistnienia strony 

internetowej związanej z Suwalszczyzną w sieci. Ponieważ na pojawienie się danej 

strony wśród organicznych wyników wyszukiwania wpływa wiele czynników, 

których optymalizacja jest długotrwałym, często wielomiesięcznym procesem, 

rekomenduje się – zwłaszcza na początku kampanii reklamowej Paid Search.  

6. W przypadku promocji stron, czy portali, najlepszym miejscem promocji będzie 

wyszukiwarka Google. Paid Search pozwala na pojawienie się witryny na pierwszej 

stronie widocznych wyników wyszukiwania. Ponadto formaty wykorzystywane przy 

kampaniach przeprowadzanych w modelu Paid Search są zauważalne i dobrze 

klikalne, bezpośrednio przekierowują użytkowników na promowaną stronę.  

7. Kampania powinna być zintensyfikowana pod koniec kwietnia (gdy Polacy wyszukują 

informacje na temat wyjazdów na majowy weekend) oraz od końca czerwca  

i w okresie wakacyjnym.  

 

Opis i analiza dotychczasowych działań promocyjnych Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego - Suwalszczyzny na najważniejszych dla regionu rynkach 

zagranicznych 

Niniejsza analiza zaprezentowana została w oparciu o badania „Suwalszczyzna jako 

marka turystyczna”.  

Aby dowiedzieć się, czy Suwalszczyzna, jako oferta turystyczna, funkcjonuje w innych 

krajach, sprawdzone zostało, czy informacje o Suwalszczyźnie pojawiają się w zagranicznych 

portalach (w tym portalach poświęconych wyłącznie turystyce), a jeśli tak, jakie są to 

informacje, czy są popularne i czy łatwo do nich dotrzeć. Uwaga skupiona została na 

materiałach zamieszczanych w Internecie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, 

litewskim i białoruskim. 

 

Strony litewskie 

Dla Litwinów Suwalszczyzna nie jest obcą nazwą. Litwa składa się z pięciu regionów 

kulturowo-etnicznych, a jeden z nich, położony na południowym zachodzie kraju, nazywa się 

Suvalkija, czyli Suwalszczyzna. Polską Suwalszczyznę (lub inaczej – Suwalszczyznę 
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wchodzącą w skład Królestwa Polskiego) większość Litwinów kojarzy jako miejsce, gdzie 

jeszcze w XIX wieku żyła duża społeczność litewska, ważna dla formowania się 

nowoczesnego narodu litewskiego.  

 

Firmy turystyczne  

W Internecie znaleziono 10 firm turystycznych, które organizowały lub organizują 

wycieczki na Suwalszczyznę. Wszystkie podkreślają, że wyprawy w tę część Polski  

(i w ogóle do Polski) to szansa na spędzenie ciekawego weekendu za małe pieniądze (ok. 300 

Lt, czyli ok. 350 PLN). Część z biur określa te wycieczki jako „Litwa za granicą”, są one 

poświęcone przede wszystkim szukaniu śladów kultury litewskiej. Niektóre z nich, to oferty 

skierowane do uczniów.  

Podczas tego typu wycieczek Litwini najczęściej odwiedzają:  

 Sejny (7 ofert), które odwiedzają ze względu na katedrę z cudownym obrazem Matki 

Boskiej, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że biskupem w Sejnach był Antoni 

Baranowski (Antanas Baranauskas), jeden z pierwszych i jeden z wybitniejszych 

poetów, którzy pod koniec XIX wieku pisał w języku litewskim. W Sejnach Litwini 

odwiedzają również szkołę litewską i Dom Litewski, kaplicę św. Agaty, synagogę  

i klasztor dominikanów, gdzie od 1905 roku przyszli księża mogli uczyć się języka 

litewskiego.  

 Puńsk (3 oferty) - drewniana architektura miasta zbudowana przez litewskich 

rolników, skansen oraz pomniki partyzantów litewskich i odzyskania niepodległości.  

 Oszkinie (3 oferty) - zbudowana w 1999 roku Osada Jaćwiesko-Pruska.  

 Szwajcaria suwalska (2 oferty).  

 Stańczyki (2 oferty) - „Przepiękne miejsce”, przypominające rzymskie akwedukty.  

 Wigry (8 ofert) - perła polskiego baroku, a także miejsce związane z Janem Pawłem II 

i Witoldem Wielkim.  

 Augustów (6 ofert) - „Wenecja północy”.  

 Wiżajny (1 oferta).  

 Wycieczka 

 

Wycieczka na Suwalszczyznę to dla Litwinów również pierwsza część wyprawy do 

innych ciekawych miejsc w Polsce, przede wszystkim Gierłoży, Wilczego Szańca, Świętej 

Lipki, Puszczy Białowieskiej i Białegostoku. 
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Istnieją również firmy, które organizują wycieczki nastawione bardziej na przyrodę  

i aktywny wypoczynek (wyprawy piesze, kajakowe, rowerowe). W tych ofertach króluje 

Czarna Hańcza i Kanał Augustowski. Można również wybrać się na spływ Rospudą, a potem 

Nettą i Biebrzą.  

 

Organizacje i instytucje  

Wyprawy na Suwalszczyznę promują i opisują nie tylko litewskie biura podróży, ale 

także różne organizacje, jak np.:  

 Alkas.lt - stowarzyszenie miłośników etnicznej kultury litewskiej, które zaprasza do 

Puńska na litewskie święto Rasy (Rosy), czyli Noc Świętojańską. Podkreślają 

jaćwieskie tradycje tego święta i jaćwieskie pochodzenie mieszkańców Puńska.  

 Žalias Pasaulis (Zielony Świat) - internetowa gazeta litewskich zielonych. Opisują 

Suwalszczyznę, a w szczególności Wigry, Czarną Hańczę i okolice Augustowa.  

 Projekt „Lietuva-Polska 2007–2013, Fundusz Małych Projektów” - strona internetowa 

dotycząca Suwalszczyzny sfinansowana z funduszy europejskich. Opisane dwa szlaki 

kajakowe: po Biebrzy i drugi - z Zabrodzia, przez Korycin i Goniądz do Twierdzy 

Osowiec.  

 Centrum Turystyczne Eurogionu „Szeszupe” – opis atrakcji turystycznych regionu. 

znajdujących się po stronie litewskiej, polskiej i rosyjskiej.  

 Strona o atrakcjach turystycznych Suvalkii (czyli Suwalszczyzny)  

 Stronie litewskich dróg wodnych - informacje o Kanale Augustowskim.  

 

Turystyczne portale internetowe  

Litewskie turystyczne portale internetowe nie poświęcają wiele miejsca polskiej 

Suwalszczyźnie. Cztery artykuły o Suwalszczyźnie zawierają przede wszystkim wiele 

specjalistycznych informacji, np. jak załatwić pozwolenie na połów ryb w jeziorach 

Suwalszczyzny. Strony zawierają też bardzo dokładny opis Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego, Puńska oraz śladów Jaćwingów na Suwalszczyźnie.  

 

Fora i blogi  

Najwięcej wspomnień z podróży na Suwalszczyznę zamieszczanych przez litewskich 

internautów pochodzi z lat 2006-2008. Na forach internetowych można przeczytać opinie  

o tym, co warto obejrzeć, gdzie najlepiej przenocować itp. Najwięcej wspomnień to 
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wspomnienia ze zorganizowanych wycieczek. Opisywane miejsca i atrakcje, to przede 

wszystkim atrakcje dla miłośników sportu i zwiedzania. Miłośnicy sportu opisują przede 

wszystkim spływy kajakowe Czarną Hańczą. Pojawiają się również jachty, nurkowanie, rejsy 

i wyprawy rowerowe. Miłośnicy zwiedzania skupiają się przede wszystkim na atrakcjach, 

które pojawiają się w ofertach biur podróży. Dominują wycieczki autokarowe.  

 

Strony niemieckie  

Niemieckie strony poświęcone Suwalszczyźnie i 4 krainom były wyszukiwane przez 

stronę google.de, ale ponieważ istnieje dużo polskich stron po niemiecku, przygotowanych 

głównie z myślą o turystach (np. http://www.masuren-online.de), wyniki zostały ograniczone 

poprzez język: niemiecki. Dodatkowym kryterium ograniczającym liczbę trafień był wybór 

„strony z Niemiec” (Seiten aus Deutschland), co i tak nie wykluczyło różnych polskich 

wyników (np. stron firm turystycznych założonych przez Polaków mieszkających  

w Niemczech).  

 

Suwalszczyzna w wynikach wyszukań 

Suwalszczyzna (niem. Suwalki Region) i Suwałki (niem. Suwalki) w wyszukiwarce 

Google dają ok. 85 000 wyników. Początkowe rezultaty wyszukiwania to przede wszystkim 

ogólne informacyjne, hotele i agroturystyki. Rzadko pojawiają się wzmianki z prywatnych 

wypraw w te rejony.  

Pojezierze Suwalskie (wersja Suwalken Seenplatte) występuje raczej tylko na 

niemieckich tłumaczeniach polskich stron. Z kolei Augustów (Augustow, Augustów) daje 

567 tys. wyników, a Kanał Augustowski (Der Augustow-Kanal) ok. 200 tys. Są to głównie 

oferty turystyczne. Miejsce poleca się szczególnie na wyprawy kajakiem.  

Hasło Dolina Biebrzy (niem. Biebrza-Tal) daje w wyszukiwarce Google ok. 2 500 tys. 

wyników. Biebrzański Park Narodowy (Biebrza-Nationalpark) – ok. 12 400. Podobnie jak  

w przypadku Suwalszczyzny są to głównie informacyjne, oferty turystyczne oraz miejsca 

polecane do wypraw kajakowych i rowerowych.  

Biebrza jest ceniona przez miłośników ptaków. Często pojawiają się informacje  

o unikalnej przyrodzie i występujących tam rzadkich gatunkach zwierząt (podobne informacje 

można również spotkać w niemieckiej telewizji, program na ten temat w 2012 r. wyemitowała 

telewizja ARD, a także TVinfo oraz 3sat).  W ofertach turystycznych Dolinę Biebrzy poleca 
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się m.in. osobom zainteresowanym fotografowaniem przyrody. Pojawiają się również 

propozycje reklamujące Biebrzę jako „europejską Amazonkę”.  

Suwałki i Biebrza pojawiają się też często jako element uzupełniający wyprawy do 

Puszczy Białowieskiej. Niektóre biura turystyczne uwzględniają Suwałki jako jeden  

z elementów wyprawy po krajach nadbałtyckich lub jako jeden z punktów wyprawy na 

Mazury. 

Ziemia Sejneńska nie funkcjonuje jako jedna nazwa w języku niemieckim, stąd trudno 

oszacować liczbę wyników. Sejny wpisane w wyszukiwarkę dają 533 tys. wyników. Są to 

głównie oferty noclegów, hoteli, urlopów. Często powtarza się informacja, że ceny są tam 

niskie albo umiarkowane.  

 

 

Prasa  

Suwalszczyzna jako miejsce turystyczne pojawia się również w niemieckiej prasie,  

w tym w wydaniach internetowych. Wśród najpopularniejszych tytułów:  

 „Die Tageszeitung” (dziennik, nakład ok. 60 tys. egz.) polecał w 2004 roku wyprawy 

na Suwalszczyznę.  

 Tygodnik „Die Zeit” (nakład ok. 500 tys. egz., lektura liberalnego, wykształconego 

Niemca) również polecał wyprawę na Suwalszczyznę, jako jedną z pięciu polskich 

propozycji (pozostałe cztery to: Kraków, Dolny Śląsk, Prusy Wschodnie, Warszawa). 

Wycieczka obejmowała Kanał Augustowski, Suwałki, Białowieżę, Tykocin, Supraśl  

i Białystok.  

 W dziale podróże dziennika „Die Welt” (nakład ok. 250 tys. egz., raczej 

konserwatywny, prawicowy) można znaleźć bardzo pozytywny tekst o „rajskich” 

Mazurach wspominający o „Suwalki-Region”. Powtarzające się określenia to „zielone 

płuca Polski”.  

 Tygodnik „Stern” (nakład: ok. 850 tysięcy) wspomina o wyciągach narciarskich  

w Szelmencie koło Suwałk.  

 

Najczęściej odwiedzane portale  

Na najczęściej odwiedzanych niemieckich stronach internetowych (wg 

http://www.alexa.com/topsites/countries/DE, z pominięciem wyszukiwarek, portalu 

Facebook, sklepów itp.) Suwałki wspominane są przez: 
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 Spiegel.de - 8. najczęściej odwiedzana niemiecka strona internetowa, strona tygodnika 

„Der Spiegel” (nakład ok. 1 mln egz.). Suwałki są tu wymieniane w związku  

z mrozami.  

 Gmx.net - 13. najczęściej odwiedzana niemiecka strona internetowa. Podlaskie (bez 

nazw geograficznych) wymieniane jest jako „raj dla ornitologów”.  

 Gutefrage.net - 25. najczęściej odwiedzana strona (na której można zapytać  

o wszystko, odpowiedzi udzielają inni internauci wpisują odpowiedzi). Na pytanie  

o miejsce urlopu w Polsce w odpowiedzi wklejono ofertę wypoczynku na Mazurach  

z „krystalicznie czystymi” jeziorami i bagnami oraz informacje o Biebrzańskim Parku 

Narodowym, jako o miejscu z „dziewiczą naturą”, doskonałego na wędrówki  

i wyprawy rowerowe.  

 

Strony angielskie  

Rozbudowane strony dotyczące Suwalszczyzny w języku angielskim są prawie 

nieobecne w Internecie. Te, które istnieją, zawierają najczęściej jedynie podstawowe 

informacje geograficzne. Często brakuje tam zdjęć.  

 Portal Lycos.co.uk po wpisaniu hasła Suwalszczyzna podaje strony, które zawierają 

zdawkowe informacje na temat Suwalszczyzny. Strony promują głównie Hotel 

Suwalszczyzna.  

 Witryny, które ukazują się po wpisaniu w wyszukiwarkę serwisu Aol.Com hasła 

„Suwałki Region”, poza podstawowymi informacjami geograficznymi, zawierają 

także wiadomości z życia Suwalszczyzny, jak np. dotyczące projektu obejmującego 

budowę ścieżki rowerowej.  

 W serwisie USA Today brakuje jakichkolwiek odnośników dotyczących Suwałk,  

czy Suwalszczyzny.  

 

Najwięcej informacji o regionie można znaleźć w angielskich wersjach językowych 

polskich stron. Do bardziej rozbudowanych witryn w języku angielskim należy strona Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach oraz strony suwalszczyzna.pl i suwalszczyzna.net. Strona ziemia-

sejnenska.pl oferuje także oferty noclegowe, przede wszystkim agroturystyczne. Dolina 

Biebrze i Puszcza Knyszyńska są dobrze opisana na stronie nature.poland.pl.  
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Portale turystyczne  

Suwalszczyzna jest nieobecna na popularnym wśród podróżników portalu Lonely Planet 

(lonetyplanet.com). Nie tylko nie ma jej wśród 15 polecanych miejsc do odwiedzenia  

w Polsce, ale również na mapie Polski zamieszczonej w serwisie nie zaznaczono żadnych 

atrakcji na tych terenach. Nie ma opisu Suwałk, Augustowa, czy Wigier. Najbliższe 

geograficznie opisane miejsca w Polsce to Biebrzański Park Narodowy oraz Jeziora 

Mazurskie, Giżycko, Mikołajki i Ruciane Nida.  

Na portalu bikemap.net dostępne są mapy tras rowerowych na Suwalszczyźnie, jednak 

nie są one popularne (nie są komentowane, ani polecane). Na portalu turystycznym 

tourismzone.com brak tematów związanych z Suwalszczyzną. Na forum.virtualtourist.com 

istnieje jeden komentarz dotyczący Suwałk zawierający pytanie, jak dostać się z Suwałk nad 

Jezioro Hańcza.  

