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Streszczenie. W artykule przedstawiono zasadnicze kwestie dotycz ce edukacji w zakresie archi-
tektury krajobrazu w kontek cie udzia u studentów w konkursach. Umiej tno ci absolwenta kie-
runku architektura krajobrazu zale  w du ej mierze równie  od mo liwo ci sprawdzenia si  
w profesjonalnej praktyce projektowej i realizacyjnej odbywanej jeszcze podczas studiów. 
W artykule przytoczono przyk ady prac konkursowych studentów architektury krajobrazu uwie -
czone nagrodami w ramach konkursów studenckich o charakterze studialnym i realizacyjnym. 
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WST P 
 

Architektura krajobrazu jako sztuka przestrzeni determinowana jest przez 
wiele czynników, które le  w sferze biologicznych, ekonomicznych, fizycz-
nych, prawnych, spo ecznych, technicznych i u ytkowych aspektów krajobrazu. 
Ka de zadanie projektowe musi spe nia  wymogi wiedzy w zakresie kszta to-
wania krajobrazu. Natomiast cech  szczególn  tej dziedziny projektowania jest 
to, e dotyczy okre lonego miejsca, które z kolei jest sk adow  rodowiska 
w szerokim uj ciu spo ecznym, kulturowym, industrialnym i przyrodniczym. 
Dzie o architektury krajobrazu w postaci zmaterializowanej w zale no ci od 
kontekstu stanowi uzupe nienie, kontynuacj , dominant  lub stoi w opozycji do 
zastanego rodowiska, zawsze tworz c now  jako  przestrzenn . Tworzy oto-
czenie, przestrze , tzw. ramy dla egzystencji cz owieka w sferze indywidualnej i 
spo ecznej. Uwarunkowania te oraz cechy dzie a architektury krajobrazu maj  
zasadniczy wp yw na kszta t i cykl edukacji akademickiej oraz profesjonalnej 
architekta krajobrazu. Oprócz akademickiego programu kszta cenia sk adaj cego 
si  z szeregu ró nych tematycznie zaj  niezb dna jest edukacja polegaj ca na 
pog bianiu wiedzy i umiej tno ci poprzez bezpo redni udzia  w praktyce pro-
jektowej i realizacyjnej.  
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Zawód architekta krajobrazu jest jednym z tych szczególnych zawodów, 
w których rzeczywiste umiej tno ci designera mo na uzyska  tylko w sta ej 
praktyce projektowej dotycz cej realnej rzeczywisto ci – miejsca i rodowiska. 
Na etapie edukacji akademickiej dobrym i w a ciwie jedynym z niewielu sposo-
bów odbycia takiej praktyki jest udzia  w konkursach organizowanych dla stu-
dentów oraz niektórych konkursach profesjonalnych, w których dopuszczalny 
jest udzia  studentów. Dopiero ta suma do wiadcze , powtarzana i podlegaj ca 
specyficznej weryfikacji, tj. ocenie s du konkursowego, daje obraz rzeczywi-
stych zdolno ci i umiej tno ci przysz ego projektanta, jakim ma zosta  absol-
went kierunku architektura krajobrazu.   

 
 

KONKURS JAKO POZYTYWNA RYWALIZACJA W PROCESIE 
KSZTA CENIA 

 
Wprz gniecie rywalizacji konkursowej do procesu kszta cenia studentów 

mo e przyjmowa  ró ne formy. Zasada rywalizacji jest jednym z elementów 
kszta cenia zakodowanym w strukturze nauczania, który wyra a si  poprzez 
skal  zdobywanych ocen w ramach wykonywanych zada  programowych. Jest 
to podstawowa forma rywalizacji ogólnej, która odzwierciedla poziom umiej t-
no ci studenta w ramach programu nauczania. Stopniowanie ocen pojmowane 
jako zró nicowanie zawiera w swej istocie psychologiczne aspekty rywalizacji 
i jest przejawem swego rodzaju konkursu, który jest szczególnie atrakcyjny dla 
ambitniejszych studentów.  

