
Z wiatrem we włosach czy bez, 
czyli rowerem, autobusem i tramwajem po Gdańsku 

Miasto przyszłości to i mieszczuch przyszłości. Mieszczuch, czyli właściwie kto? Ktoś, kto betonową dżunglę 
kocha całym sercem, a miłość tę okazuje, dbając o nią, myśląc o ekologii i poszanowaniu przyrody w mieście, 
o jego zabytkach. Ale też ktoś, kto mądrze korzysta z dobrodziejstw wielkiej metropolii: muzeów, kin, teatrów, 
parków, restauracji, z architektury i z komunikacji miejskiej. Podczas naszego spaceru skupimy się właśnie 
na tym ostatnim punkcie. 
Dziś samochód staje się passé. To jedynie przyczyna rosnącego zanieczyszczenia powietrza oraz olbrzymich 
korków. Nowoczesna wielkomiejskość oznacza surfowanie po mieście – łapanie fali za falą, czyli sprytne 
przemieszczanie się za pomocą transportu publicznego. A nowoczesne miasto to takie, które zapewnia po-
wszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny. W Trójmieście, a szczególnie w Gdańsku, 
mamy naprawdę duży wybór. Skorzystać tu można z tramwajów, autobusów, kolejki SKM, PKM-ki, ze stat-
ków, samolotów, hulajnóg i świetnie rozbudowanych ścieżek rowerowych. Zatem po co komu samochód 
w mieście? Chcecie być wolni, modni i nowocześni? Z wiatrem we włosach czy bez – mknijcie przez ulice 
transportem publicznym! Przekonajmy się, jak zrobić to najlepiej. 
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Quiz
1  Czyje imię nosi Port Lotniczy Gdańsk? 

 a) Lecha Wałęsy

 b) Jana Heweliusza

 c) Pawła Adamowicza

2  Na dachu hali głównej Dworca Głównego PKP w Gdańsku znajdu-

je się przedwojenny symbol kolejnictwa. Spróbujcie go odnaleźć. 

Co to jest? 

 a) uskrzydlone koło

 b) uskrzydlony koń 

 c) uskrzydlony wagon

3  Z Gdańska do Kartuz dojedziemy:

 a) Szybką Koleją Miejską (SKM)

 b) tramwajem nr 6

 c) Pomorską Koleją Metropolitalną

4  Wskaż wszystkie linie tramwajowe odjeżdżające z przystanku 

Brama Wyżynna 01:

 a) 18, 2, 15, 10

 b) 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

 c) 3, 2, 7, 8, 12, 15

5  Wskaż niewłaściwe zachowanie podczas jazdy rowerem:

 a) kask włożony na głowę 

 b) jazda po wyznaczonej ścieżce rowerowej

 c) słuchawki w uszach i słuchanie przez nie muzyki

Czy wiesz, że...?
W Imari, japońskim mieście na wyspie Kiusiu, znajduje się kopia 

gdańskiego dworca. A to za sprawą biznesmena, który w 1983 roku, 

podróżując japońskimi kolejami, natknął się na rozdawane w pocią-

gu pismo poświęcone kolejnictwu i zobaczył w nim zdjęcia Dworca 

Głównego w Gdańsku. Shigemi Yoshida, bo tak się nazywał, poprosił 

zaprzyjaźnionego malarza, by ten pojechał do Polski i naszkicował 

budynek. Tak też się stało. Na tej podstawie architekt przygotował 

projekt, a następnie, z nowoczesnych materiałów, wzniesiono budy-

nek, który służy jako pałac ślubów. Podobno cieszy się dobrą sławą. 

Przed budynkiem Dworca Głównego PKP stoi bardzo ważny po-

mnik, przedstawiający pięcioro dzieci z bagażem podręcznym. To 

Pomnik Kindertransportów, upamiętniający akcję wywożenia ży-

dowskich dzieci z terenów opanowanych przez nazistów do Anglii. 

Akcja, która ratowała dzieciom życie, była prowadzona od maja 

do sierpnia 1939 roku. Autorem pomnika ulokowanego w Gdań-

sku, jak i czterech w innych krajach jest Frank Meisler, uczestnik 

ostatniego transportu – z 25 sierpnia. Na czas remontu dworca 

monument został pieczołowicie zdemontowany i już wkrótce po-

wróci na swoje miejsce. 

