
 

 

 

Plan wybranych wydarzeń edukacyjnych w roku  2014 
  
realizowanych w ramach obchodów  

40-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego 
(*)

 

oraz  

20-lecia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN   
 

 

WYSTAWY w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu (**) 
 

Przyrodnicza wystawa stała w OEM 

 

1. „W krainie jodły, buka i tarpana” - czynna od 01.01.2010r. 

       Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl  wzbogacony 

odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera nas w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza.  
 

Wystawy czasowe w OEM 

 

2. „Zagrożone bogactwo” wystawa poplenerowa laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego „Roztocze 

   w obiektywie” 09.10.2012 – 2.02.2014r.  

3. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - prace dzieci uczestniczących 

  w IX Przeglądzie Prac Plastycznych,  29.11.12 – 2.02.2014r.  

4. „Arktyka - nie tylko kraina lodu i chłodu” -  wystawa przyrodnicza przedstawiająca m.in. zwierzęta dalekiej północy, historię 

odkryć i badań naukowych na Spitsbergenie m.in. z udziałem UMCS;  1.04.2014r. - 31.10.2015r. 

5. „Roztoczański Park Narodowy - nasze dziedzictwo” -  fotograficzna z okazji jubileuszu 40-lecia Roztoczańskiego PN;  

15.04. - 18.05.2014r.  

6. „Królestwo zwierząt w świecie monet” -  numizmatyczna, prezentująca monety z wizerunkami zwierząt, w tym moneta  

z konikiem polskim wydana przez NBP z okazji jubileuszu 40-lecia Roztoczańskiego PN; wystawa zorganizowana wspólnie  

z Narodowym Bankiem Polskim; 20.05. - 29.06.2014r.  

7. „Zwierzyniec. Szur Szur” - Agnieszka Rzeźniak; artystyczna wystawa autorska; 01.07. - 03.08.2014r., 

8. „Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody - dawniej i dziś”- wystawa z okazji jubileuszu 30-lecia RK SOP  

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich prezentująca historię działalności na terenie Parku  4.08. - 31.08.2014r., 

9. ,, Dzieła Natury ” - wystawa plenerowa laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego; 29.08.2014  

10.  „Królowa Beskidów” - wystawa poplenerowa laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego „Roztocze 

   w obiektywie” 23.09. - 01.03.2015r. 

11. , ,,Roztocze w obiektywie” - wystawa pokonkursowa VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego; 09.08. - 31.01.2015r. 

12. ,Narodziny życia” - wystawa pokonkursowa laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Przyroda jaką znam”; 

23.10.2014 - 1.03.2015r.  

13.  „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci 

uczestniczących w XI Przeglądzie Prac Plastycznych;  26.11.2014 – 1.03.2015r.  
 

 

WYSTAWY w Izbie Leśnej we Floriance (**) 
 

14.  ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” ; etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w Izbie; czynna od 2004r. 

15.  ,,Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” ; etnograficzna ekspozycja stała  prezentowana w stodole; czynna od 2006r. 

16.   ,,Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach  

   o niepodległość Polski;  czynna od  maja 2014r. 
 

 

WYSTAWY w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Białym Słupie (**) 

 

17. „Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody - dawniej i dziś”- wystawa z okazji jubileuszu 30-lecia RK SOP  

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich prezentująca historię działalności na terenie Parku  26.05. - 3.08.2014r., 

18. ,,Malarstwo" - Dariusz Król; artystyczna; ekspozycja czynna do 29.04. - 7.06.2015r. 
 

 

WYSTAWY o Roztoczańskim PN oraz wystawy pracowników Parku zorganizowane w innych ośrodkach, muzeach  

i  instytucjach. 
 

1. „Roztocze - przyrodnicze fascynacje” - Paweł Marczakowski; fotograficzna; autorska wystawa zorganizowana z Zamojskim 

Towarzystwem Przyrodniczym; eksponowana w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego; 1.04. - 31.05.2014r.  

