Wykład pt. „Parki i zieleńce Londynu” prezentuje wybrane obiekty
ogrodowe i parkowe znajdujące się w Londynie. Celem wykładu jest
ukazanie różnorodności form zieleni miejskiej stolicy Wielkiej Bryta
nii. Przedstawione zostaną zarówno bardzo popularne obiekty, takie
jak: Hyde Park i Regent Park, ale również mniej znane skwery i parki
miejskie. Materiał ilustracyjny pozwoli słuchaczom poznać bogactwo
przestrzenne i roślinne tych założeń oraz ich szeroki program użytko
wy. Wykład będzie okazją do przedstawienia najciekawszych rozwią
zań w architekturze krajobrazu i może stać się inspiracją dla plano
wanych realizacji ogrodowych. Ponadto celem prelekcji jest wskaza
nie różnic kompozycyjnych i funkcjonalnych zieleni miejskiej Londynu
w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w polskich miastach.
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Prowadzenie  dr inż. Piotr Kulesza

dr inż. Piotr Kulesza – magister in
żynier architekt krajobrazu, absolwent ar
chitektury krajobrazu Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor
nauk humanistycznych o specjalności histo
ria sztuki. Pracuje w Instytucje Architektury
Krajobrazu KUL jako adiunkt w Katedrze
Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Kra
jobrazu. Prowadzi badania naukowe z za
kresu powiązań przyrody i sztuki, a zwłasz
cza szaty roślinnej odzwierciedlonej w sztu
kach plastycznych. Zajmuje się badaniami
nad sztuką ogrodową w kontekście histo
rycznym i współczesnym. Prowadzi badania
nad roślinnością komponowaną przy obiek
tach sakralnych.

Spotkanie odbędzie się

w środę 7 listopada 2018 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
W s t ę p w ol n y

Polski Klub Ekologiczny
Powstał w 1980 r.
w Krakowie w czasie
pierwszego zrywu Soli
darności jako niezależ
na organizacja ekologicz
na stawiająca sobie za
cel wdrażanie idei ekorozwoju. Był
pierwszą organizacją w bloku państw
socjalistycznych pozarządową otwar
cie sprzeciwiającą się traktowaniu śro
dowiska jako dobra niczyjego, stano
wiącego wartość drugorzędną w sto
sunku
do
gospodarki
kraju.
W następnych latach PKE rozwijał się
w drodze powstawania okręgów i kół.
PKE uczestniczy w międzynarodo
wym ruchu ekologicznym – jest człon
kiem kilku organizacji zagranicznych.
Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
Początki działalności sięgają
1981 r. Jest on organizacją pozarzą
dową pożytku publicznego. Posiada
osobowość prawną. Jest zarejestrowa
ny pod numerem KRS 0000153780.
Gromadzi w swoich szeregach naukow
ców, praktyków ze środowisk inżynie
ryjnych i humanistycznych oraz mło
dzież. Uczestniczą oni w pracach ze
społów problemowych Klubu: ochrony
przyrody, gospodarki wodnej, gospo
darki odpadami, energii odnawialnej,
rolnictwa ekologicznego, edukacji eko
logicznej i ekoturystyki. Wspieramy
wszelkie działania w regionie, służące
przywracaniu równowagi ekologicz
nej w środowisku przyrodniczym, czy
stości biosfery, ochronie krajobrazu
naturalnego i kulturowego. Klub po
dejmuje interwencje na rzecz prze
strzegania prawa w zakresie kształto
wania, ochrony i restytucji środowi
ska i zdrowia ludzi. Poprzez swoich
ekspertów wspiera inicjatywy lokalne
mieszkańców na rzecz ochrony środo
wiska. Wpływa na podniesienie świa
domości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warsz
tatów, seminariów, konferencji i pu
blikacje z zakresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środ
kowoWschodni współpracuje ze śro
dowiskami naukowymi wyższych
uczelni Lublina, Instytutem Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
w Puławach, instytucjami państwo
wymi i samorządowymi, organizacja
mi pozarządowymi i szkołami. W ra
mach realizacji naszych celów współ
działa z władzami państwowymi
i samorządowymi. Uczestniczy w kon
sultacjach, opiniowaniu inwestycji
i dokumentów programowych doty
czących strategii ochrony środowiska
w regionie.
Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy
polityki społecznogospodarczej pań
stwa
 poprawa stanu środowiska przyrod
niczego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego
i dziedzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świa
domości, że jakość życia zależy od ra
cjonalnego gospodarowania zasoba
mi naturalnymi i zachowania równo
wagi między środowiskiem a rozwojem
cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna
Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
ul. Turystyczna 44, 20207 Lublin
tel. 506693379,
email: pkelublin@wp.pl
Prezes:
dr Zbigniew Borkowski
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środ
kowoWschodni jest organizacją po
żytku publicznego, w związku z po
wyższym zwracamy się z uprzejmą
prośbą o przekazanie 1% podatku na
naszą działalność programową. KRS
0000153780
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