
 
Plan wybranych wydarzeń edukacyjnych planowanych do realizacji w roku  2023    

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 31.03.2023 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 XVIII Przeglądzie Prac Plastycznych;  18.11.2021 – 31.03.2023 r.   

4. „Drzewa maja moc” wystawa pokonkursowa kampanii edukacyjnej organizowanej przez RPN, 21.11.2022 – 31.03.2023r. 
5.  „Rytmy natury” - wystawa zbiorowa członków Okręgu Roztoczańsko–Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów 

Przyrody; 01.04. – 07.05.2023r. 
6. „Jan Zamoyski i jego najbliżsi” – wystawa fotograficzna ze zbiorów Adama Gąsianowskiego, Muzeum Fotografii  

w Zamościu;  09.05. – 11.06.2023r. 
7. „Mokradła i bagna” – autorska wystawa Adriany Bogdanowskiej, Okręg Łódzki ZPFP;  13.06-16.07.2023r. 
8. „Pamiętajmy o Ogrodzie” - wystawa zbiorowa poświęcona pamięci Tomasza Ogrodowczyka, fotografa , filmowca  

i przyrodnika; 18.07. – 27.08.2023r. 
9. „Obieżyświat” – autorska wystawa podróżników, fotografów, ornitologów oraz przyrodników i pasjonatów 

przyrody w ramach warsztatów imprezy edukacyjnej; 05.08. – 29.08.2023r. 
10. „Rykowisko – spektakl polskiej przyrody” – Robert Osipa, autorska fotograficzna; 29.08.- 01.10.2023r. 
11. „Synergia - na skrzydłach życia” - wystawa pokonkursowa ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej;  

02.10 - 22.10.2023r. 
12.  „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci 

uczestniczących w XX Przeglądzie Prac Plastycznych;  26.10.2023 – 28.02.2024r.  
13.  „Da Vinci” – pokonkursowa wystawa uczestników ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii edukacyjnej; 

30.10 - 18.11.2023r. 
14.  „Nuta istnienia”- wystawa pokonkursowa X edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Przyroda jaką znam”;  

20.11 - 28.02.2024r. 
15.  „Opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno – 

Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” 
oraz wieżą widokową” – wystawa pokonkursowa II/III kwartał 2023r.  

 
 WYSTAWY plenerowe przy OEM (**) 
 

16. „Konik polski – dzikość z natury”- plenerowa autorska wystawa fotografii Pawła Marczakowskiego, zorganizowana 
przez RPN na ogrodzeniu zabytkowego browaru w Zwierzyńcu od 5.08.2022 r. do 31.12.2024r. 

17. „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 2023 rok.  

18. „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; od 01.07.2020r. do 31.12.2024r.  

 
WYSTAWY w Izbie Leśnej we Floriance (**) 
 

19.  ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” ; etnograficzna ekspozycja stała; czynna od 2004r. 
20.  ,,Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” ; etnograficzna ekspozycja stała  prezentowana w stodole; czynna od 2006r. 
21.  ,,Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach  

   o niepodległość Polski;  czynna od  maja 2014r. 
22.  „Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - wystawa stała o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem;  

  eksponowana od 25.04.2017r. w budynku spichlerza przy Izbie Leśnej we Floriance. 
23. ,,W zaroślach” – ilustracje Agnieszki Wróbel, wystawa 01.05. 2023 r. – 31.07.2023 r.  
24.  160. Rocznica Powstania Styczniowego, wystawa 01.08.2023 r. – 30.09.2023 r.  

  
 



WYSTAWY Roztoczańskiego PN oraz wystawy pracowników Parku zorganizowane w innych ośrodkach, muzeach  
i instytucjach 

 
25.  „Te co wiszą i fruwają” – Rober Bijas;  wystawa zorganizowana przez RPN we współpracy z Okręgiem Roztoczańsko-

Podkarpackim Związku Polskich Fotografów Przyrody; eksponowana w  Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej; 
1.03.- 31.12.2023 r. 

 
KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, SZKOLENIA itp. 
 
