
Konferencja „Woda i zieleń w mieście” 

Pierwszego dnia targów OGRÓD - ZIELONY DESIGN, 20 kwietnia 2012 roku, 
odbędzie się pierwsza edycja cyklu konferencji „Woda i zieleń w mieście”, w tym roku 
poświęcona wodnym elementom w przestrzeni zielonego miasta.  
 
 
Gościem specjalnym konferencji będzie Edwin Santhagens (Holandia) - architekt 
krajobrazu, absolwent Amsterdam School of the Arts; współzałożyciel pracowni Buro Sant en 
Co (1990); autor rozpoznawalnych projektów m.in. przestrzeni wokół Stadionu Olimpijskiego 
w Amsterdamie z największym przejściem dla pieszych na świecie, dzielnicy Roombeek w 
Enschede oraz parku Schinkeleilanden w Amsterdamie, za który pracownia otrzymała 
nagrodę Green City Award (2011).  
 
 
Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się: 

„Zieleń miejska - dzisiejsza konieczność”  
Edwin Santhagens (Buro Sant en Co, Holandia) 
 
„Zieleń i woda w miejskiej przestrzeni publicznej Szczecina - przykłady nagrodzonych 
realizacji” 
mgr inż. arch. Ewa Nosek - Architekt Miasta Szczecin 
 
„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy w ramach Projektu REURIS” 
mgr inż. architekt krajobrazu Dorota Nitecka-Frączyk (IN&OUT Architekci Krajobrazu, 
Piaseczno) 
 
„Kulturowe wartości miejskiego krajobrazu nadrzecznego”  
dr inż. arch . Magdalena Czałczyńska - Podolska (Katedra Projektowania Krajobrazu, 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie) 
 
„DATAflor - profesjonalne oprogramowanie dla architektów krajobrazu”  
mgr inż. architekt krajobrazu Żaneta Śniadek (Green Fingers s.c., Szczecin) 
 
„Prezentacja projektu Brandenburska wystawa ogrodnicza 2013” 
Hanna Domińska (kierownik projektu LAGA Prenzlau 2013, Niemcy) 
 
„Elementy wodne na przykładzie projektów realizowanych w pracowni Bronisz Land 
Design”  
mgr inż. architekt krajobrazu Artur Bronisz (Bronisz Land Design, Warszawa) 
 
„Nowe możliwości dla promowania zielonych wsi, miasteczek i miast na podstawie 
konkursu Entente Florale Europe” 
Magdalena Michalina Hadała (Fundacja Kraj – Obraz, grupa inicjatywna Entente Florale 
Poland)  
 
„Zieleń miejska w strategiach rozwoju miast Europy Zachodniej - pryncypia i realizacja” 
dr inż. arch. Helena Freino (Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie) 



 
„Woda i zieleń w obiektywie zawodowego fotografa”  
Tomek Ciesielski - Członek brytyjskich stowarzyszeń skupiających profesjonalistów z 
zakresu wydawnictw filmu i fotografii o tematyce ogrodniczej: Garden Media Guild, 
Professional Garden Photographers Association.  
 
„Zewnętrzne ogrody wertykalne” 
mgr inż. architekt krajobrazu Bartosz Dankiewicz (Ogrody Dankiewicz, Konstancin Jeziorna) 
 
„Dach zielony jak żywy zbiornik retencyjny czyli tzw. Dach bagienny” 
Paweł Kożuchowski (Laboratorium Zielonych Dachów, Warszawa) 
 
Prezentacje stowarzyszeń branżowych: 
SAK - Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu 
OSTO - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców ogrodów 
SPAK - Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu 
 


