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PUNKTY WYMAZOWE W SOPOCIE 

Podajemy adresy punktów, w których osoby 

posiadające skierowanie mogą bezpłatnie wykonać 

test na COVID-19. Są to: kontener przy kościele św. 

Jerzego (który był wcześniej punktem szczepień) 

oraz punkt mobilny go-thru przy ERGO ARENIE. 

Żadna z sopockich aptek nie prowadzi punktu 

wymazowego.

BEZPŁATNE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW

Sopot otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych 200 tys. szt. jednorazowych 

maseczek ochronnych. Trafią one do ponad 50 

punktów w mieście (m.in. spółdzielni 

mieszkaniowych, szkół, przychodni, MOPS, 

Caritas) gdzie mieszkańcy będą je mogli 

odbierać. Jedna osoba otrzyma 5 szt. maseczek.

KONCERT „WARTO BYĆ PRZYZWOITYM” 

Koncert i debata uświetnią sopockie obchody 

100. rocznicy urodzin prof. Władysława 

Bartoszewskiego. Oba wydarzenia odbędą się 

24 kwietnia br. w Sali Columbus Hotelu 

Sheraton Sopot. Data koncertu i debaty została 

zmieniona z powodu sytuacji pandemicznej. 

Pierwotnie koncert miał się odbyć 20 lutego. 

Bilety są w sprzedaży.
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30. Finał WOŚP za nami, 
licytacje trwają
61 sopockich wolontariuszy kwestowało na rzecz zapewnienia najwyższych 

standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Sopocki sztab zebrał ok. 63 tys. zł. 

Kwota będzie się powiększać, bowiem trwają jeszcze licytacje internetowe, m.in. rejsu 

jachtem Alf z prezydentem Jackiem Karnowskim. Zapraszamy do licytowania! 

Wielkoorkiestrowych atrakcji było w mieście co niemiara: bieg, występy i licytacje w muszli przy 

molo (koncerty, miasteczko militarne, pokazy ratownictwa i morsy na plaży, koncert Polskiej 

Filharmonii Kameralnej Sopot czy występ Baabus Musicalis. 

Licytacje internetowe wciąż trwają. Do 11 lutego można licytować  rejs po Zatoce Gdańskiej 

dla czterech osób jachtem szkolnym S/Y Alf, z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim jako 

kapitanem. Rejs połączony jest z noclegiem dla tych 4 osób, w czterogwiazdkowym hotelu 

w Sopocie, ze śniadaniem, do zrealizowania w okresie letnim. Oferowana suma na dzień 

zamknięcia tego numeru „Przepisu” wynosiła 11 200 zł. 

Podajemy adresy punktów, w których osoby posiadające skierowanie mogą bezpłatnie 

wykonać test na COVID-19.

Przygotowujemy się do otwarcia Cafe Mama w Domu Sąsiedzkim „Tęczowy Dom” na 

sopockim Przylesiu. Chodzi o to, by Dom Sąsiedzki stał się przyjazną przystanią dla 

mam w pierwszych latach życia maluszka (0-3 lata). Miejscem, gdzie w miłej 

atmosferze można spędzić czas, poznać osoby w podobnej sytuacji, wymienić się 

doświadczeniami, rozterkami i radościami.

Punkty wymazowe w Sopocie 
– gdzie wykonasz bezpłatnie test

Jaka ma być Cafe Mama?

Miejsce i zajęcia mają być w jak największym 

stopniu dopasowane do potrzeb, dlatego 

zapraszamy wszystkie mamy do wypełnienia 

ankiety, w której pytamy o pomysły, potrzeby 

i  oczekiwania. Ankieta dostępna na 

www.scop.sopot.pl  oraz Facebooku 

Sopockich Domów Sąsiedzkich. Więcej 

informacji: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl, 

tel. 699 857 138 lub przez Facebook SDS.

Zadanie Sopockie Domy Sąsiedzkie finan-

sowane ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Kontener przy kościele św. Jerzego

Wymazy pobierane są przez 7 dni 

w tygodniu,  w godz.  9.00-16.00. 

Z możliwości bezpłatnego testowania 

mogą skorzystać TYLKO posiadający 

skierowanie na test.

W punkcie nie wykonuje się już 

szczepień. Wszystkie osoby, które mają 

wyznaczony termin szczepienia w kon-

tenerze, są przekierowywane do punktu 

szczepień znajdującego się w Sanatorium 

Uzdrowiskowym MSWiA przy ul. Bitwy 

pod Płowcami 63/65 w Sopocie. 

Sopot INVICTA 

Punkt mobilny go-thru przy ERGO ARENIE – pl. Dwóch Miast (na skierowanie i komercyjnie). 

Działa 7 dni w tygodniu, w godz. 9.30-14.00 oraz 15.00-19.00.

Rejestracja nie jest konieczna – pamiętajmy jednak, że warunkiem skorzystania z bezpłatnego 

badania jest pozytywna weryfikacja danych w elektronicznym systemie EWP (czyli czy jest 

wystawione e-skierowanie). Skierowanie na bezpłatne badanie od lekarza POZ albo na stronie 

(do samodzielnego wypełnienia przez profil zaufany albo telefonicznie) na www.gov.pl 

w zakładce Koronawirus: informacje i zalecenia.

Darmowe testy w aptekach

Żadna z sopockich aptek nie prowadzi punktu wymazowego. W całej Polsce funkcjonuje 

zaledwie 100 takich punktów aptecznych.

Zbliżają się walentynki. Św. Walenty był uważany za obrońcę przed ciężkimi chorobami, 

a z czasem stał się patronem zakochanych i osób chorujących psychicznie. Te dwa wątki 

łączy akcja Róża od św. Walentego, organizowana 14 lutego.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na sytuację osób chorujących psychicznie, okazywanie 

solidarności z osobami, które zmagają się z kryzysami psychicznymi, które są w gorszym 

momencie. 

Osoby zdrowiejące, podobnie jak wszyscy inni mają prawo do miłości i jej potrzebują, chcą 

i potrafią obdarzać nią innych. Pomóżmy im w tym!  

Róża od Świętego Walentego

Jak włączyć się w akcję?

