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Pomorska Kolei Metropolitalna jest najważniejszą inwestycją komunikacyjną na  Pomorzu w ostatnich latach. Prace na budowie postępują zgodnie z planem. 

W
pierwszym
etapie to
budowa od
nowa znisz-
czonego w

czasie II wojny światowej
odcinka starej linii z Gdańska
Wrzeszcza do Starej Piły (i
dalej do Kartuz) i jego
połączenie z lotniskiem oraz
linią kolejową Kościerzyna –
Gdynia. Dla Trójmiasta ozna-
cza to przywrócenie możli-
wości dojazdu do portu
lotniczego pociągiem. Możli-
wości, którą utracono w
latach 70. XX w. w związku z
likwidacją lotniska we
Wrzeszczu – na nim wybu-
dowano osiedle Zaspa – i
otwarciem w 1974 r. nowego
w okolicach włączonych w
granice Gdańska rok wcze-
śniej Bysewa i części Rębie-
chowa. Dzisiejszy przystanek
SKM Gdańsk Zaspa nosił
wtedy miano Gdańsk Lotni-
sko. Już wówczas postulowa-
no odbudowę linii z
Wrzeszcza, dokładnie odcin-
ka Gdańsk Wrzeszcz –
Kokoszki i jego przedłużenie
do nowego lotniska. Zazna-
czano także, że koleją bie-
gnącą przez Kiełpinek,
Brętowo, nad dzisiejszą ul.
Rakoczego (wtedy istniejącą
tylko w planach jako Nowo-
piecewska), a potem nad uli-
cami Słowackiego, Polanki,
Wita Stwosza i al. Grun-
waldzką, możliwy byłby
transport materiałów
budowlanych z tzw. fabryki
domów w Kokoszkach nie
tylko na budowane wówczas
osiedle Zaspa, ale także na
budowy na Przymorzu,
Żabiance i w Sopocie. Być
może w latach 70. XX w. była
szansa na budowę kolei na
lotnisko jako tzw. Zachodniej
SKM. W prasie ogłaszano już
rychłe rozpoczęcie budowy
przymorskiej nitki SKM, pro-
wadzącej z okolic Brzeźna i
Nowego Portu do Sopotu

wzdłuż pasa nadmorskiego.
Stało się jednak inaczej, a
inwestycja, która od 1948 r.
była zapisywana w kolejnych
planach rozwojowych tzw.
planach GD, zniknęła z nich
ostatecznie pod koniec XX w.

Ułatwienie dojazdu do lot-
niska to jednak nie jedyna
funkcja PKM. Choć ta wydaje
się dziś najważniejsza, to jed-
nak istotniejsze są te, które z
czasem znacząco wpłyną na
relacje społeczne oraz te,
które być może ułatwią ko-
munikację innymi środkami
transportu. Dziś co prawda
znajdują się pesymiści, którzy
sugerują, że kolej pomorska
traci swój sens skoro od pe-
ronu przy lotnisku, do termi-
nala tegoż będzie trzeba po-
konać kilkadziesiąt metrów.
Nie zauważają oni jednak, że
zbliżona odległość dzieli
przystanek autobusowy.
Mimo że stoi on bezpośred-
nio przy terminalu, to do naj-
bliższych otwartych drzwi
podróżni muszą pokonać
właśnie kilkadziesiąt metrów.
Ci sami podróżni zajmują wa-
lizkami w komunikacji miej-
skiej miejsca przeznaczone
dla wózków. Gdy przesiądą się
do pociągu będą mieli wy-
godniejsze miejsce na bagaże,
do przewozu których miejski
autobus niezupełnie jest
przeznaczony. Poprawi to wy-
godę podróżnych obu środ-
ków transportu.

Połączenie PKM z linią Ko-
ścierzyna – Gdynia przywróci
Gdańskowi połączenie z Kar-
tuzami i Kościerzyną. Funk-
cjonowało jeszcze kilka lat
temu połączenie przez
Pruszcz Gdański (linią
Pruszcz Gd. – Stara Piła – Kar-
tuzy), a do Kościerzyny doje-
chać można pociągiem z
Gdyni, to jednak nie to samo
co połączenie bezpośrednie,
którym Gdańsk dysponował
do 1945 r. Warto tu przypo-
mnieć, co i teraz czasem się

