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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) 

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. 11.30 - 
15 

Sobota w skansenie 
Wydarzenie w ramach Dni 
Otwartych Funduszy 
Europejskich 

Wszyscy 
zainteresowani 

Oprowadzenie po nowej wystawie 
etnograficznej, pokazy rękodzieła 
lokalnych twórców 

9 
października, 
Krzywe 
WPN, godz. 
15 

Odetchnij lasem – spacer 
nordic walking z 
instruktorem  - zakończenie 

wszyscy 
zainteresowani 

Wydarzenie w ramach projektu „Z 
energią łączymy pokolenia” 

17 
października 

Nowe trendy w edukacji 
przyrodniczej:  jesień-zima 
warsztaty 

Nauczyciele  klas  I-
III SP i  przedszkoli 

 

27 
października, 
Krzywe WPN 

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

Uczniowie 
zakwalifikowani w 
etapie szkolnym 

Konkurs w sali konferencyjnej w siedzibie 
dyrekcji WPN 

28 
października, 
Muzeum 
Wigier Stary 
Folwark, 
godz.13 

Otwarcie wystawy „Geologia 
i krajobraz Wigierskiego 
Parku Narodowego” 

Wszyscy 
zainteresowani 

W programie wykład 
„Geologiczna przeszłość Ziemi Suwalskiej 

zapisana w skałach” 

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 

    

LISTOPAD 
listopad, 
Białowieża 

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

Uczniowie szkół finał w Białowieskim Parku Narodowym 

listopad Spotkania z przyrodą 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych 

Uczniowie SOSW Nr 
1 w Suwałkach 

program zajęć na terenie WPN i w szkole 

listopad Spotkania z przyrodą 
wykłady 

Osadzeni w Areszcie 
Śledczym w 
Suwałkach 

spotkania cykliczne 

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

    

GRUDZIEŃ 
5-9 grudnia, 
Krzywe 
dyrekcja 
WPN 

Warsztaty świąteczne 
zajęcia z edukacji regionalnej 

lokalne szkoły jedna grupa ze szkoły 

8-9 grudnia Konferencja podsumowująca 
projekt „Współpraca  Litwy i 
Polski w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
promowania rozwoju 
turystyki 

Zaproszeni goście Konferencja organizowana wspólnie z 
Gminą Suwałki i litewskim Rejonem 
Soleczniki 

9 grudnia, 
Krzywe 

Warsztaty rękodzieła i 
kuchni regionalnej 
w skansenie w Krzywem 

Wszyscy 
zainteresowani 

Warsztaty połączone z oficjalnym 
otwarciem odnowionej wystawy 
etnograficznej 

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 
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