ź zrób własnoręcznie kartę – laurkę 

z motywem róży (technika oraz 

format dowolne), napisz na niej 

sentencję i do 11 lutego przynieś 

do Sopockiego Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych i Wolon-

tariatu, ul. Marynarzy 4,

ź lub wpłać darowiznę na zakup róż, 

którymi obdarowani będą pacjenci 

Wojewódzkiego Szpitala Psy-

chiatrycznego w Gdańsku. 

Darowizny można wpłacać na konto: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, 

81-835 Sopot, Santander Bank Polska S.A, nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516, tytuł 

– Darowizna na cele statutowe – Akcja Róża od Św. Walentego 2022.

Kartki wraz z różami 14 lutego trafią do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Ze 

względu na warunki pandemiczne, to pracownicy szpitala będą rozdawać pacjentom róże oraz kartki.

Więcej informacji: Otwartebramy.org, facebook.com/otwartebramy.org

Koordynator akcji w Sopocie: Patrycja Szczepańska, p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl, tel. 

729 863 777.
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Bezpłatne maseczki 
dla mieszkańców
Sopot otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 200 tys. 

szt. jednorazowych maseczek ochronnych. Trafią one do ponad 50 

punktów w mieście, gdzie mieszkańcy będą je mogli odbierać. Jedna 

osoba otrzyma 5 szt. maseczek.

Społeczna Agencja Najmu. 
Nowy projekt mieszkaniowy 
w Sopocie

Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia Społecznej Agencji Najmu. Umożliwia 

to ustawa, która weszła w życie pod koniec lipca 2021 roku. Celem jest umożliwienie wynajmu 

mieszkań sopocianom, a zwłaszcza osobom z tzw. „luki czynszowej”, których nie stać na wynajem 

czy kupno po cenach rynkowych, a których dochody nie pozwalają na najem mieszkania 

komunalnego. 

Główne założenia opierają się na jednoczesnym zawiązaniu relacji przez Społeczną Agencję Najmu 

z właścicielami mieszkań, a następnie na wynajmie pozyskanych mieszkań osobom, których dochody lub 

sytuacja życiowa utrudniają najem na warunkach komercyjnych. Dzięki gwarancjom terminowego 

uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym, SAN 

może pozyskać lokale poniżej stawek rynkowych. Wśród korzystnych rozwiązań organizacyjno-prawnych 

zapisanych w ustawie dotyczącej Społecznych Agencji Najmu jest umożliwienie gminie określenia własnych 

kryteriów pierwszeństwa naboru lokatorów. 
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– To ważny zapis, dzięki 

k tóremu Społeczna 

Agencja Najmu może 

służyć także osobom 

zagrożonym wyk lu -

c z e n i e m ,  r ó w n i e ż 

r e p a t r i a n t o m  c z y 

uchodźcom.  Dz ięk i 

temu będziemy mogli 

szybciej pomóc w zna-

lezieniu dachu nad 

głową np. rodzinom 

repatriowanych Pola-

k ó w.  O d  w i e l u  l a t 

zapraszamy ich  do 

Sopotu. Przypomnę, że 

na ostatniej sesji radni 

uchwalili, że w naszym 

mieście będzie mogło osiedlić się kolejnych pięć rodzin polskich repatriantów. Musimy zapewnić im 

warunki do życia – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Społeczna Agencja Najmu pozwoli uzyskać mniej zamożnym mieszkańcom Sopotu stabilność 

mieszkaniową i jednocześnie swobodę w podejmowaniu życiowych decyzji związanych z założeniem 

rodziny czy zmianą pracy. Warunkiem prowadzenia SAN na terenie Sopotu jest zawarcie z gminą umowy 

o współpracy na okres 5 lat i pozyskanie odpowiednich lokali. 

„Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł
Zapraszamy mieszkańców Sopotu do skorzystania z programu 

Czyste Powietrze, w którym można uzyskać wsparcie nawet do 

69 tys. zł na działania poprawiające jakość powietrza oraz 

zmniejszające emisję gazów cieplarnianych. Chodzi o wymianę 

źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. 

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu. 

Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł 

– dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, druga – podwyższony 

poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny 

dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 

2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz nowa trzecia 

– najwyższy poziom dofinansowania, która obowiązuje od 25 stycznia 

2022 r. W trzeciej części przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej 

dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego ma wynosić 

do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł 

(gospodarstwa jednoosobowe). 

Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub współ-

właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wymianę 

starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 

na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 

normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku.

Dodatkowe informacje: Sebastian Krywult, tel.: 

58 52 13 793, e-mail: sebastian.krywult@um.sopot.pl

Najwięcej maseczek trafiło do sopockich spółdzielni mieszkaniowych, by 

mieszkańcy mieli do nich jak najłatwiejszy dostęp, ale także do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, stacji pogotowia 

ratunkowego, ośrodków zdrowia, kościołów czy Caritas. Za poś-

rednictwem Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych maseczki 

trafią do podopiecznych sopockich ngo'sów. Maseczki pojawią się także 

w szkołach, przedszkolach, żłobku i poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Także instytucje kultury oraz miejskie jednostki (ZDiZ) 

mają je na stanie. Maseczki ochronne sopocianie będą mogli także 

odbierać w punktach Informacji Turystycznej.

– Przygotowaliśmy dystrybucję przez 51 punktów w całym mieście – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Są to różne 

miejsca, w których pojawiają się mieszkańcy, bowiem zależy nam na tym, 

by jak najwięcej sopocian mogło skorzystać z tej formy ochrony. Niestety 

piąta już fala pandemii zbiera okrutne żniwo, więc niezmiennie zachęcam 

do szczepień przeciwko COVID-19 – to najskuteczniejsza dostępna 

metoda walki z koronawirusem – dodaje wiceprezydentka Magdalena 

Czarzyńska-Jachim.

Lista punktów na www.sopot.pl
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Całodobowa opieka dla 
starszych – są miejsca w DPS 

SOPOT POMAGA /

Najlepszym otoczeniem dla seniora jest jego dom i wsparcie na miejscu. Czasem jednak nawet 

kompleksowa pomoc świadczona w domu przez specjalistów nie jest już wystarczająca 

i potrzebne jest całodobowe wsparcie w ośrodku. Taką specjalistyczną opiekę zapewnia 

sopocki Dom Pomocy Społecznej. Aby uzyskać miejsce w DPS, należy zgłosić się do środka 

pomocy społecznej. 

