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K
olej dotarła
do Gdańska
od strony Tczewa
już w 1852 r. Pierw-
szy dworzec wybu-

dowano przy ul. Toruńskiej, co
nie było zbyt szczęśliwą lokali-
zacją, gdyż nie pozwalało
na bezpośredni transport towa-
rów koleją do portu, a Motławą
dopłynąć do stacji mogły statki
o maksymalnym zanurzeniu
około trzech metrów. Rozwią-
zaniem było przedłużenie linii
kolejowej do Nowego Portu.

Jej otwarcie nastąpiło 145 lat
temu, 1 października 1867 r., 15
lat po otwarciu pierwszego
gdańskiego dworca. Zanim jed-
nak do tego doszło, potrzebne
były nie tylko projekty, ale także
grunty i pieniądze.

Inaczej niż w planach
W 1859 r. Towarzystwo Kolei

Berlińsko-Szczecińskiej ukoń-
czyło pierwszy odcinek budo-
wanej Kolei Tylnopomorskiej.
Opracowywano już wówczas
projekt jej przedłużenia
do Gdańska, uwzględniając
w planach bocznicę do Nowego
Portu. Zakładano, że droga że-
lazna o długości 203,38 km po-
prowadzona zostanie z Kosza-
lina przez Słupsk, Lębork,
Wejherowo, Redę, Sopot, Oliwę
i Wrzeszcz. Koszt budowy sza-
cowano na 15,5 mln talarów,
a wraz z odgałęzieniem do No-
wego Portu - na 18,36 mln tala-
rów.

Oczekiwane przez kupców
gdańskich połączenie kolejowe
z Nowym Portem ostatecznie
zrealizowano jednak, przedłu-
żając w latach 1865-1867 linię
od pierwszego gdańskiego
dworca. 20 kwietnia 1863 r.,
po deklaracji władz miasta
o nieodpłatnym udostępnieniu
większości niezbędnych dla in-
westycji gruntów, przedłożono
parlamentowi projekt ustawy
o budowie kolei ze stacji
Gdańsk Brama Nizinna przy ul.
Toruńskiej do Nowego Portu.
Koszt inwestycji oszacowano
na ok. 1,1 mln talarów. Do 1865
r. debatowano nad sposobami
jej sfinansowania. W końcu,
ustawą z 26 maja, upoważniono
rząd do sprzedaży części akcji
prywatnych firm kolejowych,
a z uzyskanych w ten sposób
funduszy część przeznaczono
na budowę linii do Nowego
Portu.

Po jednym torze
W 1866 r. prace budowlane

ograniczono, ponieważ pań-
stwo pruskie potrzebowało

funduszy na wojnę z Austrią,
z drugiej jednak strony mogły
być kontynuowane dzięki zasi-
leniu robotniczych szeregów
przez austriackich jeńców.
Nowy jednotorowy odcinek
kolei otwarto 1 października
1867 r.

Nowyszlakprzeciąłwdwóch
miejscach zewnętrzny pas ob-
wałowań gdańskiej twierdzy:
przyBramieOruńskiej(nawyso-
kości Zaroślaka) i Bramie
Oliwskiej.Jegobudowaskompli-
kowała komunikację między
bramami Oliwską i św. Jakuba.
Ruch,którydotądkoncentrował
się na odcinku ul. Dyrekcyjnej,
skierowano na ul. 3 Maja, po-
przez przejazd w poziomie to-
rów, który z czasem zastąpiono
wąskim,prostopadłymdotorów
wiaduktem, położonym w oko-
licach południowego końca
obecnego wiaduktu Błędnik.

Nowa linia, nowe
stacje

Do obsługi linii zbudowano
dwie nowe stacje: Gdańsk
Brama Wyżynna oraz Nowy
Port, tak jak cała linia otwarte 1
października 1867 r.

Dworzec Brama Wyżynna
początkowo przeznaczony był
tylko do obsługi ruchu lokal-
nego do portu. Zlokalizowany
był niemal w tym samym miej-
scu co obecny dworzec główny,
jednakże od miasta oddzielały
go, znajdujące się wmiejscu dzi-
siejszego Podwala Grodzkiego,
fosa i wały twierdzy. Dostęp
do stacji możliwy był tylko
od strony biegnącej na skarpie
ul. 3 Maja, z której początkowo

schodziło się drogą z serpenty-
nami, a później drewnianymi
trzypiętrowymi schodami
z krytym pomostem.

Stacja w Nowym Porcie skła-
dała się z części towarowej, zlo-
kalizowanej przy nabrzeżach
kanału portowego, i osobowej,
do której dochodziło się z ul.
Oliwskiej przez ul. Podjazd.
Do części towarowej można
było dojść z ul. Oliwskiej przez
ul. Blizową (od 1945 r. do wrześ-
nia 2010 r. - ul. Wysoka).

