
Fenomen kol
:;.1;;,. rzelom X]X i XX.: "iŁ wieku bvl czasem
11 ,,|irozwoju i optymi-
§*ł*# zmu. Sto lat wcze-
ii śniej królowaiy
..i konne powozy, a
il większośc ludzi po-

ruszala się. na końskim
grzbiecie lub po prostu na
piechotę. Stulecie pary i elek-
tryczności przyniosly prze-
lom: szybką i masową komu-
nikację koiejową. Sieć "dróg
żelaznych" poprzecinala Eu-
1opę, A4ę i kraje Nowego
Swiata. Rozlokowane na tych
trasach stacje kolejowe w ma-
lych miejscowościach byty
prątulne i swojskie, w metro-
poliach przypominaĘ paiace.
Gdańsk byl sto lat temu no-
woczesną europejską metro-
polią, nic więc dziwnego że
jego dworzec jest wielkim i
urokliw}rm architektonicznie
obiektem.

Boom budowlany
Gdańsk przelomu po-

przednich sfuleci byI jednpn
z najważniejszych miast ce-
sarstwa niemieckiego. Niem-
ry wreszcie zjednoczone po
sfuleciach tefiorialnego roz-
bicia staly się pod koniec XIX
rv prawdziwl,rn kolosem go-
spodarcąTn. Położenie Nie_
iniec w celńrLiln j..Lini),'iienfu

dawało temu państwu uprzy-
wilejowaną pozycję w świato-
wyrn handlu, a Gdańsk byl
glównym przyczułkiem tego
mocarstwa nad Baltykiem.
Wielki dworzec byl efektem
budowlanej koniunktury pa-
nującej wówczas w mieście.
Waśnie przełomowi wieków
zawdzięczamy oprócz dworca
caly kompieks budynków po-
Iitechniki oraz dużą część za-
budowy starego Wrzeszcza i
OIiwy

NeogoĘcki budlnek nale-
żal do najpiękniejszych i naj-
bardziej funkcjonalnych
dworców na świecie.

- Jest zbudowany na skalę
miasta, nie za duzy i nie za
maĘ - mówi StarfslawWilin-
berg, kustosz gdańskiego od-
działu Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie. - MiaI doskonale
rozwiązane poczekalnią kaqł
System pocztowy jego restau-
racja należala do najlepszych * łl.!.wmieście, 

iH$ffii;*,"

swietność dworca trwaia
również po I wojnie świato-
wej, po przejęciu calego ze-
społu budlnkow pod zarząd
polskich kolei państwowvch.

świetność
iwiek średni

,Supernowoczesny jak na
swoje czasy budpek glówny
kojany się z charakterystycz-
ną wieżą, na początku istnie-
nia dworca peinila ona rolę
wiezy ciśnień. Z czasem stala
się jednirm z najbardziej cha_
rakterys§cznych elementów
zabudowy Gdańska. Dzialania
wojenne nie oszczędzily bu-
dpków stacyjnych. Zostały
odbudowane po kilku latach i
dwukrotnie podlegaĘ moder-
nizacji -wroku 19ó5 iw 199ó.
Ostatnia przebudowa wpro-
wadziła do -budylku sklepy
Prosperują one ze zmiennltn
szczęściem.

- Prywatnie mogę powie-
dzieć,że nie byta to szczęśliwa
decyzja - przyznaje jeden z
menedżerów infrastruktury
kolejowej, który pragnął za-
chować anonimowość. - Rze-
cz}rłdście w przestrzen: mia-
sta zafunkQonowaty tylko re-
stauracje McDonald's i KIC,
reszta dziaIalności handlowej
jest Cubio,;rana przez pcbl,i-
skie sklepy

- Duze centrum handlowe
przy samytn dworcu końkuru-
je ze sklepami w hoiu - ko-
mentuje Tadeusz Wilinberg. -
Handlowanie na dworcu nie
jest pewnie zbyt dobryłn inte-
resem, ale jest jednlłrn z przy-
k]adów przemiany i rozpadu
infrastruktury kolejowej, Do
tego dochodzi na cal}m śwle-
cie.

Okiem pasażera
- Ten dworzec podoba mi

się dużo bardziej niż socjali-
styczna stacja kolejowa w mo-
im mieście - mówi Maciej,
bydgoszczanin mieszkający
od 16 lat w Gdańsku. - Jestem
bl,walcem obu bud}ryrków bo
dwa razy w miesiącu odwie-
dzam rodzicółu w Gdańsku
jest mimo wszystko przytul-
niej i bezpieczniej. Ten dwo-

rzec ma swoją tradycję 1to się
czuje.

- Dworzec to tylko dworzec
- sentencjonalnie turierdzi
Marta, codziennie dojeżdzają-
ca do pracy zTczewa. - Ęko
ptzez ńego przechodzę, cza-
sami zrobię jakieś male zaku-
py i tyle Jeżdzę w dzień, więc
dworzec nie jest dla mnie
przechowalnią. Nie spotkalam
się nigdy z jakimś przykrym
wydarzeniem, ale slyszałam
od znajomych, że wieczorami
lepiej tutaj nie chodzić.

Nie do końca Iamus
Kustosz marczczy czolo,

gdy mówi o wspóIczesnej ko-
1ei.

- Z przykością muszę po-
wiedzieć, że prawdziwa kolej
jest gtównie tutaj, w muzeum
- martwi się Stanisław Wilin-
berg. - Jestem nńązanv zko-
lejnictwem od bardzo wielu

-

lat i muszę prrqnac, ze to co
widzimy teraz, to nie iest roz-
y:^I:'.j. w innycŁr krajach
1ęz LI,acą na znaczeniu, ale ro-
bĘ to w o wieie leps4rm sryiu,
W Niemczech, Angńi czy w
Szwecji podróżuje się w kóm-
tortowych_ warunkach, bilery
s,ą sprawdzane przez umun-
durowanvch. uprzejmych
konduktorów U nis pisażer
sta} się zlem koniecznVm,

. W pesymisfycznej wizji
Jest sporo racji, ale nic nie
wskazuje na to, że w krajach
Io1.1lęty.r, iinie kolejbwe
będą likwidowane. W w.ie]u
krajach wprowadza się re-
strykq'e utrudniające ruch sa-
mochodowy i promujące
względnie ekologic}nv trans-
port kolejowy Gdańsi<i pa]ac
PKP ma więc o]brąrmie śzan-
se na przetrwanie.

Tomasz Rozwadowski
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l 1900 - gdański dworzec od-
dany do eksploatacii
I 1 945 - częściowó zburzonv
podczas dzialań woiennvch '
l lata 90. XX w. - dluqoinłała
przebudowa i modernŹacia bu.
dynku, która doprowadzili do
1ego wspólczesnego ksztaltu

{§J§ e css
U progu XX w. powstalo wiele
najwaźniejszych budvnków w
Gdańsku i Sopocie
l Dworzec Glównv
l politechnika Gdinsła
l.zabudowa centrum Wrzesz-

l zabudowa centrum oliwvl prawre cata zabudowa siare-
go Sopotu
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