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Dzień dziecka w Sopocie
Atrakcje kulturalne i sportowe
Fot. Fotobank.PL/ERGO ARENA
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NOWE PYLONY I TABLICE W SOPOCIE

SOPOCKIE DNI SENIORA

CISZA PRZED BURZĄ...

Mieszkańcy i turyści mogli zauważyć pojawiające
się w różnych punktach miasta nowe znaki
informacyjne. To elementy Systemu Informacji
Miejskiej (SIM), który obejmie cały Sopot
i dostarczy podstawowych informacji o nazwach
ulic, atrakcjach turystycznych, instytucjach
kultury
czy
kategoryzowanych
hotelach
i campingach.

Od 10 do 14 czerwca odbędą się w kurorcie
Sopockie Dni Seniora. Każdy dzień ma swój
temat: aktywność obywatelska, bezpieczeństwo,
edukacja, aktywność ﬁzyczna, zdrowie i kultura.
W różnych punktach miasta zapraszamy na
pokazy, warsztaty, spotkania informacyjne,
koncerty, festyny, aktywności sportowe, a także
stoiska wystawiennicze z ofertą dla seniorów.

Nowa wystawa w Muzeum Sopotu poświęcona
będzie sytuacji w kurorcie w ostatnim sezonie
letnim przed wybuchem II wojny światowej.
Co może się wydawać zaskakujące, życie
mieszkańców Sopotu toczyło się wówczas
niemal normalnym trybem. Wernisaż wystawy
odbędzie się 18 maja o godz. 19.00. Wstęp jest
wolny.
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Rowerowy Maj w Sopocie
Po długim weekendzie majowym, w Sopocie rozpoczęła się 4. edycja kampanii
Rowerowy Maj. W akcji wezmą udział sopoccy uczniowie, przedszkolaki
i nauczyciele, którzy dojeżdżając do swoich szkół i przedszkoli rowerami. Będą oni
rywalizować o miano najbardziej rowerowej placówki w Sopocie.
Zasady kampanii są proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce zwiększa szanse
na zwycięstwo swojej placówki oświatowej. Jak co roku, dla najlepszych szkół, przedszkoli,
klas i rowerzystów przewidziano nagrody.

Piękne posesje i balkony
– zgłoś się do konkursu
Jak co roku, Urząd Miasta Sopotu zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na
najładniejszą posesję. Zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w konkursie
przyjmowane są do 31 lipca.
Udział w 27. edycji konkursu mogą wziąć mieszkańcy Sopotu – indywidualnie lub jako
wspólnoty mieszkaniowe oraz różne instytucje, w tym podmioty gospodarcze zlokalizowane
w Sopocie. Celem konkursu jest upiększenie kurortu, podniesienie jego walorów
estetycznych, by było to zielone i przyjazne miasto. Wielobarwnie ukwiecone balkony,
estetycznie zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia, odnowione elewacje, to
efekty pracy sopocian, które poprawiają wygląd nie tylko najbliższego otoczenia posesji, ale
i całego naszego, zielonego miasta.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W ubiegłym roku uczestnicy sopockiego Rowerowego Maja wykonali ponad 37 tys.
przejazdów, „wykręcając” w ten sposób jeden z najlepszych wyników w Polsce. Sopocianie
zajęli piąte miejsce na trzydzieści miast. To dało także drugi wynik na Pomorzu.
Tegoroczny Rowerowy Maj w Sopocie będzie prawdopodobnie rekordowy pod względem
liczby uczestników. W kampanii może wziąć udział nawet 2600 dzieci i młodzieży z 12
placówek oświatowych.
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Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących
uchwał:
ź

ź

Nr V / 97 / 2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Bema i Bohaterów Monte
Cassino w mieście Sopocie (symbol planu C-1/07a),
Nr V / 98 / 2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic: Jana
Sobieskiego i Bolesława Chrobrego w mieście Sopocie (symbol planu M-7/05a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planu i prognoz oddziaływania
na środowisko do 31 maja 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: Wydział Urbanistyki
i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie
Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

I miejsce w kategorii Posesji Indywidualnych 2018 - ul. Karlikowska 10/2 Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas oceny zgłoszeń będą brane pod uwagę następujące elementy:
różnorodność nasadzeń gatunków,
ź harmonijne wkomponowanie się w otoczenie,
ź wykorzystanie gatunków wymagających większej liczby zabiegów pielęgnacyjnych,
ź prace remontowe małej architektury,
ź nawiązanie do tradycji dawnych sopockich ogrodów posesyjnych,
ź podejmowanie wspólnych zbiorowych działań na posesjach.
ź

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie zdjęcia zgłaszanej posesji
lub balkonu. Na podstawie przeglądu zdjęć komisja konkursowa dokona wstępnej oceny.
Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę ﬁrmy oraz dokładny
adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć za
pośrednictwem internetu, osobiście lub pocztą zwykłą na adres: Wydział Inżynierii
i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704
Sopot, adres mailowy: inzynieria@sopot.pl
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 lipca.
Regulamin konkursu - stronie www.sopot.pl. Dodatkowe informacje: tel. 58 521 37 94.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

Więcej na www.sopot.pl
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Nowe znaki informacyjne
w Sopocie

Rondo 4 czerwca 1989
na granicy Gdańska i Sopotu

Mieszkańcy i turyści mogli zauważyć pojawiające się w różnych punktach miasta nowe
znaki informacyjne. To elementy Systemu Informacji Miejskiej, który obejmie cały Sopot
i dostarczy podstawowych informacji o nazwach ulic, atrakcjach turystycznych,
instytucjach kultury czy kategoryzowanych hotelach i campingach.