Pełnoprawni. Pomoc przed sądami 
i administracją publiczną
Pełnoprawni – to nowy projekt, który wystartował na obszarze województwa 

pomorskiego, a skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Fundacja 

Instytut Aktywizacji Regionów wdraża pomoc prawną dla tych, którzy zostali 

niesprawiedliwie potraktowani, a które z uwagi na swoją niesamodzielność nie 

mogli skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i urzędami. 

Z pomocą przyjdą prawnicy fundacji, którzy zapewnią bezpłatną pomoc prawną 

– również na etapie postępowania sądowego.

Cele projektu to zmniejszenie dyskryminacji oraz wpłynięcie na rozwiązania systemowe 

dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami 

w instytucjach publicznych. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc 

przynajmniej 30 osobom.

Do PZON w Sopocie w poniedziałki i czwartki
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Gdyni informuje, że 

mieszkańcy Sopotu będą obsługiwani w każdy 

poniedziałek i czwartek.

Mieszkańcy miasta w sprawach związanych 

z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności będą obsługiwani w godz. 

10.00-14.30.

PZON ma swoją tymczasową siedzibę w Domu 

Towarowym „Monte” przy ul. Monte Cassino 25/26,  

na III  piętrze.  W pozostałe dni  tygodnia 

zainteresowani mogą udać się do siedziby Zespołu 

w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 (budynek Hossa). 

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-14.30.

Kontakt z pracownikami PZON: tel. 58 880 83 77, 

58 880 83 23, e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

Obsługa osób z niepełnosprawnościami 
tylko w gdyńskim PUP
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych, który mieści się przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie, 

z powodu przejścia w tryb pracy zdalnej zostaje zamknięty.

Osoby zarejestrowane obsługiwane są bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kołłątaja 8 

w Gdyni lub telefonicznie – nr 58 776 12 69.

– Zachęcam do kontaktu 

z naszymi pracownikami. 

Udzie lą  szczegółowych 

informacji o zasadach kie-

rowania do DPS, podpo-

wiedzą jak skompletować 

dokumenty – mówi Andrzej 

Czekaj, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie. 

DPS w Sopocie przeznaczony 

jest dla osób w podeszłym 

wieku oraz przewlekle so-

matycznie chorych. Może 

w nim zamieszkać osoba, 
która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować 

i wymaga całodobowej opieki. Do DPS trafiają nie tylko osoby samotne, ale również te, którym 

najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej opieki. 

DPS zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację, zabiegi fizjoterapeutyczne, opiekę lekarską, rozmowy 

z psychologiem oraz zajęcia z logopedą. W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb 

mieszkańców, umożliwia korzystanie z zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, uczestniczenie w obrzędach 

religijnych. 

Szczegółowe informacje o zasadach kierowania do DPS: Dział Pomocy Instytucjonalnej 

i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Sport na zdrowie: dla dzieci 
z niepełnosprawnościami
Zapraszamy dzieci zameldowane w Sopocie do wspólnej, sportowej przygody! 

Fundacja Sport na Zdrowie prowadzi bezpłatny projekt dla dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności w wieku 6-18 lat. 

– Każda aktywność pozwala dzieciom z niepełnosprawnościami czy innymi 

dolegliwościami uwierzyć, że wszystko jest możliwe, że z chorobą da się żyć – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Gorąco zachęcam do 

skorzystania z zajęć przygotowanych przez fundację Sport na zdrowie, by przekonać 

się, że przy odpowiednim wsparciu wiele ograniczeń można pokonać.

Rekrutacja w lutym, zajęcia rozpoczną się w kwietniu. Bezpłatne zajęcia 

obejmują:

ź zajęcia w basenie solankowym, na plaży w wodzie i w terenie,

ź zajęcia 2 razy w tygodniu od kwietnia do października na obiektach Sopockiego 

Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia,

ź opiekę wykwalifikowanej kadry.

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Szczegóły i zapisy na stronie: sportnazdrowie.org, tel. 539 621 647.

Projekt realizowany 

jest z dotacji Prog-

ramu Aktywni Oby-

watele – Fundusz 

Krajowy, finanso-

wanego z funduszy 

EOG i potrwa do 

września 2023 r.

Więcej informacji: 

pełnoprawni.eu, 

infolinii fundacji 

tel. 793 961 569.
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W roku 2021 Art Inkubator ogłosił program rezydencji artystycznych, w ramach którego 

wyłoniono dwie artystki z zakresu sztuk wizualnych, to Katya Shadkowska i Jagoda Dobecka 

oraz dwie artystki z zakresu literatury: Małgorzatę Smolak i Yi-Yan Lee. Artystki będą 

pracowały w Sopocie w terminach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2022 r. 

Tegoroczny Festiwal Literacki Sopot odbędzie się już po raz 11., w dniach 18-21 

sierpnia 2022 r. i będzie poświęcony literaturze i kulturze Irlandii. W programie oprócz 

licznych spotkań autorskich planowane są m.in. debaty, targi książki, warsztaty dla dzieci 

i dorosłych, spotkania z teatrem i filmem. Podczas tej edycji odbędą się cztery dyskusje 

z udziałem polskich i irlandzkich gości:

Goyki 3 Art Inkubator w nowym roku
www.goyki3.pl

www.pgs.pl

ź „Portrety na strychu cywilizacji 

– co Dorian Gray mówi nam 

o dzisiejszym świecie?",  z udzia-

łem prof. Christophera Morasha, 

Tomasza Stawiszyńskiego, To-

masza Wiśniewskiego,  którą 

poprowadzi Karolina Lewestam,

ź dyskusja o Kościele, z udziałem 

m.in. prof. Toma Inglisa i Toma-

sza Terlikowskiego,

Państwowa Galeria Sztuki. Rok ważnych jubileuszy
W 2022 roku Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie obchodzi swój jubileusz, na który 

składa się kilka dat, kluczowych dla historii funkcjonowania instytucji. 70 lat temu, 

w roku 1952 powołano Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w Sopocie. Była to sieć 

galerii sztuki współczesnej – państwowa odpowiedź na rosnące, powojenne potrzeby 

środowisk artystycznych w Polsce i konieczność stworzenia nowoczesnych miejsc 

ekspozycji. 

