
O
twarta 5
sierpnia1852
roku jedno-
torowa kolej
z Tczewa
do Gdańska

niemogłaspełnićwszystkichpo-
trzeb mieszkańców i kupców.
Dlatego już w 1856 roku Towa-
rzystwo Kolei Berlińsko-Szcze-
cińskiej wystąpiło o koncesję
na budowę linii kolejowej
Stargard Szczeciński - Białogard
- Koszalin - Słupsk - Sopot –
Gdańsk. Drogę żelazną, którą
nazwanoKolejąTylnopomorską,
uruchamiano etapami od 1859
roku. Pierwszym odcinkiem,
otwartym 1 czerwca 1859 roku,
byłopołączenieStargard-Kosza-
lin. W tym samym roku plano-
wano przedłużenie go do Gdań-
ska.Jednakzpowodówfinanso-
wych dopiero 10 lat później
ukończono odcinek z Koszalina
doSłupska.Trwałyjużwówczas
prace związane z budową linii
Słupsk - Gdańsk. Od 1866 roku
odbywałysięzebraniawsprawie
wykupów gruntów, a w marcu
1868 wykonano badanie pro-
jektukolei.

Słupskpołączony
zGdańskiem
BudowąkoleimiędzySłupskiem
a Gdańskiem kierował budow-
niczy August Skalweit, z sie-
dzibą w Gdańsku, a od kwietnia
1870rokuweWrzeszczu.Podle-
gali mu budowniczowie odcin-
kowi, których zadaniami było:
wytyczenieprzebiegukoleiwte-
renie, oznaczenie obszaru wy-
właszczeń, nadzór nad pracami
budowlanymi i sporządzanie
sprawozdań.Jużwczerwcu1869
roku poszukiwano pracowni-
ków do budowy obiektów sta-
cyjnych w Potęgowie, Lęborku,
Bożympolu Wielkim,
Wejherowie, Redzie, Chyloni,
Sopocie, Oliwie i Wrzeszczu.
W tym samym miesiącu
na ukończeniu były prace zwią-
zanezinstalowaniemsygnaliza-
cji optycznej stacji na odcinku
od Potęgowa do Gdańska. W li-
stopadzie poszukiwano już
szklarzy iślusarzy oraz pracow-
ników do robót wykończenio-
wych na dworcach na odcinku
Słupsk - Gdańsk. Rozpoczął się
też ruch pociągów roboczych -
pierwszy pociąg przyjechał
z Gdańska do Wejherowa 15 li-
stopada1869roku.Pracezakoń-
czono w 1870 roku: odcinek So-
pot - Gdańsk otwarto 1 lipca,
a Słupsk - Sopot 1 września.
W Gdańsku dla nowej kolei wy-
budowano w pobliżu Bramy
Oliwskiej dworzec - Gdańsk
Brama Oliwska. Znajdował się
onnawysokościobecnegoprzy-

stanku SKM Gdańsk Stocznia
isłużyłodpoczątkutylkodoob-
sługi ruchu towarowego. Ruch
pasażerski, zarówno daleko-
bieżnywkierunkuSzczecina,jak
i podmiejski w kierunku Oliwy
i Sopotu, obsługiwany był
na wybudowanym kilka lat
wcześniej dworcu Gdańsk
Brama Wyżynna. Przy podró-
żachtranzytowych,np.zeSzcze-
cina do Królewca, dodatkowo
konieczny był przejazd między
stacjami Brama Wyżynna
i Brama Nizinna.

Dwieparypociągów
dziennie
Początkowo ruch na nowej linii
nie był wielki. Według rozkładu
jazdy, ważnego od 1 września
1870roku,pomiędzySłupskiem
a Gdańskiem kursowały dwie
pary pociągów, z których jedną
stanowiłpociągmieszanytowa-
rowo-osobowy. Prawdopodob-
nie także z tego powodu, jak i ze
względunakosztybudowywia-
duktów Kolej Tylnopomorska,
mimo zmiany przebiegu części
dróg,krzyżowałasięzistniejącą
sieciądrogowąwjednympozio-
mie. W miejscach przecięcia to-
rów kolejowych z drogami wy-
budowano posterunki dróżni-
ków (Bahnwärter, oznaczane
namapachskrótemB.W.).Budy-
nektypowegoposterunkuskła-
dał się z pomieszczenia służbo-
wego, części mieszkalnej oraz
gospodarczej, w której się mieś-
cił chlew oraz toaleta. Towarzy-
stwo Kolei Berlińsko-Szczeciń-
skiej dróżników rekrutowało
spośród miejscowych robotni-
ków,odktórychtrudnobyłowy-
magać znajomości alfabetu
Morse’a(wczasiebudowystraż-
nic przejazdowych nie stoso-
wano jeszcze telefonu do łącz-
ności pociągowej). Dlatego też
w sąsiedztwie posterunków in-
stalowano, włączone w linie te-
legraficzne, specjalne dzwony
sygnałowe. Ich zadaniem było
informowanie o zbliżającym się
pociągu dróżnika, który zobo-
wiązany był wówczas do zam-
knięcia rogatek oraz do nasta-
wienia semafora sygnalizują-
cego maszyniście przejezdność
najbliższego odcinka. Rogatki
instalowano tylko na tych prze-
jazdach, na których ruch pojaz-
dów był odpowiednio duży.

