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Kalendarium wydarzeń WPN 2023 

Propozycja całoroczna wymagająca wcześniejszego zgłoszenia:  

Przygoda z przyrodą – zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, uczniów SP oraz szkół średnich. Oferta dostępna na 
www.wigry.org.pl w zakładce EDUKACJA. 

 

 

Termin Rodzaj wydarzenia Odbiorcy Uwagi 

LUTY 
1–3 
lutego, 
Krzywe WPN 

Zimowa Akademia Przyrody 
warsztaty przyrodnicze 
 

Dzieci i młodzież z 

opiekunami. Liczba 

uczestników: od 30 

do 40 

Cztery 4-godzinne 
zajęcia kameralne i 
terenowe 

2 lutego W królestwie bobra - 
świętujemy światowy Dzień 
Mokradeł 

Wszyscy 
zainteresowani 

Opowieść Wojciecha 
Misiukiewicza w ramach 
Zimowej Akademii 
Przyrody, która będzie 
transmitowana online 
oraz nagrana i dostępna 
na kanale YouTube 
WPN 

11 lutego, 
Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

„Walentynka” dla przyrody 
warsztaty 

Wszyscy 
zainteresowani, 
rodziny z dziećmi 

Prelekcja: kalendarz 
przyrody 
Warsztaty: robimy 
walentynkę czyli kartkę 
z życzeniami dla 
Przyrody w postaci 
kalendarza, w którym 
zanotują swoje działania 
na rzecz przyrody 

14 lutego, 
Muzeum 
Wigier 

80. rocznica śmierci 
Kazimierza Kulwiecia 
Spotkanie - seminarium 

Wszyscy 
zainteresowani 

Prezentacja dorobku -
wykłady/pogadanki oraz 
wystawa zdjęć 

20 lutego, 
Krzywe WPN 

Spotkanie z przyrodą 
zajęcia edukacyjne 

Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach 

Terenowe zajęcia 
edukacyjne 

24 lutego, 
Muzeum 
Wigier 

Spotkanie z podróżnikiem  
Zofia Piłasiewicz – Syberia 

Wszyscy 
zainteresowani 

Opowieść na kanwie  

książki pt.: Syberyjski 

Sen. Opowieść 

bezdrożna 

luty Zima w parku 
zajęcia edukacyjne 

Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach oraz 
ze szkoły „Bajka” 

Zajęcia edukacyjne w 
ramach projektu 
„Wigierski Park 
Narodowy dostępny dla 
osób ze specjalnymi 
potrzebami” 

MARZEC 
11 marca, 
Krzywe WPN 

Noc Sów 
wydarzenie edukacyjne 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
do 40 

Opowieści o sowach 
oraz nocne nasłuchy 
sów w terenie 

17 marca, Promocja książki „Werbel Wszyscy Książka autorstwa 

http://www.wigry.org.pl/
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Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

czyli zrozumieć dzięcioły” zainteresowani Doroty i Grzegorza 
Zawadzkich 

20 marca, 
Krzywe WPN 

Spotkanie z przyrodą 
zajęcia edukacyjne 

Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach 

Terenowe zajęcia 
edukacyjne 

31 marca Na bursztynowych szlakach 
otwarcie wystawy 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wystawa ze zbiorów 
Muzeum Ziemi PAN   

marzec, 
Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
warsztaty  

Dorośli i dzieci, 
mieszkańcy terenu 
parku narodowego i 
okolicy oraz turyści 
   

Warsztaty składające się 
z prelekcji dla dorosłych 
oraz teatrzyku i pokazu 
slajdów dla dzieci oraz 
wspólnych, rodzinnych 
zajęć warsztatowych z 
wykorzystaniem 
odpadów do tworzenia 
ozdób i rzeczy 
użytkowych 

marzec Trening sportowo -
przyrodniczy 1/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

marzec Wiosna w parku 
zajęcia edukacyjne 

Szkoły z terenu 
WPN i otuliny 

zajęcia ma terenie WPN 

marzec Nowe trendy w edukacji 
przyrodniczej: wiosna-lato  
warsztaty terenowe 

Nauczyciele  
edukacji 
wczesnoszkolnej 
(klas  I-III SP i 
przedszkoli) 

