
Do konkursu Polski Cement w Architekturze, który od ćwierć 
wieku lat jest organizowany przez Stowarzyszenie Architektów 
Polskich i Stowarzyszenie Producentów Cementu, zgłoszono 
25 prac. Celem konkursu jest spojrzenie na zrealizowane w Polsce 
obiekty pod kątem wykorzystania betonu jako tworzywa kon-
strukcyjnego i architektonicznego oraz znalezienie najlepszego 
sposobu użycia tego materiału.

Prace oceniało sześcioosobowe jury, któremu przewodniczył 
prezes SARP arch. Bohdan Lisowski. Jury nominowało do finału 
11 obiektów. Przyznano cztery nagrody, nagrodę specjalną oraz 
nagrodę specjalną za całokształt działalności twórczej.

Nagrody wręczali prezes Bohdan Lisowski oraz Zbigniew Pilch, 
szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu, a w imie-
niu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce 
Anna Kornecka, członkini zarządu SPBT. Wyniki konkursu:

I nagroda w wysokości 15 000 zł za obiekt Park Miejski w Sta-
rachowicach – pawilon i aleje dolnej części parku dla pracowni 
eM4 Pracownia Architektury Brataniec.

II nagroda w wysokości 10 000 zł za obiekt Hotel Nobu War-
saw dla pracowni Medusa Group.

Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 5000 zł za obiekty: 
Dom na jednym poziomie w Żorach i Przystań Kajakarska w Ty-
chach dla pracowni RS+ Robert Skitek. 

Nagroda specjalna Stowarzyszenia Producentów Betonu Towa-
rowego w wysokości 5000 zł za obiekt Amfiteatr Brain Embassy 
dla pracowni mode:lina™.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzy-
szenie Producentów Cementu przyznało nagrodę spe-
cjalną za całokształt działalności twórczej z użyciem 
technologii żelbetowej arch. Jerzemu Tarnawskiemu.

www.polskicement.pl

Park Miejski w Starachowicach – I nagroda

Dom na jednym poziomie w Żorach – III nagroda

Przystań Kajakarska w Tychach – III nagroda

Amfiteatr Brain Emabassy – nagroda specjalna

Czytaj więcej

Zorganizowany po raz 25. konkurs Polski Cement 
w Architekturze został rozstrzygnięty. 10 grudnia 
2021  r. w siedzibie SARP w Warszawie nagrodzono 
najlepsze projekty obiektów z użyciem technologii 
betonowej, zrealizowane do końca 2020 r.
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Hotel Nobu Warsaw – II nagroda


