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Jako datę zniszczenia
obiektówinżynierskich
podaje się zwykle 25
marca, choć niektórzy
piszą o 26 marca.

Dotego zazwyczajzupełnienie
wspomina się o wiaduktach
natejlinii,znajdującychsięmię-
dzyBrętowemaStarąPiłą.Tym-
czasemwystarczyzajrzećdopo-
wojennej dokumentacji oraz
dokilkuartykułówoniemieckiej
obronie,bypoznaćnietylkowię-
cejinformacji,aleinatrafićnain-
trygującązagadkę.

Dzięki artykułowi Heinza
Voellnera „Die letzten Tage der
Schlacht um Danzig” można
dość dokładnie zapoznać się
z przebiegiem walk o Gdańsk
w marcu 1945 r. Miasto było ata-
kowane przez rosyjską 70. i 49.
armięodzachodu,apoprzebiciu
sięradzieckichoddziałówdoza-
toki między Gdynią i Sopotem -
także od północy. Od południa
i południowego zachodu
naGdańsknacierałyarmie2.i65.

Pierwsząinteresującądatąjest
18marca.TegodniaNiemcyspy-
chani przez Rosjan od zachodu
w kierunku Gdańska zmuszeni
byliwycofaćsięzliniiobrony,po-
łożonej między Żukowem
i Leźnem. Należy przypuszczać,
że najpóźniej tego dnia wysa-
dzony został jedyny most kolei
z Wrzeszcza do Starej Piły. Przę-
słoodbudowanegow1950r.mo-
stu nad rzeką Radunią, znajdu-
jącego się między stacjami
wLeźnieiStarejPile,wedługre-
lacji okolicznych mieszkańców
było przełamane w połowie
i tworzyło kształt litery V.

Kolejnymi obiektami, które
ucierpiaływwynikudziałańwo-
jennych, były: wiadukt nad to-
rami w ciągu szosy z Gdańska
do Żukowa przy stacji w Leźnie,
wiadukt w ciągu dzisiejszej
ul. Nowatorów oraz wiadukt łą-
czącydzisiejszeuliceDojazdową
i Osiedlową. Wszystkie trzy
zniszczono między 18 a 23
marca, gdy Niemcy zostali zep-
chnięcinalinięobronyMatarnia
- Kiełpinek - Jasień. Po wojnie
odbudowany został wiadukt
wciąguszosydoŻukowa,awia-
dukt w ciągu ul. Nowatorów
zbudowano na nowo. W przy-
padku trzeciego obiektu usu-
nięto jedynie gruz, z samej kon-
strukcjidodziśniemalnicsięnie
zachowało.

Walki trwały i już 24 marca
Rosjanie zdobyliBanino,Jasień,
Kiełpino, Kiełpinek, Karczemki
i Złotą Karczmę. Tego dnia mu-
siałwięczostaćzniszczonywia-
duktwciąguniemalnieistnieją-
cej dziś drogi z Migowa
do Nowca. Na skraju później-
szego poligonu Niebieskich Be-
retówzachowałsiętylkojegopo-
łudniowy przyczółek.

W nocy z 24 na 25 marca Ro-
sjaniezdobyliOliwę,zbliżającsię
od północy do Wrzeszcza.
Na zachodnim froncie do-
tarli do Piecek i Migowa, 25
marca zdobyli Brętowo. Znisz-

czeniu uległ trzyłukowy wia-
dukt nad ul. Dolne Migowo,
przepust drogi z Brętowa
doSrebrzyskai,zamykającywy-
godne przejście między
brętowskimi wzgórzami, wia-
dukt nad ul. Słowackiego. Nie-
znacznych uszkodzeń doznał
wiadukt nad drogą z Piecek
do Brętowa. W związku z bu-
dową w tym miejscu ul. Rako-
czegozostałwyburzonypodko-
nieclat70.XXw.Ciekawajesttu
historia wiaduktu nad ul. Ogro-
dową.Mieszkańcydomówznaj-
dujących się bezpośrednio

przy nasypie w pobliżu wia-
duktu obawiali się, że eksplozja
spowoduje uszkodzenie ich do-
mów. UprosiliwięcNiemców,by
nie wysadzali wiaduktu. Nie-
mieccysaperzyzałożyli ładunek
pułapkę,którymiałwybuchnąć
po wejściu Armii Czerwonej.
Mieszkańcy ostrzegli Rosjan i ci
ładunek rozbroili.

