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Finisz prac nad Studium
Po konsultacjach wprowadzono uwagi do projektu

ZIELONY SOPOT /
INFORMACJA KULTURALNA W KWIATACH
Na Placu Zdrojowym w Sopocie po raz
kolejny otwarto Punkt Informacji Kulturalnej.
Można tu zasięgać informacji o wydarzeniach odbywających się w mieście,
a także kupić na nie bilety. W tym roku
wokół kubika ustawionych zostało 18 donic
z roślinami.
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MIASTO PRZYJMUJE REPATRIANTÓW
Z KAZACHSTANU

MUNDUS CANTAT – CHÓRY WYCHODZĄ
NA ULICE

Trzy rodziny polskiego pochodzenia przyjadą
w tym roku do Sopotu. Pierwsza przeprowadzi się
do kurortu najpóźniej w lipcu. Z kazachską Polonią
w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty prezydent
Sopotu spotkał się pod koniec kwietnia.

Sopotem po raz kolejny zawładnie śpiew
chóralny. Podczas 13. Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat zespoły
z całego świata wkroczą w przestrzeń miejską
i podzielą się swoją pasją do śpiewu ze
słuchaczami.
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Projekt regulaminu przyznawania
mieszkań komunalnych gotowy
Do sopockiej Rady Miasta został skierowany projekt „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul.
Malczewskiego 29”. Preferowane są rodziny z dziećmi, osoby które chcą pozostać
w Sopocie, ale nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania na wolnym rynku.

ZIELONY SOPOT /

Informacja kulturalna w kwiatach
Na Placu Zdrojowym w Sopocie po raz kolejny otwarto Punkt Informacji Kulturalnej.
Można tu zasięgać informacji o wydarzeniach odbywających się w mieście, a także
kupić na nie bilety. W tym roku wokół kubika ustawionych zostało 18 donic
z roślinami. Za ich dobór odpowiada Denis Zaykowskiy, młody sopocki przedsiębiorca realizujący swoją pasję, którą jest ogrodnictwo.

W maju podczas posiedzenia komisji lokalowej radni zaopiniują projekt uchwały, który
następnie zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta. Prawdopodobnie na
przełomie sierpnia i września rodziny oczekujące na nowobudowane mieszkania
będą mogły składać wnioski.
W projekcie uchwały zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw
domowych, możliwość dokonywania zamian lokali po minimum 3 latach
zamieszkiwania w nowym mieszkaniu, a także wydzielenia dodatkowego – trzeciego
pokoju w niektórych mieszkaniach.
I tak dla gospodarstw jednoosobowych dochód musi wynosić między 2 a 4 tys. zł. Dla
gospodarstw dwuosobowych dochód powinien być nie mniejszy niż 1,8 tys. zł i nie
przekraczać 3,5 tys. Analogicznie dla gospodarstw trzyosobowych dochód powinien
mieścić się w widełkach 900 zł – 3,2 tys. zł na osobę, zaś w gospodarstwach
czteroosobowych i więcej pomiędzy 810 zł a 3,3 tys. zł.
Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci
zostaje obniżony o 10 proc. w dolnej granicy i podwyższony o 10 proc. w górnej
granicy średniego dochodu określonego.
Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczowychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.
Regulamin projekt został umieszczony na stronie miasta www.miasto.sopot.pl.

fot. UMS/Fotobank.PL
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Ogrodnik zestawił ze sobą liliowca, trytomę i liatrę. Ich okres kwitnienia rozpoczyna się pod
koniec czerwca, więc już niedługo będziemy mogli podziwiać różowe i ﬁoletowe kwiaty – aż
do końca września. Całości kompozycji dopełniają piękne trawy, których zielenią będzie
mógł cieszyć się każdy, kto usiądzie na leżaku ustawionym przy kubiku kulturalnym.
Zachęcamy do korzystania z oferty kubika, w którym oprócz informacji o ofercie kulturalnej
oraz biletów dostępne są pamiątkowe wydawnictwa dotyczące historii Sopotu oraz
gadżety.

fot. UMS/Fotobank.PL

Punkt czynny będzie do końca września w godzinach:
ź maj – czerwiec: dni powszednie 12.00-18.00, piątek – niedziela 10.00-18.00
ź lipiec – sierpień: dni powszednie 12.00-20.00, piątek – niedziela 10.00-20.00
ź wrzesień: dni powszednie 12.00-18.00, piątek – niedziela 10.00-18.00.

Skąd się bierze woda w sopockich kranach?
Na to pytanie odpowiedzą pracownicy AQUA-Sopot w czasie dnia otwartego Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Bitwy pod Płowcami 58 A w Sopocie. Wydarzenie
odbędzie się 18 maja, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domu
komunalnego przy ul. Malczewskiego 29 w grudniu 2016 r.