 

Wikipedia  

Hasło „Suwałki Region” jest dostępne w Wikipedii w języku angielskim. W definicji, 

poza historią, zamieszczone zostały odnośniki do następujących haseł:  

 główne miasta (Suwałki, Augustów, Sejny),  

 lasy (Augustów Primeval Forest, Romincka Forest),  

 jeziora (Hańcza, Wigry Lake, Kojle),  

 parki (Biebrza National Parks, Romincka Forest Landscape Park, Suwałki Landscape 

Park, Wigry National Park).  

 Informacje w Wikipedii odnoszące się do powyższych haseł nie stanowią 

rozbudowanych definicji, opisy zawierają jedynie podstawowe informacje 

geograficzno-historyczne.  

 Dolina Biebrzy nie istnieje w angielskojęzycznej Wikipedii. Istnieje hasło dotyczące 

samej rzeki Biebrza. Podobnie, jak w przypadku pozostałych haseł, opis jest ubogi, 

zawiera jedynie podstawowe informacje.  

 Ziemia Sejneńska nie występuje w angielskojęzycznej Wikipedii.  

 

Strony rosyjskie  

Aby znaleźć informacje dotyczące Suwalszczyzny na rosyjskich stronach turystycznych 

czy przyrodniczych, trzeba wpisywać nazwy poszczególnych krain lub miast. Przeciętny 

turysta szukający wycieczek do Polski przez ogólnokrajowe (czy nawet ogólnoświatowe) 
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serwisy internetowe, oferujące wycieczki w każdy zakątek globu, nie znajdzie polskiej 

Suwalszczyzny, znajdzie najwyżej litewską część Suwalszczyzny. Gdy internauta zaznaczy, 

że interesuje go Polska, praktycznie każdy serwis turystyczny zaproponuje mu to samo: 

shopping tour do Gdańska, Olsztyna, Warszawy, zwiedzanie Trójmiasta, Szczecina, Torunia, 

Warszawy, Wrocławia, Krakowa i ski tour do Zakopanego. W niektórych ofertach przewijają 

się też Bieszczady, Wieliczka, Oświęcim, Ustka, Ciechocinek, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój  

i Nałęczów (jako oferty uzdrowiskowe). Warmia i Mazury pojawiają się często, jednak oferty 

są dość ubogie: Elbląg, Malbork, Olsztyn i Mikołajki, czasem wspomniany jest Wilczy 

Szaniec i Krutynia przy okazji wycieczek organizowane z któregoś z wymienionych miast.  

 

Suwalszczyzna w wyszukiwarce Google 

Wpisując w google.ru Сувалкия (Suwalszczyzna) pierwszym hasłem, które się 

wyświetla jest hasło z Wikipedii. Według rosyjskiej Wikipedii Suwalszczyzna jest terenem 

położonym na terenie Litwy (o Polsce wspomina się tylko w kontekście nazwy, która wzięła 

się od nazwy miasta Suwałki). Hasło jest bardzo krótkie. Brak w nim jakichkolwiek 

wzmianek o turystyce czy przyrodzie krainy.  

Kolejnym wynikiem pojawiającym się w wyszukiwarce Google jest strona poświęcona 

Suwalszczyźnie na Litwie. Wspomniane są parki narodowe i krajoznawcze Litwy, 

proponowane wycieczki i ciekawe miejsca do zwiedzania. O polskiej części Suwalszczyzny 

nie ma ani słowa.  

Kolejna strona to blog rosyjskiego pisarza Ernesta Aleksandrowicza Stefanowicza, na 

którym znaleźć możemy fragmenty jego powieści, w jednym z nich pojawia się 

Suwalszczyzna, ale w kontekście litewskiej krainy.  

Kolejna strona nicestplace.ru zawiera informacje o litewskiej Suwalszczyźnie, ale 

bardzo ograniczone (przede wszystkim baza dobrych miejsc kempingowych). Na stronie 

Baltism Tourism Agency informacje o Suwalszczyźnie są skąpe, podstawowe o litewskiej 

krainie, o polskiej części ani słowa.  

Jedyne informacje, jakie pojawiają się w rosyjskich stronach internetowych na temat 

Rospudy to przedruki z zachodnich dzienników dotyczące protestów przeciwko budowie 

autostrady. W rosyjskiej Wikipedii hasło nie istnieje.  

Trochę więcej informacji jest o Sejnach. Kilka zdań w rosyjskiej encyklopedii („Miasto 

sześciu kultur i czterech granic”). Sejny pojawiają się też na stronach dotyczących podróży. 

Można tam znaleźć informacje o hotelu Siedlisko w Ryżówce, mapę miasta Sejny oraz 
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informację o tym, że „nie ma jeszcze żadnych informacji o mieście Sejny, możesz być 

pierwszy!”. Po wpisaniu w wyszukiwarkę Августув (Augustów) znajdzie się informacje 

historyczne i informacje o miejscach wartych odwiedzenia, a także bazę hotelową. Istnieje też 

krótkie hasło w Wikipedii.  

Trochę więcej danych pojawia się, gdy szukamy Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Rosyjska Wikipedia podaje tylko najważniejsze informacje: położenie i powierzchnię parku. 

Na niektórych stronach znaleźć można bogate opisy przyrody wraz ze zdjęciami, a także 

adresy i numery telefonów do głównych siedzib innych parków na terenie Suwalszczyzny. 

 

Biura podróży  

Przeanalizowane zostały także internetowe oferty 13 biur podróży z Obwodu 

Kaliningradzkiego pod kątem wycieczek na Suwalszczyznę. Trzy biura w ogóle nie 

oferowały wyjazdów do Polski. W ofercie biur, które oferują wyjazdy do Polski, 

Suwalszczyzna jest w większości przypadków nieobecna. Najczęściej pojawiają się 

Mikołajki, Olsztyn, Gołdap, Gdańsk, Toruń, Warszawa, Kraków, Kołobrzeg, Zakopane, 

Szczyrk, Beskidy.  

Wycieczkę do Augustowa oferuje jedne biuro. Na stronie pojawia się kilka informacji  

o mieście oraz o rejsie po Kanałem Augustowskim. Brakuje ceny i regularnych terminów, 

więc to raczej ogólna informacja o tym, że można się udać do Augustowa, niż bardzo 

konkretna oferta.  

 

Portale turystyczne  

Przeanalizowano również 13 portali turystycznych. W większości przypadków 

informacje o Suwalszczyźnie się na nich nie pojawiały. 

 Informacji o wycieczkach do Polski nie ma na stronach yoon.ru i utravel.ru, również 

na portalu Rambler trudno znaleźć jakąkolwiek informację o Polsce.  

 В Отпуск.Ру oferuje duży wybór wycieczek do Polski, ale nie na Suwalszczyznę. 

Najpopularniejsze są Mazury i Warmia, Zakopane, Kraków, Gdańsk.  

 ЕхатьВсем! opisuje tylko ważniejsze polskie miasta, nie wspomina o Suwalszczyźnie. 

Podobnie portal Польша: ПутеводительпоПольше, który zawiera tylko informacje  

o ważniejszych miastach Polski (Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków, 

Lublin, Warszawa).  
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 ТурЗона zawiera ogólne informacje o Polsce i bardziej szczegółowe o Warszawie  

i Krakowie, ale pochodzące z 1994 roku.  

 TURIZMINFO zawiera ważniejsze informacje o Polsce, o tym, jak zdobyć wizę, jak 

dojechać, jak się zachowywać. Opisuje też bardziej szczegółowo Warszawę. Inne 

miastach lub regiony nie są wspominane.  

 Travel For Life pisze skąpo o Polsce, jeszcze mniej o Warszawie.  

 VAGANTE opisuje różne miasta i poszczególne województw. O województwie 

podlaskim jest tylko jedno zdanie: „Stolica: Białystok”.  

 Informacje na temat Suwalszczyzny można znaleźć na następujących portalach 

turystycznych:  

 Portal SVALI zawiera jedno zdanie o parkach krajobrazowych: informację  

o Biebrzańskich Błotach. Portal poleca Polskę, jako doskonałe miejsce ekologicznych 

wycieczek.  

 ГородаПольши (http://www.polska.ru) - portal zawiera ważniejsze informacje 

turystyczne i przyrodnicze o każdym województwie w Polsce, do tego dysponuje 

spisem najważniejszych miast. Opisuje Biebrzański Park Narodowy, Kanał 

Augustowski, krainę 250 jezior, Suwałki i rejsy po jeziorze Wigry.  

 Польша. Отдых в Польше - w zakładce regiony można odnaleźć kilka zdań  

o regionie położonym w okolicach miasta Suwałki, który rozciąga się poza granice 

Polski, aż na Litwę. Pojawiają się zachęcające zdania o Zielonych Płucach Polski  

i Krainie Tysiąca Jezior, dobrej infrastrukturze, ciszy, spokoju i świetnej kuchni.  

 

Portale informacyjne i strony specjalistyczne  

Na ogólnorosyjskich portalach informacyjnych, które mają zakładki „turystyka” (rin.ru, 

rambler.ru) można znaleźć informacje o Polsce. Ograniczają się one jednak do podstawowych 

wiadomości geograficznych (położenie, klimat, przyroda), politycznych (ustrój i rządząca 

partia) i społecznych (wyznanie). Czasem wymieniane są najważniejsze miasta oraz 

podawane informacje praktyczne: jak otrzymać wizę do Polski, co to jest tax free i jak to 

działa. Na rin.ru można też znaleźć spis kurortów Polski (Krynicka, Wieliczka, Zakopane)  

i najważniejszych miast: Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Kraków.  

Rosyjskie strony dla kajakarzy nie zajmują się terenami poza Rosją, skupiają się na 

rosyjskich jeziorach, rzekach, spływach. Dopiero wpisując w wyszukiwarkę байдарочный 
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спорт в польше (kajakarstwo w Polsce) pojawiają się strony, na których, można odnaleźć 

informację o spławnych rzekach Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.  

Strony dla przyrodników opisują głównie przyrodę Rosji i Azji.  

 

Strony białoruskie  

Analiza tylko białoruskich materiałów internetowych związanych z turystyką nie 

odzwierciedla w pełni poziomu wiedzy Białorusinów o Suwalszczyźnie, ponieważ Białorusini 

często korzystają z rosyjskich oraz ukraińskich stron internetowych, czasem również 

polskich. Myśląc o informacjach na temat Suwalszczyzny, jakie może znaleźć internauta  

z Białorusi, trzeba również uwzględniać przynajmniej te zawarte na rosyjskich stronach 

internetowych. Informacja na temat Suwalszczyzny i możliwości wypoczynku na tych 

terenach możliwa jest do znalezienia w białoruskim Internecie, jednak jest jej niewiele  

i skierowana jest raczej do osób posiadających jakąkolwiek wiedzę o tych terenach  

i szukających konkretnego rodzaju odpoczynku (aktywnego czy na łonie natury). Źródła 

internetowe przedstawiają Suwalszczyznę jako miejsce do uprawiania sportów wodnych 

(kajaki), wypraw pieszych lub rowerowych po lasach lub polowań.  

 

Portale turystyczne  

Informacje na temat Suwalszczyzny sporadycznie spotyka się w artykułach 

informacyjnych o Polsce na portalach turystycznych oraz na stronach promujących 

zwiedzanie Polski. Obszerne informacje o regionie zawiera oficjalna strona promująca Polskę 

(poland.gov.pl). Portal opisuje przyrodnicze walory Pojezierza Suwalskiego, Kanału 

Augustowskiego, Puszczy Augustowskiej, Jeziora Wigry i Czarnej Hańczy. Suwalszczyzna 

przedstawiona jest jako kierunek turystyczny dla miłośników natury oraz amatorów 

aktywnego odpoczynku (rowery, wyprawy piesze, sporty wodne).  

Białoruska strona o Polsce polsha.by nie przedstawia Suwalszczyzny osobno, lecz 

jedynie wymienia ją obok innych miejscowości w kategoriach: polowanie, rowery, 

ekstremalne sporty wodne, spływy kajakowe i rafting. W rozdziale Geografia Polski opisane 

są walory Biebrzańskiego Parku Narodowego, jako cenionego rezerwatu ptaków, polecanego 

ornitologom.  

W turystycznym rozdziale portalu informacyjnego tut.by znaleźć można cztery, pięć 

stron dotyczących suwalskich krain, np. obszerny materiał dotyczących miasta Sejny  

w ramach wspólnego projektu podróżniczego portalu oraz Polskiego Instytutu w Mińsku. 
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Znajdziemy także relacje z podróży do Augustowa, w których wskazuje się po raz kolejny 

walory przyrodnicze tych okolic (jeziora i możliwość uprawiania sportów wodnych).  

W materiałach promocyjno-ofertowych często nie jest zaznaczona granica pomiędzy 

Mazurami a Suwalszczyzną i w ten sposób Augustów traktowany jest jako część regionu 

Mazurskiego, a jeziora Augustowskie wymieniane są wspólnie z Pojezierzem Mazurskim. 

Natomiast w artykule na temat polskiej przyrody pojezierza Suwalskie i Augustowskie są 

wyodrębnione z Wielkich Jezior Mazurskich. W tym przypadku kładzie się nacisk na 

odpoczynek aktywny, blisko natury, wśród jezior, rzek i lasów oraz wspomina się słynny 

klasztor nad jeziorem Wigry. Jest również wzmianka o bagnach Biebrzańskich i wspaniałych 

możliwościach dla wielbicieli ptaków.  

Kolejny portal turystyczny youroute.ru w rozdziałach dotyczących regionów Polski 

opisuje jeziora w okolicach Suwałk i Augustowa, wspominane są Puszcza Knyszyńska oraz 

Dolina Biebrzy, jako opcje mogące zainteresować przyrodników oraz osoby interesujące się 

sportem kajakowym lub rowerowym. Niemniej jednak tytuł rozdziału o północno-wschodniej 

części Polski jest zatytułowany Warmia, Mazury i Kraina Białostocka (brak wskazania 

Suwalszczyzny). Z kolei na mapie atrakcji turystycznych brakuje jakichkolwiek atrakcji  

z okolic Suwałk wymienionych później w artykule (oprócz Parku Biebrzańskiego).  

Przeanalizowanych zostało również siedem białoruskich portali turystycznych  

z wyszukiwarkami usług turystycznych (www.holiday.by, www.vp.by, www.travel.tio.by, 

www.travelnet.by, www.otdohni.by, www.tur.by, www.turne.by), a także zakładka dotycząca 

podróży oraz wyszukiwarka turystyczna zamieszczone na popularnym serwisie internetowym 

www.tut.by oraz jeden z największych rosyjskich portali turystycznych, z którego masowo 

korzystają Białorusini www.travel.ru. Oferty dotyczące Suwalszczyzny nie są tam prawie  

w ogóle przedstawiane i eksponowane. Wycieczki do Polski ograniczają się właściwie do 

większych polskich miast, takich jak Kraków, Warszawa lub Gdańsk, bądź jednodniowych 

wycieczek na zakupy do Białegostoku. Wyjątkiem mogą być dwie oferty białoruskich biur 

podróży. Jedno z nich oferuje krajoznawczą wycieczkę do Białegostoku i Augustowa, drugie 

proponuje podróże jachtem (własnej produkcji) po Kanale Augustowskim. W Internecie 

można natomiast znaleźć kilka ofert polskich biur podróży w języku rosyjskim dotyczących 

aktywnego odpoczynku na Suwalszczyźnie, jednak na stronę takiego biura można trafić 

jedynie po dokładnym określeniu celu podróży, np. spływ Biebrzą, co sugeruje, że 

podróżujący musi posiadać podstawową wiedzę o regionie w celu skorzystania z takich ofert.  

