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„Po latach tułania się po świecie za poradą bliskich 
pojechałem do Białowieży. Cudze chwalicie, swojego 
nie znacie... Nigdy nie sądziłem, że ta sentencja będzie mnie tak bardzo 
dotyczyć.

Spotkanie oko w oko z żubrem w miejscowości Teremiski o czwartej rano 
raczej zapamiętam do końca życia. Podobnie jak inni pensjonariusze 
Wejmutki: dziwny zestaw frikowców z całego świata. O dziwo Polaków jak 
na lekarstwo.

Dokładny opis pensjonatu, herbaty z konfiturą itd. znajdziecie u innych. 
Miejsce jest jedyne w swoim rodzaju, warte każdego wysiłku aby się tam 
dostać. I zostać na tydzień”.



OFERTA EDUKACYJNA I SZKOLENIOWA 

DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ

„Przyjaciele w paski” 

„Wącham, słucham, obserwuję”

„Co bzyczy, a co ćwierka w ogrodzie?”

„Piccasso w lesie”/ Przyrodniczy Artysta”

„Zostań pszczelim supermanem, superwoman!”

„Czemu drzewa rosną?”



WARSZTATY PRZYRODNICZE 

Propozycja dla wszystkich, którzy pragną 
zgłębiać tajemnice pierwotnego lasu podczas 
kilkudniowego pobytu w Białowieży. 
Warsztaty skierowane są do wszystkich 
zainteresowanych przyrodą.

To doskonała okazja do spędzenia czasu 
wspólnie z dziećmi, wypoczynku i nauki. 



BIODIVERSITY WORKSHOPS

Warsztaty skierowane do osób, które 
posiadają już wiedzę przyrodniczą i pragną ją 
poszerzać o nowe zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem ekosystemu Puszczy 
Białowieskiej oraz jej bioróżnorodności. 
Zajęcia te prowadzone są tylko w języku 
angielskim. 





Na terenie Stacji znajduje się kompleks 
edukacyjno – rekreacyjny PARK WIEDZY I 
ZABAWY - gdzie organizowane są wystawy, 
wydarzenia edukacyjne, imprezy kulturalne, 
oraz koncerty, wyświetlane jest kino pod 
gwiazdami, a także prowadzone są zajęcia 
przyrodnicze





ALEJA GWIAZD PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ -
jedyna taka Aleja w Polsce. Spotkać tutaj 
można rysia lub ryjówkę, odkryć ślady 
bytowania wielu zwierząt puszczańskich, 
sprawdzić jak wygląda kornik drukarz czy 
zmierzyć się z puszczykiem. Aleja Gwiazd to 
zachęcenie do obserwacji lasu, do zagłębiania 
się w puszczańskie ostępy i bacznego 
obserwowania otaczającej przyrody. 



RAMPA KOLEJOWA z galerią - nowo 
wybudowany pawilon na rampie, wzorowany 
na carskiej stacji kolejowej (z roku 1897) 
stanowi atrakcyjną przestrzeń 
wystawienniczą. Aktualnie można oglądać 
wystawę magicznych zdjęć Puszczy 
Białowieskiej autorstwa Jana Jerzego 
Karpińskiego – wieloletniego dyrektora BPN. 



PLAC ZABAW „ŚCIEŻKI NATURY” - oryginalny, 
przyrodniczy plac zabaw na którym najmłodsi 
wspólnie z opiekunami poznają, między 
innymi, metamorfozę motyla, życie w stawie, 
czy sekrety liścia. 



TAJEMNYCZY OGRÓD - u podnóża Stacji 
założono ogród w stylu angielskim, w 
nawiązaniu do sąsiadującego z nim XIX-
wiecznego Parku Pałacowego Białowieskiego 
Parku Narodowego. Wśród ponad stu 
gatunków roślin odkryć można tysiące 
owadów a także ukryte tropy „gwiazd” 
puszczańskich.



STREFA GIER RETRO - pamiętacie grę w klasy, 
kapsle? Tutaj można się cofnąć w czas 
dzieciństwa, zapomnieć o codzienności i 
poskakać w gumę, czy zagrać w cymbergaja. 



OGRÓD PRZYJAZNY BIORÓŻNORODNOŚCI -
część ogrodu w szczególności atrakcyjna dla 
wszelkich stworzeń: bogata w przyjazne 
chwasty, drzewka owocowe, z hotelikiem dla 
owadów, wodopojem dla ptaków –
przykładem jak możemy sami zadbać o 
bioróżnorodność wokół nas. 



HERBACIARNIA na RAMPIE - w sezonie 
wiosenno – letnim zapraszamy na herbatę i 
kawę w klimatycznych „wnętrzach” letniej 
Herbaciarni na rampie. 















Dziękuję

za uwagę
W prezentacji wykorzystano materiały z: http://www.wejmutka.pl/
https://www.facebook.com/biodiversityacademy/

https://www.facebook.com/Stacja-Bialowieza-Palac/

http://www.wejmutka.pl/
https://www.facebook.com/biodiversityacademy/
https://www.facebook.com/Stacja-Bialowieza-Palac/