Jak się bawiliśmy na Sopockiej Majówce?
Prawie 43 tys. osób wybrało się na spacer na molo podczas długiego majowego
weekendu! Mimo niezbyt sprzyjającej aury frekwencja podczas imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych była imponująca.
W tym roku inspiracją była postać i twórczość Janusza Hajduna – pianisty i kompozytora, autora muzyki ﬁlmowej. Hajdunowi poświęcony był m.in. koncert
Hajdun/Staruszkiewicz „Dźwięk i kolor” czy „Maj zagra Hajdunem”, performance
studentów gdańskiej ASP i artystów ze Sﬁnksa700.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy rekreacyjno-sportowe dla rodzin,
zorganizowane m.in przez MOSiR i SKL. Aktywne spędzenie czasu proponowały też
Grodzisko i Muzeum Sopotu. Mimo chłodu odnotowano niemal 43 tys. wejść na molo
– prawie 3 tys. więcej niż rok wcześniej.
Imponującą frekwencją może pochwalić się Sopoteka, przez którą przewinęło się
niemal 1000 osób. W Państwowej Galerii Sztuki było ich ponad 700, a w Muzeum
Sopotu prawie 500. Trzeciomajowy występ zespołu Lao Che w Operze Leśnej
zobaczyło ok. 2,5 tys. osób.

Zapraszamy sopocian, uczniów sopockich szkół oraz wszystkie osoby, które chcą się
dowiedzieć skąd się bierze woda w kranie. W czasie zwiedzania będzie można poznać
sposób działania całej sieci wodociągowej w Sopocie. Na początek prezentacja studni
głębinowych, następnie budynek hali ﬁltrów, gdzie będzie mowa o procesie uzdatniania
wody, urządzeniach sterujących całym procesem technologicznym, a na zakończenie pokaz
płukania ﬁltrów.
Wejście na teren stacji w godz. 10.00-14.00. Zwiedzanie z pracownikiem AQUA-Sopot
w zorganizowanych grupach o każdej pełnej godzinie. Ze względów organizacyjnych
i ograniczonej liczby miejsc konieczna wcześniejsza rezerwacja: tel. 58 555 49 20 lub mail:
alicja.cegielska-majszak@aqua-sopot.com.pl, dominik.krzyminski@aqua-sopot.com.pl
Więcej informacji o Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na www.dniotwarte.eu.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w czwartek

– raz na miesiąc w piątek

Zdjęcia z wydarzeń Sopockiej Majówki na ostatniej stronie „Przepisu na Sopot”.
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Nasi rodacy z Kazachstanu
zamieszkają w Sopocie

Prace nad Studium
na ﬁniszu

Trzy rodziny polskiego pochodzenia przyjadą w tym roku do Sopotu. Pierwsza przeprowadzi się do
kurortu najpóźniej w lipcu. Z kazachską Polonią w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty prezydent
Sopotu spotkał się pod koniec kwietnia.

Uzyskanie terenów pod budownictwo, w szczególności komunalne,
żeby zatrzymać młodych ludzi w Sopocie oraz ograniczenie ruchu
w centrum Sopotu to najważniejsze wyzwania, które przyświecały
konstruowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Sopotu.
Na przełomie 2016 i 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Sopotu. Odbyło się 5 spotkań
z mieszkańcami, na których zachęcano do zgłaszania uwag do studium.
Zostały one szczegółowo rozpatrzone oraz przedyskutowane przez
radnych Sopotu. Część uwag traﬁła do projektu Studium, m.in.
zmniejszono teren przeznaczony pod rozbudowę cmentarza
komunalnego, zrezygnowano z dopuszczenia w studium możliwość
lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy przystanku
Sopot Wyścigi. Wciąż trwa dyskusja dotycząca wprowadzenia zabudowy
mieszkaniowej między ERGO ARENĄ a ul. Bitwy pod Płowcami.
– Wróciliśmy także do idei parkingów buforowych, szczególnie przy ERGO
ARENIE, z możliwością dowozu pasażerów w kierunku centrum
meleksami – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Widzimy
potrzebę dalszego ograniczania ruchu samochodów w mieście. Do
studium wpisaliśmy węzły transportowe w Kamiennym Potoku
i Wyścigach, by odciążyć centrum.
Do tej pory w Sopocie było tak, że dominowały albo funkcje tylko
turystyczne, albo biurowe, albo mieszkaniowe. Nowy, a coraz bardziej
popularny światowy trend w urbanistyce i architekturze polega na ich
mieszaniu.
– Dlatego dopuszczamy bardzo mały udział funkcji mieszkaniowej
w strefach turystycznych i w streﬁe osi administracji biznesu. Jednocześnie
stwierdziliśmy, że nie da się w Sopocie wybudować wysokich budynków
biurowych. Ale też patrząc, jak się rozbudowuje się gdańska Olivia
Business Centre, nie ma powodu, żeby je budować w kurorcie – dodaje
prezydent Karnowski.

Kolejne rodziny ﬁnalizują kwestie formalne w Kazachstanie i także jeszcze w tym roku przeprowadzą się
do Sopotu.
– Mamy moralny obowiązek pomóc tym ludziom i umożliwić im powrót do kraju – mówi Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu. – Miasto chce przyjąć kolejne rodziny, do sześciu w tym roku.
Prezydent Sopotu spotkał się z Polonią kazachską w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty oraz w mieście
Aktobe, skąd pochodzą pierwsze trzy rodziny, które przyjadą do Sopotu.
– Najważniejszym
zadaniem jest
możliwość zapewnienia repatriantom
pracy – dodaje prezydent Karnowski.
– Rozmawialiśmy
o tym, jakie zajęcia
wykonują, co mogą
robić.

fot. UMS

W ostatnich latach
Sopot przyjął do
siebie rodziny z Gruzji,
Ukrainy (rejon Donbasu) oraz właśnie
Kazachstanu.

