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Kalendarium wydarzeń WPN 2022 

Termin Rodzaj wydarzenia Odbiorcy Uwagi 

Informacje o wydarzeniach, które już się odbyły znajdują się tutaj: 

Archiwum (wigry.org.pl) 
WRZESIEŃ 
3 września, 
Soleczniki 
Litwa 

Warsztaty rękodzieła 
 

Grupa 30 osób z 
Gminy Suwałki i 
WPN 

W ramach wydarzenia 
„Odkryj tajemnice 
dziedzictwa 
kulturowego pogranicza 
Polski i Litwy” 

4 września Odetchnij lasem – spacer 
nordic walking z 
instruktorem  

wszyscy 
zainteresowani  

Wydarzenie w ramach 
projektu „Z energią 
łączymy pokolenia” 

11 września, 
godz.10.00 

Drugie szkolenie 
przewodników 
turystycznych 

Przewodnicy 
turystyczni 
oprowadzający po 
WPN, podmioty 
turystyczne, wszyscy 
zainteresowani 

Spacer z przewodnikiem 
ścieżką Samle, 
zwiedzanie wystawy 
etnograficznej w nowej 
aranżacji, ewentualnie 
ognisko 

17 września Konkurs wędkarski Wszyscy 
zainteresowani 

Pomosty na jez. Wigry 
przy Muzeum Wigier. 
Wędki spławikowe 

17 września  Rykowisko nad Wigrami  
opowieści o jeleniach oraz 
nocne nasłuchy jeleni w 
terenie 

Wszyscy 
zainteresowani 

w Ośrodku Edukacji 
Środowiskowej Słupie 
(nad Zatoką Słupiańską 
Jez. Wigry) 

18 września  Europejski dzień bez 
samochodu w Suwałkach  
impreza Urzędu Miasta 
Suwałki 
 

Wszyscy 
zainteresowaniu 

Wigierski PN będzie 
miał swoje stoisko i 
zorganizuje konkursy 

18 września Międzynarodowy Dzień 
Geologa 
warsztaty i spacer po WPN  

Wszyscy 
zainteresowani 

spacer w towarzystwie 
przewodnika, który 
pokaże walory 
geologiczne i 
krajobrazowe parku 

23, 24 
września 

Akcja Sprzątania Świata  Uczniowie szkół teren Parku 

wrzesień Spotkania przyrodnicze dla 
Seniorów  

Wszyscy 
zainteresowani 

prezentacje i wyprawy 
terenowe 

wrzesień  Warsztaty dla nauczycieli 
Ścieżka edukacyjna Samle  

Nauczyciele szkół 
Suwalszczyzny 

organizowane wspólnie 
z Suwalskim Ośrodkiem 
Doskonalenia 
Nauczycieli 

wrzesień Spotkania z przyrodą 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych  

Uczniowie SOSW Nr 
1 w Suwałkach 

zajęcia na terenie WPN i 
w szkole 

wrzesień Baw się z nami questami  
gra terenowa 

Wszyscy 
zainteresowani  

 

wrzesień 
 

Przygoda z przyrodą  
zajęcia edukacyjne 

Program zajęć dla 
przedszkoli, uczniów 
SP oraz szkół 
średnich 

zajęcia na terenie WPN. 
Oferta dostępna na 
www.wigry.org.pl w 
zakładce EDUKACJA 

wrzesień Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej „Różnorodność 
i Formy Ochrony Przyrody” – 

Uczniowie klas 7 i 8 
szkół podstawowych 
województwa 

Wydarzenie 
koordynowane przez 
Białowieski PN. 

http://www.wigry.org.pl/archiwum_wpn.htm
http://www.wigry.org.pl/


2 

XI edycja 
Wrzesień – etap szkolny  
Październik – etap 
powiatowy (organizuje WPN) 
Listopad – finał w 
Białowieskim PN.  

podlaskiego WPN organizuje etapy 
dla szkół z terenu 
Suwalszczyzny – szkolny 
i powiatowy 

28 września 
– 1 paźdz.  

