
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
 16 stycznia 2014 r.
Ptaki w mieście i ogrodzie, prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 23 stycznia 2014 r.
Owady w mieście , prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 3300 ssttyycczznniiaa 22001144 rr..
NNaassii sspprrzzyymmiieerrzzeeńńccyy ww ooggrrooddaacchh ii ppaarrkkaacchh,, pprroowwaaddzzeenniiee  MMaarreekk SSoollsskkii
 6 lutego 2014 r.
Stawy kąpielowe , prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 13 lutego 2014 r.
Holenderskie ogrody cebulowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 20 lutego 2014 r.
Ochrona roślin bez chemii, prowadzenie  Marek Solski
 27 lutego 2014 r.
Ogrody deszczowe i rzeczne, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 6 marca 2014 r.
Niezwykłe parki i ogrody, prowadzenie  Paweł Adamiec
 13 marca 2014 r.
Rośliny chronione i trujące w ogrodach, prowadzenie  Ewa MackośIwaszko
 20 marca 2014 r.
Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta, prowadzenie  Jan Kamiński

IInnssttyyttuutt AArrcchhiitteekkttuurryy KKrraajjoobbrraazzuu
KKaattoolliicckkii UUnniiwweerrssyytteett LLuubbeellsskkii JJaannaa PPaawwłłaa IIII

zapraszają na wykład

Nasi sprzymierzeńcy
w ogrodach i parkach

ww rraammaacchh ccyykklluu
SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 30 stycznia 2014 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

IInnssttyyttuutt AArrcchhiitteekkttuurryy KKrraajjoobbrraazzuu
KKaattoolliicckkii UUnniiwweerrssyytteett LLuubbeellsskkii JJaannaa PPaawwłłaa IIII

zapraszają na wykład

Obok nas w ogrodach,
działkach, parkach żyją nie tyl
ko szkodniki, ale także poży
teczne zwierzęta. Często ich
nie znamy, nie widzimy, nie
wiemy o ich działaniach … ale
bez nich otaczający nas świat
wyglądałby inaczej. Pszczoły,
trzmiele, biedronki a nawet jeż
i ropucha. Nasi cisi sprzymie
rzeńcy.

Podczas wykładu Nasi
sprzymierzeńcy w ogrodach
i parkach zaprezentowane zo
staną wybrane gatunki zwie
rząt, które żyją w pobliżu czło
wieka pomagając mu na różne
sposoby. Poznamy część z nich,

ich role w środowisku, sposo
by zwiększenia ich liczebności,
zaproszenia do częstszego
przebywania w naszym otocze
niu. Omówione zostaną gatun
ki, które żyją w ogrodach,
w parkach, ale też na naszych
osiedlach. Nie zawsze zdajemy
sobie sprawę z ich obecności,
a prawie nigdy z roli jaką peł
nią w przyrodzie, ale to dzięki
nim możemy walczyć z szkod
nikami bez chemii, cieszyć się
pięknymi kwiatami, zdrowy
mi owocami i warzywami.

Zapraszamy na wykład, aby
lepiej poznać i zrozumieć na
szych małych sprzymierzeńców!

Prowadzenie MMaarreekk SSoollsskkii

Nasi sprzymierzeńcy
w ogrodach i parkach

ww rraammaacchh ccyykklluu
SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL

Marek Solski – przyrodnik, absolwent kierunku ochro
na środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ja
na Pawła II. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Architek
tury Krajobrazu KUL w Katedrze Przyrodniczych Podstaw
Architektury Krajobrazu. Prowadzi badania nad relacja
mi owadroślina żywicielska oraz wpływ różnych środo
wisk na te relacje. Głównym obiektem badawczym są wy
stępujące w miastach stawonogi, szczególnie owady oraz
ich rośliny żywicielskie.
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