Na forach internetowych trudno spotkać wzmianki o turystyce na Suwalszczyźnie. 



 

 139 

Suwalszczyzna w wyszukiwarce Google  

Podczas wyszukiwania hasła „Suwalszczyzna” oraz nazw czterech krain w białoruskim 

Internecie (www.google.by) na pierwszym miejscu pojawiły się hasła z Wikipedii, bądź inne 

informacje encyklopedyczne o tych miejscach.  

W przypadku Augustowa i Kanału Augustowskiego można znaleźć informacje 

turystyczne z polskich źródeł, ale w rosyjskiej wersji językowej. Są to głównie strony biur 

podróży oferujących aktywny odpoczynek na akwenach Suwalszczyzny, bądź portale 

informacyjno-promocyjne miasta Augustów i okolic.  

Wyniki wyszukiwania dla hasła „Dolina Biebrzy” odsyłają na rosyjską stronę 

www.krasnayakniga.ru zajmującą się parkami narodowymi oraz rezerwatami przyrody na 

całym świecie. Portal opisuje 28 parków i rezerwatów z Polski, z których 4 znajdują się na 

terytorium Suwalszczyzny (Puszcza Augustowska, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski 

Park Narodowy oraz Suwalski Park Krajobrazowy). Oprócz informacji na temat lokalizacji, 

historii, flory i fauny, artykuły dotyczące poszczególnych parków zawierają kilka zdań o tym, 

co może zainteresować oraz czym mogą się zająć turyści odwiedzający park Ponadto, osoby 

szukające informacji dotyczących Biebrzańskiego Parku Narodowego, bądź Wigierskiego 

Parku mogą trafić na stronę przedstawiającą parki narodowe w województwie podlaskim  

w stylu broszury, przygotowaną przez Wigierski Park Narodowy, i dostępną w czterech 

językach, w tym po rosyjsku. Oprócz krótkiego opisu masywów leśnych strona zawiera 

propozycje odpoczynku (wyznaczone są trasy rowerowe, piesze, spływy kajakowe oraz 

informacje o pobliskich miejscowościach). Strona dobrze promuje Biebrzański oraz Wigierski 

Park Narodowy, jednak turysta musi mieć wiedzę o istnieniu wyżej wymienionych parków 

przed rozpoczęciem wyszukiwania.  

Odnośnie Sejn, w białoruskim Internecie nie znaleziono innych stron poświęconych 

miastu bądź turystyce, oprócz artykułu o Sejnach w ramach projektu podróżniczego.  

 

Wnioski i sugestie  

Suwalszczyzna, jako oferta turystyczna, najlepiej funkcjonuje na litewskich  

i niemieckich stronach internetowych.  

 Dla Litwinów wyjazd na Suwalszczyznę przedstawiany jest jako okazja spędzenia 

ciekawego weekendu za niewielkie pieniądze, a także pierwsza część wyprawy do 

innych miejsc w Polsce. Litwinom poleca się przede wszystkim poszukiwanie na 
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Suwalszczyźnie śladów kultury Litewskiej. W mniejszym stopniu poleca się 

Suwalszczyznę jako miejsce ciekawe ze względu na przyrodę.  

 Z kolei informacje, na jakie można trafić niemieckojęzyczny internauta to przede 

wszystkim informacje o unikatowej przyrodzie Suwalszczyzny. Popularny i polecany 

jest przede wszystkim Biebrzański Park Narodowy oraz aktywny wypoczynek (kajaki 

i rowery).  

 Informacje na angielskojęzycznych portalach są dość ubogie. Dużo więcej można 

znaleźć na angielskich wersjach polskich stron internetowych poświęconych 

Suwalszczyźnie.  

 Rosjanie na Suwalszczyznę trafią, jeśli wiedzą, czego szukają (np. znają nazwy krain, 

czy konkretnych miejscowości). W innym przypadku trafią na informacje  

o Suwalszczyźnie na Litwie.  

 Białorusinie podobnie, muszą wiedzieć, czego chcą szukać. Gdy już wiedzą, trafiają 

przede wszystkim na informacje o przyrodzie i aktywnym wypoczynku.  

 

Dobrym pomysłem na promowanie Suwalszczyzny w innych krajach może być 

rozbudowywanie informacji zawartych w różnych wersjach językowych Wikipedii, ale także 

rozbudowywanie innych wersji językowych polskich portali. 
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6. ANALIZA SWOT DLA PROMOCJI POJEZIERZA SUWALSKO-

AUGUSTOWSKIEGO 

 

Ważną metodą oceny posiadanych zasobów i aktualnej sytuacji związanej z promocją  

i rozwojem turystyki na obszarze LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” objętym 

LSROR jest analiza SWOT. Metoda ta stosowana jest w ocenie warunków realizowania 

każdego rodzaju działalności, należy jednak pamiętać, że jest to zawsze ocena stanu 

aktualnego, który może się zmieniać wraz z upływem czasu.  

Analiza SWOT poszczególnych dziedzin problemowych, w tym szczególnie 

związanych  

z promocją i rozwojem turystyki, daje obraz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

istotnych dla życia i rozwoju obszaru Suwalszczyzny jako całości. Poniżej zaprezentowane 

zostało zestawienie głównych czynników mających wpływ na promocję i rozwój obszaru. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Unikalne walory przyrodniczo – 

krajobrazowe: 

- większość obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego objęta jest 

ochroną (około 70% obszaru) o 

wskaźniku procentowym unikalnym  

w całej Europie, 

- bardzo wysoki stopień zalesienia 

obszaru – ponad 48 %, 

- bardzo duża ilość zbiorników wodnych, 

- silne struktury służące ochronie wód  

i krajobrazu 

 Rozpoznawalność obszaru wśród 

mieszkańców naszego kraju: 

- najlepiej rozpoznawalnymi nazwami, 

kojarzonymi z walorami i atrakcjami 

turystycznymi są: Augustów, Suwałki, 

Suwalszczyzna, Kanał Augustowski, 

Czarna Hańcza,  Wigierski Park 

Narodowy, Rospuda, Suwalski Park 

Krajobrazowy, Szelment 

- Wypracowana i konsekwentnie 

promowana oryginalna marka 

 Brak planu marketingowego  

i nowoczesnego systemu promocji  

i sprzedaży oferty turystycznej Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego pod spójnym 

hasłem (Suwalszczyzny) 

 Nierównomierny rozkład infrastruktury 

turystycznej i brak odpowiedniej bazy 

rekreacyjnej na szczególnie atrakcyjnych 

obszarach regionu 

 Konkurencja wewnętrzna zbliżonych ofert 

turystycznych 

 Brak systematycznego współdziałania  

w interesie wspólnym, w tym bardzo 

rozproszona promocja pod różnymi, często 

lokalnymi hasłami 

 Słaby popyt wewnętrzny na produkty 

turystyczne i nie docenianie znaczenia jego 

rozwoju 

 Niższy od innych regionów Polski poziom 

rozwoju społeczno – gospodarczego 

Suwalszczyzny: 

- ciągle za mało doinwestowana 

infrastruktura techniczna, 
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turystyczna regionu „Suwalszczyzna 

kraina jak baśń” 

 Bogate dziedzictwo historyczne  

i kulturowe: 

- Kanał Augustowski – atrakcyjny szlak 

wodny, obiekt budownictwa wodnego  

z XIX wieku o znaczeniu 

międzynarodowym (zabytek 

hydrotechniki), 

- miejsca kultu religijnego z bogatą 

historią (Wigry, Sejny, Studzieniczna, 

Krasnybór, Święte Miejsce nad 

Rospudą), 

- miejsca pamięci walk powstańczych  

i niepodległościowych. 

 Korzystne warunki dla rozwoju turystyki  

i rekreacji przyjaznej dla środowiska: 

- wodne przejście graniczne na Kanale 

Augustowskim z Białorusią, 

- liczne akweny i szlaki wodne atrakcyjne 

dla uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa, 

wędkarstwa i innych sportów wodnych, 

- bogata i urozmaicona sieć szlaków i tras 

rowerowych, pieszych, wodnych, 

konnych, narciarskich, 

- mnogość atrakcyjnie położonych 

gospodarstw rolnych predestynowanych 

do prowadzenia agroturystyki. 

 Otwartość, gościnność i serdeczność 

mieszkańców wynikająca z tradycji, 

historii i przygranicznego położenia: 

- wielokulturowość wyznaniowa  

i etniczna mieszkańców obszaru, 

- bogate tradycji kuchni regionalnej. 

 Bogata baza rodzimych surowców dla 

przetwórstwa rolno – spożywczego: 

- obfitość runa leśnego i dziczyzny, 

- zagłębie mleczarskie, 

- dobre warunki dla rozwoju upraw 

ekologicznych, 

- ryby słodkowodne z obszarów  

o czystym środowisku naturalnym. 

- słaby dostęp do szerokopasmowego 

Internetu, 

- słaba dostępność komunikacyjna 

obszaru, w tym brak lotniska 

regionalnego i dogodnych połączeń 

kolejowych  

- zły stan techniczny dróg lokalnych  

i sieci kolejowej 

- wysokie bezrobocie, sezonowość 

zatrudnienia w turystyce, stosunkowo 

niskie płace, duża fluktuacja i niskie 

kompetencje kadr. 

 Mała aktywność społeczna mieszkańców: 

- stosunkowo mała ilość silnych 

organizacji pozarządowych  

w subregionie zajmujących się 

promocją, 

- niewielka ilość oddolnych inicjatyw 

społecznych, 

- mała ilość cyklicznych wydarzeń 

integrujących społeczności lokalne  

i promujących walory obszaru, 

- znikoma współpraca i brak wspólnych 

inicjatyw sektorów: publicznego, 

społecznego  

i gospodarczego (partnerstwo 

publiczno-prywatne praktycznie nie 

funkcjonuje). 

 Niewystarczający rozwój branży 

turystycznej: 

- zbyt krótki sezon turystyczny 

- brak małej infrastruktury turystycznej w 

miejscach atrakcyjnych, 

- niski poziom oznakowania  ciekawych 

szlaków i miejsc,  

- słabo zagospodarowane miejsca 

wypoczynku, plaże nad jeziorami, 

rzekami i Kanałem Augustowskim, 

- słabe wyposażenie gospodarstw 

turystycznych w małą infrastrukturę 

urozmaicającą pobyt i podnoszącą 

atrakcyjność oferty, 

- niski poziom współdziałania podmiotów 
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 Dobre doświadczenia samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców i rolników w zakresie 

realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków UE, w tym dostępność 

dodatkowych środków z programów 

współpracy transgranicznej i Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Pojezierze suwalsko-

Augustowskie” 

 Rozbudowa nowej infrastruktury służącej 

podniesieniu atrakcyjności turystycznej 

obszaru: Aquapark w Suwałkach i inne 

zaplecze sportowo-rekreacyjne OSiR 

Suwałki, WOSiR „Szelment”, Sala 

Koncertowo-Teatralna w Suwałkach, nowe 

Hotele w Suwałkach i baza hotelarska  

o podwyższonym standardzie w innych 

miejscowościach obszaru, duże obiekty 

handlowe w Suwałkach (PLAZA, OBI, 

TESCO Ekstra) oraz Park Naukowo-

Technologiczny. 

 

 

turystycznych w zakresie promocji, 

- niskie dochody z turystyki.  

 Mała aktywność gospodarcza  

i promocyjna mieszkańców obszaru: 

- mała ilość podmiotów gospodarczych, 

szczególnie na wsi, 

- znikoma ilość podmiotów 

przetwarzających surowce lokalne, 

- mało wypromowanych produktów 

lokalnych – brak sieci dystrybucji tych 

produktów, 

- niewielka ilość gospodarstw 

zajmujących się dodatkowo inną 

działalnością poza rolnictwem. 

- brak wykształcenia i kwalifikacji do 

prowadzenia działalności gospodarczej 

(odpływ dobrze wykształconych kadr na 

bardziej atrakcyjne rynki pracy) oraz 

przedsięwzięć promocyjnych 

 Niewystarczająca promocja walorów, 

dziedzictwa, kultury, atrakcyjności 

turystycznej i gospodarczej obszaru: 

- niewielka ilość znaczących imprez 

promocyjnych skierowanych do 

turystów i gości, 

- znikome uczestnictwo środowisk 

lokalnych w imprezach regionalnych, 

ogólnopolskich i międzynarodowych, 

- niewystarczająca, wykwalifikowana 

kadra do prowadzenia działań 

promocyjnych, brak środków na 

zatrudnienie takiej kadry  

w podmiotach prywatnych  

i publicznych (w tym niska świadomość 

potrzeby zatrudnienia takiej kadry), 

- mała ilość cyklicznych, odnawialnych 

wydawnictw promujących obszar, 

- niedostateczna, zintegrowana promocja 

walorów i możliwości uprawiania 

turystyki na Pojezierzu suwalsko-

Augustowskim, skierowana do turystów 

krajowych i zagranicznych. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rosnąca konkurencja zewnętrzna 

wymuszająca partnerską współpracę 

różnych środowisk na rzecz rozwoju 

lokalnego: 

- wspólne zaangażowanie partnerów  

z sektora publicznego, społecznego  

i gospodarczego w inicjatywy 

rozwijające i promujące region oraz 

zwiększające aktywność 

mieszkańców, 

- stworzenie wspólnego planu 

marketingowego i wspólnej 

platformy współpracy w zakresie 

tworzenia spójnego produktu 

turystycznego, 

- wspólne działania w zakresie 

kreowania jednolitego wizerunku 

regionu i spójnej marki promocyjnej  

- dzięki porozumieniu różnych 

środowisk i współpracy prowadzenie 

spójnych kampanii promocyjnych 

wyróżniających się w skali kraju. 

 Rozwój wielkich aglomeracji i wzrost 

zainteresowania wyjazdami na obszary 

cenne przyrodniczo 

 Aktywny wypoczynek jako model  

i potrzeba wynikająca z negatywnych 

skutków rozwoju cywilizacyjnego, 

 Dywersyfikacji profili rynku 

turystycznego i wzrost 

zapotrzebowania na turystykę blisko 

natury i tradycji 

 Wzrost zainteresowania w kraju i 

zagranicą aktywnymi formami 

wypoczynku  

i rekreacji, do uprawiania których 

najlepsze warunki są na obszarze 

Suwalszczyzny: 

- zmiana modelu spędzania wolnego 

czasu, 

 Silna konkurencja ze strony innych obszarów 

przy braku porozumienia i współdziałania  

w regionie w zakresie promocji 

 Niekorzystne opóźnienia w rozwoju głównych 

powiązań komunikacyjnych  

z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim 

 Zmniejszenie dofinansowań na realizację 

infrastruktury technicznej  

 Peryferyjne w stosunku do kraju  

i regionu położenie Suwalszczyzny, 

przyczyniające się do marginalizacji potrzeb 

tego obszaru i oczekiwań  

w odbiorze krajowym i regionalnym, 

 Duża i stale rosnąca konkurencja innych 

regionów w dziedzinie turystyki 

 Konflikty pomiędzy gospodarczym 

wykorzystaniem potencjału obszaru  

a wymogami ekologii, 

 Ciągle jeszcze niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców, 

 Bariery w wykorzystaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania z powodu braku środków na 

udział własny w przedsięwzięciach, 

 Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy 

skutkujący spadkiem popytu na dobra  

i usługi oferowane przez nasz obszar, 

 Brak środków na budowę nowoczesnych 

ciągów komunikacyjnych i poprawę 

dostępności obszaru, 

 Dezintegracja społeczności lokalnych 

związana z emigracją ludzi młodych  

i wykształconych oraz napływem negatywnych 

wzorców kultury globalnej. 

