
KIERMASZ ZIELONY POZNAŃ 

 

„Wiosna, wiosna, ach to Ty”! W dniach 12-13 maja 2018 r. w godzinach od 10.00 do 17.00  

przed Palmiarnią Poznańską odbywać się będzie kiermasz „Zielony Poznań”, który inauguruje 

jubileuszową XXV edycję konkursu. Po raz kolejny wspólnie z mieszkańcami miasta Poznania 

przygotowujemy się do wiosny w ogrodzie. Impreza, wzorem roku ubiegłego, nabierze mocy 

warsztatowej i pokazowej dzięki połączeniu sił z różnych Instytucji. Podczas kiermaszu 

przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu, a producenci i hodowcy ogrodnictwa zaoferują 

mieszkańcom bogaty wybór materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów, 

tarasów i ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze i nawozy. Nowością będzie szkółka RosaĆwik, 

która w swoim asortymencie posiada ponad 400 odmian, zajmująca się rozmnażaniem 

najzdrowszych i najnowszych odmian róż licencjonowanych, Bogdan Królik ze swoją produkcją 

roślin cebulowych oraz kwiatów ciętych. Porad działkowych i ogrodniczych udzielać będą 

instruktorzy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. W zakresie projektowania 

ogrodów przydomowych porad będą udzielali Pracownicy i Doktoranci Katedry Terenów Zieleni 

i Architektury Krajobrazu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studenci.  

Na mieszkańców miasta Poznania czekają moc atrakcji: animacje dla dzieci, pokazy 

florystyczne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty  

z Hortiterapii prowadzone przez Katedrę Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald, Mobilny Punkt 

Informacyjny dla Rodzin prowadzony przez Poznańskie Centrum Świadczeń, Motyle  

dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej o/Poznań, Stoisko  Palmiarni  

Poznańskiej „Przyjdź-wymień-zabierz roślinę”, Stoisko Koła Naukowego Dietetyków 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie Studenci będą udzielać porad w zakresie 

Analizy Składu Ciała oraz przygotują drobny poczęstunek w postaci Fit przekąsek.   

Więcej informacji oraz program imprezy podamy już wkrótce na stronie www.poznan.pl 

 

Dodatkowo w dniach 12-13 maja 2018 r. w Palmiarni Poznańskiej będzie można oglądać pokaz 

skamieniałości i minerałów.   

Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację kiermaszu i konkursu „Zielony Poznań” 

ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz Partnerzy konkursu: Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, AQUANET SA, Unilever, Veolia Energia Poznań ZEC S.A., Ekonaw, Ogród 

Botaniczny UAM, Palmiarnia Poznańska, Targowiska Sp. z o.o., Wielkopolska Giełda Rolno-

Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, Garden Spot, Vilmorin Garden, Bogdan Królik, MK Cafe, 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, Zieleń Miejska, RosaĆwik. 

 

 

 

http://www.poznan.pl/


Program 
 

 
Sobota 12.05.2018 r. 

 

Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w dniach 12 

i 13 maja 2018 r. w godzinach od 10.00-17.00   

 

Producenci, hodowcy ogrodnictwa zaoferują mieszkańcom bogaty wybór najlepszego 

materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów, tarasów i ogrodów, a 

także akcesoria ogrodnicze, podłoża i nawozy. 

 

 

Atrakcje dla mieszkańców  

  

10.00-12.00  Pokaz "Roślinne terapie-kwiaty i zioła" – mgr inż. Grażyna   Neser  i 

mgr inż. Beata Grabowska z Ogrodu Botaniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu przed wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona .  

 

 

 

Program warsztatów na sobotę 12.05.2018 r. 

12.00-15.00 Warsztaty Hortiterapeutyczne Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu w Parku Wilosna 

 

W czasie warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu będzie przekazana wiedza z ogrodnictwa w 

zakresie terapeutycznym. 

 

 

12.00-13.00 Wiszące rośliny – dr inż. Piotr Czuchaj 

Uczestnicy wykonają nowoczesną zawieszaną kompozycję roślinną do uprawy w 

mieszkaniu. 

 

13.30-14.00 Kwiaty dla ozdoby i do jedzenia - dr hab. Agnieszka Krzymińska 

Ostatnio wiele kwiatów polecanych jest do spożycia, jako cennych związków 

antyoksydacyjnych. Uczestnicy poznają kilka jadalnych kwiatów i przygotują niejadalną 

kompozycję w postaci ciasteczka. 

