W 2009 roku linia kolejowa áącząca Wolsztyn z Poznaniem obchodziáa 100 lat swojego funkcjonowania.
Uruchamiana byáa dwuetapowo, w pierwszej fazie pomiĊdzy Wolsztynem i Grodziskiem Wielkopolskim
w 1905 roku i w drugiej, pomiĊdzy Grodziskiem Wielkopolskim i Poznaniem w 1909 roku. Choü linia
w stosunku do istniejących magistrali gáównych pomiĊdzy Wrocáawiem i Poznaniem, czy Poznaniem i Zbąszyniem peániáa rolĊ drugorzĊdną, odgrywaáa dla mieszkaĔców tej czĊĞci Wielkopolski od zawsze waĪną
rolĊ komunikacyjną, gospodarczą oraz kulturotwórczą.
W początkach istnienia na linii kursowaáo okoáo czterech par pociągów dziennie, obecnie liczba ta wzrosáa nawet do kilkunastu pociągów na niektórych odcinkach, co wskazuje na speánianie powaĪnej funkcji
komunikacyjnej. Do czasów wspóáczesnych na linii zachowaáy siĊ zabytkowe zabudowania infrastruktury
kolejowej, wpisujące siĊ w kolejowe tendencje budowlane początku XX wieku, które dziĊki swojej oryginalnoĞci na tle caáej Wielkopolski uznaü naleĪy za reprezentacyjne. Ich istnienie mocno wrosáo w pejzaĪ
i ĞwiadomoĞü mieszkaĔców regionu, tak Īe nie zawsze dostrzegamy ich istnienie. Niejednokrotnie przybywający goĞcie i turyĞci spoza regionu uĞwiadamiają nam osobliwoĞci tych obiektów. W kontekĞcie tym
spektakularną rolĊ na skalĊ ogólnopolską peánią odbywające siĊ rokrocznie w Wolsztynie parady parowozów, które Ğciągają rzesze pasjonatów i miáoĞników, przyczyniając siĊ tym samym do promowania regionu
w kraju i za granicą. W celu podtrzymania owych trendów, w ostatnich latach czynione są starania, aby
w Wolsztynie utrzymaü w formule samorządowej spóáki zabytkową parowozowniĊ, dziĊki której równieĪ na
linii Wolsztyn – PoznaĔ bĊdą mogáy kursowaü obok poáączeĔ planowych pociągi turystyczne o trakcji parowej. PowyĪsze dziaáania mają dla mieszkaĔców regionu bez wątpienia wymiar kulturotwórczy i rozwojowy.
UwieĔczeniem peánionych funkcji kolei pomiĊdzy Wolsztynem i Poznaniem byáo podjĊcie kroków
zmierzających do czĊĞciowej rewitalizacji linii. Dziaáania te są mocno wspierane przez wáadze samorządowe Wielkopolski. Zmierzają do usprawnienia i uatrakcyjnienia transportu dla mieszkaĔców regionu pomiĊdzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim i Wolsztynem.
Jednym z elementów promowania regionu jest powstanie prezentowanej ksiąĪki, która ma za zadanie
przybliĪenie mieszkaĔcom oraz innym osobom zainteresowanym interesujących i godnych uwagi dziejów
istniejącej kolei. Obok historii linii zaprezentowane zostaáy jej parametry techniczne, omówiona zostaáa
cenna architektura oraz znaczenie kolei Wolsztyn – LuboĔ (PoznaĔ) na przestrzeni minionych lat.

