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POMORSKIE STAWIA NA DESIGN 

Słoma i Trymbulak  
Designerzy 

 
Dzięki intensywnej pracy projektantów przestrzeń miejska  
w województwie pomorskim zaczyna nabierać rumieńców. 
Wystarczy wybrać się do kilku nowo powstałych trójmiejskich 
restauracji lub hoteli. Fuzje stylów lokalnych ze skandynawskimi, 
wyważony eklektyzm, mnogość naturalnych materiałów czy  
w końcu wysmakowane elementy dekoracyjne – jeszcze parę lat 
temu trudno było w taki sposób mówić o polskiej architekturze. 
Dziś obiekty hotelowe i restauracyjne zachęcają do wstąpienia nie 
tylko swoją ofertą, ale również niebanalnym wnętrzem. Nie trzeba 
wyprawiać się za morze, żeby znaleźć dziś w Trójmieście 
atrakcyjne rzeczy dla swojego domu – wiele skandynawskich firm 
widzi w Polsce podatny grunt dla rozprzestrzeniania swoich 
produktów. Dość wspomnieć duńskie BoConcept, które otworzyło 
swoje podwoje w Gdyni. W popularnej sopockiej kawiarni Let’s Art 
Cafe można za to kupić jedno ze stylowych krzeseł, na którym 
przed chwilą piło się kawę. 
Znakiem rozpoznawczym trójmiejskiej przestrzeni stała się 
różnorodność. Każdy, kto choć trochę interesuje się designem, 
nie powinien się tu nudzić. Nawet laików wprawi w osłupienie 
błyskotliwy projekt PGE Areny – jednego z najładniejszych 
stadionów piłkarskich, jaki powstał na świecie w ostatnich latach. 
Rosnące jak na drożdżach centrum biurowe Neptun w gdańskim 
Wrzeszczu jest absolutnym zaprzeczeniem pobliskiego, 
popularnego niegdyś „dolarowca”. W centrum miasta wyrasta 
kolejny projekt, na którym prawdopodobnie zawiesi oko niejeden 
turysta. Muzeum II Wojny Światowej już dziś przez znawców 
nazywane jest „nowym symbolem Gdańska”. 

„Mówiąc o designie i stylu w Pomorskim 
nie można zapomnieć o bursztynie. Nasza 
przygoda z jantarem trwa od samego 
początku naszej pracy zawodowej. 
Doceniając jego znaczenie zaczęliśmy 
dołączać go niemalże do każdej kolekcji, 
którą zaprojektowaliśmy. Nie sposób nie 
zauważyć jak wiele form może przybierać 
biżuteria bursztynowa, w tym bursztyn 
szlifowany, bardzo gładki lub zupełnie 
surowy, połączony z kolorowymi 
szlachetnymi kamieniami, perłami, 
platyną, złotem czy srebrem. Cała gama 
przeróżnych inspiracji zahaczających 
zarówno o dalekie kultury jak i lokalny 
kaszubski folklor. Pokazuje nam to 
równocześnie jak wiele jeszcze można 
zrobić i w jak wielu inspirujących 
kierunkach jeszcze pójść, korzystając  
z bogactwa tego, co kryje Bałtyk. „ 

www.pomorskie-prestige.eu 
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GOLF WYBRANE ATRAKCJE 

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI 

www.ecs.gda.pl 

W żadnym innym muzeum w roli eksponatu nie gra samochód 
ciężarowy STAR i stoczniowa suwnica. Wewnątrz żadnego innego 
budynku nie rosną drzewa. A żadna inna biblioteka nie ma antresoli  
i pomostów. Europejskie Centrum Solidarności to  jedna z czołowych 
instytucji kulturalnych i edukacyjnych w Pomorskiem, która powoli 
staje się coraz bardziej rozpoznawalna na całym świecie. W końcu – to 
budynek, który pod względem architektonicznym nie ma sobie w 
Gdańsku równych. 

BURSZTYNOWA PIĄTA ALEJA 

www.stolicabursztynu.gdansk.gda.pl 

Gdańsk słynie z wielu renomowanych warsztatów bursztyniarskich 
usytuowanych w pięknych kamieniczkach na gdańskiej starówce. 
Najwięcej sklepów  oferujących bursztyn znaleźć można na tzw. 
Bursztynowej Piątej Alei – ulicach Mariackiej, Długim Pobrzeżu  
i Długiej. Mieszczą sie tam zarówno ekskluzywne galerie, jak i małe 
sklepy jubilerskie oferujące biżuterię, bibeloty, lampy i przedmioty 
dekoracyjne, które będą miłym upominkiem i pamiątką z Gdańska- 
Światowej Stolicy Bursztynu.  

SŁOMA & TRYMBULAK 

www.slomatrymbulak.com 

Ludzie, którzy oprócz ubrań projektują również dodatki, biżuterię, 
wnętrza i wydają unikalne książki. Dbając o każdy szczegół, troszczą 
się, aby przestrzeń wokół nas wyglądała wyjątkowo i nabierała 
głębszego sensu. Duet nietuzinkowy, lecz bardzo zgrany. Ich ubrania 
nosiły polskie i zagraniczne gwiazdy.  Pracują w Gdyni i Warszawie. 
Szerszej publiczności znani z autorskiego programu kulinarnego 
emitowanego na antenie Kuchni+.  

Pomorskie wzornictwo do tej pory kojarzone było przede wszystkim z bursztynem. Nic 
dziwnego – Gdańsk jest światową stolicą tego wyjątkowego kamienia, a projekty lokalnych 
artystów znane są daleko poza granicami naszego kraju. Obszar zainteresowań pomorskich 
twórców jest znacznie szerszy – moda, projektowanie wnętrz i mebli czy architektura to tylko 
niektóre dziedziny, w których z powodzeniem się realizują.  

www.pomorskie-prestige.eu 



3 

POMORSKIE DLA KONESERÓW KULTURY 

DODATKOWE INFORMACJE 

STRONY WWW 

www.pomorskie-prestige.eu 

www.pomorskie.travel 

OSOBY KONTAKTOWE 

www.pomorskie-prestige.eu 

Katarzyna Jabłońska  
kjablonska@citybell.pl 

 601 349 873      

Tomasz Gierwat  
tgierwat@citybell.pl 

601 349 886 

Dyrektor Zarządzający 
Krystyna Hartenberger-Pater 

k.pater@prot.gda.pl  
58 732 70 45 

 

Pomorska Regionalna  
Organizacja Turystyczna Citybell Consulting 

Koordynator projektu 
Izabela Koch 

i.koch@prot.gda.pl 
501 545 366  

 


