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 Prestiżowa nagroda Skrzydła Trójmiasta przyznawana jest przez czytelników Portalu 

Trojmiasto.pl instytucjom, przedsięwzięciom, inicjatywom, które zmieniają oblicze Trójmiasta 

oraz budują jego pozytywny wizerunek w Polsce. Idea nagrody zakłada promowanie 

przedsięwzięć, wydarzeń oraz osób, które sprawiają, że w Trójmieście żyje się lepiej, pracuje 

ciekawiej i wypoczywa pełniej. 

 To już czwarta edycja Plebiscytu. Kiedy w 2008 roku startowaliśmy z internetowym 

plebiscytem na 10-lecie Portalu, nie przypuszczaliśmy, że koncepcja nagrody czytelników 

Trojmiasto.pl  zakorzeni  się w świadomości mieszkanców a sam plebicyt zagości na stałe w 

kalendarium Portalu. Cel, który przyświecał nam 6 lat temu i który przyświeca dziś jest jeden: 

zwrócić uwagę czytelników na inicjatywy i przedsięwzięcia, które pozytywnie wpłynęły na życie 

wszystkich mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu. Chociaż w każdej edycji zmieniają się kategorie i 

nominowani, motywacja pozostała taka sama: wyróżnić tych, którzy zmieniają oblicze Trójmiasta i 

mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. 

 Plebiscyt organizujemy co dwa lata, bo w takim okresie łatwiej dostrzec zachodzące w 

Trójmieście zmiany. Dzięki temu, rozpoczęte budowy mogą się zakończyć, idee okrzepnąć, 

obejrzane wydarzenia kulturalne nabrać kontekstu. Dwuletni cykl przyznawania nagród pozwala 

nam zyskać perspektywę pozwalającą docenić także starsze przedsięwzięcia, które po zmianie 

formuły  przechodzą "drugą młodość". 

 Trzy edycje plebiscytu, którym przyświeca hasło "Moje miasto to Trójmiasto"dały 

mieszkańcom Gdańska, Sopotu i Gdyni, a naszym czytelnikom, możliwość wyrażenia opinii na 

forum, a także przekazania dowodów uznania i sympatii nominowanym, dzięki którym Trójmiasto 

zmienia się i pięknieje. Wszystkie edycje plebiscytu zwieńczył sukces, którego rozmiar pokazuje 

liczba oddanych głosów.   W każdej z nich wysłano ich ponad 80 tysięcy. 

 W 2014 roku Skrzydła Trójmiasta zostaną przyznane w 6 kategoriach: 

• Nowa Przestrzeń Trójmiasta 

• Młody Duch Trójmiasta 

• Kulinarne OżywienieTrójmiasta 

• Trójmiasto dla Każdego 



• Trójmiasto Blisko Morza 

• Pomocna Dłoń Trójmiasta 

 

Zwieńczeniem Plebiscytu Internautów, który odbywa sie pod adresem www.skrzydlatrojmiasta.pl 

jest uroczysta GALA rozdania nagród, która gromadzi przedstawicieli różnych środowisk: włodarzy 

miast, biznesmenów, przedstawicieli placówek kulturalnych i instytucji miejskich, przedsiębiorców. 

W tym roku  Gala odbędzie się 17 października 204 roku o godzinie 20.00 w Teatrze Muzycznym 

w Gdyni. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie okolicznościowego programu artystycznego 

przygotowanego przez zespoł Teatru im. W reżyserii Bernarda Szyca. 

Nagrodą, która zostanie wręczona podczas  jest statuetka przedstawiającą trzyczęściowe skrzydło 

symbolizujące wolność, nieskrępowaną wyobraźnię i szybowanie ponad przeciętność, ale także 

podkreślająca, że 3 miasta tworzą jeden organizm. Tym razem laureaci Skrzydeł Trójmiasta w 

poszczególnych kategoriach otrzymają ręcznie rzeźbioną statuetkę z egzotycznego drewna 

osadzoną na solidnej mosiężnej podstawie. Nieprzypadkowa kompozycja materiałów pozwoliła 

uzyskać ciekawy efekt i nadać artystyczny charakter tej nagrodzie. Drewno jako naturalny materiał 

podkreśla, że wiele tegorocznych nominacji czerpie  z naturalnych zasobów: morza i naturalnego 

otoczenia. Mosiężna podstawa z kolei symbolizująca trwałość, wytrzymałość, niezłomność oddaje 

sens inicjatyw, które nagradzamy. 

Z dobrymi pomysłami jest tak, że niełatwo je realizować, ale efekty zachwycają. Trzeba tylko 

stabilnej konstrukcji, sporo ciężkiej pracy, szczypty artyzmu i umiejętności zarażenia ideą innych. 

Tacy są właśnie Laureaci Skrzydeł Trójmiasta. Takich ludzi i idee doceniamy. 

http://www.skrzydlatrojmiasta.pl/