 

koniec marca Warsztaty świąteczne 
zajęcia z edukacji regionalnej 

  

KWIECIEŃ 
18 kwietnia, 
Krzywe 

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi 
 

Wszyscy 
zainteresowani 

Gra terenowa 
„Zanurzam się w las” 

24 kwietnia Spotkanie z przyrodą 
zajęcia edukacyjne 

Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach 

Terenowe zajęcia 
edukacyjne 

kwiecień, 
Krzywe WPN  

Poranek Dzięcioła 
wydarzenie edukacyjne 

Wszyscy 
zainteresowani – 
maksymalnie 30 
osób 

Opowieści o dzięciołach 

oraz obserwacje w 

terenie 

kwiecień Trening sportowo -
przyrodniczy 2/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

kwiecień Odetchnij lasem 1/7 
spacer z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani.  

Piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
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leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

kwiecień, 
Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
warsztaty  

Dorośli i dzieci, 
mieszkańcy terenu 
parku narodowego i 
okolicy oraz turyści 
   

Warsztaty składające się 
z prelekcji dla dorosłych 
oraz teatrzyku i pokazu 
slajdów dla dzieci oraz 
wspólnych, rodzinnych 
zajęć warsztatowych z 
wykorzystaniem 
odpadów do tworzenia 
ozdób i rzeczy 
użytkowych 

II połowa 
kwietnia 

Wstęp do interpretacji 
dziedzictwa 
warsztaty  

Przewodnicy 
turystyczni – 
pracownicy parku i 
spoza parku. Liczba 
uczestników: od 15 
do 25 

Zajęcia z wykorzystania 
metody interpretacji 
opartej o zasady 
stworzone przez 
Freemana Tildena w 
pracy przewodnika 
parku narodowego 

MAJ 
I połowa 
maja 

Spotkanie z branżą 
turystyczną w ramach 
partnerstwa „Do zobaczenia 
nad Wigrami” 

 

Branża turystyczna – 
około 30  
podmiotów 

Zapoznanie z ofertą 
edukacyjno-turystyczną, 
zasadami udostępniania 
parku, 
zagospodarowaniem 
turystycznym (w 
terenie), nową 
infrastrukturą, 
dostosowaniem parku 
dla osób 
niepełnosprawnych itp. 

maj Poznaj Wigierski Park 
Narodowy 
wycieczka piesza 1/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka piesza z 
przewodnikiem  

maj Trening sportowo -
przyrodniczy 3/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

maj Odetchnij lasem 2/7 
spacer z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 70 do 120 

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

19 maja, 
Muzeum 
Wigier, godz. 
19.00 

Noc muzeów w Muzeum Wi-
gier 2023  
impreza edukacyjna 

Wszyscy 
zainteresowani 

Muzeum Wigier w 
Starym Folwarku. 
Motyw przewodni:   
dbałość o przyszłość 
planety w kontekście 
zmian klimatu 

22 maja Spotkanie z przyrodą Dzieci ze Terenowe zajęcia 
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zajęcia edukacyjne Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach 

edukacyjne 

24 maja Europejski Dzień Parków szkoły Przegląd filmów o 
parkach narodowych 
województwa 
podlaskiego 

24-26 maja, 
Wigry 
klasztor 

Łączy nas woda 
konferencja popularno-
naukowa  

Zaproszeni goście. 
Liczba uczestników: 
50 

Temat wiodący to 
zagadnienia związane z 
wodą pomiędzy Narwią, 
Biebrzą, Puszczą 
Augustowską i Wigrami 

maj Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka rowerowa 1/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka rowerowa z 
przewodnikiem  

