
XXVI edycja konkursu „Zielony Poznań”

„Zielono nam” 11 maja 2019 r. od 10.00 do 17.00 odbędzie się kiermasz „Zielony Poznań” 
w Parku Wilsona. Zapraszamy na wspólne przygotowania do wiosny w ogrodzie. Impre-
za, wzorem roku ubiegłego, nabierze mocy warsztatowej i pokazowej dzięki połącze-
niu sił z różnych Instytucji. Podczas majowego kiermaszu będzie można zaopatrzyć się 
w rośliny na balkon i do ogrodu prosto od plantatorów i akcesoria ogrodnicze. Porady 
w zakresie urządzania ogrodów przydomowych będą prowadzone przez nauczycieli 
akademickich Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.  Na mieszkańców miasta Poznania czeka moc atrakcji: pokazy flory-
styczne Ogrodu Botanicznego, warsztaty z ogrodolecznictwa prowadzone przez nauczy-
cieli akademickich Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-
-Grunwald, Mobilny Punkt Informacyjny dla Rodzin z Poznańskiego Centrum Świadczeń, 
Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 
o/Poznań, Stoisko Palmiarni Poznańskiej „Przyjdź-wymień-zabierz roślinę”. Przywitamy 
wiosnę wspólnie z Estradą Poznańską. Wystąpią dzieci ze Zespołu Szkół Muzycznych 
w Poznaniu oraz Klub Szyderców Bis. Będą też gry i zabawy dla dzieci, prowadzone przez 
AMBIENTÓWKĘ. 

Więcej informacji oraz program imprezy podamy już wkrótce na stronie www.poznan.pl.
Podczas kiermaszu przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu.

Zapraszamy 11 maja 2019 r. od godziny 10.00! 
Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację kiermaszu i konkursu „Zielony Po-
znań” ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz Partnerzy konkursu: Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, AQUANET SA, Unilever, Veolia Energia Poznań ZEC S.A.,Ogród Botanicz-
ny UAM, Palmiarnia Poznańska, Targowiska Sp. z o.o., Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrod-
nicza S.A. w Poznaniu, Garden Spot, Vilmorin Garden, Bogdan Królik, MK Cafe, Okręgowy 
Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Zieleń Miejska, Szkółka Drzew, Krzewów Ozdob-
nych i Róż Wybicki, Tomasz Ciesielski-Bankfoto, Bricomarche.

Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w dniu 11 maja 2019 
r. w godzinach od 10.00-17.00. Producenci, hodowcy ogrodnictwa zaoferują mieszkań-
com bogaty wybór najlepszego materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń 
balkonów, tarasów i ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze.

Atrakcje dla mieszkańców: 
10.00-14.00 | Pokaz „Rośliny miododajne wykorzystywane w kuchni” – mgr inż. Grażyna   
Naser z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Parku 
Wilsona . 

12.00-13.00 | Ptaszek z siana – Monika Tempłowicz, Agnieszka Romanowska-Pawłowska;       
Zielony Warsztat Grupa Hortiterapeutów Siano jest materiałem o różnym zastosowaniu.  
Na zajęciach uczestnicy przygotują ptaszka z siana.

13.00-14.00 | Zielona kaligrafia – Anna Seifert, Olga Paszkowska – Zielone Pasjonatki
Pisanie za pomocą naturalnych materiałów (np. gęsie pióro) na naturalnych materiałach (np. 
liście, kora).
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14.00-15.00 | Domki dla owadów – Paweł Sienkiewicz – Katedra Entomologii i Ochrony 
Środowiska, UP w Poznaniu;
Zaproszenie owadów do ogrodu poprzez przygotowanie dla nich siedziby może być jedną 
z form zwiększenia atrakcyjności ogrodu. Zachęcimy do przebywania w naszym ogrodzie 
owady piękne oraz te uznawane za pożyteczne.

15.00-16.00 | Warzywne wianki – Jolanta Lisiecka, Agnieszka Krzymińska – Katedra 
Warzywnictwa i Katedra Roślin Ozdobnych, UP w Poznaniu;
Warzywa mają walory odżywcze i smakowe, ale wykorzystać je także można do przygoto-
wania niecodziennego warzywnego wianka.

10.00-17.00 | Kiermasz ogrodniczy w Parku Wilsona

11.00-16.00 | stoisko „Doradztwo projektowe”;
Pracownicy i doktoranci Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
oraz studenci będą udzielać porad w zakresie projektowania ogrodów

10.00-17.00 | stoisko Palmiarni Poznańskiej Przyjdź- wymień- zabierz roślinę! 
Akcja trwa w trakcie akcji ZIELONY POZNAŃ 11 maja br. w godzinach od 10.00-17.00 
W akcji może wziąć udział każdy (w tym dzieci pod opieką dorosłych): 
- akcja polega na bezpłatnej wymianie roślin;
- rośliny na wymianę muszą być zadbane;
- w akcji można wziąć udział na trzy sposoby: przynosząc roślinę na wymianę i zabiera-
jąc inną; przynosząc roślinę, zabierając roślinę;
- każdy uczestnik może wziąć maksymalnie 2 rośliny;
- osoby biorące udział w akcji obowiązuje regulamin parku Wilsona.

10.00-17.00 | animacje dla dzieci w Parku Wilsona

10.00-17.00 | Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej o/Poznań; 
Przed wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona

10.00-17.00 | stoisko porad dla mieszkańców miasta Poznania i działkowców Okręgo-
wego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Parku Wilsona

10.00-16.00 | mobilny punkt informacji dla Rodziny z Poznańskim Centrum Świadczeń 
w Parku  Wilsona

12.00-14.00 | znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald w Parku Wilsona

11.00-14.00 | warsztaty artystyczne prowadzone przez panią Katarzynę Mularczyk, 
FUNDACJĘ SERDECZNIK, Pracownia ARTYSTART;
Malowanie doniczek biodegradowalnych dla dzieci, młodzież , dorosłych i seniorów - two-
rzenie niepowtarzalne i artystyczne przedmioty będące praktycznym i estetycznym uzupeł-
nieniem dla roślin. Celem warsztatów jest wzbudzenie estetycznej i ekologicznej wrażliwości 
mieszkańców Poznania. 