Powstałe BWA były placówkami satelickimi wobec Centralnego Biura Wystaw Artystycznych 

w Warszawie (Zachęta). W roku 1962 sopockie BWA stało się niezależną placówką galeryjną, 

która funkcjonowała przez 30 lat. W roku 1989 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych 

w Warszawie zostało przekształcone w Państwową Galerię Sztuki Zachęta, a terenowe BWA 

w Polsce zaczęły się usamodzielniać. Wiosną 1992 roku sopockie BWA zmieniło nazwę na 

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Pierwsza oficjalna wystawa sygnowana przez PGS 

została otwarta 26 maja 1992 r.

Istotnym zadaniem Państwowej Galerii Sztuki, a wcześniej BWA, było i jest stałe 

powiększanie zbiorów. Przez lata funkcjonowania oddziały terenowe BWA kupowały dzieła 

artystów prezentowanych na bieżących wystawach. Obecnie, kolekcja PGS liczy blisko 800 

dzieł, wykonanych w różnych technikach i prezentujących różne style artystyczne. 

W sopockiej kolekcji znalazły się przede wszystkim dzieła czołowych przedstawicieli szkoły 

sopockiej, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a wcześniej Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz ich uczniów. Od wielu lat Państwowa 

Galeria Sztuki kupuje do swojej kolekcji dzieła artystów mieszkających i pracujących 

w Sopocie, doceniając ich wkład w lokalne życie artystyczne, a także indywidualne 

ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy zawodowe. 

Jednym z podstawowych celów działalności sopockiej galerii jest oczywiście prezentacja dzieł 

sztuki odwiedzającej ją publiczności. Program wystaw na ten rok jest bardzo bogaty. Do 13 

lutego w PGS dostępna jest ekspozycja „Fotoklub. Współczesna i dawna fotografia 

z polskich kolekcji prywatnych”. Do 20 lutego zobaczymy prace Jerzego Nowosielskiego 

z kolekcji Galerii Starmach. Do 6 marca prezentowana będzie wystawa nabytków z lat 

2020-2021, dofinansowanych przez Urząd Miasta Sopotu. Wśród prezentowanych dzieł 

znalazły się prace autorstwa Łukasza Fruczka, Zuzy Golińskiej, Krzysztofa Gliszczyńskiego, 

Filipa Kalkowskiego, Anety Kublik, Grażyny Rigall, Anny Wypych, Macieja Świeszewskiego. 

W tegorocznych planach PGS są wystawy artystów-laureatów III Triennale Sztuki 

Pomorskiej, w przygotowaniu także m.in. wystawy prac z kolekcji Lwowskiej Narodowej 

Galerii Sztuki, kolekcja Wojciecha Fibaka, czy wystawa prac Macieja Świeszewskiego. We 

wrześniu, w przestrzeniach Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, zobaczymy wystawy 

związane z Festiwalem Fotografii „W ramach Sopotu”. Więcej informacji na stronie 

www.pgs.pl.

ź dyskusja o Ciele/Prawach Kobiet z udziałem m.in. Sinéad Gleeson, Ailbhe Smyth, którą 

poprowadzi Natalia Sielewicz,

ź dyskusja z tłumaczami pt. „Języki niemożliwe”, z udziałem m.in. Ireny Makarewicz, 

Sebastiana Musielaka, którą poprowadzi Dagny Kurdwanowska.

Swój przyjazd do Sopotu potwierdziły nagradzane autorki, których twórczość jest 

doceniana przez czytelników i krytyków: Lucy Caldwell, Eimear McBride, Louise Nealon. 

W paśmie Debiuty odbędzie się spotkanie m.in. z Łukaszem Barysem, nominowanym do 

Paszportów Polityki, a w paśmie (Nie)pamięć z Katarzyną Surmiak-Domańską, której 

ostatnia książka „Czystka” uznawana jest za jedną z najlepszych 2021 roku. W związku 

z 100. rocznicą ukazania się „Ulissesa” Jamesa Joyce’a zaplanowane zostały również 

wydarzenia wokół tej rocznicy. Podczas festiwalu publiczność będzie miała także okazję 

zobaczyć adaptacje dwóch dramatów Endy Walsha. W ciągu roku odbędą się również 

warsztaty okołoliterackie, poświęcone m.in. redakcji tekstu, tekstom internetowym czy 

pisaniu scenariuszy filmowych.

W tym roku Art Inkubator będzie również rozwijał swoje działania w takich 

dziedzinach jak sztuki wizualne, muzyka, wsparcie rozwoju kadr kultury czy ekologia. 

Zaplanowano wiele wystaw indy-

widualnych, współpracę i koncerty 

z udziałem muzyków-rezydentów 

z Francji, międzynarodową konfe-

rencję „Culture on live”, współorga-

nizowaną z  ZAiKS.  Poza tym, 

w  ramach cyklu #Goyki3Lab odbędą 

się debaty poświęcone współczesnej 

kulturze. Kontynuowane będą także 

działania ekologiczne, m.in. spacery 

z opowieściami o życiu ptaków, cykl 

spotkań ze specjalistami w zakresie 
redukcji odpadów i śladu węglowego, zimowe i letnie spotkania Przyjaciół_ek Goyki 3, 

a także sesja wyjazdowa Szkoły EkoPoetyki. W cyklu Kino na Goyki prezentowane będą filmy 

poświęcone ekologii i sztuce. Kontynuowana będzie też współpraca naukowa z Instytutem 

Oceanologii PAN, a także cykl wykładów Matematyczny Wszechświat we współpracy 

z Fundacją Badań Interdyscyplinarnych.

Szczegóły i więcej informacji o działaniach Goyki 3 Art Inkubatora w tym roku znaleźć można 

na stronie www.goyki3.pl i www.sopot.pl.

Fot. Fotobank.PL / UMS Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Sopocki Teatr Tańca zaprasza do Teatru Atelier na warsztaty dla par „Bliskość”. 

Warsztaty odbędą się 14 lutego w godz. 19.00-21.30. Warsztaty są otwarte dla 

wszystkich. Obowiązują zgłoszenia na e-mail: sopot.dance.theatre@gmail.com. 

Koszt: 140 zł od pary do 10.02.2022 r., po 10.02.2022 r. – 160 zł. Sala prób Teatru 

Atelier, pierwsze wejście od strony Gdyni, na domofonie 2 (ostatnie piętro).

17 lutego 2022 r. wystartuje cykl warsztatów „Poruszenie”. Początek o godz. 

