V edycja Plebiscytu czytelników Trojmiasto.pl Skrzydła Trójmiasta

Skrzydła Trójmiasta to nagroda przyznawana w internetowym głosowaniu przez czytelników Portalu Trojmiasto.pl od 10 lat. Plebiscyt promuje nie tylko osoby i wydarzenia, ale także
przedsięwzięcia, inwestycje i zjawiska, które sprawiają, że w Trójmieście żyje się lepiej i ciekawiej. W każdej edycji pojawiają się inne kategorie i nowi nominowani. W tym roku mamy 31
kandydatów do nagrody w sześciu kategoriach.
Kiedy w 2008 roku startowaliśmy z internetowym plebiscytem na 10-lecie Portalu, nie przypuszczaliśmy, że koncepcja nagrody czytelników Trojmiasto.pl zakorzeni się w świadomości mieszkańców a sam plebiscyt zagości na stałe w kalendarzu Portalu. Cel, który przyświecał nam 6 lat
temu i który przyświeca dziś jest taki sam: zwrócić uwagę naszych czytelników na inicjatywy i
przedsięwzięcia, które pozytywnie wpłynęły na życie mieszkańców Trójmiasta. Chociaż w każdej
edycji zmieniają się kategorie i nominowani, motywacja wciąż jest niezmienna: wyróżnić tych,
którzy zmieniają obraz 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, wydarzenia
kulturalne nabrać kontekstu. Dwuletni cykl przyznawania nagród pozwala nam zyskać perspektywę
pozwalającą docenić także starsze przedsięwzięcia, które po zmianie formuły przechodzą "drugą
młodość".
Cztery edycje plebiscytu dały mieszkańcom Gdańska, Sopotu i Gdyni 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 sumie wysłano ich ponad 400 tysięcy.

Do tej pory w 25 różnych kategoriach wyróżniliśmy 139 nominowanych. W tym roku Skrzydła
Trójmiasta zostaną przyznane w 6 nowych kategoriach:
•

Odskocznia Trójmiasta

•

Nowe Oblicze Trójmiasta

•

Bryła Trójmiasta

•

Trójmiasto Bliżej Natury

•

Kulturalne Ożywienie Trójmiasta

•

Młody Talent Trójmiasta

O tym, w czyje ręce pofruną Skrzydła Trójmiasta, zdecydują czytelnicy Portalu. Na swoich faworytów będzie można zagłosować na stronie www.skrzydlatrojmiasta.pl od 15 września do 5
października. Plebiscyt zwieńczy Gala Nagród Niezależnych, która odbędzie się 6 października 2016
roku o godzinie 20.00 w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Imprezę poprowadzi Maciej Dowbor.
Laureaci otrzymają nagrodę, którą stanowi pamiątkowa statuetka. Trzyczęściowe skrzydło na statuetce symbolizuje wolność, odwagę i wzbijanie się ponad przeciętność. Nawiązuje do Trójmiasta,
które tworzą trzy oddzielne, ale uzupełniające się miasta.