Rady Miast Gdańska i Sopotu podczas połączonych sesji na ERGO ARENIE podjęły
decyzje o nadaniu rondu przy hali nazwy „Rondo 4 czerwca 1989 roku”.

Sopocki SIM jest autorskim projektem dedykowanym Miastu Sopot, zaprojektowała go ﬁrma
Świerszcze. Wszystkie tablice, słupy, pylony mają spójną uporządkowaną formę. Prace projektowe
poprzedzone były analizą architektury miasta i typograﬁi występującej w przeszłości na tablicach
w przestrzeni miejskiej. Chodziło bowiem o stworzenie systemu zindywidualizowanego, co widać
w oryginalnej czcionce i specjalnie zaprojektowanych ikonach. Inspiracją dla kształtowania
poszczególnych elementów było skojarzenie z wiatrem i jego siłą, a gama kolorów pojawiająca się
w całym Systemie Informacji Miejskiej jest inspirowana kolorystyką Zatoki Gdańskiej. Dzięki
zastosowanej kolorystyce nośniki wtopią się w otoczenie, a jednocześnie utworzą punkty
orientacji w przestrzeni.
W skład systemu, podzielonego na trzy sektory: dla ruchu pieszego, drogowego oraz drogowego
„dużego” (al. Niepodległości), wchodzą różne nośniki z komunikatami wizualnymi, m.in. tablice
z nazwami sopockich ulic, numerami domów, pylony z mapą pokazującą lokalizację oraz
odległość do najbliższych atrakcyjnych miejsc, teatrów, muzeum czy hoteli. Odwiedzający Sopot
goście znajdą czytelną dwujęzyczną (również w języku angielskim w ruchu „pieszym”) informację
wraz z ikonami, dzięki której będzie im łatwiej odnaleźć się w przestrzeni miejskiej i dotrzeć do
konkretnych miejsc.

Dzień 4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii najnowszej
Polski. W efekcie obrad Okrągłego Stołu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo
wolne wybory do Parlamentu. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesny stopień
klęski komunistycznej władzy doprowadziły do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej.
Nowo wybrany parlament znowelizował konstytucję, wykreślając m.in. postanowienia
o kierowniczej roli PZPR
oraz dokonując zmiany
nazwy państwa z Polski
Rzeczypospolita Ludowa
na Rzeczypospolita Polska.
– W roku 1980 nastąpił
pierwszy wielki, jak się
okazało nieodwracalny w
skutkach, zryw do wolności – mówił podczas
Fot. Fotobank.PL/UMS
sesji Aleksander Hall,
uczestnik obrad okrągłego stołu. – I 1989 rok to było tylko i aż dokończenie tego wielkiego
dzieła, a 4 czerwca to największa data roku 1989.
– Tysiącletnia historia Polski to wiele zwycięstw, bitew i powstań. Jednak taki rok, jak 1989, który
promieniował zrzuceniem jarzma komunizmu w całej Europie – wzorem Polski, nie zdarzał się
w naszej historii często – powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski. – Bez przelewu krwi udało
się dokonać czegoś wielkiego. Dla nas, dla Pomorzan, pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego
rozpoczął wielkie przemiany. Rok później odbyły się pierwsze wybory demokratyczne do rad miast,
odmieniła się nasza rzeczywistość i spełniły marzenia o wolnej Polsce.

Montaż SIM-u (pylony,
tablice z nazwami ulic,
atrakcji turystycznych
i h o t e l i ) , k t ó re g o
elementy wykonały
ﬁrmy: UTAL sp. z o.o.
i GZD sp. z o.o. sp.k.,
p o t r w a d o ko ń c a
czerwca.

Hymnem uczcimy trzydziestolecie wolności
Ogólnopolskim akcentem obchodów „Święta Wolności i Solidarności”, czyli
30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, będzie w całej Polsce wspólne
odśpiewanie hymnu narodowego. W Sopocie spotykamy się 4 czerwca o godz. 12.00
na Placu Przyjaciół Sopotu.
Po śpiewaniu zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej fotoreporterów „Gazety
Wyborczej” i Festiwalu Fotograﬁi „W Ramach Sopotu". Zaprezentujemy 31 zdjęć
z 1989 r., dokumentujących życie codzienne, ale też wydarzenia polityczne, które na
stałe zapisały się w naszej pamięci.

Jego koszt to kwota
2 276 846,85 zł brutto.
Fot. UMS

20. rocznica wizyty Papieża
Jana Pawła II w Sopocie
Kontynuując pamięć historyczną związaną ze spotkaniem Papieża z sopocianami
w 1999 r. zapraszamy na obchody 20. rocznicy tej wizyty, które odbędą się w dniach 5-8
czerwca.
Program obchodów:
ź

5 czerwca – nabożeństwo przy krzyżu
(ul. Polna)

ź

7 czerwca, godz. 18.45 – Koncert Papieski
w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot; kościół św. Jerzego,
wstęp bezpłatny

ź

8 czerwca, godz. 10.30 – Spacery
turystyczne Sopockim Szlakiem Papieskim; trzy trasy, miejsca zbiórek: przed
Muzeum Sopotu, przed kościołem św.
Bernarda, przed kościołem Zesłania
Ducha Świętego; udział bezpłatny

Na murze kościoła św. Jerzego odsłonięta
zostanie wystawa dotycząca wizyty Papieża
przed 20 laty. Dla uczniów przygotowano grę
miejską pod nazwą „Śladami Jana Pawła II”.

Fot. materiały promocyjne

www.facebook.com/MiastoSopot

Więcej szczegółów dotyczących programu
znajdzie się na stronie www.sopot.pl.

