
Trójmiasto

Polska znana i nieznana



Gdańsk
Miasto to położone jest nad Bałtykiem. Wchodzi w skład trójmiasta.

Mieści się w nim wiele ciekawych zabytków takich jak: fontanna 
Neptuna, Długi Targ, Bazylika Mariacka. 

Aleksandra Tomczak



Trójmiasto
Trójmiasto to ogólna nazwa trzech miast położonych nad Zatoką Gdańską i 
Zatoką Pucką.

Te miasta to: Gdańsk, Gdynia i Sopot i ich herby.

Pola Feliniak



Gdańsk
 Miasto na prawach powiatu w północnej Polsce w województwie pomorskim, położone nad Morzem 
Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz 
węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z 
dużym portem handlowym

Dominik Gracz

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Mot%25C5%2582awa&sa=D&ust=1592992500058000&usg=AFQjCNH4p59U9z_B9jqSSpwUIjS0VQok-A
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%25C5%2582a&sa=D&ust=1592992500058000&usg=AFQjCNFe0gDpJqkE73NKxVjk1DTYnD7gRQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%25C5%2584ska&sa=D&ust=1592992500059000&usg=AFQjCNFJLWDrJVJSphIrNPxCzIdCVXOZFQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%25C3%25B3dztwo_pomorskie&sa=D&ust=1592992500059000&usg=AFQjCNHxSB3ACiqzBA-hcvOiJC6-JwVmmQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gda%25C5%2584sk&sa=D&ust=1592992500059000&usg=AFQjCNGp7Fz6AdA2yJP7QNvzXZyXRESzkA


Gdańsk
Jest to miasto o ponadtysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem 
różnych kultur. Gdańsk był również największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem królewskim i 
hanzeatyckim[10], posiadał prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla[11], w XVI w. był najbogatszym w 
Rzeczypospolitej[12]. Miasto było też ważnym ośrodkiem kulturalnym. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce 
wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Na terenie miasta znajdują się 
liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych.

Dominik Gracz

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%25C3%25B3lewskie&sa=D&ust=1592992500131000&usg=AFQjCNHOe-sfuJkfGD2U1UiXHWXyHnmkXg
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza&sa=D&ust=1592992500132000&usg=AFQjCNF5Hz1THagz03Oy0qhZCWFPMuCYHA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%25C5%2584sk%23cite_note-14&sa=D&ust=1592992500132000&usg=AFQjCNE-YUV5n9HJlSokL90jf_DO2KIFgg
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_elekcja&sa=D&ust=1592992500133000&usg=AFQjCNHRjSm_IzotLzc3Pe6auch0-6NJtQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%25C5%2584sk%23cite_note-15&sa=D&ust=1592992500133000&usg=AFQjCNHM2f1DUC5IVSvQ7WIdLYdEVc_WVQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%25C5%2584sk%23cite_note-16&sa=D&ust=1592992500133000&usg=AFQjCNFSQYx0nIGRoYgdC_DIbrRT8U32aQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%25C5%259Arodkowa&sa=D&ust=1592992500133000&usg=AFQjCNGNGsTvJXv8aKQeBIktWeJjzGp_Rg


Ciekawostki o Gdańsku
Gdańsk może poszczycić się jedną z największych w Europie świątyń. Bazylika Mariacka, jeden z popularnych 
zabytków, jest najwyższą średniowieczną świątynią wybudowaną z cegły. Wysokość wieży kościoła razem z kalenicą 
wynosi aż 82 metry. Według niektórych źródeł początki świątyni sięgają 1243 roku.

Szymon Kozierski



Sąd Ostateczny- Hansa Memlinga
Obraz został wykonany na zamówienie włoskiego 
bankiera Angola di Jacopo Taniego z brugijskiej filii 
banku Medyceuszy i był pierwotnie przeznaczony 
dla rodowej kaplicy San Michele w kościele San 
Bartolomeo w Badia Fiesolana pod Florencją.

W 1473, podczas transportu do Italii na pokładzie 
galery San Matteo został zdobyty przez 
gdańskiego kapra Pawła Beneke dowodzącego 
karaką o nazwie Piotr z Gdańska.

Gdańscy właściciele statku kaperskiego (podczas 
podziału łupów) ofiarowali ołtarz Memlinga 
gdańskiemu Kościołowi Mariackiemu.

Obraz znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Gdańsku.



Gdańsk
W Gdańsku znajduje się kilka zabytków w tym:
fontanna Neptuna,
żuraw.

Pola Feliniak



Ciekawostki o Gdyni
Spośród tych trzech miast, Gdynia jest czasem pomijana, ale w tym urokliwym mieście 
jest coś do odkrycia w każdym zakątku miasta. ORP Błyskawica jest najstarszym na 
świecie unoszącym się na wodzie niszczycielem. Port morski w Gdyni powstał 29 
kwietnia 1923 roku. W 1938 r.