CZERWIEC 
5 czerwca Spotkanie z przyrodą 

zajęcia edukacyjne 
Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach 

Terenowe zajęcia 
edukacyjne 

5 czerwca Niechciane gatunki 
inwazyjne 
akcja usuwania obcych 
gatunków roślin z okazji  
Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska 

Młodzież z okolicz-
nych szkół średnich, 
około 100 osób 

Podczas zajęć młodzież 
zapozna się z zagroże-
niami wynikającymi z 
obecności inwazyjnych 
gatunków obcych.  
Wyznaczone zostaną 4 
trasy na których będą 
prowadzone zajęcia oraz 
będą usuwane rośliny 

13-17 
czerwca 

Wigiersko-Warszawska 
Akademia Nauczycieli 
przyrodników 

Nauczyciele przed-
miotów przyrodni-
czych z warszaw-
skich szkół średnich 

 

29 czerwca, 
Czerwony 
Folwark 

Łączy nas woda 
impreza edukacyjna 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 40 do 80 

Wydarzenie, którego 
głównym motywem są 
ryby – warsztaty, 
pokazy, wykłady, 
prelekcje, prezentacje, 
zwiedzanie, degustacje 

czerwiec, 
OEŚ Słupie 

Wakacyjne warsztaty 
hydrobiologiczne 1/3 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 90 

Poznawanie podstaw 
pracy, badanie 
bezkręgowców 
wodnych, praca z 
mikroskopem. 

czerwiec Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka piesza 2/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka piesza z 
przewodnikiem  

czerwiec Trening sportowo -
przyrodniczy 4/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

czerwiec Odetchnij lasem 3/7 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani.  

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
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świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

czerwiec Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka rowerowa 2/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka rowerowa z 
przewodnikiem  

czerwiec, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 1/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Letnie opowieści o 
przyrodzie. Na każdym 
spotkaniu jest inna 
zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

czerwiec Dzień Pustej Klasy Dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 
1 w Suwałkach oraz 
ze szkoły „Bajka” 

Piknik podsumowujący 

projekt „Wigierski Park 
Narodowy dostępny dla 
osób ze specjalnymi 
potrzebami” 

LIPIEC 
21 lipca Poznajmy bartnicze tradycje 

warsztaty 
Wszyscy 
zainteresowani 

Warsztaty dziania kłód 
bartnych, wykład, pokaz 

I połowa 
lipca 

Wigierski Park Narodowy 
przyjazny osobom 
niepełnosprawnym 
spotkanie 

Osoby niepełno-
sprawne wraz opie-
kunami. Liczba 
uczestników: od 40 
do 60 

Warsztaty edukacyjne, 
wycieczka piesza i  ro-
werowej 

lipiec Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 2023 
gra terenowa 

Rodziny lub grupy 
przyjaciół  
 

Gra polega na pokona-
niu trasy o długości 
około 5 km wyznaczonej 
w okolicy Muzeum Wi-
gier i odnalezieniu 10 
miejsc, w których  na-
leży udzielić odpowiedzi 
na pytania dotyczące 
globalnych problemów 
ochrony środowiska na-
turalnego 

lipiec, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 2/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Letnie opowieści o 
przyrodzie. Na każdym 
spotkaniu jest inna 
zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

lipiec Odetchnij lasem 4/7 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani.  

