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„Śladami Aleksandry Wachniewskiej,

malarki i orędowniczki 
ochrony przyrody Roztocza”

 

Organizator
Roztoczański Park Narodowy, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny, ul. Plażowa 3, 22–470 Zwierzyniec,
 tel. (84) 6872 - 286 wew. 360 (osoba do kontaktu: Małgorzata Tronkowska).
 

Idea Przeglądu Prac Plastycznych
Upamiętnienie znaczenia Aleksandry Wachniewskiej dla ochrony przyrody i kultury Roztocza. Przybliżenie 

postaci artystki dzieciom jako wzoru godnego naśladowania, zachęcenie dzieci do wyrażenia swoich 

przemyśleń i przeżyć w formie pracy plastycznej. Poznanie walorów przyrodniczych Roztoczańskiego Parku 

Narodowego.
 

Uczestnicy
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z otoczenia Roztoczańskiego 

Parku Narodowego. 

 Temat „ Życie prastarej puszczy”

Zasady wykonywania prac 
Dzieci wykonują pracę plastyczną na temat zawarty w tytule przeglądu, na kartonie formatu A4, 

w dowolnej technice (rysunek kredkami, farbami, wydzieranka itp.). Technika wykonanego rysunku musi 

umożliwiać jego wyeksponowanie w fotoramie. Każdy uczestnik przeglądu może przesłać tylko jedną 

pracę. Praca musi być podpisana pod rysunkiem (nie na odwrocie!)  i zawierać  informacje: imię i nazwisko 

autora pracy, wiek lub klasę, nazwę i adres  szkoły, imię i nazwisko  opiekuna  plastycznego. 
Każda placówka oświatowa uczestnicząca w  Przeglądzie Prac Plastycznych może też wykonać jedną 

pracę zbiorową na formacie papieru B1, pion ( pasującym do fotoramy 70 cm x 100 cm). Prace muszą być 

podpisane pod rysunkiem i zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów pracy, wiek lub 

klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej na Przegląd pracy 

plastycznej w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w przeglądzie, nieodpłatne wykorzystanie pracy, 

wizerunku oraz pozwolenie na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych autora  pracy  na potrzeby 

konkursu. 

Miejsce i termin przekazania prac
Prace należy przekazywać lub nadsyłać na adres:
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 3, 22 – 470 

Zwierzyniec do dnia Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w przeglądzie. 31.10.2018r. 

 
Wystawa Prac  Uczestników Przeglądu Prac Plastycznych
Spośród przekazanych prac wybierzemy ok. 300,  które zostaną zaprezentowane na wystawie w sali 

Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego RPN w Zwierzyńcu. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 20 listopada 

2018r. o godz. 11.00.  Podczas otwarcia zaproszeni goście będą wspominać życie i działalność 

A. Wachniewskiej.  Uczestnicy przeglądu, których prace znajdą się na wystawie otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i upominki a nauczyciele  podziękowania.
Informacje o życiu i działalności Aleksandry Wachniewskiej znajdują się na stronie www. roztoczanskipn.pl 

oraz w bibliotece Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN. 

Życie prastarej puszczy

‚,...Położona o 3 wiorsty od Zwierzyńca Góra Nart pokryta prastarym,  gęstym borem 

robi niezatarte wrażenie. Pierwszy raz po przyjeździe do Ordynacji byłem tam w porze 

wiosennej. Potężne buki jakich nie widzi się już nigdzie, stały w seledynowej krasie wiosennego 

listowia. Między nimi ciemnoszmaragdowe jodły o pniach jak potężne kolumny przedzierały się 

strzelistymi wierzchołkami ku światłu. Dołem zalegał prawie mrok, tylko gdzieniegdzie promyk 

słońca ślizgał się po omszonych pniach starodrzewu. Olbrzymie zwalone kłody zarosły już 

całkowicie mchami, pod którymi tętniło życie milionów drobnych istnień lasu. Góra 

rozbrzmiewała głosami jej mieszkańców. Przez gąszcz paproci dało się słyszeć łamanie gałęzi 

i tupot - przemknęła sarna. Za chwilę z zarośli ukazała się wspaniała głowa jelenia. Oddalił się 

powoli z godnością, czuł się tu pewnie i bezpiecznie. Usiadłem na zwalonej kłodzie - tuż przede  

mną  na wysokości ramienia z niewielkiej jodły zsuwał się wolno olbrzymi wąż eskulapa i nie 

uciekał. Na przyległej nasłonecznionej polance kwitły konwalie. Urok tej góry był 

niezapomniany...”

     Franciszek Fejfer - Stankowski

Wachniewska A.1959. Z historii ochrony przyrody na Roztoczu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 15, 3:11 - 19
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