Półmilionamarek
nadrugi tor
1 stycznia 1878 roku Kolej
Tylnopomorska przeszła
pod zarząd państwowej Dyrek-
cjiKoleiWschodniejwBydgosz-
czy,anamocyustawyz20grud-
nia1879roku,znacjonalizowano
jejczęśćzliniamiStargardSzcze-

ciński - Białogard - Koszalin -
Słupsk-GdańskiBiałogard-Ko-
łobrzeg. Od 1 lutego 1880 roku
Towarzystwo Kolei Berlińsko-
Szczecińskiejprzejęłopaństwo.
Ze względu na rosnący ruch pa-
sażerski na odcinku Sopot -
Gdańsk nowy zarządca zdecy-
dował się przeznaczyć w 1888
roku 556 tys. marek na przebu-
dowę tego odcinka na dwuto-
rowy. Prace ukończono w maju
następnego roku, a odbioru
technicznegodokonałakomisja
złożonazprzedstawicieliwładz
(radcarejencjiWetzel,radcabu-
dowlany Loenarth, radcy rzą-
dowy dr Maurach i Gumprecht)
i kolei (radca rejencji Wolff, in-
spektor budowlany Multhaupt
iasesorHugoTeßmar).Nowytor
oddano do użytku 1 czerwca
1889 roku. Czas był ku temu od-

powiedni. Kupcy gdańscy, z po-
wodu niemal codziennych na-
wet 45-minutowych opóźnień
pociągów, domagali się rozbu-
dowy torów. Po dwóch latach,
w 1891 roku, na nowych torach
rozpoczęły kursowanie pociągi
podmiejskie.

Gwałtowny rozwój nie tylko
Wrzeszcza, ale też Oliwy (która
do 1926 r. była odrębnym mia-
stem)iSopotunaprzełomieXIX
i XX w. nie był bez wpływu
na kolej. Znaczną rolę w Gdań-
skuodgrywałbowiemruchpod-
miejski, wktórym przewozy ro-
sły wraz ze wzrostem liczby
mieszkańców oraz liczby kura-
cjuszy przybywających do So-
potu. Oprócz pociągów przewi-
dzianych w rozkładzie jazdy,
na dwutorowym odcinku
Gdańsk-Sopotmogłykursować

dodatkowo dwa pociągi towa-
roweoraz78pociągówpodmiej-
skich, do zestawiania których
używanotakżewagonówpiętro-
wych. W dniach największego
ruchu mogło ten odcinek poko-
nywać 210 pociągów, co wyma-
gałoprowadzeniaichco7,5min.
Już około 1910 roku odcinek ten
eksploatowany był na granicy
przepustowości.Przewidującto,
kilkalatwcześniejzaplanowano
wielką rozbudowę kolei oraz
modernizację dworców.

Planypokrzyżowała
Iwojnaświatowa
Inwestycje zaczęto już w 1906
rokutrwającączterylatarozbu-
dową sopockiej stacji. Na na-
stępnyokreszaplanowanoprze-
budowę odcinka między Sopo-
tem a Gdańskiem

naczterotorowy,zakładająccał-
kowite rozdzielenie ruchu pod-
miejskiego i dalekobieżnego.
Tory podmiejskie miały biec
po stronie północno-wschod-
niejtorówdalekobieżnych.Wy-
nikałotozfaktu,żenacałymod-
cinku planowano zachować
układ torów istniejący już
na otwartym w 1900 roku
dworcuGdańskGłówny.Ważne
byłoteżto,żegrunty,którenale-
żałowykupićpodprzyszłąinwe-
stycję, były tańsze po stronie
północno-wschodniej. Przebu-
dowanymiałteżzostaćukładto-
rów na stacjach Gdańsk Brama
Oliwska, Gdańsk Wrzeszcz,
OliwaiSopotorazczterotorowe
wówczas połączenie pomiędzy
Gdańskiem Głównym a stacją
przy Bramie Oliwskiej. Wybuch
I wojny światowej w 1914 roku
i związane z tym potrzeby mili-
tarne państwa niemieckiego
spowodowały, że prace stop-
niowo ograniczano. Wielkie in-
westycje pruskich kolei osta-
tecznie przerwano w 1919 roku.
Choć powstał przygotowany
na cztery tory omurowany na-
syp we Wrzeszczu, to nie poło-
żonodrugiejparytorów.Wokre-
sie międzywojennym prac nie
kontynuowano, choć dopomi-
nali się o to sopoccy radni.

Dopiero po II wojnie świato-
wej dokończono część niemie-
ckich inwestycji z początku XX
w. Odcinek od Gdańska
do Gdyni przebudowano
naczterotorowy,wykorzystując
przygotowany teren izachowu-
jącrozdzielenieruchupodmiej-
skiego i dalekobieżnego. Po to-
rach podmiejskich od lat 50. XX
w. kursuje kolejka elektryczna,
dzisiejsza SKM. (bhj)

W II połowie XIX wieku Trójmiasto takie, jakie znamy dziś, jeszcze nie istniało. Na uruchomionej w 1870 r. linii
kolejowej ze Słupska do Gdańska zbudowano stacje, m.in. w Wejherowie, Chyloni, Sopocie, Oliwie i we Wrzeszczu

Kolej przecinaTrójmiasto
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DworzecwOliwiewidziany spodperonowejwiaty.Pocztówkabezobiegu sprzed 1926 r.

F
O
T.
Z
E
Z
B
IO
R
Ó
W
A
U
T
O
R
A

Dworzec w Wejherowie, mimo późniejszej rozbudowy, zachował wiele ze
swojego pierwotnego kształtu. Pocztówka bez obiegu sprzed 1918 r.
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