Ursynowska "szkoła w lesie" walczy o nagrodę w prestiżowym
konkursie!
data aktualizacji: 2021.05.11

Do 21 maja można głosować na najlepsze stołeczne budynki, przestrzenie publiczne i
wydarzenia. W konkursie o nagrodę architektoniczną prezydenta Warszawy walczy m.in.
unikatowa architektonicznie szkoła na Kabatach.
18 najlepszych budynków i wydarzeń architektonicznych z 2020 roku, kandydujących do nagrody
wybrało jury konkursu.
- Wybór był trudny. Jakość zgłoszonych realizacji i wydarzeń architektonicznych okazała się bardzo
wysoka. W pandemicznym roku udało się ukończyć piękne i funkcjonalne inwestycje. Szczególnie
cieszą mnie nowe szkoły publiczne i stacje metra, naprawdę jest w czym wybierać. Zachęcam do
głosowania – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.
A głosować można m.in. na ciekawy architektonicznie kompleks oświatowy przy ul. Zaruby, który
działa od stycznia tego roku. To jedyna szkoła w Warszawie z widokiem na las i do pobliskiego Lasu
Kabackiego nawiązująca. Są więc dachy rekreacyjne dla uczniów, które wiosną się zielenią, dwa
place zabaw, w tym jeden na dachu parterowego skrzydła oraz przeszklone hole.
- I szkołę, i przedszkole organizujemy wokół zielonych podwórek, a następnie przeciągamy je,
wynosimy na dachy po stronie południowej. Z tej zieleni, starannie zaprojektowanej i
wkomponowanej, mają korzystać dzieci i uczniowie - tak o swoim projekcie mówił architekt Maciej

Siuda.
W całym obiekcie dominuje stonowana kolorystyka inspirowana barwami ziemi i pobliskiego Lasu
Kabackiego. Część fasady zdobi kompozycja przestrzenna Moniki Sosnowskiej - to różowa poręcz z
balustrady, która “ucieka” na mur kreśląc na niej esy-floresy.

Konkurencja jest duża
W konkursie o nagrodę mieszkańców z ursynowską szkołą konkurują niemniej udane projekty, m.in.
szkoła przy Alei Rzeczypospolitej w Wilanowie czy rozbudowa szkoły przy pl. Wojska Polskiego w
Wesołej. Są też realizacje komercyjne: biurowce przy Browarach Warszawskich budowane przez
Echo Investment, które przymierza się do inwestycji na terenie Tesco na Kabatach, pawilon
edukacyjny Kamień czy piękne odrestaurowane kamienice przy Foksal.
Każdy może oddać jeden głos. Wystarczy wejść na stronę www.nagroda-architektoniczna.pl i wybrać,
którą inwestycję lub jakie wydarzenie architektoniczne 2020 roku było najlepsze.
ZOBACZ GALERIĘ: Tak wygląda ursynowski kompleks oświatowy przy ul. Zaruby (zdjęcia z
otwarcia w styczniu 2020 roku)
Galeria: https://haloursynow.pl/galerie/test,4124
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