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Służewski Dom Kultury i Dom Kultury Kadr laureatami nagród architektonicznych
Mokotowskie domy kultury wyróżniają się nie tylko ciekawą i twórczą ofertą programową,
ale także wyjątkowym designem i uznaniem wśród architektów. Dom Kultury Kadr został
laureatem I Nagrody w konkursie „Twórcy Przestrzeni”, a Służewski Dom Kultury otrzymał
wyróżnienie za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Na Mokotowie 58% osób uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych1, z pewnością wiele z nich
miało okazję wybrać się na koncert, wystawę lub zobaczyć spektakl czy seans w jednej
z mokotowskich instytucji kultury. Obiekty, takie jak DK Kadr czy SDK zachwycają wyglądem,
funkcjonalnością oraz wpisują się w trendy nowoczesnego projektowania centrów
kulturalnych.
Dom Kultury Kadr
Otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Twórcy
Przestrzeni” zorganizowanym przez Fundusz Heritage
Real Estate, Centrum Myśli Strategicznych oraz redakcję
„Rzeczpospolitej”, (konkurs objęty był patronatem Banku
Światowego).

Celem

konkursu

było

wyróżnienie

deweloperów i inwestorów, którzy wyznaczają nowe
standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, stosując rozwiązania pro-ekologiczne oraz
uwzględniając potrzeby społeczne. W przypadku Domu Kultury Kadr inwestorem jest Miasto
Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów.
Realizacja projektu DK Kadr została uznana za najlepszą wśród budynków użyteczności
publicznej, wzniesionych w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Poza funkcjonalnością
i estetyką budynku zaprojektowanego przez warszawską Pracownię Samograj, jury wzięło
pod uwagę m.in. wpisanie budynku w kontekst funkcjonowania społeczności lokalnej oraz
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„Uczestnictwo w w kulturze”, Obecność podczas wydarzeń kulturalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
badanie na zlecanie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, XII 2017

potrzeby mieszkańców dzielnicy, reprezentujących różne pokolenia, grupy społeczne
i zawodowe. Doceniony został otwarty charakter placówki, umożliwiający nie tylko
wszechstronną działalność kulturalno-edukacyjną, ale i współpracę z organizacjami
pozarządowymi, także na szczeblu międzynarodowym.

Służewski Dom Kultury
Został

wyróżniony

w

konkursie

Towarzystwa

Urbanistów Polskich oraz Związku Miast Polskich na
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną roku
2018

w

kategorii

Miejska

przestrzeń

publiczna.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w czasie
Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni.
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