Sopocki Budżet Obywatelski – mieszkańcy
zgłosili blisko 200 projektów
Zakończył się etap zgłaszania wniosków w tegorocznej
edycji budżetu obywatelskiego. Do końca kwietnia
mieszkańcy złożyli 193 pomysłów na projekty. Liczba
ta może się jeszcze zwiększyć, jeśli wniosek został
przesłany pocztą tradycyjną w ostatnich dniach
kwietnia. Ale już teraz widać, że sopocianie są
zainteresowani uczestniczeniem w zmienianiu
swojego miasta.
Do tej pory, przez osiem lat funkcjonowania pierwszego w Polsce Budżetu Obywatelskiego,
w Sopocie zrealizowanych zostało ponad 160 inwestycji i zadań za łączną kwotę ponad
30 mln zł.
W tym roku wśród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów znalazły się m.in.:
sopocka Strug ARTnia – miejsce do majsterkowania i nie tylko (w Domu Sąsiedzkim
Alternatywy 5 w Kamiennym Potoku),
ź Sopockie centrum rehabilitacji dzieci z pierwszej linii działań wojennych z Mariupola,
ź Turystyczny dom mobilny dla sopocian niepełnosprawnych intelektualnie
ź ścieżka edukacyjna na hipodromie,
ź recykling puszek aluminiowych,
ź orkiestra promenadowa,
ź butelkomat: skupujemy plastikowe butelki,
ź licznik długu publicznego Polski – aktywna tablica informacyjna.
ź

Wszystkie projekty są teraz weryﬁkowane przez Komisje Bezpieczeństwa i Dialogu
z Mieszkańcami.
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ź

godz. 16.00-17.00 – Joga na trawie; DS przy Filii Koc i Książka Biblioteki Sopockiej,
ul. Kazimierza Wielkiego 14
godz. 18.00-19.30 – Akademia Dobrych Relacji: wykład pt. „Jak być lubianym”; DS Centrum,
Filia Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czyżewskiego 12

Sport i rekreacja
Środa, 12 czerwca, godz. 11.00-16.00 – Festyn Sportowy, Dom Pomocy Społecznej,
ul. Mickiewicza 49
Sopoccy seniorzy są bardzo aktywni i zaangażowani w to, co dzieje się w ich mieście.
Sopot od lat dba, by seniorom zapewnić jak najlepszą jakość życia. Wpiera osoby
niesamodzielne i samotne, ale również umożliwia rozwijanie różnych form aktywności.
Aby zaprezentować bogatą ofertę miasta, od 10 do 14 czerwca odbędą się w kurorcie
Sopockie Dni Seniora. Od poniedziałku do piątku w różnych punktach miasta zapraszamy
na pokazy, warsztaty, spotkania informacyjne, koncerty, festyny, aktywności sportowe,
a także stoiska wystawiennicze z ofertą dla seniorów.
Sopockie Dni Seniora to kilkadziesiąt różnorodnych propozycji, imprezy zarówno kameralne, jak
i plenerowe otwarte dla wszystkich chętnych. Każdy dzień ma swój temat przewodni z zakresu
polityki senioralnej: aktywność obywatelska, bezpieczeństwo, edukacja, aktywność ﬁzyczna,
zdrowie i kultura.
Rozpoczniemy 10 czerwca w Urzędzie Miasta Sopotu od uroczystej sesji Sopockiej Rady
Seniorów, a zakończymy 14 czerwca koncertem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w muszli
koncertowej na molo. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, oprócz trzech spotkań, na które
obowiązują zaproszenia.
Sopockie Dni Seniora organizują: Urząd Miasta Sopotu, Sopockie Centrum Seniora, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy
z innymi miejskimi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Ruszamy w Sopot! – program Sopockich Dni Seniora 10-14 czerwca 2019 r.
Aktywność obywatelska
Poniedziałek, 10 czerwca, godz. 13.00-15.00, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
(obowiązują zaproszenia)
Uroczysta Sesja Rady Seniorów z udziałem władz miasta oraz zaproszonych gości
wykład prof. UG Henryka Olszewskiego
ź prezentacja Budżetu Obywatelskiego
ź rozstrzygnięcie konkursu fotograﬁcznego „Sopot w moich oczach”
ź

Imprezy towarzyszące:
ź godz. 15.00-17.00 – „Kwiat w makramie”, warsztaty międzypokoleniowe; Dom Sąsiedzki
Miejsce, ul. Bohaterów Monte Cassino 11 A
ź godz. 15.30-16.15 – „Zmiany w ochronie zdrowia, m.in. e-recepta”, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Sopoteka, ul. Kościuszki 14
ź godz. 16.30-17.30 – „Wolontariat – aktywność dla seniora”, Sopockie Centrum Organizacji
Pozarządowych; Sopoteka, ul. Kościuszki 14
ź godz. 17.00-19.00 – Pasty kanapkowe, warsztaty z dietetykiem; DS przy Filii Koc i Książka
Biblioteki Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14
ź godz. 17.30-18.45 – Qigong – gimnastyka dla duszy i ciała; DS Potok, ul. Kraszewskiego 31
ź godz. 18.30 – Teatr przy Stole: „Szach mat”, komedia S. Vögla ze słodkim wstępem,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12
Bezpieczeństwo
Wtorek, 11 czerwca, godz. 11.00-14.00, Sopoteka, ul. Kościuszki 14
godz. 11.05 – „Sopocki System Wsparcia Osób Starszych”, prezentacja, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sopocie
ź godz. 11.20 – „Jak nie dać się oszukać przy zawieraniu umów konsumenckich”, Miejski
Rzecznik Konsumentów
ź godz. 12.15 – „Wolontariat sąsiedzki – bezpieczeństwo w sąsiedztwie”, Sopockie Centrum
Organizacji Pozarządowych
ź godz. 13.15 – „Bezpieczny Senior”, wykład z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego
i spadkowego, Kancelaria Adwokacka Katarzyna Słoboda
ź

