Plan wybranych wydarzeń edukacyjnych planowanych do realizacji w roku 2021
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. do 23.05.2021 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. „Żywioły” Adam Krzykwa ; 29.05. – 25.07.2021 r. – autorska wystawa fotograficzna; Okręg Roztoczańsko–Podkarpacki
Związku Polskich Fotografów Przyrody.
4. „Malarstwo” Krystyna Rudzka-Przychoda – autorska artystyczna; 27.07.2021 – 29.08.2021 r.
5. „Wilk i ryś – tajemnice z życia dużych drapieżników” – wystawa przyrodnicza zorganizowana we współpracy ze
Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”; 30.11.2021 – 31.12.2022 r.
6. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci
uczestniczących w XVIII Przeglądzie Prac Plastycznych; 30.11.2021 – 04.04.2022 r.
WYSTAWY plenerowe przy OEM (**)
7. „Różnorodność przyrodnicza i kulturowa Roztocza” – plenerowa wystawa planszowa zorganizowana w ramach
projektu „Poznawanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo –
kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014; eksponowana
przez cały 2021 rok.
8. „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 zabytkowego Browaru w Zwierzyńcu; 01.07.2020r. – 31.12.2021r.
WYSTAWY w Izbie Leśnej we Floriance (**)
9. ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” ; etnograficzna ekspozycja stała; czynna od 2004r.
10. ,,Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” ; etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w stodole; czynna od 2006r.
11. ,,Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach
o niepodległość Polski; czynna od maja 2014r.
12. Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - wystawa o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem;
eksponowana od 25.04.2017r. w Izbie Leśnej we Floriance.
13. „Wacław Stroiński” – wspomnienie o poecie; wystawa o życiu i twórczości poety związanego rodzinnie z Ordynacją
Zamojską i Zwierzyńcem; 31.08. - 31.10.2021r.
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
Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody; eksponowana w Krasnostawskim Domu Kultury
27.05.-20.06.2021r., Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 26.06. – 14.08.2021 r.; ponadto planowane jest eksponowanie
w Galerii po schodach w Miejskim Domu Kultury nr 2 w Lublinie, a także w Galerii Atelier w Chełmie.
KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA itp.
1.

Wrzesień 2021r. „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 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2.

26-31.07.2021r.

„Ekologiczni – transgraniczna turystyka rowerowa w obszarach cennych przyrodniczo
na pograniczu krajów, regionów i kultur” - warsztaty realizowane w ramach Projektu
„BikeLike Roztocze together in spite of borders”, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, przy pomocy finansowej Unii
Europejskiej.

ZAJECIA EDUKACYJNE – PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
1. IV-VI i IX-XI.2021r. II i III edycja pakietu działań edukacyjnych organizowanych dla 40 jednostek oświatowych
z okolic RPN z projektu: „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego
Parku Narodowego” dofinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności; w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIS.02.04.00-00-0020/18
• IV-VI.2021r.
• IX-XI.2021r.

zajęcia edukacyjne on-line II edycja pn. „Żabim krokiem, gadzim okiem”
zajęcia edukacyjne on-line/stacjonarne III edycja pn. „Zagrożone i chronione gatunki ptaków
w RPN”

CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE
1. 7-8.08.2021r.

,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym” - plenerowa impreza edukacyjna
o znaczeniu regionalnym (organizacja imprezy on-line lub stacjonarnie w zależności od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią Covid-19.
• Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” –
impreza edukacyjna organizowana przez RPN w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego w Lublinie,

2. XVIII 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).
•
•

05.11.2021r.
30.11.2021r.

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

POZOSTAŁE IMPREZY EDUKACYJNE i INNE
3.

14-17.07 2021r.

„RoweLove Roztocze – rajd rowerowy po Roztoczu” - realizowany w ramach Projektu
„BikeLike Roztocze together in spite of borders”, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, przy pomocy finansowej Unii Europejskiej.
• 05.09.2021r.
„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,
• Październik 2021r. „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” - rajd rowerowy, organizator Radio Lublin
we współpracy z Józefowską Kawalerią Rowerową (JKR) i Roztoczańskim PN,
• 11.11.2021r.
"Rajd Niepodległości" - rajd rowerowy, udział RPN.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ – zawieszone do odwołania z powodu pandemii Covid-19
•
•
•
•

„Roztoczański Park Narodowy i My” – program dla szkół objętych patronatem RPN
odpłatne zajęcia edukacyjne kameralne i terenowe prowadzone przez pracowników RPN (na zamówienie).
Prezentacje multimedialne w szkołach (na zamówienie)
Udostępnianie pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć edukacyjnych – zgodnie z programem.

Ponadto
• Współpraca ze szkołami w konkursach i innych imprezach ekologicznych – wyłącznie on-line

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,
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
od 1 kwietnia do 31 października w godz. 8.30 - 16.30 (kasa czynna do godz. 16.00) - czynny poniedziałek - niedziela
od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.30 - 15.00 (za wyjątkiem sobót i niedziel)
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;
informacj@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 udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego PN

więcej informacji na www.roztoczanskipn.pl