Radosław Gruk, Konsul Generalny RP w Ałmaty, zaproponował także rozważenie organizacji letniego
wypoczynku dla dzieci kazachskiej Polonii w Sopocie.
– Co roku przyjmujemy dzieci z Białorusi, chętnie będziemy gościć także te z Kazachstanu – deklaruje
prezydent Sopotu. – Pokryjemy koszty pobytu i organizacji programu, druga strona weźmie na siebie
koszty transportu.

NASZ SAMORZĄD
/
fot. fotobank.PL / UMS

Sopocki Budżet Obywatelski.
To już 7. edycja
Do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono w tym roku 171 wniosków. Jest to już 7. edycja
i jak widać po liczbie zgłaszanych wniosków, zainteresowanie tą formą współdecydowania
o inwestycjach w mieście nie słabnie.
Zmienia się jednak ich charakter. Prócz remontów chodników i schodów, czy ustawienia spowalniaczy, w tym
roku po raz pierwszy pojawiły się wnioski, które mogą stać się ciekawymi programami miejskimi, np. założenie
10 ogrodów społecznych na terenie miasta lub wykonanie murali na ścianach budynków wzdłuż torów SKM.
Są także wnioski o otwarcie kolejnych domów sąsiedzkich oraz organizację różnego rodzaju zajęć.
Złożone wnioski zostaną ocenione pod kątem możliwości ich realizacji. Ostateczną listę projektów do
realizacji poznamy 30 czerwca.

Sopot przeciw
manipulacjom TVP
W związku z manipulacjami Telewizji Publicznej, łamaniem prawa
prasowego oraz działaniem niezgodnym z etyką dziennikarską
podczas przygotowywania materiałów dotyczących Sopotu,
sopocki magistrat wydał oświadczenie, że w najbliższym czasie
pracownicy Urzędu Miasta będą udzielać wypowiedzi na rzecz TVP
wyłącznie w programach emitowanych na żywo. We wszystkich
pozostałych przypadkach odpowiedzi udzielane będą wyłącznie
na piśmie.
Decyzja została podjęta w szczególności po:
– materiale o repatriantach z Kazachstanu, gdzie znalazła się
nieprawdziwa informacja jakoby Sopot wycofywał się z projektu
przyjęcia chory dzieci z Aleppo. W dniu poprzedzającym emisję
materiału dziennikarz otrzymał ustną informację, że Sopot potwierdza
deklarację przyjęcia chorych dzieci („Panorama” TVP3, 9 maja 2017 r.);
– niedopuszczeniu do udziału w programie na żywo „Studio Polska”
delegata Związku Miast Polskich, prezydenta Sopotu Jacka
Karnowskiego. Nie podając merytorycznych argumentów, szef redakcji
poinformował o braku zgody na udział prezydenta Karnowskiego
w dyskusji na temat samorządów (TVP Info, 6 maja 2017 r.);

gra w ZIELONE!

– braku bezstronności i rzetelności dziennikarskiej oraz braku
zachowania zasady równowagi stron w materiale „Kontrowersje wokół
parkingu w parku” („Panorama” TVP3, 8 maja 2017 r.).
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Nagroda dla Miniteki
Miniteka – przeznaczona dla najmłodszych ﬁlia Biblioteki Sopockiej
została doceniona wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie
„Inwestujemy w dzieci” na portalu Czasdzieci.pl. Oceniano pomysł,
jakość, estetykę wnętrz i funkcjonalność inwestycji publicznych
i niepublicznych dla najmłodszych w całej Polsce.

Rezydenci fotografują miasto
„W ramach Sopotu”
Po raz trzeci organizatorzy Festiwalu Fotograﬁi „W ramach Sopotu” zapraszają na rezydencje
artystyczne czołówkę polskich fotografów, z nadzieją na nawiązanie ich twórczego związku
z miastem. Rezydenci będą w Sopocie fotografować od 10 do 28 maja, a podsumowująca ich
działania wystawa i festiwal odbędą się w dniach 8-10 września.
W tegorocznym wydaniu sześcioro artystów-rezydentów opanuje miasto. Zgodnie z formułą festiwalu
wyłożoną na stronie www.wramachsopotu.pl, element „miasto-mieszkańcy” pozostaje rdzeniem
artystycznych zdarzeń. Grupę zaproszonych twórców, choć każdego z nich cechuje indywidualizm, łączy
wielowątkowe zaangażowanie w relacje społeczne. Kreatywne interakcje z mieszkańcami są więc wielce
prawdopodobne – ta sztuka będzie o Sopocie i dla sopocian.
Za dobór wybitnych nazwisk ponownie odpowiedzialny jest dyrektor artystyczny Tomasz Bergmann,
laureat rezydencji w partnerskim mieście Deauville z roku 2015. W najbliższych tygodniach w Sopocie
pracować będą: Zuza Krajewska, Ilona Szwarc, Adam Lach, Kuba Dąbrowski, Rafał Milach oraz Tadeusz
Rolke – gość specjalny festiwalu.
Ponownie możemy liczyć się z autorską interpretacją miasta, dokonaną przez wyjątkowe osobowości.
Efekty ich rezydencyjnej pracy obejrzymy we wrześniu, w trakcie bogatego w artystyczne wydarzenia
Trzeciego Festiwalu Fotograﬁi „W ramach Sopotu”. Jedna z najważniejszych cech festiwalu, jego
interakcyjność, stwarza możliwość kontaktu z twórcami podczas spotkań autorskich. Natomiast już teraz
bliżej z artystami można zapoznać się na stronie festiwalu. A być może i w cztery oczy, na ulicach Sopotu.
Bądźmy uważni, oni już tu są i nas obserwują…