Po każdym wykładzie czas na pytania, indywidualne konsultacje oraz poczęstunek.
Imprezy towarzyszące:
ź godz. 10.00-15.00 – Dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie,
ul. Kolejowa 14
ź 12.00-14.30 – Zdrowy senior to aktywny senior, gimnastyka usprawniająca; DS Potok,
ul. Kraszewskiego 31
ź godz. 13.00-13.45 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Cisza przed burzą. Lato 1939
w Sopocie”; Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
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występy na scenie, atrakcje dla dzieci, młodzieży i seniorów, gry i zabawy, turniej szachowy, część
wystawiennicza – oferty dla seniorów, poczęstunek
ź godz. 13.00-14.00 – pokazy sportowe aktywnych sopockich seniorów
ź godz. 14.00-16.00 – potańcówka z muzyką na żywo
Imprezy towarzyszące:
ź godz. 12.00-13.30 – Warsztaty plastyczne dla seniorów; ogród Muzeum Sopotu, ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego 8
ź godz. 15.00-17.00 – „Komiks o babci, komiks o wnuczku”, warsztaty międzypokoleniowe
tworzenia komiksów; DS Miejsce, ul. Bohaterów Monte Cassino 11 A
ź godz. 17.00-18.30 – Warsztaty herbaciane dla seniorów; DS Dwie zmiany, ul. Bohaterów
Monte Cassino 31
Edukacja
czwartek, 13 czerwca, godz. 11.00-13.00, Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2
(obowiązują zaproszenia)
Uroczyste zakończenie roku akademickiego Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z udziałem prezydenta Jacka Karnowskiego oraz zaproszonych gości, wykład Joanny Mruk
z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz” na temat mody kurortowej, w nawiązaniu do
wystawy w Muzeum Sopotu „Cisza przed burzą. Lato 1939 roku w Sopocie”.
Imprezy towarzyszące:
godz. 10.00-13.30 – Spotkanie z archeologią, Skansen Archeologiczny Grodzisko
w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haﬀnera 63
ź godz. 10.00-11.00 – Ludzie epoki kamienia, prelekcja z pokazem wykonywania narzędzi krzemiennych
ź godz. 11.00-12.00 – Uzbrojenie Słowian i wikingów, prelekcja z pokazem uzbrojenia
ź godz. 12.00-13.00 – ognisko i strzelanie z łuku (kiełbaski we własnym zakresie)
ź godz. 13.00-13.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Ostrów Lednicki – kulturowe
dziedzictwo Europy”
godz. 15.00-17.30 – Piknik na Grodzisku, Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie,
ul. Jana Jerzego Haﬀnera 63 (obowiązują zaproszenia)
warsztaty otwarte dla uczestników, ognisko, kuchnia polowa
godz. 18.00-19.00 – Czwartkowy Wieczór Muzyczny: koncert kameralny z nutą słodyczy,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czyżewskiego 12
Zdrowie i kultura
piątek, 14 czerwca, godz. 12.00-15.00, muszla koncertowa na molo
koncerty, występy i pokazy na scenie: zumba, taniec country, taniec hiszpański; „Jak wykorzystać
owoce i warzywa – soki”, pokaz + degustacja, warsztaty tańca hiszpańskiego, fotobudka
ź godz. 12.15 – koncert zespołu Kobiety Duo
ź godz. 14.15 – koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
Imprezy towarzyszące:
ź godz. 9.00-10.00 – Poranny stretching; Park Północny
ź godz. 10.00-11.00 – Mindfulness – relaksacja i uważność; Państwowa Galeria Sztuki,
pl. Zdrojowy 2, poziom III
ź godz. 11.00-12.00 – „Młoda, młodsza, coraz młodsza – czyli jak zatrzymać proces starzenia
skóry”, Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2, poziom III
ź godz. 13.00-14.30 – Warsztaty plastyczne dla seniorów; ogród Muzeum Sopotu, ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego 8
ź godz. 14.30-16.00 – Trening pamięci i koncentracji, DS przy Filii Broadway Biblioteki Sopockiej,
ul. Oskara Kolberga 9
ź godz. 15.00-17.00 – „Ukwiecamy nasz świat”, warsztaty wielopokoleniowe tworzenia
papierowych kwiatów; DS Potok, ul. Kraszewskiego 31
ź godz. 15.00-17.15 – „Kwartet” w reż. Dustina Hoﬀmana, seans ﬁlmowy oraz dyskusja po
ﬁlmie; Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2, poziom III
ź godz. 17.00-18.30 – „Od nowa czas mi służy”, warsztat wizażu; Pracownia Artystyczna Sztuka
Odnowa, ul. Władysława IV 17
ź godz. 17.30-19.00 – „50-tka dookoła świata”, spotkanie z autorką książki Katarzyną Kozłowską;
Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2, poziom III
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, oprócz oznaczonych „obowiązują zaproszenia”.
Program może ulec zmianom, więcej informacji na www.sopot.pl
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DLA NA JMŁODSZYCH /

Dzień Dziecka w Sopocie

Sportowo-rekreacyjnie
Stadion Lekkoatletyczny (29 maja)
ź

Tradycyjnie jak co roku miejskie instytucje kultury oraz sopockie kluby sportowe
przygotowały ofertę dla najmłodszych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

