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160 lat temukolejdotarładoGdańska

Z
animwybudowanoli-
nię kolejową łączącą
Gdańsk z Berlinem
i Królewcem minąć
musiało wiele lat.

Pierwsze koleje powstawały
przede wszystkim z inicjatywy
kapitałuprywatnego,siłąrzeczy
łączyły więc głównie ośrodki
przemysłoweigospodarcze.Tak
było m.in. z pierwszą drogą że-
lazną w Królestwie Prus. Połą-
czenie Berlina z Poczdamem
otwarto w 1938 r. - 13 lat po uru-
chomieniuwAngliipierwszejli-
nii kolejowej na świecie.

Administracja pruska, choć
dostrzegałarolę, jakąkolejmoże
odegrać w obronności i gospo-
darce, początkowo ograniczała
siędoudzielaniakoncesji ispra-
wowania nadzoru nad eksploa-
tacjądrógżelaznych.Przyjętoco
prawda w listopadzie 1938 r.
ustawęoprzedsiębiorstwachko-
lejowych (Gesetz über die
Eisenbahn Unternehmungen),
w której przewidziano możli-
wość oraz określono warunki
przejęcia przez państwo kolei
prywatnych, jednak ze względu
na deficyt budżetowy i rozbu-
dowę fortyfikacji nie angażo-
wano się w budowę kolei.

Prowincja Prusy ze stolicą
w Królewcu, do której należał
Gdańsk, ze względu na rozpro-
szone osadnictwo i niskie prze-
widywane przewozy, nie była
dla prywatnych inwestorów
opłacalna.Państwopruskiemu-
siałowięcposzukaćinnegospo-
sobu realizacji pożądanego po-
łączenia kolejowego Berlina
z Królewcem.

Sytuacja zmieniła się na po-
czątkulat40.XIXw.,gdypopra-
wiły się finanse Prus. Już w paź-
dzierniku 1842 r. zebranym
w Berlinie reprezentantom pro-
wincji przedstawiono memo-
riał, w którym proponowano fi-
nansowe wsparcie państwa
przy budowie linii kolejowej ze
stolicydoKrólewcazodgałęzie-
niem do Gdańska. Wsparcie to
miało być ograniczone do usta-
wowego zagwarantowania
oprocentowania kapitału.
W głosowaniu dotyczącym bu-
dowy na koszt państwa kolei
nazwanej Koleją Wschodnią
(Ostbahn), większość deputo-
wanych opowiedziała się prze-
ciwko. Uchwalono jednak po-
trzebę realizacji takiego połą-
czenia oraz utworzono
z nadwyżek podatku solnego
fundusz w wysokości 2 mln ta-
larów rocznie przeznaczony
m.in. na prace wstępne i projek-
towe.Ustaleniatezatwierdzono
do końca 1842 r.

Rozeznanie terenu oraz spo-
rządzeniewstępnychprojektów
ikosztorysówprzyszłej liniizle-
cono Carlowi Friedrichowi
Zimpelowi - dyrektorowi tech-
nicznemuKoleiBerlińsko-Fran-
kfurckiej-orazEduardowiFrie-
drichowi Wiebemu - inspekto-
rowi budowlanemu. Ogólny
nadzór nad pracami sprawował

Friedrich Albert Immanuel
Mellin - radca budowlany i rzą-
dowy, główny inspektor na bu-
dowie kolei Magdeburg - Lipsk
iMagdeburg-Halberstadt-oraz
reprezentujący Ministerstwo
Wojny major Friedrich Leopold
Fischer ze Sztabu Generalnego.
Wszystkie z rozpatrywanych
trzechwariantówprzebieguko-
leiz BerlinadoKrólewcawyma-
gały budowy linii bocznej
do Gdańska.

Pierwsze wyniki prac,
przy których położono nacisk
na minimalizację kosztów
przyszłej budowy, przedsta-
wiono w listopadzie 1844 r. Jako
miejsceprzekroczeniaWisły,ze
względunaistniejącytrakthan-
dlowy z przeprawą promową
oraz umiarkowaną odległość
od Gdańska, wybrano Tczew.
Koszt budowy mierzącego 31,71
km (4,120 mil pruskich) odgałę-
zienia, ze względu na poprzeci-
nany dolinami pagórkowaty te-
renorazkosztownewprowadze-
nie kolei w obręb twierdzy
gdańskiej, szacowano na 1,83
mln talarów. W styczniu 1845 r.
uzgodniono,awlutymzatwier-
dzono budowę mostów
w Tczewie oraz przebieg odcin-
ków Stargard - Poznań, Tczew -
Gdańsk i Tczew -Królewiec. Re-

gulację Wisły oraz budowę mo-
stów w Tczewie i Malborku za-
rządzono w lipcu 1845 r. Osta-
tecznie ustalenia dotyczące
przebieguKoleiWschodniejza-
twierdzono 15 sierpnia 1848 r.
Budową kolei nie były zachwy-
conekołagospodarczeGdańska
i Królewca, co jednak nie ozna-
czało ich krótkowzroczności.
Kupcy uważali bowiem, częś-
ciowo słusznie, że równoleżni-
kowo położona linia kolejowa
ułatwi innym portom, m.in.
Szczecinowi, penetrację ich za-
plecza handlowego, odcinając
ich od dotychczasowych ryn-
ków zbytu.

