
I  NAGRODA  

Praca nr 24 

 

Paweł Skóra – Bydgoszcz 

 

Praca przedstawia klarowną, sugestywną, silną, wręcz 

symboliczną, chociaŜ minimalistyczną propozycję kompozycji 

przestrzennej całości załoŜenia.  

Wyrazistość załoŜenia wywiedziona została z zastosowania ściany 

niosącej niezbędne funkcje wspomagające i stanowiącej „granicę 

światów” oraz z wtopienia bardzo regularnej siatki kwater grzebalnych  

w pozornie nieuporządkowany układ zieleni wysokiej.  

Pod „dachem drzew” zaprojektowano przestrzeń grzebalną. 

Zagospodarowanie terenu z duŜą kulturą współistnieje z kontekstem 

otuliny Puszczy Bukowej.  

Zwraca uwagę wysoka intensywność wykorzystania terenu dla 

funkcji podstawowej oraz duŜa powściągliwość w formowaniu obiektów 

budowlanych.  

Skorygowania wymagają rozwiązania funkcjonalne budynku. 



 



 



II  NAGRODA  

Praca nr 4 

 

Joanna Wiśniewska, Przemysław Wach - Gliwice 

 

Praca zaproponowała bardzo indywidualną ale jednocześnie 

czytelną kompozycję przestrzenną, pozornie znajdującą się w opozycji 

do obrysu terenu i innych uwarunkowań istniejących (geologia), ale  

w istocie proponującą układ wewnętrznie harmonijny i spójny.  

WyróŜniającym elementem parkowego charakteru „ogrodu 

pamięci” jest zróŜnicowanie form zagospodarowania dostosowane do 

budowy geologicznej podłoŜa.  

Staw parkowy, polany, bogate zadrzewienie terenu sprzyjają duŜej 

bioróŜnorodności obiektu znajdującego się w otulinie Puszczy Bukowej. 

Budowa stawu parkowego pozwoli na pozyskanie ziemi niezbędnej 

do nadbudowy terenu dla funkcji grzebalnej. 

PowyŜsze zróŜnicowanie programu zagospodarowania terenu 

skutkuje zmniejszeniem efektywności wykorzystania powierzchni dla 

funkcji podstawowej.  

ZastrzeŜenia budzą rozwiązania detalu w skali architektonicznej. 



 



 



III  NAGRODA 

Praca nr 32 

 

PPA Podczaszy Pracownia Architektury – Kraków 

 

Praca zaproponowała bardzo jednorodną ogólną propozycję 

całości, wykorzystując elementy przyrodnicze i budowlane.  

Uzyskano bardzo wysoką efektywność wykorzystania terenu dla 

funkcji podstawowej ale jednocześnie poprzez zaproponowanie układu 

zieleni, nawiązano do sposobu kształtowania załoŜeń parkowych.  

Racjonalnie ulokowano obiekty kubaturowe z bezpośrednim 

dostępem z ulicy Bielańskiej, w pobliŜu centralnego miejsca dla całości 

terenu.  

Godną zauwaŜenia jest wraŜliwość w kreowaniu 

architektonicznego wyrazu miejsca. 

Wizualizacje pokazują niepokojącą tendencję do przeskalowania 

wysokości obiektów budowlanych. 



 



 



WYRÓśNIENIE 

Praca nr 20 

 

Stefan Jan Cichosz - Bad Wildungen Niemcy 

 

Zaproponowana została bardzo indywidualna kompozycja całości, 

w opozycji do obrysu terenu ale jednocześnie nawiązująca do 

geologicznego zróŜnicowania obszaru.  

Uzyskano układ łatwy do etapowej realizacji ale skutkujący średnią 

efektywnością wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej, chociaŜ 

pozwoliło to na stworzenie miejsca dla zieleni izolacyjnej.  

ZastrzeŜenia budzi, ze względów ekonomicznych, przeznaczenie 

najkorzystniejszych geologicznie terenów grzebalnych (w północnej 

części) dla obiektów kubaturowych, parkingów i dojazdów. 



 



 



WYRÓśNIENIE 

Praca nr 26 

 

MXL4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – Szczecin 

 

Zaprojektowana została lakoniczna kompozycja przestrzenna  

z zastosowaniem rytmicznego układu zieleni wysokiej jako podstawowej 

kanwy podziału całego grzebowiska.  

Uzyskano bardzo wysoką efektywność wykorzystania terenu dla 

funkcji podstawowej. Istotnym elementem załoŜenia jest ogrodzenie, 

zintegrowane z obiektami kubaturowymi („granica światów”) wzdłuŜ ulicy 

Bielańskiej.  

ZauwaŜalną jest widoczna dbałość o detal architektoniczny, jednak 

niepokojąca jest intensywność oddziaływania zastosowanych elementów 

przestrzennych. 

ZastrzeŜenia budzi „niedomknięcie kompozycyjne” od strony 

zachodniej placu uformowanego na osi wejścia głównego. 

 



 



 


