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 Polscy architekci, których projekty zostały zrealizowane z wykorzystaniem materiałów 

ceramicznych  

 Obiekty zrealizowane wyłącznie po 1 stycznia 2014 

 Obiekty zrealizowane na terenie Polski oraz poza granicami kraju 

 Kategorie konkursowe: 

 Budynek mieszkalny 

 Budynek użyteczności publicznej,  

 Renowacja/ Rekonstrukcja, 

 Budynek w zabudowie miejskiej /Urban infill  

 

 Dodatkowa kategoria (nieobjęta nominacjami do edycji międzynarodowej)  

 Projekt bez realizacji 

 Przeznaczona dla czynnych architektów oraz studentów => 2 równoległe nagrody  

 Dla zwycięskiego projektu studenckiego nagrodą jest dwumiesięczny staż w pracowni  JEMS architekci 
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 Poza zgłoszeniami biur architektonicznych do konkursu nominować będą: 

 Agnieszka Bulanda – redaktor naczelna ACRH 

 Anna Ostrowska – redaktor naczelna bryla.pl 

 Agnieszka Skolimowska – redaktor Architektura Murator 

 Krzysztof Zięba – redaktor naczelny archirama.pl 

 Krzysztof Sołoducha – redaktor Sztuka Architektury 

 Małgorzata Burzec – redaktor naczelna Property Design 

 Michał Pierzchalski –  redaktor Architektura.info 

 Kamil Białas – redaktor naczelny whitemad.pl 
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Prace oceniać będzie jury w składzie: 

5 

▪ Prof.dr hab.architekt Ewa Kuryłowicz –wiceprezes i generalny projektant pracowni  

Kuryłowicz&Associates sp.z o.o., profesor Wydziału  Architektury Politechniki Warszawskiej,  

jurorka w międzynarodowej edycji Brick Award 2014 

     

▪ Arch. Robert Konieczny  - architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej   

w Gliwicach. Szef biura KWK Promes. W 2012 roku został niezależnym ekspertem Fundacji 

Miesa van der Rohe.  

 

▪ Arch. Tomasz Studniarek  - architekt, założyciel i współwłaściciel archistudio studniarek + 

pilinkiewicz, 4-krotnie nominowany do nagrody Miesa van der Rohe  oraz do Wienerberger 

Brick Award 2010. Od 2015 r. członek Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych 

SARP 

▪ Arch. Piotr Śmierzewski- architekt , partner w HS99 oraz założyciel autorskiej procowni 

ANALOG; laureat nagrody Building of The Year Award, Grand Prix w Architekturze oraz 

Grand Prix Brick Award 2015 
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▪ Ewa P. Porębska - redaktor naczelna magazynu „Architektura-Murator”, jurorka 

konkursu Mies van der Rohe Award 2013 

 

▪ Piotr Sarzyński -dziennikarz tygodnika „Polityka”, zajmujący się problematyką 

kulturalną, popularyzator sztuki oraz architektury, autor książki "Wrzask w 

przestrzeni"  

 

▪ Grzegorz Piątek -krytyk architektury i kurator, członek zarządu fundacji Centrum 

Architektury, wyróżniony Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008) 

 

 

Sekretarz jury z ramienia SARP – Rafał Mroczkowski (poza składem jury) 
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Terminarz Konkursu 
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 Otwarcie II polskiej edycji – 21 listopada 2016  

 Przyjmowanie prac – do 6 lutego 2017 

 Posiedzenie jury konkursowego – 21 lutego 2017 

 Gala ogłoszenia wyników i rozdania nagród –  07 marca 2017 w Warszawie 

 Prace konkursowe przygotowane zgodnie z wymogami Regulaminu należy składać w siedzibie 

Wienerberger Ceramika Budowlana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r., godz. 16.00      

(o zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu opracowania konkursowego).  

 Regulamin dostępny na www.brickaward.pl 

 Pytania można kierować na adres e-mail:   brick2017pl@wienerberger.com  

 

 

http://www.brickaward.pl/



