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Tematy wykładów prezentowanych w Domu Kultury LSM 2013/2014

Rok 2013
 3 października 2013 r.
Ogrody historyczne: starożytne, średniowieczne, prowadzenie  Piotr Kulesza
 10 października 2013 r.
Ogrody historyczne: renesansowe, barokowe,prowadzenie  Piotr Kulesza
 17 października 2013 r.
Fotografia przyrody i architektury, prowadzenie  Paweł Adamiec
 7 listopada 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych owocach, prowadzenie  Joanna Renda
 14 listopada 2013 r.
Ogrody motylowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 21 listopada 2013 r.
Podstawy fotografii reportażowej i portretowania, prowadzenie  Paweł Adamiec
 28 listopada 2013 r.
Sztuka w przestrzeni miasta  tradycje LSM, prowadzenie  Jan Kamiński
 5 grudnia 2013 r.
Ogrody dla alergików, prowadzenie  Ewa Trzaskowska

 12 grudnia 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych kwiatach, prowadzenie  Joanna Renda

Rok 2014
 Stawy kąpielowe, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 Ogrody deszczowe i rzeczne, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 Holenderskie ogrody cebulowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 Nasi sprzymierzeńcy w ogrodach i parkach, prowadzenie  Marek Solski
 Owady w mieście i ogrodzie, prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 Ochrona roślin bez chemii, prowadzenie  Marek Solski
 Egzotyczne drzewa w Lublinie, prowadzenie  Paweł Adamiec
 Rośliny chronione w ogrodach przydomowych,

prowadzenie  Ewa MackośIwaszko
 Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta, prowadzenie  Jan Kamiński
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Prowadzenie Joanna Renda
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 12 grudnia 2013 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny
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Kwiat jest wytwarzanym przez
rośliny zmodyfikowanym i skróco
nym pędem o ograniczonym wzro
ście, służącym do rozmnażania płcio
wego. Jest to organ charakterystycz
ny dla roślin nasiennych (kwiatowych)
Antophyta. Obecność kwiatów umoż
liwia roślinom wydanie owoców
i nasion a przez to zapewnia im trwa
łość w kolejnych pokoleniach.

Dla ludzi kwiaty od najdawniej
szych czasów były głównie źródłem
wrażeń estetycznych. Cenione są za
ogromną różnorodność kształtów,
wielkości, barw, zapachów, liczeb
ności występowania. Są elementem
roślinnym niezwykle delikatnym
i ulotnym. Ludzie obdarowują się
kwiatami, otaczają się nimi w do
mach, w ogrodach, wprowadzają je
do miejskich terenów zieleni. O wiel
kiej popularności roślin ozdobnie
kwitnących świadczyć może stale
wzrastająca liczba oferowanych
w sklepach ogrodniczych odmian
kwiatowych.

Również rosnące w parkach
i ogrodach rośliny drzewiaste bar
dzo często sadzone ze względu na
efekt kwiatowy. Znacznie mniej
istotne jest użytkowe znaczenie
kwiatów, choć i one mogą być wy
korzystywane jako element jadal
ny, przyprawowy, źródło barwni
ków, olejków eterycznych, czy też
substancji leczniczych.

Celem spotkania jest zapozna
nie słuchaczy z niezwykłymi kwia
tami roślin drzewiastych, ukazanie
ich walorów estetycznych oraz funk
cji użytkowych. Wśród prezento
wanych drzew i krzewów znajdą się
zarówno te często spotykane w zie
leni miejskiej, jak i rośliny mniej
popularne.

Joanna Renda, doktor, adiunkt
w Instytucie Architektury Krajobrazu
Wydziału Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II.

Absolwentka kierunku Ochrona
środowiska na Wydziale Matematycz
noPrzyrodniczym KUL, gdzie zdoby
ła niezbędną do dalszej pracy i nauki
wiedzę przyrodniczą.

Zawodowo z Uczelnią związana
od 2000 roku. Zajmuje się głównie ro
ślinami drzewiastymi obszaru Polski
(dendrologia, dendroflora miast, wy
korzystanie roślin pnących w krajo
brazie miasta).

Prowadzi badania w zakresie
kwiatów i kwiatostanów roślin igla
stych i ich znaczenia w architekturze
krajobrazu, doboru roślin drzewia
stych do warunków miejskich pod
względem ich odporności na warunki
środowiskowe i prezentowanych wa
lorów estetycznych.
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