Zjawisko konkurowania nie dotyczy jedynie dziedziny edukacji, lecz jest 
wielorakim przejawem egzystencji ludzkiej w spo ecznej sferze natury cz owie-
ka1 i szczególnie widocznym w yciu zawodowym. Programy nauczania podle-
gaj  ustawicznemu dopasowywaniu do potrzeb rynku, lecz jest to nadal niewy-
starczaj ce. Programy ministerialne nie przewiduj  zaj  semestralnych w po-
staci praktyki projektowej przy tworzeniu profesjonalnych opracowa  ani udzia-
u w konkursach studenckich. To aktywno , zaanga owanie i kreatywno  stu-

denta pozwala na zdobycie jak najlepszej pozycji w rankingu absolwentów do 
„wystartowania” w ycie zawodowe. Aspekt rywalizacji na poziomie wy szym 
(poza programem akademickim) wyzwala bardzo po dane, pozytywne reakcje 
i sprz enia zwrotne w kszta ceniu studenta. Niestety nagrody zdobywane przez 
studentów w ramach konkursów „zewn trznych” nie znajduj  odpowiedniego 
odzewu w ród w adz uczelni. Nadal funkcjonuje system uznaniowy, który prefe-
ruje jedynie dzia ania w ramach kó  naukowych, za które student mo e otrzyma  
dodatkowe punkty w rywalizacji, np. o stypendium.  

                                                           
1 L.S. Campo przypuszcza, e potrzeba rywalizacji jest jedn  z najistotniejszych psychologicz-

nych motywacji le cych u ród a rozwoju i post pu ludzko ci.  
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Jako wieloletni nauczyciel akademicki musz  stwierdzi , e najwi kszy za-
kres do wiadczenia zawodowego zdoby em w a nie poprzez udzia  w kilkudzie-
si ciu konkursach zawodowych jako cz onek zespo u i samodzielny uczestnik. 
Ju  jako student bra em udzia  w profesjonalnych konkursach pod okiem uzna-
nych projektantów. Do wiadczenia z tego okresu oraz satysfakcja z uzyskanych 
nagród pozwoli y mi w dalszej praktyce zawodowej na swobod  tworzenia 
i trafno  w podejmowaniu decyzji projektowych. Mia o to równie  znaczenie 
dla sposobu nauczania studentów w mojej praktyce dydaktycznej, któr  konty-
nuuj . 
 
 

CZY KONKURS JEST SZANS  DLA M ODYCH ARCHITEKTÓW  
KRAJOBRAZU? 

 
Kolejne pokolenia projektantów, architektów, architektów krajobrazu, desi-

gnerów, które wchodz  w ycie zawodowe poprzez profesjonalne konkursy, 
lansuj  swoich liderów. Obecna rzeczywisto  rynkowa wymusza nowy rodzaj 
konkursu, czego paradoksalnym przejawem jest przetarg, jako forma zdobycia 
zlecenia. Mo na u y  transpozycji my lowej, e zawód architekta krajobrazu 
w obecnej rzeczywisto ci to „permanentny konkurs” w yciu zawodowym. Ten 
kto b dzie lepszy, szybszy, sprawniejszy, lepiej zorganizowany [Fikus 1992] 
itd., ten b dzie mia  szans  egzystowania na niwie zawodowej. Czy w zwi zku 
z tym konkurs ma jakikolwiek sens? Szczególnie dla m odych architektów kra-
jobrazu i absolwentów uczelni. Moim zdaniem tak – jak najbardziej. Konkurs to 
szko a przyspieszonej edukacji profesjonalnej dla m odych architektów krajo-
brazu. Konkurs odgrywa wa n  rol  w personalnym zaistnieniu m odego archi-
tekta krajobrazu w rodowisku akademickim, a nast pnie w zawodowym oraz na 
rynku pracy.  

Dlatego nale y promowa  wszelkiego rodzaju osi gni cia i nagrody studen-
tów uzyskane w ramach konkursów, wystaw i podobnych dzia a . Ma to pozy-
tywny odzew w rodowisku studenckim oraz wzmaga rywalizacj  pomi dzy 
studentami na drodze osi gania coraz lepszych wyników w nauce i uzyskania 
lepszego startu w ycie w zawodowe. 