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami



Spacer zaczynamy przed Dworcem Głównym PKP w Gdańsku. 

Rozejrzyjcie się dookoła. To bardzo głośne miejsce, które wita 

podróżnych przybywających do miasta. Po wyjściu z pociągu 

czy kolejki SKM już tylko kilka kroków dzieli nas od przystan-

ków autobusów, tramwajów, autobusu PKS, czy nawet postoju 

taksówek, a dzięki tym wszystkim pojazdom możemy się dostać 

do innych – czasem bardzo oddalonych od ścisłego centrum – 

części miasta. Na ulicy Podwale Grodzkie panuje nieustanny 

wzmożony ruch. I hałas! To, co widzimy, jest częścią wielkiej 

sieci komunikacyjnej, która niczym pajęczyna oplata Gdańsk 

i okolice. Jak więc się poruszać po tych nitkach, by nie dać się 

złapać przez pająka? Już za chwilę będzie to zupełnie proste. 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy turystami, którzy z wielką waliz-

ką przyjechali zwiedzić Gdańsk. Czujemy się trochę zagubieni. 

Którędy wyjść z dworca? Jak się dostać do hotelu? Gdzie się 

przesiąść i na co? A może iść piechotą? Gdzie kupić bilety? 

Możemy zapytać przechodnia albo złapać za mapę, ale najpraw-

dopodobniej użyjemy telefonu, w którym będziemy szukać odpo-

wiedzi. Już dziś możemy skorzystać z aplikacji typu jakdojadę, 

ale wkrótce zostanie uruchomiony system FALA, czyli Platforma 

Zintegrowanych Usług Mobilności – największy i najnowocześniej-

szy system poboru opłat za przejazdy transportem publicznym 

w Polsce, który obejmie swoim zasięgiem sieć kolejową i komu-
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nikację miejską w całym województwie pomorskim. Brzmi to 

trochę skomplikowanie, ale wcale takie nie jest i nie będzie. Wręcz 

odwrotnie. W tym wysoko zaawansowanym technologicznie 

systemie znajdziemy wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

podróży, czyli dokładny plan podróży ze wszystkimi wariantami, 

a także informacje o cenach biletów, trasy przejazdów i rozkłady 

jazdy. Dodatkowo system będzie zawierał aplikację billingową, 

która umożliwi identyfikację pasażera w różnych środkach 

komunikacji i dzięki której każdy pasażer będzie rozliczony za 

przejazdy na danej trasie. Oznacza to, że każdy pasażer będzie 

musiał „odbijać się” zbliżeniowo – albo w pojeździe, albo na 

przystanku kolejowym w specjalnym, podobnym do kasownika, 

czytniku, nazywanym walidatorem – a na koniec dnia system 

podsumuje wszystkie trasy przejazdu pasażera i automatycznie 

dobierze najkorzystniejsze stawki wszystkich przewoźników, 

tak aby podróż była najtańsza. Następnie ściągnie odpowiednią 

sumę z konta pasażera. 

Podróżujący będzie mógł skorzystać z systemu na kilka sposo-

bów: odbijając kartę FALA, zbliżeniową kartę bankową, aplikację 

mobilną FALA lub klasyczny bilet z wydrukowanym kodem QR. 

I co najważniejsze: system obejmie całe województwo pomorskie. 

Co to oznacza? A to, że kiedy tylko będziecie chcieli odwiedzić 

babcię w Wejherowie, ciocię w Chojnicach albo koleżankę w Ustce, 

Dworzec Gdańsk Główny
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nie będziecie musieli się szczególnie martwić o zaplanowanie 

podróży. System FALA świetnie Wam doradzi, wręcz zaplanuje 

ją za Was, z dokładnością co do minuty. W całym tym przedsię-

wzięciu chodzi głównie o to, by dobrze skomunikować ze sobą 

nie tylko wielkie miasta, ale także połączyć z nimi mniejsze 

miasta i gminy. Żeby taki system mógł działać sprawnie, trzeba 

olbrzymiej pracy, testów, obserwacji oraz zaangażowania wielu 

osób. Ten proces już trwa. Niedawno w tramwajach pojawiły 

się zabezpieczone folią skrzyneczki z napisem: „W tym miejscu 

zostanie zainstalowany walidator – urządzenie nowego systemu 

FALA”. Być może już takie widzieliście. System jest wprowadzany 

przez spółkę InnoBaltica. Jego pierwszy etap, czyli funkcjonal-

ność aplikacyjna pod nazwą „Podróż mobilna”, powinien zostać 

uruchomiony w czerwcu 2022 roku i wtedy też rozpocznie się 

montaż walidatorów w pojazdach komunikacji miejskiej i na 

przystankach kolejowych. Dostępne staną się wówczas punkty 

obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie każdy 

będzie mógł otrzymać pomoc przy zakładaniu i obsłudze elek-

tronicznych kont pasażerskich. Funkcjonalność „Podróż z kartą” 