fot. Miniteka

Miniteka to ﬁlia Biblioteki Sopockiej otwarta po remoncie w 2016 r.,
przeznaczona dla najmłodszych użytkowników. Regały książek to nie
wszystko. Puzzle, komiksy, klocki, planszówki, ﬁlmy, audiobooki... Cztery duże,
przytulne, kolorowe pomieszczenia, pozwalające na tworzenie bogatego
programu dla dzieci. Jest miejsce do zabawy, zajęć ruchowych i plastycznych,
wygodne poduchy dla dzieci na spotkania autorskie, projekcje ﬁlmów
i przedstawienia teatralne w teatrzyku Pacynka.
Pomieszczenia Miniteki zostały w zaprojektowane przez bibliotekarki, które
brały także udział w pracach remontowych i dekoracyjnych. Jak bardzo
potrzebne było to przedsięwzięcie, obrazują liczby: w 2016 roku w Minitece
odbyło się 208 wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, w których
wzięło udział 4079 małych uczestników.

fot. Jacek Piotrowski

Naukowe opowieści o morzu
Już po raz dziesiąty Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk wraz ze środowiskiem naukowym Trójmiasta
zapraszają na Sopocki Dzień Nauki w ramach XIV
Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 27 maja na stoiskach na
Placu Przyjaciół Sopotu będzie można wszystkiego
dotknąć, spróbować, zapytać, obejrzeć animacje,
porysować, wygrać nagrody oraz otrzymać ciekawe
materiały dydaktyczne.
W ostatni weekend majowy na stoiskach pod namiotami, przy
fontannie na placu Przyjaciół Sopotu, będzie wiele atrakcji
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
Zapowiada się intrygująco. Wystarczy spojrzeć na niektóre
tytuły prezentowanych (piętnastu) zagadnień: „Wędrówka po
Bałtyku”, „Woda, światło dźwięk”, „Lekcja chemii morza”,
„W świecie morskich eksperymentów”, „Morscy odkrywcy”,
„Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego”, „Porozmawiajmy
o morzu” czy też „Wszystkie oblicza ekonomii”, „Metody
monitorowania uszkodzeń w konstrukcjach inteligentnych”,
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„Mobilne kariery naukowców w Europie”, „Symulacje
komputerowe w mechanice płynów” oraz „Archeologia
eksperymentalna. Garncarstwo”.
Imprezy towarzyszące: wystawa zdjęć morskich i pokaz ﬁlmu
„AREX 2016 – 30. ekspedycja badawcza w rejon Spitsbergenu
Instytutu Oceanologii PAN w obiektywie Telewizji TASK”
– propagowanie pracy oceanologa na statku badawczym;
wykład nt. „Praktyk wobec zwierząt” – uwrażliwiający na
dobrostan zwierząt w różnych perspektywach.
Uczestnicy festynu: Instytut Oceanologii PAN, Wydział
Ekonomiczny UG w Sopocie, Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
Sopockie Towarzystwo Naukowe, Telewizja TASK. Patronat
honorowy: Prezydent Miasta Sopotu
X Sopocki Dzień Nauki, 27 maja, godz. 10.00-16.00, Plac
Przyjaciół Sopotu. Program i szczegóły dostępne na
stronie: iopan.gda.pl
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Opera Leśna z gwiazdami, czyli Polsat
SuperHit Festiwal 2017

Chóry wychodzą na ulice.
W Sopocie rusza Mundus Cantat
Już od 15 maja Sopotem po raz kolejny zawładnie śpiew chóralny – rusza 13.
edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat. Chóry z całego
świata wkroczą w przestrzeń miejską i podzielą się swoją pasją do śpiewu ze
słuchaczami, często przypadkowymi.

W ostatni weekend maja oczy wszystkich
widzów skierowane będą na Sopot. W przepięknej Operze Leśnej od 26 do 28 maja
odbędzie się Koncert Platynowy, jubileuszowe
koncerty T. Love i Ewy Farnej, Radiowy Przebój
Roku oraz mistrzowie kabaretów! To i jeszcze
więcej podczas Polsat SuperHit Festiwal 2017.