ź

Kulturalnie
Sopoteka (1 czerwca)
ź godz. 12.00 – Projekcja bajkowa + popkorn
ź godz. 15.00 – Mania układania (puzzle)
ź godz. 17.00 – Planszogranie z Treﬂersami
Muzeum Sopotu (1 czerwca)
ź godz. 12.00-15.00 – Festyn dla dzieci w ogrodzie, w programie m.in.: koncert zespołu Mama
Go, warsztaty inspirowane klasyką literatury brytyjskiej dla dzieci, zabawy z bańkami,
malowanie twarzy, słodki poczęstunek

ź

Państwowa Galeria Sztuki (1 czerwca)
godz. 10.00-14.00 – Warsztaty dla dzieci „Sopoccy impresjoniści” oraz „Moda w kurorcie”
(liczba miejsc ograniczona, zapisy na warsztaty pod nr tel.: 58 551 06 21 wew. 111)

Grodzisko (1 czerwca)
godz. 12.00-16.00 – Dzień Dziecka na Grodzisku, w programie m.in. konkursy z nagrodami,
strzelanie z łuku oraz miotanie oszczepem, pokazy garncarskie oraz warsztaty z wykonywania
narzędzi z epoki kamienia, wspólne ognisko

Teatr na Plaży
ź 1 czerwca, godz. 15.00 i 18.00 – Spektakl dla dzieci „Calineczka”, reż. Jadwiga Kościk, Sopocki
Teatr Muzyczny Baabus Musicalis (wstęp biletowany)
ź 2 czerwca, godz. 11.00 – Spektakl dla dzieci „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”, reż. Dariusz
Majchrzak, Teatr Czwarte Miasto (wstęp biletowany)
Miniteka (3 czerwca)
godz. 17.00 – Zabawy dziecięce z całego świata „Świat zabaw”

ź

godz. 11.00-16.00 – Festyn Wodny dla dzieci z AQUA Sopot; w programie dmuchańce, basen
z kulami i walcami wodnymi, interaktywne bajki i animacje na scenie, malowanie twarzy,
animacje z balonami, gry i zabawy, zajęcia sportowe: gra w bule, krokiet oraz badminton oraz
trening z sopockimi rugbistami, ekowarsztaty, zwiedzanie stacji uzdatniania wody, prezentacja
wozu strażackiego, radiowozu straży miejskiej, mobilnego komisariatu policji, karetki, śmieciarki
i koparki; będzie też strefa gastronomiczna i miejsce relaksu

Klub Żeglarski UKS
Navigo (1 czerwca)

ź

ź

godz. 9.00-13.00 – XXVII Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Sopockie błonia, wejście od ul. Polnej (1 czerwca)

godz. 11.00-15.00
– Dzień otwarty dla
dzieci; możliwość
pożeglowania na
Optimiście i katamaranie

ERGO ARENA
(2 czerwca)
ź

godz. 10.00-16.00
– atrakcje dla dzieci
w ramach Aktywnej
Niedzieli; w progFot. Fotobank.PL/UMS
ramie m.in. zajęcia
sportowe dla dzieci, tj.: badminton, judo, zumba kids, trampoliny, szkółka rolkarska, tor
przeszkód, gra terenowa i zabawy z tańcem, a także mindfullness dla dzieci i zajęcia
artystyczne

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny za wyjątkiem spektakli w Teatrze na Plaży.

FILM /

KULTURA /
www.sopotﬁlmfestival.pl

Sopot Film Festival w lipcu

XIX edycja Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji
Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2019” rozpocznie się 24 maja
i potrwa do 27 maja. Festiwal podtrzymuje wieloletnią tradycję
polskiego teatru radiowego i telewizyjnego, przybliżając
słuchaczom i widzom dzieła wybitnych dramatopisarzy.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Sopot Film Festival odbędzie się w tym
roku od 13 do 21 lipca. W ciągu dziewięciu dni
w salach kinowych i studyjnych pokazanych zostanie
ponad 100 ﬁlmów z całego świata – pełnometrażowych fabuł, dokumentów, animacji oraz
ﬁlmów krótkometrażowych.
W programie jak co roku międzynarodowe konkursy,
sekcje tematyczne: autorskie kino grozy z Dalej Północy,
kino Ameryki Południowej, retrospektywy wybitnego
reżyserów: dwukrotnego zdobywcy Oskara, irańskiego
Asghara Farhadiego, autora takich ﬁlmów jak „Rozstanie”,
„Przeszłość', „Wszyscy wiedzą” oraz grackiego Jorgosa
Lantimosa, uznanego za jednego z odważniejszych
autorów współczesnego kina („Zabicie świętego Jelenia”,
„Kieł”, „Faworyta”).
Zobaczyć będzie można sporo premier ﬁlmowych oraz
najważniejszych ﬁlmów kina autorskiego minionego
sezonu w pasmach Spectrum i Spectrum Doc, mi.in Pawła
Pawlikowskiego, Jagody Szelc, Agnieszki Smoczyńskiej, Kingi
Dębskiej, Alfonso Cuarona, Joachima Triera, Nadine Labaki,
Jafara Panahiego czy Petera Farrellego.
Wyjątkowym wydarzeniem będzie IV Koncert Muzyki
Filmowej, który odbędzie się 17 lipca na Tarasach
Parku Wodnego. Sam koncert to autorski dobór repertuaru i premierowe wykonanie aranżacji, przygotowanych
specjalnie na festiwal. Połączenie muzyki klasycznej oraz

www.pinterest.com/sopot

„Dwa Teatry” po raz
dziewiętnasty

Fot. materiały promocyjne SFF

elektronicznych aranży w wykonaniu Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot oraz zaproszonych solistów.
W tym roku tematem przewodnim koncertu jest
postać amerykańskiego reżysera Quentina Tarantino.
W programie koncertu znajdzie się muzyka z jego ﬁlmów,
ale również muzyka z ﬁlmów jego mistrzów, ﬁlmów które
stanowiły inspirację, a także inne mniej znane powiązania
i odwołania zarówno do klasyki jak i współczesnego kina.
W programie nie zabraknie utworów wielkich kompozytorów, w tym m.in. Ennio Morricone, Hans Zimmer,
James Newton Howard, Michael Nyman i inni.
Festiwal odbędzie się w Multikinie, na Scenie Kameralnej
Teatru Wybrzeże, w Teatrze Boto, Dwóch Zmianach oraz
w Państwowej Galerii Sztuki.