zaznacza przy okazji budowy
PKM, że w pierwszej dekadzie
XX w. gdy przygotowywano
się do budowy kolei z Wrzesz-
cza do Starej Piły, zasadność
inwestycji tłumaczono ko-
niecznością zapewnienia
transportu z licznych drob-
nych przedsiębiorstw – głów-
nie cegielni – oraz poprawie-
niem relacji społecznych w re-
gionie dzięki daniu
mieszkańcom Pomorza Gda-
ńskiego dojazdu do pracy w
mieście będącym wówczas
stolicą prowincji w przed-
pierwszowojennych Niem-
czech. Podobnie konieczność
odbudowy drogi żelaznej z
Wrzeszcza na zachód od Gda-
ńska argumentowano także
pod koniec lat 50. XX w. gdy
przygotowywano założenia
do odbudowy. Wówczas jed-
nak, ze względu na brak pre-
cyzyjnych planów rozwojo-
wych (plany GD obejmowały
założenia ogólne), z odbu-
dowy zrezygnowano. Kwestie
społeczne wróciły w latach 70.
XX w. kiedy dochodziło do sy-
tuacji niemal kuriozalnych.
Gdy PKP zlikwidowało w 1973
r. przewozy pasażerskie na
trasie Kartuzy – Stara Piła –
Kokoszki, Gdański Kombinat
Budowy Domów, zmuszony

był dla swoich pracowników
zorganizować transport auto-
busowy na własną rękę. Ani
ówczesna komunikacja miej-
ska, ani PKS nie były w stanie
zapewnić transportu w za-
stępstwie kolei. Decydentom
z PKP nie przeszkadzało to
jednak w dalszym ogranicza-
niu przewozów pasażerskich
na istotnych dla Gdańska kie-
runkach. Trzeba jednak przy-
znać, że i w PKP przez mo-
ment planowano odbudowę
kolei z Wrzeszcza. Tuż po II
wojnie światowej zapisano w

dokumentach, że trasa do Sta-
rej Piły i Kartuz miałaby
istotne znaczenie w transpor-
cie żywności do zniszczonej
stolicy województwa. PKM
ułatwi więc nie tylko prze-
mieszczanie się ludzi, ale ta-
kże może ułatwić przewóz to-
warów. Warto przypomnieć,
że pod linię kolei metropoli-
talnej przepięta ma być bocz-
nica paliwowa lotniska.
Składy z paliwem, które dziś
jeżdżą przez Gdańsk, Gdynię
i Osowę do portu lotniczego
istniejącym jeszcze fragmen-

tem linii Kokoszki – Gdynia z
1921 r., od 2015 r. kierowane
będą krótszą trasą przez
Wrzeszcz.

Kolej metropolitalna, dziś
budowana jako dwutorowy
szlak, będzie miała ważne
znaczenie także w sytuacjach
awaryjnych. Gdy w 2001 r. po
intensywnych opadach desz-
czu Gdańsk został zalany,
woda odcięła dojazd do wielu
miejsc w mieście, ale także
możliwość dojazdu do niego
koleją. Tory i perony znalazły
się pod wodą, a pociągi z po-

łudnia Polski do Gdyni kiero-
wane były objazdem przez
Kościerzynę. Po otwarciu linii
PKM w 2015 r., w takiej sytu-
acji będzie można pociąg
skierować przez lotnisko do
Wrzeszcza i stamtąd do
Gdyni. Podobne rozwiązania
praktykowano już w okresie
międzywojennym. Choć Gda-
ńsk oddzielała od Polski gra-
nica, to kolej na obszarze wol-
nego miasta znajdowała się
pod zarządem PKP. Gdy w
1935 r. po wypadku pociągu z
węglem zablokowana została

linia kolejowa pod Orłowem,
w celu zapewnienia ruchu po-
ciągów przez Gdańsk skiero-
wane zostały one przez Ko-
koszki do Wrzeszcza. Podob-
nie ruch odbywał się w
przeciwnym kierunku, czyli z
Gdańska przez Wrzeszcz i
Kokoszki do Gdyni. Pomorska
Kolej Metropolitalna, tak jak
jej porzedniczka, pełnić
będzie więc rolę nie tylko al-
ternatywy dla komunikacji
autobusowej, ale także zabez-
pieczenia ruchu kolejowego w
momentach niemożności re-
alizowania go na odcinkach
szlaku Gdańsk – Gdynia.

Nie bez znaczenia jest per-
spektywa rozwojowa PKM.
Już dziś mówi się o obsłudze
ruchu pasażerskiego do Gdyni
i nowych przystankach kolei
metropolitalnej. W kolejnych
etapach przewiduje się możli-
wość przejęcia szlaku Kartuzy
– Stara Piła – Kokoszki i reak-
tywację innych połączeń ko-
lejowych na Kaszuby. Taka
perspektywa wpisana była już
w linię z Wrzeszcza otwartą w
1914 r. Droga żelazna była co
prawda jednotorowa, jedna-
kże wszytkie budowle inży-
nieryjne były przygotowane
do rozbudowy, wiadukty nad
torem były odpowiednio sze-