zostanie wdrożona na początku 2023 roku. Podobne systemy 

działają już w Londynie, w Holandii, Belgii i Danii. Gdańsk rów-

nież pod tym względem zrobi się wkrótce bardziej światowy. 

Zanim ruszymy w dalszą podróż, przyjrzyjmy się z bliska im-

ponującemu budynkowi dworca kolejowego. Trzymajmy wciąż 

naszą wyimaginowaną walizkę, by móc schować do niej wrażenia 

z wędrówki. Kolej pojawiła się w Gdańsku w 1852 roku pod 

postacią jednotorowej linii o charakterze lokalnym na trasie 

Tczew–Gdańsk. 1 lipca 1870 roku ruszyła kolej między Gdańskiem 

a Sopotem, kilka tygodni później zaś uruchomiono nową linię ko-

lejową, łączącą Gdańsk z Berlinem, przez Stargard i Szczecin. Co 

ciekawe – pierwszy dworzec kolejowy znajdował się w zupełnie 

innym miejscu: przy Bramie Nizinnej na Starym Przedmieściu. 

Później powstawały jeszcze inne, w różnych lokalizacjach, aż 

wreszcie w 1900 roku oddano do użytku nowy, imponujący 

gmach. Oprócz centralnej części z wielką halą obiekt miał także 

skrzydło północne, mniejsze skrzydło południowe oraz wieżę 

zegarową w narożniku między halą a skrzydłem południowym. 

Taką bryłę możemy podziwiać do dziś, choć zagospodarowa-

nie wnętrz różni się od tego sprzed wieku. Główny budynek, 

jako część reprezentacyjna całego kompleksu dworcowego, 

nosił wówczas miano „budynku powitalnego”. Wieża dworco-

wa o wysokości 48 metrów początkowo pełniła funkcję wieży 

ciśnień dla dworcowych instalacji wodociągowych. Otrzymała 

pokryty miedzianą blachą, bogaty hełm, przypominający zwień-

czenie wieży pobliskiego kościoła św. Katarzyny czy Ratusza 

Staromiejskiego. Dworzec zaprojektowali Aleksander Ruedell, 

Paul Thoemer i Georg Cuny. Ostatni z wymienionych – znawca 

kultury i sztuki dawnego Gdańska – wywarł największy wpływ na 

ostateczny kształt bryły. Kolorystyka budynku i użyte materiały 

są typowe dla gdańskiej odmiany niderlandzkiego renesansu. 

Zachwycają takie detale, jak herbowe lwy na balustradzie bal-

konu hali pasażerskiej. Spróbujcie je odnaleźć. Widzicie herb 

Gdańska? Budynek dworca jest podziwiany przez przybyszów 

z okolic i z całego świata. I każdego dnia przetaczają się przez 

niego tysiące ludzi. 
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Automat biletowy
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Tuż za dworcem PKP mieści się dworzec autobusowy PKS. Ulica 

Podwale Grodzkie to tereny, na których dawniej znajdowała 

się fosa i fortyfikacje. Spoglądając w lewo, w stronę wysokiego, 

zielonego budynku, zobaczymy wiadukt nad torami kolejowymi, 

zwany Błędnikiem. O tak! Od samego patrzenia na tę ruchliwą 

ulicę nasz błędnik może zwariować. My pójdziemy w przeciwnym 

kierunku, w stronę Huciska. Choć tam wcale nie będzie mniej 

ruchu, harmidru i komunikacyjnego szaleństwa. 

Podążając ulicą Podwale Grodzkie, idziemy wzdłuż ścieżki rowe-

rowej. Lubicie przejażdżki jednośladami? Są zdrowe i ekologiczne. 

