Warszawa, dn. 4 marca 2015 r.
Szanowni Państwo,
W tym roku redakcja POLITYKI po raz czwarty wręczy swoją nagrodę w dziedzinie
architektury i ładu przestrzennego – Nagrodę Architektoniczną POLITYKI. Przyznając tę
Nagrodę chcemy pokazywać i promować realizacje stanowiące symbol dobrego smaku,
przyjazne ludziom i w oczywisty sposób poprawiające estetykę otoczenia.
Nagrodę Architektoniczną POLITYKI po raz pierwszy wręczyliśmy w 2012 roku za najlepszą
realizację architektoniczną oddaną do użytku w roku 2011 i powędrowała ona do Biura
Architektonicznego HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
w Katowicach. Na obiekt ten zagłosowali również internauci Polityka.pl. Najciekawszym
obiektem roku 2012 okazała się zarówno dla profesjonalnego jury, jak i naszych
internautów, Przystań Miejska w Bydgoszczy, autorstwa APA Rokiccy. Laureatem III edycji
Nagrody zostali zaś architekci kameralnego Służewskiego Domu Kultury – pracownie WWAA
oraz 137kilo. Po raz pierwszy inaczej zagłosowali internauci, którzy za najciekawszy obiekt
zrealizowany w roku 2013 uznali budynek Muzeum Historii Żydów Polskich
(Lahdelma&Mahlamäki Architects oraz polska współpraca Kuryłowicz&Associates). Po więcej
informacji zapraszamy na stronę: www.polityka.pl/architektura
Do naszego przedsięwzięcia pragniemy włączyć szerokie grono osób, którym leży na sercu
wygląd polskich miast i wsi: najwybitniejszych architektów i urbanistów, krytyków
architektury, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ładu w przestrzeni
publicznej czy też znanych artystów. Czulibyśmy się zatem zaszczyceni, gdyby zechcieli
Państwo wziąć udział w wyborze kandydatów do tej nagrody w tym roku. Będziemy
wdzięczni, jeżeli przy zgłaszaniu kandydatur zechcą Państwo wziąć pod uwagę następujące
– przyjęte przez nas - zasady:
1. Nasza nagroda nie ogranicza się wyłącznie do realizacji architektonicznych (tzw. mała
i duża architektura, budownictwo mieszkalne zbiorowe i indywidualne, biurowce,
budynki użyteczności publicznej, kościoły, budynki rewitalizowane, budownictwo
inżynieryjne). Można do niej nominować także rozwiązania urbanistyczne (osiedla,
układy drogowe, tereny zielone, wypoczynkowe itd), sztukę w przestrzeni publicznej
(instalacje artystyczne, pomniki itp.) oraz wszelkie inne projekty i przedsięwzięcia,
które poprawiają jakość przestrzeni publicznej w kraju.
2. Można zgłosić maksimum pięć kandydatur. Jest jedno ograniczenie: pracownie
architektoniczne i praktykujący architekci mogą wśród tej piątki umieścić co najwyżej
jedną własną realizację.

3. Zgłaszane mogą być wyłącznie realizacje ukończone (przekazane inwestorowi
lub oddane do użytku) w roku poprzedzającym wręczenie nagrody (w tym przypadku
w roku 2014).
4. Nasze zaproszenie jest adresowane do konkretnej osoby, pracowni lub instytucji
i nie należy go przekazywać dalej.
5. Jeżeli kilka osób z Państwa pracowni, instytucji otrzymało zaproszenie do nominowania
prosimy o uzgodnienie kandydatur i wspólne wytypowanie pięciu nominacji.
Oficjalne nominacje do Nagrody otrzymają cztery kandydatury, które zbiorą najwięcej
wskazań. Piątą nominację wskaże spośród zgłoszonych kandydatur redakcja POLITYKI.
Spośród pięciu finałowych obiektów/realizacji laureata (czyli autora lub autorów
zwycięskiego projektu) wybierze specjalne Jury, powołane przez redakcję POLITYKI.
Nominacje prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2015 roku na adres e-mailowy:
architektura@polityka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać przy każdej nominacji:
1) nazwę obiektu/realizacji
2) miejscowość w której znajduje się obiekt/miejsce realizacji,
3) autora/autorów projektu.
Chętnie też zapoznamy się z uzasadnieniami wyboru, aczkolwiek nie są one koniecznym
składnikiem zgłoszenia.
Gala wręczenia Nagrody planujemy na 9 czerwca 2015 r. Będziemy zaszczyceni, jeśli będą
nam Państwo w tym wydarzeniu towarzyszyć. Termin i miejsce uroczystości potwierdzimy
Państwu w osobnej korespondencji.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań natury organizacyjnej prosimy o kontakt
p. Dominiką Nowak-Kajtowską, tel.: 22 451 62 02, e-mail: d.nowak@polityka.pl
Liczymy na zainteresowanie naszą inicjatywą i dalszą współpracę.
Redaktor Naczelny POLITYKI