Na potwierdzenie, e takie sytuacje maj  miejsce w naszej uczelni na kierun-
ku architektura krajobrazu, przedstawiam trzy przyk ady nagrodzonych prac 
konkursowych wykonanych przez zespó  dwóch studentek tego  kierunku, które 
zosta y opracowane pod moim kierunkiem. Prace konkursowe zosta y wykonane 
przez Ma gorzat  Kujawsk  i Natali  Moskalik w latach 2011 i 2012 w ramach 
studiów drugiego stopnia, poza zaj ciami programowymi.  

Pierwszym znacz cym osi gni ciem tego zespo u by o zdobycie w 2011 r. 
I nagrody w IV ogólnopolskim konkursie M odzi Projektanci Zieleni – Miejski 
ogród EKO w grupie Szkó  Wy szych.  



KONKURSY A EDUKACJA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 65 
  

 

Ryc. 1. M. Kujawska, N. Moskalik, Praca konkursowa: Miejski EKO-ogród – rzut ogrodu. I nagroda  
w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2011 

Fig. 1. M. Kujawska, N. Moskalik, Competition entry: ECO-Garden City – throw of the garden. First prize  
in the Young Designers Competition Green 2011 
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Organizatorem konkursu by o Pomorskie Stowarzyszenie Ogrodników i Pro-
jektantów Terenów Zieleni z Gda ska. Celem konkursu by o uzyskanie opty-
malnego projektu miejskiego ogrodu ekologicznego w zadanej konkretnej sytu-
acji, którym by a dzia ka i dom w skrajnym segmencie zabudowy szeregowej 
z funkcj  us ugow  w postaci sezonowej ekspozycji i sprzeda y ro lin ozdob-
nych, warzyw i zió . W projekcie zagospodarowania ogrodu nale a o zastosowa  
równie  nowe technologie wspomagaj ce eksploatacj  i utrzymanie ogrodu oraz 
wystaw  ro lin ozdobnych.  

Na konkurs wp yn o 20 prac konkursowych z ca ej Polski. Praca z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyska a I nagrod  ze wzgl du na czytelno  
kompozycji i funkcji, profesjonalne wykorzystanie najnowszych technologii 
i dobór ro lin w kontek cie ekologicznego kszta towania bezpo redniego rodo-
wiska ycia, jakim jest ogród przydomowy. Praca by a eksponowana na wysta-
wie Grajmy w Zielone 2011, któr  odwiedzi o 25 tys. klientów z ca ej Polski. 
 

 

Ryc. 2. M. Kujawska, N. Moskalik, Praca konkursowa: Miejski EKO-ogród – widok 1 z góry.  
I nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2011 

Fig. 2. M. Kujawska, N. Moskalik, Competition entry: EKO-Garden City – view one of the top.  
First prize in the Young Designers Competition Green 2011 

 
Drugim znacz cym osi gni ciem tego zespo u by o zdobycie w tym samym 

roku 2011 równie  I nagrody w Konkursie na projekt zagospodarowania „Patio” 
na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik  SPZOZ w Byd-
goszczy. Komendant szpitala og osi  konkurs na zagospodarowanie patio – wol-
nej przestrzeni otwartej znajduj cej si  wewn trz szpitala. Celem konkursu by o 
uzyskanie koncepcji projektowej zagospodarowania patio jako przestrzeni przy-
jaznej pacjentowi i odwiedzaj cym szpital, z którego b d  mogli korzysta  przez 
ca y rok. Konkurs mia  charakter realizacyjny i na podstawie wybranej koncepcji 
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Ryc. 3. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Miejski EKO-ogród – widok 2 – taras.  
I nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2011 

Fig. 3. M. Kujawska, N. Moskalik, Competition entry: ECO-Garden City – view 2 – Terrace.  
First prize in the Young Designers Competition Green 2011 

 

Ryc. 4. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Miejski EKO-ogród – widok 3 – ekspozycja ro lin 
ozdobnych, warzyw i zió . I nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2011 