Szymon Kozierski



Bazylika Mariacka
Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana także bazyliką Mariacką – 
historyczna fara Głównego Miasta w Gdańsku zwana często „Koroną Gdańska”, pełniąca funkcję kościoła 
katolickiego i ewangelickiego, od 1986 konkatedra diecezji gdańskiej, która w 1992 stała się archidiecezją. 

Amelia Mytko



Katedra Oliwska
Archikatedra Oliwska – rzymskokatolicki kościół archikatedralny. Mieści się w dzielnicy Oliwa przy ul. Bpa 
Edmunda Nowickiego w Gdańsku, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Gdańsk Oliwa w 
archidiecezji gdańskiej. 23 listopada 2017 obiekt został wpisany na listę – Pomnik historii. 

Amelia Mytko



Gdańsk
Westerplatte-w latach 1926–1939 eksklawa 
Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium 
Wolnego Miasta Gdańska, symbol wybuchu II 
wojny światowej. W okresie międzywojennym na 
terenie Westerplatte funkcjonowała Wojskowa 
Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 
1939 stała się symbolicznym początkiem II wojny 
światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III 
Rzeszy. Miejsca związane z polem bitwy o 
Westerplatte zostały wpisane 1 września 2003 na 

listę Pomników historii.

Zosia Suszka

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii&sa=D&ust=1592992502859000&usg=AFQjCNGvc_80EuTh55kV4Eh_dyAFWz_PdA


Gdański Ogród Zoologiczny 
Gdański Ogród Zoologiczny – ogród zoologiczny zlokalizowany w Oliwie, dzielnicy Gdańska. Zajmuje 
powierzchnię ponad 123 hektarów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co czyni z niego największą pod 
względem powierzchni placówkę tego typu w Polsce. Dyrektorem ogrodu od 1991 jest Michał Targowski

Amelia Mytko



Gdańsk
Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. 
To tu odbywają się coroczne największe 
międzynarodowe targi tego kruszcu zwane 
Amberif. W Gdańsku znajduje się także 
Muzeum Bursztynu

Amelia Szyda



Bursztyn w Trójmieście 
Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. Odbywają się tutaj największe 
międzynarodowe targi bursztynu zwane Amberif.

Dorian Jarzyna



Gdynia
Gdynia należy do Trójmiasta.

Można tam zobaczyć wiele ciekawych miejsc takich jak: 
oceanarium Gdyńskie, starówkę i Muzeum Marynarki 
Wojennej.



Gdynia
Spośród tych trzech miast, Gdynia jest czasem pomijana, ale w tym urokliwym mieście jest coś do 
odkrycia w każdym zakątku miasta. Port morski w Gdyni powstał 29 kwietnia 1923 roku.  Skwer 
Kościuszki to jedno z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek zarówno turystów, jak i rdzennych 
mieszkańców Gdyni, a także miejsce wielu koncertów, festynów i innych imprez. Największą atrakcją są 
dla wszystkich na pewno cumujące przy nabrzeżu zabytkowe okręty i statki żeglarskie.

                        

Patryk Kot



 Dar Pomorza
"Dar Pomorza" nazywany "Białą 
Fregatą", od 1929 roku związany jest 
z Gdynią. Został zbudowany w roku 
1909 w stoczni Blohm & Voss w 
Hamburgu jako statek szkolny 
niemieckiej marynarki handlowej. 

W roku 1929 statek został zakupiony z 
datków społecznych przez Pomorski 
Komitet Floty Narodowej za sumę 
7000 funtów szterlingów. Miał zastąpić 
wysłużony już bark szkolny "Lwów". 
Fregata otrzymała wówczas kolejną 
nazwę "Dar Pomorza", dla 
upamiętnienia ofiarności pomorskiego 
społeczeństwa.  

Patryk Kot



Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Muzeum położone w samym sercu Gdyni, muzeum przyciąga zwiedzających dużym 
sprzętem wojskowym i wystawą broni. Na zewnątrz nowoczesnego budynku, który 
znajduje się obok Muzeum Miejskiego w Gdyni, znajduje się stała ekspozycja 
uzbrojenia wojskowego, w tym sprzętu obronnego z czasów II wojny światowej.

Patryk Kot



Gdynia
W 1920 r. zaplanowano budowę portu w Gdyni, a już w 1923 r. otwarto tymczasowy Port Morski i 
Schronisko Dla Rybaków.

Liczba ludności: 246 348 

Zabytki: Statek-muzeum “Dar Pomorza” , Okręt-muzeum ORP “Błyskawica” , Muzeum Marynarki 
Wojennej.