 
14.00-15.00 Rodzinne warsztaty roślinne - Zielony Warsztat – Grupa 

Hortiterapeutów 

Każdy rodzic chce, aby jego dziecko rozwijało się prawidłowo. Zależy mu także na jak 

najlepszych relacjach ze swoją pociechą. Dzisiejszy „pęd życia” nie sprzyja jednak 

osiągnięciu tych celów a przecież warunkiem koniecznym do budowania więzi jest czas 

poświecony swojemu dziecku. 

Zajęcia pokażą, w jaki sposób spędzić twórczy czas ze swoim dzieckiem, podczas 

którego będą pobudzane jego zmysły. Pokażemy jak wykorzystać rośliny z przestrzeni 

ogrodu, balkonu a nawet małej doniczki.  
 
 



Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w godzinach  

od 10.00-17.00 

 

 

10.00-16.00 - przed wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona 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 

10.00-16.00 - stoisko Palmiarni Poznańskiej Przyjdź- wymień- zabierz roślinę! Akcja 

trwa w trakcie akcji ZIELONY POZNAŃ 12-13 maja br. w godzinach od 10.00-16.00  

W akcji może wziąć udział każdy w tym dzieci pod opieką dorosłych 

- Akcja polega na bezpłatnej wymianie roślin. 

- Rośliny na wymianę muszą być zadbane. 

- Akcji można wziąć udział na trzy sposoby: przynosząc roślinę na wymianę i zabierając 

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 

Okręgowego Zarządu  Polskiego Związku Działkowców w Parku Wilsona 

10.00-16.00  -     mobilny punkt informacji dla Rodziny z Poznańskim Centrum 

Świadczeń w Parku  Wilsona 

 

10.00-14.00  -     znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald w Parku 

Wilsona 

 

 

 

Niedziela 13.05.2018 r.   

 

Kiermasz ogrodniczy przed Palmiarnią Poznańską w Parku Wilsona w godzinach  

od 10.00-17.00 

Producenci, hodowcy ogrodnictwa zaoferują mieszkańcom bogaty wybór najlepszego 

materiału roślinnego z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów, tarasów i ogrodów, a 

także akcesoria ogrodnicze, podłoża i nawozy. 

 

 

10.00-12.00 - Pokaz "Roślinne terapie-kwiaty i zioła" – mgr inż. Grażyna   Neser  i 

mgr inż. Beata Grabowska z Ogrodu Botaniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu przed wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona .  



 

Program warsztatów na niedzielę 13.05.2018 r. 
 

12.00-14.30 Warsztaty Hortiterapeutyczne Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu w Parku Wilosna 

 

12.00-13.00  Uniwersalny świat ziół – inż. Emilia Krystek, inż. Karol 

Soboczyński 

Warsztaty hortiterapeutyczne z wykorzystaniem roślin leczniczych dają 

możliwość przyswojenia podstawowej wiedzy na temat ich właściwości 

zdrowotnych. Część praktyczna w formie hortiterapeutycznej zabawy 

plastycznej ma za zadanie utrwalić zdobyte wcześniej informacje oraz 

pozytywnie oddziaływać na zmysły uczestników. 

 

13.30-14.30 -  Malowanie warzywami – dr inż. Jolanta Lisiecka 

Warzywa zawierają barwniki, które nie tylko wpływają na nasze zdrowie, 

ale świetnie nadają się do malowania. Za pomocą stempli z warzyw 

uczestnicy namalują obrazy, które zabiorą ze sobą. 

 

 

10.00-16.00 - przed wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona 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 

10.00-16.00 -   stoisko Palmiarni Poznańskiej Przyjdź- wymień- zabierz rośliny! Akcja 

trwa w trakcie akcji ZIELONY POZNAŃ w godzinach od 10.00-16.00 .W 

akcji może wziąć udział każdy w tym dzieci pod opieką dorosłych:  

- Akcja polega na bezpłatnej wymianie roślin.  

- Rośliny na wymianę muszą być zadbane.  

- Akcji można wziąć udział na trzy sposoby: przynosząc roślinę na 

wymianę 

 i zabierając 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 

 
10.00-16.00 - Motyle dla Hospicjum-Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej o/Poznań 

przed  wejściem Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona 

10.00-16.00 -  stoisko porad dla mieszkańców miasta Poznania i działkowców 

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Parku Wilsona 

10.00-16.00  -  mobilny punkt informacji dla Rodziny z Poznańskim Centrum Świadczeń 

w Parku Wilsona 

 

10.00-14.00  -  znakowanie rowerów z Komisariatem Policji-Grunwald w Parku Wilsona 

 

10.00-17.00   -  animacje dla dzieci w Parku Wilsona 


