
   

 

 
 

Zapraszamy na Warsztaty SAK:  
Projektowanie i zakładanie łąk kwietnych 

 
Kraków, 12.03.2020 r. (czwartek) godz. 8:30– 15:00,  

Zarząd Zieleni Miejskiej (ul. Reymonta 20) i Park Jordana 

 
Szkolący: Karol Podyma, Tomasz Kurtek, Piotr Rutkowski 

 
Cena udziału w szkoleniu:  430 zł (netto: 349,60 zł) 

300 zł (netto: 243,90 zł) – dla członków SAK  
 
Program szkolenia 

Zarząd Zieleni Miejskiej – wykłady i wstęp do warsztatów 

8:00 - 8:30 Rejestracja i powitanie uczestników 

08:30 - 09:30 Łąka kwietna w miejscach o ograniczonej przestrzeni 
Tomasz Kurtek - landscape design studio 
- Łąka kwietna - Inwestor 
- Łąka kwietna na krakowskim dachu (krótki opis założenia) 
- Alternatywy, dodatki do łąki kwietnej 

9:30 – 10:15 Łąki kwietne w Krakowie 
Piotr Rutkowski - ZZM Kraków 
- Czy ograniczenie koszenia przekłada się na korzyści finansowe? 
- Jak łąki pomagają w walce ze smogiem 
- Dobór gatunków i pielęgnacja łąk 
- Przegląd krakowskich łąk; plany ZZM na przyszłość 
- Słoneczniki na Rondzie Barei - czy monokultura jest korzystna dla ekosystemu miasta 

10:15- 10:30 Przerwa  

10:30-11:45 Zakładanie i pielęgnacja łąk kwietnych cz. I 
Karol Podyma - lakikwietne.pl 
- Czym jest łąka kwietna i jakie pełni funkcje w przestrzeni miejskiej 
- Za i przeciw wykorzystania łąk kwietnych 
- Wybór gatunków  w zależności od typu łąki kwietnej  
- Wybór terminu na zakładanie łąk 
- Gleba jako podstawa wykonania łąki / przygotowanie gleby 
- Wybór mieszanek w zależności od miejsca i funkcji łąki kwietnej 
- Zasady tworzenia mieszanek nasiennych 

11:45 - 12:00 Przerwa 

12:00- 13:00 Zakładanie i pielęgnacja łąk kwietnych cz. II 
Karol Podyma - lakikwietne.pl 
- Siew i pielęgnacja 
- Przykładowe realizacje 
- Promocja idei łąk kwietnych wśród klientów 
- Standard podstawowy - projektowanie, zakładanie i pielęgnacja łąk kwietnych 
- Dyskusja 

Park Jordana 

13:20- 15:00 Zajęcia terenowe – Zakładanie łąki kwietnej– Karol Podyma 
- Maszyny i narzędzia do zakładania łąk kwietnych 
- Sposób przygotowania podłoża 
- Materiał siewny 
- Wysiew nasion 

15:00 Obiad integracyjny dla chętnych (PINO Garden, ul. Na Błoniach 7) 

 



   

 

 
 

 
Termin rejestracji i opłaty za warsztaty: 05.03.2020 r.– zgłoszenia przyjmujemy za pomocą 
formularza on-line dostępnego na stronie: https://forms.gle/bytNo1ertU3q442Z6 
 

Informujemy, że szkolenia i warsztaty SAK są rozliczane przez firmy zewnętrzne. 
Opłaty za warsztaty „Projektowanie i zakładanie łąk kwietnych” w Krakowie przyjmuje firma:  
Łąki kwietne Karol Podyma, Radzików 9a lok. 7b, 05-870 Błonie 
Nr konta: 76 1140 2004 0000 3602 7965 2999 (mBank) 
W tytule proszę wpisać: „Warsztaty SAK – ŁĄKI KWIETNE - Kraków” (+instytucja) 
 
Uwaga! W przypadku odwołania udziału w warsztatach do dnia 08.03.2020 koszt nie będzie 
naliczany lub zostanie zwrócony. Po tym terminie, nie obowiązuje zwrot kosztów warsztatów. 
 

W opłacie za szkolenie przewidziano: 
- standard podstawowy: projektowanie i zakładanie łąk kwiatowych 
- materiały szkoleniowe – prezentacje prelegentów 
- poczęstunek w trakcie szkolenia, kawa, herbata, przekąski 
- zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu 
- możliwość konsultacji z prelegentami po szkoleniu (dla członków SAK) 
 
Pytania proszę kierować na adres: szkolenia.sak@gmail.com 
lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 577 553 374 – Monika Zub 
Więcej informacji pod adresem: www.sak.org.pl/category/wydarzenia/szkolenia . 
 
Dojazd i parking 
Najbliższy miejscu warsztatów przystanek komunikacji publicznej to Reymana 1t, obsługiwany 
przez linię tramwajową nr 20. 
 
Informacja o prowadzących 

 

Karol Podyma 
Wychowany w rodzinie biologów, wykształcony na botanika, z doświadczenia 
ogrodnik, o naturze społecznika. W 2014, wspólnie z bratem, założył Fundację 
Łąka, która wypromowała ideę tworzenie łąk w polskich miastach. w ciągu kilku 
lat kwietna rewolucja stała się faktem, a piękne i pożyteczne łąki zaczęły być 
wizytówką nowoczesnych miast. 
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