Wicemarszaáek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak
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Wprowadzenie
Kolej pomiĊdzy Poznaniem i Wolsztynem uchodzi za
jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kolejowych Wielkopolski. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Istnieje kilka powodów uzasadniających ową tezĊ. Pierwszy
o wymiarze architektonicznym, wiąĪe siĊ z zachowaniem urokliwych dworców w ich pierwotnej, historycznej
formie. Drugi wynika z prowadzenia na linii pociągów
o trakcji parowej przez parowozowniĊ Wolsztyn, co
wzbudza duĪe zainteresowanie wymienionym szlakiem
kolejowym. Wreszcie pisząc o atrakcyjnoĞci linii i zainteresowaniu wynikającym z jej funkcjonowania, wymieniü naleĪy parady parowozów odbywające siĊ rokrocznie
w majowy weekend na stacji Wolsztyn, co przyciąga kilkutysiĊczne rzesze pasjonatów kolei nie tylko z kontynentu europejskiego, lecz z caáego Ğwiata. Wymienione
powyĪej okolicznoĞci stanowią dostateczne uzasadnienie
podjĊcia pracy nad dziejami linii z Poznania do Wolsztyna. Zwáaszcza Īe prezentowana linia nie doczekaáa siĊ
jak dotąd monogra¿cznego opracowania o aspiracjach
naukowych. Pomimo pojawienia siĊ w ostatnich latach
kilku wartoĞciowych pozycji dotyczących kolei w Wielkopolsce, wciąĪ moĪna mówiü o de¿cycie w tej materii.
Szczególnie jeĪeli chodzi o opracowania monogra¿czne poszczególnych linii, sąsiedni ĝląsk cieszy siĊ duĪo
wiĊkszym powodzeniem badawczym. Przyczyny takiego
stanu rzeczy spoczywają przede wszystkim w braku odpowiednich Ĩródeá. Zarówno prasa, jak i zasoby archiwalne w odniesieniu do Wielkopolski są zdecydowanie
skromniejsze. Ponadto atrakcyjnoĞü kolei na ĝląsku, ze
wzglĊdu na górski charakter wielu linii, wydaje siĊ byü
wiĊksza.
Gáównym motywem podjĊcia przez autora monogra¿i kolei Wolsztyn – PoznaĔ jest gáĊboka fascynacja
piĊknem architektury skomponowanej w atrakcyjnym,
rolniczym krajobrazie Wielkopolski. Wynika z niej chĊü
podkreĞlenia i spopularyzowania waloru turystycznego,
jaki znajduje siĊ w tej czĊĞci Wielkopolski. Z drugiej
strony pamiĊtaü naleĪy, Īe w obecnej dobie koleje drugorzĊdne w Polsce wciąĪ przeĪywają kryzys. CzĊĞü linii
zostaáa pozostawiona bez nadzoru i ulega degradacji lub
dewastacji. Niewielka czĊĞü linii, które wciąĪ są eksploatowane, na skutek braku wáaĞciwej opieki konserwator-