18.00. Na warsztaty złoży się cykl 8 spotkań, które poruszą ciało i ducha, a umysł 

odnajdzie nową energię i impulsy do rozwoju. Zajęcia będą odbywały się w czwartki, 

w godzinach 18.00-20.00 w Teatrze Atelier przy al. Mamuszki 2 w Sopocie. Zapisy 

pod numerem telefonu 601 557 861, e-mail: koordynator.stt@gmail.com. Zajęcia 

poprowadzą: Joanna M. Czajkowska, choreografka i pedagog, Anna Myszkowska-

Sznajder, trenerka i coach. Dla sopocian 60+ wstęp wolny.

17 lutego 2022 r., o godz. 17.00 „Baśń o Bolku i Lolku Królowa Zima" 

przedstawi Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis. To magiczna, muzyczna 

opowieść przygodowa o przyjaźni, oparta na baśni J. Ch. Andersena „Królowa 

Śniegu” w opracowaniu Leszka Mecha i Władysława Nehrebeckiego. Dzieci zatańczą 

i zaśpiewają do muzyki granej na żywo, zaaranżowanej przez Joachima Luczaka. 

Reżyseria i przygotowanie wokalno-aktorskie: Jagoda/Jadwiga Kościk. Scenografia, 

projekty kostiumów i wykonanie: Magda „Bąbel” Adamowska.

27 lutego Sopocki Teatr Tańca zaprasza na spektakl „Man Ray. Barbarzyńca”, 

wizualno-muzyczny, awangardowy poemat, wg. pomysłu Jacentego Krawczyka. 

Bohaterem spektaklu jest urodzony w 1890 roku w Filadelfii Emmanuel Radnitzky, 

pracujący pod pseudonimem Man Ray – fotograf, malarz, twórca fotogramów 

i reżyser filmowy. 

Dominik Włodarek, Gdańsk Westerplatte 

Port Północny, 2018. Fot. materiały PGS

Koncert i debata uświetnią sopockie obchody 100. rocznicy urodzin prof. Władysława 

Bartoszewskiego. Oba wydarzenia odbędą się 24 kwietnia br. w Sali Columbus Hotelu 

Sheraton Sopot. Data koncertu i debaty została zmieniona z powodu sytuacji pandemicznej. 

Pierwotnie koncert miał się odbyć 20 lutego. Bilety są w sprzedaży, kupione wcześniej 

zachowują ważność.

Déjà Vu / Bon Voyage. Grafika 2002-2022 to retrospektywna wystawa Dominika Włodarka, 

obejmująca prace od początków drogi twórczej artysty do dziś. 

Obok wielkoformatowych, niemal architektonicznych grafik łączących różnorodne techniki [m.in, 

karborund, suchą igłę, grawerowanie], filmów i obiektu przestrzennego znajdują się na niej pejzaże 

graficzne, wykonane w technikach wklęsłodruku, przedstawiające miejsca, w które przez te dwadzieścia 

lat prowadziła autora jego pasja do tworzenia grafiki artystycznej. 

„Warto być przyzwoitym” 
– koncert pamięci Bartoszewskiego

Déjà Vu / Bon Voyage

www.pfksopot.pl

www.pgs.pl

KONCERT /

Na koncercie „Warto być przyzwoitym”, 

24 kwietnia o godz. 18.00, wystąpi 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot 

pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. 

Usłyszymy dzieła muzyki klasycznej, m.in. 

J. Straussa, W.A. Mozarta i A. Panufnika 

w wykonaniu utalentowanej skrzypaczki 

młodego pokolenia Pauli Preuss. 

Koncert  będzie  główną częścią 

obchodów setnej rocznicy urodzin 

profesora. Bilety w cenie 20 i 30 zł są do 

kupienia w punktach Informacji Tu-

rystycznej i na stronie https://pfksopot.interticket.pl. Bilety kupione na wcześniejszy termin 

zachowują ważność.

Goyki 3 Art Inkubator zaprasza na warsztaty poświęcone podstawowym 

zagadnieniom związanym z redakcją językową i opieką redakcyjną nad 

książką. Warsztaty poprowadzi Paulina Lenar, absolwentka edytorstwa 

naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień później na Goyki 

otwarte zostanie Muzeum Miejsca.

Warsztaty redaktorskie 
i Muzeum Miejsca na Goyki

www.goyki3.pl 

ART INKUBATOR /

WYSTAWA /
Teatr Atelier zaprasza 
na warsztaty i musical

Przed koncertem, na godzinę 16.00, zaplanowano debatę pt. „Na ramionach 

olbrzymów. O roli władz we współczesnej demokracji. Pamięci Władysława 

Bartoszewskiego”. Spotkanie jest otwarte, obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje 

będą dostępne na stronie www.sopot.pl.

TANIEC /

Zajęcia, które odbędą się 

12 i 13 lutego od godz. 

10.00, obejmują ćwiczenia 

z adiustacji językowo-

stylistycznej i korekty na 

tekście przed składem 

i  p o  s k ł a d z i e  ( p ra c a 

w programach, znaki ko-

rektorskie), omówienie 

kwestii stylów językowych i stylu autorskiego, metaforyki, najczęstszych błędów 

językowych, struktury książki, przygotowania publikacji do druku, współpracy 

z autorem i innymi osobami odpowiedzialnymi za książkę. Zapisy: 

www.goyki3.pl. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą laptopy.

W poniedziałek, 14 lutego, w godz. 13.00-16.00, w siedzibie sopockiego Art 

Inkubatora nastąpi otwarcie Muzeum Miejsca. W piwnicach willi stworzona 

została ekspozycja pokazująca historię zabytkowego zespołu willowo-parkowego 

przy ul. Goyki 1-3. Z okazji obchodzonych tego dnia walentynek zaprezentowane 

zostaną listy miłosne Haralda Kocha do Ruth Koch z domu Claaszen. Zapisy: 

www.goyki3.pl.

Pierwsze z prezentowanych na 

wystawie prac graficznych 

powstały w Łodzi. Kolejne w Hel-

sinkach w Finlandii, gdzie artysta 

mieszkał i pracował przez osiem 

lat. Właśnie tam ma swoją 

genezę jego koncepcja two-

rzenia  wielkoformatowych 

odbitek graficznych zainspi-

rowanych pejzażem miejskim 

oraz ideą sztuki miejsca [site-

specific art]. Kilka prac znaj-

dujących się na wystawie uka-

zuje autorską interpretację 

widoków Paryża, Londynu oraz 

Tajpej na Tajwanie. Na ekspozycji prezentowane są również wielkoformatowe odbitki graficzne, których 

źródłem inspiracji jest pejzaż oraz historia Gdańska. 

