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W1920 r. sytuacja
była trudna.
Walcząc z Ar-
mią Czerwoną,
Polskaprzejmo-

wała jednocześnie Pomorze.
W granicach II RP nie znalazł
się jednak Gdańsk, który miał
zostać wolnym miastem. A był
wówczas jedynym miejscem,
przezktórePolskamogła otrzy-
mywać pomoc z Zachodu, m.in.
transporty broni dla polskiego
wojska.

Mimo obecności w Gdańsku
wojskEntenty(doczasuprokla-
mowania wolnego miasta w li-
stopadzie1920r.)robotnicypor-
towi często odmawiali przeła-
dunku ze statków na wagony
kolejowe transportów przezna-
czonych dla Polski. Tak stało się
np.22sierpnia1920r.,kiedyod-
mówiono przeładunku broni
i ogłoszono strajk. Rozładunku
dokonali dopiero alianccy żoł-
nierze 27 sierpnia.

W trudnej sytuacji byli także
mieszkańcy nowych powiatów
wejherowskiego,puckiegoikar-
tuskiego. Chcąc dostać się poza
Pomorze, zmuszeni byli jechać
przezGdańskiprzechodzićkon-
trolę graniczną. Pomorskie ko-
leje przejęte przez Polskę bory-
kały się wówczas z problemem
zbytmałejliczbypracowników-
urzędnicy niemieccy opuścili
stanowiska 1 kwietnia 1920 r.

Nie dziwi więc, że z powodu
takich trudności już w 1920 r.
podjętodecyzjęobudowieportu
morskiegowGdynioraz,cozna-
mienne, linii kolejowej omijają-
cej terytorium gdańskie.

Dla uzyskania bezpośred-
niego połączenia przyszłego
portuzRzeczpospolitąwybrano
stację w Kokoszkach. Budowę
kolei zlecono kierowanemu
przez inż. Jana Śmidowicza (za-
służonegopóźniejprzybudowie
Gdyni)poznańskiemuTowarzy-
stwu Robót Inżynieryjnych
(TRI).

Prace rozpoczęto prawdopo-
dobnie pod koniec 1920 r., ale
o ich początku prasa (m.in.
„SłowoPomorskie”)poinformo-
waławstyczniu1921r.Podstawą
prawną rozpoczęcia budowy
była ustawa z 18 lutego 1921 r.,
w której premier Wincenty Wi-
tos upoważniał ministra kolei
żelaznychZygmuntaJasińskiego
do opracowania projektu nor-
malnotorowej drugorzędnej li-
nii kolejowej, kosztorysu jej bu-
dowy,oznaczeniastacjiorazwy-
znaczenia terminu otwarcia.

Kolej Kokoszki - Gdynia bu-
dowanabyłaszybko,wtrudnych
warunkach terenowych i bez
użycia maszyn budowlanych.
Dążonoprzytymdozminimali-
zowania kosztownych prac
ziemnych, przez co na odcinku
Osowa - Gdynia, gdzie wystę-
pująznaczneróżnicewysokości,
pochylenie toru dochodziło
do 15 promili, a minimalny pro-
mieńłukuwynosił300m.Man-
kamentem było także połącze-
niezPolskąprzezKartuzy,gdzie

koniecznabyłazmianaczołapo-
ciągu.Kosztbudowywyniósł125
mln ówczesnych marek pol-
skich, pracowało przy niej 1800
robotników,którzyprzemieścili
w czasie jej trwania 420 000 m
sześc. ziemi, a do budowy prze-
pustów zużyli 1840 kg betonu.
Rozbudowie uległa także
skromna gdyńska stacja. Pow-
stały nowe tory i rozjazdy, po-
większono ekspedycję towa-
rową i postawiono budynek dla
urzędnikówcelnychorazpolicji.

Szlak z Kokoszek do Gdyni
oddano do ruchu, początkowo
tymczasowego,10listopada1921
r.,aoficjalniedoużytkupublicz-
nego dziesięć dni później, 20 li-
stopada. Na uroczyste otwarcie
przybyli premier Antoni
Ponikowskiiministerkoleiżela-
znych dr Bolesław Sikorski.
Dworzec w Gdyni przybrano
w zieleń i flagi narodowe. Gości
powitał wojewoda Jan Brejski,
aorkiestraMarynarkiWojennej

odegrała hymn. O godz. 11,
po wizytacji premiera na budo-
wie portu, pod ustawionym
przytorzebaldachimemodpra-
wiono mszę świętą, po której
przemówił miejscowy pro-
boszcz, a potem minister Sikor-
ski, który zaakcentował szcze-
gólne znaczenie wybudowanej
linii kolejowej. Po części oficjal-
nej nastąpił objazd linii, po któ-
rymprzedstawicielerząduudali
się przez Kartuzy i Gdańsk
wdrogępowrotnądoWarszawy.