skiej, kaĪdego roku zatraca swoje historyczne oblicze.
Natomiast linie poddawane modernizacji, najczĊĞciej
pozbawiane są zabytkowych urządzeĔ bądĨ ich elementy zostają zacierane (np. przez tynkowanie elewacji zabytkowych obiektów stacyjnych), przez co bezpowrotnie
zatracają swoją zabytkową wartoĞü. Przypominanie o istniejącym stanie rzeczy stanowi jeden z kroków na drodze
do zachowania zabytkowych obiektów pozostaáych wciąĪ
w tkance kolei. Dlatego podstawowym celem podejmowanej publikacji jest chĊü zwrócenia uwagi na spuĞciznĊ materialną, jaka na prezentowanej linii przetrwaáa do
czasów wspóáczesnych. NaleĪą do niej obiekty architektoniczne czĊĞciowo odwoáujące siĊ do stylu rodzimego.
Zbudowane w podobnej formie dworce, nastawnie, wieĪe
wodne, szalety oraz inne obiekty, uznaü naleĪy za wyjątkowo wartoĞciowe. NaleĪą do nich równieĪ zabytkowe
urządzenia sterowania ruchem (semafory, tarcze ostrzegawcze itp.) oraz drogowe obiekty inĪynieryjne (mosty,
wiadukty, przepusty), które stanowią bardzo cenny zabytek architektoniczno-inĪynieryjny, reprezentujący pruskie tendencje budowlane początku XX w. W wymiarze
naukowym, celem publikacji jest ukazanie, jak záoĪonym
procesem w sensie gospodarczym oraz politycznym byáa
budowa nawet najmniejszego odcinka linii kolejowej.
Dokáadne przedstawienie procesu projektowania linii
pozwoli zrozumieü, dlaczego linia uzyskaáa wáaĞnie taki
przebieg. Ponadto szczegóáowe przytoczenie kosztorysu
budowy linii ma za zadanie okreĞlenie kosztów budowy
kaĪdego najmniejszego obiektu linii kolejowej, a przede
wszystkim stosunku kosztów pomiĊdzy poszczególnymi
obiektami (np. dworcem i wieĪą ciĞnieĔ).
Wiele poprzednich publikacji autora punkt ciĊĪkoĞci
skupia na szczegóáowym ukazaniu budowy omawianej
linii, w tym przypadku oĞ narracji skupia siĊ na ukazaniu
procesu przygotowawczego, poprzedzającego budowĊ
linii kolejowej. Dziaáania przygotowawcze omawianej
kolei uznaü moĪna za reprezentacyjne dla kolei drugorzĊdnych w Prusach. Jedną z przyczyn takiego potraktowania problemu jest brak tego rodzaju publikacji
w kolejowej literaturze polskojĊzycznej. WiĊkszoĞü publikacji skupia siĊ na ukazaniu struktury architektonicz-
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nej czy procesów eksploatacyjnych na danej linii bądĨ
na wybranym obszarze komunikacyjnym. W tym wymiarze publikacja stanowiü bĊdzie swoiste novum. Inne
powody nieco wybiórczego potraktowania poszczególnych wątków publikacji, jak juĪ zaznaczono powyĪej,
tkwią w ograniczonej iloĞci Ĩródeá. PodkreĞliü naleĪy,
Īe prasa Wielkopolski na przeáomie XIX i XX w. nie
przykáadaáa tak duĪej wagi do omawiania problemów
związanych z budową kolei, jak dziaáo siĊ np. na ĝląsku, gdzie Īywo relacjonowano proces powstawania linii kolejowych. Przeprowadzona kwerenda w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Poznaniu wykazaáa, Īe w odniesieniu
do dziejów linii istnieją jedynie skromne notatki, z których skorzystano na podstawie „Wollsteiner Tageblatt”
i „Posener Tageblatt”. WaĪnym Ĩródáem okazaáy siĊ byü
zasoby archiwalne Geheimes Staatsarchiv Preussische
Kulturbesitz w Berlinie, w zespole Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Eisenbahnabteilung znajdują siĊ
dwie jednostki: Stacja Wolsztyn i Kolej Grodzisk Wielkopolski – PoznaĔ. Do najwaĪniejszych Ĩródeá drukowanych wykorzystanych w publikacji zaliczyü naleĪy Zbiór
praw dla paĔstwa pruskiego (Gesetz-Sammlung für die
Königlichen Preussischen Staaten) z lat 1899-1914 oraz
przedwojenne mapy topogra¿czne w skali 1:25 000 z lat
1911-1940, zamieszczone na stronie internetowej Archiwum Map Zachodniej Polski (http://mapy.amzp.pl/maps.
shtml)1. Uzupeánieniem materiaáów Ĩródáowych jest opracowanie przewodnikowe dotyczące linii odcinka linii Sulechów – Wolsztyn – PoznaĔ. Pomimo popularyzującego
potraktowania tematu, broszura zawiera szereg cennych
informacji, które zostaáy wykorzystane w publikacji. Innym wykorzystanym Ĩródáem są ilustracje architektury
dworców wykonane przez autora podczas inwentaryzacji
terenowej dworców kolejowych Wielkopolski, przeprowadzonej wiosną 2010 i 2011 r. Tekst uzupeániony zostaá
na podstawie literatury oraz Ĩródeá internetowych, których wykaz umieszczono w spisie bibliogra¿cznym.

1
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Teksty cytowane ze Ĩródeá niemieckojĊzycznych publikowane są w niniejszej pracy w táumaczeniu Autora – przyp. red.

TreĞü ksiąĪki skáada siĊ z piĊciu rozdziaáów. Pierwszy
nakreĞla táo powstania sieci kolejowej Wielkopolski, mając
za zadanie przedstawienie uwarunkowaĔ poprzedzających
budowĊ omawianej kolei. Kolejny rozdziaá ksiąĪki ukazuje
problem architektury dworców kolejowych Wielkopolski
ksztaátowanej na przestrzeni XIX i początku XX w. Rozdziaá ten uáatwia zrozumienie tendencji architektonicznych
epoki oraz przybliĪenie czĊsto wystĊpujących fachowych
stwierdzeĔ, jak architektura historyzmu czy styl rodzimy
(Heimatstil), które mają zastosowanie w odniesieniu
do omawianej linii oraz do wielu innych dworców powstaáych w tym czasie w Wielkopolsce. Rozdziaáy trzeci
i czwarty ukazują dzieje dwóch odcinków linii Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski oraz Grodzisk Wielkopolski – LuboĔ (PoznaĔ). W rozdziale piątym znalazáy siĊ
najwaĪniejsze parametry omawianej linii kolejowej oraz
przedstawione zostaáy obiekty architektoniczne linii.
WyjaĞniü naleĪy, Īe omawianą liniĊ potraktowano
jako odcinek Wolsztyn – LuboĔ, który powstaá w pierwszej dekadzie XX w. Odcinek LuboĔ – PoznaĔ Gáówny
naleĪy zarówno administracyjnie, jak i architektonicznie
do kolei Wrocáaw – PoznaĔ, dlatego zostaá pominiĊty.
Na zakoĔczenie autor pragnie záoĪyü serdeczne podziĊkowania wielu osobom oraz instytucjom, które
przyczyniáy siĊ do powstania niniejszej ksiąĪki. Bardzo
dziĊkujĊ wicemarszaákowi województwa wielkopolskiego Panu Wojciechowi Jankowiakowi za przychylnoĞü
i konstruktywne wsparcie publikacji. Serdecznie dziĊkujĊ Panu Profesorowi Romanowi Dziergwie z UAM w Poznaniu za wsparcie podczas prowadzenia kwerendy oraz
ĪyczliwoĞü w toku realizacji pracy nad nią. PodziĊkowania kierujĊ pod adresem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie za udostĊpnienie przedwojennych materiaáów
ikonogra¿cznych, jak równieĪ Muzeum Regionalnemu
w StĊszewie oraz Muzeum Regionalnemu w Grodzisku
Wielkopolskim, takĪe za udostĊpnienie swoich zbiorów.
Szczególne podziĊkowania – za wsparcie podczas ostatniej fazy prac – kierujĊ do Eweliny Trojanowskiej.

