Plan wybranych wydarzeń edukacyjnych planowanych do realizacji w roku 2020
w Roztoczańskim Parku Narodowym (*)
WYSTAWY w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu (**)
Przyrodnicza wystawa stała w OEM
1. „W krainie jodły, buka i tarpana” - czynna od 01.01.2010 r.
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. ,,Roztocze - natura w naturze” - czynna od 26.04.2016 r.
Wystawa przyrodnicza zorganizowana w ramach projektu "Poznawanie i popularyzacja różnorodności biologicznej
Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego" z środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014;
3. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci
uczestniczących w XVI Przeglądzie Prac Plastycznych; 26.11.2019 – 24.03.2020r.
4. „Obary” Grzegorz Szkutnik - autorska fotograficzna; 27.04.2020- 31.05.2020r.
5. „Malarstwo” – Krystyna Rudzka-Przychoda – autorska artystyczna; 03.08. - 06.09.2020r.
6. "Sobiepan 2019" – wystawa poplenerowa ; 07.09. - 04.10.2020r.
7. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci
uczestniczących w XVII Przeglądzie Prac Plastycznych; 24.11.2020 – 04.04.2021r.

WYSTAWY plenerowe przy OEM (**)
8. "Różnorodność przyrodnicza i kulturowa Roztocza" - plenerowa wystawa planszowa zorganizowana w ramach
projektu "Poznawanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczokulturowego" z środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014; 06.04.2020 31.10.2020r.
9. "Roztoczański Park Narodowy – okiem fotografów" – plenerowa wystawa fotograficzna z okazji 45-lecia Parku,
zorganizowana we współpracy z Okręgiem Roztoczańsko-Podkarpackim Związku Polskich Fotografów Przyrody;
eksponowana na ogrodzeniu przy siedzibie Radia Lublin w Lublinie 02.12.2019-6.04.2020 r. oraz zabytkowego Browaru
w Zwierzyńcu; 07.04. - 31.10.2020r.
WYSTAWY w Izbie Leśnej we Floriance (**)
10. ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” ; etnograficzna ekspozycja stała; czynna od 2004r.
11. ,,Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” ; etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w stodole; czynna od 2006r.
12. ,,Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach
o niepodległość Polski; czynna od maja 2014r.
13. Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - wystawa o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem;
eksponowana od 25.04.2017r. w Izbie Leśnej we Floriance.
WYSTAWY Roztoczańskiego PN oraz wystawy pracowników Parku zorganizowane w innych ośrodkach, muzeach
i instytucjach.
14. „Zauroczeni naturą” – wystawa z okazji obchodzonego w 2019 roku 45-lecia RPN oraz 15-lecia Okręgu RoztoczańskoPodkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody; eksponowana w Ośrodku Edukacji Lasy Janowskie Nadleśnictwa
Janów Lubelski 01.02. - 13.04.2020r. oraz w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych 16.04.30.08.2020 r..
KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA itp.
1. 04.02.2020r.

2. 19-21.05.2020r.

„Wilk i ryś na Roztoczu i w Puszczy Solskiej – ekologia i problemy ochrony” – seminarium
zorganizowane przez RPN i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Instytut Genetyki
i Biotechnologii Wydziały Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
„Owady w kulturze” – konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Ośrodek Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE
1. 08.08.2020r.

,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym” - plenerowa
o znaczeniu regionalnym.
"Dzień pszczół" - impreza edukacyjna towarzysząca Dniu otwartemu w RPN;

impreza edukacyjna

2. XVII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody
Roztocza” dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z gmin sąsiadujących z RPN (IX-XI).



09.11.2020r.
24.11.2020r.

warsztaty plastyczne dla szczególnie uzdolnionych uczestników Przeglądu Prac Plastycznych
spotkanie z artystą plastykiem, podsumowanie warsztatów i uroczyste otwarcie wystawy prac
uczestników XV Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki
i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”.