2. „Roztocze i Puszcza Solska - dziedzictwo natury” - Paweł Marczakowski; fotograficzna; autorska wystawa zorganizowana  

z Zamojskim Towarzystwem Przyrodniczym; Okręgiem Roztoczańsko-Podkarpackim ZPFP; eksponowana w  Miejskim Domu 

Kultury w Lublinie; 15.06. - 17.08.2014r.  

3. „40-lat Roztoczańskiego Parku Narodowego” - edukacyjna, fotograficzna; wystawa zorganizowana przez Roztoczański PN; 

eksponowana w  Miejskim Domu Kultury w Lublinie; 15.06. - 17.08.2014r.  

4.  „Konik polski - symbol Roztoczańskiego PN” - Paweł Marczakowski, fotograficzna; wystawa zorganizowana przez 

Roztoczański PN eksponowana w Arboretum w Bolestraszycach; 1.08. - 31.08.2014r.,  
 

 



 

KONFERENCJE, ZJAZDY, WARSZTATY,  SZKOLENIA itp. 
 

 27-28.03.2014r. "Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze" - Polska Akademia Nauk, Instytut Badań   

   Systemowych, spotkanie w ramach projektu RICE,  

 15-16.05.2014r. Pleace-based approach to regional policy - a new face of European cohesion policy - konferencja  

   międzynarodowa dla studentów gospodarki przestrzennej, ekonomii, geografii itp.; organizowana przez  

   Sekcję European Regional Science Association z UMCS w Lublinie, 

 10-11.05.2014r. Szkolenie przewodników turystycznych  - współorganizator PTTK Zamość, 

 17-20.05.2014r. Warsztaty "Analiza użytkowania ziemi, monitoring krajobrazu oraz monitoring infrastruktury 

   i ruchu turystycznego";  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, 

 22.05.2014r.  "Sympozjum młodych naukowców"; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

 03-06.06.2014r. Międzynarodowa Konferencja: „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” ;  

   w ramach 40-lecia RPN i Światowego Dnia Środowiska, 

 10-12.07.2014r. Ogólnopolski Zjazd Studentów Kół Naukowych Geografii; organizowany wspólnie ze Studenckim 

    Kołem Naukowym Geografów  UMCS w Lublinie  ,  

 11-12.09.2014r. Konferencja medyczna, 

 24-27.09.2014r. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju 

   rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego", 

 10.11.2014r.  Konferencja "Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze"; poświęcona podpisaniu "Formularza 

    Nominacyjnego" UNESCO;  Roztoczański PN,  
      

CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE 
 

1. 9-10.08.2014r.  ,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym”  - plenerowa  impreza edukacyjna o znaczeniu  

                                           regionalnym. 
 

2. VII Ogólnopolski  konkurs fotograficzny ,,Roztocze w obiektywie” dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób  

   dorosłych  (II-IX) 

 04.04.2014r.   „Fotopasje”– spotkanie ze znanym fotografem. Zaproszonym gościem będzie Mieczysław Wieliczko.  
 

 3.09–5.09.2014r.  plener fotograficzny w Babiogórskim Parku Narodowym dla laureatów VII edycji konkursu 

                  fotograficznego „Roztocze w obiektywie”. 
 

3. II edycja modułu edukacyjnego „Roztaczamy swoje horyzonty” dla szkół ponadgimnazjalnych z woj. lubelskiego (V) 

 26.05–27.05.2014r.   konkurs wiedzy przyrodniczej i konkurs sprawności fizycznej. 

 12.05–13.05.2014r.   wyjazd szkoleniowy do Gorczańskiego Parku Narodowego dla reprezentacji szkoły, która zwycięży 

     w II edycji modułu edukacyjnego „Roztaczamy horyzonty”.  
 

4. VII Ogólnopolski konkurs poetycki „Przyroda jaką znam” połączony ze spotkaniem poetyckim dla gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. 
 