 



 

 145 

- efekty konfliktu wokół „Doliny 

Rospudy” promujący wśród 

mieszkańców kraju i za granicą 

wyjątkowe walory przyrodnicze 

obszaru, 

- wzrost zainteresowania wśród 

turystów realizacją pasji i zamiłowań 

(hobby) przyczyniających się do 

rozwoju turystyki niszowej,  

 Wzrost krajowego i zagranicznego 

popytu na „zdrową żywność” 

produkowaną metodami tradycyjnymi: 

- rosnąca moda na „zdrową żywność”, 

- powrót do tradycyjnych technologii  

i receptur, 

- dobra opinia o polskiej żywności  

w Europie, 

- powstanie kanałów dystrybucji na 

poziomie lokalnym, 

- powstanie lokalnych „przystanków 

kulinarnych”. 

 Dostępność funduszy unijnych i 

krajowych na realizację zadań 

służących rozwojowi obszaru w nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020 

 Przygraniczne położenie 

Suwalszczyzny  

i rozwijająca się współpraca z 

sąsiadami  

z Litwy i Białorusi. 

 Szybki rozwój telekomunikacji dający 

szansę na poprawę dostępności do 

szerokopasmowego Internetu. 

  

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy SWOT 

Analiza głównych czynników decydujących o rozwoju wskazuje jednoznacznie na 

możliwość turystycznego rozwoju i wzmożenia działań promocyjnych obszaru Pojezierza 

suwalsko-Augustowskiego. Atutem tych terenów są wybitne walory przyrodniczo-
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krajobrazowe, bogate dziedzictwo kulturowe a także korzystne warunki do atrakcyjnego 

wypoczynku i uprawiania różnego rodzaju sportów, hobby i pasji. Walory te należy lepiej 

wykorzystać w rozwoju i promocji poprzez przygotowanie spójnego dla całego obszaru planu 

marketingowego i kampanii promocyjnych pod wspólnym hasłem marketingowym 

Suwalszczyzny krainy jak baśń, które w badaniach i analizach zewnętrznych oceniane jest 

jako dobrze dobrane do specyfiki regionu, unikalne i mające duży potencjał na współczesnym 

rynku turystycznym, charakteryzującym zainteresowaniem powrotem do korzeni, tradycji, 

baśni, legend, tajemniczości.  

Największym problemem jest słabość ekonomiczna i niski potencjał inwestycyjny 

obszaru, a także duże rozproszenie działań promocyjnych. Ma to swoje podłoże  

w wieloletnich zapóźnieniach w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym infrastruktury 

technicznej, szczególnie w dostępności komunikacyjnej i nowoczesnych mediów, a tym 

samym w braku zainteresowania obszarem inwestorów zewnętrznych oraz funkcjonowaniem  

w mentalności dużej konkurencji wewnętrznej, bardzo widocznej chociażby w kurczowym 

trzymaniu się lokalnych nazw terytorialnych w promocji zewnętrznej. Są to typowe efekty 

peryferyjnego traktowania regionu w przeszłości we wszystkich dziedzinach życia. 

Konsekwencją powyższego jest rozproszenie sił i środków w zakresie działań 

promocyjnych, co prowadzi do tego, że słabą stroną Suwalszczyzny jest również 

niedostateczne wypromowanie jej walorów i możliwości atrakcyjnego wypoczynku wśród 

mieszkańców Polski i odbiorców zagranicznych. 

Stosunkowo niska jest aktywność w sferze przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach 

wiejskich. Funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze charakteryzują się niską kondycją 

finansową. Nie mogą intensywnie inwestować w rozwój i ograniczają zatrudnienie.  

Nie funkcjonuje partnerstwo publiczno-prywatne.  

 

Szansą na poprawę sytuacji w tym zakresie jest wsparcie finansowe działań zarówno na 

szczeblu krajowym jak i lokalnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Najpoważniejszym zagrożeniem w rozwoju subregionu Suwalszczyzny jest brak środków 

finansowych do przygotowania i realizacji nie tylko spójnej promocji, ale także inwestycji,  

w tym głównie inwestycji infrastrukturalnych i turystycznych. Jeżeli dodatkowo podmioty 

kluczowe w tym regionie (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) będą nadal 

postrzegały siebie jako konkurentów i nie znajdą płaszczyzny współpracy inwestycyjnej  

i promocyjnej pod wspólną marką, konsekwencją może być, że region pozostanie 
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peryferyjnym i niekonkurencyjnym obszarem, mało interesującym dla inwestorów, turystów, 

gdzie młodzi i wykształceni mieszkańcy będą poszukiwali swego miejsca w centrum kraju 

bądź poza jego granicami. 

Wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy potencjału i wizerunku 

turystycznego 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie jest coraz częściej kojarzone jako Suwalszczyzna –

nawet w prognozach pogody coraz częściej mówi się „na Suwalszczyźnie”, zamiast  

„w Suwałkach”. 

Mocna strona:  

 Osoby, które miały doświadczenia z pobytu na Suwalszczyźnie postrzegają region 

jako interesujący i warty zobaczenia, jako miejsce kontaktu z przyrodą i aktywnego 

spędzenia czasu, bazy i usług o całkiem dobrym standardzie.  

 

Główne skojarzenia dla regionu dla osób, które nigdy tu nie były: 

 Tu bywał papież 

 Miejscowości: Suwałki, Augustów, Sejny, jezioro Wigry, Kanał Augustowski, 

Dolina Rospudy, Suwalszczyzna, 

 Zimno; polski biegun zimna znany z mapy pogody; niskie temperatury 

 Kraniec Polski; strasznie daleko; nie ma jak dojechać; tam, gdzie „diabeł mówi 

dobranoc”; jakie tam oni znowu mogą mieć atrakcje, „poza swoimi jeziorkami” 

 Teren przygraniczny, niebezpiecznie. 

 

Słabe strony Suwalszczyzny wśród osób nie znających regionu: 

 w percepcji badanych turystów Suwalszczyzna nie oferuje nic ponad to, co można 

znaleźć na Mazurach, które znajdują się zdecydowanie bliżej. Większość osób 

kojarzy Suwalszczyznę z jeziorami (raczej „jeziorkami”), które nie wydają się one 

tak atrakcyjne jak jeziora mazurskie. 

 silne skojarzenie z niskimi temperaturami i zimnem zimą sprawia, że 

Suwalszczyzna wydaje się mniej atrakcyjnym miejscem na spędzenie także letnich 

wakacji. 
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 nazwa „Suwalszczyzna” sugeruje w pierwszej chwili, że region ten ogranicza się do 

Suwałk i okolicy.  

 

Wizerunek Suwalszczyzny wymaga „ocieplenia” z jednej strony poprzez pokazywanie 

atrakcyjnych elementów przyrodniczych i kulturowych, ale także poprzez ciekawe atrakcje, 

baśniowość, wypoczynek rodzinny. Jednak Suwalszczyzna nie powinna być promowana jako 

„drugie Mazury” ze względu na położenie (daleko), mniej jezior i chłodniejszy klimat, a także 

zatłoczenie Mazur - takie pozycjonowanie tego regionu nie przyniesie zwiększenia poziomu 

turystyki. 
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7. TRENDY NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU TURYSTYCZNYM,  

W ZAKRESIE PROMOCJI I MARKETINGU MIEJSC   

 

Kolejna część badań została poświęcona analizie trendów na współczesnym rynku 

turystycznym, biorąc pod uwagę fakt, że turystyka została określona przez respondentów  

i interesariuszy regionu jako dominująca dziedzina w dotychczasowych działaniach 

promocyjnych, jak również jej istotne znaczenie jest zdecydowanie podkreślane w przyszłych 

prognozach rozwoju społeczno-gospodarczego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego  

i promocji tego obszaru. 

W procesie obecnej, powszechnej globalizacji, promocja i marketing miejsc stanowi 

kluczowe narzędzie konkurowania na bardzo wymagającym rynku zarówno w skali regionu, 

kraju, Europy, jak i całego świata. Turystyka i współczesny rynek turystyczny znajduje się  

w czołówce światowych dziedzin gospodarki, jednakże wymaga ona niezwykle 

przemyślanych, spójnych i konsekwentnych działań marketingowych. Powodzenie w zakresie 

wykreowania i promocji wizerunkowej obszaru oraz oferty turystycznej można osiągnąć 

dzięki kilku niezbędnym czynnikom, wśród których można wymienić:  

 wspólne określenie regionu/obszaru recepcji turystycznej, posiadającego 

identyfikowalną markę, spójny program rozwoju turystycznego i koncepcję 

działalności promocyjnej; 

 współpracę, integrację działań i zaangażowanie wielu podmiotów w tworzenie, 

finansowanie promocję i sprzedaż oferty w ramach danego obszaru; 

 jednolite zarządzanie całym procesem tworzenia, finansowania promocji  

i sprzedaży oferty turystycznej. 

 

Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych przy kreowaniu spójnej marki 

danego obszaru i skutecznej promocji może być także pomocne w bardzo ważnej kwestii 

bieżącego śledzenia trendów w turystyce oraz w zakresie nowych narzędzi i kanałów 

komunikacji dotyczącej marketingu miejsc. 

 

Trendy w turystyce 

W kilkunastu ostatnich latach nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju turystyki  

i w panujących trendach na rynku turystycznym. Wiek XX przyniósł największe w dziejach 

ludzkości zmiany, związane z szeroko rozumianym rozwojem cywilizacyjnym - wzrostem 
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zamożności i świadomości społeczeństw, zmianą stylu życia i warunków pracy, rozwojem 

środków transportu, zmianą sposobów i motywacji spędzania czasu wolnego. Turystyka „jest 

fenomenem naszych czasów” i stała się bardzo szybko:  

- aktywnym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego, 

- stałym elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka i jego rodziny, 

- dynamiczną dziedziną gospodarki ze stałą tendencją wzrostową, zarówno po stronie 

podaży jak i popytu, 

- źródłem koniunktury dla innych dziedzin gospodarowania oraz aktywizacji 

miejscowości i całych regionów, 

- trwałym elementem polityki państwa i współpracy międzynarodowej. 

 

W zmianach trendów turystycznych po stronie popytu i podaży obserwuje się wyraźne 

tendencje zainteresowania środowiskiem naturalnym i aktywnymi formami jego poznawania. 

Spada zainteresowanie trzema „S" (sun, sea, sand – słońce, morze, piasek), a wzrasta 

zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Następuje stopniowe 

odchodzenie od turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej, charakteryzujące się 

różnorodnymi, specyficznymi potrzebami, wynikającymi z dążenia do podtrzymywania 

kondycji fizycznej i psychicznej, uprawiania hobby i przeżywania mocnych wrażeń.  

Zauważa się także wyraźnie wzrost znaczenia własnego bezpieczeństwa  

i dobrego samopoczucia w podróży. Wzrasta zapotrzebowanie na różnorodne formy turystyki 

kwalifikowanej i specjalistycznej. Zmienia się struktura oferowanego produktu turystycznego 

w związku ze zmianą motywacji podróżowania i chęci przeżywania przygody - obecnie sport, 

rekreacja, atrakcje kulturalne, archeologiczne, historyczne, walory przyrodnicze, chęć 

powrotu do korzeni stanowią główną motywację do uprawiania turystyki. Rośnie znaczenie 

ekologii w turystyce, co ma odzwierciedlenie w zainteresowaniu turystyką na terenach 

wiejskich i leśnych. Turystyka wiejska i agroturystyka są coraz bardziej popularne zarówno 

wśród touroperatorów jak i turystów, a ekoturystyka już dziś stanowi poważny sektor 

uprawiania turystyki w Europie i na świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na turystykę 

weekendową oraz obserwuje się dalszy wzrost wyjazdów służbowych i turystyki 

motywacyjnej. Przy czym to turystyczny rynek europejski generuje największą liczbę 

turystów, stąd tendencje i motywacje występujące wśród turystów z tego obszaru, są 

wyznacznikiem w rozwoju krajowych produktów turystycznych. Generalnie należy 

podkreślić, że niemal wszystkie, wyżej wymienione, tendencje i motywacje zmierzają do 
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rozwoju turystyki kwalifikowanej, specjalistycznej, ekologicznej, ekoturystyki  

i agroturystyki, a Polska jest jednym z ważnych krajów w Europie mogących zaspokoić 

potrzeby związane z rozwojem turystyki „bliżej natury”
7
. 

Europejska Komisja Turystyki
8
 sporządziła raport o przyszłych trendach, które należy 

uwzględnić przy planowaniu rozwoju turystyki oraz strategiach marketingowych dotyczących 

tej dziedziny gospodarki. 

 

Czynniki demograficzne – starzenie się populacji Unii Europejskiej 

Starzenie się społeczeństwa powoduje, że większe znaczenie w turystyce będzie miała 

grupa zasobnych konsumentów ze starszego pokolenia. Jest ona wymagająca, wiele 

podróżowała i będzie to robić nadal, domaga się wysokiej jakości obsługi oraz pakietowania 

usług, wśród których ważnym dla niej segmentem będzie turystyka zdrowotna. Przewiduje 

się, że do 2020 r. aż 20% populacji będzie w wieku 65 lat lub więcej. Zwiększenie długości 

życia oraz większa zamożność tej grupy wiekowej będzie miała olbrzymi wpływ na popyt  

w sektorze turystycznym. Coraz ważniejsza dla rynku stanie się populacja w wieku 50-65 lat, 

wolna od zobowiązań rodzinnych i zamożna, szukająca nowych rozrywek i wrażeń. Także 

inne grupy konsumentów na rynku unijnym i w Polsce zmieniają swoje przyzwyczajenia  

i nawyki. 

 

Bezpieczeństwo  

Odwiedzający przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa podróżowania oraz 

bezpieczeństwa pobytu. Oceniano, że znaczenie tego czynnika wobec światowego zagrożenia 

terroryzmem będzie większe. Wydaje się jednak, że nawet największe akty terroryzmu mają 

nieznaczny wpływ na liczbę globalnych podróży. Obawy o bezpieczeństwo prowadzą jednak 

do wybierania kierunków leżących bliżej, bardziej dostępnych. Bezpieczeństwo staje się 

zatem jednym z głównych motywów wyboru kierunku podróży.  

 

 

Oszczędność czasu, aktywny wypoczynek oraz troska o zdrowie 

                                                
7 Tamże, s. 51-59. 

8 UNWTO (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) organizacja wyspecjalizowana ONZ, z Polską jako 

członkiem, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego. UNWTO należy do 

jednych z najważniejszych organizacji międzynarodowych. W 2009 zrzeszała 154 państwa reprezentowane przez 

turystyczne organizacje rządowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_wyspecjalizowane_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/2009
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Wybieranie krótszych urlopów: wobec niepewności i zmian na rynku pracy oraz 

nowych trendów (telepraca, inny model relacji pracowniczych), ludzie pracują więcej,  

z mniejszym niż do tej pory bezpieczeństwem. Korzystają z krótkich urlopów, wybierając 

kierunki z krótkim czasem dojazdu /dolotu. Są zarazem przygotowani na wydanie większej 

ilości pieniędzy. Szukają miejsc, w których mogliby uciec od stresu. Rozwój gospodarki i 

technologii będzie te postawy pogłębiał. Należy spodziewać się zwiększenia popytu na 

wyjazdy krótsze, spakietowane, zawierające maksimum atrakcji w krótkim czasie, 

sprofilowane pod kątem potrzeb odbiorcy. Równocześnie rosną wydatki na podniesienie 

„poziomu wspomnieniowego” (o kilkanaście procent). Obserwuje się wzrost zainteresowania 

produktami short breaks, zwłaszcza produktami turystyki miejskiej i kulturowej oraz 

aktywnego wypoczynku. Jednocześnie wzrasta także świadomość zdrowotna i popyt na 

produkty związane z odnową biologiczną (powstaje moda na spa, farmy piękności). 