II. Styl rodzimy (Heimatstil)
na tle architektury
dworcowej Wielkopolski

Styl rodzimy jako element architektury
historyzmu
PowszechnoĞü zastosowania stylu rodzimego (Heimatstilu) w niemieckiej architekturze kolejowej skáania
do reÀeksji nad jej zastosowaniem. W literaturze kolejowej pojawia siĊ okreĞlenie styl rodzimy, bez podania
szerszego wyjaĞnienia, jakie czynniki styl ten uksztaátowaáy i okreĞlaáy. W tym przypadku potrzeba taka wydaje siĊ byü o tyle zasadna, Īe obiekty kolejowe pomiĊdzy
Wolsztynem i Luboniem po czĊĞci zrealizowane zostaáy
w konwencji wpisującej siĊ w ideĊ stylu rodzimego.
Wiek XIX w architekturze byá w wielu krajach europejskich czasem Ğwiadomego poszukiwania stylu,
który zarówno dla twórcy dzieáa, jaki i jego odbiorcy
miaá byü noĞnikiem pewnych idei, najczĊĞciej narodowoĞciowych. Od początku stulecia prowadzono badania naukowe nad dziejami architektury Ğredniowiecznej.
W minionych wiekach czerpano wzorce jedynie z architektury staroĪytnego Rzymu i Grecji. W XIX w. oprócz
siĊgania po wzorce klasyczne czy gotyckie, wskrzeszając
neostyle historyczne, czĊsto nawiązywano do form sztuki
ludowej, najczĊĞciej rodzimej. Rodząca siĊ ĞwiadomoĞü
narodowa budziáa zainteresowania historią i tradycją, co
przejawiaáo siĊ równieĪ w próbach stworzenia stylu narodowego w architekturze. Sprzyjaáy temu tendencje polityczne, gdyĪ style narodowe miaáy stanowiü narzĊdzie
utrwalania dominacji i akcentowania jednoĞci oraz element zaznaczenia wáasnej toĪsamoĞci narodowej. Najsilniej dąĪenia do stworzenia stylu narodowego uwydatniáy
siĊ w krajach Europy ĝrodkowej, szczególnie w Niemczech, lecz równieĪ w innych krajach, np. w Anglii, czy
poza kontynentem – w USA i Japonii5.