rokie, a miejsce na drugi tor
było zarezerwowane. Plano-
wano wówczas przedłużenie
linii do Liniewa i dalej do
Czerska i Bąka. Te plany nie
zostały zrealizowane z po-
wodu wybuchu I wojny świa-
towej. Powstanie Wolnego
Miasta Gdańska i powrót do
bytu Polski skomplikowało
sytuację na Pomorzu i do-
piero w czasie II wojny świa-
towej zrealizowano bezpo-
średnie połączenia z Gdańska
przez Wrzeszcz i Kokoszki
nie tylko do Kartuz, ale także
do Kościerzyny oraz Bytowa.
Realizacja takich połączeń
przez PKM może przyczynić
się do ograniczenia ruchu na
drogach dzięki przejęciu pa-
sażerów PKS. Podobne rozwi-
ązania w czasach PRL propo-
nowane były m.in. przez
Leszka Lewińskiego, który w
swojej pracy dyplomowej w
1985 r. analizował możliwość
odbudowy dawnej kolei z
Wrzeszcza w postaci Szybkiej
Kolei Regionalnej. Porówna-
nie wykonywanych ówcześnie
kursów autobusów PKS,
liczby sprzedanych biletów i
obciążenia dróg z możliwo-
ściami przewozowymi nawet
jednotorowej SKR wypadało
zdecydowanie na korzyść ko-
lei. Dodatkowym argumen-
tem było zaprojektowanie już
przed I wojną światową prze-
biegu kolei z Wrzeszcza tak,
by można było na niej prowa-
dzić pociągi z prędkością po-
nad 100 km/h, choć wówczas
dopuszczono ruch z predko-
ścią do 50 km/h.

Cechą szczególną PKM
łączącą ją z dawną linią z
Wrzeszcza na Kaszuby jest
komunikacja inwestora ze
społeczeństwem. Choć kon-
sultacje społeczne prowa-
dzone przez przedstawicieli
PKM oceniane były różnie, to
działania w tym zakresie
trzeba ocenić pozytywnie.
Szczególnie teraz w trakcie

budowy, kiedy inwestor na
bieżąco reaguje na wszystkie
zgłoszenia mieszkańcow do-
tyczące utrudnień związa-
nych z prowadzoną budową.
Podobnie było ponad 100 lat
temu, gdy przebieg trasy kon-
sultowano nie tylko z instytu-
cjami, ale i dostosowywano
części projektu pod żądania
lokalnych społeczności. Tak
dodano w trudnym terenie
przystanek Brętowo, a linii
kolejowej planowanej jako
głównie towarowa, nadano
pasażerski charakter. To spo-
łęczne podejście kontynu-
owano także później, w czasie
funkcjonowania kolei, orga-
nizując m.in. dodatkowe
kursy pociągów w dniach świ-
ątecznych. Tak jak dziś, także
wtedy dbano także o bezpie-
czeństwo mieszkańcow i od-
separowanie ruchu kołowego
i pieszego od kolejowego. Dzi-
ęki licznym wiaduktom,
dawna kolej nie miała jedno-
poziomowych skrzyżowań z
drogami i tak będzie z budo-
waną linią kolei metropolital-
nej.

Kolej z Wrzeszcza przez
Brętowo do Kiełpinka, choć
niestety nie po starych wia-
duktach bo te zostały już wy-
burzone, ale w miejscu daw-
nej linii, to także spełnienie
marzenia wielu mieszkańców
Gdańska. Niemal każdy, kto
widział stare wiadukty, kto
choć trochę zainteresował się
ich przeznaczeniem, zastana-
wiał się pewnie jak to było je-
chać tą trasą pociągiem. Choć
dziś z pociągu nie będzie pew-
nie takich widoków jak 100 lat
temu gdy brętowskie wzgórza
nie były zarośnięte i z okna
wagonu zobaczyć można było
nie tylko Wrzeszcz, ale i Za-
tokę Gdańską, to ta sentyma-
netalna rola PKM ma chyba
największe znaczenie dla
wielu fanów tej inwestycji. 

Henryk Jursz 
Dziennik Bałtycki

Historia kolei kaszubskiej

Więcej informacji o linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz –
Stara Piła i PKM oraz o szlaku Kokoszki – Gdynia znaleźć
można w wydanej w tym roku przez Wydawnictwo Oskar
książce Henryka Jursz „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby”. Pu-
blikacja ta jest pierwszym kompleksowym opracowaniem
historii kolei nazywanej kaszubską od pierwszych projek-
tów w latach 1906–1907, przez lata budowy (1911–1914), funk-
cjonowania (1914–1945), walki o odbudowę (po 1945 r.) aż
do rozpoczęcia budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
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