Zosia Suszka



Gdynia
W Gdyni jeżdżą trolejbusy.
Trolejbus to taki autobus 
jeżdżący na prąd pobierany z drutów 
wiszących w powietrzu.

Pola Feliniak



Akwarium w Gdyni
Akwarium gdyńskie jest dość łatwe do znalezienia. Czyste miejsce, różne gatunki ryb z całego 
świata. Obiekt ten to ładna próbka morskiego życia. Jeśli masz szansę odwiedzić to miejsce, a nie 
widziałeś większego akwarium,

Szymon Kozierski



Gdynia

Co roku jesienią organizowany jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 
Najważniejszą nagrodą festiwalu są Złote Lwy

Amelia Szyda



Sopot
miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, między 
Gdańskiem a Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto, w obrębie aglomeracji trójmiejskiej. Jest najmniejszym[a] pod względem liczby ludności 
miastem na prawach powiatu w Polsce oraz najmniejszym pod tym samym względem miastem, którego organem władzy wykonawczej jest 
prezydent[

Dominik Gracz

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu&sa=D&ust=1592992506802000&usg=AFQjCNERmwtA4HOoY5f2OvocXXWsTPu7GA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%25C5%2584ska&sa=D&ust=1592992506802000&usg=AFQjCNHTf_vlsO7dX-ZhzTmRuvz7LOyXlA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%25C5%2582tyckie&sa=D&ust=1592992506802000&usg=AFQjCNHwoOGWlt7nMhc3Af3Bi4U6CRp_PA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Pobrze%25C5%25BCe_Gda%25C5%2584skie&sa=D&ust=1592992506803000&usg=AFQjCNGCswVDS3z5KV0Z_rZqUw8PZUb9-A
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%25C5%2584sk&sa=D&ust=1592992506803000&usg=AFQjCNHx5n5bDoKkrBHrWTDtpGC272dPQw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia&sa=D&ust=1592992506803000&usg=AFQjCNGXLD_DSueoNYDTOPUEz-bHElSkSA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%25C3%25B3jmiasto&sa=D&ust=1592992506804000&usg=AFQjCNEpSN7m0Vqqtn8ERcDjBCfjbl2N4A
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_tr%25C3%25B3jmiejska&sa=D&ust=1592992506804000&usg=AFQjCNGEzNJCIIYiKh70b66gABZqqz0Muw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot%23cite_note-3&sa=D&ust=1592992506804000&usg=AFQjCNHSVHhcTOuDoMQWsCFq7gbmA-rHwA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta&sa=D&ust=1592992506805000&usg=AFQjCNEFgG2FOobWqc4EicoKF6UnC2OLew
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot%23cite_note-4&sa=D&ust=1592992506805000&usg=AFQjCNFM_UfCdAQGmT7oxYYbE3JVS1YSJw


Drużyny piłkarskie w Trójmieście
Arka Gdynia (Morski Związkowy Klub Sportowy Arka Gdynia) – polski klub piłkarski grający w Ekstraklasie. Klub jest 
kontynuatorem tradycji sportowych takich zrzeszeń jak K.S. Gdynia, K.S. Kotwica czy RKS Arka sięgających historią 
do 1929 roku, który uważany jest za oficjalną datę utworzenia klubu. Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski (1979 i 
2017), dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski (2017 i 2018) oraz uczestnik Pucharu Zdobywców Pucharów 
(1979/1980) i eliminacji Ligi Europy (2017/2018)

.Lechia Gdańsk – polski klub piłkarski z siedzibą w Gdańsku, zdobywca 2 Pucharów Polski (1983, 2019) oraz 2 
Superpucharów Polski (1983, 2019), od sezonu 2008/2009 występujący w najwyższej polskiej piłkarskiej klasie 
rozgrywkowej – Ekstraklasie.C

