Wystawy zorganizowane w 2001 r.
"Poznajemy Ojcowski Park Narodowy" - wystawa pokonkursowa rysunków dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjum okolic OPN, na której zaprezentowano ponad 150 prac
plastycznych, głównie rysunków. Prace przedstawiały widoki Doliny Prądnika, obiektów
zabytkowych i zagrożenia przyrody OPN. Wystawa była czynna od 6 listopada do 15 grudnia 2001
r.
"Las w moim obiektywie" - otwarta dnia 14 lutego 2001 r., ponad 30 fotogramów różnych
autorów, biorących udział w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Redakcję miesięcznika
"Las Polski", która zorganizowała także wystawę. Prace przedstawiały las w różnych porach roku,
jego piękno i znaczenie naukowe, dydaktyczne i rekreacyjne. Wystawa była czynna od 14 do 28
lutego 2001 r.
"Mroczny świat Jaskiń"- wystawa fotograficzna urządzona przez Speleoklub Częstochowa,
prezentująca wnętrza najpiękniejszych jaskiń Europy i Polski, w tym Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej; wystawa otwarta 18 marca była czynna do 14 października 2001 r.
"Obrazy nitką malowane"- XVII-wieczne zamki i strażnice na kresach Rzeczypospolitej.
Wystawa prac Pana Konstantego Rodaka z Brzeszcz, emerytowanego pracownika Kopalni Węgla
Kamiennego "Brzeszcze". Tegoroczna wystawa prezentowała zamki pochodzące z dawnego woj.
lwowskiego i Podola. Wystawa była czynna od 12 do 25 maja 2001 r.
"Skarby Ziemi" - wystawa czasowa czynna od początku lipca do 15 października 2001 r.
Wyeksponowano tam kilkaset okazów minerałów z całego świata. Atrakcją wystawy było jajo
dinozaura z rodzaju Majazaura znalezione w Chinach.
Poza tym w kolekcji, należącej do Barbary Bezkorowajnej-Niemiec i Marka Niemca, znalazły się
między innymi:
- znacznych rozmiarów geody ametystowe z Brazylii
- szczotki kwarcowe z USA
- kilkanaście okazów skrzemieniałego drewna z Madagaskaru i z Polski
- różnorodne agaty z Brazylii, Polski i Rosji
- błękitne kryształy celestynu z Madagaskaru
Przygotowano również kilkanaście gablot o charakterze dydaktycznym, w których wystawiono m.
in. różne odmiany kwarcu, minerały w postaci rodzimej, kamienie ozdobne i przykłady ich
praktycznego wykorzystania do wyrobu biżuterii i przedmiotów użytkowych, różne odmiany
kalcytu, pirytu, ciekawostki mineralogiczne np. uleksyt czyli "kamień telewizyjny", który
odpowiednio przecięty przenosi obraz z dolnej powierzchni bryły na górną, interesujące okazy
blendy skorupowej z pobliskiej kopalni rud cynku i ołowiu w Olkuszu.
Wakacyjna wystawa wzbudziła zainteresowanie zwiedzających i ciekawie uzupełniła stałą
ekspozycję Muzeum Przyrodniczego.
"Ojcowski Park Narodowy w XXI wieku - impresje ekologa" - wystawa prac dzieci i młodzieży
przygotowanych na konkurs "W Zielonej Sieci 2001". W konkursie wzięło udział ponad 300 osób z
Krakowa, a na wystawie zaprezentowano 100 prac spośród 150 nadesłanych do oceny. Konkurs i
wystawę zorganizowała Pracownia Edukacji Teatralnej Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w
Krakowie przy współpracy z dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego. Wystawa była czynna od
19 do 15 grudnia 2001 r.
Z innych wystaw należy wymienić wystawę "Dzieje Doliny Prądnika" przygotowaną przez
Muzeum Archeologiczne w Krakowie z pomocą Ojcowskiego Parku Narodowego, otwartą dnia 5
kwietnia 2001 r., która była czynna do 14 września 2001 r. oraz wystawę "Badania naukowe w
Ojcowskim Parku Narodowym - w 45 rocznicę OPN", przygotowaną w budynku Urzędu
Marszałkowskiego woj. małopolskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22. Wystawa była czynna w
dniach od 15 do 30 maja 2001 r.