 10.10.2014r.   „Kulturalni” -  spotkanie ze znanym pisarzem, krytykiem literackim w ramach VI edycji konkursu  

   poetyckiego „Przyroda jaką znam”. Zaproszonym gościem będzie Zofia Nowacka – Wilczek. (II-X) 
 

5. I Ogólnopolski konkurs artystyczny połączony z warsztatami. "Dzieła Natury "  – (VIII) 
 

 25.08–29.08.2014r.    warsztaty artystyczne. 
    

6.  XI  Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody 

Roztocza” dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z gmin sąsiadujących z  RPN (IX-XI).Tytuł tegorocznego 

przeglądu „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego”  
 

 20.11.2014r.  warsztaty plastyczne dla szczególnie uzdolnionych  uczestników Przeglądu Prac Plastycznych 

 27.11.2014r.   spotkanie z artystą plastykiem, podsumowanie warsztatów i uroczyste otwarcie wystawy prac 

   uczestników XI Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki  

   i orędowniczki ochrony przyrody na Roztoczu”. 
 

POZOSTAŁE  IMPREZY EDUKACYJNE 
   

 1-2.05.2014r.  „Józefowska majówka rowerowa" z okazji 40-lecia Roztoczańskiego PN - rajd rowerowy na 

    Roztoczu, zorganizowany przez Józefowską Kawalerię Rowerową oraz Roztoczański PN,  

 04-05.10.2014r. „Europejskie Dni Ptaków” - prelekcje, warsztaty oraz liczenia ptaków w ramach ogólnopolskiej 

    imprezy organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 

            05.2014r. „Światowe Dni Roślin” - zorganizowana wspólnie z Zamojskim Towarzystwem Przyrodniczym 

    (ZamToP); prelekcje, szkolenia itp. 

 21-22.06.2014r. „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”- rajd rowerowy 

         7.09.2014r.  „Wzgórze Polak – pogranicze regionów” - Ogólnopolski IX Rajd Gwiaździsty, organizowany wspólnie  

   z Józefowską Kawaleria Rowerową (JKR), firma "Ambra" oraz Punktem Informacji Kulturalnej  

   i Turystycznej w Biłgoraju. 

 

 



 

     3-4.10.2014r. „Złota  jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”- rajd rowerowy 

      11.10.2014r.  „Sprzątamy RPN” - cykliczna akcja sprzątania Parku przez pracowników Linii Hutniczej  

   Szerokotorowej w ramach  wolontariatu pracowniczego PKP LHS  "EKOlogiczni" 

 

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ 
 

  „Roztoczański Park Narodowy i My” – program dla szkół objętych patronatem RPN (IV-V.2014r.),  

 odpłatne zajęcia edukacyjne kameralne i terenowe prowadzone przez pracowników RPN (cały rok - na zamówienie). 

 Prezentacje multimedialne w szkołach (na zamówienie), 

 Współpraca ze szkołami w konkursach i innych imprezach ekologicznych, 

 Udostępnianie pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
 

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ na warsztaty, szkolenia, prelekcje, plenery, konferencje, sympozja itp., (**) 
 

 Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne w Białym Słupie, 

 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Zwierzyńcu.  
 

 

BIBLIOTEKA RPN w OEM  
czynna dla wypożyczających i czytelników:  

 - w okresie 1.IV - 31.X.   - w środy i w czwartki w godzinach od 9.00 -14.00 oraz w piątki w godz. 9.00 -16.00, 

 - w okresie 1.XI - 31.III. -  w środy i w czwartki w godzinach od 9.00 -14.00 oraz w piątki w godz. 9.00 -15.00. 
 

.                                                                                                                                      . 
    (*) Roztoczański Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zmian w planowanych wydarzeniach edukacyjnych wynikających  

             z przyczyn niezależnych od Parku, włącznie z odwołaniem planowanego wydarzenia.  

  (**) Godziny udostępniania zgodne z aktualnym zarządzeniem zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Roztoczańskiego Parku 
              Narodowego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego PN  

     więcej informacji na www.roztoczanskipn.pl 