Hymn Arki Gdynia: https://youtu.be/joprW6PuuFs

Hymn Lechii Gdańsk: https://youtu.be/ZqVcO-CW_Ms 

Amelia Mytko

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska&sa=D&ust=1592992506943000&usg=AFQjCNF7OTATbnRFDB2dxZeC6meQH4p8Uw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_pi%25C5%2582karski&sa=D&ust=1592992506944000&usg=AFQjCNGYhIAYKGuuPVapYWEfsV6yU2hCOw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%25C5%2584sk&sa=D&ust=1592992506944000&usg=AFQjCNH7ynQNmoXZtIsDoJ6A_ty4FD8Rrw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Polski_w_pi%25C5%2582ce_no%25C5%25BCnej_m%25C4%2599%25C5%25BCczyzn&sa=D&ust=1592992506945000&usg=AFQjCNEnaq7OKe5MAEWaNDEyzte0t01Icw
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Superpuchar_Polski_w_pi%25C5%2582ce_no%25C5%25BCnej&sa=D&ust=1592992506945000&usg=AFQjCNGMnlpw_FX9Z8JpL81r2cL1WFVVlA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraklasa_w_pi%25C5%2582ce_no%25C5%25BCnej_(2008/2009)&sa=D&ust=1592992506945000&usg=AFQjCNEV4lI9CP19hAInUXrHbBQKvTqXww
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraklasa_w_pi%25C5%2582ce_no%25C5%25BCnej&sa=D&ust=1592992506945000&usg=AFQjCNGcT7FvlLEH_TchNvveveyQX-Ol4A
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/joprW6PuuFs&sa=D&ust=1592992506946000&usg=AFQjCNHbH50Qgzy2g2FMzZOvEa1x-9tx4g
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/ZqVcO-CW_Ms&sa=D&ust=1592992506946000&usg=AFQjCNGKgcCuE_L_bQM9gSEErEbgfzfKaQ


Sopot
To piękne miasto położone nad Bałtykiem sąsiaduje z 
Gdańskiem i Gdynią.

Można zobaczyć tam: Sopockie molo, Krzywy Domek 
i latarnię morską.

Herb Sopotu przedstawia białą mewę na błękitnym tle, 
odzwierciedlającym położenie miasta nad Bałtykiem. 
Dolna część herbu koloru złotego symbolizuje 
nadmorskie wydmy z rybą dorszem. Elementy te 
nawiązują do uzdrowiskowego charakteru miasta

Aleksandra Tomczak, Szymon Kozierski



Sopot ciekawostka

Nazwa miasta Sopot wzięła się
od słowiańskiego słowa oznaczającego “potok”.

Cytat Bolesława Śląskiego:

“Owa powszechnie znana miejscowość kąpielowa nad Bałtykiem, dokoła której siedzi w mnogiej liczbie lud polski, nie ma dotychczas, 
rzecz szczególna, ustalonej w ustach naszej inteligencyi nazwy. Jedni ją zowią całkiem zniemiecka „Copot” lub „Copoty”, inni zaś 
bardziej z polska – „Sopotami” lub nawet „Sobotami”, jeżeli nie „Sobótką”. Tymczasem jedynie poprawna nazwa, za którą przemawia 
zarówno zasada językowa, jak i historyczna, to – „Sopot”.
Już ks. Pobłocki w swoim słowniku kaszubskim, wydanym w Chełmnie w 1887, wyraźnie zaznacza, iż starsze pokolenie ludzi, w pobliżu 
rzeczonej miejscowości zamieszkałych, nie mówi inaczej tylko „Sopot”, i że nazwa ta pozostaje w związku etymologicznym z wyrazami: 
sop, sopowaty, sopotać. Powiada on między innemi... „Sopot” = osada założona na miejscu zdroistem, sapowatem…”

Cytat skopiowano z strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot

Pola Feliniak

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot&sa=D&ust=1592992507611000&usg=AFQjCNFOTjQzF8MKFk4kPOTLvAz1i1DY0Q


Ciekawostki o Sopocie 
Molo sopockie od 2005 r. nosi imię Jana Pawła II

Jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w Sopocie jest „Krzywy domek” przylegający do 
ul. Monte Cassino

Marina jachtowa przy molo, może pomieścić ponad 40 łodzi o długości do 14 metrów i 60 jachtów 
do 10 metrów.

Szymon Kozierski



Ciekawostka

Krzywy Domek zajął pierwsze miejsce na liście 50 najdziwniejszych 
budynków świata, opublikowanej przez Portal Village of Joy.

Zosia Suszka



Sopot

Pierwsze molo jakie powstało w Sopocie, zostało zbudowane przez stacjonujących tam wtedy Rosjan- miał on wtedy długość około 30 
metrów był to wówczas rok 1817 jednak gdy opuszczali oni owe miasto spali zbudowaną przez siebie budowlę. Teraz Molo ma długość 
ponad 500 metrów Od 2005 roku molo w Sopocie nosi imię Jana Pawła II- nadano je po dwukrotnej wizycie Karola Wojtyły.

Amelia Szyda



Aquapark w Sopocie
Sieć obiektów relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych. Sieć 
obiektów relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych. Sieć obiektów 
relaksacyjno-sportowych Aquapark, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, kojarzonych.

Szymon Kozierski



Gdzie warto zjeść w Trójmieście?
Top 3: Najlepsze restauracje w Trójmieście:

1. Restauracja Fino
Gdańsk
2. Restauracja Nowosopocka 
Sopot
3. Majolika
Gdańsk

Amelia Mytko 



Dziękujemy za uwagę :)
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