5

K. Estreicher Historia sztuki w zarysie, Warszawa, Kraków 1987, s. 483;
M. Omilanowska, Nacjonalizm a style narodowe w architekturze europejskiej XIX i początku XX wieku, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii
sztuki 1789-1950, Warszawa 1998, s. 145-152.
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W Niemczech idea tworzenia stylu narodowego pojawiáa siĊ najwczeĞniej, pisaá o niej juĪ Johann Wolfgang
Goethe w 1772 r. w artykule O niemieckiej architekturze (Von deutscher Baukunst). Do zjednoczenia Niemiec (1871) za styl narodowy uznawano neogotyk, na
co wpáynĊáa postawa krĊgów intelektualnych (Friedrich
Schlegel, Johann Boisserée), które zainicjowaáy dokoĔczenie przerwanej w Ğredniowieczu budowy katedry
w Kolonii. W pracach braá udziaá najwybitniejszy architekt epoki Karl Friedrich Schinkel. Swoją twórczoĞcią w duchu neogotyku oraz neoklasycyzmu Schinkel
okreĞliá tendencje architektoniczne Niemiec6. Po zjednoczeniu Niemiec trendy podąĪają w kierunku eklektyzmu
– w budowlach z tego okresu áączono neorenesans, neoromanizm i neobarok.
PóĨny historyzm II poáowy XIX w. zrodziá modĊ architektoniczną na styl rodzimy, którego Ĩródáa spoczywają w romantycznym idealizowaniu Īycia wiejskiego
i natury oraz angielskiej sztuki ogrodowej początku
XVIII w. Na terenie krajów niemieckich, szczególnie
w Austrii, idea ta znalazáa bardzo podatny grunt. Arystokracja uosabiaáa architekturĊ wiejskich domów tyrolskich
z naturalnym i zdrowym trybem Īycia. Powielanie owych
wzorców staáo siĊ wiĊc modne i prestiĪowe. Wznoszone
w nowych miejscach budowle dopasowywano do panującego otoczenia zabudowy, dodając do nich komponenty
w postaci elementów fachwerkowych (konstrukcja szkieletowa), boniowanie, snycerskie elementy páaskorzeĨby
czy zewnĊtrzne, drewniane okiennice. Angielskie trendy
budownictwa wiejskiego wniosáy w budowle niemieckie
chĊü podwyĪszenia standardu mieszkaniowego, tak aby
zabudowĊ wiejską zrównaü z miejskim standardem mieszkaniowym. W Wiedniu powstaáa nawet dzielnica w stylu rodzimym, z którą związany byá, powstaáy w 1872 r.,
Związek Architektury Wiejskiej (Cottage Verein). Punktem kulminacyjnym Heimatstilu byáa Ğwiatowa wystawa gospodarcza zorganizowana w Wiedniu w 1873 r.
Zaprezentowano wówczas domy wiejskie naĞladujące
style wszystkich regionów Alp. JednoczeĞnie wszystkie
zabudowania targowe i pawilony wystawowe wykonano w duchu stylu rodzimego, dodatkowo ozdobiono je
aĪurowymi elementami drewnianymi. Na przeáomie XIX
i XX w. równieĪ krĊgi mieszczaĔskie zaczĊáy wzorowaü
siĊ na wielkich willach w stylu rodzimym. ZapoĪycza6

W. Baraniewski, Historyzm w architekturze XIX wieku, [w:] Sztuka Ğwiata,
t. 8, red. nauk. tomu A. Lewicka-Morawska, Warszawa 1994, s. 171-174.

no aĪurowe wzory, boniowanie, fachwerk, wieĪyczki,
skrzydáa boczne (o¿cyny) redukowano do rozmiarów
niewielkich ryzalitów. Wraz z narodzinami secesji, okoáo
1900 r. koĔczyáa siĊ powoli era póĨnego historyzmu. Styl
rodzimy zaczĊto postrzegaü jako staromodny. Do I wojny
Ğwiatowej w wielu miejscach dochodziáo do áączenia elementów stylu rodzimego, secesji oraz wczesnego modernizmu. Mechanizmem obronnym na rodzący siĊ wczesny
modernizm byáo powstanie w 1904 r. w DreĨnie ruchu
Heimatschutzstil, uwaĪanego za nurt antymodernistyczny. Cechą Heimatschutzstilu byáo odwoáywanie siĊ do
tradycji lokalnych, stosowanie lokalnych materiaáów budowlanych, zamiáowanie do symetrii. Jednak w przeciwieĔstwie do historyzmu rezygnowano lub redukowano
do minimum atrybuty architektoniczne w postaci arkad
czy kolumn. Istotą byáo wpasowanie powstających budowli w otaczający krajobraz kulturowy. Znaczącą postacią nowego trendu byá niemiecki architekt i ¿lozof
Hermann Muthesius7.
W architekturze kolejowej podejmowano popularne
w epoce trendy historyzujące, wpisując dworce w charakter zabudowy miejskiej. WaĪnym czynnikiem, szczególnie w pierwszych dekadach powstawania kolei, byáo
przeĞciganie siĊ towarzystw w róĪnorodnoĞci zastosowanych rozwiązaĔ, tak aby dworzec sprawiaá wraĪenie potĊgi i splendoru. Dominującą cechą w architekturze byá
eklektyzm. Wedáug angielskiego teoretyka sztuki Carolla
Meeksa istniaáy cztery fazy w zastosowaniu eklektyzmu
w architekturze kolejowej. Pierwsza to emulacja jednego
stylu, czyli powielanie w budowlach kolejowych jednolitych form stylowych (np. neogotycki dworzec gáówny
we Wrocáwiu). Wynikaáo to z nowoĞci, jaką byáa realizacja dworców kolejowych, które zarówno pod wzglĊdem
funkcjonalnym, jak i formalnym nie miaáy dotąd precedensu. Tą jednolitą szatą stylową posáugiwano siĊ okoáo
dwóch dekad – od lat 30. do 50. XIX w. Druga faza, okreĞlona przez Meeksa jako synteza wielu, rozpoczyna siĊ od
1850 r. W okresie tym áączono róĪne formy stylowe (np.
neogotyk, neoromanizm itd.). Trzecia faza, przypadająca
na lata 1860-1890, tzw. wyszukanie. Architekci nie áączą
elementów w drodze przypadku, tylko dokonują wyboru w drodze analizy. Nowe budynki uzyskują szatĊ peáną elegancji, z precyzyjnie wyszukaną formą. Wreszcie
7