Była to druga linia kolejowa
wybudowana w II RP i zarazem
pierwsza na Pomorzu. Jej trasę
poprowadzono ze stacji w Ko-
koszkach równolegle do toru li-
niiWrzeszcz-StaraPiła.Zawia-
duktem w ciągu dzisiejszej ul.
Nowatorówliniaskręcaławkie-
runku północnym przepustem
nadwąskotorowąkolejkądoce-
gielni i prowadziła przez tereny
dzisiejszego lotniska, Firogę,
Klukowo do Owczarni. Dalej

trasą dzisiejszej ul. Wodnika
dowsiWysoka(dziśczęśćdziel-
nicy Osowa), dzisiejszą ul. Ko-
mandorską, a następnie mniej
więcejnawysokościskrzyżowa-
nia ulic Kielnieńskiej
i Gowidlińskiej skręcała w kie-
runku Źródła Marii. Stąd cią-
giemdzisiejszychulicOrnej,Sta-
rodworcowej i Nałkowskiej
doKrykulca,adalejprzepustem
nad rzeką Kaczą i dzisiejszą ul.
Olkuską linia docierała
do Redłowa. Tu kolej włączała
sięwlinięGdańsk-Gdyniaipro-
wadziła do gdyńskiej stacji.

Na trasie powstały dwie sta-
cje: w Wysokiej i w Wielkim
Kacku. Budynek pierwszej wy-
budowano na wysokości skrzy-
żowania dzisiejszych ulic Ko-
mandorskiejiNowej,drugiejzaś
nawysokościskrzyżowaniadzi-
siejszych ulic Siewnej i Staro-
dworcowej. Wielkokacki nie-
wielki parterowy budynek sta-
cyjny zbudowany został

zpruskiegomuru.Skromnebyły
także wyposażenie techniczne
i układ torowy stacji w Wielkim
Kacku. Składało się nań ok. 1,5
kmtorugłównegopołączonego
pięciomarozjazdami,tormijan-
kowydługości0,5kmoraztorła-
dunkowy z rampą.

Zbudowąliniiwiążesięhisto-
riafiguryMatkiBoskiejprzypo-
toku Źródło Marii. W trakcie

prac wydarzył się niebez-
piecznywypadek,wktórymjed-
nak szczęśliwie nikt nie ucier-
piał. Robotnicy w podziękowa-
niu Matce Boskiej postawili jej
figurę przy bijącym w pobliżu
źródle, a miejsce to nazwano
Źródłem Marii.

Droga żelazna z Kokoszek
do Gdyni w swym pierwotnym
kształcieistniałazaledwiedzie-
więć lat. Budowana od połowy
lat 20. XX w. magistrala wę-
glowa wymagała lepszych para-
metrów niż istniejący drugo-
rzędny szlak kolejowy. Na od-
cinkuodOsowejdoGdyniprace
związane z magistralą prowa-
dzono tak, aby nie przerywać
ruchu na istniejącej linii. Do-
piero po ukończeniu nowego
szlaku,wnocyz8na9listopada
1930 r. zamknięto linię z 1921 r.
Zachowaną jej część od Koko-
szekdoOwczarniłącznicąpołą-
czono z magistralą, a odcinek
od Owczarni do Gdyni roze-
brano. Wyburzono pierwszy
dworzec w Wielkim Kacku
i Osowej (Wysokiej). Prace roz-
biórkowe ukończono prawdo-
podobnie wiosną 1931 r.

Podróżujący z Kokoszek
do Gdyni i odwrotnie przejeż-
dżaliodtegoczasuprzynowych
wówczas, a istniejących do dzi-
siaj, dworcach w Osowej i Wiel-
kim Kacku. Stan taki utrzymał
się do końca II wojny światowej.
Ruch wznowiono ok. 1950 r.,
po naprawie zniszczeń wojen-
nych. Do czasu budowy lotni-
ska odbywał się regularny ruch
pasażerskinapierwszejpolskiej
linii kolejowej na Pomorzu.
W latach 60. XX w. utworzono
jeszcze nowy przystanek kole-
jowy w Klukowie, który istniał
do końca ruchu pasażerskiego
w 1973 r., kiedy to w związku
z budową lotniska
wRębiechowielinięzamknięto.
Wużyciupodziśdzieńpozostał
jeszcze odcinek od obecnego
dworcawOsowejdoFirogi,skąd
poprowadzonobocznicędolot-
niska. Kursują po nim pociągi
z paliwem dla samolotów.

Potej, traktowanejwliteratu-
rzepomacoszemu,drodzeżela-
znej pozostało kilka ciekawych
obiektów. Dla miłośników kolei
najbardziej interesujące będą
przepust nad rzeką Kaczą
w okolicy Krykulca w Gdyni
oraz przepust dla nieistniejącej
jużwąskotorówkiniedalekosta-
cji w Kokoszkach.

PierwszapolskakolejnaPomorzu
DlaPolski, walczącej wpierwszychlatach swojejniepodległości zbolszewikami, istotny był dostępdo portu.
A Gdańsk, niestety, ogólnie rzecz ujmując, nie ułatwiał życia Polakom.Władze II RP podjęły więcdecyzję
o budowie gdyńskiego portu oraz linii kolejowej zKokoszek doGdyni – pisze Henryk Jursz
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Przepustwąskotorówki podnasypemkolejowymwKokoszkach
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Takprezentowanootwarcie linii w „Tygodniku Ilustrowanym”z3grudnia 1921 r. R
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