
STYCZEŃ – trawy w śniegu i kwitnące aloesy
OGRÓD ŚWIATEŁ
WYSTAWA PLENEROWA  „TADŻYKISTAN – KRAJ ENDEMITÓW ROŚLINNYCH”
Zioła na parapecie – warsztaty
Pustynne atrakcje – kwitnące aloesy i grubosze – spacer z przewodnikiem po oranżerii
Tropikalny zawrót głowy – spacer z przewodnikiem po oranżerii

LUTY – miesiąc kamelii
OGRÓD ŚWIATEŁ
WYSTAWA PLENEROWA  „TADŻYKISTAN – KRAJ ENDEMITÓW ROŚLINNYCH”
Zioła na parapecie – warsztaty
Poznajemy kamelie – spacer z przewodnikiem po oranżerii
Sposoby konserwowania ziół na herbatki i napary – warsztaty
Spacer tematyczny wśród iglaków w Arboretum

MARZEC – miesiąc geofitów
WYSTAWA PLENEROWA  „TADŻYKISTAN – KRAJ ENDEMITÓW ROŚLINNYCH”
Portrety roślin leczniczych – warsztaty
Wiosenne przebudzenie – warsztaty
Ptasim szlakiem – wędrówka po Ogrodzie
Szczepienie jabłoni – warsztaty
Rozmnażamy kaktusy – warsztaty
Rozmnażamy rośliny doniczkowe – warsztaty
Przycinamy róże! – warsztaty
Mistyczna noc w tropikach – nocne spotkanie w oranżerii

KWIECIEŃ – wiosenne kwiaty, magnolie i wiśnie japońskie
MIESIĄC JAPOŃSKI
PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA O JAPONII aleja Dębowa
Sadzimy róże z odkrytym systemem korzeniowym – warsztaty
02.04 Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking edycja wiosenna
Od 10.04 Wystawa malarstwa Agnieszki Gewartowskiej, willa Janówek, bud. H
Rozmnażamy kaktusy – warsztaty
Rozmnażamy rośliny doniczkowe – warsztaty
Ptasim szlakiem – wędrówka po Ogrodzie
Japońskie endemity i relikty – spacer tematyczny 
Wiśnie japońskie – spacer tematyczny 
Drzewa i krzewy z rodziny magnoliowatych – spacer tematyczny
Spacer tematyczny po Kolekcji flory Polski
Hanami na terenie ogrodu wiśniowego Reiwa
30.04 spektakl teatralny „Tańcząc ku korzeniom” Fundacja Sztuka Ciała
Mistyczna noc w tropikach – nocne spotkanie w oranżerii

Drodzy Goście Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk!

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach edukacyjnych, naukowych 
i kulturalnych, które przygotowaliśmy dla Państwa w 2022 r. 
Dzięki tym spotkaniom mogą Państwo poszerzać wiedzę o roślinach i ich pielęgnacji, 
na temat ochrony bioróżnorodności, ale przede wszystkim obcować z pięknem natury. 
Wciąż trwa pandemia Covid-19. W naszym Ogrodzie mogą czuć się Państwo bezpiecznie, 
ponieważ regularnie dezynfekowane są najczęściej odwiedzane miejsca, zaś obiekty, 
takie jak szklarnie czy willa Janówek, zwiedzać można w małych grupach. 
Zwracam się jednak do Państwa ze szczególnym apelem, abyśmy wszyscy pamiętali 
o higienie i zasadach bezpieczeństwa. Stosujmy mądrze wszystkie zalecenia 
przeciwpandemiczne, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu  
i częstej dezynfekcji.
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Zwiedzania, gdzie zebrane są wszystkie 
informacje związane z pobytem i korzystaniem z przestrzeni Ogrodu Botanicznego 
Polskiej Akademii Nauk.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i mile spędzonego czasu w naszym Ogrodzie!

   dyrektor – prof. Arkadiusz Nowak – wraz z zespołem 
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MAJ – miesiąc piwonii, irysów i oleandrów
PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA O JAPONII aleja Dębowa
FLORALIA MUZYCZNE – MUZYKA W KWIATACH willa Janówek, bud. H
Bujne życie drzew – warsztaty
Gatunki i odmiany różaneczników i azalii – spacer tematyczny
Hanami pod jabłoniami – spacer wśród kwitnących jabłoni
Spacer tematyczny po Kolekcji flory Polski
14.05 Noc w dżungli – spacer po oranżerii nocą w ramach Nocy Muzeów
Kiermasz roślin szklarniowych
20.05 Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking edycja nocna

