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W tym roku w ramach Festiwalu Ogrodów tradycyjnie organizujemy dla dzieci i 

młodzieży warsztaty i prelekcje. Tym razem tematem przewodnim Festiwalu jest lawenda, 

dlatego przygotowaliśmy cykl zajęć nawiązujących do tematyki ziół śródziemnomorskich. 

Podczas krótkiej prelekcji przedstawimy relacje pomiędzy ziołami a owadami, będzie można 

także samodzielnie przygotować kosmetyki z ziół śródziemnomorskich czy obejrzeć 
niewielką amatorską wystawę związaną z tą tematyką. Będzie także możliwość zwiedzenia 

muzeum Dom Józefa Mehoffera a dla najmłodszych kącik, w którym będą mogli spróbować 
swoich plastycznych zdolności.  

Zioła i owady 
Paweł Adamski 

 
Relacje pomiędzy owadami a ziołami są bardzo złożone i często niejednoznaczne.  Z 

jednej strony bowiem produkowane przez zioła substancje czynne w wielu wypadkach służą 
odstraszaniu roślinożerczych owadów, z drugiej zaś owady są dla wielu ziół niezbędne do 

zapylenia. Zdarza się, że nektar oprócz cukrów, zawiera także substancje działające na owady 

jak narkotyk. Nie tylko zresztą na owady - miody niektórych pszczół z Nepalu czy Ameryki 

Południowej oddziałują także na ludzki system nerwowy – min. powodując halucynacje. 

Psychoaktywne właściwości może mieć także trzmielowy nakrop, jeżeli akurat odwiedzają 
one np. kwiaty tojadu czy bagna zwyczajnego. 

 
Warsztaty tworzenia naturalnych peelingów do ciała 

Dominka Kustosz 

 
Do stworzenia peelingów używać będziemy produktów, które pochodzą z regionu 

Morza Śródziemnomorskiego i pachną jak Prowansja w środku lata. Co więcej, wszystkie 

składniki każdy znajdzie w swojej kuchni, a więc po warsztatach będzie można takie peelingi 

robić samodzielnie. Stosując systematycznie domowe peelingi ma się pewność, że będzie się 
miało idealnie gładką, nawilżoną i zdrową skórę. Ponadto, tworzenie domowych peelingów 

wpisuje się w trend zero wast o czym również porozmawiamy podczas spotkania.  

 
Wystawa obrazów związanych z tematyką śródziemnomorską 

Magdalena Kurczab, Agatka Kurczab 

 
Podczas warsztatów będzie można zobaczyć niewielką wystawę obrazów artystów 

amatorów,  nawiązującą do szerokiej tematyki ziół i roślinności śródziemnomorskiej (pastele) 

a także owadów zapylających (ołówek).   

 

 