Największy festiwal chóralny na Pomorzu trwać będzie do 20 maja. O Grand Prix oraz
statuetkę Sopockiej Mewy powalczą zespoły m.in. z Kolumbii, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz
Polski. Chóry zmierzą się w trzech kategoriach muzycznych – muzyka sakralna, muzyka
świecka oraz jazz, gospel i spirituals.

Pierwszego dnia festiwalu na deskach Opery Leśnej spotkają się muzyczne gwiazdy,
których płyty pokryły się platyną, a 35 lat na szczycie rynku muzycznego świętować
będzie rockandrollowy Muniek Staszczyk z zespołem T.Love. W sobotę najpopularniejsi
wykonawcy, których piosenek słuchamy w radio, wystąpią w koncercie „Radiowy Przebój
Roku”. Będzie też okazja do celebrowania 10. scenicznych urodzin Ewa Farnej, jednej
z najmłodszych i największych gwiazd muzycznych Polski i Czech. Farna ma w dorobku
artystycznym 9 albumów, w tym 4 czeskojęzyczne, niemal 40 muzycznych nagród,
kilkanaście platynowych przebojów.

Organizatorzy Mundus Cantat starają się dotrzeć także do każdego słuchacza, także
przypadkowego i pokazać mu, że śpiewanie w chórze może być pasjonujące i nie ma nic
wspólnego z nudą. Dlatego 18 maja o godz. 16.30 ul. Bohaterów Monte Cassino
przejdzie rozśpiewana Parada Chórów, która zakończy się koncertem Muzyka Narodów
w Muszli Koncertowej przy molo. Usłyszmy wszystkich uczestników tegorocznego
festiwalu i będziemy mogli wybrać swoich faworytów.
Na wszystkie wydarzenia, oprócz koncertu ﬁnałowego oraz Mistrzowskich Warsztatów
Chóralnych, wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji o programie i biletach na stronie
www.munduscantat.pl.

Oprócz nich w Sopocie
wystąpią m.in.: Michał
Bajor, Alicja Majewska,
Anna Wyszkoni, Agnieszka
Chylińska, Ania Dąbrowska, Dżem, Sylwia Grzeszczak, Piersi, Sarsa, Michał
Szpak, Beata Kozidrak,
Margaret, Ewelina Lisowska, Natalia Szroeder,
Natalia Nykiel, Grzegorz
Hyży, Feel i Video.
Zgodnie z tradycją w niedzielę pojedynki na żarty
stoczą mistrzowie
najlepszych polskich
kabaretów.

Ewa Farna, fot. mat. pras.

Zespół Adila z Gruzji, fot. mat. pras.

LITERATURA I TEATR /
Festiwal Literatury i Teatru
Between.Pomiędzy
VIII Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy
rozpoczął się w Sopocie 15 maja. Temat
przewodni tej edycji to: „Short forms. Fragmenty”.
Wszystkim działaniom prowadzonym w ramach
festiwalu przyświeca jeden pomysł – by badania nad
literaturą i teatrem prowadzone na Uniwersytecie
Gdańskim wprowadzać w sposób praktyczny
w przestrzeń publiczną.
Between.Pomiędzy promuje współpracę między
doświadczonymi badaczami i uznanymi artystami
a studentami, doktorantami, teatrami studenckimi
oraz kołami naukowymi. W programie festiwalu
znajdą się m.in. spektakle teatralne, spotkania
autorskie z pisarzami, warsztaty teatralne, ﬁlmy,
happening, słuchowisko radiowe.
Nowością są w tym roku koncerty (Przemek
Dyakowski, Julian Wolfreys, Kuba Wójcik's Threak) oraz
wystawy obrazów (Katarzyna Swinarska) i fotograﬁi
(Karolina Trapp). Festiwal Between.Pomiędzy potrwa
do niedzieli 21 maja. Więcej na www.between.org.pl.
www.pinterest.com/sopot

Matin Caparros w Sopocie
Miłośnicy literatury, zwłaszcza literatury faktu, będą mieli niebawem swoje święto.
23 maja w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie okazja do spotkania z autorem
jednej z ważniejszych książek non-ﬁction ostatnich lat. Martin Caparros, argentyński
dziennikarz, pisarz i podróżnik, autor „Głodu” będzie gościem zapowiadającym
hiszpańskojęzyczną edycję Literackiego Sopotu.
„Głód” to jedna z wielu napisanych przez Caparrosa
książek, kto wie, czy nie najważniejsza. Autor
w reporterskim stylu, w porywający sposób
pokazuje historię człowieka i wpisany w tę historię,
tytułowy głód. Caparros dowodzi, że to, co od
wieków jest problemem większej części ludzkości,
jest również jednym z najważniejszych czynników
kształtujących naszą cywilizację. Głód stoi u podstaw rozwoju… wszystkiego, od gospodarki
i rolnictwa, po sztukę i ﬁlozoﬁę.
Spotkanie z Martinem Caparrosem w Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie we wtorek 23 maja, o godz.
18.00. Wstęp jest wolny.
Informacje o autorze i książce są dostępne na
stronie www.wydawnictwoliterackie.pl.

fot. www.wydawnictwoliterackie.pl
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SOPOCIANIE

Muzeum Sopotu

Mieszkańcy w sopockim albumie

Oranżada z Niemenem

Czym leczyli się sopocianie?

