
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
 30 stycznia 2014 r.
Nasi sprzymierzeńcy w ogrodach i parkach, prowadzenie  Marek Solski
 6 lutego 2014 r.
Stawy kąpielowe , prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 1133 lluutteeggoo 22001144 rr..
HHoolleennddeerrsskkiiee ooggrrooddyy cceebbuulloowwee,, pprroowwaaddzzeenniiee  KKaattaarrzzyynnaa KKaarrcczzmmaarrzz
 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
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Zapraszamy



Spotkanie odbędzie się
w czwartek 13 lutego 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
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KKaattoolliicckkii UUnniiwweerrssyytteett LLuubbeellsskkii JJaannaa PPaawwłłaa IIII

zapraszają na wykład

Holandia to nie tylko tulipany.
Ten kraj po prostu słynie z kwiatów,
a najpiękniejszy jest wiosną. Holen
drzy kochają kwiaty, bardzo dbają
o swoje ogródki i parki, które od mar
ca rozkwitają całymi łanami najwcze
śniejszych kolorowych roślin cebulo
wych. Głównym i najcudowniejszym
miejscem ich ekspozycji w Europie
i na świecie jest Keukenhof (w dosłow
nym tłumaczeniu "ogród kuchenny"),
gdzie na obszarze 32 hektarów, po
śród starych drzew i malowniczych
stawów, wiją się kolorowe wstęgi spe
cjalnie na tę okazję zaprojektowanych
rabat. Wśród milionów kwiatów tuli
panów, narcyzów, hiacyntów, szachow
nic, krokusów, szafirków, ciemierni

ków i anemonów, znajdują także swo
je miejsce zwierzęta, rzeźby, fontanny,
donice, pawilony wystawowe i specjal
ne trasy dla dzieci. Organizowane są
także różnorodne pokazy: parady i im
prezy związane z tematyką kwiatową.
Wystawa w Keukenhof, co roku pobu
dza do życia oznajmia światu, że oto
rozpoczęła się wiosna.

Wykład pt. „Holenderskie ogro
dy cebulowe” jest zbiorem informacji,
które pozwolą zapoznać słuchaczy
z ogrodami w Lisse (Holandia). Celem
prelekcji jest próba odpowiedzi na jed
no zasadnicze pytanie, dlaczego war
to odwiedzić ogród w Keukenhof?

Prowadzenie ddrr iinnżż.. KKaattaarrzzyynnaa KKaarrcczzmmaarrzz

Dr inż. Katarzyna Karczmarz – absolwent Wydziału Ogrodniczego na Uni
wersytecie Przyrodniczym, doktor nauk ogrodniczych o specjalności rośliny ozdob
ne. Roślinoznawca, specjalista w dziedzinie uprawy i stosowania roślin ozdobnych
w ogrodach przydomowych, terenach zieleni miejskiej, systemach przyrodniczych
i wypoczynkowych. Od 2002 roku pracuje w Instytucje Architektury Krajobrazu KUL
w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu. Prowadzi badania na
ukowe o charakterze uprawowofaunistycznym. Przedmiotem badawczym jest sze
roko pojęta szata roślinna: drzewa ozdobne, krzewy i rośliny zielne jak również za
siedlające je stawonogi.

Z zamiłowania florysta, współorganizator wielu warsztatów florystycznych, za
łożyciel uczelnianego koła florystów. Pośród zainteresowań wymienia także tema
tykę dotyczącą hortiterapii (ogrodoterapii).

Wybrane publikacje:
• Dynamika liczebności Chromaphis juglandocola (Kalt. 1843) na orzechu wło

skim (Juglans regia L.) w miejskich zadrzewieniach Lublina. 2010. Karczmarz K.
• Ogród inspirowany naturą a ogród w zgodzie z naturą – uporządkowanie po

jęć. 2010. Karczmarz K, Trzaskowska E.
• Stawonogi zasiedlające róże ogrodową odmiany ‘Bonica 82’ w zieleni miej

skiej Lublina. 2012. Karczmarz K.
• Dynamika populacji i bionomia Panaphis juglandis (Goeze, 1778) (Homop

tera, Phyllaphididae) zasiedlającej orzech włoski (Juglans regia L.) w parkach i ogro
dach Lublina. 2012. Karczmarz K.

• Spontaniczna flora naczyniowa wybranych cmentarzy Lublina i okolic.2013.
Trzaskwska E., Karczmarz K.
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