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Gdy w 1870 r. ukoń-
czono linię kole-
jową ze Słupska
do Gdańska, nie
było jeszcze wiel-

kiej potrzeby separowania ru-
chu ulicznego od kolejowego,
a tym samym nie budowano
kosztownych wiaduktów i tu-
neli. Jednotorowa wówczas li-
nia przecinała m.in. Wrzeszcz.
W zasadzie ciężko powiedzieć,
że go przecinała, gdyż zabu-
dowa w pobliżu torów nie przy-
pominała dzisiejszej. Tereny
po północnej stronie torów za-
częto rozparcelowywać około
1890 r. W miejscu drogi łączą-
cej Wrzeszcz z Nowymi Szko-
tami wytyczono ul.
Waryńskiego, po której obu
stronach oraz przy biegnącej
wzdłuż torów ul. Białej zaczęły
powstawać zabudowania.
W tym samym czasie, w latach
1888-1889, linię kolejową
przebudowano na dwutorową,
a od 1891 r. na trasie Gdańsk -
Sopot wyodrębniono ruch
podmiejski. Od około roku
1900 zaczęto zabudowywać te-
reny po południowej stronie to-
rów przy ul. ks. Zator-
Przytockiego, którą w 1903 r.
poprzez ul. Miszewskiego po-
łączono z al. Grunwaldzką.
Niedługo potem, ok. 1905 r.,
wytyczono ul. Konopnickiej.
Ulice Białą i ks. Zator-
Przytockiego łączył wówczas
przejazd drogowy w ciągu ul.
Waryńskiego.

Rosnący ruch kolejowy przy-
czynił się do podjęcia decyzji
o kolejnej przebudowie torów
łączących Sopot z Gdańskiem.
Wśród wielu zaplanowanych
nadrugądekadę XX w.inwesty-
cji kolejowych znalazł się więc
pomysł podniesienia torów
naznanydziśnasyp,któryodul.
Miszewskiego do ul. Dmow-
skiego obudowany został mu-
rem oporowym. Z tym zada-
niem powiązano rozpoczętą
w 1912 roku rozbudowę
wrzeszczańskiego dworca oraz
dołożenie kolejnej pary torów,
które miały służyć tylko dla ru-
chu podmiejskiego. Wydawa-
łoby się, że zachowane zostaną
wszystkie dotychczasowe połą-
czenia drogowe. Tymczasem
w planie z 1911 r. nie przewi-
dziano przejścia w ciągu ul.
Waryńskiego. Było to tym bar-
dziej dziwne, iż wówczas
od skrzyżowania tej ulicy z ul.
Białą kursował tramwaj
do Brzeźna (to połączenie zli-
kwidowanodopieropoIIwojnie
światowej). Były co prawda
w planie przejazd drogowy
do ul. Wajdeloty oraz przejście
piesze na wysokości parku
Kuźniczki, jednak nie satysfak-
cjonowało to mieszkańców. Ist-
niejące wówczas stowarzysze-
nie na rzecz upiększania i pro-
mocji Wrzeszcza powołało
w kwietniu 1912 r. komisję
do zbadania tego problemu,
która spotkała się z mieszkań-
cami w jednym z hoteli. Zebra-

nie prowadził malarz Siebert,
a zasadniczą kwestię wyłożył
nauczyciel Kammer. W burzli-
wej dyskusji sygnalizowano
różne zagadnienia: czy kolej ma
prawo zlikwidować możliwość
przejściawtymmiejscu,cozza-
grożeniem pożarowym, czy le-
karze powinni dojeżdżać do pa-
cjentów okrężną drogą oraz że
miasto powinno dbać o swoich
obywateli. Sprawa zresztą zna-
lazła swoje zakończenie w ma-
gistracie, gdzie w walkę mocno
zaangażowali się panowie
Gericke, Kammer i Wolkowski.
Ostatecznie zgodzono się, że
potrzebny jest przynajmniej tu-
nel pieszy, choć idealnie by-
łoby, gdyby był to tunel dro-
gowy. Problemem pozostawały
koszty, ale postanowiono inter-
weniować w Berlinie u ministra
transportu.

Wielka przebudowa kolei we
Wrzeszczu wkrótce się rozpo-
częła.Wplanieopublikowanym
w jednym z sierpniowych wy-
dań „Danziger Neueste
Nachrichten” z 1913 r. nadal jed-
nak nie było tunelu w ciągu ul.
Waryńskiego. Zabiegi komisji,
którafinansowałaswojedziała-
niazdatkówmieszkańców,mu-
siały być jednak skuteczne.
Mimo trwającej wojny i związa-
nych z nią kosztów oraz ograni-
czenia prac budowlanych, zgo-
dzono się w końcu na tunel pie-
szy. Prace nad nim rozpoczęto
w czerwcu 1915 r. Niestety, nie
danebyłomieszkańcomszybko

z niego skorzystać. Dalsze ogra-
niczanie prac związane z prze-
suwaniem środków finanso-
wych na cele wojenne odda-
lało w czasie otwarcie tunelu.
A nie tylko jego brak był utrud-
nieniem. Wciąż obok obmuro-
wanego nasypu leżały czynne
torykolejowe.Pracnieudałosię
zakończyćaniw1916r., jakpier-
wotnieplanowano,aniw1917r.,
gdy ich tempo oceniano bardzo
pozytywnie jak na warunki wo-
jenne.

Nadzieja na bliski koniec bu-
dowy pojawiła się w1918 r. Choć
wiedzianojużraczej,żeprzebu-
dowa stacji we Wrzeszczu nie
zostanieukończona,tochciano
zakończyć układanie nowych
szyn na nasypie oraz udostęp-
nić jedno z ostatnich nieotwar-
tych przejść pod torami - właś-
nie to w ciągu ul. Waryńskiego.
Jego otwarcie zaplanowano
na 11 maja. Nie był to jednak
koniec prac torowych, więc
już od 23 maja przejście częś-
ciowo zamknięto. Po nowym
torze na nasypie jeździły już
pociągi z Sopotu, ale te z Gdań-
ska wciąż jeszcze kurso-
wały po starych szynach.
Do września 1918 r. ukończono
wiadukt łączący ul.
Miszewskiego i ul. Wyspiań-
skiego oraz uruchomiono ruch
pociągów w obu kierunkach
na nasypie. Tym samym 6
września tunel pieszy w ul.
Waryńskiego został ostatecz-
nie oddany do użytku.
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Tunel, któregonie
planowanobudować
W ramachrozpoczętego niedawno remontulinii kolejowej wTrójmieście
odnowionemająbyć także tunele podtorami. Ciekawą historię jednego
znichprzypomina Henryk Jursz

Czy prawie stuletni tunel dla pieszych doczeka się remontu?
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