
 

 

Maraton wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym - test nr 6:  

historia, tradycja i kultura 

 

Laureaci: 

 Sebastian Gudanowski  9/10 
 Amelia Miszkiel 9/10 
 Monika Gołębiewska 10/10  
 Łukasz Moroz 10/10  
 Joanna i Michasia Kosińska 10/10  
 Eliza Choroszewicz 10/10  
 Szymon Sadło 10/10  
 Irek Dziedzic 10/10  
 Michał Barszczewski 10/10  

 

Prawidłowe odpowiedzi: 

1. W którym roku król Jan Kazimierz ufundował klasztor kamedułów na Wigrach? 

a. 1692 

b. 1667 

c. 1654 

2. W jakiej miejscowości jest wystawa etnograficzna Wigierskiego Parku Narodowego? 

a. Stary Folwark 

b. Słupie 

c. Krzywe 

3. Który opis jest zgodny z rysunkiem Gersona pokazującym tradycyjne stroje z okolic Suwałk 

z II połowy XIX wieku: 

a. Na rysunku Gersona  mężczyźni z okolic Suwałk ubrani są w siermięgi, nie noszą 

żadnego obuwia (są boso) a na głowach mają charakterystyczne słomiane kapelusze. 

b. Na rysunku Gersona  mężczyźni z okolic Suwałk ubrani są w sukmany koloru jasnego 

i białoszare spodnie obwiązane do kolan trokami łączącymi się z łapciami.  

c. Na rysunku Gersona  mężczyźni z okolic Suwałk ubrani są białe rubaszki i szarawary, a 

na głowach noszą baranice. 

4. Co wytwarzał bednarz? 

a. Koła i kołowrotki, 

b. pokrycia dachowe, 

c. beczki, cebry, cebrzyki i balie. 



5. Z czego wytwarzano dziegieć? 

a. z pszczelego wosku 

b. z kory dębowej  

c. z kory brzozowej 

6. Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Wigrach? 

a. 1385 

b. 1418 

c. 1667 

7. Jakiej narodowości był badacz Suwalszczyzny Knut Olof Falk? 

a. litewskiej 

b. niemieckiej 

c. szwedzkiej 

8. Na jakiej osnowie tkało się (nadal tka) tradycyjne tkaniny na Suwalszczyźnie? 

a. sizal 

b. len 

c. konopie 

9. Kto zaczął zakładać pierwsze rudnie nad Wigrami? 

a. kameduli wigierscy 

b. Rodzina Paców 

c. Rodzina Butlerów 

10. Dlaczego miejscowość pomiędzy jeziorami Wigry i Omułówek nazwano Tartak? 

a. od rosnącego nad brzegami tataraku 

b. od założyciela wsi  pochodzącego z Tartaru 

c. od zakładu założonego przez kamedułów 

 

 

 

 