Sieć tras rowerowych w Gdańsku jest bardzo duża i dobrze 

rozbudowana. Według danych z 8 marca 2022 roku liczy już 

851,2 kilometra. Wśród polskich miast Gdańsk należy do liderów 

w zakresie budowy dróg rowerowych. Czy macie swoje ulubione 

trasy? Najbardziej uczęszczane są te w Pasie Nadmorskim oraz 

wzdłuż alei Zwycięstwa w pobliżu Opery Bałtyckiej. Wydarzeniem, 

na które czeka wiele osób, jest uruchomienie Mevo 2.0, czyli 

systemu roweru metropolitalnego, publicznego, z którego każdy 

chętny będzie mógł odpłatnie skorzystać. Mevo 2.0 ma zacząć 

działać najpóźniej w czerwcu 2023 roku. Rower metropolitalny 

jest nie tylko promocją samych jednośladów oraz zdrowego 

trybu życia. Przyniesie także poprawę jakości usług transportu 

publicznego. Zgodnie z założeniami umożliwi szybszą i bardziej 

komfortową przesiadkę na pociąg czy autobus. Jeśli mieszkamy 

daleko od przystanku autobusowego czy stacji kolejki SKM, to 

będziemy mogli tam podjechać na metropolitalnym rowerze. 

Stanie się on alternatywą dla podróży samochodem, spowoduje 

redukcję emisji spalin i hałasu, co znacznie ograniczy negatywny 

wpływ mieszkańców na środowisko. Przez sześć lat operatorem 

systemu będzie hiszpańska spółka City Bike Global S.A. 

Oprócz rowerów widzimy w mieście coraz więcej elektrycznych 

hulajnóg. Jak przyjemnie wiatr rozwiewa włosy podczas takiej 

przejażdżki! Ale nie można zapominać o przepisach. Korzystanie 

zarówno z rowerów, jak i hulajnóg w przestrzeni publicznej 

musi odbywać się w taki sposób, by nikomu nie przeszkadzać 

i nie stwarzać zagrożenia na drodze. Pamiętajcie, by koniecz-

nie zachowywać dozwoloną prędkość, zostawiać pojazdy tylko 

w wyznaczonych do tego miejscach i zawsze mieć na głowie 

kask. Nietrudno o wypadek na ścieżce rowerowej. Szczegółowe 

przepisy dotyczące użytkowania pojazdów można znaleźć cho-

ciażby na stronie miasta Gdańska. Zresztą Wy pewnie dosko-

nale wiecie, jak prawidłowo korzystać z rowerów i hulajnóg. 

Kampania „Rowerowy Maj”, największa w Polsce kampania 

promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność, jest 

hitem wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 

nauczycieli i rodziców. Brawa dla Was! 

Udajmy się w stronę Huciska. Nie da się przejść obojętnie obok 

Bastionu św. Elżbiety, a właściwie jego zachowanego fragmen-

tu. To właśnie opasujące Gdańsk fortyfikacje, wały, bastiony 

i fosy, rozbudowane w poprzednich wiekach do imponujących 

rozmiarów, bardzo utrudniały modernizację miejskiego trans-

portu w połowie XIX wieku. Dopiero rozbiórka malowniczych, 

ale już bezużytecznych wałów, która nastąpiła pod koniec XIX 

stulecia, umożliwiła stworzenie nowych połączeń i pozwoliła 

miastu lepiej się rozwijać i rozrastać. W XV wieku Stare Miasto 

obwarowano ceglanymi fortyfikacjami. Były to mury z trzema 
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Gdańskie autobusy na Hucisku

Peron dworca Gdańsk Główny i kolejka SKM
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bramami, wzmocnione co najmniej trzeba basztami, w tym św. 

Elżbiety. W XVI i XVII wieku powstały fortyfikacje z bastiona-

mi, czyli budowlami ziemnymi o wzmocnionych, murowanych 

ścianach. Po rozbiórce, którą przeprowadzono pod koniec XIX 

wieku, zachował się fragment bastionu z podziemną kazamatą, 

czyli – mówiąc najprościej – schronem. Ciekawa „pamiątka” 

po dawnym Gdańsku. Dziś stoją przy nim charakterystyczne, 

dumnie spoglądające lwy.

