
W dniach 15-16 października 2010 roku we Wrocławiu odbyły się Dolnośląskie Dni 
Architektury Krajobrazu, konferencja zorganizowana z okazji  10-lecia studiów na kierunku 
architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Konferencja była spotkaniem naukowców, dydaktyków, projektantów, wykonawców i 
przedstawicieli władz lokalnych. Jej celem było propagowanie architektury krajobrazu oraz 
zintegrowanie  i  wymiana  doświadczeń  we  wszystkich  środowiskach  zajmujących  się  tą 
specjalnością.

W  pierwszym  dniu  odbyły  się  uroczyste  obchody  jubileuszu  oraz  prezentacja 
ośrodków dydaktycznych z Dolnego Śląska kształcących na różnych poziomach w zakresie 
architektury  krajobrazu.  W  drugiej  części  nastąpiło  spotkanie  i  wymiana  doświadczeń 
absolwentów  tego  kierunku  kształcenia,  a  także  odbyło  się  III  Biennale  Architektury 
Krajobrazu. Dzień pierwszy zamknęła uroczysta kolacja w pałacu w Pawłowicach (Centrum 
Kształcenia  Ustawicznego  Uniwersytetu  Przyrodniczego  we  Wrocławiu).  Sesja  nauka-
praktyka z wiodącym tematem „Współczesne problemy i wizje w architekturze krajobrazu” 
wraz ze spotkaniem w ogrodzie botanicznym miała miejsce w drugim dniu konferencji. 

W  sesji  oficjalnej prowadzonej  przez  p.o.  z-cę  dyrektora  Instytutu  Architektury 
Krajobrazu  UP  we  Wrocławiu  dr  inż.  arch.  Irenę  Niedźwiecką-Filipiak  uczestniczyli 
przedstawiciele  instytucji,  które  objęły  konferencję  patronatem,  władz  rządowych  i 
samorządowych.  Przybył  również  przedstawiciel  Kuratorium  Oświaty  z  Opola, 
przedstawiciele  wrocławskich  szkół  wyższych,  dolnośląskich  i  opolskich  szkół 
ponadgimnazjalnych,  przedstawiciele  stowarzyszeń  oraz  innych  instytucji,  które  są  żywo 
zainteresowane  architekturą  krajobrazu,  a  także  studenci.  W  wystąpieniach  głos  zabrali: 
Wojewoda  Opolski  Ryszard  Wilczyński,  Wicemarszałek  Województwa  Dolnośląskiego 
Stanisława  Longawa,  Wiceprezydent  Wrocławia  Adam  Grehl,   Dyrektor  Departamentu 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  Bogusław  Wijatyk,  a  następnie  historię 
kierunku  studiów  architektura  krajobrazu  przedstawił  prezes  Stowarzyszenia  Polskich 
Architektów Krajobrazu prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński.

Z  okazji  jubileuszu  Rektor  w  latach  1996-2002  prof.  dr  hab.  Tadeusz  Szulc  i 
Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji uczelni prof.. dr hab. inż. Andrzej Drabiński wręczyli 
pisemne   podziękowania  podpisane  przez  J.M.  Rektora  prof.  dr  hab.  Romana  Kołacza 
zasłużonym osobom za twórczy wkład w utworzenie i rozwój kierunku studiów architektura 
krajobrazu, realizowanego od 1 października 2000 roku na Wydziale Inżynierii Kształtowania 
Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu.

Celem  sesji  dydaktycznej prowadzonej  przez  dr  inż.  arch.  Aleksandrę  Lis  była 
wymiana  doświadczeń  oraz  nawiązanie  i  rozwinięcie  współpracy  w  obrębie  środowisk 
związanych z kształceniem na kierunku architektura krajobrazu w rejonie Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny.  Na  forum  głos  zabrali  przedstawiciele  Państwowej  Wyższej  Szkoły 
Zawodowej  im.  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu -  mgr  Anna Dzikowska i  mgr  Justyna 
Jaskólska,  kierownik  studiów  podyplomowych  Architektura  Krajobrazu  Politechniki 
Wrocławskiej - dr Artur Kwaśniewski, koordynator merytoryczny studium podyplomowego 
ds. kierunku architektura krajobrazu UP we Wrocławiu – dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu - mgr Maria Nowak.  Prezentację szkół średnich 
kształcących  na  kierunku  architektura  krajobrazu  przedstawiła,  prowadząca  sesję,  dr 
Aleksandra Lis. Po dyskusji i zakończeniu sesji można stwierdzić, że współpraca na poziomie 