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

lipiec Literacki spacer przyrodniczy 

1/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

lipiec Poznaj Wigierski Park Wszyscy Wycieczka piesza z 
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Narodowy  
wycieczka piesza 3/5 

zainteresowani przewodnikiem  

lipiec, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 3/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Letnie opowieści o 
przyrodzie. Na każdym 
spotkaniu jest inna 
zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

lipiec Literacki spacer przyrodniczy 

2/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

lipiec Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka rowerowa 3/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka rowerowa z 
przewodnikiem  

lipiec Literacki spacer przyrodniczy 

3/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

lipiec Małe elementy przyrodnicze 

warsztaty fotograficzne 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 10 do 20 

4-dniowe zajęcia  

z profesjonalistą z ma-

krofotografii roślin, grzy-

bów, śluzowców i zwie-

rząt 

lipiec, 
OEŚ Słupie 

Letnia Akademia Przyrody 
warsztaty edukacyjne 

Dzieci i młodzież z 
opiekunami. Liczba 
uczestników: od 30 
do 40 

4-dniowe, 4-godzinne 
aktywne i twórcze 
zajęcia na łonie przyrody 

lipiec, OEŚ 
Słupie 

Wakacyjne warsztaty 
hydrobiologiczne 2/3 

Wszyscy 
zainteresowani 

Poznawanie podstaw 
pracy hydrobiologa i 
mikrofotografii czyli 
wykonywania zdjęć 
spod mikroskopu. 

lipiec Piknik podlaskich parków 
narodowych i 
krajobrazowych 

Wszyscy 
zainteresowani 

Stoisko WPN w ramach 
pikniku w Muzeum 
Kultury Ludowej 

SIERPIEŃ 

sierpień Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka piesza 4/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka piesza z 
przewodnikiem  

sierpień, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 4/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Letnie opowieści o 
nadwigierskiej 
przyrodzie. Na każdym 
spotkaniu jest inna 
zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

sierpień Literacki spacer przyrodniczy 

4/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

sierpień, 
Muzeum 

Festiwal Podróżniczy Wszyscy 
zainteresowani. 

Relacje z podróży  
bliskich i dalekich 
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Wigier St. 
Folwark 

Liczba uczestników – 
od 60 do 150 

sierpień, 
Krzywe 

Wielki Dzień Pszczół 
 impreza edukacyjna 
 

Wszyscy 
zainteresowani.  

Impreza plenerowa po-
święcona tematyce 
ochrony dziko żyjących 
owadów zapylających – 
tak zwanych „dzikich za-
pylaczy” 
 

sierpień, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 5/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Letnie opowieści o 
przyrodzie. Na każdym 
spotkaniu jest inna 
zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

11 sierpnia 
godz. 11, 12 
sierpnia 
godz. 12.30, 
Buda Ruska 

Patrząc na Wschód 
festiwal literacki 
organizowany przez Piotra 
Malczewskiego 

Rodziny z dziećmi  warsztaty przyrodnicze 
dla dzieci prowadzone 
przez edukatorki z WPN  

sierpień, 
Wigry 
klasztor 

Jarmark Wigierski Wszyscy 
zainteresowani 

Stoisko WPN 

15 sierpnia, 
Stary 
Folwark, 
Klub Wodny 
PTTK 

XXXI Regaty o Puchar 
Dyrektora WPN 

Wszyscy 
zainteresowani 
żeglarze 

Klasy startujące w 
regatach: OMEGA 
STANDARD, JACHTY 
KABINOWE, MICRO, 
CADET 

sierpień Literacki spacer przyrodniczy 

5/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

sierpień Małe elementy przyrodnicze 

otwarcie wystawy fotogra-

ficznej 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wystawa prac będących 

efektem lipcowych 

warsztatów fotograficz-

nych z makrofotografii  

sierpień, OEŚ 
Słupie 

Wakacyjne warsztaty 
hydrobiologiczne 3/3 

Wszyscy 
zainteresowani.  

Poznawanie podstaw 
pracy hydrobiologa,  
badanie bezkręgowców 
wodnych, praca z 
mikroskopem 

koniec 
sierpnia 

Świat nietoperzy 
wydarzenie edukacyjne 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 40 do 80 

opowieści oraz 
obserwacje terenowe 
nietoperzy 

sierpień Maraton Wigry 
zawody biegowe (organizuje 
Fundacja Ultra) 

Wszyscy 
zainteresowani 

Dwie trasy: Pogoń za 
bobrem (12,6 km) i 
właściwy maraton (41,6 
km) 

sierpień Odetchnij lasem 5/7 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani.  