CZERWIEC – miesiąc róż i liliowców
FLORALIA MUZYCZNE – MUZYKA W KWIATACH willa Janówek, bud. H
Ogród przyjazny zapylaczom – warsztaty połączone z degustacją miodów 
Jadalne kwiaty – wykład oraz spacer połączony z degustacją
Ptasim szlakiem – wędrówka po Ogrodzie
ROSALIA – spacer po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż i polu testowym
10.06 Ogród zamknięty dla zwiedzających
20-26.06 ROSALIA – festiwal róż

LIPIEC – miesiąc róż i floksów
WAKACJE W OGRODZIE – KREATYWNA STREFA ZAJĘĆ DLA DZIECI „KOLOROWY OGRÓD”
Superzboża naszych przodków – warsztaty połączone z degustacją kasz i pieczywa
Spacer po Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż i polu testowym nowych odmian
Okulizacja i krzyżowanie róż – warsztaty
Gorąco, sucho czy mokro, czyli o co chodzi o w klimatach – spacer z przewodnikiem po oranżerii
Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca – spacer tematyczny
Mrozoodporne bambusy uprawiane w ogrodzie – spacer tematyczny
31.07 Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking edycja letnia

SIERPIEŃ – miesiąc traw i bugenwilli 
WAKACJE W OGRODZIE – KREATYWNA STREFA ZAJĘĆ DLA DZIECI „KOLOROWY OGRÓD”
Spacer po nowej Kolekcji roślin leczniczych i przyprawowych
Zioła na Matki Boskiej Zielnej – warsztaty
Wystawa malarstwa Barbary Dobrowolskiej Centrum Edukacji, bud. A
Trawy ozdobne – gatunki i odmiany polecane do uprawy w ogrodach – spacer tematyczny
27.08 The 3rd Warsaw Rose Trials – konkurs oceny nowych odmian róż

WRZESIEŃ – miesiąc owoców i jesiennych kwiatów 
Warzywa korzeniowe i kapustne – spacer po kolekcji
Spacer tematyczny po Kolekcji flory Polski
Kolorowy świat hortensji – spacer tematyczny
10-11.09 JESIENNE KWIATY – festiwal 
Wrzosy pączkowe i inne wrzosowate – spacer tematyczny
Chryzantema – symbol słońca i Cesarza – spacer tematyczny
17.09 DZIEŃ JABŁONI
Mistyczna noc w tropikach – nocne spotkanie w oranżerii

PAŹDZIERNIK – miesiąc warzyw
15.10 DZIEŃ DYNI – konkurs na największą dynię
Komunikacja w świecie roślin – warsztaty
Sadzimy rośliny cebulowe – warsztaty
Turniej Debat Ekologiczno-Klimatycznych
23.10 Botaniczna Piątka – bieg i nordic walking edycja jesienna

LISTOPAD – miesiąc hibiskusów 
OGRÓD ŚWIATEŁ
Miody i przyprawy do pierników – warsztaty połączone z degustacją miodów
Lato w szklarni – spacer z przewodnikiem

GRUDZIEŃ – miesiąc bilbergii
OGRÓD ŚWIATEŁ
Ogrzej się w szklarni – spacer z przewodnikiem 

   Informacje

• Od listopada do lutego Ogród Botaniczny czynny jest od 9 do 14, a od 16 do 21 otwarty jest Ogród 
Świateł (wstęp płatny oddzielnie).

• W każdą niedzielę maja i czerwca po południu odbywają się koncerty w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”.

• 1 czerwca Ogród bezpłatny dla dzieci do lat 12.

• W dniach 10-12 czerwca odbędą się obchody jubileuszu 70-lecia Polskiej Akademii Nauk,  
w związku z czym  * 10 czerwca Ogród będzie ZAMKNIĘTY dla zwiedzających.

• W związku z pandemią na wszystkie warsztaty i spacery obowiązują zgłoszenia: warsztaty@obpan.pl.  
Szczegółowe daty wydarzeń będą podawane na bieżąco na stronach Ogrodu i wydarzeniach 
na Facebooku oraz Instagramie. Na warsztaty i spacery obowiązuje bilet edukacyjny.

• Zakup całorocznego karnetu w cenie 100 zł (ulgowy 80 zł) upoważnia do wejścia do Ogrodu dowolną 
liczbę razy w ciągu roku i korzystanie z bogatej oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych.  
Osoby posiadające karnety korzystają z warsztatów i spacerów tematycznych bez dodatkowych opłat.

regulamin zwiedzania

@obpowsin

www.ogrod-powsin.pl

PAN OB, Warszawa
ul. Prawdziwka 2


