
Serwerownia Beyond.pl w Poznaniu Bryłą Roku 2016

Głosami internautów została uznana za najpiękniejszy budynek wybudowany w 
Polsce w 2016 r. Wyróżnienie wręczono dziś, w czwartek, 25 maja br. podczas 
uroczystej gali w warszawskim klubie Niebo, która zakończyła jubileuszową, 
10. edycję plebiscytu Bryła Roku.

10 budynków nominowanych do tegorocznej nagrody wskazało jury, składające się z 
osób na co dzień związanych z architekturą. Zwycięzcę wybrali internauci w głosowaniu, 
które trwało od 4 do 22 maja br.

Zwycięski projekt - Serwerownia Beyond.pl w Poznaniu, otrzymała najwięcej, bo aż 
4949 głosów. Na drugim miejscu znalazł się Węzeł transportowy w  Solcu 
Kujawskim z 2817 głosami, a na trzecim - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 
które otrzymało 1689 głosów.

Swoją nagrodę wręczyło również jury. Otrzymali ją architekci z Ultra Architects za 
projekt siedziby „Wiadomości Wrzesińskich” we Wrześni. 

Wyniki konkursu Bryła Roku zostały ogłoszone podczas gali, która odbyła się w czwartek, 
25 maja br. w klubie Niebo przy ulicy Nowy Świat 21 w Warszawie. Podczas gali krótkie 
wykłady wygłosili Robert Konieczny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej 
nagradzanych polskich architektów i Filip Springer, najpopularniejszy polski dziennikarz 
zajmujący się architekturą. Zaproszeni goście dyskutowali  na temat projektowania 
przestrzeni miejskich. 

Podczas gali dostępne było wyjątkowe wydanie magazynu „Bryła”, poświęcone 
projektowaniu miast. Zaprezentowano, także nową aplikację mobilną serwisu Bryla.pl 
dostępną od maja br. na urządzenia z systemami Android i iOS.

Plebiscyt na Bryłę Roku jest organizowany przez serwis Bryla.pl od 2007 roku i wyłania 
najlepsze polskie realizacje, które cenione są przez środowisko architektoniczne zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. 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.

Ubiegłorocznym laureatem został budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego w 
Katowicach projektu pracowni JEMS Architekci.

Partnerem głównym tegorocznej edycji plebiscytu Bryła Roku był Anwis.
Partnerem wspomagającym plebiscytu była firma Blachy Pruszyński.
Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza”, „Co Jest Grane 24”, „Ładny Dom”.

Więcej: BrylaRoku.pl

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.agora.bryla.app%22%20%5Ct%20%22_blank
https://itunes.apple.com/us/app/bryla/id1182321957?mt=8%22%20%5Ct%20%22_blank
http://BrylaRoku.pl%22%20%5Ct%20%22_blank

