Wystawy zorganizowane w 2005 r.
Obóz krajoznawczy "Szlakiem Orlich Gniazd" - 1949 - w rysunkach Jana Sławomira Samka. Na wystawie pokazano 40 rysunków prof. J. Samka, powstałych podczas obozu krajoznawczego w
1949 r. na szlaku Orlich Gniazd". W czasie obozu wykonywano wiele dokumentacji: pomiary,
rysunki, fotografie i dokładne opisy poszczególnych obiektów architektury. Wystawa była czynna
od 1 stycznia do 30 maja 2005 r.
Obóz krajoznawczy "Skarby Ziemi"- Tegoroczna wystawa, oprócz znanych już z poprzednich
edycji różnorodnych okazów minerałów była poświęcona gipsom. Minerał ten przybiera różne
formy krystaliczne, z których najbardziej zaskakujące dla zwiedzających były tzw. "róże pustyni",
specyficzne formy kryształów przypominające kwiat róży. Takie formy krystaliczne powstają w
warunkach pustynnych, gdzie parowanie zbiorników wodnych jest bardzo intensywne, szczególnie
w ciągu dnia. Kolekcję gipsów przygotował Krzysztof Lelek. Pozostałe okazy minerałów i
skamieniałości były częścią kolekcji Barbary Bezkorowajnej-Niemiec i Marka Niemca. Wystawa
czynna od 15 maja do 30 września 2005 r.
"Pociągiem na safari."- Wystawa fotografii Pana Sergo Kuruliszwili (ur. w 1943 r.), fotografika,
fotoreportera, pracownika Wytwórni Filmów Dokumentalnych, Polskiej Kroniki Filmowej. Od lat
zamieszcza swoje zdjęcia w licznych magazynach ilustrowanych, czasopismach. Jego prace są
źródłem ilustracji książek i albumów. Wystawa w Ojcowskim Parku Narodowym prezentuje
artystyczne zdjęcia wykonane podczas podróżowania koleją przez Republikę Południowej Afryki
prezentują przyrodę, krajobraz i ludzi tego kraju - widziane podczas podróży i postojów między
kolejnymi etapami przejazdu. Wystawa czynna od 1 października do 30 listopada 2005 r.
"W zielonej sieci. Ojcowski Park Narodowy - cztery pory roku."- Wystawa rysunków dzieci na
temat Ojcowskiego Parku Narodowego połączona z rozstrzygnięciem konkursu wiedzy o
środowisku. Zaprezentowano 60 rysunków o wymiarach od A-4 do A-3, malowanych temperą i
akwarelą -wiążące się tematycznie z zagrożeniem i ochroną środowiska. Wystawę przygotowała
Pracownia Edukacji Teatralnej i Literackiej Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie.
Wystawa była czynna była od 5 do 30 listopada 2005 r.

