
STYCZEŃ – miesiąc kwitnących aloesów

Tropikalny zawrót głowy – strelicje, solandry i kliwie – spacery z przewodnikiem po oranżerii 9, 10, 23, 24  I 1200

Pustynne atrakcje – kwitnące aloesy i grubosze – spacery z przewodnikiem po oranżerii 16, 17, 30,31 I 1200

Zielone zimą – spacer z przewodnikiem po Arboretum 23 stycznia 1100

VIP Spacer po oranżerii z kuratorem kolekcji

LUTY – miesiąc kamelii

Zielone zimą – spacer z przewodnikiem po Arboretum 13 lutego 1100

Tniemy rośliny cytrusowe – warsztaty 20, 21 lutego 1200

Ptasim szlakiem – wędrówka w poszukiwaniu ptaków licznie zamieszkujących Ogród 20, 21 lutego 1000

VIP Spacer wśród kamelii z kuratorem kolekcji 

MARZEC – miesiąc tropikalnych kwiatów

Szczepienie drzew i krzewów owocowych – wykład i warsztaty* 6 marca 1100

Rozmnażamy kaktusy – warsztaty 13 i 14 marca 1100

Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking po Ogrodzie – edycja wiosenna* 20 marca

Poznajemy wczesnowiosenne gatunki – gra terenowa od 20 marca

Miesiąc Japoński 27 marca – 3 maja

Otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej Cztery pory roku 27 marca

Otwarcie plenerowej wystawy ilustracji Dzieci z Hamamatsu 27 marca
Warsztaty cięcia róż* 27 marca 1100

Warsztaty florystyczne* 28 marca 1100

VIP Rozmnażamy kwiaty doniczkowe – warsztaty 27 i 28 marca 1100, 1500

KWIECIEŃ – miesiąc wiosennych kwiatów, magnolii i wiśni japońskich

Poznajemy gatunki pochodzące z Japonii – gra terenowa od 10 kwietnia
Sadzimy róże z gołym korzeniem – warsztaty* 10 kwietnia 1100, 1400

Warsztaty florystyczne* 11 kwietnia 1000

Przyrodniczy spacer fotograficzny* 11 kwietnia 1300

VIP Rozmnażamy kaktusy – warsztaty 17 kwietnia 1400

Rozmnażamy kaktusy – warsztaty 18 kwietnia 1400

Ptasim szlakiem – wędrówka w poszukiwaniu ptaków licznie zamieszkujących Ogród 17 i 18 kwietnia 1000

VIP Rozmnażamy kwiaty doniczkowe – warsztaty 9 kwietnia 1700

Rozmnażamy kwiaty doniczkowe – warsztaty 10 kwietnia 1100, 1500

VIP Drzewa i krzewy z rodziny magnoliowatych – spacer z przewodnikiem 17 kwietnia 1100

Spacer po Reiwa Sakura Garden (Kolekcji wiśni japońskich) z kuratorem 18 kwietnia 1100

Drzewa i krzewy z rodziny magnoliowatych – spacer z przewodnikiem 25 kwietnia 1100

Warsztaty florystyczne* 25 kwietnia 1000

Spacer fotograficzny Wśród roslin japońskich 25 kwietnia 1100

Wystawa malarstwa Leszka Jampolskiego Jampolski 55 (willa Janówek, bud. H) od 21 kwietnia

MAJ – miesiąc piwonii, irysów i oleandrów

Jak wykorzystać kwitnący trawnik – warsztaty* 6 maja
Plenerowa wystawa z projektu FlorIntegral od 7 maja
VIP Spacer fotograficzny 8 maja 1100

Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 9 maja 500

Warsztaty florystyczne* 9 maja 1000

Noc w buszu (org. w ramach Nocy Muzeów)  
– wycieczka po szklarni tropikalnej po zmroku 15 maja 2000, 2100, 2200

VIP Gatunki i odmiany różaneczników i azalii – spacer z kuratorem kolekcji

Gatunki i odmiany różaneczników i azalii – spacer z kuratorem kolekcji

Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking po Ogrodzie – edycja nocna*
Wystawa malarstwa Barbary Dobrowolskiej Piękno natury (Centrum Edukacji, bud. A)
Festiwal chopinowski Floralia – Muzyka w Kwiatach (willa Janówek, bud. H) maj–czerwiec
Symetria i asymetria kwiatów – spacer po Kolekcji flory Polski 17 maja 1100

Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 22 maja 500

Przyrodniczy spacer fotograficzny* 23 maja 1000

Warsztaty florystyczne* 23 maja 1000

Festiwal róż Rosalia – warsztaty, kiermasz, wykłady, gry terenowe 29-30 maja

CZERWIEC – miesiąc róż i liliowców

Spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż 3 czerwca 1000

VIP Spacer fotograficzny 5 czerwca 1700

Poznajemy odmiany róż – gra terenowa
Ogród przyjazny zapylaczom – spacer i warsztaty
Spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż 6 czerwca 1000

Warsztaty florystyczne* 6 czerwca 1500

Otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej o tematyce ekologicznej org. z ATM Group
Ptasim szlakiem – wędrówka w poszukiwaniu ptaków licznie zamieszkujących Ogród 12, 13, 26, 27 1000

Spacery z przewodnikiem po kolekcji róż i jedynym w Polsce polu testowym nowych odmian róż 12, 13, 26, 27 1100, 1400

Spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż 20 czerwca 1000

Warsztaty florystyczne* 20 czerwca 1000

W poszukiwaniu kwiatu paproci – nocny spacer z przewodnikiem 23 czerwca 2200-2400

Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 26 czerwca 500

Krzyżowanie róż – warsztaty* 26 czerwca 1100

ROK 2021  
w Ogrodzie Botanicznym 
Polskiej Akademii Nauk



UWAGA! Harmonogram zawiera tylko niektóre wydarzenia i orientacyjne terminy, 
które mogą ulec zmianie, a wydarzenia ze względu na pandemię mogą zostać 
odwołane. Bieżące informacje i szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń  
należy sprawdzać na www.ogrod-powsin.pl oraz na Facebooku. 

Niektóre warsztaty specjalistyczne są odpłatne i zostały oznaczone*.  
Wydarzenia z symbolem VIP skierowane są tylko dla zwiedzających posiadających 
karnet do Ogrodu Botanicznego (półroczny lub całoroczny).

Drodzy Goście PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie!

Zapraszam serdecznie do udziału w licznych wydarzeniach edukacyjnych, 
jakie pracownicy Ogrodu przygotowali dla Państwa w 2021 rok, aby 
umożliwić poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim obcowanie z pięknem 
natury nawet w tak trudnym czasie, jak teraz – pandemii.
Wirus cały czas krąży wokół nas, dlatego nie zapominajmy o wzajemnej 
ochronie, zachowaniu środków bezpieczeństwa, stosowaniu maseczek, 
dezynfekcji oraz stosownym dystansie. 
W naszym Ogrodzie mogą czuć się Państwo bezpiecznie – regularnie 
dezynfekowane są najczęściej uczęszczane miejsca, zaś obiekty, takie 
jak oranżeria czy willa Janówek, zwiedzać można w małych grupach. 
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem zwiedzania, gdzie zebrane  
są wszystkie informacje związane z pobytem w Ogrodzie Botanicznym 
Polskiej Akademii Nauk. 

    Życzę wszystkim dużo zdrowia!
    prof. Arkadiusz Nowak – dyrektor 

Polska Akademia Nauk  
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2

www.ogrod-powsin.pl

       @obpowsin

informacja@obpan.pl  

22 754 20 00 (w dni powszednie 8.00-15.30)  
697 318 219 (weekendy i święta 9.00 - 17.00)

LIPIEC – miesiąc róż i floksów

Chcesz mieć liście? Oczywiście! To zrób sobie zielnik – spacer z przewodnikiem z Kolekcji flory 
Polski połączony z robieniem zielnika 3 lipca 1000

VIP Superzboża naszych przodków – spacer i warsztaty
Warsztaty florystyczne* 4 lipca 1000

Spacer z przewodnikiem po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż 4 lipca 1700

VIP Zboża właściwe i rzekome – warsztaty z degustacją 10 lipca 1100

Mrozoodporne bambusy uprawiane w Ogrodzie – spacer 10 lipca 1700

Spacery z przewodnikiem po kolekcji róż i jedynym w Polsce polu testowym nowych odmian róż 24, 25 1100, 1400

Gorąco, sucho czy mokro, czyli o co chodzi w klimatach – spotkanie w oranżerii 17 i 18 1200, 1400

Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking po Ogrodzie – edycja letnia*
Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 24 lipca 500

Krzyżowanie róż – warsztaty* 24 lipca 1100

Plenerowa wystawa rzeźby i rysunku (w willi Janówek) prof. Janusza Pastwy 23 czerwca 2200-2400

SIERPIEŃ – miesiąc traw i bugenwilli 

Gatunki sosen i świerków uprawianych w Arboretum – spacer z przewodnikiem 1 sierpnia
Spacery z przewodnikiem po kolekcji róż i jedynym w Polsce polu testowym nowych odmian róż 6 i 7 sierpnia 1100, 1400

Mniej znane dary lata – spacer i warsztaty
Okulizacja róż – warsztaty* 6 i 7 sierpnia 1000

Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 14 sierpnia 500

VIP Trawy ozdobne – gatunki i odmiany polecany do uprawy w ogrodach – spacer 15 sierpnia
Zioła i chwasty z zielonej apteki  
– warsztaty z rozpoznawania ziół i pozyskania z nich surowców leczniczych oraz spacer po kolekcji 21 sierpnia 1000

Mistyczna noc w tropikach – spotkanie w oranżerii 28 sierpnia 2200- 2300

Warsztaty florystyczne* 29 sierpnia 1500

WRZESIEŃ – miesiąc dalii i kwitnących kaktusów

Kolorowy świat hortensji – spacer z przewodnikiem 5 września
Warsztaty florystyczne* 5 września 1000

Spacer fotograficzny O 5 rano w Ogrodzie* 11 września 600

Chcesz mieć liście? Oczywiście! To zrób sobie zielnik  
– spacer z pracownikiem Kolekcji flory Polski połączony z robieniem zielnika 11 września

festiwal Jesienne Kwiaty – warsztaty, kiermasz, wykłady, gry terenowe 11-12 września

VIP Warzywa korzeniowe – spacer i warsztaty terenowe z kuratorem Kolekcji roślin warzywnych 18 września

Warsztaty florystyczne* 19 września 1000

Mniej znane dary jesieni – spacer i warsztaty

Fotograficzna wystawa edukacyjna W sieci (aleja Dębowa)
Mistyczna noc w tropikach – spotkanie w oranżerii 18 września 1900- 2200

Wrzosy pączkowe i inne wrzosowate – spacer z przewodnikiem 25 września
VIP Chryzantema – symbol słońca i cesarza – spacer z przewodnikiem 25 września
Dzień Jabłoni – warsztaty, kiermasz, wykłady, gry terenowe 25-26 września

PAŹDZIERNIK – miesiąc owoców i jesiennych kwiatów 

Warsztaty florystyczne* 3 października 1000

VIP Mistyczna noc w tropikach – spotkanie w oranżerii 23 października 1700- 2000

Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking po Ogrodzie – edycja jesienna*

VIP Komunikacja w świecie roślin – warsztaty i spacer

Grzybobranie – seminarium popularnonaukowe org. przez Zespół Botaniki Konserwatorskiej

Warsztaty florystyczne* 17 października 1000

Fotografia DNA – próba izolacji DNA z liścia – warsztaty laboratoryjne dla 2 osób

LISTOPAD – miesiąc hibiskusów 

VIP Sadzimy jesienne cebule – warsztaty 6 listopada 1200, 1400

Warsztaty florystyczne* 7, 21 listopada 1100

Mistyczna noc w tropikach – spotkanie w oranżerii 27 listopada 1600- 2000

Trucizna na parapecie i w ogrodzie. Rośliny groźne dla dzieci, kotów, żółwi – wykład

Drogi do niepodległości polskich botaników – wykład i spacer

GRUDZIEŃ – miesiąc bilbergii

VIP Owocujące cytrusy – wycieczka z przewodnikiem 4 grudnia 1200

Warsztaty florystyczne* 5 grudnia 1100

Kiermasz, warsztaty świąteczne, zimowy spacer z przewodnikiem 11, 12 grudnia

Miody i przyprawy w naszych piernikach – wykład i warsztaty

Dokarmianie ptaków z głową – wykład i spacer po zimowym ogrodzie

Trucizna na parapecie i w ogrodzie. Rośliny groźne dla dzieci, kotów, żółwi – wykład

Mistyczna noc w tropikach – spotkanie w oranżerii 18 grudnia 1600- 2000