POZOSTAŁE IMPREZY EDUKACYJNE
 24.04.2020r.
 01.05.2020r.
 05-10.05.2020r.

 11-14.06.2020r.
 24.05.2020r.
 08.08.2020r.
 8-9.08.2020r.
 06.09.2020r.
 17-18.10.2020r.
 11.11.2020r.

„Dzień Ziemi” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, udział RPN
„Józefowska Majówka Rowerowa” - rajd rowerowy organizowany przez stowarzyszenie
Józefowska Kawaleria Rowerowa przy współudziale RPN.
„Ekologiczni – transgraniczna turystyka rowerowa w obszarach cennych przyrodniczo na
pograniczu krajów, regionów i kultur” – warsztaty na Ukrainie dla kadr zajmujących się ochrona
przyrody i instytucji współpracujących z RPN; w ramach projektu B(L)ike Roztocze – together in
spite of borders, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020,
„RoweLove Roztocze” – rajd rowerowy po Roztoczu w Polsce i na Ukrainie w ramach projektu
B(L)ike Roztocze – together in spite of borders, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
PL-BY-UA 2014-2020,
„Europejski Dzień Parków Narodowy” – impreza edukacyjna w Warszawie w ramach projektu
„Promocja Parków Narodowych jako marki”, udział Roztoczańskiego PN.
„Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie” – w ramach współpracy RPN i RK SOP,
„EkoRajd” – rajd rowerowy, RPN wspólnie z Józefowską Kawalerią Rowerową (JKR)
i Gminą Józefów,
„Wzgórze Polak – pogranicze regionów” - Ogólnopolski XIV Rajd Gwiaździsty, organizowany
wspólnie z Józefowską Kawaleria Rowerową (JKR), firma "Ambra" oraz Punktem Informacji
Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju,
„Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” - rajd rowerowy, organizator Radio Lublin
we współpracy z Józefowską Kawalerią Rowerową (JKR) i Roztoczańskim PN,
"Rajd Niepodległości" - rajd rowerowy, udział RPN.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ






„Roztoczański Park Narodowy i My” – program dla szkół objętych patronatem RPN (IV-X.2020r.),
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., (**)
 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, ul. Plażowa 3; 22-470 Zwierzyniec; tel. 84/ 68 72 286;
 e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl,
 Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, ul. Biały Słup 16, 22-470 Zwierzyniec; tel. 84/ 68 73 056;
e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl,

UDOSTĘPNIANIE OBIEKTÓW RPN DO CELÓW EDUKACJI I TURYSTYKI
OŚRODEK EDUKACYJNO-MUZEALNY
ul. Plażowa 3; 22-470 Zwierzyniec; tel. 84/ 68 72 286; e-mail oemrpn@roztoczanskipn.pl
czynny
w okresie 1 kwietnia do 31 października w godz. 9.00 - 17.00 z wyjątkiem poniedziałków, ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 16.00
od 1 listopada do 31 marca w godz. 9.00 - 15.00 z wyjątkiem sobót, niedziel i poniedziałków, ostatnie wejście na wystawę stałą
o godz. 14.00.
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ przy OEM
ul. Plażowa 3A; 22-470 Zwierzyniec; tel. 84/ 67 72 025; tel. kom. 663 766 672; e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl
czynny przez cały tydzień (poniedziałek -niedziela)
od 1 kwietnia do 31 października w godz. 8.30 - 16.30 (kasa czynna do godz. 16.00)
od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.30 - 15.00
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.

IZBA LEŚNA we FLORIANCE
czynna
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godz. 9.00 - 17.00 z wyjątkiem poniedziałków
w innych terminach po zgłoszeniu w Punkcie Informacji Turystycznej przy OEM tel. 84/ 67 72 225, tel. kom. 663 766 672;
informacja@roztoczanskipn.pl

.
.
(*) 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 nr 6/2019 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie
zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego PN

więcej informacji na www.roztoczanskipn.pl

