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N
ie jest tak wielki jak
most nad Wisłą
w Tczewie, a tym
bardziej tak słynny
jak Golden Gate

w San Francisco, jednak dla
gdańszczanniematoznaczenia.
DlanichmostWeiserajestwyjąt-
kowy. Przywołuje bowiem
pamięć o powieści „Weiser
Dawidek”, jednej z najważniej-
szych książek, odwołujących się
do historii Gdańska. Ale nieba-
wemmostznikniezkrajobrazu-
zostanie wyburzonyzewzględu
nakoniecznośćbudowyPomor-
skiejKoleiMetropolitarnej.

Kierunek Kartuzy
Historię mostu Weisera, tj. wia-
duktudrogowegonaprzedłuże-
niu ul. Ludowej nad dawną linią
kolejową z Wrzeszcza do Starej
Piły,możnabyrozpocząćw1906
roku. Wtedy to radca powiatu
Gdańskie Wyżyny - w piśmie
skierowanymdoKrólewskiejDy-
rekcji Kolei w Gdańsku - wnio-
skował o powrót do rozmów
z 1899 r., dotyczących budowy
wąskotorowejtowarowejliniiko-
lejowej z Gdańska lub Oliwy
przez Klukowo do Żukowa.
Dorealizacjiwąskotorowejtowa-
rowej linii kolejowej jednak nie
doszło. Dość szybko zaczęto bo-
wiem brać pod uwagę budowę
nowegopołączeniazWrzeszcza

w kierunku Starej Piły i dalej
doKartuz.

Planowanie przebiegu nowej
liniikolejowejukończonow1907
roku. Przyjęto wariant trasy
Wrzeszcz-Kiełpinek-Kokoszki-
Leźno - Stara Piła, na realizację
którego fundusze zagwaranto-
wano ustawą z 28 lipca 1909 r.
Wmajunastępnegorokupodpi-
sanostosownedokumentymię-
dzy Królewską Dyrekcją Kolei
w Gdańsku a gdańskim magi-
stratem i przystąpiono do pozy-
skiwaniagruntów.

Budowę rozpoczęto jesienią
1911 r. od strony Starej Piły.
Wsierpniu kolejnegorokuprace
prowadzonojużnaodcinkumię-
dzy ul. Polanki a Brętowem. Ma-
teriał uzyskiwany z wykopu
wykorzystywanodousypywania
nasypu w kierunku
Wrzeszcza. Tym samym prace
trwały już na całej linii i przygo-
towywanomiejscedlawiaduktu,
zwanego dziś mostem Weisera,
którego budowa była istotna
z powodów dla wielu zupełnie
nieoczekiwanych - kolej
z Wrzeszcza przecinała pry-
watne grunty, aprzepisy wymu-
szały budowę bezkolizyjnych
skrzyżowańdrógzkoleją.Nado-
datek w miejscu, gdzie miał się
pojawić wiadukt, kolej biegła
w głębokim wykopie. Po obu
stronachtoruniezalesionewów-

czas grunty należały do Maxa
Hartmanna,właścicielafabryki,
mieszkającego na Cygańskiej
Górze.

Choć prasa informowała
nabieżącootrwającejinwestycji,
toomościeWeiseraraczejniepi-
sano.NatrasiekoleidoStarejPiły
budowanebyłyowiele atrakcyj-
niejsze obiekty inżynierskie,
choćby wiadukt nad ul. Słowa-
ckiegoczymostnadRadunią.

PKM, czyli idzie nowe
W przeciwieństwie do wielu in-
nych wiaduktów na trasie
Wrzeszcz-Stara Piła, most
Weisera przetrwał wojnę. Nie-
stety, po 1945 r. nie odtworzono
biegnącej pod nim linii. W efek-
cieprzezkilkadziesiątlatobiekt
niszczał.Kiedywięczapadłade-
cyzjaobudowiePomorskiejKo-
lei Metropolitarnej, okazało się,
że stan obiektu uniemożliwia

jego eksploatację. Nie bez zna-
czenia był również fakt, że nie
spełnia on parametrów, jakie są
przewidywanedlaobiektówin-
żynieryjnych na trasie PKM.

- Rozbiórka mostu Weisera
nastąpi prawdopodobnie
na przełomie maja i czerwca
tego roku - zapowiada Tomasz
Konopacki, rzecznik PKM. -
Odpoczątkupracnadprojektem
PKM mieliśmy świadomość, jak

ważnydlalokalnejspołeczności
jest mostek Weisera i jaką le-
gendą obrósł ten obiekt przez
ostatnich kilkadziesiąt lat. Dla-
tego nowy wiadukt, jaki stanie
w tym miejscu, zaprojektowali-
śmy tak, aby swoim kształtem
nawiązywał do historycznego
oryginału.

MarekAdamkowicz
HenrykJursz

MostWeisera przechodzi do historii

HISTORIA

GDAŃSZCZANIEPOŻEGNAJĄWIADUKTWSTRZYŻY

Wiadukt nad linią kolejową zWrzeszczadoStarej Piły stał się sławny za sprawąpowieści PawłaHuelle
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Most Weisera pokazuje, jak
duży wpływ na rzeczywi-
stość może mieć literatura.
Nazwa obiektu zaczerpnięta
została z powieści Pawła
Huelle „Weiser Dawidek”, któ-
rej akcja rozgrywa się w tych
okolicach.W sobotę 27 kwiet-
nia odbędzie się symboliczne
pożegnanie mostuWeisera.
Do akcji przyłączyła się PKM,
której przedstawiciele pojawią
się na zainicjowanym przez
Michała Sobczaka pożegnaniu
mostu. Namiejscu będzie
można porozmawiać o kon-
cepcji budowy nowej linii kole-
jowej, PKM przygotowuje też
z tej okazji pewną niespo-
dziankę dla uczestników.
Początek imprezy o godz. 18.

WARTOTAMBYĆ