Zatrzymajmy się przed Nowym Ratuszem Miasta, tuż przy 

Hucisku – ulicy, a także skrzyżowaniu głównych arterii w centrum 

Gdańska: ulic Nowe Ogrody i Wały Jagiellońskie. W różnych 

kierunkach pędzą tu autobusy i tramwaje. Spółka Gdańskie 

Autobusy i Tramwaje jest największą firmą komunikacyjną na 

Pomorzu, kontynuuje tradycję komunikacji miejskiej sięgającą aż 

1873 roku. To właśnie wtedy w Gdańsku pojawiły się pierwsze 
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tramwaje konne, a w 1896 roku – pierwsze tramwaje elek-

tryczne, które były nowoczesnym i przyszłościowym środkiem 

transportu. Ówcześni gdańszczanie nie bali się wprowadzać 

technicznych nowości. I tak jest do dzisiaj. Obecna flota liczy 

ponad 390 autobusów i tramwajów niskopodłogowych, obsłu-

giwanych przez ponad 800 kierowców i motorniczych. Celem 

spółki jest zagwarantowanie gdańszczanom bezpieczeństwa 

i komfortu podróży. Dlatego wciąż inwestuje się w nowoczesne, 

komfortowe pojazdy. Ostatnio, w 2019 roku, zakupiono 30 dwu-

kierunkowych, niskopodłogowych tramwajów, wyprodukowanych 

w Bydgoszczy. Pojazd Pesa Jazz Duo znacząco zwiększa bez-

pieczeństwo i komfort podróży osób z różnymi ograniczeniami 

fizycznymi. Znajdziemy tu przygotowane miejsca dla wózków 

inwalidzkich i wózków dziecięcych, a także na rowery. Przyciski 

są opisane w alfabecie Braille’a. W wagonach nie zmarzniemy 

ani się nie przegrzejemy dzięki nowoczesnemu systemowi 

ogrzewania i klimatyzacji. Gdy bateria w naszym telefonie będzie 

„padać”, uratują nas specjalne wtyczki do ładowarek telefonów 

komórkowych. Złe zachowanie nieodpowiedzialnych pasażerów 

wychwytuje monitoring, a oświetlenie wnętrza tramwaju zmienia 

barwę w zależności od temperatury na zewnątrz. W tramwaju 

można usiąść, poczytać, zdrzemnąć się po pracy, odrobić lekcje, 

porozmawiać z towarzyszem podróży czy po prostu podziwiać 

widok z okna. Ciekawostką jest to, że pierwsze niskopodłogowe 

pojazdy pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, a podłoga 

była obniżona jedynie w środkowym module. Najpierw były 

to pojazdy bez silnika, potem zaś z silnikiem i te ostatnie, ze 

względu na obły dach, nazywano „u-bootami”. 

To nie wszystko z nowinek. Gdańsk jest prekursorem nada-

wania imion tramwajom. Na pewno zwróciliście uwagę, że na 

pierwszym wagonie widnieją imiona i nazwiska. Tramwaje mają 

swoich patronów: działaczy, naukowców, artystów, polityków, 

inżynierów, ludzi wybitnie zasłużonych dla Gdańska. Nadanie 

imienia jest bardzo uroczyste, a wśród uhonorowanych w ten 

sposób postaci znaleźli się, między innymi, działacze Solidarności: 

Anna Walentynowicz i Aram Rybicki, Andrzej Sulewski – gdański 

pirat, wybitny gdański astronom Jan Heweliusz, filozof Artur 

Schopenhauer czy urodzony w Gdańsku naukowiec, Daniel 

Gabriel Fahrenheit. Każdy z Was może zgłosić propozycję no-

wego patrona. Najlepiej uczynić to drogą mailową, pisząc na 

Gdański tramwaj
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adres: patron.tramwaju@gdansk.gda.pl. Do nadawania imion 

tramwajom Gdańsk zainspirował inne miasta: Bydgoszcz i Elbląg. 

Któż jeszcze ma swój własny tramwaj? Przespacerujmy się dalej, 

by znaleźć odpowiedź. 

