
Sopot leży nad Zatoką Gdańską między Gdańskiem a Gdynią. Na skraju Skarpy 

Sopockiej znajdują się datowane na około 900 rok pozostałości sopockiego grodu, 

nazywane w XIX wieku Zamkową Górą1. W XII i XIII wieku na terenie dzisiejszego 

miasta Sopotu istniało pięć odrębnych wsi: Stawowie, Gręzowo, Świemirowo, 

Brodwino i Sopot. Osady te były we władaniu Cystersów z pobliskiego klasztoru w 

Oliwie. Wieś klasztorna – Sopot/Zoppot usytuowana była przy górnej części obecnej 

ulicy Bohaterów Monte Cassino. Najstarsze źródła pisane potwierdzające istnienie 

osad na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Nazwa Sopot została pierwszy raz użyta 

w dokumentach wystawionych na gdańskim grodzie dla klasztoru cystersów w Oliwie 

5 i 7 marca 1283 roku2. Sopot stał się popularny dzięki gdańskim patrycjuszom w 

końcu XVI wieku3. Zamożne gdańskie rodziny kupieckie wydzierżawiły grunty od 

cystersów w Oliwie. Uboga, klasztorna wieś przekształcona została w następnych 

stuleciach w podmiejską dzielnicę letniskową gdańskich patrycjuszy. Zaczęły 

powstawać pierwsze letnie rezydencje, otoczone rozległymi ogrodami i parkami. 

Z najwcześniejszych czasów zachował się dworek Sierakowskich przy ul. 

Czyżewskiego i Dwór Hiszpański przy Alei Niepodległości. Inne budowle 

z wczesnego okresu zostały zniszczone przez działania wojenne podczas oblężenia 

Gdańska przez Rosjan w 1734 roku, kiedy to Sopot został niemal doszczętnie 

spalony 4. Na początku wieku XVIII zakonnicy sporządzili opis wsi sopockiej. 

Według tego opisu Sopot składał się z dwunastu dworów patrycjuszowskich, 

karczmy, sołectwa, parku z  domkami letniskowymi  i osady rybackiej. Na skutek 

wyludnienia wsi podczas wojny sukcesyjnej o koronę polską w 1734 roku posiadłość 

ponownie przejął opat oliwski5. Wieś zaczęto odbudowywać w XVIII wieku6. Po 

pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Sopot został włączony do państwa 

pruskiego. Po zakończeniu działań wojennych, od drugiej ćwierci XIX wieku nastąpił 
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okres przeistaczania się wsi w kurort uzdrowiskowy7. Bogatsi gdańszczanie zaczęli 

budować tu swoje domy letniskowe8. Uważa się że przemiany te zapoczątkował Carl 

Wagner. W 1819 roku wybudował pierwszy budynek łaźni kąpielowych, 

zlokalizowany przy ujściu do Morza Bałtyckiego Wiejskiego Potoku (dolny odcinek 

dzisiejszej ulicy Bohaterów Monte Cassino). Jean Georges Haffner przystąpił w maju 

1823 roku do budowy nowego zakładu kąpielowego. Zachwycony Sopotem alzacki 

lekarz w służbie francuskiej, zdecydował się podjąć tu działalność zawodową9. 

Następnym etapem rozwoju była modernizacja drogi łączącej Gdańsk z Berlinem. 

Rozwój przestrzenny Sopotu opierał się głównie na założeniach parkowo-

ogrodowych z uwzględnieniem ciągów spacerowych. Architektura z tamtego okresu 

jest głównie klasycystyczna10. Chwilowa stagnacja w dziejach Sopotu z  roku 1831 

spowodowana była przez rozprzestrzeniającą się cholerę 11 .W kolejnych latach 

powstał pierwszy reprezentacyjny gmach kuracyjny zwany Salonem oraz park wokół 

obiektów uzdrowiskowych. W 1842 roku pasierb Haffnera – Ernst Adolf Bottcher 

wzniósł nowy budynek teatru. Już wtedy istniał drewniany pomost wychodzący w 

morze, usytuowany na głównej osi drogi spacerowej. Rozwój Sopotu nabrał tempa w 

1870 roku, kiedy została poprowadzona linia kolejowa z Gdańska do Koszalina i 

dalej, do Berlina12. Wybudowano wtedy dworzec który podzielił Sopot na dwie 

niezależne części: Sopot Górny i Sopot Dolny. Wraz z budową kolei wzniesiono 

pierwsze obiekty sakralne w Sopocie: neogotycką kaplicę przy ulicy Powstańców 

Warszawy 15 i kościół protestancki w Parku Południowym. Właśnie wtedy zaczęto 

budować pierwsze gmachy komunalne i uzdrowiskowe. Włączenie Sopotu do sieci 

kolejowej cesarstwa a także budowa obiektów publicznych, elektryfikacja i 

kanalizacja miasta miały istotny wpływ na ożywienie budownictwa mieszkalnego 

prywatnego i komunalnego. Bogaci inwestorzy nadali Sopotowi charakter sielskiej 

osady willowej. Sopot funkcjonował głównie jako sezonowy kurort uzdrowiskowy. 

