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Dworzec Łódź Fabryczna – stacja
kolejowa przyszłości

Jest to czołowa stacja kolejowa w Łodzi na linii
do Koluszek, powstała z inicjatywy

przemysłowca Karola Scheiblera w 1866r.
Pierwszy pociąg wjechał oficjalnie do Łodzi 19
listopada 1865 roku. Uroczyste otwarcie kolei

fabrycznołódzkiej zaszczycił swoją obecnością
sam namiestnik Królestwa hrabia Berg.

Otwarto jednak
tylko ruch
towarowy.

Pasażerów kolej
zaczęła wozić
dopiero od 1

czerwca
następnego roku.

Dla ich obsługi
wybudowano dworce w Koluszkach,

Andrzejowie i Łodzi. Kolej fabrycznołódzka
od początku była linią bardzo obciążoną, a

przez to dochodową. W 1881 roku
przewieziono nią 10 % towarów i 6,5% (250
tysięcy pasażerów) w zaborze rosyjskim.

Do I wojny światowej dworzec Łódź
Fabryczna nazywany dworcem

„warszawskim”, „wschodnim” lub dworcem
Kolei FabrycznoŁódzkiej. Nazwa „Łódź
Fabryczna”

pojawiła się w
okresie

międzywojennym.
Podczas okupacji

niemieckiej
1939–1945 nosił

miano
„Litzmannstadt Ostbahnhof”.

Stary Dworzec Fabryczny był przez ponad 100
lat głównym łódzkim oknem na świat.

Pozwolił na dynamiczny rozwój przemysłu
oraz całego miasta. Przetrwał burzliwe czasy

rewolucji 1905 roku i dwóch wojen
światowych. Przeszedł jedną odbudowę oraz
trzy przebudowy i modernizacje. Ostatnią w

latach 197274. Służył pasażerom do 15
października 2011 roku, wtedy to zniknął z

powierzchni ziemi. W tym samym miejscu, na
wyburzonym terenie wybudowano nowy

dworzec z podziemnymi torami i peronami.
Najnowocześniejszy i najdroższy w Polsce. Na

dworcu znajduje się Centrum Obsługi
Pasażera Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz

kasy Przewozów Regionalnych, PKP Intercity i
ŁKA. Aktualnie
przejazd ze stacji
Łódź Widzew do

Dworca
Centralnego
najszybszym

składem spółki
PKP Intercity

trwa 67 minut,
bez zatrzymywania się na stacjach pośrednich.

W Łodzi planowana jest również budowa
kolejowego tunelu średnicowego, mającego
przebiegać pod centrum miasta, który ma
połączyć dworce Łódź Fabryczna i Łódź

Kaliska, główne dworce miasta. Rozpoczęcie
prac budowlanych planowane jest na 2018 rok,

zaś ukończenie przed 2022 rokiem, kiedy w
Łodzi może odbyć się wystawa Expo.
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