Przejdźmy ogromne skrzyżowanie i zatrzymajmy się w okolicy 

Bramy Wyżynnej, na skraju Skweru Imienia Polskich Harcerzy 

w byłym Wolnym Mieście Gdańsku. Widzimy stąd przystanki 

autobusowe i tramwajowe, a na nich automaty biletowe. Dziś 

bilety można kupić także w kiosku i przez aplikację. Pamiętajmy, 

że dostępny jest bilet metropolitalny, który łączy wszystkich prze-

woźników: SKM i POLREGIO oraz ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni 

i MZK Wejherowo. To inicjatywa Metropolitalnego Związku 

Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Podróż z takim biletem jest 

bardzo wygodna. Wystarczy raz go skasować i można dowolnie 

w ciągu dnia przemieszczać się pojazdami wymienionych prze-

woźników, w zależności od wybranej opcji. 

Nie zawsze tak było. Dawniej bilety sprzedawał konduktor, któ-

rego obowiązkiem było dbanie o to, żeby każdy z pasażerów miał 

bilet na przejazd. Byli konduktorzy zwykli, motokonduktorzy, 

czyli konduktorzy autobusowi i trolejbusowi (trolejbusy kursują 

w Gdyni), oraz konduktorzy sprzedający bilety na statki Żeglugi 

Gdańskiej, która była częścią wielkiego przedsiębiorstwa MZK 

GG (Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańsk–

Gdynia) do 1949 roku. Konduktor miał charakterystyczny strój: 

mundur, płaszcz, czapkę i specjalną torbę, a także ręczny ka-

sownik, zwany szczypcami. Jego praca nie była łatwa. Czasem 

całymi godzinami stał w drzwiach zatłoczonego tramwaju czy 

autobusu, i to w różnych warunkach pogodowych. Usiąść mógł 

dopiero wtedy, gdy ruch stawał się mniejszy. Był także spraw-

dzany przez kontrolerów. Ech, o ucisk w żołądku przyprawia taki 

kontroler tego, kto nie ma ważnego biletu na przejazd. I przed laty 

taki ucisk zdarzało się poczuć także konduktorowi. Kontrolerzy 

budzili prawdziwy postrach – potrafili wskoczyć znienacka do 

pędzącego tramwaju. Konduktorzy czasami sprzedawali po kilka 

razy te same bilety i przymykali oko na pasażerów jadących na 

gapę. Za coś takiego można było nawet stracić pracę. A główną 

przyczyną jazdy na gapę była bieda i bardzo niskie zarobki. 

Posadę konduktora w tramwajach ostatecznie zlikwidowano 

w 1967 roku. 

Jedną z najbardziej znanych postaci transportu publicznego, 

która wciąż pozostaje w pamięci mieszkańców i której imię 

nosi jeden z tramwajów, jest pan Antoni Turzyński, wesoły 

konduktor. Był to prawdziwy gawędziarz, którego powiedzonka, 

często rymowane, są pamiętane do dziś. Pan Turzyński miał 
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wielkie poczucie humoru i sprawiał, że podróż z nim była pełna 

śmiechu. Odganiał czarne chmury, rozjaśniał rzeczywistość. Jak 

się nie uśmiechnąć, gdy konduktor namawia do spojrzenia na 

„największego wodoleja gdańskiego”, czyli Neptuna, albo gdy się 

słyszy następującą zapowiedź przystanku Stogi – Plaża: „Pod 

błękit nieba rozejść się! A gdy wracamy, o dzieciach i dziadkach 

nie zapominamy”.

Ale konduktorzy to nie tylko panowie, lecz także panie. Kobiety 

chętnie podejmowały pracę w zakładach komunikacji miejskiej. 

Po II wojnie światowej, po tym, jak straciły wsparcie mężczyzn, 

którzy zaginęli w wojennej zawierusze, chciały być niezależne, 

zarabiać własne pieniądze. Czasami męża znajdowały właśnie 

w nowej pracy, wśród kolegów po fachu. Choć praca nie była 

lekka i trudno ją było pogodzić z życiem rodzinnym i wycho-

wywaniem dzieci, konduktorki radziły sobie świetnie. Miały też 

niezwykłe pomysły. Zdarzały się na przykład pisemne prośby 

do dyrekcji o wypożyczenie autobusu na dwie godziny „celem 

przewiezienia mnie wraz z gośćmi do ślubu i spowrotem do domu” 

(pisownia oryginalna). Panie zajmowały także inne stanowiska: 

sprzątaczek, brygadzistek, księgowych, stanowiska w kadrze 

kierowniczej, motorniczych. Dziś często widzimy kobiety kierujące 

autobusem czy tramwajem i ten widok bardzo cieszy. A co do 

niezwykłych pomysłów – czy wiecie, że w 1956 roku na szynach 

tramwajowych pojawił się niezwykły wagon, który posiadał bar? 