Tego samego dnia od strony
północnej niemiecka obrona
oparła się na nasypie linii kole-
jowej od ówczesnego gdań-
skiego lotniska aż do Brętowa.
Wysadzono wiadukt nad ul.

Wita Stwosza oraz nad al.
Grunwaldzką. W tym drugim
przypadku nie obyło się bez
problemów. Mimo iż obrońcy
dysponowaliwysuniętympunk-
tem oporu w dawnej tkalni,
pod naporem Rosjan musieli
podjąć decyzję o wysadzeniu
wiaduktu.Jednakładunkiwybu-
chowe nie zadziałały i niemal
w ostatniej chwili, tuż
przed nadjeżdżającymi radzie-
ckimiczołgamitrzechżołnierzy
- starsi kaprale Wittig, Karbun
iReisingerzregimentusaperów
- „strąciło” przęsło wiaduktu
strzelając w nie
z panzerfaustów!

W dostępnych źródłach brak
informacji o wysadzeniu wia-
duktunadul.Polanki.Ponieważ
obrona niemiecka od zachodu
zostałaprzełamana,broniącysię
w tym miejscu batalion został
odsłonięty z lewej flanki i ewa-
kuował się w kierunku ówczes-
nego gdańskiego lotniska. Być
możeniezadziałałyzapalnikiła-
dunkówwybuchowychalboRo-
sjanie atakowali na tyle inten-
sywnie, że wiaduktu nie wysa-
dzono. Wiadomo, że już
następnegodnia,26marca,woj-
skaradzieckiedotarłydokoszar
we Wrzeszczu, a od godzin po-
rannych 27 marca Niemcy za-
częliwycofywaćsięzWrzeszcza
w kierunku Gdańska.

Po wojnie tory z odcinka
Wrzeszcz - Kokoszki zdjęto
i przewieziono do Kwidzyna,
gdzieposłużyłyodbudowiefrag-
mentu rozebranej przez Rosjan
linii Kwidzyn - Sztum.

Rozjaśnieniu kwestii znisz-
czenia wiaduktów w 1945 r. po-

móc mogą materiały z 1959 r.
Wówczas, przygotowując zało-
żenia do odbudowy odcinka
Wrzeszcz-Kokoszki,opróczro-
zeznania w terenie sięgnięto
do materiałów inwentaryzacyj-
nych. Do opracowania dołą-
czonokopierysunkówwykona-
nych w październiku 1945 r.
przez Biuro Inżynierskie Z.
Leśniewski, J. Nowicki, P.
Szawernowski. Dla każdego
obiektu inżynierskiego wyko-
nano solidne rysunki. W przy-
padku wiaduktów tylko uszko-
dzonych wyrysowywano ich
stanobecnyzoznaczeniemusz-
kodzeń,awprzypadkuzupełnie
zniszczonych stan obecny i wy-
gląd sprzed zniszczenia. Takie
podwójne rysunki wykonano
na pewno dla wiaduktów
w ciągu dzisiejszych ulic Dojaz-
dowej i Osiedlowej oraz w ciągu
drogi z Migowa do Nowca, wia-
duktu nad ul. Dolne Migowo,
przepustu drogi z Brętowa
do Srebrzyska,wiaduktunadul.
Słowackiego, nad ul. Wita