Grzegorz Krzyżowski

Niesamowity eksponat traﬁł do Muzeum Sopotu. Jeden
z mieszkańców kurortu przekazał placówce pochodzący
z końca XIX w. rejestr leków.
To spis medykamentów sprzedawanych wówczas w jednej
z najstarszych sopockich aptek „Pod Orłem”. Dzięki niemu
będziemy mogli lepiej poznać stan zdrowia sopocian
i turystów odwiedzających miasto.

Fot. Muzeum Sopotu

Pospaceruj po Sopocie
Muzeum Sopotu zaprasza 27 maja na kolejny spacer historyczny, tym razem pod hasłem
„Eklektyczny Sopot. Od molo do Opery Leśnej”. Zbiórka pod muzeum o godz. 11.00.
Trasa będzie wiodła od molo do Opery Leśnej. Uczestnicy poznają historię zabudowy kurortu
i najciekawsze realizacje czołowych sopockich architektów. Uzupełnieniem będą ciekawostki związane
z dziejami budynków i ich mieszkańcami. Udział w spacerze jest bezpłatny.
Muzeum Sopotu
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot,
tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.muzeumsopotu.pl

Następny z cyklu spacerów, pod hasłem
„Sopot śladami ewangelików” ruszy spod
Muzeum Sopotu 24 czerwca. Początek
również o godzinie 11.00.

Noc Muzeów 2017
Nocne zwiedzanie muzeów, galerii i innych instytucji to okazja, by odkryć ulubione miejsca na
nowo. Niezwykłych przeżyć dostarczają i atmosfera, i przygotowane atrakcje, często niedostępne
dla zwiedzających na co dzień. W tym roku odkrywanie tajemnic w muzeach odbędzie się w nocy
z 20 na 21 maja. Oto co w Noc Muzeów 2017 będzie się działo w Sopocie:
Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2 (wstęp 1 zł)
ź

godz. 19.00-20.00 – warsztaty dla dzieci w wieku 6- 12 lat Smakuj Sztukę z Joanną Rusinek na wystawie
Colours of Art. Kolekcja Svetlik Art Foundation; zgłoszenia na: wystawy@pgs.pl z dopiskiem Smakuj
Sztukę

ź

godz. 22.00-24.00 – nocne warsztaty dla młodzieży od 15 roku życia i dorosłych z rysunku z Danielem
Cybulskim; zgłoszenia na: wystawy@pgs.pl z dopiskiem Nocne warsztaty

ź

godz. 19.30-20.30 – „Duchy w Galerii”, gra dla dzieci w wieku 8-13 lat; zgłoszenia na wystawy@pgs.pl
z dopiskiem Nocne warsztaty

ź

godz. 20.30, 22.00 – oprowadzania po wystawach: Łódź Kaliska „Parada wieszczów”, „Colours of Art”
Svetlik Art Foundation, Krystyna Piotrowska „Jest, czego nie ma”, Fotograﬁa Dzikiej Przyrody 2016

ź

godz. 19.00-1.00 – otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych w holach PGS.
Muzeum Sopotu, ul. ks. J. Poniatowskiego 8 (wstęp wolny)