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
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wzmocnienia zdrowia 
sierpień Poznaj Wigierski Park 

Narodowy  
wycieczka rowerowa 4/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka rowerowa z 
przewodnikiem  

sierpień Literacki spacer przyrodniczy 

6/6 (we współpracy z Wy-

dawnictwem Paśny Buriat) 

 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 60 do 120 

Spacer z autorem ksią-

żek przyrodniczych za-

kończony spotkaniem 

autorskim  

sierpień, 
Kurowo 

Biesiada Miodowa Wszyscy 
zainteresowani 

Stoisko edukacyjne 
WPN 

WRZESIEŃ 
18 września Międzynarodowy Dzień 

Geologa 
warsztaty i spacer po WPN 

Wszyscy 
zainteresowani 

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

wrzesień Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
ogłoszenie konkursu 

Wszyscy zaintereso-
wani, 2 grupy wie-
kowe 

konkurs na pomysł i wy-
konanie przedmiotu z 
odpadów. Liczy się po-
mysłowość, kreatyw-
ność, walory użytkowe i 
estetyczne wykonanej 
pracy konkursowej. 

wrzesień, 
Kawiarenka 
Artystyczna 
SOK w 
Suwałkach 

Gawędy o przyrodzie 6/6 
spotkanie z przyrodnikiem 

 

Wszyscy 
zainteresowani 

Letnie opowieści o 
przyrodzie 
nadwigierskiej. Na 
każdym spotkaniu jest 
inna zaproszona osoba – 
ekspert w swojej 
dziedzinie przyrodniczej 

wrzesień Trening sportowo -
przyrodniczy 5/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

wrzesień Odetchnij lasem 6/7 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 70 do 120 

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

wrzesień Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka piesza 5/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka piesza z 
przewodnikiem  

wrzesień Konkurs wędkarski 
zawody amatorskiego 
połowu ryb 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wędki spławikowe. 
Dodatkowo warsztaty, 
wykłady i prezentacje 

wrzesień, 
OEŚ Słupie 

Rykowisko nad Wigrami 

wydarzenie edukacyjne 
Wszyscy 
zainteresowani 

Opowieści o jeleniach 
oraz nocne nasłuchy 
jeleni w terenie 

wrzesień Akademia wigierska 
obóz naukowy 

Studenci 
zainteresowani 
hydrobiologią – 15 

Prowadzenie badań, 
wymiana informacji, 
opracowanie tekstów do 
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osób publikacji 

wrzesień 
teren Parku 

Sprzątanie świata 2023 
akcja zbierania odpadów  

Uczniowie szkół. 
Liczba uczestników:  
od 500 do 900 

Wspólne zbieranie 
śmieci na szlakach tury-
stycznych, ścieżkach 
edukacyjnych, drogach, 
brzegach jezior i rzek, 
we wnętrzu lasu  

wrzesień Poznaj Wigierski Park 
Narodowy  
wycieczka rowerowa 5/5 

Wszyscy 
zainteresowani 

Wycieczka rowerowa z 
przewodnikiem  

wrzesień Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej „Różnorodność 
i Formy Ochrony Przyrody” – 
XII edycja 
Wrzesień – etap szkolny 
Październik – etap 
powiatowy (organizuje WPN) 
Listopad – finał w 
Białowieskim PN. 