Spragnieni lemoniady czy smacznego bigosu podróżni mogli 

połączyć przyjemne z pożytecznym i zjeść w drodze do pracy 

lub na spotkanie. Tramwajowy bar działał do 1960 i cieszył się 

powodzeniem. Czyżby to był pierwszy food truck? A może warto 

dziś przywrócić taką atrakcję w wersji udoskonalonej, dużo 

bardziej nowoczesnej? 

Podczas naszego spaceru zachęcamy, żeby wspiąć się na ta-

ras przed galerią Forum. Rozpościera się stąd piękny widok 

na Główne Miasto. U naszych stóp mkną pojazdy komunikacji 

miejskiej, samochody, dalej wyłania się dumnie Brama Wyżynna. 

W tym miejscu czuć wyraźnie wielkie i prężnie działające mia-

sto. Czy ten widok byłby inny, gdyby więcej osób przesiadło się 

z samochodu do transportu publicznego? Być może byłoby tu 

trochę spokojniej, mniej tłoczno, bez korków. Ale również ci, któ-

rzy lubią prawdziwą ciszę, spokój i przyrodę, mogą to wszystko 

podziwiać, podróżując transportem publicznym. Przejażdżka 

Pomorską Koleją Metropolitalną to nie lada gratka dla miłośni-

ków przyrody – tej w mieście i poza nim, na trasach do samej 

Szwajcarii Kaszubskiej. Polecamy na co dzień i na weekendową 

wycieczkę. Kolejka PKM to wysokiej jakości, nowoczesny trans-

port publiczny, który łączy Gdynię i Gdańsk z Portem Lotniczym 

oraz ułatwia mieszkańcom Kaszub dostęp do głównych ośrodków 

Metropolii Gdańskiej. 

Skierujmy się w stronę pięknej, renesansowej Bramy Wyżynnej, 

która dawniej witała gości przybywających do miasta drogą 

lądową. Wśród nich samego króla czy Napoleona. Czym przy-

bywali zamożni i mniej zamożni? Karetami, karocami zaprzę-

żonymi w konie, wozami, konno, a także pieszo. W 1823 roku 

pojawił się w Gdańsku omnibus, czyli sześciokołowy konny 

środek transportu, zwany też żurnalierą. Omnibusy zabierały 

do dwudziestu pasażerów i kursowały regularnie na trasie 

z Gdańska do Sopotu. Straciły na znaczeniu, gdy pojawiła się 

kolej żelazna i gdy uruchomiono tramwaje konne. Ich wagoniki 
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mknęły po szynach, ciągnięte przez konia. Postęp sprawił, że 

i koń przestał być potrzebny, kiedy na ulicach miasta zagościły 

tramwaje elektryczne. Sieć linii tramwajowych rozwijała się 

wraz z potrzebami mieszkańców. Tuż obok Zespołu Przedbramia 

znajdują się pozostałości po jednej z takich linii. Można zobaczyć 

fragment dawnego torowiska. Do 1959 roku jeździł tędy tramwaj 

na Przeróbkę i Stogi. Takich miejsc na Głównym Mieście, gdzie 

przyjeżdżamy na rodzinne spacery i spotkania z przyjaciół-

mi, jest więcej. A czy wiecie, że również ulicą Długą i Długim 

Targiem kiedyś jeździł tramwaj? Dlatego pan Antoni mówił, by 

zerknąć na Neptuna. Ale tak jak zmienia się świat, miasta i jego 

mieszkańcy, tak zmieniają się ich potrzeby. Transport publiczny 

ma służyć ludziom, łączyć ich i sprawiać, by żyło im się lepiej 

i wygodniej. Ma też zachęcać do pozostawienia samochodu 

w garażu. I będzie taki, jeśli Wy również będziecie zgłaszać 

swoje potrzeby i pomysły oraz głośno o nich mówić. A pojawią 

się one zapewne, kiedy wsiądziecie do autobusu czy tramwaju. 

Zachęcamy Was do wybrania się na wycieczkę, szczególnie tam, 

gdzie słychać niebanalne zapowiedzi gdańskich przystanków: 

Opery Bałtyckiej i Teatru Miniatura. 
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