Sopockie muzeum zaprasza w godz. 19.00-1.00 na święto ulicy Józefa Poniatowskiego. Walery
Amrogowicz, rodzina Claaszenów, państwo Fabiani – to tylko niektóre z osób, których losy były związane
z ulicą, przy której mieści się placówka. W programie m.in. pokaz historycznych zdjęć i prezentacja ﬁlmu
z Ruth Koch. Będzie również można zwiedzić wnętrza mieszczańskie z początku XX w., a nawet... poczuć
się mieszkańcem domu. Na wszystkich gości: sąsiadów, mieszkańców Sopotu i Trójmiasta czy turystów
spędzających nad morzem urlop czekać będzie słodki poczęstunek i napoje.
Skansen Archeologiczny Grodzisko, ul. Haﬀnera 63 (wstęp wolny)
Noc Muzeów na sopockim Grodzisku to niepowtarzalna okazja do spotkania z przeszłością – od godz.
19.00 do 1.00 będzie dużo warsztatów, pokazów dotyczących okresu wczesnego średniowiecza i epoki
kamienia. Na tę wyjątkową noc przybędą grupy rekonstruktorów, którzy przybliżą zwiedzającym realia życia
na średniowiecznym grodzie.
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. J. Czyżewskiego 12 (wstęp wolny)
W godz. 19.00-1.00 można wybrać się na nocne zwiedzanie klasycystycznego Dworku Sierakowskich,
należącego do najstarszych zabytków budownictwa sopockiego. Podczas Nocy Muzeów wszyscy
zwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę malarstwa, ceramiki i gobelinów Gertrudy KuziemskiejWilczopolskiej.
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Moja mama Wanda z domu Dzięcioł urodziła się w 1925 r. Warszawie. W 1944
mama i jej starsza siostra walczyły w Powstaniu Warszawskim. Po upadku
powstania mama traﬁła do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, potem do
Ravensbrück i Buchenwaldu. Była tam kilka miesięcy, ale bardzo ją to
wycieńczyło. Po wojnie komisja Czerwonego Krzyża chciała ją wysłać na
rehabilitację do Szwecji, ale mama się nie zgodziła. Okazało się, że jej siostra
mieszka w Sopocie na Chodowieckiego i mama tu do niej przyjechała.
W maju 1946 r. w Stutthoﬁe zorganizowano uroczystości związane z rocznicą
wyzwolenia obozu. Mama szła w pasiaku w grupie osób z tabliczką „Sopot”. Po
powrocie mama wyprała pasiak i wywiesiła do wysuszenia, wtedy ktoś go
ukradł. Rodzice pobrali się w 1947 r. w Sopocie w kościele Serca Jezusowego.
Moje pierwsze wspomnienia sopockie dotyczą lat dziecięcych. Pamiętam jak
lubiłem siadać na śmietnikach w kształcie rybek, które stały przy urzędzie
miasta. Nie chodziliśmy całą rodziną na spacery do centrum miasta, raczej do
lasu, by odpocząć od zgiełku. Chociaż w tamtych czasach al. Niepodległości,
przy której mieszkaliśmy, była cicha. Moje podwórko to był skwerek z malutkim
ogródkiem, w którym stała grusza. Nauczyłem się tam jeździć na rowerze.
Pamiętam też sklepik spożywczy w kamienicy pod numerem 718, w którym
pracował starszy pan ubrany zawsze w granatowy fartuch. Stał tam owoskop,
którym prześwietlało się jajka.
Chodziłem do „Jedynki”, przy Armii Krajowej. Pamiętam moją pierwszą dwóję.
Musiałem zrobić rysunek – moja droga do szkoły. Ale cóż miałem zrobić, skoro
tak blisko mieszkałem. Narysowałem dach sklepu, śmietnik i kawałek podwórka.
Dostałem dwóje i pamiętam czułem się wtedy bardzo skrzywdzony.
W szkole pani chciała urządzić kącik historyczny i dzieci przynosiły różne rzeczy.
Jakieś banknoty, monety, ale też mnóstwo militariów, nawet karabin
maszynowy. Jeden kolega usiadł z tym karabinem i hełmem na głowie w oknie
i ktoś wezwał milicję. Przyjechali i zabrali cały ten depozyt.
Z racji, że szkoła miała numer 1, to
zawsze rozpoczynała pochód na
1 maja. Zaczynało się na molo. Jak
kończyliśmy, to przy cukierni Roma
oglądałem sobie sportowców, którzy
byli zawsze na końcu, a to dla mnie
było najciekawsze. Sopockie pochody
trwały około 45 minut, więc były
bardzo krótkie.
Chodziliśmy bardzo często na plażę.
Spędzaliśmy tam całe dnie. Kiedyś
poszedłem sobie pospacerować
i traﬁłem do Non Stopu. Akurat miał
próbę Niemen. Znałem go, bo moja
kuzynka słuchała jego i Skaldów.
Niemen śpiewał „Pod Papugami”,
ja sobie też śpiewałem. On do mnie
podszedł i postawił mi oranżadę,
zapytał czy lubię jego piosenki. Moja
siostra biegała wszędzie po plaży –
bała się, że się utopiłem, a ja piłem
oranżadę z Niemenem.

Fot. Rodzina Krzyżowskich
fot. Muzeum Sopotu

Całość opowieści pana Grzegorza oraz historie innych sopocian znaleźć
można w Encyklopedii Sopocian na www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Zapraszamy obecnych i dawnych mieszkańców Sopotu do
udziału w projekcie Sopocianie – Opowiedz nam swoją historię.
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
81-724 Sopot, tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31

www.sopocianie.muzeumsopotu.pl
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ŻEGLARSTWO /

Sopot Catamaran Cup 2017

ERGO Hestia Żeglarski Puchar Trójmiasta

Pierwsze w tym sezonie zaliczane do Pucharu Polski regaty Sopot Catamaran Cup
zostały rozegrane 2 i 3 maja. Na starcie stanęło blisko 30 załóg z całej Polski.
Zawodnicy rywalizowali w klasach: A-class, Hobie Cat 16 Spi, Open i F18.

Sopockie molo będzie punktem startowym rozgrywanego w ostatni weekend
maja ERGO Hestia Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. Regaty, które odbędą się
w dniach 26-28 maja, zaliczane są do cyklu Pucharu Bałtyku Południowego.

Regaty były ostatnim testem dla Catamaran Youth Team Poland przed zbliżającymi się
eliminacjami do Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISAF. Natomiast dla zawodników Aclass był to ważny sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które w tym roku odbędą się
w Sopocie w dniach 19-26 sierpnia 2017 r.

Biuro Regat zlokalizowane będzie tuż przy sopockim molo w Informacji Turystycznej,
gdzie zapisów do będzie można dokonać już od 25 maja. 26 maja odbędzie się trening
z analizą zorganizowany przez North Sails. Będzie to doskonała okazja do sprawdzenia
się przed sobotnimi wyścigami.