Nieurodzaj lat 1846-47 oraz
kryzys finansowy przyczyniły
siędowstrzymaniajesienią1847
r. prac nad Koleją Wschodnią.
Jednak bezrobocie i niepokoje
polityczne związane z Wiosną
Ludów spowodowały, że
w czerwcu 1848 r. na mocy spe-
cjalnegorozkazunabudowęko-
lei przymusowo kierowano
oprócz zwykłych robotników,
także „elementy wywrotowe”:
artystów,inteligencjęirzemieśl-
ników. Dzień roboczy trwał 10
godzin, a w pobliżu miejsca ro-
bótorazzakwaterowaniarobot-
ników stacjonowały oddziały
wojskowe, których zadaniem

było zapobieganie buntom i re-
wolucyjnymwystąpieniom.Ca-
łość prac budowlanych nadzo-
rowałaKrólewskaKomisjaKolei
Wschodniej z siedzibą w Pile,
potemwTrzciance,aod1kwiet-
nia 1849 r. - w Bydgoszczy.

W maju 1849 r. król Fryderyk
WilhelmIVwarunkowozezwo-
lił na rozpoczęcie robót na od-
cinkuTczew-Gdańskwceluza-
trudnienia bezrobotnych, a 3 li-
stopada 1849 r. zarządził
przekształcenieKrólewskiejKo-
misjiKoleiWschodniejwDyrek-
cję Kolei Wschodniej. Inten-
sywne prace przy budowie od-
cinka Bydgoszcz - Tczew -
Gdańsk rozpoczęto 7 grudnia
1849 r., gdy ogłoszono ustawę
o budowie Kolei Wschodniej ze
środkówpaństwowych.Wusta-
wie przewidziano na budowę
całejlinii23,5mlntalarów.Odci-
nek Tczew - Gdańsk wybudo-
wano jako jednotorowy, ale
gruntywykupionopoddwatory.

Pierwszy próbny pociąg
do Gdańska przyjechał 19 lipca
1852r.krótkopogodz.14.30.Pa-
rowóz ciągnął wagon bagażowy
oraz trzy wagony pasażerskie 2
i 3 klasy. Wszystkie miejsca były
zajęte. Oficjalne otwarcie od-
cinka Bydgoszcz - Gdańsk
zudziałemkrólaFryderykaWil-

helma IV, pierwotnie zaplano-
wane na 3 sierpnia 1852 r., od-
było się 5 sierpnia. Pociąg spe-
cjalny wyruszył z Bydgoszczy
o godz. 7, a do Gdańska dotarł
o 16.30. Monarcha wysiadał
na wszystkich stacjach i przyj-
mował powitania, a podczas
trzygodzinnego pobytu
w Tczewie odwiedził plac bu-
dowy mostu na Wiśle.

Mimo że pierwsze dworce
powstawały zwykle poza wa-
łamitwierdz,wGdańskuwładze
wojskowezgodziłysięnawybu-
dowanie dworca w ich obrębie.
Nie pozwoliły jednak na umiej-
scowieniestacjibliżejśródmieś-
cia - dworzec nazwany Gdańsk
BramaNizinna(DanziglegeTor)
zlokalizowano między ul. To-
ruńskąaobwałowaniamitwier-
dzy. Linia do dworca przecięła
fosę i pierścień bastionów,
a miejsce to - zachodnią część
Bastionu Żubr - odpowiednio
ufortyfikowanobramąkolejową.
Dworzec był stacją czołową,
na której wybudowano urząd
pocztowy wraz z telegrafem,
składy pocztowe, parowozow-
nię i urządzenia do nawęglania
oraz służący odprawie pasaże-
rówdwupiętrowybudynekzre-
stauracją i podłużną wiatą z pe-
ronem o długości ok. 235,38 m
(750 stóp pruskich).
Nad Motławą na umocnionym
i wybrukowanym nabrzeżu
powstałymagazynyczęścitowa-
rowej z rampą przeładunkową
o szerokości ok. 6,28 m (20 stóp
pruskich). Aby utworzyć tereny
dlapierwszejgdańskiejstacji,za-
sypano koryta wodne opływa-
jąceodpółnocyiodpołudniawy-
spę Smolarnia (Smolny Dwór,
Theer Hof). Tak uzyskany teren
oddzielonoodWyspySpichrzów
wąskim kanałem przekopanym
wzdłuż północnej krawędzi ul.
Toruńskiej. Zachodnie ramię

