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Nagroda za całokształt działalności twórczej z użyciem technologii żelbetowej w tegorocznej edycji 

konkursu Polski Cement w Architekturze wędruje... na Śląsk, do Medusa Group 

 

Założonej przez Przema Łukasika i Łukasza Zagałę w 1997 roku w Gliwicach autorskiej pracowni 

architektonicznej, wielokrotnie nagradzanej w kraju i na świecie, przedstawiać specjalnie nie trzeba.  

W swojej twórczości laureaci prezentują od lat godne naśladowania podejście do materiałów 

budowlanych, które cechuje pragmatyzm, potrzeba zrozumienia i uczciwego potraktowania, 

bezpretensjonalność i skromność ale też potrzeba eksperymentowania i przekraczania granic. Jak 

sami mówią, beton jest dla nich: „materiałem dającym olbrzymie możliwości. Jest niezwykle 

wdzięczny w tworzeniu, dlatego cenimy go za plastyczność i różnorodne oblicza. Lubimy jego 

surowość, a nawet brutalność” 

 

Ale z tego surowego sztucznego kamienia potrafią również wydobyć, wyczarować poetyckie 

piękno, zestawiając na przekór zdroworozsądkowym zasadom beton z rdzewiejącym kortenem, 

zmuszając jego gładką fakturę to reakcji i stopniowego zabarwiania się, gdy podczas nie 

podlegającego żadnej kontroli procesu „omszeje bliskością lasu”  

 

Co warto podkreślić Laureaci mają pełną świadomość zachodzących dziś zmian i 

odpowiedzialności za wybór i sposób zastosowania materiałów budowlanych. Zamiast wyburzać, 

wolą wykorzystać potencjał budynków istniejących, czego znakomitym przykładem jest ikona 

polskiej architektury - dom własny Przema - Bolko Loft. Zaadaptowany budynek starej lampiarni 

przy szybie Bolko w Bytomiu na wysokich żelbetowych słupach.  

 

Laureaci stawiają ważne pytania:  

 

„Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo energii konsumuje beton i jak mocny ślad węglowy 

generuje, od kilku lat mierzymy się z tą świadomością i szukamy właściwego balansu. Dojrzewamy 

do zwiększenia naszej odpowiedzialności za środowisko i coraz częściej sami zadajemy sobie 

pytanie – czy musimy sięgać po beton?” 

 

Sięgajcie.  

 

Mądrze, odważnie, odpowiedzialnie. 

 

Gratulujemy Nagrody i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu możliwości technologii, 

przekraczaniu jej barier i wyznaczania nowych kierunków rozwoju. 

 

Ten kolejny dopisujemy także do sukcesów Śląskiej Szkoły Architektury, której dorobek nadal 

fascynuje i inspiruje kolejne pokolenia. 
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