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TRÓJMIASTO to aglomera-
cja położona na północy Polski nad 
Zatoką Gdańską w województwie 
pomorskim. Od 28 marca 2007 roku 
Trójmiasto przestało być wyłącz-
nie pojęciem potocznym, a stało się 
obszarem udokumentowanym za 
sprawą Karty Trójmiasta mówiącej 
o konieczności wzajemnej współ-
pracy miast Gdyni, Gdańska i So-
potu w ramach rozwoju aglomeracji 
trójmiejskiej. Miasta te stanowią je-
den z ważniejszych ośrodków prze-
mysłowych, naukowych i kultural-
nych w kraju. 

GDAŃSK – ok. 456 tys. mieszkańców, 
pow. 265,5 km2

SOPOT – ok. 38 tys. mieszkańców, 
pow. 17,31 km2

GDYNIA – ok. 250 tys. mieszkańców, 
pow. 135,14 km2

GDAŃSK

GDYNIA

SOPOT

Gdańsk – Długie Pobrzeże
z Żurawiem

Gdynia – Port

Sopot – Molo
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SOPOT
Miasto nad Zatoką 
Gdańską, położone 
p o m i ę d z y  G d a ń -
skiem i Gdynią. So-
pot jest popularnym 
kurortem nadmor-
skim, miastem uzdro-
wiskowym, znanym 
również jako miejsce 
konkursów piosenki, 
organizowanych od 
1961 roku w tutejszej 
Operze Leśnej. Miasto 
posiada najdłuższe w Eu-
ropie molo o drewnianej kon-
strukcji.

Miasto otoczone jest 
morenowymi wzgó-
rzami porośniętymi 
pięknymi lasami, gra-
nicząc jednocześnie 
plażami nad Zatoką 
Gdańską,  osłoniętą 
P ó ł w y s p e m  H e l -
skim. Dzięki takiemu 
 położeniu Sopot jest 
znacznie cieplejszym 
miejscem niż inne 
nadbałtyckie miej-
scowości. W Sopocie 

mieszka tylko ok. 40 ty-
sięcy mieszkańców, a od-

wiedza to miasto 2 miliony 
turystów rocznie. Polacy uwa-

żają Sopot za letnią stolicę Polski.

Latarnia   
i Zakład Balneologiczny 

w Sopocie
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SOPOCKIE ATRAKCJE
ulica BohateróW 
monte cassino  
czyli tzw. monciaK
Ulica o długości 635 m, stanowi 
dziś główny deptak nadmorskiego 
uzdrowiska, zamknięty dla ruchu 
samochodowego. Biegnie na miej-
scu dawnej drogi gruntowej łączą-
cej od XVII w. sopocką wieś z osa-
dą rybacką nad brzegiem morza.  
W przeważającej części zabudowa-
na jest po obu stronach co najwyżej 
trzypiętrowymi domami mieszkal-
nymi z przełomu XIX i XX w. Po 
obu stronach ulicy mieszczą się licz-
ne sklepy, kawiarnie, bary, restaura-
cyjki, biura podróży i inne placówki 
usługowe, teatr i dwa kina, a na jej 
przedłużeniu – sopockie molo. 
W latach 1824-1945 nazywana była 
ulicą Morską (Seestraße), a w latach 

1945-1956 – ulicą Konstantego Ro-
kossowskiego. Obecna nazwa ulicy 
upamiętnia bitwę o wzgórze Monte 
Cassino w środkowych Włoszech, 
stoczoną w dniach 11-18 maja 1944 r. 
z decydującym udziałem 2 Korpusu 
Polskiego pod dowództwem Wła-
dysława Andersa. 

KrzyWy DomeK 
(ul. Bohaterów Monte Cassino 53) 
Powstały w 2003 r. Krzywy Domek 
swoim charakterem nawiązuje do 
bajkowych rysunków Jana Marci-
na Szancera oraz Pera Dahlberga,  
a także projektów Gaudiego. Ele-
wacja zewnętrzna obiektu w pełni 
odpowiada stylistyce „Monciaka”, 
harmonijnie nawiązując do gzym-
sów i poziomów sąsiadujących ka-
mieniczek, przy czym nie ma tu ani 
jednej prostej linii.

Krzywy Domek
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