Modą staje się aktywne spędzanie czasu: następuje rezygnacja z dotychczasowych 

nawyków konsumenckich. Odwiedzający rezygnują z produktów o charakterze pasywnym 

(tydzień pobytu w jednym miejscu bez dodatkowych atrakcji), a wybierają te zapewniające 

większą aktywność, nastawione na czynne spędzanie czasu. Pogłębia się, zwłaszcza  

w starszych grupach wiekowych, oczekiwanie „autentycznego przeżycia”, włączając 

obcowanie z lokalną kulturą oraz naturą. Rośnie przy tym świadomość, że od leczenia lepsze 

jest dbanie o zdrowie, wzrasta zatem zainteresowanie wyjazdami typu wellness. Wiąże się to 

przede wszystkim ze zwiększeniem stresu w życiu i z chęcią sięgnięcia po metody likwidacji 

zagrożenia stresem. Zarazem pojawia się popyt na programy edukacyjne, pozwalające na 

zdobywanie wiedzy podczas wakacji. 

 

Wrażenia, emocje i edukacja 

Przy wyborze kierunku turystycznego coraz większą rolę odgrywa nastawienie się na 

poznanie, przeżycia i emocje. Zwiększa się rola skojarzeń emocjonalnych, obietnicy 

przeżycia szczególnego rodzaju doznań. Najszybciej w świecie rozwija się obecnie popyt na 

produkty dziedzictwa natury i kultury (natural & cultural heritage). Masowe kierunki 

turystyczne oferują podobną ofertę i standard świadczeń. Rywalizacji będą służyć wartości 

emocjonalne związane z tożsamością i kulturą regionu - na nich właśnie należy budować 

system komunikacji marketingowej. Nastąpi wzrost popytu na produkty specjalistyczne, 

zawierające elementy sztuki, kultury i historii. Wzrośnie potrzeba lepszego i bardziej 
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kreatywnego przekazywania informacji, interpretacji historycznej, etnicznego przybliżenia 

produktów turystycznych. 

 

Zmiany w stylu życia 

Gospodarstwa domowe stają coraz mniejsze, zwiększa się mobilność, wzrasta poziom 

wykształcenia. Coraz większy staje się segment osób szukających propozycji niebanalnych, 

pozwalających na zaspokojenie ich pasji. Wyższe wykształcenie populacji zwiększa chęć do 

podróżowania i odkrywania nowych atrakcji. Nacisk na zaspokajanie własnych pasji  

i zainteresowań powoduje szybki rozwój turystyki niszowej, oferującej produkt dostosowany 

do specjalistycznych zainteresowań (turystyka golfowa, wędkarska, sanatoryjna,  

spa – ośrodki relaksu i wypoczynku, dziedzictwo historyczne i kulturowe). Kładzie się 

szczególny nacisk na „value for money”: dobra cena za dobry produkt. 

 

TIK - technologie informatyczne i komunikacyjne 

Nadal będzie wzrastać znaczenie Internetu oraz jego wykorzystanie do zdobywania 

informacji, a także nabywania produktów i usług turystycznych. Podróże coraz częściej są 

planowane indywidualnie, z pominięciem biur podróży. Sprzyja temu dużo lepszy niż 

kiedykolwiek dostęp do informacji i łatwość samodzielnego konstruowania pakietów, spadek 

cen biletów lotniczych i zmiany w systemach sprzedaży, a także chęć ucieczki od wyjazdów 

zorganizowanych, nie zapewniających dostatecznej intymności. Wiążąca się z tym tendencja 

do bezpośredniego rezerwowania wyjazdów, zwłaszcza przez strony www, rozwój Internetu 

oraz sposobów bezpośredniej rezerwacji biletów i miejsc hotelowych: coraz więcej wyjazdów 

rezerwowanych jest bezpośrednio przez Internet, który staje się tym samym najważniejszym 

źródłem informacji o ofercie turystycznej.  

Wzrastające wykorzystanie narzędzi informatycznych i komunikacyjnych przez 

turystów stanowi ważną informację dla sektora turystycznego o konieczności wykorzystania 

tych technik dla przekazu marketingowego, w tym promocji. 

 

Świadomość zrównoważonego rozwoju 

Świadomość związana z ochroną środowiska będzie nadal wzrastać. Skutkuje to 

zwiększonym popytem na miejsca, w których rozwój jest zrównoważony, w których przyroda 

i lokalni mieszkańcy odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu gościnności. Turyści będą 

bardziej preferować miejsca, w których miejscowa ludność chętnie ich przyjmuje, oferując 
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ciepłe przyjęcie, domową kuchnię opartą na lokalnej tradycji, informację związaną z historią i 

życiem lokalnej społeczności. 

Demografię, częstotliwość i czas podróży, wymagania jakości usług, sposoby 

udzielania informacji oraz rezerwacji, wydatki – te i inne wymienione czynniki należy wziąć 

pod uwagę przy planowaniu rozwoju infrastruktury i usług turystycznych. 

 

Promocja i marketing miejsc 

Marketing miejsc, zwany często marketingiem terytorialnym, stał się obecnie jedną  

z ważnych dyscyplin marketingowych, szczególnie wspierającą kreowanie atrakcyjnego 

obszaru recepcji turystycznej (tourism destination). Dyscyplina ta, odpowiednio wdrażana, 

pozwala na skuteczną promocję i budowanie wizerunku zarówno pojedynczych jednostek 

samorządu terytorialnego, jak i całych, spójnych obszarów, pod warunkiem wykreowania 

wspólnej marki i konsekwentnego jej promowania przez wszystkie podmioty publiczne  

i prywatne danego obszaru. Głównym kryterium wyodrębnienia marketingu miejsc  

(terytorialnego) jest kryterium produktowe (przedmiotowe), gdzie pod nadrzędną marką 

parasolową (z atrakcyjnym hasłem promocyjnym i najczęściej także z elementem graficznym) 

kryje się spójna oferta produktowa z charakterystycznymi dla całości obszaru wartościami 

materialnymi i niematerialnymi. Profesjonalne zaplanowane działania w zakresie marketingu 

dla danego obszaru i dobrze dobrane narzędzia i kanały komunikacji marketingowej  

w perspektywie czasowej pozwolą, pomimo konkurencyjnego rynku, nie tylko na zachęcenie 

ludzi do odwiedzania i korzystania z usług turystycznych regionu, lecz także na studiowanie, 

inwestowanie i osiedlanie się w danej okolicy. Długość tejże perspektywy czasowej zależy od 

przygotowanej strategii marketingowej, woli współdziałania w imię celu nadrzędnego 

podmiotów publicznych i prywatnych przy jej wdrażaniu, a także zaangażowanych środków. 

Jednym z efektywnych narzędzi wdrażania strategii w zakresie informowania o atrakcjach  

i usługach całego regionu są wspólne kampanie promocyjne, które obecnie są już z pewnością 

nie tylko efektem chwilowej mody, ale codziennością. Dynamicznie zachodzące zmiany  

w marketingu, w tym również terytorialnym, skłaniają do śledzenia najnowszych trendów, 

wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i środków komunikacji. 

Duże znaczenie na współczesnym rynku ma innowacyjne podejście do marketingu 

miejsc, w tym kampanii. Aby zainteresować potencjalnego odbiorcę kampanii promocyjnej 

regionu należy włożyć wiele wysiłku i pracy nie tylko w przygotowanie koncepcji, ale i samo 

zaplanowanie działań oraz ich późniejszą realizację. Chcąc dotrzeć ze swoim przekazem 
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warto zaciekawić, zaintrygować, zainspirować. W nieszablonowy sposób przebić się do 

świadomości i wyobraźni adresatów przy stosowaniu różnych narzędzi komunikacji.  

Z każdym rokiem uczymy się wykorzystywać w większym zakresie nowoczesne technologie. 

Social media, questing, aplikacje mobilne coraz częściej obecne w marketingu miast  

i regionów, są odpowiedzią na zmieniający się świat i potrzeby konsumentów.  

Promując konkretny region, należy zastanowić się nad tym, czym wyróżnia się on 

spośród innych. Już dzisiaj wiemy, że na pewno nie różnorodnością, bo pod tym hasłem 

promują się niemal wszyscy. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co może być znakiem 

szczególnym i wyróżnikiem danego miejsca. Kiedy zdefiniujemy ten fundament marki, 

będziemy mogli sukcesywnie przygotować i realizować strategię promocji.  

Pomimo, że waga wspólnej promocji i wpływ produktów lokalnych na wizerunek 

całego regionu jest bezdyskusyjna, nie lada dojrzałości wymaga podjęcie decyzji, aby 

produkty i oferty lokalne pojawiały się pod wspólną marką i wspólnym symbolem, w którym 

nie da się zawrzeć nazw własnych wszystkich jednostek terytorialnych, czy ciekawych 

miejsc. Markę tworzą także ludzie, a całość jest sumą ostatecznych  doświadczeń odbiorców, 

unikalnych przeżyć, pozwalających odróżnić daną markę od innych produktów na rynku lub 

miejsc w przypadku marki obszarowej. Marka jest powodem, dla którego ktoś wybiera dane 

miejsce, produkt czy usługę i jako taka musi być unikalna, a dodatkową sztuką jest 

przekładanie tożsamości i osobowości marki na identyfikację wizualną. 

W dotychczasowych działaniach promocyjnych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

istnieje bardzo duże rozproszenie sił i środków, a także brakuje spójnej polityki w kreowaniu 

jednej marki. W badaniach zauważono wyraźną tendencję tzw. promocji własnej 

poszczególnych jednostek, braku myśli przewodniej oraz promowania różnych miejsc  

i turystyki na „chybił-trafił” pod różnorodnymi hasłami,  podyktowanymi przede wszystkim 

patriotyzmem lokalnym, gdzie nacisk jest położony przede wszystkim na narzędzie i formę, 

zamiast na dobry, finalny produkt. By uzyskać zadowalający efekt działań promocyjnych, 

należy najpierw odpowiedzieć na pytanie dlaczego i po co promujemy oraz komu ma służyć 

efekt końcowy podejmowanych działań promocyjnych.  
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8. PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJI W ZAKRESIE 

POTRZEB I FORM PROMOCJI POJEZIERZA SUWALSKO-

AUGUSTOWSKIEGO  

 

Niniejszy rozdział raportu z badań odnosi się do działań przyszłych, które należy 

podjąć, aby wypromować obszar LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w skali kraju 

oraz za granicą. Odzwierciedla z jednej strony określone potrzeby podmiotów 

zaangażowanych w promocję regionu, a z drugiej przedstawia, w oparciu o analizę autorską, 

najistotniejsze wnioski i rekomendacje stanowiące ważny element w tworzeniu założeń 

strategii promocji na kolejne lata. Założenia te powinny być jak najszybciej sformułowane  

i przyjęte do wspólnej realizacji przez podmioty kluczowe dla działań promocyjnych regionu, 

aby obszar Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego miał coraz bardziej rozpoznawalną markę 

przyciągającą turystów, inwestorów, studentów i nowych mieszkańców, a usługi i produkty 

stąd pochodzące mogły z powodzeniem konkurować na rynku krajowym i zagranicznym.  

 

Potrzeby i oczekiwania interesariuszy Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w zakresie 

promocji regionu. 

 

Wykres 45. Co powinno być podstawowym przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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Według opinii respondentów podstawowymi przedmiotami promocji Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego powinny być walory: przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne  

i rekreacyjne (ponad 19% wskazań we wszystkich przypadkach) oraz walory kulturowe 

(ponad 15% wskazań). Łącznie te elementy zajmują ponad 70% wskazań respondentów. Na 

kolejnych miejscach wskazano, jako istotne w promocji: usługi świadczone na terenie obszaru 

(blisko 12%), możliwości inwestycyjne (blisko 8%),  potencjał naukowo-badawczy  

i możliwości współpracy w tym obszarze (ponad 6%).  

 

Wykres 46. Walory przyrodnicze, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród walorów przyrodniczych wartych promocji na pierwszym planie wskazano 

charakterystyczne dla Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jeziora i rzeki (22%), na 

kolejnych miejscach znalazły się: Wigierski Park Narodowy (11%), ekosystemy leśne  

i łąkowe, Suwalski Park Krajobrazowy, Puszcza Augustowska (po 9%), a także rezerwaty 

przyrody i polodowcowa rzeźba terenu (po 6%), klimat i środowisko (4%). W kilkunastu 

przypadkach wymieniono: Kanał Augustowski, j. Wigry, Dolinę Rospudy, Czarną Hańczę, 

Biebrzański Park Narodowy, obszary Natura 2000. 
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Wykres 47. Walory krajobrazowe, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród walorów krajobrazowych godnych promocji respondenci wskazywali najczęściej 

polodowcową rzeźbę terenu (blisko 30%), jeziora i rzeki (blisko 25%), Suwalski Park 

Krajobrazowy (około 23%), a także Wigierski Park Narodowy (około 13 %), lasy (10 %),  

w mniejszym stopniu wskazywano także Puszczę Augustowską jako cały obszar, 

charakterystyczny dla krajobrazu regionu (około 6%), punkty widokowe (5%), obszary 

chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, głazowiska (po 3%) oraz konkretne obiekty, jak: 

rzeki Rospuda i Szeszupa, Kanał Augustowski, j. Hańcza, Puszcza Romincka, Góra Cisowa, 

Góry Sudawskie. 
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Wykres 48. Walory kulturowe, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Jaćwingowie

5%

Kanał Augustowski

5%

Kapliczki

2%

Ludowe dziedzictwo 

kulturowe

2%

Muzea 

8%

Ośrodek Pogranicze 

Sztuk w Sejnach

10%

rękodzieło

3%

Cmentarze i 

cmentarzyska

3%

Dziedzictwo kulturowe

3% Imprezy

2%

Kuchnia regionalna

7%

Muzyka i taniec

5%

Wielokulturowość

21%

Zabytki

24%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Jako najważniejsze walory kulturowe, które powinny być przedmiotem promocji 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, wskazane przez badanych, to przede wszystkim: 

zabytki i architektura (24%), wielokulturowość (21%), Ośrodek Pogranicze w Sejnach  

z Krasnogrudą (10%), muzea (8%), kuchnia regionalna (7%), Kanał Augustowski, 

Jaćwingowie, architektura, muzyka i taniec (po 5%), a także w kilkunastu przypadkach 

wskazano: rękodzieło, imprezy, cmentarze i cmentarzyska jako przedmioty promocji.  
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Wykres 49. Walory turystyczne i rekreacyjne, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Walory turystyczne i rekreacyjne, na które wskazywali respondenci to przede 

wszystkim: szlaki i ścieżki (28%), turystyka i sporty wodne (13%), jeziora i rzeki (5%), 

turystyka i sporty zimowe (4%), SPK (3%), turystyka aktywna, WOSiR Szelment, Suwalski 

Park Krajobrazowy (po 3%), Kanał Augustowski (2%), Puszcza Augustowska (2%), Jezioro 

Wigry (2%), a także w kilkunastu przypadkach wskazywano na WPN, Czarną Hańczę, 

Baśniowy Szlak, agroturystykę i inne elementy walorów turystycznych  

i rekreacyjnych tego obszaru. 
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Wykres 50. Potencjał naukowo-badawczy, który powinien być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Potencjał naukowo-badawczy i możliwość współpracy na tym obszarze jako przedmiot 

promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego był wskazany przez 6% badanych  

(36 wskazań). Na tym polu, na głównej pozycji znalazł się Park Naukowo-Technologiczny  

w Suwałkach (10 wskazań) i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach  

(6 wskazań), na kolejnym miejscu znalazł się Wigierski Park Narodowy oraz możliwości 

badań, archeologicznych i historycznych (po 4 wskazania), a także badań geologicznych  