1. 03.2023r.  Szkolenie dla pracowników RPN z zakresu udzielania pierwszej pomocy  z wykorzystaniem 

                                defibrylatorów AED, z wniosku PFRON 
2. 04.2023r.     Szkolenie dla pracowników OEM z zakresu ewakuacji osób niepełnosprawnych, z wniosku PFRON 
3. 09.2023r.  Konferencja podsumowująca projekt „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 

 
ZAJECIA EDUKACYJNE – PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 

 
 

1. IV-XI.2023r.   V 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 

2. VI-XI.2023 r.       „EXPLORACJA PARK” – zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i szkół znajdujących się w bliskim 
                                  sąsiedztwie z RPN, w tym szkoły patronackie. Tematy związane z zanieczyszczeń powietrza  
                                  i hałasu, wód, gleb.  Wniosek WFOŚiGW pn. „WYPRAWY WIELKICH ODKRYWCÓW”  
                                  – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska” 
 

CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE 
 

1. II edukacyjna akcja „Ocal żabkę” skierowana do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 
• III-IV.2023 r. akcja, której celem jest ograniczenie śmiertelności płazów na drogach podczas wiosennej migracji do 

zbiorników wodnych, w podanym terminie planuje się przeprowadzenie pięciu akcji przenoszenia 
płazów. 

2. Kwiecień 2023r.  „Mały może więcej, czyli przyroda w Twoich rękach” – kampania edukacyjna 
• 12.04.2023 r. do 24.04.2023 r – Blok informacyjny pn. „Razem dla Ziemi” - prezentacja filmowa oraz konkurs 

                      on-line – strona www.roztoczanskipn.pl   
• 21.04.2023 r. – Akcja społeczna - aktywny udział w porządkowaniu terenu (zebranie śmieci) obejmujące dowolny 

                      teren w otulinie Parku, jak i dowolny teren cenny przyrodniczo na terenie całego kraju od świtu do 
                      zmierzchu.  

• 27.04.2023 r. - uroczyste podsumowanie kampanii edukacyjnej w Roztoczańskim Centrum Monitoringu i Nauki. 
3.          III-XII.2023r.  Spotkania na ścieżkach „DZIKI LUKSUS” – warsztaty umiejętności (20.03; 01.06; 22.09;  

                                  21.12.2023r) 
4. Czerwiec 2023r.        „OBIEŻYŚWIAT” - impreza edukacyjna w ramach Światowego Dnia Roweru 

                                   Dwudniowe warsztaty ze znanymi podróżnikami, pisarzami i fotografami, ornitologami,  
                                   przyrodnikami, działaczami, pasjonatami przyrody.  

5. 01.06–30.10.2023r. „DA VINCI” – ogólnopolski konkurs w ramach kampanii edukacyjnej dla dzieci, młodzież oraz 
                                    osób dorosłych z całego kraju. Celem w/w przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na atrakcyjność 
                                    tras rowerowych i zachęcenie do aktywnego poznawania przyrody poprzez udział w zadaniach 
                                    konkursowych z  nagrodami. Wniosek WFOŚiGW pn. „WYPRAWY WIELKICH ODKRYWCÓW” 
                                    – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska” 

6. 5.08.2023r.    Lubelskie spotkania z przyrodą pn. „Woda źródło życia” – impreza edukacyjna organizowana 
                                   przez RPN w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
                                   tematem przewodnim imprezy są siedliska i gatunki mokradłowe w RPN. 

7. 6.08.2023r.   ,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym”  - plenerowa  impreza edukacyjna  
                                   pn. „W świecie bagien i mokradeł” o znaczeniu ogólnopolskim, tematem przewodnim 
                                   tegorocznej imprezy są siedliska mokradłowe. W ramach imprezy m.in. stoiska, gry i zabawy 
                                   edukacyjne, regionalni wystawcy, wystawy, wieczór filmowy. 

8. IV edycja ogólnopolskiego projektu aktywnej kampanii edukacyjnej z konkursem pn. „Synergia – na skrzydłach 
                                natury” (IX-XI) dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych 

 

• 04-29.09. 2023r.  - spotkania kameralno - terenowe wg wybranego tematu 
• 02.10.2023r.  -  uroczyste podsumowanie kampanii edukacyjnej „Na skrzydłach życia”, w tym, m.in. 

