
Rozpoczęło się głosowanie na Bryłę Roku 2016 

 
Od czwartku, 4 maja br. internauci mogą oddawać głosy w 10., jubileuszowej odsłonie 
plebiscytu Bryła Roku na najpiękniejszy budynek wybudowany lub zrewitalizowany w 
Polsce w 2016 roku. W plebiscycie nominowanych jest 10 obiektów, a zwycięzcę 
poznamy już 25 maja br. podczas uroczystej gali. Organizatorem wydarzenia jest serwis 
Bryla.pl.  
 
Serwis Bryla.pl organizuje konkurs na Bryłę Roku już od dziesięciu lat. W tym czasie 
plebiscyt zyskał dużą rozpoznawalność również poza środowiskiem architektów. W ciągu 
ostatnich lat Bryła Roku stała się jedną z najważniejszych polskich nagród architektonicznych 
- także z tego względu, że najpiękniejszy budynek w Polsce wybierają internauci. 
 
Na stronie BrylaRoku.pl można już oddawać głosy na 10 realizacji wskazanych przez jury w 
składzie:  
- prof. Jan Słyk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, architekt, 
- Anna Ostrowska, redaktorka prowadząca serwis Bryla.pl, 
- Grzegorz Stiasny, architekt i krytyk architektury, wiceprezes SARP ds. twórczości, 
- Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury, 
- Paweł Stremski, dyrektor wydawniczy i programowy Gazeta.pl, 
- Radosław Gajda, architekt i wykładowca. 
 
W gronie nominowanych do tytułu Bryła Roku 2016 znalazło się 10 obiektów i 
projektów:  
1. Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim, 
2. Serwerownia Beyond.pl w Poznaniu, 
3. Centrum Administracyjne w Szycach, Gmina Wielka Wieś, 
4. Hala Koszyki w Warszawie, 
5. Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, 
6. Bloki na Osiedlu Nowa Nowa Huta w Krakowie, 
7. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 
8. Siedziba „Wiadomości Wrzesińskich” we Wrześni, 
9. Q22 - wieżowiec w Warszawie, 
10. Rudy Dom w Rudach. 
 
Głosowanie na najpiękniejszy budynek wybudowany lub zrewitalizowany w Polsce w 2016 
roku potrwa do poniedziałku, 22 maja br. do godziny 24:00.  
 
Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w czwartek, 25 maja br. o godzinie 18:00 w 
warszawskim Klubie Niebo, nagrodzony zostanie zarówno projekt wybrany przez 
internautów, jak i jury.  
Galę uświetni dyskusja zaproszonych gości - Robert Konieczny, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych i najczęściej nagradzanych polskich architektów i Filip Springer , 
najpopularniejszy polski dziennikarz zajmujący się architekturą, porozmawiają na temat 
projektowania przestrzeni miejskich. 
Podczas gali dostępne będzie także wyjątkowe wydanie magazynu „Bryła”, poświęcone 
architekturze miast.  
Na wydarzenie obowiązują zaproszenia. 
 



Plebiscyt na Bryłę Roku wyłania najlepsze polskie realizacje, które cenione są przez 
środowisko architektoniczne zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ubiegłorocznym laureatem 
został budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach projektu 
pracowni JEMS Architekci. 
 
Plebiscyt Bryła Roku 2016 jest promowany w prasie („Gazeta Wyborcza”, „Co Jest Grane 
24”, „Ładny Dom”) i w internecie (serwisy Gazeta.pl, Warszawa.Wyborcza.pl, 
CoJestGrane24.pl, Ladnydom.pl) oraz poprzez autopromocję. Kreację kampanii przygotował 
zespół Bryla.pl 
 
Więcej: BrylaRoku.pl  
 