(2 wskazania). 
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Wykres 51. Usługi świadczone na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, które powinny być przedmiotem promocji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Usługi świadczone na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, które powinny 

być przedmiotem promocji uzyskały 119 wskazań. Wśród nich najwyżej uplasowano typowe 

usługi turystyczne. Na pierwszym miejscu znalazły się usługi związane z wypożyczeniem 

sprzętu turystycznego (18%), dalej: agroturystyka (11%), usługi noclegowe (9%), ogólnie 

usługi turystyczne i gastronomia (po 8%), a następnie usługi związane z rybactwem  

i wędkarstwem, z rękodziełem ludowym i z kuchnią regionalną (po 5%), organizacja 

wycieczek (4%), usługi związane z narciarstwem (3%), oraz nauka nurkowania, usługi 

przewodnickie, informacyjne i inne związane z aktywnym wypoczynkiem. 
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Wykres 52. Możliwości inwestycyjne, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Dziedziny, które respondenci postrzegają jako najbardziej obiecujące w możliwościach 

promocyjnych i zachęcających do inwestowania na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego znów w dużym stopniu są wskazywane bezpośrednio lub pośrednio  

w obszarze turystyki (łącznie około 40%, wliczając pojedyncze wskazania elementów 

turystyki zawartych w kategorii „inne”), w tym: baza noclegowa (13%), ogólnie usługi 

turystyczne (9%),  plaże i pomosty (po 6%), szlaki wodne wraz z infrastrukturą (4%); muzea 

(3%). Innym, bardzo ważnym elementem możliwości inwestycyjnych, służących rozwojowi 

społeczno-gospodarczego regionu, w tym także ściśle powiązanym z turystyką, jest rozwój 

infrastruktury komunikacyjnej: komunikacja (7%), lotnisko (6%), budowa dróg, obwodnice 

(po 3%) - łącznie ponad 19%. W infrastrukturze komunikacyjnej zauważono szczególnie 

budowę lotniska, dróg i obwodnic. 3% badanych wskazało Suwalską Specjalną Strefę 

Ekonomiczną jako miejsce inwestycji. 
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Wykres 53. Inne, ważne elementy, które powinny być przedmiotem promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W tejże pozycji otrzymano najmniej wypowiedzi, a wśród nich nadano przybliżoną 

wagę następującym pozycjom: jakość życia i wypoczynku w regionie, działalność 

wydawnicza (po 2 wskazania) oraz pojedyncze wskazania na działania związane także  

z turystyką, jak: budowę portów, stanic, czarter jachtów i współpracę z Lasami Państwowymi.  
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Wykres 54. Obszar, na który powinny być kierowane działania promocyjne Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W ramach badania ustalono, że respondenci największą uwagę chcieliby skierować na 

promocję krajową (blisko 43%), a następnie na promocję zagraniczną (ponad 35%).  

W dalszej kolejności wskazano na komunikację wewnętrzną na obszarze Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego (ponad 21% badanych), co jest bardzo cenną wskazówką dla 

działań w kierunku uzyskania równowagi wewnętrznej. Dobrze poinformowana społeczność 

lepiej rozumie mechanizmy i potrzebę współpracy oraz łatwiej może planować własne 

działania rozwojowe. Dzięki temu rosną również szanse na lepsze porozumienie i partnerstwo 

w zakresie spójnego kształtowania wizerunku zewnętrznego w podejmowanych 

promocyjnych. 
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Wykres 55. Obszary na terytorium Polski, na które powinna być skierowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Ankietowani, licznie wypowiadający się na ten temat (157 wskazań), wyrażają swoje 

zainteresowanie promocją szczególnie na obszarach województw: mazowieckiego (25%), 

śląskiego (19%), wielkopolskiego (9%), pomorskiego (7%), a w dalszej kolejności: łódzkiego 

i dolnośląskiego (po 4%), podlaskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego (po 3%), 

kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (po 2%) oraz lubelskiego, lubuskiego, 

podkarpackiego i świętokrzyskiego (po 1%). 

Stosunkowo duży odsetek ankietowanych, bo aż 17 % nie ma wyraźnych preferencji  

w zakresie obszarów promocji i wskazuje zainteresowanie całym krajem. Może to być 

wskazówką na brak w tej grupie głębszej analizy zarówno przedmiotu promocji jak  

i określenia rynków docelowych, na które chcieliby skierować swoją ofertę. 
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Wykres 56. Grupy docelowe, do których powinna być skierowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród grup docelowych, do których powinna być kierowana promocja, na pierwszym 

miejscu zdecydowanie wskazano turystów (42%), na kolejnych miejscach znaleźli się 

potencjalni inwestorzy i przedsiębiorcy (po 20%), bez wskazań na konkretne branże. Stąd 

można przypuszczać, że wśród nich znajduję się w znacznym stopniu także turystyka. Część  

badanych zauważyła także tutaj słusznie potrzebę prowadzenia działań promocyjnych wśród 

mieszkańców wewnątrz regionu Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.  
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Wykres 57. Inwestorzy według branż, do których powinna być kierowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W przypadku konkretnych branż inwestowania, do których powinna być kierowana 

promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, na pierwszym planie wskazuje się transport  

(16%), obejmujący głównie: budowę regionalnego lotniska, dróg szybkiego ruchu i obwodnic 

oraz szybkiej kolei. Wiąże się to niewątpliwie z chęcią rozwiązania głównego problemu 

regionu wynikającego ze słabej dostępności komunikacyjnej, mającej negatywny wpływ na 

rozwój regionu i jakość życia mieszkańców. Na kolejnych miejscach znalazły się takie 

dziedziny inwestowania jak: hotelarstwo (5%), rekreacja i sport (4%), przemysł rolno-

spożywczy (4%), a także odnawialne źródła energii i usługi finansowe (po 3%) oraz 

budownictwo (2%). Duży odsetek badanych (13%) wskazywał także inne, pojedyncze 

dziedziny inwestowania, szczególnie związane z infrastrukturą techniczną, turystyką  

i zagospodarowaniem terenu w ogólnodostępną infrastrukturę public 
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Wykres 58. Przedsiębiorcy według branż, do których powinna być kierowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Jeżeli chodzi o dziedziny przedsiębiorczości, dla których szczególnie jest 

rekomendowana ukierunkowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego to na 

pierwszym miejscu znajduje się zdecydowanie turystyka – 23%, w tym turystyka kongresowa 

– 4%. Kolejne wskazywane branże przedsiębiorczości to: budownictwo – 8%; gastronomia, 

handel i branża spożywcza po 6%, a także hotelarstwo, transport, meblarstwo, IT, usługi – 

każda po 4%. Duży odsetek (27%) ma charakter pojedynczych wskazań, a 6% proponuje 

promować wszystkie dziedziny przedsiębiorczości.  

Analiza ta pokazuje, że główną wskazywaną branżą dla ukierunkowanej promocji 

pozostaje turystyka, na którą bezpośrednio wskazało 23% badanych oraz pośrednio kolejnych 

10% wskazując gastronomię (6%) i hotelarstwo (4%). Poza tą branżą panuje duże 

rozproszenie głosów. 
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Wykres 59. Segmenty rynku turystycznego, na które powinna być zwrócona uwaga w ramach promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród segmentów rynku turystycznego, na które powinna być zwrócona uwaga  

w ramach promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, badani wyróżniają zarówno grupy 

docelowe ze względu na zainteresowania, formy aktywności, zróżnicowanie wiekowe, jak  

i sposób podróżowania. Szczególnie wyróżniane są rodziny (15%), pasjonaci turystyki 

aktywnej (14%, w tym 1% turystyki pieszej), emeryci i renciści (12%), uczestnicy wycieczek 

szkolnych (9%) i pasjonaci turystyki wodnej (8%). Na kolejnych miejscach znaleźli się 

wędkarze (6%) oraz zwolennicy turystyki rowerowej (4%), turystyki przyrodniczej (3%)  

i sportów zimowych (2%). 
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Wykres 60. Inne grupy docelowe, do których powinna być kierowana promocja Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W zakresie innych grup docelowych do których powinna być kierowana promocja 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, podano tylko 6 wskazań łącznie, a wśród nich: 

obcokrajowcy, uczniowie i studenci, przedsiębiorcy, osoby, które chcą przeprowadzić się do 

regionu oraz biura podróży. 
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Wykres 61. Obszary promocji zagranicznej, na których powinno zaistnieć Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Badane podmioty wskazywały na potrzebę prowadzenia działań promocyjnych za  

granicą na terenie: Litwy (38 wskazań), Niemiec (36 wskazań), Rosji - Obwodu 

Kaliningradzkiego (34 wskazania), Białorusi (22 wskazania), Ukrainy (16 wskazań), ogólnie 

Unii Europejskiej (12 wskazań), Łotwa (8 wskazań), Słowacja (7 wskazań), Czechy, Estonia, 

Beneluks, Słowacja (po 6 wskazań), Skandynawia (5 wskazań), Francja (3 wskazania), 

Wielka Brytania (2 wskazania) i inne kraje (łącznie 6 wskazań). 
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Wykres 62. Polecane narzędzia i kanały komunikacji, które powinno wykorzystywać się w promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 

23,30%

19,89%

17,05%

1,14%

21,59%

17,05%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Promocja w

mediach

społecznościowych

Internet

Publikacje, foldery,

ulotki

Organizacja

imprez/ wydarzeń

promocyjnych

Udział w targach 

Inne propozycje

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Jak wynikało z poprzedniej analizy, ankietowani wskazują dużą wagę promocji nie 

tylko krajowej lecz także zagranicznej. Natomiast kolejnym ważnym krokiem jest 

dostosowanie odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji, które pozwoliłyby dotrzeć 

zarówno na rynki krajowe, jak i zagraniczne. Wśród polecanych narzędzi i kanałów 

komunikacji, które powinno wykorzystywać się w promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego dominuje Internet, wskazywany przez ponad 40% badanych, przy czym, 

wyróżniana jest specjalnie promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych (ponad 

17%), jako ważnego narzędzia komunikacji. Według badanych ważne miejsce powinny także 

zajmować tradycyjne narzędzia promocji w postaci drukowanych publikacji, folderów ulotek 

(blisko 22%) oraz udziału w targach turystycznych (ponad 17%). Innym istotnym kanałem 

komunikacji marketingowej, podkreślanym przez respondentów jest organizacja imprez  

i wydarzeń promocyjnych - na tę formę komunikacji i promocji wskazuje blisko 20% 

badanych. Co ciekawe, ta ostatnia formuła zwana jako event marketing jest coraz bardziej 

popularnym i polecanym narzędziem promocji i komunikacji marketingowej na 

współczesnym rynku. 
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Wykres 63. Propozycje mediów, który powinny być wykorzystywane w promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

W zakresie samej formuły mediów, które polecają respondenci jako ważny środek 

przekazu promocyjnego zdecydowanie dominuje Internet (68%) nad telewizją (16%), radiem 

(12%) i prasą (4%). Przyczynia się do tego niewątpliwie perspektywa nakładów finansowych, 

jakie należy ponieść przy bardziej intensywnym wykorzystaniu poszczególnych grup 

mediów. W ramach Internetu na czoło wysuwają się zdecydowanie portale społecznościowe, 

których potencjał dostrzega aż 55% badanych. 

 

Wykres 64.  Polecane portale społecznościowe, jako ważne narzędzie komunikacji i promocji Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 
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Głównym portalem społecznościowym polecanym do wykorzystania w działaniach 

promocyjnych jest zdecydowanie Facebook – aż 71% wskazań. Na drugim miejscu znalazł 

się Twitter - 16% wskazań i kolejno, z dużo mniejszym wskaźnikiem popularności (po 4%) 

Nasza Klasa i Google+. 

 

Wykres 65. Rodzaje imprez, które powinny służyć promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Pomimo, że wcześniej imprezy i wydarzenia promocyjne były wskazywane przez blisko 

20% badanych jako ważne narzędzie komunikacji i promocji, przy pogłębionym pytaniu  

o takie imprezy, które powinny służyć promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

badane podmioty nie mają wyraźnych preferencji, które dla większości byłyby jednoznaczne 

do określenia. 19% respondentów wskazuje ogólnie festiwale i koncerty; 18% - jarmarki  

i festyny, po 8% - imprezy sportowe i wydarzenia związane z kuchnią regionalną. Imprezy 

plenerowe i lokalne jako potencjalną możliwość promocji regionu wskazuje odpowiedni  

5-6% badanych. Poza powyższymi wskazaniami duża część respondentów (ponad 30%) 
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podaje cały szereg drobnych imprez i rozproszonych wydarzeń o minimalnym zasięgu 

oddziaływania.  

Wykres 66. Rodzaje targów, które powinny być wykorzystywane w promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród targów, które jako ważna forma komunikacji i promocji, polecane są przez 

badane podmioty zdecydowanie dominują targi branżowe związane z turystyką, w tym 

bezpośrednio targi turystyczne (52%); rekreacyjne i sportowe (9%),  Wydawnicze, żeglarskie, 

spożywcze, rękodzieło i sztuka ludowa, imprezy w galeriach handlowych, uzdrowiskowe  

(po 1%); wędkarskie i rybne (8%); gastronomiczne (6%); hotelarskie (5%). Wśród innych, 

wskazywanych targów występują także targi inwestycyjne i międzynarodowe EXPO (po 4%).  
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Wykres 67. Inne formy, które powinny być wykorzystane na rzecz promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2013r. 

 

Wśród innych proponowanych form, które powinny być wykorzystane na rzecz promocji 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, badani najczęściej wymieniali konkursy (20%). 

Kolejno, z podobnym wskaźnikiem procentowym, polecano m.in. aplikacje na smartfony, 

marketing szeptany, pikniki rodzinne, outdoor i degustacje produktów kulinarnych.  
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Wnioski i rekomendacje odnośnie przeprowadzonych badań w zakresie potrzeb, 

form i kierunków promocji obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

 

1. Wnikliwa analiza podejścia respondentów do wskazania przedmiotu promocji, grup 

docelowych, do których ma być kierowana promocja, zakresu pożądanych inwestycji czy 

rodzaju rozwijanych usług pokazuje, że podmioty badane, a wśród nich zarówno 

samorządy, jednostki otoczenia biznesu jak i przedsiębiorcy, najczęściej postrzegają 

turystykę jako główną dziedzinę rozwoju na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego. Drugim istotnym elementem obok turystyki jest rozwój połączeń  

i infrastruktury komunikacyjnej, co jest w pełni zrozumiałe, bo służy zarówno 

codziennemu funkcjonowaniu mieszkańców, jak i rozwojowi różnych sektorów 

przedsiębiorczości, w tym niewątpliwie turystyki. Jest to bardzo ważna wskazówka przy 

tworzeniu strategii promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, gdzie promocja 

turystyczna powinna zostać uwzględniona jako dziedzina priorytetowa zintegrowana  

z pozycjonowaniem wizerunku regionu jako atrakcyjnego miejsca prowadzenia biznesu, 

zamieszkania, czy studiowania.  

2. Jako przedmiot promocji na bardzo wysokiej pozycji wskazane zostały walory: 

przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne i rekreacyjne oraz walory kulturowe (łącznie 

ponad 70% wskazań). Dowodzi to, że respondenci są świadomi ogromnego potencjału  

w tym zakresie, jednak w planowanej strategii promocji należy określić konkretne 

kierunki umiejętnego wykorzystania walorów jako  mocnego potencjału promocyjnego 

regionu. Promocja walorów samych w sobie nie powinna być tak istotna, a bardziej 

należy postawić na promocję konkretnych usług i produktów bazujących na tychże 

walorach. Stąd też w niniejszym opracowaniu poświęcono dużo miejsca na opis walorów 

krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, aby informacja ta, zebrana w jednym 

miejscu, służyła jako baza do planowania kluczowych produktów w oparciu o walory  

i kierunków ich promocji. 

