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W stre� e zieleni
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Centrum Doskonalenia Da-

chów Zielonych na Uniwer-

sytecie w Neubrandenbur-

gu we współpracy z redak-

cją „Zieleni Miejskiej” i Oddziałem 

Warszawskim SITO zrealizowały projekt 

„Zamień szare na zielone. Dachy i ścia-

ny zielone w Niemczech jako przykład 

najlepszych praktyk”. 

Wyjazdy studyjne

W ramach projektu zorganizowa-

ne zostały dwa tygodniowe wyjazdy 

studyjne służące wymianie doświad-

czeń, w których łącznie wzięło udział 

40 uczestników – nauczycieli akademi-

ckich, nauczycieli szkół zawodowych 

oraz trenerów zajmujących się zagad-

nieniami związanymi z planowaniem 

i zagospodarowaniem terenów zieleni, 

w tym dachów i ścian zielonych. Udział 

w projekcie był nieodpłatny dzięki 

wsparciu fi nansowemu Komisji Europej-

skiej w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie”. Każdy z wyjazdów 

poprzedziło spotkanie przygotowaw-

cze w Warszawie, które obejmowało 

szkolenie merytoryczne oraz kulturo-

we dla uczestników. Część ekspercką 

prowadził Marcin Gąsiorowski, cenio-

ny architekt krajobrazu pracujący 

w Niemczech, w Polsce i na świecie. 

Podczas wyjazdów, które odbyły się 

w kwietniu i w październiku br., uczest-

nicy wzięli udział w zajęciach prowa-

dzonych pod kierunkiem prof. Manfreda 

Köhlera w Hochschule Neubranden-

burg. Profesor, który jest uznanym, 

światowym autorytetem w dziedzinie 

badań dotyczących dachów i ścian 

zielonych w skali międzynarodowej, 

ekspertem FLL i niestrudzonym pro-

motorem „zielonej infrastruktury”, z pa-

sją dzielił się swoją wiedzą i doświad-

czeniami.

Uczestnicy spędzili też trzy dni 

w Berlinie, gdzie mieli okazję zapoz-

nać się z przykładami najlepszych prak-

tyk w zakresie dachów i zielonych 

ścian. W programie uwzględniono 

m.in. zwiedzanie najstarszego berliń-

skiego dachu w centrum naukowo-

-edukacyjnym Ökoverk, założeń urba-

nistycznyh Potzdamer Platz i Adlershof 

oraz wertykalnych ogrodów Patricka 

Blanca. Odwiedzono także UfaFabrik, 

lotnisko Tempelhoff, ogrody botaniczne 

oraz parku Am Gleisdreiek. W programie 

wyjazdów nie zabrakło także atrakcji 

kulturalnych i kulinarnych.

Wiedza na start

Dzięki projektowi uczestnicy zyska-

li usystematyzowaną i pogłębioną 

wiedzę na temat dachów i zielonych 

ścian, którą będą mogli wykorzysty-

wać i rozwijać w trakcie pracy zawodo-

wej w Polsce. Termin realizacji projektu 

upływa z końcem lutego 2015 r., jednak 

dzięki sugestiom uczestników i możli-

wościom programu Erasmus+ istnieje 

duża szansa na kontynuację przedsię-

wzięcia. Szczegółowe informacje na te-

mat projektu dostępne są na stronie 

www.zamienszarenazielone.pl.

Uczmy się przez całe życie 

Ewa Piątek Kożuchowska

Widok na zielone dachy Berlina
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Zajęcia w grupie


