Tysiące miłośników kwiatów na lubińskich Błoniach
VI Lubiński Festiwal kwiatów i Roślin, który odbył się 1-2 maja 2018 roku przyciągnął na błonia
rekordową liczbę gości. Tylko pierwszego dnia kwiatową „giełdę” odwiedziło ponad 12 tysięcy
osób. Jak co roku na ogrodnicze zakupy i warsztaty wybrali się nie tylko mieszkańcy miasta.
Przybyło też mnóstwo działkowiczów i amatorów ogrodnictwa z okolicznych miejscowości. Nic
dziwnego – lubińskie błonia już po raz szósty zamieniły się w wielkie centrum ogrodnicze. Było
wszystko, czego potrzebują miłośnicy roślin – szkółki ozdobnych drzew i krzewów, magazyn z
sadzonkami, rozsadami, szczepkami oraz wszelkie akcesoria przydatne na działce, jak i w
przydomowym lub balkonowym ogródku.
Okazja, by zaopatrzyć się zarówno w kwiaty, trawy, byliny, drzewka oraz krzewy ozdobne, jak i
owocowe to nie był jedyny powód, by odwiedzić Festiwal. Na stałych bywalców i ogrodniczych
nowicjuszy czekała też cała gama warsztatów i prelekcji, w tym te prowadzone przez znanego z
telewizji eksperta od ogrodnictwa Witolda Czuksanowa. Autor programów telewizyjnych, książek i
artykułów poradniczych, zamieszczanych w internecie i fachowych czasopismach po raz kolejny
poprowadził w Lubinie akcję „Polska w Kwiatach”. Zabawy i konkursy były okazją do
przemycania wiedzy ogrodniczej i szerzenia zainteresowania uprawą kwiatów i roślin. Wielu
lubinian poczuło się zachęconych do założenia własnego ogródka, tym bardziej że jedna z prelekcji
Czuksanowa poświęcona była roślinom, które przetrwają, mając nawet najbardziej zapominalskich
właścicieli.
W czterech halach warsztatowych przez całe dnie odbywały się bezpłatne zajęcia prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się wykonywać m.in.
kwiaty z filcu, przestrzenne kwiaty na tkaninie czy kompozycje w szkle. Był także blok zajęć
artystycznych skierowany do najmłodszych adeptów sztuki ogrodniczej, którzy mogli wykonać
m.in. warzywne zwierzęta.
6. Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin tradycyjnie połączony był z majówką. Odbył się w dniach 12 maja 2018. Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo. We wtorek na scenie wystąpiły lubińskie
zespoły z koncertem zatytułowanym „Muzyka Niepodległa”, a w środę odbył się Przegląd
Zespołów Folklorystycznych Powiatu Lubińskiego.