1



różnych szczebli szkolnictwa jest już widoczna i szczególnie wyraźnie rysuje się pomiędzy 
uczelniami wyższymi kształcącymi studentów, także na poziomie studiów podyplomowych. Z 
przedstawionych  prezentacji  wynika,  że  współpraca  ta  związana  jest  m.in.  z  mobilnością 
kadry naukowo-dydaktycznej, wymianą doświadczeń na różnych etapach pracy dydaktycznej 
-  od  przygotowania  programów  studiów  po  metodykę  prowadzenia  zajęć.  W mniejszym 
stopniu, niż na szczeblu nauczania wyższego, współpraca taka ma miejsce wśród nauczycieli 
szkół średnich. Biorąc pod uwagę to, że kierunek architektura krajobrazu na tym szczeblu jest 
kierunkiem młodym, współpraca ta jest szczególnie istotna dla wypracowania jak najlepszych 
jakościowo metod kształcenia. Zróżnicowany poziom doświadczeń rożnych szkół związany 
m.in.  z  problemami  takimi,  jak  organizacja  praktyk,  współpraca  z  zagranicą,  udział  w 
programach unijnych, szczególnie skłania do podjęcia współpracy i nadaje jej wymierny sens. 
Mamy nadzieję, że to DDAK były jednym z wydarzeń, które pomogą zbliżyć się do siebie 
szkołom i osobom odpowiedzialnym za poziom nauczania. 

W  drugiej  części  pierwszego  dnia  konferencji  odbyła  się  sesja  absolwentów 
prowadzona  przez  dr  Elżbietę  Szopińską.  W  sesji  wzięło  udział  8  absolwentów 
reprezentujących  różne  roczniki  studiów  –  mgr  inż.  Maciej  Cichocki,  mgr  inż.  Bożena 
Czajkowska,  mgr  inż.  Aleksandra  Brodziak,  inż.  Maciej  Motas,  mgr  inż.  Martyna 
Machowiak, mgr inż. Arkadiusz Górny i Anna Góra, mgr inż. Michał Kuriata z zespołem. W 
trakcie  wystąpień  prezentowane  były  osiągnięcia  i  sukcesy  poszczególnych  osób  lub  też 
trudne chwile związane ze zdobywaniem pracy po ukończonych studiach. Zakres tematyczny 
wystąpień wskazywał na różnorodne formy specjalizacji w zawodzie architekta krajobrazu. 
Wiodącą dziedziną było projektowanie zieleni w różnych skalach – od małych ogrodów po 
duże osiedla mieszkaniowe, skwery.  Ponadto pojawia się tu forma specjalizacji w zakresie 
projektowania i  realizacji  nawodnień,  pielęgnacji  zieleni  (w tym starych drzew), realizacji 
założeń ogrodowych oraz funkcje związane z nadzorem prac budowlanych i ziemnych. 

Jednym z punktów programu obchodów uroczystości jubileuszowych był  Kiermasz 
Architektury Krajobrazu  zorganizowany przez dr Monikę Ziemiańską, który odbył się w 
pierwszym  dniu  konferencji.  Uczestnikami  kiermaszu  byli  m.in.  wiodący  producenci 
materiału  szkółkarskiego  na  Dolnym  Śląsku,  szkółka  KULAS  Kazimierza  Kulasa, 
gospodarstwo  szkółkarskie  Bodnar,  firma  ERBIS  prezentującą  wodoprzepuszczalną 
nawierzchnię Terra Way oraz wysokiej klasy wiązania elastyczne Cobra wykorzystywane w 
koronach drzew.