Jest świętem radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej
i jednocześnie corocznym przeglądem i podsumowaniem tego, co
dzieje się na dwóch wielkich scenach – Teatru Telewizji Polskiej
i Teatru Polskiego Radia.
Podobnie jak w ubiegłych latach, poza
ocenianym przez
jurorów konkursem
słuchowisk radiowych
i spektakli telewizyjnych,
w ramach festiwalu
odbędzie się wiele
imprez i wydarzeń towarzyszących: spektakle
teatralne „na żywo”,
spotkania z aktorami,
reżyserami, twórcami
spektakli, przeglądy
retrospektywne, teatralne warsztaty dla
dzieci i młodzieży. Wstęp na pokazy konkursowe i imprezy
towarzyszące jest bezpłatny. Miasto Sopot, obok Telewizji Polskiej
S.A. i Polskiego Radia S.A., jest współorganizatorem festiwalu.
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KULTURA /

CHÓRY /
www.munduscantat.pl

Trwa Festiwal Mundus Cantat
Międzynarodowy Festiwal Mundus Cantat obchodzi piętnastolecie. Po raz pierwszy
w Polsce wystąpi Paul Phenix, były tenor King's Singers i założyciel PurpleVocals, który
jest gwiazdą tej edycji festiwalu. Dla trójmiejskiej publiczności wystąpi z recitalem,
który obędzie się 22 maja o godz.19.15, w kościele św. Jerzego w Sopocie. Bilety w cenie
20 zł będzie można kupić przed koncertem oraz na platformie interticket.pl.
W ramach festiwalu
Mundus Cantat odbywa się
też konkurs z międzynarodowym jury, na czele
którego stoi prof. Marcin
Tomczak, dyrygent, kierownik Katedry Dyrygentury
Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Laureatów tegorocznej
edycji poznamy w trakcie
Fot. Materiały prasowe organizatora
Koncertu Finałowego,
który odbędzie się w sobotę, 25 maja, o godz. 17.00 w auli Wydziału Ekonomicznego
UG w Sopocie.
W Koncercie Finałowym obok nagrodzonych chórów weźmie również udział Zespół Pieśni
i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar im. Zygmunta Kamińskiego, który zaprezentuje suity
ludowych tańców z różnych rejonów Polski.
Festiwal to również dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Szczegółowy program festiwalu
znajduje się na stronie munduscantat.pl.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Cisza przed burzą, czyli lato 1939 roku
w Sopocie
Nowa wystawa w Muzeum Sopotu pośw i ę c o n a b ę d z i e s y t u a c j i w k u ro rc i e
w ostatnim sezonie letnim przed wybuchem
II wojny światowej. Wernisaż wystawy
odbędzie się 18 maja o godz. 19.00. Wstęp
jest wolny.

X Festiwal Literatury i Teatru
Between.Pomiędzy
Dziesiąta edycja Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy odbędzie się
w dniach 13-19 maja w Sopocie i pozostałych miastach Trójmiasta w ramach
obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Temat wiodący brzmi „Wyspa”.
Temat ten traktowany jest dosłownie, chociażby gdy przywoływani są twórcy z Irlandii
i Wielkiej Brytanii, a jednocześnie organizatorzy pozostają otwarci na nieoczywiste jego
odczytania. Podczas festiwalu poszukiwane są w literaturze, czy szerzej sztuce,
metaforyczne i symboliczne odczytania wyspy, rozumianej również jako „wyspa skarbów”.
Jak można ją dzisiaj rozumieć? Jako krainę marzeń? Nieznane? Nienazywalne? Czy jest to
niebiańska plaża? Zamknięta w umyśle Prospera kraina? A może poszukiwana wyspa
skrywa się gdzieś na Kaszubach? Festiwal jest miejscem spotkania młodych
i doświadczonych twórców z kraju i ze świata.
Podczas konferencji studenckiej i naukowej dyskutować będą przyjeżdżający
z Polski i ze świata literaturoznawcy, teatrolodzy.
W ramach festiwalu,
planowane są spotkania z ﬁzykiem teoretycznym, profesorem Markiem Żukowskim
oraz z chemikiem, profesorem
Piotrem Stepnowskim.

Fot. Materiały prasowe organizatora

Głównym celem festiwalu jest przecież zapewnienie przestrzeni do dyskusji świata sztuki
ze światem uniwersyteckim, a zarazem wyjście z gabinetów i laboratoriów w przestrzeń
otaczającej codzienności.
Festiwal w skrócie to: 17 spotkań i rozmów, 20 h konferencji, 45 h laboratoriów
i warsztatów, 3 pokazy prac warsztatowych, 4 ﬁlmy, 7 koncertów, 3 spektakle,
1 happening.

WYSTAWA /

Gomulicki i Dominik
o kulturze popularnej

www.pgs.pl

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wernisaż wystawy „Modern
Talking”, który odbędzie się 16 maja o godz. 19.30.