Uczniowie klas 7 i 8 
szkół podstawowych 
województwa 
podlaskiego 

Wydarzenie 
koordynowane przez 
Białowieski PN. 
WPN organizuje etapy 
dla szkół z terenu 
Suwalszczyzny – szkolny 
i powiatowy 

    

PAŹDZIERNIK 

październik, 
Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
warsztaty 

Dorośli i dzieci, 
mieszkańcy parku 
narodowego i oko-
licy oraz turyści  

Warsztaty składające się 
z prelekcji dla dorosłych 
oraz teatrzyku i pokazu 
slajdów dla dzieci oraz 
wspólnych, rodzinnych 
zajęć warsztatowych z 
wykorzystaniem odpa-
dów do tworzenia ozdób 
i rzeczy użytkowych  

październik Trening sportowo -
przyrodniczy 6/6 

Wszyscy zaintereso-

wani w każdym 

wieku. Liczba uczest-

ników: od 60 do 120 

90-minutowe spotkanie, 

w tym 70 minut trening 

sportowy i 20 minut 

warsztat przyrodniczy 

październik Świat ptaków 
wydarzenie edukacyjne 

Wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 40 do 80 

opowieści oraz 
obserwacje terenowe 
ptaków 

październik 

 
Odetchnij lasem 7/7 
spacery z kijkami nordic 
walking 

Dorośli, osoby 
starsze, wszyscy 
zainteresowani. 
Liczba uczestników: 
od 70 do 120 

piesze spacery nordic 
walking z instruktorem o 
charakterze tzw. kąpieli 
leśnych – czyli 
świadomego 
przebywania z lesie w 
celu odzyskania i 
wzmocnienia zdrowia 

październik Nowe trendy w edukacji 
przyrodniczej:  jesień-zima 
warsztaty 

Nauczyciele  klas  I-
III SP i  przedszkoli 

 

październik Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
rozstrzygnięcie konkursu na 
wykonanie przedmiotu ze 
śmieci 
 

Wszyscy 

zainteresowani, dwie 

grupy wiekowe 

Ogłoszenie wyników i 

rozdanie nagród: około 

30 października 2023, 

dwie kategorie 

wiekowe, nagrodzone 

zostaną 3 miejsca w 

każdej kategorii 
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wiekowej oraz 

wyróżnienia. 

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

Uczniowie 
zakwalifikowani w 
etapie szkolnym 

Konkurs w sali 
konferencyjnej w 
siedzibie dyrekcji WPN 

LISTOPAD 
Listopad, 
Muzeum 
Wigier w 
Starym 
Folwarku 

Dbam o środowisko – dbam 
o przyszłość 
warsztaty  

Dorośli i dzieci, 
mieszkańcy terenu 
parku narodowego i 
okolicy oraz turyści  

Warsztaty składające się 
z prelekcji dla dorosłych 
oraz teatrzyku i pokazu 
slajdów dla dzieci oraz 
wspólnych, rodzinnych 
zajęć warsztatowych z 
wykorzystaniem 
odpadów do tworzenia 
ozdób i rzeczy 
użytkowych 

listopad Na grzyby inaczej 
rodzinne warsztaty 
przyrodnicze 

Grupy rodzinne. 
Liczba uczestników:  
od 20 do 35 

Poznanie różnorodności 
gatunkowej grzybów 
oraz ich znaczenia dla 
przyrody. Wykład oraz 
spacer w terenie. 

listopad, 
Muzeum 
Wigier 

Otwarcie wystawy „W głąb 

Wigier” w Muzeum Wigier  

 

Zaproszeni goście Zmodernizowana 
wystawa poświęcona 
głębinom Wigier na 
parterze Muzeum 
Wigier 

listopad, 
Białowieża 

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

Uczniowie szkół finał w Białowieskim 
Parku Narodowym 

GRUDZIEŃ 
grudzień Promocja kalendarza WPN 

na lata 2024 i 2025  

 

Wszyscy 
zainteresowani 

Kalendarz zawierający 
treści edukacyjne zwią-
zane z rozwojem zrów-
noważonym, ochroną 
bioróżnorodności, go-
spodarowaniem wodą, 
zasobami naturalnymi i 
odpadami 

grudzień  Warsztaty świąteczne 
zajęcia z edukacji regionalnej 

Lokalne szkoły  

    

  


