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1. Magda Adamowska – reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus 

Musicalis. Współzałożycielka Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis. 
Stypendystka Prezydenta Miasta Sopotu za działalność na rzecz rozwoju kultury w 
Sopocie. Współpomysłodawczyni i organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych ICTF SOPOT, oraz projektu "Mali Uchodźcy Jadą na 
Wakacje". Dyrektor Artystyczna Sopockiego Teatru Muzycznego i ICTF SOPOT. 
Propagatorka rozwoju artystycznego wśród dzieci i młodzieży poprzez nauczanie dzieci 
tworzenia teatru, gry aktorskiej, śpiewu w zespołach wokalnych, gry na instrumentach w 
zespołach wokalnych i instrumentalnych. Autorka wielu scenografii teatralnych, 
wieloletnia projektantka wnętrz, ma na swoim koncie scenografie do sesji 
fotograficznych, stylizacje, projekty kostiumów teatralnych, dziennikarka trójmiejskich 
gazet, recenzentka i krytyk trójmiejskich spektakli, koncertów i przedstawień 
muzycznych. Producentka teledysków dla dzieci do nauki jęz. Angielskiego. Propagatorka 
uwrażliwiania i wyzwalania w dzieciach/młodzieży ekspresji twórczej poprzez aktywne 
oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury w środowisku lokalnym. 

 
2. Ewelina Adrian – reprezentantka Sopockiego Klubu Karate i Rekreacji.  

Praca na rzecz Sopockiego Klubu Karate i Rekreacji. Organizowanie półkolonii oraz obozów 
sportowych dla dzieci i młodzieży. Organizowanie zawodów karate. 

 
3. Paweł Andrzejczak – reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego.  

Aktywny członek SKLA: organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 
młodzieży sopockiej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród sopocian, organizacja 
imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta Sopot. Udział w projekcie 
wolontariatu sopockiego - AKTYWNI W SOPOCIE , udział we wszystkich działaniach 
wspólnych sektora pozarządowego w Sopocie: członek Sopockiej Rady Organizacji 
Pozarządowych (kadencja 2016-2019), w której pracuje na rzecz sopockich organizacji 
pozarządowych min. poprzez udział w komisjach opiniujących oferty na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe w Sopocie, pomoc w organizacji imprez 
integrujących sektor pozarządowy , opiniowanie programów i projektów dotyczących 
sektora pozarządowego w Sopocie 
 

4. Marcin Gawiuk – reprezentant Caritas Archidiecezji Gdańskiej.  
Pan Marcin podejmuje działania na rzecz Caritas tj. członek zespołu OWES (Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny), pełnienie 
funkcji sekretarza zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz udział w wielu 
wydarzeniach organizowanych przez Caritas. 
 

5. Adam Gil - reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego "Siódemka".  
Od listopada 2018 roku pracuje w UKS „Siódemka” Sopot. W 2015 roku został odznaczony 
Srebrnym Łukiem Amazonek za działanie, wsparcie i zaangażowanie na rzecz organizacji, 
a w 2016 brązową odznaką ŚZPN Katowice. Od wielu lat pomaga w organizacji różnych 
przedsięwzięć m.in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festyny itp. Działa 
również w klubach sportowych jako członek zarządu, trener. 
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6. Monika Gorszyniecka – reprezentantka Fundacji Rozwoju Edukacji "Trefl".  
Prezes Fundacji oraz Dyrektor Niepublicznej Bursy Sportowej w Sopocie. Wcześniej 
dyrektor administracyjny i techniczny oraz team manager zespołu Atom Trefl Sopot. 
Ogromne doświadczenie w sporcie zarówno jako zawodniczka jak i organizatorka 
przedsięwzięć. Współorganizacja meczy, turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio 2020, pomoc w młodzieżowych rozgrywkach siatkarskich i koszykarskich, 
współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Baltic Cup w Gdańsku.  

 
7. Barbara Grygiel - reprezentantka Stowarzyszenia "Sopociaków" im. Barbary Adametz. 

W stowarzyszeniu działa od 2008 roku, obecnie pełni funkcję skarbnika. 
 