3. Innym ważnym elementem dla promocji regionu jest potencjał naukowo-badawczy. 

Pomimo, że w badaniu stosunkowo mało podmiotów zabrało głos w tej sprawie, analiza 

wypowiedzi respondentów wskazuje na pozytywny kierunek zauważania istotnej roli 

potencjału naukowo-badawczego w regionie i możliwości współpracy z tą sferą  

w zakresie promocji. Dostrzegane są szczególnie zasoby stosukowo młodej jeszcze 

jednostki Parku Naukowo-Technologicznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
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Zawodowej w Suwałkach. Zwraca się również uwagę na mało wykorzystywany potencjał 

naukowo-badawczy Wigierskiego Parku Narodowego. Analizując, jako studium 

przypadku, fenomen promocyjny marki „Białowieża” wyraźnie widać, że w tamtym 

przypadku szczególnie potencjał i aktywność naukowo-badawcza Białowieskiego Parku 

Narodowego, powoduje, że obszar ten jest doskonale promowany na całym świecie 

poprzez środowisko naukowe (organizacja licznych, międzynarodowych konferencji 

naukowych w Białowieży, interesujące artykuły w prestiżowych czasopismach  

i publikacjach naukowych na temat tamtego obszaru, współpraca z przedstawicielami 

elitarnych mediów, współpraca z przedsiębiorcami oferującymi wysokiej jakości usługi 

turystyczne na miejscu itd.). Wszystkie te działania przyciągają do Białowieży zarówno 

międzynarodowe środowisko naukowe, jak i dziennikarzy i turystów z całego świata, 

zainteresowanych wysoką jakością usług i unikatowymi walorami środowiska 

naturalnego. Powyższe wskazuje, że jest to pozytywny i zdecydowanie do naśladowania 

przykład działań promocyjnych dla wskazanych w badaniach jednostek naukowo- 

badawczych z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

4. Analizując potencjał inwestycyjny obszaru, największe zasoby w tym zakresie posiada 

miasto Suwałki, które zwraca też uwagę na promocję tego potencjału poprzez stronę 

internetową. Promocja jest również widoczna na stronach Parku Naukowo-

Technologicznego i SSSE. Warto zauważyć, że badane podmioty z regionu tylko  

w niewielkim procencie zauważyły ważną rolę Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w przyciąganiu inwestorów i działaniach promocyjnych. Może to być 

bardzo istotnym sygnałem dla administracji tejże jednostki, mobilizującym do 

intensyfikacji działań promocyjnych, a przede wszystkim wzmożonej komunikacji 

wewnętrznej, ponieważ SSSE odgrywa na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

faktycznie znaczącą rolę w przyciąganiu inwestorów i tworzeniu miejsc pracy. 

Komunikację wewnętrzną należałoby wykorzystać także do nawiązania współpracy 

jednostek publicznych i prywatnych, aby stworzyć wspólną dla całego obszaru Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego ofertę dla inwestorów, obejmującą zarówno zasoby publiczne, 

jak i prywatne. Zintegrowany internetowy katalog inwestycyjny mógłby znaleźć się jako 

załącznik na wszystkich stronach i portalach regionu, co znacznie zwiększyłoby siłę jego 

upowszechnienia. Podobnie, przedstawiciele regionu wyposażeni w katalog  

i przygotowaną profesjonalną prezentację, powinni brać udział w spotkaniach, targach  
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i konferencjach poświęconym inwestycjom przynajmniej na terenie kraju. Niezbędna jest 

także bieżąca współpraca z PAIiIZ. 

5. Z analizy pożądanych kierunków promocji zagranicznej wynika, że należy położyć 

największy nacisk na promocję wśród najbliższych sąsiadów, a szczególnie krajów 

sąsiadujących z regionem Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego: Litwą, Obwodem 

Kaliningradzkim i Białorusią. Ponadto innymi ważnymi rynkami dla promocji Obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i jego oferty, szczególnie turystycznej są Niemcy, 

Holandia, Belgia i Kraje Skandynawskie. Ze względu na rozwój i duże znaczenie mediów 

internetowych we współczesnej promocji, niezbędne jest przygotowanie wielojęzycznej, 

zintegrowanej prezentacji regionu i jego spójnej oferty, która powinna być publikowana 

powszechnie na stronach podmiotów regionu, a także w oparciu o strony, portale i media 

poszczególnych krajów, co zostało przeanalizowane szeroko w rozdziale 4. 
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Podstawowe założenia do strategii promocji obszaru LSROR Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie 

 

Pierwszym krokiem w kierunku przygotowania i efektywnego wdrażania strategii 

promocji jest konieczność podjęcia przez najważniejsze podmioty angażujące się w promocję 

regionu dyskusji czy widzimy wspólny cel promocji całego obszaru, kto jest zdecydowany 

zaangażować się faktycznie w zintegrowaną promocję, czy jesteśmy w stanie przejść  

w działaniach promocyjnych ponad podziałami administracyjnymi gmin, miast, powiatów, 

lokalnych przyzwyczajeń i animozji, czy mamy do siebie zaufanie i potrafimy zrezygnować  

z jednostkowych ambicji na rzecz wspólnego interesu regionu, aby dostrzec dopiero w nim 

perspektywę indywidualnych korzyści.  

Wybór marki obszaru dla zintegrowanej promocji i pozycjonowania 

Odbiór przekazu promocyjnego, jego konfrontowanie i ocena komunikowanych 

korzyści odbywa się w umysłach potencjalnych klientów. Dlatego też informacja 

marketingowa powinna być przekazana w sposób prosty, a komunikat od razu kojarzony  

z konkretnymi cechami, właściwościami i korzyściami, które kryją się pod daną marką. Na 

rozpoznawalność marki w umysłach klientów trzeba pracować niejednokrotnie wiele lat  

i przy dużym nakładzie sił i środków Pojedyncze miejsca, miejscowości, usługi czy produkty 

mają nikłe szanse, aby uzyskać efekt skali zainteresowania klientów, odbiorców, pozwalający 

na uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych. Stąd niezwykle istotne jest przyjęcie 

założenia, czy promujemy się w pojedynkę, czy też kreujemy wspólną markę o dobrze 

przemyślanych, poszukiwanych na współczesnym rynku cechach, którą łatwiej 

wypozycjonować na mapie odbiorcy krajowego, a tym bardziej zagranicznego. Efektem 

skonfrontowania cech marki z potrzebami i oczekiwaniami rzeczywistego i oczekiwanego 

odbiorcy oferowanych przez nas usług i produktów jest stworzenie odpowiedniej komunikacji 

marketingowej.  

Wypowiedzi badanych respondentów pokazują, że na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego nie używa się jednego hasła promocyjnego, czy jednej nazwy marki 

obszaru. Większość badanych ma swoje przyzwyczajenia, czy przekonania i posługuje się 

głównie nazwami lokalnymi, charakterystycznymi dla danego miejsca, czy społeczności. 

Jednakże dużą wartością jest fakt, że jedna z marek ma już znaczącą pozycję w promocji 

blisko połowy (43%) respondentów. Tą nazwą jest „Suwalszczyzna”, która w pełnym 
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brzmieniu marki obszarowej „Suwalszczyzna kraina jak baśń” jest konsekwentnie 

promowana przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną, część jednostek współpracujących i 

podmiotów branży turystycznej od 2003 r., kiedy to powstał zintegrowany  w swych 

założeniach „Program Rozwoju Produktu Turystycznego Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej”. Spójna marka obszarowa dla całego terytorium 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jest bardzo potrzebna, aby połączyć siły i środki we 

wspólnej promocji, jednak nie należy zapominać, że obszary Augustowa i Sejn potrzebują 

silnych akcentów promocyjnych, ze względu na to, że w samej nazwie marki obszaru nie ma 

zaakcentowanych ich nazw własnych. To z kolei nasuwa wprawdzie logiczne, ale błędne 

skądinąd przypuszczenie, że te obszary mogą zostać pominięte, bądź mniej wyeksponowane 

w kreowanym wizerunku zewnętrznym.  

Ze względu na to, że w jednej nazwie marki nie da się w prosty sposób ująć 

wszystkich ważnych nazw własnych, a poza tym w ramach marki „Suwalszczyzna kraina jak 

baśń” są już tworzone identyfikowalne produkty i oferty turystyczne, a marka ta zaczyna być 

coraz bardziej rozpoznawalna chociażby na rynku krajowym, należy poszukiwać wspólnych 

interesów co do jej rozpowszechniania i pozycjonowania w świadomości klienta. Warto 

dążyć do porozumienia, aby „Suwalszczyzna kraina jak baśń” była marką parasolową dla 

całego obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, a każde z głównych miast: Suwałki, 

Augustów i Sejny, mogło używać swojej nazwy własnej, a jeszcze lepiej opartego o nią hasła 

promocyjnego jako kluczowych submarek dla całego Pojezierza. Jest to tym istotniejsze, że 

każda z tych nazw ma także stosunkowo dużą rozpoznawalność i potencjał promocyjny, co 

widać chociażby na przykładzie pozycjonowania poszczególnych nazw w wyszukiwarkach 

internetowych zobrazowane na poniższym wykresie: 
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Wykres 68. Średnia miesięczna liczba wyszukiwań w Google – miejsca. 
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Źródło: Google Adwords. 

 

Kolejnymi ważnymi dla promocji i pozycjonowania marki regionu są nazwy 

produktów lokalnych pochodzących, bądź oferowanych w regionie. Dla podania konkretnych 

przykładów zaprezentowano poniższy wykres pozycjonowania poszczególnych nazw w 

Internecie, aby można było bardziej świadomie posługiwać się nimi przy prowadzonych 

działaniach promocyjnych. 



 

 184 

Wykres 68. Średnia miesięczna liczba wyszukiwań w Google – produkty regionalne. 
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Źródło: Google Adwords. 

 

Określenie grup docelowych, do których będzie kierowana promocja 

 

Wśród grup docelowych, do których powinna być kierowana promocja, na pierwszym 

miejscu zdecydowanie wskazywano turystów (42%), a dopiero na kolejnych miejscach 

znaleźli się potencjalni inwestorzy i przedsiębiorcy (po 20%).  

Biorąc pod uwagę wyróżniający się potencjał przyrodniczy, kulturowy, sportowo-

rekreacyjny i rozwijająca się bazę turystyczną regionu turystyka jest naturalną dziedziną 

rozwoju i promocji – elementy, które należy komunikować turystom oprócz autentyczności 

walorów środowiska, to produkty regionalne, atrakcje dla konkretnych grup docelowych, 

możliwe formy rekreacji i poprawy kondycji zdrowotnej, wysoka jakość usług i obsługi 

klienta, bezpieczeństwo i dostępność o każdej porze roku. 

Wskazany potencjał przyrodniczy i kulturowy służy również budzeniu zainteresowania 

regionem wśród innych grup docelowych, a mianowicie u osób poszukujących miejsc do 

zamieszkania i lokalizacji własnej firmy oraz inwestorów, zwłaszcza w branży turystycznej. 

Istotnym przesłaniem komunikacji marketingowej dla tych grup jest informacja o istniejącej 

infrastrukturze i bazie lokalowej, bezpieczeństwie, płynności ruchu i małych odległościach na 

terenie miast (brak korków), możliwości nauki i rozwoju zainteresowań, pasji i hobby dla 

dzieci i dorosłych, bliskość środowiska naturalnego oraz natychmiastowa możliwości 

wypoczynku i rekreacji po skończeniu pracy.  
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Przygraniczne położenie obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego sprzyja 

promocji ukierunkowanej na inwestorów, którzy poszukują dogodnych „przyczółków” do 

ekspansji na Wschód, a z drugiej strony generuje przygraniczny ruch zakupowy. Istotnym 

elementem promocji w tym zakresie powinna być współpraca z dużymi marketami, gdzie 

docierają klienci z terenów przygranicznych i gdzie można przekazać im informację o innych 

produktach i usługach, które oferuje Pojezierze Suwalsko-Augustowskie (oferta turystyczna,  

oferta lokalnego rzemiosła, możliwość studiowania w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej. Promocja PWSZ powinna być szczególnie ukierunkowana na rynek białoruski  

i litewski, skąd pochodzi już zadowolona część studentów tej uczelni. 

W promocji dla każdej z wyżej wymienionych grup można wykorzystać ten sam 

komunikat marki „Suwalszczyzna kraina jak baśń”, który komunikuje unikalne korzyści 

wypoczynku, rekreacji, możliwości zamieszkania, nauki i pracy w jedynym w swoim rodzaju 

„baśniowym” klimacie i środowisku.  

 

Zakres i forma promocji 

W założeniach strategii promocji należy położyć duży nacisk na komunikację 

wewnętrzną. Istnieje wiele czynników sprzyjających dobrej komunikacji wewnętrznej 

obszaru pomiędzy samorządami, administracjami parków i otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Położenie w obrębie jednego regionu, podobne uwarunkowania historyczne  

i kulturowe, bliskość lokalizacji - w stosunkowo krótkim czasie można dojechać do każdej  

z pozostałych gmin. Te czynniki pozwalają na lepsze kontakty między władzami gmin  

i mieszkańcami. Dobra komunikacja wewnętrzna sprzyja realizacji wspólnych planów 

dotyczących rozwoju i promocji oraz zbudowania produktu markowego. Przy wszelkich 

wymienionych wyżej przesłankach dotąd brakowało na obszarze Pojezierza Suwalsko-

Augustowskiego dobrej komunikacji wewnętrznej, co w niewielkim stopniu skutkowało 

wspólnymi działaniami promocyjnymi. Poszczególne miejscowości i obszary czasem 

postrzegają siebie nawzajem jako konkurencję, nie jako partnerów. Budując wspólną markę 

bezwzględnie konieczne jest wzmocnienie komunikacji wewnątrz całego obszaru. Takiemu 

działaniu powinna służyć już edukacja dzieci i młodzieży od najmłodszych klas szkolnych. 

Niezbędna jest także wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi subobszarami, w tym 

wartym do przemyślenia działaniem jest nawiązanie bliższej współpracy z mediami 

lokalnymi i zachęcenie ich do informowania i promowania bardziej wydarzeń pozytywnych 

niż negatywnych sensacji. 
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Drugim istotnym elementem wspólnej promocji jest komunikacja zewnętrzna. 

Skuteczne promowanie obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego wymaga stworzenia  

i rozwijania wspólnych działań zewnętrznych, dotychczas indywidualnie realizowanych przez 

poszczególne samorządy, podmioty prywatne i społeczne lub znajdujących się w obszarze ich 

planów. Wśród nich najważniejsze to:  

- redakcja wspólnej strony internetowej Suwalszczyzny z wydzieleniem submarek 

obszarowych Suwałk, Augustowa i Sejn, z możliwością indywidualnego aktualizowania 

przez osoby wyznaczone w poszczególnych podmiotach angażujących się w promocję. 

Może to być już istniejąca strona www.basniowasuwalszczyzna.pl po jej przeredagowaniu 

zgodnie z wyznaczonym kierunkiem marki parasolowej i submarek terytorialnych. Każdy 

z podmiotów współpracujących na rzecz wspólnej promocji powinien zamieszczać link na 

własnej stronie do wspólnej strony informacyjno-promocyjnej. 