Wzrastała liczba pensjonatów i hoteli. 
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Sopot charakteryzuje się więc bogactwem form przestrzennych, asymetrycznym 

układem brył, które zwieńczone są przez oryginalne formy wieżyczek, 

umieszczanych głównie dla podkreślenia narożników. Fasady ozdobione są dużą 

liczbą wykuszy, werand, balkonów czy loggi. Na różnych kondygnacjach znajdują się 

rozmaite elementy architektoniczne tworząc odmienne oprawy kompozycyjne. 

Motywy wernakularne łączą się z ornamentami klasycznymi. Sopot jako uzdrowisko 

nadbałtyckie  związany jest z tradycyjną, drewnianą, letniskową architekturą, która 

wywodzi się od innych nadmorskich i górskich miejscowości wypoczynkowych. 

Koło wejść do pensjonatów, willi znaleźć możemy elementy stylu szwajcarskiego – 

motywy floralne wycinane w desce, umieszczane na drewnianych galeriach. Te 

ciekawe rozwiązania plastyczne sprawiły że nurt malowniczego historyzmu znalazł w 

Sopocie godną reprezentację13. Powstawały kamienice czynszowe, jednak sopocka 

zabudowa pozostała kameralna i raczej nie przekraczała wysokości trzech pięter14. W 

1899 roku, władze gminne wystąpiły do króla Prus Wilhelma II z wnioskiem, 

o  nadanie Sopotowi praw miejskich. Gmina Sopot otrzymała prawa miejskie 8 

października 1901 roku15. Oficjalnie miastem Sopot stał się 1 kwietnia 1902 roku. W 

okresie międzywojennym tempo rozwoju miasta nieco zmalało. Wybuch działań 

wojennych w 1939 roku zakłócił dotychczasowy spokój mieszkańców Sopotu, został 

włączony do Trzeciej Rzeszy. Sopot utracił swoją mocną pozycję i odrębność, stając 

się jednym z wielu miast Rzeszy. Wojna nie zahamowała jednak napływu 

urlopowiczów, turyści nadal odwiedzali kurort w  latach 1939-1944. Na obszarze 

Rzeszy reklamowano Sopot jako spokojny, kameralny kurort o łagodnym klimacie16. 

Zamierało życie kulturalno-sportowo-rozrywkowe. W 1945 roku zniszczono Kurhaus, 

hotele i  sopockie kasyno gry. Miasto nie odniosło jednak tak miażdżących strat jak 

Gdańsk, w  sumie zniszczono około 10% zabudowy miasta17.   
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Datę 23 marca 1945 uznaje się za początek nowej, powojennej historii Sopotu18. Po 

wojnie Sopot zamieszkiwała inteligencja, którą miała wyprzeć klasa robotnicza 

tworząc z miasta tzw. noclegownię trójmiasta. W tym czasie infrastruktura i 

budownictwo Sopotu podupadły. Przez kilka lat jedynie remontowano uszkodzone 

budynki, nie podejmowano się budowy nowych. Dopiero w 1952 roku ponownie 

zaczęto budować mieszkania19 . Położenie Sopotu chroniło go przed nadmierną 

rozbudową, niemniej w latach 60. i 70. XX wieku, w   ramach gospodarki 

komunistycznej budowano osiedla mieszkaniowe na terenach strzeżonych ze względu 

na walory krajobrazowe. W roku 1970 podczas dekady gierkowskiej kontynuowano 

budowę nowoczesnych Łazienek Północnych. Nowy, trwający do dziś, etap rozwoju 

rozpoczął się po roku 1989. Unikalne założenie urbanistyczne zyskało ochronę 

prawną poprzez wpisanie około osiemdziesięciu domów do rejestru zabytków. 

Władze sopockie próbują nadrabiać dotychczasowe zaniedbania w zabudowie 

miejskiej. W Sopocie powstają nowe projekty. Na przykład w 2009 roku powstało 

Centrum Haffnera sąsiadujące z zabudową historyczną śródmieścia. 
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