8. Anna Horak - reprezentantka Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji 
W stowarzyszeniu działa od 2008 roku. Zaangażowania w działalność sektora pozarządowego  

w Sopocie poprzez zatrudnienie i aktywność społeczną przy zadaniu publicznym "Sopockie Centrum 

Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" (ponad 11 lat doświadczenia z realizacji zadania i 

współpracy z samorządem sopockim). Reprezentantka SNDE w federacji organizacji pozarządowych 

- Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych - działania na rzecz wspierania i rozwoju 

organizacji pozarządowych w woj. pomorskim. Trenerka modelu współpracy administracji 

publicznej i sektora pozarządowego. Przewodnicząca SROP kadencji X 2016 - X 2019. 

9. Krzysztof Iwanow - reprezentant Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu.  
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Koordynator 
projektów. Bierze udział w pracach komisji oceniających oferty na realizację zadań 
własnych i powierzonych w zakresie pomocy społecznej. Koordynator zbiórek żywności. 
Zaangażowany w działania w zakresie animacji środowisk lokalnych. 

 
10. Paulina Kwiatkowska - reprezentantka Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Sopot. 

Instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrzyni, pełna energii, zaangażowana w 
działania na rzecz sopockich dzieci i młodzieży, drużynowa. Koordynatorka wielu 
projektów społecznych. 
 

11. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz - reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie.  
Od ponad 12 lat współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem 
i rehabilitacją dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne. Ma doświadczenie i 
kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych 
projektów, pracy przy badaniach klinicznych oraz przy organizacji konferencji 
naukowych. Z Fundacją Sport na Zdrowie jest związana od początku jej działalność tj od 
2011 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji 
Sportowej, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów Fundacji. 
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12. Adam Sielczak – reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. 

Pan Adam to wieloletni członek władz statutowych Towarzystwa (organizacji pożytku 
publicznego od 1974 roku aktywnie działającej na rzecz sopockiej społeczności w 
obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego), aktywny 
członek TPS działający m.in. w Sekcji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Dał się 
poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w działania pożytku publicznego na rzecz 
ochrony unikatowych walorów Sopotu, rozwoju kompetencji kulturalnych sopocian, 
integracji i aktywizacji lokalnej społeczności oraz dobra ogółu mieszkańców miasta. 

 
13. Włodzimierz Śliwiński – reprezentant Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg 

Wschodnio-Pomorski Koło Sopockie Potoki.  
Miłośnik przyrody, działacz społeczny w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 
Organizator wycieczek pieszych, także dla osób starszych. 

 
14. Adam Wojewódka – reprezentant stowarzyszenia Sopot Zwierzętom.  

Wolontariusz Sopotkowa z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą. Członek 
stowarzyszenia Sopot Zwierzętom. Jego doświadczenie w pracach menedżerskich oraz 
wrażliwość na sprawy zwierząt pomogą opiniować tematy dotyczące ochrony zwierząt 
oraz aktywizacji postaw obywatelskich (aktywny wolontariat) i prozwierzęcych (adopcje, 
edukacja). 

 
15. Agnieszka Wyrzykowska - reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 

Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot. 
Jest działaczką społeczną od wielu lat. Od samego początku istnienia stowarzyszenia 
chorych na SM w województwie pomorskim pełni funkcję przewodniczącej Koła 
Sopockiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, służąc swoim podopiecznym 
wszechstronną pomocą. Udziela się także w innych obszarach społecznych, zawsze 
wrażliwa na problemy osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. 

 
16. Jakub Zdunek - reprezentant Stowarzyszenia "Sopocki Dom".  

Jak sam o sobie pisze: "jestem osobą młodą, ambitną, dążącą do celu". Posiada 
wykształcenie wyższe z zakresu pracy socjalnej i prawa. Przepracował w strukturach 
pomocy społecznej 7 lat będąc pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem pracy 
pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Obecnie od IV 2019 pełni funkcję 
prezesa Stowarzyszenia "Sopocki Dom", który intensywnie i z dużym zaangażowaniem 
działa na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej, 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziała patologiom społecznym. 
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