– Pomimo napiętej sytuacji politycznej i spadku
liczby turystów – szczególnie osób wyznania
mojżeszowego i obywateli RP, którzy wybierali
pobliską Gdynię – w kurorcie w 1939 r.
zachowywano pozory normalnego życia – mówi
Jagoda Załęska-Kaczko, kuratorka wystawy w Muzeum Sopotu. – Chwilę później, we wrześniu,
miasto przez moment znalazło się w streﬁe walk
i zostało tymczasową kwaterą Adolfa Hitlera.
– Wystawa między innymi ma zobrazować, jak
wyglądało życie mieszkańców Sopotu w przededniu wybuchu II wojny światowej. Co może się
wydawać zaskakujące, toczyło się ono wówczas

www.between.org.pl

Wystawa „Modern Talking” opiera się na premierowym w Polsce zestawieniu twórczości
dwójki artystów – Maurycego Gomulickiego i Rafała Dominika. Na wystawę złożą się
prace powstałe w ciągu ostatniej dekady, cześć z nich pochodzi z projektów będących
cały czas w procesie. Istotnym elementem prezentowanych prac jest intensywny kolor
traktowany tyleż jako synonim witalności, podmiot zmysłowy, nośnik komunikatu
erotycznego, co element dyskursu socjo-kulturowego. Artyści należą do dwóch
odrębnych pokoleń, lecz łączy ich m.in. zainteresowanie kulturą popularną, będącą dla
nich obu ważnym źródłem inspiracji i punktem odniesienia.
P ra c e G o m u l i c k i e g o
i Dominika pozostają
w dialogu ze sobą.
Artyści eksplorują podobne wątki z różnych
perspektyw: Rafał skłania
się wyraźnie ku neoprymityzmowi, wiele z jego
przedstawień można
określić jako turpistyczne,
podczas gdy Maurycy ma
o b s e s j ę n a p u n kc i e
swoistej fetyszystycznej
doskonałości kształtu,
koloru i materii.

Fot. Materiały Muzeum Sopotu

niemal normalnym trybem. Nadal odbywały się imprezy i spotkania towarzyskie w hotelach
i klubach, rodziny odpoczywały i korzystały z uroków plaży i morza – mówi Karolina BabiczKaczmarek, dyrektor Muzeum Sopotu.
Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza z nich w głównej mierze koncentrować się
będzie wokół codziennego życia w kurorcie tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Omówione zostaną wydarzenia kulturalne i towarzyskie odbywające się m.in. w Operze
Leśnej i teatrze w Domu Zdrojowym, a także koncerty orkiestry zdrojowej oraz wydarzenia
w klubach i sopockich kinach. Druga część wystawy poświęcona będzie nazyﬁkacji Sopotu.
Omówione zostaną rozwój NSDAP w mieście, okoliczności przejęcia władzy oraz
prześladowania Polaków i Żydów po 1933 r.
Ponadto na wystawie omówione zostaną przygotowania do wojny w sopockiej części pasa
przygranicznego między Wolnym Miastem Gdańskiem a Polską, a w ramach zakończenia
– pierwsze tygodnie po wybuchu wojny oraz pobyt Adolfa Hitlera w Sopocie.
Wystawę będzie można oglądać do końca roku.
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Fot. Materiały prasowe PGS

Wystawę będzie można oglądać do 23 czerwca.
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ŻEGLARSTWO /

Regaty katamaranów
i parada przy molo
Paradą katamaranów przy molo rozpoczną się pierwsze
w tym sezonie regaty organizowane przez klub żeglarski
UKS Navigo. Sopot Catamaran Cup odbędę się w sobotę
i niedzielę, 18 i 19 maja. Parada ruszy w sobotę o godz.
11.30.

Łódki Open Skiﬀ
będą się ścigać w Sopocie
W drugiej połowie maja w Sopocie odbędą się regaty
ERGO Hestia Eurochallenge, rozgrywane na łódkach
klasy Open Skiﬀ. To małe i szybkie łódki ślizgowe
wyposażone w żagle o powierzchni 4,5 m kw., co
sprawia, że zawody są dynamiczne i ekscytujące.

Mecz ze Skrą
i turniej rugby
MKS Ogniwo Sopot na własnym boisku
podejmie drużynę Skry Warszawa. Mecz będzie
rozegrany w sobotę, 18 maja, o godz. 18.00, na
stadionie przy ul. Jana z Kolna.
Sopocianie, którzy zajmują pozycję lidera Ekstraligi
Rugby, są faworytami spotkania. Zwycięstwo będzie
kolejnym krokiem w kierunku meczu ﬁnałowego,
który z dużym prawdopodobieństwem odbędzie
się w Sopocie.

W zawodach wezmą udział żeglarze ścigający się na
katamaranach klasy A, Nacra 15, Nacra 17, Hobie Cat 16, F18
i Open. Dla zawodników klasy Nacra 15 regaty te będą
ostatnim sprawdzianem przed Dutch Youth Regatta, regatami
eliminacyjnymi do mistrzostw świata World Sailing, które
zostaną rozegrane w lipcu w Gdyni.
Start wyścigów w sobotę o godz. 12.00, a w niedzielę o godz.
11.30. Organizatorzy planują rozegranie 6 wyścigów up and
down dla każdej klasy.
Trasa ustawiona będzie w pobliżu molo w Sopocie, więc
rywalizacja będzie doskonale widoczne z molo oraz sopockich
plaż. Zachęcamy do oglądania i kibicowania!