Wystawa jest rezultatem zdobytego przez Dominika Włodarka I miejsca w kategorii rysunek, grafika na 

III Triennale Sztuki Pomorskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w roku 2019. Prezentowane na 

wystawie prace z cyklu „Aero Intaglio” zostały zrealizowane dzięki Stypendium Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021.

Wystawę Déjà Vu / Bon Voyage można oglądać od 17 lutego do 20 marca 2022 r.

www.teatratelier.pl 
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Podczas odbywającej się pod koniec stycznia w niemieckim Karlsruhe pierwszej imprezy z cyklu World 

Athletics Indoor Tour znakomicie spisali się lekkoatleci z Sopotu. Reprezentująca Sopocki Klub Lekkoatletyczny 

Anna Kiełbasińska zwyciężyła w biegu na 400 m. Uzyskany wynik – 51,92 sek. to najlepszy w tym roku czas na 

świecie i trzeci wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Kiełbasińska pobiła także swój rekord życiowy 

i uzyskała minimum konieczne do startu w halowych mistrzostwach świata w Belgradzie (18-20 marca).

Fantastyczne starty lekkoatletów SKLA 

Hipodrom zaprasza także zimą

Biegaczka świetnie spisała się również na mityngu halowym Czech Indoor 

Gala w Ostravie (3.02.), gdzie w biegu na 400 m uzyskała czas 51,10 sek. 

W ten sposób poprawiła rekord Polski i wróciła na czołówkę światowych tabel.

W Karlsruhe świetnie zaprezentował się także Jakub Szymański, niespełna 

20-letni płotkarz, również reprezentujący SKLA. W biegu na 60 m przez płotki 

osiągnął wynik 7,60 sek., co dało mu trzecie miejsce, rekord życiowy i czwarty 

wynik w historii polskich zmagań w tej konkurencji. Osiągnięty czas jest dla 

Szymańskiego także przepustką do Belgradu.

Również pod koniec stycznia w Arenie Toruń rozegrane zostały Mistrzostwa 

Okręgu U18 i U20. Młodzi lekkoatleci SKLA przywieźli do Sopotu 5 złotych, 

3 srebrne i 3 brązowe medale. Złote medale zdobyli: Dominika Janicka za 

bieg na 1000 m, Monika  Urban, bieg na 2000 m, Przemysław 

Pleszczyński, trójskok, Oliwia  Bielska, trójskok, Lilly Nichols, skok o tyczce. 

Medale srebrne wywalczyli: Aleksandra Szulska, bieg na 2000 m, Marta  

Królak, bieg na 600 m, Wiktoria Maciejewska, skok o tyczce. Medale 

brązowe: Weronika Ślusałek, bieg na 1000 m, Julianna Makara, bieg na 

400 m, Weronika Oryl, bieg na 800 m. Gratulujemy!

Najbliższe zawody halowe odbędą się na Hipodromie już 12 i 13 lutego, a następne 25 i 27 lutego na Hali 

Pomarańczowej (od strony Żabianki). Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Specjalną ofertę gastronomiczną dla 

widzów przygotowały food trucki, które tradycyjnie już stacjonują przy kompleksie nowych stajni. 

ZAWODY KONNE /

Super Seria dziewcząt z STK
W rozegranym w Pszczynie Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Super Serii Skrzatek (dziewcząt do lat 12) znakomicie 
zaprezentowały się zawodniczki Sopot Tenis Klubu. Zuzanna Giżewska wygrała turniej singla, a w parze z Tosią 

Zawody JumpOFF rozgrywane będą 12 i 13 lutego, w go-

dzinach 8.00-19.00. To zawody cyklicznie rozgrywane na hali 

Hipodromu. Sezon rozpoczyna się w październiku, a kończy 

w marcu uroczystym finałem. Ideą cyklu JumpOFF jest 

umożliwienie zawodnikom regularnych startów w sezonie 

zimowym, dzięki czemu mogą cały czas szlifować swoje 

umiejętności i przygotowywać się do startów w zawodach wyższej 

rangi. W czasie kolejnych eliminacji zawodnicy zbierają punkty, za 

których sumę w finale mogą odebrać premie finansowe. 

W dniach 25-27 lutego, w godzinach godz. 8.00-19.00 na Hali 

Pomarańczowej można będzie oglądać Halowe Mistrzostwa 

Pomorza w skokach. Rozegranych zostanie wiele konkursów 

o różnej wysokości przeszkód, dla mniej i bardziej doświad-

czonych jeźdźców i koni. Spodziewany jest udział ponad dwustu 

par z całego województwa i nie tylko. Wstęp bezpłatny. 

Fot. Aleksandra Ziętak

TENIS /

BIEGANIE /BIBLIOTEKA /

Książki do domu i na ekran
Biblioteka Sopocka z myślą o osobach starszych, 

niesamodzielnych i innych, które z różnych powodów 

nie mogą w tradycyjny sposób korzystać ze zbiorów 

bibliotecznych, uruchomiła Bibliotekę na kółkach. Aby 

skorzystać z usługi i zamówić książki do domu należy 

zadzwonić pod nr 609 610 305 lub napisać mail na 

adres bibliotekanakolkach@gmail.com. Katalog online, 

w którym można znaleźć wszystkie tytuły dostępne 

w bibliotece znajduje się na https://box.mbp.sopot.pl

We wszystkich filiach Biblioteki sopocianie posiadający 

Kartę Czytelnika mogą bezpłatnie  wypożyczać czytniki 

książek elektronicznych inkBOOK. Są one zintegrowane 

z Legimi – największą w Polsce bazą ebooków 

i audiobooków, oferującą dostęp do ponad 75 tys. tytułów. 

Kod można uzyskać dzwoniąc do wybranej filii, podczas 

osobistej wizyty lub za pośrednictwem Facebooka. Czytniki 

są lekkie, proste w obsłudze, nie męczą oczu, wytrzymują 

wiele dni na jednym ładowaniu.