Zabudowania dworca miały
konstrukcję szachulcową.

Kolejne inwestycje
Wraz z rozwojem portu oraz

z defortyfikacją Gdańska
pod koniec XIX w. okazało się,
że dwie stacje i jeden tor na tym
szlaku to za mało. W latach
1897-1899, przy okazji budowy
połączenia kolejowego do na-
brzeża rozbudowywanego
dworca Wiślanego, utworzono
stację rozrządową Zaspa,
a w 1899 r. przystanek osobowy
Nowe Szkoty zlokalizowany
na przedłużeniu ul. Klinicznej.
W tym okresie powstał prawdo-
podobnie także przystanek ko-
lejowy Brzeźno.

Kolejne inwestycje to bu-
dowa drugiego toru w1908 r. (za
433 tys. ówczesnych marek),
a rok później utworzenie przy-
stanku osobowego Gdańsk Ko-
lonia.

W 1913 r. rozpoczęto rozbu-
dowę stacji rozrządowej Zaspa,
na której w lipcu 1917 otwarto
przystanek osobowy.

Po 1919 r. aż do końca II
wojny światowe większych in-

westycji na szlaku do Nowego
Portu nie prowadzono.

W trudnych powojennych
latach ta jedna z ważniejszych
gdańskich linii kolejowych do-
czekała się elektryfikacji.

Jedzie nowe
To właśnie do Nowego Portu

w styczniu 1951 r. (regularnie
od kwietnia) pojechały pierw-
sze trójmiejskie kolejki elek-
tryczne. Przy tej okazji powstał
także (w 1952 r.) przystanek
Gdańsk Stocznia.

Kolejne inwestycje
na nowoporckim szlaku przy-
padły na lata 70. XX w. Rozbu-
dowa węzła Kliniczna i niemal
już zdecydowana budowa przy-
morskiej SKM wymusiły prze-
niesienie przystanku Nowe
Szkoty w obecne miejsce.

Poszerzenie ul. Jana z Kolna
spowodowało natomiast, że
z przystanku Gdańsk Stocznia
zniknął charakterystyczny dla
trójmiejskiej kolejki budynek
kasowy. Otwarcie nowego lot-
niska w Rębiechowie i budowa
w miejscu starego osiedla naz-
wanego Zaspa sprawiły, że
przystanek SKM Gdańsk Lotni-
sko przemianowano na Gdańsk
Zaspa, a dotychczasowy
Gdańsk Zaspa stał się Zaspą To-
warową. Ta ostatnia stacja „do-
robiła się” za to nowoczesnej,
jak natamte czasy, hali wagono-
wej.

Zamknięta, otwarta
Przemiana ustrojowa nie

była łaskawa dla kolei do No-
wego Portu. Zmiany rozkładu
jazdy i jego coraz większe nie-
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dostosowanie do potrzeb przy-
czyniły się do tego, że liczba po-
dróżnych spadała, a utrzyma-
nie linii przestało być opła-
calne. W 2002 r. zamknięto
odcinek Brzeźno - Nowy Port.
Ostatni raz tym odcinkiem ko-
lejka pojechała 14 grudnia. Trzy
lata później, 24 czerwca 2005 r.,
o godz. 18.55 ostatnia kolejka
pojechała z Brzeźna do Gdań-
ska. Z związku z remontem
wiaduktu ul. Uczniowskiej zbu-
rzono jego ceglane przyczółki
przy stacji Zaspa Towarowa.
Między 2006 r. a 2010 r. zbu-
rzono halę wagonową, dwa lata
później kominy zabytkowej pa-
rowozowni, która i tak funkcjo-
nowała już tylko jako baza dla
ciężarówek. Wkrótce i ona zo-

stała wyburzona, a w jej miej-
scu powstała pętla dla autobu-
sów dowożących kibiców
na europejskie mistrzostwa
piłki nożnej.

W związku z meczami stała
się jedna pozytywna rzecz dla
145-letniego szlaku. Na przeło-
mie roku 2011 i 2012 zmoderni-
zowano odcinek od Gdańska
do Zaspy Towarowej i przy sta-
dionie w Letnicy utworzono
nowy przystanek Gdańsk Sta-
dion Expo.

Pierwsza kolejka na wyre-
montowanym szlaku pojechała
30 kwietnia 2012 r. Pociąg jeź-
dzi tu jednak tylko przy okazji
meczów piłki nożnej rozgrywa-
nych na PGE Arena.
(bhj)
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