
WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII „Tadżycki tygiel” aleja Dębowa 

WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII „Prowansalski spacer” aleja Dębowa 

AKADEMIA RÓŻANA „Wiosenne cięcie i sadzenie róż” 
 „Wiosna na parapecie” – warsztaty w szklarni

WYSTAWA PLENEROWA ILUSTRACJI „Matsuri” aleja Dębowa 

WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII „Portrety gejsz” aleja Dębowa 
WYSTAWA MALARSTWA JAPOŃSKIEGO „Wiosna w ogrodzie”  bud. A (kawiarnia)

WYSTAWA KIMON  
WYSTAWA „Młodzieńcze lata Wojciecha Fangora. Historia willi Janówek” bud. H Fangorówka  

2 kwietnia – „Botaniczna Piątka” (bieg i nordic walking) – edycja wiosenna  
DZIEŃ MAGNOLII  
„Japońskie endemity i relikty”– spacer z przewodnikiem
Fotografowanie roślin japońskich – warsztaty
HANAMI
Warsztaty malarstwa japońskiego
Warsztaty dekorowania wachlarzy japońskich
Warsztaty kreatywne z Wydawnictwem Tatarak
22 kwietnia – spotkanie z Ka Mochi – autorką książki "Matsuri"
Konkurs na najpiękniejsze zdjęcie kwitnącej wiśni
 

„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” – festiwal fortepianowy 
12 maja – „Tropiki nocą” w ramach Nocy Muzeów  
13-14 maja – WYSTAWA KUR OZDOBNYCH  bud. M 

DZIEŃ RÓŻANECZNIKÓW I AZALII 
WYSTAWA MALARSTWA Joanny Sierko-Filipowskiej  bud. H (Fangorówka)

15 maja – DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI – spacer z przewodnikiem 
26 maja – „Botaniczna Piątka” (bieg i nordic walking) – edycja nocna 
27 maja – TURNIEJ DEBAT EKOLOGICZNO-KLIMATYCZNYCH – eliminacje regionalne

 
„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach”– festiwal fortepianowy 
WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ Katarzyny Wereniewicz
WYSTAWA KRAJOBRAZÓW TEKSTYLNYCH Agaty Szczeblewskiej  bud. A (kawiarnia) 

WYSTAWA OBRAZÓW CERAMICZNYCH Stefanii Michałowskiej  bud. H (Fangorówka) 

3-4 czerwca – WYSTAWA KAKTUSÓW oranżeria 

10 czerwca – FINAŁ TURNIEJU DEBAT EKOLOGICZNO-KLIMATYCZNYCH  
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
 „Kwiaty jadalne” – warsztaty z degustacją
„Budujemy terrarium – uprawa roślin bagiennych okiem terrarysty”   
AKADEMIA RÓŻANA „Cięcie róż kwitnących raz. Róże historyczne – przegląd” 
AKADEMIA RÓŻANA „Spacery po kolekcji róż z przewodnikiem. Krzyżowanie róż” 
Rosalia – festiwal róż 

 MARZEC

 KWIECIEŃ  Miesiąc Japoński

 CZERWIEC

 MAJ

Drodzy Goście Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk! 

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, które 
przygotowaliśmy dla Państwa na ten rok. Dzięki tym spotkaniom będą mogli Państwo poszerzać wiedzę 
o roślinach i ich pielęgnacji, na temat ochrony bioróżnorodności, ale przede wszystkim obcować 
z pięknem natury.  

Wiele z nich już na stałe wpisało się w tradycję naszego Ogrodu, takie jak Floralia Muzyczne, Miesiąc Japoński 
czy Rosalia, które przyciągają rzesze sympatyków. Stosunkowo nową atrakcją 
rozweselającą zimowe wieczory jest Ogród Świateł, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
najmłodszych gości.   

Zachęcam do zakupu całorocznego karnetu w cenie 120 zł (ulgowy 100 zł, rodzinny 250 zł) 
umożliwiającego wejście do Ogrodu dowolną liczbę razy w ciągu roku i korzystanie bez ograniczeń 
z bogatej oferty zajęć edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. 

Odwiedzając nasz Ogród, proszę również mieć na uwadze „Regulamin zwiedzania”, gdzie są zebrane  
informacje związane z pobytem i korzystaniem z przestrzeni Ogrodu Botanicznego, tak aby czas 
spędzony w naszej oazie piękna był dla wszystkich tak samo radosny. 

dyrektor – prof. Arkadiusz Nowak wraz z zespołem 

2023 KALENDARZ WYDARZEŃ



WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ Katarzyny Wereniewicz
„Ciekawe rośliny warzywne”– spacer po kolekcji z przewodnikiem 
AKADEMIA RÓŻANA „Profesjonalna ocena róż”   
AKADEMIA RÓŻANA „Letnie cięcie róż” 
23 lipca – „Botaniczna Piątka” (bieg i nordic walking) – edycja letnia
„Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca – rośliny północnoamerykańskie’’ – spacer 

 

WYSTAWA MALARSTWA Kariny Jóźwińskiej „Róże” bud. H (Fangorówka) 

„Trawy ozdobne polecane do uprawy w ogrodach” – spacer z przewodnikiem 
WARSAW ROSE TRIALS – ocena róż przez publiczność 
26 sierpnia – WARSAW ROSE TRIALS – międzynarodowa ocena róż  

 
WYSTAWA MALARSTWA Barbary Dobrowolskiej bud. A (kawiarnia) 

DZIEŃ JABŁONI – wykłady i spacery z przewodnikiem 
20-lecie Kolekcji roślin górskich   
Rośliny owadożerne – spacer z przewodnikiem 
100-lecie urodzin prof. Włodzimierza Senety  
DZIEŃ DYNI I FINAŁ KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ DYNIĘ 

    
 
Sekrety fenologicznej jesieni – spacer z przewodnikiem 
22 października – „Botaniczna Piątka” (bieg i nordic walking) – edycja jesienna
Halloween w szklarni – wydarzenie nocne 
AKADEMIA RÓŻANA „Planujemy nowe rabaty i kupujemy róże”   
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA o roślinach Azji Środkowej aleja Dębowa 
 
 

OGRÓD ŚWIATEŁ –  iluminacje świetlne w bajkowej scenerii

@obpowsin

www.ogrod-powsin.pl

PAN OB, Warszawa
ul. Prawdziwka 2

 LIPIEC

 SIERPIEŃ

 WRZESIEŃ 

 PAŹDZIERNIK

 LISTOPAD I GRUDZIEŃ (styczeń i luty 2024)

    Informacje

 - Od listopada do lutego Ogród Botaniczny jest czynny od 9 do 15, a od 16 do 21 otwarty jest Ogród Świateł 

 - Ogród Botaniczny i Ogród Świateł są zamknięte 1 listopada, 24 i 31 grudnia  

 - 1 czerwca, w Dzień Dziecka, Ogród jest bezpłatny dla dzieci do lat 12  

 - Na niektóre warsztaty obowiązują zapisy i konieczność zakupu biletu edukacyjnego 

 - Informacje dotyczące korzystania z przestrzeni Ogrodu znajdują się w „Regulaminie zwiedzania”  

-  Osoby posiadające karnety korzystają z warsztatów i spacerów tematycznych bez dodatkowych opłat 

 - Szczegółowe informacje nt. poszczególnych wydarzeń oraz terminy będą podawane na bieżąco na stronie

   Ogrodu www.ogrod-powsin.pl w zakładce Dla Zwiedzających, na Facebooku i Instagramie 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 607 291 501

22 754 20 00 
(pon.-pt. 7.30-15.30)


