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P
o ciężkich walkach
Gdańskzostałzdobyty
przez wojska radzie-
ckie 30 marca 1945 r.
Koleje w Polsce pozo-

stawały jednak podporządko-
wane potrzebom wojskowym.
Do mającego nadzór nad dro-
gami żelaznymi Resortu Komu-
nikacji, Poczt i Telegrafów oraz
do dyrekcji Polskich Kolei Pań-
stwowych delegowano pełno-
mocników rosyjskiej ar-
mii. Umowa z 5 listopada 1944 r.
podpisanaprzezprzedstawicieli
PKWN i rządu ZSRR nadawała
Armii Czerwonej wyłączny na-
dzór na wszystkich szlakach
w odległości do 50 km od linii
frontu. Mimo iż dokument
miałgwarantowaćpomocRosjan
przy zabezpieczeniu i odbudo-
wie linii kolejowych w Polsce,
wiele szlaków wydających się
strategicznienieprzydatnychzo-
stało rozebranych. Dopiero 1
sierpnia 1945 r., na mocy podpi-
sanej w lipcu umowy, koleje
przeszłypodzarządpolski.

W Gdańsku najpilniejszą po-
trzebą,obokprzewozówkolejo-
wychnagłównychszlakach,było
przywróceniekomunikacjinate-
renie miasta. Przeszkodę stano-
wiływysadzonewiaduktybloku-
jące główne drogi łączące Oliwę
zWrzeszczem.Zalegającepozo-
stałości konstrukcji inżynier-
skich usunięto lub poprzesu-
wanonaboktak,abyumożliwić
przejazd.Szczególnymprzypad-

kiembyłtuwiaduktnadul.Wita
Stwosza, który blokował linię
tramwajową. Do czasu jego
uprzątnięciajesienią1945r.prze-
jazd z Oliwy do Wrzeszcza i od-
wrotnie wymagał przesiadki
iprzejściapodzawalonymprzę-
słem.

Przekazaniekoleipodnadzór
PKP dawało szansę na przywró-
cenie ruchu na dużo większej
liczbie tras niż wymagały tego
potrzeby wojenne. W pierwszej
kolejności przystąpiono do in-
wentaryzacji stanu poszczegól-
nychszlakóworazokreśleniaich
przydatnościwpowojennejrze-
czywistości. Nie bez znaczenia
były tu potrzeby przewozowe
spowodowane migracją obywa-
telizdawnychKresównaziemie
zachodnie i terytorium Prus
Wschodnich oraz byłego Wol-
nego Miasta Gdańska. Dlatego
też lokalnej linii kolejowej, jaką
był szlak Wrzeszcz - Stara Piła,
nie odbudowano, a nadające się
do użycia podkłady i szyny zo-
stały z niej zdemontowane
i przekazane na odbudowę od-
cinkarozebranejprzezRosjanli-
niiKwidzyn-Sztum.

Inwentaryzacją kolei kartu-
skiej,jakjączasemnazywano,za-
jęło się Biuro Inżynierskie
Z. Leśniewski, J. Nowicki,
P. Szawernawski. Dokonano
oględzin, spisano raporty, spo-
rządzono rysunki inwentaryza-
cyjne wiaduktów. W przypadku
obiektów zniszczonych na ry-

sunkach uwzględniano stan za-
stanyistanprzeduszkodzeniem.
Ale w przypadku wiaduktu
nad ul. Polanki wykonano tylko
jeden rysunek opisany hasłem
„Stan obecny”, na którym
na przyczółkach wiaduktu za-
znaczononiewielkiezniszczenia

i narysowano nieuszkodzone
staloweprzęsło.

Wydawać się mogło, że wia-
dukt nad ul. Polanki przetrwał
walki,ajegoprzęsłoznajdowało
się na swoim miejscu jeszcze
w październiku 1945 r. Jednak,
dzięki jednemu z Czytelników

udało się zapoznać ze sprawoz-
daniemzoględzinwiaduktu.

Kontroli stanu konstrukcji
przy ul. Polanki dokonano 21
października 1945 r., a sprawoz-
danie podpisane przez inż.
Głębickiego spisano na maszy-
nietydzieńpóźniej.Opróczogól-
nych danych wiaduktu, jak roz-
piętośćwświetle17,50m(popra-
wione na 16,20), wysokość
wświetle4,80m,określeniema-
teriału, z którego zbudowano
podpory czy kąt skrzyżowania
(ok. 70 stopni), uwzględniono
wnimopiszniszczeńistanuwia-
duktu. W pierwszym z tych
punktów napisano: „Konstruk-
cja stalowa została całkowicie
zniszczona.Przyczółkisąuszko-
dzone. Skrzydło lewe od strony
przyczółkajestpękniętenacałej
długości”. W kolejnym punkcie
o stanie wiaduktu napisano:
„Odbudowyprowizorycznejnie

dokonano, konstrukcja stalowa
została całkowicie zniszczona
usunięta przy oczyszczaniu
dróg”. Sugerowano, że w razie
odbudowynależyzaprojektować
nową konstrukcję, którą oprzeć
można na nadających się do na-
prawyprzyczółkach.

Awięc,mimodylematówwy-
rażonychwartykule„Cosięstało
z wiaduktami?” z 22 czerwca
2012 r., okazuje się, że wiadukt
nadul.Polankizostałzniszczony
wczasiezdobywaniaGdańska.

HenrykJursz

Serdecznie dziękuję Czytelni-
kowi, panu Jackowi Kamiń-
skiemu,zawskazaniedokumen-
tów,doktórychwcześniejniedo-
tarłem. Dzięki temu także
Czytelnicy „Dziennika Bałty-
ckiego”mogli zapoznać się z lo-
sami jednegozwiaduktówkolei
Wrzeszcz-StaraPiła.

Sprawozdanie z oględzinwiaduktunadul.Polanki dokonanych
21 października 1945 r.Niestety,wiadukt byłwysadzony
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a Leszek Lewiński „Historia linii kolejowej GdańskWrzeszcz –
Stara Piła” [w:] „Świat Kolei” nr 2/2001
a Jerzy Sawicki „Gdańskie tramwaje” [w:] „30 dni” nr 9/1999
a „Dziennik Bałtycki” nr 1/1945, 19 maja 1945 r.
a Umowamiędzy Polskim KomitetemWyzwolenia Narodowego
a rządemZwiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich o try-
bie eksploatacji i zarządu kolejami Polski na czas wojny z dnia
5 listopada 1944 r.
a Umowa pomiędzy PolskimTymczasowym Rządem Jedności
Narodowej i rządemZwiązku Socjalistycznych Republik Radzie-
ckich o przekazaniu Ministerstwu Komunikacji Rzeczypospolitej
Polskiej zarządu nad kolejami żelaznymi w Polsce z lipca 1945 r.
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Zwiaduktuzostałytylkoprzyczółki