FOTO/

Sopocki Dom Sąsiedzki Alternatywy 5 i Stowarzyszenie 

Na Drodze Ekspresji zapraszają do udziału w kon-

kursie fotograficznym „Pupile w Sopocie”. Każdy może 

spróbować swoich sił. Wystarczy w kreatywny sposób 

sfotografować swojego zwierzaka: psa, kota, chomika, 

fretkę czy papugę. Komisja konkursowa oceni po-

mysłowość i kreatywność wykonanych zdjęć.

Zasady konkursu: zdjęcie powinno być zrobione w Sopocie, 

a następnie wydrukowane w formacie A4 (minimalny). 

Wydrukowane fotografie należy dostarczyć do 24 lutego 

do godz. 19.00 do Domu Sąsiedzkiego Alternatywy 5 przy 

ul. Mazowieckiej 26 (czynny od wtorku do czwartku w godz. 

14.00-19.00). Prace można również oddawać w DS „Potok" 

przy ul. Kraszewskiego 31, DS „Koc i Książka" ul. Kazimierza 

Wielkiego 14, DS „Broadway" ul. Kolberga 9 lub w DS 

„Tęczowy Dom" ul. 23 Marca 32c. Oryginały oświadczeń 

oraz zdjęcia można również wysyłać pocztą na adres 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, 

81-835 Sopot, z dopiskiem „Dom Sąsiedzki Alternatywy 5”. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 lutego. Na zwycięzców 

czekają nagrody i być może pierwsza w życiu wystawa.

Regulamin konkursu jest dostępny na wydarzeniu FB: 

https://bit.ly/3AReppe.

Konkurs „Pupile w Sopocie”

Snochowską zwyciężyły w turnieju debla. Ponadto Tosia Snochowska zajęła 
III miejsce w grze pojedynczej.

Turniej w Pszczynie rozgrywany był w dniach 29-31 stycznia br. Super Seria to 

drugi pod względem rangi, po mistrzostwach Polski, turniej organizowany przez 

Polski Związek Tenisowy.

Szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w Sopot Tenis Klubie zajmuje się na co 

dzień 11 trenerów, wśród nich jeden Master Coach, a także dwóch instruktorów 

tenisa ziemnego. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wy-

kształcenia instruktorów i trenerów tenisa. Co roku naj-lepsze kluby są wyróżniane 

i nagradzane. Na szczycie listy za 2021 rok znalazły się dwa kluby tenisowe 

z Poznania: AZS oraz Park Tenisowy Olimpia. 

www.mbp.sopot.pl

Anna Kiełbasińska Fot. materiały SKLA 

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

Na zdjęciu: Antonina Snochowska 

(od lewej) i Zuzanna Giżewska. 

Fot. materiały STK
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Sopockie szkoły oraz miejskie instytucje kultury i sportu 
przygotowały ofertę na zimowy wypoczynek.  

Wszystkie sopockie samorządowe szkoły podstawowe 

przygotowały ofertę zimowego wypoczynku. Zajęcia odbywać się 

będą zgodnie z aktualnymi zasadami sanitarnymi.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Zajęcia w godz. 8.00-16.00, jeden turnus – 14-18 lutego. Gry 

i zabawy sportowe, warsztaty wykonywania ekotoreb, warsztaty 

kulinarne, taneczne, zajęcia komputerowe.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7

Zajęcia 8.00-16.00: I turnus – 14-18 lutego, II turnus – 21-25 

lutego. Gry i zabawy na terenie szkoły, zajęcia plastyczne, 

teatralne, komputerowe, wyjścia do kina, Sopoteki.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8

Zajęcia 7.30-16.30: I turnus – 14-18 lutego, II turnus – 21-25 

lutego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe, dyskusyjny klub filmowy, 

Ferie 
w Sopocie

Ferie w mieście – dużo atrakcji dla młodszych i starszych

kalambury, warsztaty chemiczne, z programowania, muzyczne.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

Zajęcia 8.00-16.00: I turnus – 14-18 lutego, II turnus – 21-25 lutego. Zajęcia plastyczne, 

muzyczne, sportowe, komputerowe, konkursy plastyczne i zręcznościowe, wyjścia do kina.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5

Zajęcia 7.30-15.30, od 14 do lutego. Zajęcia na sali gimnastycznej, sali polisensorycznej, na 

świeżym powietrzu. Zajęcia mają formę terapeutyczną i zabawową dostosowaną do potrzeb 

i możliwości uczniów. 

 Młodzieżowy Dom Kultury  ofertę kieruje do uczestników zajęć stałych w placówce oraz do 

chętnych mieszkańców Sopotu od lat 5+. W programie: zajęcia plastyczne, dekoracyjne, 

malarstwo i rysunek, zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne, taneczne, zajęcia kreatywne i bajkowe 

dla najmłodszych oraz szachy i brydż. Szczegóły na:  www.mdk.sopot.pl.

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  zaprasza na bezpłatne zajęcia w godz. 7.30-15.15. Zapisy 

chętnych na elektronicznezapisy.pl i www.mosir.sopot.pl..

15 i 22 lutego (wtorki): 7.30-8.00 – zbiórka przy wejściu na salę gimnastyczną LO nr 1; 8.00-10.00 

– zajęcia na sali: konkursy i zabawy sprawnościowe, tory przeszkód, poznanie gier sportowych; 

10.30 – wyjście na lodowisko przy molo; 11.30-12.30 – jazda na łyżwach; 12.30-13.00 – dojście na 

pływalnię MOSiR; 13.20-14.00 – pływanie: doskonalenie techniki, podstawy ratownictwa i zabawy 

w wodzie; 15.00-15.15 – odbiór dzieci z pływalni.

17 i 24 lutego (czwartki): 7.30-8.00 – zbiórka przy wejściu na salę gimnastyczną LO nr 1; 8.00-9.30 – 

zajęcia na sali: konkursy i zabawy sprawnościowe, tory przeszkód, poznanie gier sportowych; 10.00 

– wyjście do kina; 12.30-13.00 – dojście na pływalnię MOSiR; 13.20-14.00 – pływanie: doskonalenie 

techniki, podstawy ratownictwa i zabawy w wodzie; 15.00-15.15 – odbiór dzieci z pływalni.

19 lutego (sobota): Zawody saneczkowe o puchar Dyrektora MOSiR w Sopocie (uzależnione od 

warunków na Łysej Górze); na bocznej części stoku o 11.00. 

26 lutego (sobota): Zawody narciarskie o puchar Dyrektora MOSiR w Sopocie. Sopocie 

(uzależnione od warunków na Łysej Górze); na bocznej stoku o 11.00. 