Kiermasz  zlokalizowany był  przy budynku  Centrum Naukowo-Dydaktyczne  na  pl. 
Grunwaldzkim 24a oraz w budynku na II piętrze przed Aulą Jana Pawła II.  Na stoiskach 
wewnątrz  budynku  prezentowała  się  Federacja  Arborystów  Polskich  oraz  Stowarzyszenie 
Ogrody Dolnośląskie - dwie wrocławskie organizacje społeczne oraz firma ANTI znana z 
dużych  realizacji  zmieniających  przestrzeń  miast.  Jej  pracownikami  są  m.in.  absolwenci 
kierunku  architektura  krajobrazu.  Na  kiermaszu  miało  również  stoisko  Wydawnictwo 
Uniwersytetu  Przyrodniczego,  które  prezentowało  oraz  sprzedawało  swoje  publikacje. 
Sponsorami  Konferencji  była  HUSQVARNA  wiodący  producent  sprzętu  do  pielęgnacji 
ogrodów,  parków  i  lasów  oraz  MYKOFLOR  laboratorium  grzybów  mikoryzowych 
wykorzystywanych w produkcji szkółkarskiej, sadowniczej i ogrodniczej.

W  sobotę  16  października  2010  roku  odbyła  się  sesja  poświęcona  nauce  i 
praktyce  zatytułowana  Współczesne  problemy  i  wizje  w  architekturze  krajobrazu 
prowadzona  przez  dr  inż.  arch.  Renatę  Gubańską.  Uczestniczyli  w  niej  przedstawiciele 
środowisk administracyjno-samorządowych i nauki. 
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Prelegenci reprezentujący doświadczenie w terenie zwrócili uwagę na zmiany w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które obowiązują od 19 lipca 2010 r.; 
zarządzanie  terenami  zieleni,  zakresem  prac  jednostki,  finansowaniem,  założeniami 
zrealizowanych  i  planowanych  inwestycji  oraz  współpracy  z  wrocławskim  środowiskiem 
naukowym; ochronie  dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich; a także roli architekta 
krajobrazu w kreowaniu przestrzeni.

Natomiast  pracownicy  Instytutu  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawili zakres swoich badań i doświadczeń naukowych 
dotyczących  zróżnicowanych  zagadnień.  Autorzy  poruszyli  problematykę  zachowania 
dziedzictwa  kulturowego  na  obszarach  wiejskich  oraz  przybliżyli  historię  współpracy 
Instytutu Architektury Krajobrazu w Programie Odnowy Wsi z Urzędami Marszałkowskimi 
Województwa Opolskiego i Dolnośląskiego. Przytoczyli przykłady konfliktów i możliwości 
ich  rozwiązań  w  strefie  podmiejskiej  Wrocławia  oraz  problem kształtowania  zieleni  tras 
komunikacyjnych. Udowodnili, że ponad 40% polskich złóż kamieni łamanych i blocznych 
znajdujących  się  na  Dolnym  Śląsku,  jest  doskonałym  materiałem  dekoracyjnym  i 
rzeźbiarskim,  a  zatem  twórczym  zarówno  dla  architektów,  jak  i  architektów  krajobrazu. 
Zaproponowano  również,  aby  Fort  ,,Prusy”  w Nysie,  wyróżniający  się  dużymi  walorami 
przyrodniczymi  i  krajobrazowymi,  wykorzystać  na  tzw.  poligon  dla  nauki  planów 
konserwatorskich i prac projektowych.  Zwrócono m.in. uwagę na bardzo istotny fakt, że to 
przede wszystkim od projektantów i lokalnych władz zależy, czy iluminacja będzie wynikiem 
zrozumienia krajobrazu i przyczyni się do wniesienia „nowej wartości” czy też przyśpieszy 
degradację  środowiska.  Wśród  zaproszonych  do  wygłoszenia  referatów  gości  byli:  dyr. 
Krzysztof  Czaja  (Wydział  Edukacji,  Urząd  Miejski  we  Wrocławiu),  mgr  inż.  Joanna 
Koniecka, mgr inż. Szymon Rozalski (Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu), dyr. Bogdan 
Łukaszewicz,  mgr  inż.  Eleonora  Wiśniewska  (Wydział  Środowiska  i  Rolnictwa,  Urząd 
Miejski we Wrocławiu), dyr. Iwona Solisz (Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków). 
Instytut Architektury Krajobrazu UP we Wrocławiu reprezentowali: dr Marek Krukowski dr 
inż. Zbigniew Kuriata, dr inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr inż. arch. Aleksandra Lis, 
dr hab. Marek W. Lorenc, prof. UP; inż. Sławomir Mazurek, dr inż. arch. Jerzy Potyrała, dr 
Elżbieta  Szopińska,  dr  inż.  arch.  Justyna  Zygmunt-Rubaszek  i  dr  inż.  arch.  Magdalena 
Zienowicz.