Stwosza i nad al. Grunwaldzką.
Zrysunkówdowiadujemysię,że
lokomotywy wprowadzono
tylko na wiadukt nad ul. Słowa-
ckiego i nad ul. Wita Stwosza.
Pierwszyznich,wpaździerniku
1945r.byłjeszczenieuprzątnięty
i dwa parowozy wraz z metalo-
wymprzęsłemnadalzagradzały
ul.Słowackiego.Przejezdnazato
byłajużal.Grunwaldzkaorazul.
WitaStwosza,przyktórejodsta-
wione na bok spoczywały dwa
zniszczone parowozy i tender.
Znane są numery trzech z czte-
rechlokomotyw,zużyciemktó-
rychutworzonobarykadyzwia-
duktów. Były to: 36 445 (prze-
dwojenna Od2-3Dz na kolejach
gdańskich) i 38 3288 oraz 36 497
(przedwojennaOd2-87naPKP).
Co ciekawe, dwie z nich wyre-
montowano! Parowóz 38 3288
jako Ok1-420 służył na kolejach
polskich do 1970 r., a 36 497 jako
Od2-45 do 1947 r.

Zupełną niespodzianką i za-
gadkąjestjednakwiaduktnadul.
Polanki.Wedługwspomnianych
rysunków, w październiku 1945
r.prezentowałsięjakonieznacz-
nie uszkodzony z kompletnym
metalowym przęsłem! Nie ma
powodów,bypodejrzewaćinży-
nierów o błąd. Wszystkie ry-
sunki są dokładne, opisane
i zwymiarowane. Oznaczać to
może,przybrakuźródełmówią-
cychowysadzeniutejkonstruk-
cji, że podobnie jak szyny kolei
zWrzeszczado Kokoszeknacel
odbudowy innej linii zabrano
także przęsło wiaduktu. Nie-
stety, do założeń dla odbudowy
z 1959 r. załączone są tylko ry-
sunki. Nie wiadomo, czy wyko-
nanaw1945r.dokumentacjaza-
wierała coś więcej. Czy był jakiś
opis, a może i zdjęcia? Znane są
przecieżwykonanetużpousta-
niu działań wojennych fotogra-
fie wiaduktu nad ul. Słowa-
ckiego i nad ul. Wita Stwosza.
Niestety, jak dotąd nie udało się
odnaleźćanioryginałuinwenta-
ryzacji, ani dokumentacji z de-
cyzjami dotyczącymi przewie-
zienia zdatnych do użycia ele-
mentów na inną linię kolejową.

A może ktoś z Czytelników
wie coś więcej na ten temat?
Może zachowały się w rodzin-
nych archiwach jakieś mate-
riały? Zapraszamy do kontaktu:
h.jursz@prasa.gda.pl
HenrykJursz

Cosię stałozwiaduktami?
Linia kolejowaz Wrzeszcza doStarej Piły została zniszczona wmarcu 1945 r. Wówczas, jak można przeczytać
w wielu artykułach, wysadzonowiadukty nadulicami Dolne Migowo, Słowackiego, Polanki, Wita Stwosza
oraz nad al.Grunwaldzką. Są jednak w tejsprawiepewne wątpliwości - pisze Henryk Jursz

Jeden zprzyczółkówwiaduktunadul.Polanki.Stanobecny
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a Heinz Voellner „Die letzten Tage der Schlacht um Danzig” [w:]
„Unser Danzig”6/1983
a Heinz Voellner „Die Schlacht um Danzig 1945” [w:] „Unser
Danzig”5/1986
a RomanWitkowski „Szlakiem 21mostów” [w:] „Sygnały”nr
18/1990
a Zbigniew Flisowski „Pomorze. Reportaż z pola walki”,Wydaw-
nictwoMinisterstwa Obrony Narodowej,Warszawa 1979
aWilhelm Hertlein „Chronik der 7. Infanterie-Division München”,
Bruckmann,München 1984
a „Założenia projektowe na odbudowę nieczynnej linii kolejowej
na odcinku GdańskWrzeszcz – Kokoszki, teczka II, 1959–1960”,
akta PrezydiumWojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku,
Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygnatura 1280/1373
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