                             rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej  
9. X edycja ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Przyroda jaką znam” pn. „Nuta istnienia” dla dzieci ze szkół 

                                  podstawowych, średnich i osób dorosłych (IX-XI) 

•     20.10.2023r. „Kulturalni” – spotkanie/warsztaty z znanym pisarzem w ramach w/w działania edukacyjnego 
•     20.11.2023r.  uroczyste podsumowanie X edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ”Przyroda jaką znam” 

                                  połączone z  otwarcie wystawy pokonkursowej  

http://www.roztoczanskipn.pl/


 

10. XX  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).  

•     19.10.2023r. warsztaty plastyczne dla uczestników Przeglądu Prac Plastycznych  
•     26.10.2023r.  spotkanie z artystą plastykiem, podsumowanie warsztatów i uroczyste otwarcie wystawy prac 

   uczestników XX Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki  
   i orędowniczki ochrony przyrody  Roztocza”.  

  

   POZOSTAŁE  IMPREZY EDUKACYJNE i INNE   
  

• 03.02.2023r.  „Światowy Dzień Mokradeł” – udział Roztoczańskiego PN w obchodach Światowego Dnia 
                                  Mokradeł organizowanego w UMCS w Lublinie, 

• 03.03.2023 r. „Człowiek i Środowisko” – Finał konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych, Centrum 
                                  Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, udział RPN, 

• 30.04.-01.05.2023r. „Józefowska Majówka Rowerowa” – rajd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej – organizowany 
                                  przez JKR we współpracy z RPN, 

• 09.07.2023r.  ,,Warsztaty rękodzieła” w Izbie Leśnej we Floriance, 
• 5.08.2023r.  „50 x 50” – rajd rowerowy z okazji  zbliżającego się jubileuszu 50. lecia RPN. 
• 6.08.2023r.  Pamiętajmy o „Ogrodzie” – wieczór filmowy poświęcony Tomaszowi Ogrodowczykowi (1966- 

                                  2020) znanemu przyrodnikowi, reżyserowi filmów przyrodniczych, fotografowi przyrody, 
                                  dźwiękowcowi i scenarzyście. Zaprezentowane zostaną filmy o siedliskach mokradłowych - bagnach  
                                  i moczarach. 

• 6.08.2023r.  ,,Warsztaty rękodzieła” Izba Leśna we Floriance 
• 13.08.2023r. ,,Warsztaty rękodzieła” Izba Leśna we Floriance 
• 02.09.2023r.   „Wzgórze Polak – pogranicze regionów” - Ogólnopolski XVIII Rajd Gwiaździsty, organizowany 

   wspólnie z Józefowską Kawaleria Rowerową (JKR), firma "Ambra" oraz Punktem Informacji 
   Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju,  

•     X..2023r.  „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” - rajd rowerowy, organizator Radio Lublin  
   we współpracy z Józefowską Kawalerią Rowerową (JKR) i Roztoczańskim PN, 

• 11.11.2023r.  "Rajd Niepodległości" - rajd rowerowy, udział RPN.  
 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ 
 

• „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. 
• Projekty edukacyjne, konkursy, quizy itp. prowadzone on-line na stronie www.roztoczanskipn.pl  
 

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, ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 14.00. 
 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ przy OEM czynny: (**) 
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, tel. 84/ 68 72  286 w. 362; biblioteka@roztoczanskipn.pl : (**)  
 - 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 tel. 84/ 67 72 025; tel. kom. 663 766 672; e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl (**) 
w okresie od 1.V* do 30.VI w soboty i niedziele w godz. 10.00-17.00 
w okresie od 1.VII do 31.VIII od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 - 17.00  z wyjątkiem poniedziałków (tel. 84/ 539-14-10) 
*weekend majowy 29.04.2023-07.05.2023 czynne codziennie w godz. 10.00-17.00 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .  

 (*)  Roztoczański Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zmian w planowanych wydarzeniach edukacyjnych wynikających z przyczyn  
     niezależnych od Parku, włącznie z odwołaniem planowanego wydarzenia.  

 (**) Roztoczański Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zmian godzin funkcjonowania obiektów wynikających z przyczyn  
    technicznych lub ekonomicznych. 

 

więcej informacji na www.roztoczanskipn.pl  
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