- wprowadzenie wspólnego newslettera zawierającego aktualne wydarzenia  

i promocje dostępne w ośrodkach samorządowych i u partnerów współpracujących 

partnerów społeczno-gospodarczych 

- systematyczne animowanie profilu Suwalszczyzny na portalach społecznościowych,  

- organizacja cyklicznych study tours dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych, podczas 

jednej wizyty pobyt na każdym z submarek obszarowych, co będzie sprzyjać utrwaleniu 

postrzegania wizerunku regionu, 

- opracowanie jednolitej szaty graficznej i produkcja wspólnych wydawnictw 

wielojęzycznych, adresowanych do poszczególnych grup docelowych określonych  

w strategii promocji, 

- wprowadzenie jednego wydawnictwa zawierającego ofertę dla turysty indywidualnego,  

z uwzględnieniem specyficznych profili odbiorcy: osób stawiających na wypoczynek 

rodzinny i z małymi dziećmi, turystów preferujących wypoczynek połączony  

z uprawianiem różnych dziedzin sportu, turysty podążającego szlakiem atrakcji 

kulturowych, odbiorcę wydarzeń kulturalnych, instytucji organizujących wypoczynek dla 

pracowników w ramach wyjazdów integracyjnych, spotkań biznesowych, osób starszych  

i realizujących wypoczynek typowo uzdrowiskowy, 

- przygotowanie jednego wspólnego dla obszaru kalendarza zawierającego wykaz 

wybranych wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych w poszczególnych 

http://www.basniowasuwalszczyzna.pl/


 

 187 

miejscowościach, udostępnienie kalendarza poprzez wysyłkę do biur turystycznych, 

realizacja kalendarza w wersji elektronicznej dostępnej na wspólnej stronie internetowej, 

- wspólny udział w krajowych i zagranicznych targach branżowych ze stoiskiem pod 

wspólną marką, 

- przygotowanie wielojęzycznego, zintegrowanego katalogu ofert inwestycyjnych, 

zawierającego zasoby publiczne i prywatne całego obszaru. 

 

Promocja w Internecie i aplikacje mobilne
9
 

Z Internetu w naszym kraju korzystają najczęściej ludzie młodzi. ComScore podaje, że 

dwie najliczniejsze grupy wiekowe polskich internautów powyżej 15 roku życia stanowili 

użytkownicy w wieku od 15 do 24 lat (28%) oraz od 25 do 34 lat (29%). Na grupę wiekową 

35–44 lata przypadło 19% użytkowników, a grupa 45–54 lata stanowiła 15%. Najmniej liczną 

grupę tworzyły osoby powyżej 55 roku życia – stanowiły zaledwie 8% badanych.  

W większości tych grup, choć nieznacznie, to kobiety przeważały liczebnością. Średni czas 

spędzany w Internecie malał wraz z wiekiem. Tu wyjątek stanowiła grupa 55+, która pod 

względem aktywności znalazła się na trzecim miejscu.  

Szereg czynników, takich jak wyważenie proporcji treści wizualnych czy 

multimedialnych i tekstowych, wygląd layoutu oraz struktura nawigacji, decyduje o poziomie 

zaufania, jakim internauta będzie darzył stronę, a ono z kolei może wpłynąć na decyzje 

zakupowe oraz to, czy strona zostanie odwiedzona ponownie. Dokonując tzw. lokalizacji 

strony www, czyli dostosowania do warunków lokalnych, zadbać należy o jakość 

użytkowania strony (usability) oraz wyważenie sposobu komunikacji marketingowej między 

emocjonalną a racjonalną. Im dokładniej zawartość i struktura strony internetowej 

odpowiadają stylowi komunikacji kulturowej i przyzwyczajeniom konsumentów w danym 

kraju, tym większym zaufaniem strona jest darzona. Badania wykazują, że przekaz 

marketingowy adresowany do polskiego klienta powinien wykładać zalety produktu implicite. 

Lepiej, gdy ewokuje emocje i kreuje atmosferę poprzez bodźce wizualne: atrakcyjną grafikę, 

przemawiającą poprzez symbole lub gdy angażuje użytkownika w interakcję poprzez 

zastosowanie multimediów. Tak skonstruowane strony nie mogą być obciążone zbyt dużą 

ilością detali i tekstu. Ich nawigacja powinna być przejrzysta, intuicyjna, może zostać 

                                                
9 Strategia rozwoju i promocji MPU na lata 2013-2018. Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-

Zdrój 
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oznaczona „klikalnymi” ikonami, obrazkami lub innymi symbolami graficznymi 

prowadzącymi w głąb struktury strony.  

Obecnie funkcjonujące strony internetowe podmiotów zaangażowanych w promocję  

z obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego są bardzo różnorodne. Tym bardziej warto 

podjąć trud przygotowania i promocji jednej, wspólnej strony. 

 

Należy przede wszystkim uprościć dotychczas funkcjonujący system nawigacji na 

stronach, zdecydowanie ograniczyć różnorodność grafiki w postaci niespójnych estetycznie 

bannerów i ikonek. Strony będą lepiej odbierane, jeśli pojawi się na nich więcej multimediów 

w postaci np. panoramicznego obrazu miejsc, internetowych prezentacji na żywo. Ważne też 

będą funkcjonalności dające możliwość wykupienia np. noclegu online czy zarezerwowania 

w ten sposób koszyka wykupionych usług. Ważne, by wejście na wspólną stronę regionu było 

możliwe z każdej strony lub portalu regionalnego, portali turystycznych itp.  

Dla rozwoju i promocji obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego ważne jest 

funkcjonowanie obcojęzycznych wersji strony. W tworzeniu stron internetowych dla 

użytkowników w innych krajach bardzo ważne jest uczynienie ich widocznymi dla 

wyszukiwarek. Dlatego też poszczególne wersje językowe lepiej uruchamiać na oddzielnych 

domenach krajowych: domena.sk, domena.de, domena.co.uk etc., lub w przypadku braku 

takiej możliwości, na subdomenach, np. sk.domena.com. Rekomenduje się, że wersje 

obcojęzyczne nie były literalnym tłumaczeniem polskiej zawartości strony, lecz były 

dostosowane do specyfiki klienta z danego kraju, jego potrzeb w zakresie usług, 

zainteresowania w zakresie atrakcji kulturowych itp.  

Przygotowanie i redakcja strony internetowej to początek działań promocyjnych  

w wirtualnym świecie. Jak pokazuje praktyka, dystrybucja materiałów drukowanych  

z adresem strony internetowej jest metodą mało skuteczną, gdyż ci który szukają informacji 

na stronach internetowych, przede wszystkim korzystają z wyszukiwarek internetowych. Co 

ciekawe, pod względem intensywności korzystania z wyszukiwarek Polacy są 

najaktywniejszym narodem w Europie. ComScore podaje, że w 2010 r. miesięcznie na 

jednego użytkownika przypadło ok. 180 zapytań kierowanych do wyszukiwarki, czyli średnio 

20 zapytań więcej niż na najbardziej rozwiniętym rynku brytyjskim. Związane jest to  

z faktem, że Polacy przed dokonaniem decyzji zakupowej przeglądają znacznie więcej źródeł 

informacji niż pozostałe nacje europejskie (informacje za: Marketing internetowy na 
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największych rynkach Europy, oprac.they.pl). W celu promocji strony internetowej należy 

podjąć decyzję o wykorzystaniu reklamy kontekstowej w Internecie, takie jak 

pozycjonowanie strony, reklamę kontekstowa, polegającej na dopasowaniu treści reklamy do 

treści oglądanej strony. Poza klasycznymi formatami tekstowymi (podobnymi do tych 

spotykanych w wyszukiwarkach), intekstowymi (polegającymi na wyróżnianiu słów  

w tekście) oraz mieszanymi (tekstowo-graficznymi) – skuteczna w promowaniu strony 

internetowej jest typowa reklama graficzna. Tego typu reklamę display’ową należałoby 

realizować nie tylko w formie klasycznych bannerów, lecz także uwzględnić reklamę 

graficzną w e-mailach, reklamę wideo oraz rich media, czyli formy zawierające animację, 

dźwięk i elementy interakcji. Warto byłoby rozważyć odejście od reklamowania się na 

konkretnych stronach na rzecz targetowania behawioralnego, gdzie dzięki odpowiedniemu 

oprogramowaniu możliwe jest dostosowanie reklamy do preferencji i zachowań odbiorcy, 

oraz remarketing, kierujący reklamy do użytkowników, którzy dokonali określonej akcji na 

stronie.  

W reklamie internetowej warto na potrzeby promocji wykorzystać również popularność 

serwisów geolokalizacyjnych, takich jak np. Facebook Places. Przyszłość należy do formatów 

angażujących użytkownika w przekaz, wchodzących z nim w interakcję, które już teraz są 

bardziej efektywne niż tradycyjne bannery, gdy są gęsto rozmieszczone na stronie 

internetowej znacznie obniżają jej estetykę, utrudniają nawigację na stronie i przestają 

skutecznie angażować uwagę odbiorcy.  

Promocja na portalach społecznościowych wciąż ma rosnącą skuteczność, dlatego 

„Suwalszczyzna kraina jak baśń” jako jedno hasło powinno funkcjonować również w tym 

obszarze, z informacjami o aktualnych wydarzeniach i promocjach dostępnych w regionie  

i jego otoczeniu.  

Dla unowocześnienia przekazu promocyjnego należy pamiętać o skuteczności aplikacji 

mobilnych, które mogą być przekaźnikiem treści promocyjnych, a także dostarczać 

najbardziej aktualnych informacji o warunkach pobytu w miejscowościach Pojezierza.  
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Określenie czynników wdrażania strategii i najbardziej efektywnych narzędzi 

promocji 

 

Umiejętność wdrożenia strategii/planu jest najważniejszym czynnikiem, który przybliża 

do osiągnięcia sukcesów promocyjnych. Szczególnie dotyczy to umiejętności współpracy  

z różnymi partnerami, którzy wspólnie skuteczniej mogą promować dany obszar oraz 

przyczynić się do sukcesu jego marki. Do tej grupy czynników zalicza się zarówno 

profesjonalistów z dziedziny promocji, lokalnych liderów, do których często należy 

decydujące zdanie, właścicieli i zarządzających jednostkami publicznymi i prywatnymi na 

danym obszarze. Sztuka powiązania partykularnych celów w imię jednorodnego kierunku 

promocji okazuje się kluczowa. Kolejnym ważnym czynnikiem jest dobór narzędzi promocji. 

Jak pokazują badnia Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc do najbardziej efektywnych 

narzędzi promocji obszaru/miejsc zalicza się przede wszystkim: reklamę  

w TV oraz w Internecie, PR, event marketing oraz działania w serwisach społecznościowych.  

 

Poniżej przedstawiony został ranking najbardziej efektywnych (relacja nakładów do 

efektów) narzędzi promocji miejsc
10

 

M 

L.p. Rodzaj reklamy 
Rankin

g 

1.   Reklama w TV 4,35 

2.  Reklama w Internecie 4,30 

3.  Public relations 4,24 

4.  Wydarzenia (eventy) 4,20 

5.  Wykorzystanie serwisów społecznościowych 4,09 

6.  Reklama w prasie 3,77 

7.  Reklama zewnętrzna (outdoor) 3,73 

8.  Reklama w radiu 3,69 

9.  Ulotki, foldery 3,56 

10.  Gadżety 3,56 

11.  Blogi i mikroblogi 3,52 

12.  Udział w targach 3,52 

13.  Marketing wirusowy 3,43 

14.  Udział w konkursach 3,37 

15.  Inne 3,32 
* Oceny dokonano w skali od 1 – całkowicie nieefektywne do 5 - bardzo efektywne 

 

                                                
10 A. Mikołajczyk, M. Florek, J. Górski, M. Jankowska, TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów. Raport z 

badania przeprowadzonego przez BestPlace - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, styczeń 2013 r.  
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Na uwagę zasługuje dość niska pozycja w tym zestawieniu takich narzędzi jak: udział  

w targach, ulotki i foldery oraz gadżety, które to do niedawna dominowały w działaniach 

promocyjnych. Jest to dowodem na postępującą profesjonalizację działań promocyjnych oraz 

rosnącą świadomość konieczności dopasowania narzędzi do zmieniającego się stylu 

komunikacji i oczekiwań odbiorców. 

 

Podsumowanie 

 

Tworzona strategia powinna wskazywać działania krótkookresowe (od 1 do 2 lat), które 

w tym przypadku będą miały w dużej mierze charakter organizacji i przygotowania do 

wdrożenia (opracowanie strategii, przygotowania narzędzi promocji), średniookresowe  

(3-5 lat), obejmujące I fazę/cykl właściwej kampanii promocyjnej i długookresowe (6-10 lat) 

realizujące kolejne fazy/cykle kampanii promocyjnej i pozycjonowania marki regionu  

w świadomości klientów. Pozycjonowanie to będzie zespołem spójnych zamierzeń i działań 

marketingowych, mających na celu wykreowanie takiego postrzegania cech obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego (Suwalszczyzny) na tle konkurencji, które będzie 

korzystne i gwarantuje temu obszarowi strategiczną przewagę na rynku poprzez 

ukształtowanie unikalnego wizerunku. Powinien być to powtarzalny zespół przedsięwzięć  

o nieograniczonej z góry liczbie cykli. Ich ilość będzie zależała od właściwego 

ukierunkowania koncepcyjnego każdej z faz/cykli kampanii marketingowej, jej trafności, 

czasu trwania i finalnej skuteczności. Skuteczność będzie zależała nie tylko od 

profesjonalizmu i zakresu przeprowadzonych przedsięwzięć komunikacyjnych, ale także od 

działań marketingowych konkurentów i zmian zachodzących na samym rynku  

(w świadomości klientów, zmieniającej się modzie i panujących trendach). Dlatego tez 

ważnym elementem założeń strategii powinny być stale prowadzone badania rynkowe oraz 

monitoring i ewaluacja samych założeń komunikacji marketingowej. 

 Jeżeli chodzi o zagadnienie kto powinien zająć się promocją doświadczenie pokazuje, 

że nie należy przyjmować zbyt optymistycznych wariantów, gdzie nagle wszystkie podmioty 

zaangażowane w promocję zjednoczą się i zaczną tylko wspólnie prowadzić działania 

promocyjne. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga długotrwałego procesu, stąd istotne jest, aby 

na początek ustalić klika wspólnych elementów, z którymi identyfikowałaby się przynajmniej 

większość podmiotów obszaru, a mianowicie: 
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- używanie jednej marki Suwalszczyzna w prowadzonej promocji, obok marek/nazw 

indywidualnych, 

- opracowanie wspólnej szaty graficznej i jednej oferty wizerunkowej promującej cały 

obszar oraz poszczególne kategorie ofert produktowych do poszczególnych grup 

docelowych - w kilku językach i promowanie ich na wszystkich stronach podmiotów 

zaangażowanych (oprócz promocji własnej), 

- promocja wspólnej strony internetowej Suwalszczyzny i wspólnego kalendarza 

imprez, 

- organizowanie spotkań informacyjnych w przypadku podejmowania inicjatyw 

promocyjnych ze środków własnych lub zewnętrznych (podjęcie próby koordynacji 

działań, aby zjednoczyć posiadane siły i środki na promocję zewnętrzną). 

 W zakresie zasobów finansowych, przeznaczonych na promocję, wskazane byłoby 

utworzenie wspólnego budżetu celowego podmiotów publicznych i prywatnych w postaci 

asygnowania środków, na konkretne, wspólne działania promocyjne zaplanowane na dany rok 

w drodze dyskusji i osiągniętego konsensusu. Działania te należałoby konsultować ze 

specjalistami ds. marketingu i promocji i zlecać do wykonania profesjonalistom w te j 

dziedzinie. Dodatkowo, mając na względzie kolejną perspektywę finansową, gdzie można 

będzie pozyskać środki na promocję ponadlokalną, należy podjąć już dziś dyskusje na temat 

strategii promocji, zaplanowania wspólnych działań w kierunku pozyskania tych środków  

i przeprowadzenia zintegrowanych kampanii promocyjnych, które będą służyć całemu 

obszarowi Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 
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