Fig. 4. M. Kujawska, N. Moskalik, Competition entry: ECO-Garden City – view 3 – exhibition of ornamental 
plants, vegetables and herbs. First prize in the Young Designers Competition Green 2011 

 
b dzie realizowany projekt techniczny. Bardzo wa nym zadaniem by o przed-
stawienie planowanego zagospodarowania patio w kontek cie istniej cej zabu-
dowy oraz w realiach realizacyjno-ekonomicznych. Na konkurs wp yn o 12 
prac konkursowych z ca ej Polski. Praca zosta a oceniona najwy ej ze wzgl du 
na bardzo dobre dostosowanie do istniej cej infrastruktury  z  jednoczesnym  na- 
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Ryc. 5. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Zagospodarowanie „Patio” w 10 WSzKzP SPZOZ – 
rzut patio. I nagroda w konkursie na zagospodarowanie „Patio” na terenie 10 Wojskowego Szpitala Kliniczne-

go z Poliklinik  SPZOZ w Bydgoszczy 2011. 1 – klon Atropurpureum w donicy, 2 – niskie trawy ozdobne 
w donicy, 3 – trawy ozdobne w donicy, 4 – szpaler z wysokich traw ozdobnych, 5 – pomost drewniany,  

6 – opaska betonowa wy o ona jasn  nawierzchni , 7– taras z nawierzchni  z kamienia, 8 – grys bazaltowy,  
9 – grys granitowy, 10 – nasadzenia wrzosu, 11 – grys marmurowy ó ty, 12 – trawnik, 13 – siedzisko drew-

niane, 14 – przeszklenie w pomo cie, 15 – barierka z poliw glanu, 16 – murek oporowy, 17 – dach podwiesza-
ny z poliw glanu, 18 – prowadnica do cian bocznych, 19 – rynna odwadniaj ca, 20 – drzwi wej ciowe,  

21 – stoliki z krzes ami 

Fig. 5. Kujawska M., N. Moskalik. Competition entry: Development of “Patio” in 10 WSzKzP SPZOZ – throw 
patio. First prize in the competition for the development of “Patio” at the 10th Military Clinical Hospital with 
Polyclinic SPZOZ in Bydgoszcz 2011. 1 – clone Atropurpureum in the pot, 2 – low ornamental grass in the 

pot, 3 – ornamental grass in the pot, 4 – row of trees with tall ornamental grasses, 5 – wooden bridge, 6 – band 
hard lined with a bright surface, 7 – terrace with the stone surface, 8 –basalt grits, 9 – granite grits,  

10 – plantings of heather, 11 – yellow marble grits, 12 – lawn, 13 – wooden seat, 14 – glazing in the platform, 
15 – polycarbonate barrier, 16 – retaining wall, 17 – polycarbonate roof, 18 – guide for the side walls,  

19 – gutter drainage, 20 – doors, 21 – tables and chairs 
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Ryc. 6. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Zagospodarowanie „Patio” w 10 WSzKzP SPZOZ – 
widok 1 – patio. I nagroda w konkursie na zagospodarowanie „Patio”na terenie 10 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Poliklinik  SPZOZ w Bydgoszczy 2011 

Fig. 6. M. Kujawska, N. Moskalik. Competition entry: Development of “Patio’ in 10 WSzKzP SPZOZ – view 
1 – patio. First prize in the competition for the development of “Patio” at the 10th Military Clinical Hospital 

with Polyclinic SPZOZ in Bydgoszcz 2011 

 

 

Ryc. 7. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Zagospodarowanie „Patio” w 10 WSzKzP SPZOZ – 
widok 2 z góry. I nagroda w konkursie na zagospodarowanie „Patio”na terenie 10 Wojskowego Szpitala  

Klinicznego z Poliklinik  SPZOZ w Bydgoszczy 2011 

Fig. 7. M. Kujawska, N. Moskalik. Competition entry: Development of “Patio” in 10 WSzKzP SPZOZ – view 
2 of the top. First prize in the competition for the development of “Patio” at the 10th Military Clinical Hospital 

with Polyclinic SPZOZ in Bydgoszcz 2011 
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daniem przestrzeni patio przyjaznego charakteru oraz za zastosowanie praktycz-
nych rozwi za  technicznych i architektoniczno-krajobrazowych, idealnie 
wkomponowanych w elementy ca ego kompleksu szpitala.  

