
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
 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
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 27 marca 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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Pięknie ukwiecony balkon to wi
zytówka naszego mieszkania lub do
mu. Jednak kwiaty wymagają opieki,
pozostawione na pastwę losu szybko
zasychają i w konsekwencji giną. Ist
nieją jednak sposoby, aby rośliny bal
konowe nie pochłaniały nam zbytniej
ilości czasu. Odpowiedni dobór kwia
tów zapewni nam piękny zielony za
kątek na balkonie, nie wymagający
jednocześnie ciągłej opieki.

Wykład pt. „Kompozycje roślin
ne na balkon, taras i parapet” jest zbio
rem informacji, które pomogą słucha
czom stworzyć niepowtarzalne aran
żacje w kącikach wypoczynkowych.

Celem prelekcji jest próba odpo

wiedzi na jedno zasadnicze pytanie,
dlaczego i jak należy ukwiecać najbliż
sze otoczenie wokół naszych domów
lub mieszkań? Poruszone zostaną za
gadnienia związane z doborem roślin,
rodzajem pojemników, zależnością
między roślinami a pojemnikiem, za
sadami komponwania roślin oraz pro
pozycją nowoczesnych aranżacji ro
ślinnych balkonowo–tarasowych.

ww rraammaacchh ccyykklluu
SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL

DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

40 lat40 lat40 lat40 lat

KKoommppoozzyyccjjee rroośślliinnnnee
nnaa bbaallkkoonn,, ttaarraass ii ppaarraappeett

Prowadzenie 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.