Po sesji nauka-praktyka uczestnicy konferencji przenieśli się do Ogrodu Botanicznego, 
na sesję plenerową, którą prowadził dyrektor ogrodu prof. Tomasz Nowak .

W ramach Dolnośląskich Dni Architektury Krajobrazu odbyło się także  III. Biennale 
Architektury  Krajobrazu  Pt.:  ,,krajobrazukreacja”.  Biennale  składało  się  z  dwóch 
konkursów: plakatu i warsztatu rzeźbiarskiego.

Tematem  wiodącym  konkursu  plakatu  było  przedstawienie  zawodu  architekta 
krajobrazu  w  celu  jego  promocji.  Autorami  byli  studenci  kierunku  studiów  architektura 
krajobrazu. Formą uczestnictwa były prace o rozmiarze 70x100 cm, utrzymane w konwencji 
posterowej,  wydrukowane  i  przyklejone  na  sztywnym  podkładzie,  zawierające 
wkomponowane nazwiska autorów, nazwę jednostki organizacyjnej i nazwę uczelni. 

Główną  częścią  III.  Biennale  Architektury  Krajobrazu  był  konkurs  na  formę 
przestrzenną odnoszącą się do tematu wiodącego. Miał on formułę warsztatu trwającego 3 
godziny w pierwszym dniu konferencji. Prace o wysokości do 30 cm wykonywane były w 
pracowni plastycznej, a tworzywo stanowiły: glina, tektura i patyki. 
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Komisarz III. Biennale, dr inż. arch. Jerzy Potyrała powołał jury w składzie:
Przewodniczący – prof. Alojzy Gryt
Członkowie - dr Anna Borcz, dr inż. arch. Jerzy Potyrała, dr Tomasz Tomaszewski      
Na konkurs plakatu wpłynęło 9 prac, wszystkie spełniały założenia formalne konkursu. 

Po przeglądzie prac i dyskusji przyznano:
• wyróżnienie I stopnia - Pani Aleksandra Staszewska
• wyróżnienie II stopnia - Pani Kamila Rogaczewska i Pani Milena Pachołek
• wyróżnienie III stopnia - Pani Katarzyna Porębna

W  warsztacie  rzeźbiarskim  wzięło  udział  11  osób  (studentów  kierunku  studiów 
Architektura Krajobrazu). 

W wyniku dyskusji przyznano:
• wyróżnienie I stopnia - Pani Kamila Rogaczewska
• wyróżnienie II stopnia - Pani Agnieszka Kotek
• wyróżnienie III stopnia - Pani Milena Pachołek

Wystawa plakatów i wykonanych prac rzeźbiarskich miała miejsce w holu głównym 
budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego. . 

Obchodom  Jubileuszu  10-lecia  towarzyszyły  również  inne  okolicznościowe 
tematyczne wystawy m.in. prezentująca działalność Instytutu Architektury Krajobrazu UP we 
Wrocławiu zorganizowana przez dr A. Borcz i dr inż. arch. M. Zienowicz.

Komitet Organizacyjny DDAK 2010
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