 
 

 

Ryc. 8. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Zagospodarowanie „Patio” w 10 WSzKzP SPZOZ – 
widok 3 – patio. I nagroda w konkursie na zagospodarowanie „Patio”na terenie 10 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Poliklinik  SPZOZ w Bydgoszczy 2011 

Fig. 8. M. Kujawska, N. Moskalik. Competition entry: Development of “Patio” in 10 WSzKzP SPZOZ – view 
3 – patio. First prize in the competition for the development of “Patio” at the 10th Military Clinical Hospital 

with Polyclinic SPZOZ in Bydgoszcz 2011 

 
Trzecim przyk adem znacz cego osi gni ciem obu studentek by o zdobycie 

w 2012 r. II nagrody w V ogólnopolskim konkursie M odzi Projektanci Zieleni – 
Ogrody Morza Batyckiego w grupie szkó  wy szych.  

Organizatorem konkursu by o ponownie Pomorskie Stowarzyszenie Ogrod-
ników i Projektantów Terenów Zieleni z Gda ska. Celem konkursu by o uzy-
skanie konceptualnego projektu ogrodu z charakterystycznymi cechami krajo-
brazu basenu Morza Ba tyckiego, który b dzie stanowi  element sta ej wystawy 
prezentuj cej walory nadba tyckich krajobrazów. Na konkurs wp yn o 31 prac 
konkursowych z ca ej Polski. Praca zdoby a drug  nagrod  za syntetyczn  kom-
pozycj  prezentuj c  charakterystyczne walory krajobrazu nadba tyckiego 
i atrakcyjn , wspó czesn  form  wyrazu, spe niaj c  w pe ni warunki konkursu i 
elementu ekspozycyjnego sta ej wystawy.  
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Ryc. 9. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Ogrody Morza Ba tyckiego – widok 1.  
II nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2012 

Fig. 9. N. Kujawska, M. Moskalik. Competition entry: Gardens of the Baltic Sea – view 1.  
Second prize in the Young Designers Competition Green 2012 

 
 

 

Ryc. 10. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Ogrody Morza Ba tyckiego – widok 2.  
II nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2012 

Fig. 10. N. Kujawska, M. Moskalik. Competition entry: Gardens of the Baltic Sea – view 2.  
Second prize in the Young Designers Competition Green 2012 
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Ryc. 11. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Ogrody Morza Ba tyckiego – rzut ogrodu.  
II nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2012 

Fig. 11. N. Kujawska, M. Moskalik. Competition entry: Gardens of the Baltic Sea – throw of the garden. 
Second prize in the Young Designers Competition Green 2012 
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Ryc. 12. M. Kujawska, N. Moskalik. Praca konkursowa: Ogrody Morza Ba tyckiego – widok 3.  
II nagroda w konkursie M odzi Projektanci Zieleni 2012 

Fig. 12. N. Kujawska, M. Moskalik. Competition entry: Gardens of the Baltic Sea – view 3.  
Second prize in the Young Designers Competition Green 2012 

 
 

PODSUMOWANIE 
 

Udzia  studentów w konkursach, zarówno tych dedykowanych studentom, 
jak i konkursach profesjonalnych, cz sto o charakterze realizacyjnym, pe ni 
pozytywn  rol  na styku praktyki i dydaktyki. Na tym poziomie wyst puje po-

dana wymiana pogl dów ró nych generacji na p aszczy nie przysz ego zawo-
du architekta krajobrazu. Wyst puje równie  konfrontacja i aktywizacja rodo-
wisk akademickich. A promocja otwiera drog  do awansu zawodowego i tworzy 
pozytywne relacje w sferze dydaktyki i nauki zawodu. 
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Kujawska M., Moskalik N., 2012c. Praca konkursowa: Ogrody Morza Ba tyckiego – w konkursie 
M odzi Projektanci Zieleni. 

CONTESTS AND EDUCATION IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 

Abstract. The article presents the main issues concerning education in landscape architecture in 
the context of students participation in competitions. Graduate skills in landscape architecture 
depend on the possibility of checking in the professional practice of design and realization per-
formed as a student. The article cited examples of entries crowned with prizes in students competi-
tions. 
 
Key words: education, landscape architecture, competitions 

 


