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Rok 1953 to nie tylko
rok śmierci Stalina,
przemianowaniaKa-
towic na
Stalinogródczy,jakże

wtedy ważnej, 105 rocznicy wy-
dania Manifestu komunistycz-
nego. To rok, na który zaplano-
wano doprowadzenie do Gdyni
przyszłej SKM-ki. Otwarcie linii
koleimiejskiej(domaja1954roku
jednotorowejnaodcinkuGdynia
Orłowo-GdyniaGłówna)nastą-
piłowświątecznywówczasdzień
22lipca.

Wwydaniu„DziennikaBałty-
ckiego” z 20 maja 1953 roku
możnabyłoprzeczytaćoproble-
mach, z jakimi się borykają ro-
botnicy przy budowie nowego
gdyńskiego dworca. O tym, że
plac budowy zawsze powinien
byćuprzątnięty,atu,niestety,jest
inaczej, bo wciąż musi być użyt-
kowany, choć zniszczony
izamałydlanowoczesnegomia-
sta,budynekdworcazlat20.XX
w. O tym, jak trudne to zadanie,
by bez stawiania prowizorycz-
negobudynkuzastępczegostary
dworzec zamienić w nowo-
czesną budowlę, odpowiednią
dlamiastaportowegoijegokolei
elektrycznej.

Niebrakowałooczywiściein-
formacjiopracującychnabudo-
wie przodownikach, którzy wy-

rabiali podobno 200 proc.
normy. Z pewnością starano się
bardzo, skoro 10 lipca informo-
wano,iż„wszyscyjużwiedzą,że
w IX rocznicę Manifestu PKWN
pojedziemy pociągiem elek-
trycznym z Gdańska do Gdyni”.
Dzień ten był tym bardziej
ważny, że właśnie wtedy, po za-
ledwie miesiącu od rozpoczęcia
prac, ukończono w stanie suro-
wym murowany budynek sta-
cyjny o kubaturze 1300 m sześc.

wGdyniWzgórzuśw.Maksymi-
liana (wówczas Wzgórze No-
wotki). W kolejnych dniach nie
brakowało doniesień o dokona-
niach junaków z ówczesnej
Służby Polsce (istniała do 1955
roku, jej następcą od 1959 roku
były Ochotnicze Hufce Pracy)
określanych nawet mianem
„gdyńskiego tempa”. Stąd za-
pewne prawie codzienne,
choćby krótkie, notatki, w któ-
rych informowano nawet o in-

tensywnych pracach przy uru-
chamianiu urządzeń zabezpie-
czenia ruchu pociągów na stacji
w Gdyni Orłowie. Odnotowano
także, że już 16 lipca 1953 roku
naorłowskiejstacjiwłączonezo-
stanąsemaforyświetlne,ajejna-
stawniajest(wówczas)pierwszą
tak nowoczesną na kolejach za-
rządzanychprzezDOKPGdańsk.

Nieubłaganie się jednak zbli-
żał 22 lipca, kiedy to miała poje-
chać pierwsza kolejka elek-

tryczna do Gdyni. A pozostało
jeszczesporopracy,gdyżstarano
się dbać o najdrobniejsze szcze-
góły. Nieobca więc była w tam-
tym czasie także estetyka naj-
bliższego otoczenia kolei.

- Chcemy, aby otoczenie
dworców nie tylko syciło żądne
piękna oko ludzkie, ale posia-
dało również cechy zdrowotne.
Roślinyusuwajązpowietrza, jak
wiadomo, szkodliwy dla płuc
dwutlenekwęgla-wyjaśniałga-
zecieKazimierzKomenda,refe-
rent ogrodniczy DOKP. A kole-
jowi ogrodnicy, tuż po zakoń-
czonych przez budowniczych
kolejnych etapach prac, rozpo-
czynali upiększanie otoczenia
roślinnością.

I stało się, zapewne zresztą
w tamtym czasie nie było innej
możliwości.23lipcanapierwszej
stronie„DziennikaBałtyckiego”
ukazało się zdjęcie z krótkim
podpisem „Pierwszy pociąg
elektrycznywdrodzezGdańska
doGdyniprzerywasymboliczną
wstęgę na dworcu w Sopocie”.
Przed ukończeniem prac na od-
cinku do Gdyni kolejka kurso-
wała bowiem tylko na trasie
Gdańsk - Nowy Port i Gdańsk -
Sopot. Wydarzeniu nie poświę-
conowięcejmiejscanapierwszej
stroniewspomnianegowydania
gazety. Resztę „jedynki” zajęły

relacje i depesze z obchodów
święta22lipca.Ówcześniredak-
torzy nie zapomnieli jednak
owadzelokalnejinwestycji ipo-
święcili jej na trzeciej stronie
odrębny artykuł zatytułowany
„»Metro« Wybrzeża - pociąg
elektryczny jeszcze silniej połą-
czył Trójmiasto”. Musiano co
prawdajużwpierwszymzdaniu
zaznaczyć,iż„godnieuczcilibu-
downiczowiekoleielektrycznej
9. rocznicę ogłoszenia Manife-
stu PKWN”, a w dalszej części
wstawićwrelacjikilkagórnolot-
nych jak na tamte czasy fraze-
sów.Nieprzeszkodziłotojednak
wzrelacjonowaniuwydarzenia.

Być może wówczas jeszcze
niezupełnie rozumiano, jak
ważną rolę w trójmiejskiej ko-
munikacji pełnić będzie dzisiej-
sza SKM-ka. Nie zapomniano
jednak odnotować faktu, iż
wzwiązku z uruchomieniem jej
na odcinku Gdańsk - Gdynia
od26lipcawstrzymujesię„bieg
pociągówparowychwruchulo-
kalnym odchodzących z Gdań-
ska (...) oraz z Gdyni (...)”. Likwi-
dacji uległy tylko połączenia
między Gdynią a Gdańskiem.
„Trójmiejskie metro” nie docie-
rało wówczas do Wejherowa
i Pruszcza. Tam jeszcze były po-
trzebne pociągi prowadzone
przez parowozy.
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