Szczegóły na www.mosir.sopot.pl. Cena biletu ulgowego na krytą pływalnię wynosi w czasie ferii 6 zł.

 Biblioteka Sopocka  przygotowała wiele ciekawych zajęć:

Miniteka (ul. Goyki 1), zapisy: tel. 519 720 620.

Premiery teatrzyku Pacynka: 14 lutego, 17.00, „Jak wilk odnalazł 

miłość”; 21 lutego, 17.00, „Niespodzianka zza kurtyny”. Po 

spektaklu zajęcia plastyczne, nawiązujące do wystawianej sztuki.

16 lutego, 11.00, warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 5 na 

podstawie książek „Brud. Cuchnąca historia higieny” Piotra Sochy 

i „Atlas. Stwory, Potwory” Agnieszki Antosiewicz. 23 lutego, 11.00, 

dzieci poznają mityczne wyobrażenia stworów oraz wykonają 

własne. Granie w kodowanie: 18 i 25 lutego, 11.00, dla dzieci 

w wieku 7+ do zabawy z interaktywną grą Scotie go. 17 lutego, 

17.00, Dzień Kota. 24 lutego, 17.00, dla fanów dinozaurów 

spotkanie pełne prehistorycznych ciekawostek.

Broadway (ul. Kolberga 9), zapisy: tel. 519 720 786.

16 i 23 lutego, 11.00, kącik gier planszowych, konsola do gier. 

18 i 25 lutego, godz. 11.00, projekcje filmowe. 

Filia 8 (ul. Mazowiecka 26), zapisy: tel. 605 787 330.

15, 17, 22, 24 lutego, 17.00, warsztaty z rysowania map: 

najbliższego otoczenia, krainy znanej z książek – każdej 

przestrzeni, jaką podpowie wyobraźnia. 

Półkolonie w szkołach

Kulturalnie i na sportowo

Filia 6 (ul. 23 Marca 77 C), zapisy: tel. 661 798 153.

17 lutego, 17.00, Dzień Kota, czytanie kociej opowieści, wykonanie z papieru kota w pudełku.

 Państwowa Galeria Sztuki  zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat. Zajęcia od poniedziałku do 

piątku (14-18 oraz 21-25 lutego) w godz. 10.00-13.00. Zapisy: Maja Murawska, mail: 

edukacja@pgs.pl, tel. 58 551 06 21 wew. 116. Koszt: 15 zł/dzień/os. (bez wyżywienia).

I turnus „Sztuka inspiruje”

14 lutego – Czy galeria sztuki jest dla każdego? Uczestnicy poznają kilka miejsc w galerii, które na 

co dzień pozostają poza zasięgiem zwiedzających. 15 lutego – Pablo Picasso był również 

autorem rzeźbiarskich portretów. Jego dzieła staną się inspiracją dla artystycznych poszukiwań, 

uczestnicy wykonają trójwymiarowy portret. 16 lutego – Czy abstrakcja jest nudna? Uczestnicy 

wykonają własne, abstrakcyjne kompozycje. 17 lutego – Do 20 lutego można oglądać w PGS 

wystawę twórczości Jerzego Nowosielskiego. Będzie okazja, by bliżej przyjrzeć się tej ekspozycji 

i rozszyfrować twórczość malarza. 18 lutego – Czy wszyscy artyści malują tak samo? 

O oryginalności i technikach autorskich mowa będzie w kontekście prac z kolekcji PGS. 

II turnus „Sztuka zmysłów”

21 lutego – podstawowe produkty spożywcze mogą stać się bardzo kreatywnym narzędziem lub 

materiałem artystycznym. 22 lutego – warsztaty lepienia w glinie. 23 lutego – intensywne kolory 

i kształty wywierają ogromne wrażenie. W czasie warsztatów uczestnicy poznają proces 

ekologicznego farbowania materiałów. 24 lutego – Czy każdy przedmiot może wydać dźwięk? 

Uczestnicy postarają się dźwięki zamknąć w wykonanych przez siebie instrumentach 

muzycznych. 25 lutego – Zapach! W czasie warsztatów będzie rozpoznawanie zapachów, swój 

ulubiony uczestnicy wykorzystają do produkcji ekologicznych świec. 

 Muzeum Sopotu  zajęcia na ferie przygotowało pod hasłem: „Trwałość, użyteczność i piękno”. 

Termin: 15-25 lutego. Zajęcia będą inspirowane wystawą „Trwałość i użyteczność. Sopockie 

realizacje Wilhelma Lippkego". 

ź Trwałość – Jaką rolę odgrywa fundament, dobór odpowiednich materiałów i zrozumienie na 

jakim gruncie został zbudowany nasz obiekt. Przyjrzymy się budynkom, które przetrwały do 

naszych czasów i zostały zaprojektowane przez Wilhelma Lippkego. 

ź Użyteczność – Kiedy mówimy, że architektura jest użyteczna to znaczy, że pełni jakąś funkcję 

i że łatwo można z niej korzystać. Co dla nas jest ważne, żeby móc powiedzieć, że nasz dom 

jest użyteczny, łatwo się nam w nim mieszka i z niego korzysta?

ź Piękno – Dla każdego piękno oznacza coś innego. Kiedy możemy powiedzieć, że budynek jest 

piękny. Zachwyca nas harmonia, kolor, ornamenty, a może myśl, że mieszka w nim ktoś bliski?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Terminy zajęć należy ustalać do 11 lutego, we wt., śr. i piątki w godz. 10.00-15.00, tel. 58 551 22 

66. Zgłoszenia można wysyłać mailem: iwona.zajac@muzeumsopotu.pl. Muzeum zastrzega sobie 

możliwość zmiany i realizację projektu online.

 Goyki 3 Art Inkubator  zaprasza na wieżę budynku Goyki 3, z opowieścią o historii budynku. 

Regulamin zwiedzania na www.goyki3.pl. Dostępność wieży (po uprzedniej rezerwacji) w każdą 

środę, czwartek, piątek w lutym, w godz. 12.00-14.00.

14 lutego otwarte zostanie Muzeum Miejsca, które 16, 17, 18 , 23, 24 i 25 lutego, w godz. 12.00, 

13.00 i 14.00 będzie można zwiedzać po uprzedniej rezerwacji. 

Fot. materiały MDK