Fot. materiały prasowe organizatora

Regaty klasy Open Skiﬀ odbędą się w Sopocie po raz
pierwszy. Młodzi żeglarze tej klasy, którzy przyjadą do
Sopotu z Węgier, Włoch, Niemiec i Polski, będą
rywalizować w konkurencjach do 13. i do 17. roku życia.
Regaty rozgrywane będą od 23 do 26 maja na akwenie
w pobliżu Sopockiego Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia.
Sopockie regaty będą jedną z trzech klasyﬁkacji generalnych do Eurochallenge, pozostałe będą we Włoszech
i na Lazurowym Wybrzeżu.
Najtrudniejsza i najbardziej wymagająca próba terenowa
obejmuje specjalnie przygotowaną i wytyczoną trasę
liczącą od 3 do nawet 6 kilometrów.
Pozostałe dwie próby, czyli ujeżdżenie i skoki przez
przeszkody, rozgrywane są na placu konkursowym.

Fot. Rafał Czepułkowski FotoSurf

Teren Hipodromu, zarówno jego zabytkowa część jak
i nowoczesne stajnie, a także bliskość miasta są bardzo
cenione przez zawodników z całego świata, którzy chętnie
odwiedzają Sopot.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Miłośnicy rugby mogą w ten weekend liczyć na
jeszcze więcej sportowych emocji.
W sobotę i niedzielę na stadionie im. Edwarda
Hodury odbywać się będzie Międzynarodowy
Turniej Amber Cup w kategoriach wiekowych U14
i U16. Oprócz Polaków wystąpią zespoły z Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Litwy. Zapraszamy!

HIPODROM /

Po dwutygodniowym święcie jeździectwa w Sopocie
Na sopockim Hipodromie tradycyjnie wiosną
rozgrywane są Międzynarodowe Zawody we
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego
WKKW Tour. Podczas zawodów rozegrano również
Mistrzostwa Polski Seniorów. Po raz siódmy w swojej
karierze Mistrzem Polski został najlepszy polski
zawodnik tej dyscypliny, Paweł Spisak dosiadający
dwunastoletniego wałacha o imieniu Banderas. Para
ta znana jest między innymi ze startu w Igrzyskach
Olimpijskich w Rio.
Frekwencja w tym roku była naprawdę imponująca, po raz
kolejny padł rekord – w zawodach wystartowało ponad
trzysta par, a wśród nich m.in. znany już sopockiej
publiczności Joshiaki Oiwa z Japonii, reprezentanci
Niemiec Andreas Ostholt i Beeke Jankowski czy Kevin
McNab z Australii, a także Nicolas Wettstein z Ekwadoru.
Duże zainteresowanie publiczności wzbudzili zawodnicy
z Chin: Huadong Sun oraz Yingfeng Bao. Obydwaj
panowie po raz pierwszy odwiedzili sopockie zawody.
www.instagram.com/miasto_sopot

Podczas drugiego tygodnia wyłoniono najlepszego konia
z polskiej hodowli. Zwyciężyła klacz Singapure wyhodowana w Polsce przez Antoniego Dahlke. Obecnie startuje
na niej zawodniczka z Niemiec, Josephine Schnaufer.
W ramach zawodów rozegrano konkursy w różnych
klasach, krajowych i międzynarodowych, oznaczonych

(według stopnia trudności). Widzowie mogli zatem
oglądać konkursy krajowe klasy L i 1*, a także konkursy
międzynarodowe o randze 1*, 2*, 3* oraz 4*.
W każdej z tych klas zawodnicy brali udział w trzech
próbach: ujeżdżeniu, próbie terenowej, czyli biegu
przełajowym z przeszkodami (cross) oraz w skokach przez
przeszkody. Dopiero suma punktów z wszystkich trzech
prób wyłaniała zwycięzcę.
Najtrudniejsza i najbardziej wymagająca próba terenowa
obejmuje specjalnie przygotowaną i wytyczoną trasę
liczącą od 3 do nawet 6 kilometrów.
Pozostałe dwie próby, czyli ujeżdżenie i skoki przez
przeszkody, rozgrywane są na placu konkursowym.
Teren Hipodromu, zarówno jego zabytkowa część jak
i nowoczesne stajnie, a także bliskość miasta są bardzo
cenione przez zawodników z całego świata, którzy chętnie
odwiedzają Sopot.

Fot. Aleksandra Ziętak
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Łukasz Nazdraczew

Na sopockim molo... wylądował samolot!
Łukasz Czepiela, jeden z najlepszych na świecie pilotów wyścigowych, 24 kwietnia
ok. godz. 5.50 wylądował samolotem na molo. Takie rzeczy tylko w Sopocie!

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas targów ekologicznych BO Sopot jest EKO w Sopot Centrum można było m.in.
przygotować ekokosmetyki, posadzić begonię lub… uszyć sobie meduzę.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopocianie pięknie zaczęli świętowanie 15-lecia wstąpienia Polski do UE. 1 maja wspólnie
zaśpiewali „Odę do Radości” na molo.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Patriotyczny Sopot w Święto Konstytucji. Na Placu Przyjaciół wystąpiła grupa akrobatyczna
Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala
Mosaic, dla dzieci przygotowano plastyczne warsztaty patriotyczne.
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Przedsmakiem
sierpniowego
Literacki
Sopot było
spotkanie
z Jeﬀreyem
Archerem.
Zawsze w duchu
ekumenizmufestiwalu
– prezydent
Adamowicz
podczas
wspólnej
modlitwy
z okazji
4
maja sala
w TeatrzewWybrzeże
wypełniona
po brzegi.
500-lecia
reformacji
sopockimbyła
kościele
ewangelickim
Zbawiciela (31 października 2016).

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