Mamy już pierwsze indeksy!!!
Wiosna już puka do drzwi, technikum architektury krajobrazu budzi się ze snu zimowego.
Zaczynamy już pierwsze prace w szkolnym ogrodzie i obstawiamy najlepszymi konkursy
i olimpiady.
W okresie zimowym w szkole odbyły się eliminacje do konkursów gdzie, miedzy innymi
wspaniałymi rzeczowymi nagrodami, wygrać można INDEKS na uczelnię.
W wyścigu po INDEKS biorą udział:

 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (etap okręgowy)
Blok Architektura Krajobrazu: Beata Giedzicz klasa IV TAK
Agnieszka Szydłowska klasa IV TAK
Anna Wolańska Klasa IV TAK
Blok Ogrodnictwo: Katarzyna Brodowska klasa IV TAK
Justyna Plaga Klasa IV TAK

 V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu
w Gdańsku (etap ogólnopolski)
Anna Wolańska klasa IV TAK
Angelika Jurkiewicz klasa IV TAK
Justyna Plaga klasa IV TAK

 Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”
organizowany przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej (etap ogólnopolski)
Agnieszka Szydłowska klasa IV TAK
Agata Ogrodowczyk klasa II TAK
Dominika Masiak klasa II TAK
Karolina Krupa klasa II TAK
Część wymienionych konkursów miała już swój finał – na szczęście z bardzo dobrymi
lokatami dla nas. A zaczęło się 27 lutego 2015 roku. W tym dniu, na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, ogłoszono wyniki konkursu „Zdobądź indeks
na kierunek architektura krajobrazu”. Eliminacje konkursowe polegały samodzielnym
przygotowaniu cyklu od 4 do 6 fotografii tworzących autorską opowieść będącą artystyczną

interpretacją otaczającej nas przestrzeni (krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego). Tematem
przewodnim fotoreportażu był PEJZAŻ.
Aż 4 uczennice (na 10 miejsc finałowych) przeszły do ostatniego, finałowego etapu:
Agata Ogrodowczyk kl 2TAK
Karolina Krupa kl 2 TAK
Dominika Masiak kl 2TAK
Agnieszka Szydłowska kl 4TAK
Natomiast 12 marca 2015 roku już na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej, odbył się etap finałowy, gdzie nasze uczennice musiały odnieść się do
fragmentu o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju – i na podstawie swoich zdjęć stworzyć z nich
collage. Zadanie na pierwszy rzut oka - artystycznie karkołomne, ale Agacie Ogrodowczyk z
klasy 2 TAK, która w rezultacie zajęła 2 miejsce i zdobyła INDEKS! Oraz Karolinie Krupie z
klasy 2 TAK, która zdobyła wyróżnienie, ten wyczyn się udał ponad miarę :) Serdecznie
gratulujemy!
Zbliżający się tydzień również zapowiada wiele emocji: 27-28 marca grupa dziewcząt wraz z
Panią Kamecką wezmą udział w finale

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze

Krajobrazu w Gdańsku. Tegoroczny motyw przewodni to „Ogród z Recyklingu”.
Na finał składają się dwa etapy :
Praktyczny polegający na grupowym stworzeniu

projektu wskazanego miejsca, a następnie

wykonaniu go w terenie ;
Teoretyczny polega na indywidualnym rozwiązaniu testu wiedzy oraz rozpoznaniu roślin i sprzętu
geodezyjny.
Życzymy powodzenia :)

Magdalena Czaus