Motławy spadło do roli ślepego
basenu portowego, który pogłę-
biono tak, by mogły z niego ko-
rzystać statki o zanurzeniu ok.
3,14m(9-10stóppruskich).Nurt
skierowanodowschodniegora-
mienia-NowejMotławy.Przygo-
towanieterenuibudowadworca
zajęłydwalata.Budynekstacyjny
oddano do użytku 14 paździer-
nika1852r.

Ruch pociągów początkowo
byłniewielki.Zgodniezówczes-
nymi poglądami, główną rolę
odgrywały przewozy pasażer-
skie. Pociągi towarowe urucha-
miano w razie potrzeby, zwykle
jednak doczepiano wagony to-
warowe do pociągów pasażer-
skich (także pospiesznych, jeśli
nie powodowało to obniżenia
prędkości). W 1858 r. wpływy
z ruchu towarowego przewyż-
szyły te z osobowego. Na trasie
Tczew - Gdańsk kursowały
wówczas trzy pary pociągów
osobowych i dwie pary towaro-
wych.

Pierwszy gdański dworzec
pełnił rolę stacji pasażerskiej
do 1896 r., gdy rozpoczęto bu-
dowę obecnego dworca głów-
nego. Budynek dworcowy
przy ul. Toruńskiej zmienił
wówczasfunkcjęnamieszkalną.
Stacja istniała nadal jako dwo-
rzec towarowy. Rozbudowana
przed I wojną światową o nowe
budynki funkcjonowała do ok.
2009 r., kiedy to zlikwidowano
tory łączące ją z linią Tczew -
Gdańsk. Budynek pierwszego
gdańskiego dworca nie przet-
rwał jednak 1945 r. Uszkodzony
podczas walk o miasto w marcu
1945 r., został wyburzony. Po-
dobnobyłwdośćdobrymstanie
i mógł nadal pełnić funkcje
mieszkalne. Był jednak, wów-
czas bardzo niepożądanym,
dziedzictwem pruskiej władzy
w Gdańsku.

Pierwszy, próbny pociąg przyjechał doGdańska 19 lipca 1852 r. krótko pogodz. 14.30. Oficjalne otwarcie linii
kolejowej zBydgoszczy, zaplanowane na3 sierpnia, odbyło się... 5 sierpnia.Pociąg specjalny zkrólem Prus
Fryderykiem Wilhelmem IVdotarł do miasta ogodz. 16.30 - piszeHenryk Jursz

Pierwszygdański dworzec - zdjęcie z około 1880 r. R
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aMarcin Jerczyński „Królewska KolejWschodnia - jak powstała
legenda” [w:] „Świat Kolei” nr 7/2001
aMarcin Jerczyński „Królewska KolejWschodnia - z dziejów
techniki kolejowej” [w:] „Świat Kolei” nr 11/2001
a Ed. Knoblauch „Notizen über die Ostbahn”, Berlin 1854
a Andrzej Massel „Kolej w Gdańsku” [w:] „Świat Kolei”
nr 5/1998
a Jerzy Pawłowski „Początki (1851-1920)” [w:] „75 lat Północne-
go Okręgu Kolei Państwowych”, praca zbiorowa pod red. Stani-
sławaWilimberga, Północna Dyrekcja Kolei Państwowych,
Gdańsk 1996
aWestpreußischen Architekten und Ingenieur Verein zu Danzig
„Danzig und seine Bauten”,Verlag vonWilhelm Ernst & Sohn,
Berlin 1908
a StanisławWilimberg „Dworce osobowe Gdańska na tle rozwo-
ju kolei” [w:] „Teki Gdańskie”, tom IV, Oddział Pomorski Katoli-
ckiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Gdańsk 2002
aWinterstein „Bereisung der Ostbahn” [w:] „Zeitschrift für
Bauwesen”, tom I i II, Verlag von Ernst & Korn, Berlin 1854
aMariuszWojciechowski „Fortyfikacje poligonalne XIXwieku.
Twierdze pruskie i niemieckie”, http://www.mars.slupsk.pl/fort/
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Dziś terenpierwszegogdańskiegodworca togłównie nieużywane,zarośnięte torowiska i betonoweplace,
przy których zachowały sięwybudowanenapoczątkuXXw.magazyny i budynki FO
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