Pierwszego dnia regat, przed startem, przy sopockim molo odbyła się widowiskowa
parada katamaranów, którą podziwiały tłumy widzów, spędzających majowy weekend
w kurorcie.
Regaty zorganizował klub żeglarski UKS Navigo. Pełne wyniki na stronie
www.katamaran.sopot.pl.
A- class
1.Jakub Surowiec
2. Maciej Żarnowski
3. Jacek Noetzel
Hobie Cat 16
1. Tymoteusz Cierzan, Oskar Niemira
2. Zuzanna Szadziul, Wojciech Kaczmarek
3. Maja Niemira, Szymon Cierzan
F-18
1. Krzysztof Bassak, Piotr Siciński
2. Michał Surowiec, Jurek Białek
3. Arek Piernicki, Piotr Prusiecki

fot. Małgorzata Noetzel

Open
1. Jarosław Wachowiak, Marek Śmiglak
2. Paulina Kałuszyńska, Maciej Trocha
3. Kacper Surowiec, Alex Wysocki

fot. mat. pras.

Z każdym dniem przybywa żeglarzy, którzy wezmą udział w wydarzeniu. Wśród nich
Mateusz Kusznierewicz, który wystartuje w klasie OPEN dla jachtów powyżej 11 metrów.
– ERGO Hestia Żeglarski Puchar Trójmiasta to regaty, w których startuję od pierwszej
edycji – mówi mistrz olimpijski. – Co roku zapraszam do mojej załogi osoby nie związane
na co dzień z żeglarstwem. Liczę na to, że pogoda dopisze i Zatoka Gdańska znów na
trzy dni zapełni się jachtami z całej Polski

fot. Małgorzata Noetzel

Zgłoszeń dokonywać można na stronie www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl. Wyścigi
rozegrane zostaną w klasach: ORC, KWR, Open – do 9 metrów, Open – od 9 do 11
metrów, Open – powyżej 11 metrów oraz Wielokadłubowce powyżej 6 metrów.
Przyznana zostanie także nagroda specjalna dla załogi, która wygra najwięcej wyścigów
w klasie ORC. Trofeum można podziwiać w holu głównym w siedzibie partnera
tytularnego regat – spółki ERGO Hestia.
Więcej: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl i facebook.com/ZeglarskiPucharTrojmiasta

TENIS /

KOSZYKÓWKA I SIATKÓWKA /

Zaśpiewaj hity z serialu „Rodzina Treﬂików”
Rusza pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu
„Muzyczne ABC z Rodziną Treﬂików”. Wystarczy mieć
od 6 do 12 lat i pochwalić się swoim talentem,
śpiewając jedną z piosenek „Rodziny Treﬂików”,
a także dowolnie wybrany polski utwór.
Zgłoszenie, wraz z dwoma nagraniami należy nadesłać
do dnia 19 maja 2017 r. mailowo na adres
kontakt@rodzinatreﬂikow.com lub na adres: Game Time,
pl. Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot, z dopiskiem „Muzyczne
ABC z Rodziną Treﬂików” (zgłoszenie można także
dostarczyć osobiście). Finał konkursu odbędzie się 4 czerwca w Ergo Arenie. W czasie ﬁnału wystąpi Margaret.
Gościem będzie również Radek Brzózka i „Jak to działa”,
a także dzieci z Teleranka.
www.instagram.com/miasto_sopot

Charytatywny turniej
na kortach Sopot Tenis Klubu
Amatorzy tenisa, a zwłaszcza seniorzy wybrzeżowych
klubów, a także kibice powinni wybrać się w sobotę 20
maja na korty STK przy ul. Ceynowy, na charytatywny
turniej tenisowy. Rozgrywki prowadzone będą
w systemie gier podwójnych i podwójnych mieszanych.
Organizatorki – Lions Club Gdańsk Amber – zapraszają
również na towarzyszący turniejowi piknik sportowotowarzyski z dodatkowymi atrakcjami (m.in. pieczonym
dzikiem). Celem jest wsparcie leczenia oka 2,5-letniego
Franka chorującego na nowotwór.

fot. Treﬂ Sopot

Impreza odbędzie się 20 maja, start o godz. 10.00. Kortów
tenisowych użyczy Sopot Tenis Klub.
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

fot. fotobank.PL / UMS

Maj zagrał Hajdunem
Postaci i twórczości Janusza Hajduna poświęcony był performance
plastyczno-muzyczny studentów gdańskiej ASP i artystów ze Sﬁnksa700.
Wystąpili oni 2 maja w Wąwozie Majkowskiego.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

Błonia były 1 maja areną Europejskiego Pikniku Sportowego. Dzieci i młodzież walczyły m. in. w Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Eurodeputowanego Janusza Lewandowskiego.

Dużo emocji przyniósł także majówkowy turniej w kapsle na trasie Sopot – Zakopane
rozegrany 1 maja na sopockiej plaży. Startowały i dzieci, i dorośli.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

Na willi Bergera 2 maja zostały wyświetlone obrazy zainspirowane muzyką Janusz Hajduna.
Obrazy wykonali studenci Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej ASP.

Skansen Archeologiczny Grodzisko zaprosił 3 maja na dzień słowiański – były zajęcia i warsztaty dla dzieci, inscenizacja historyczna i gawędy przy ognisku.

Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.fotobank.pl
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