Warszawsko-Wigierska 
Akademia 

Nauczyciele szkół 
warszawskich 

trwa ustalanie 
dokładnego planu 

PAŹDZIERNIK 
4 – 6 
października 

Zajęcia dla III LO i uczniów z 
programu ERASMUS  

Uczniowie III LO w 
Suwałkach  

Zajęcia w języku 
angielskim 

8 
października, 
Krzywe, 
godz. 11 - 15 

Dzień w skansenie 
Wydarzenie w ramach Dni 
Otwartych Funduszy 
Europejskich 

Wszyscy 
zainteresowani 

Oprowadzenie po nowej 
wystawie etnograficznej, 
pokazy rękodzieła 
lokalnych twórców  

14 
października 

Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej „Różnorodność 
biologiczna i formy ochrony 
przyrody”, etap powiatowy 

Uczniowie 
zakwalifikowani w 
etapie szkolnym 

Konkurs w Sali 
konferencyjnej w 
siedzibie dyrekcji WPN 

17 
października  

Nowe trendy w edukacji 
przyrodniczej:  jesień-zima 
warsztaty 

Nauczyciele  klas  I-
III SP i  przedszkoli 

 

20 
października 

Międzynarodowy Dzień 
Krajobrazu  

Wszyscy 
zainteresowani 

spotkania i pokazy 
slajdów 

28 
października 

Otwarcie wystawy 
geologicznej w Muzeum 
Wigier 

Wszyscy 
zainteresowani 

 

październik Jesień w przyrodzie 
spotkanie z przyrodnikiem 

Wszyscy 
zainteresowani 

spotkanie online 

październik Warsztaty bartnicze  Wszyscy 
zainteresowani 

drugim elementem tego 
działania będą warsztaty 
dot. zapylaczy, ale 
organizowane już 
wiosną 2023 roku 

październik Spotkania z przyrodą 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych  

Uczniowie SOSW Nr 
1 w Suwałkach 

program zajęć na terenie 
WPN i w szkole 

październik Spotkania z przyrodą  
wykłady 

Wykłady dla 
osadzonych w 
Areszcie Śledczym w 
Suwałkach 

spotkania cykliczne 

październik Baw się z nami qestami 
gra terenowa 

Wszyscy 
zainteresowani  

 

październik Przygoda z przyrodą  
zajęcia edukacyjne 

Program zajęć dla 
przedszkoli, uczniów 
SP oraz szkół 
średnich 

zajęcia na terenie WPN. 
Oferta dostępna na 
www.wigry.org.pl w 
zakładce EDUKACJA 

październik Odetchnij lasem 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani 

dwa piesze spacery z 
instruktorem w soboty 

    

LISTOPAD 
listopad, 
Białowieża 

Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej „Różnorodność 
i Formy Ochrony Przyrody” – 
XI edycja 

Uczniowie szkół finał w Białowieskim 
Parku Narodowym 

listopad Spotkania z przyrodą Uczniowie SOSW Nr program zajęć na terenie 

http://www.wigry.org.pl/
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zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych  

1 w Suwałkach WPN i w szkole 

listopad Spotkania z przyrodą  
wykłady 

Osadzeni w Areszcie 
Śledczym w 
Suwałkach 

spotkania cykliczne 

listopad Baw się z nami questami  
gra terenowa 

Wszyscy 
zainteresowani  

 

listopad Przygoda z przyrodą  
zajęcia edukacyjne 

Program zajęć dla 
przedszkoli, uczniów 
SP oraz szkół 
średnich 

zajęcia na terenie WPN. 
Oferta dostępna na 
www.wigry.org.pl w 
zakładce EDUKACJA 

listopad Warsztaty  
przy skansenie w Krzywem  

Wszyscy 
zainteresowani 

 

    

GRUDZIEŃ 
5-9 grudnia, 
Krzywe 
dyrekcja 
WPN 

Warsztaty świąteczne  
zajęcia z edukacji regionalnej 

lokalne szkoły jedna grupa ze szkoły 

grudzień Spotkania z przyrodą 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych  

Uczniowie SOSW Nr 
1 w Suwałkach 

program zajęć na terenie 
WPN i w szkole 

grudzień Spotkania z przyrodą  
wykłady 

Osadzeni w Areszcie 
Śledczym w 
Suwałkach 

spotkania cykliczne 

grudzień Baw się z nami questami  
gra terenowa 

Wszyscy 
zainteresowani  

 

grudzień Przygoda z przyrodą  
zajęcia edukacyjne 

Program zajęć dla 
przedszkoli, uczniów 
SP oraz szkół 
średnich 

zajęcia na terenie WPN. 
Oferta dostępna na 
www.wigry.org.pl w 
zakładce EDUKACJA 

grudzień, 
Krzywe 

Warsztaty rękodzieła i 
kuchni regionalnej 
przy skansenie w Krzywem  

Wszyscy 
zainteresowani 

 

    
  

http://www.wigry.org.pl/
http://www.wigry.org.pl/