S. Bufe, Eisenbahnen in Schlesien, wyd. 3, Egglham 2001, s. 100;
„Deutsche Bauzeitung” 1874; A. Holtmeyer, Kleinere Eisenbahnempfangsgebäude, Berlin 1915, s. 1-40.

faza czwarta, panująca do 1914 r., to okres megalomanii,
kiedy architekci przeĞcigali siĊ w zastosowaniu nowych
form8. PowyĪsza teoria miaáa zastosowanie w odniesieniu do Anglii i krajów Europy Zachodniej. Najogólniej
rzecz ujmując, moĪna by ją odnieĞü równieĪ do Prus.
Jednak w prowincjach peryferyjnych europejskie trendy
docieraáy w nieco zredukowanej formie.

Architektura dworców kolejowych
Wielkopolski
Cechą charakterystyczną zaáoĪeĔ stacyjnych Wielkopolski, jak i innych regionów, jest osiowy ukáad budynków, biegnący wzdáuĪ linii torów kolejowych. Rzadką
formą są dworce lokowane czoáowo wzglĊdem torów.
Pierwotnie stacje najczĊĞciej lokowane byáy w niewielkim oddaleniu od miejscowoĞci, wiodáa do nich droga
dojazdowa czĊsto w szpalerze drzew. Dworzec w zespole stacyjnym stanowiá dominantĊ, wyróĪniając siĊ na tle
zabudowaĔ gospodarczych. Dworce przez caáy okres ich
budowy speániaáy postulat reprezentacyjnoĞci. Ich wielkoĞü (reprezentacyjnoĞü) zaleĪna byáa od skali waĪnoĞci
miejscowoĞci, w której powstawaáy. Pod wzglĊdem funkcjonalnym dworce speániaáy zawsze analogiczny program uĪytkowy. Na parterze mieĞciáy poczekalnie i kasy
biletowe dla podróĪnych. WiĊksze dworce posiadaáy poczekalnie podzielone na klasy, od I do IV, przy czym te
wyĪszej klasy urządzone byáy jako restauracje. CzĊĞü
dworca peániáa zwykle funkcje urzĊdowo-administracyjne z pomieszczeniami dla obsáugi, dyĪurnego ruchu czy
zawiadowcy. Na mniejszych stacjach od początku XX w.
normą byáo dostawianie do dworca nastawni dla dyĪurnego ruchu oraz magazynu towarowego. Niekiedy niewielkie dworce w górnych kondygnacjach otrzymywaáy
pomieszczenia mieszkalne dla obsáugi stacyjnej.
Pomijając dworce pierwszej wielkopolskiej kolei
(Stargard – PoznaĔ, 1848), gdzie powstawaáy zasadniczo obiekty w konstrukcji ryglowej, dworce paĔstwowej
Kolei Wschodniej wyróĪniaáy siĊ swoją jednorodnoĞcią
architektoniczną oraz pewnym monumentalizmem, mającym podkreĞliü przynaleĪnoĞü paĔstwową. Począwszy
8

M. Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910, Warszawa 2009, s. 72-73.
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Ryc. 15. Sieü kolejowa wokóá linii kolejowej Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – LuboĔ (PoznaĔ)

Tab. 1. Nazwy stacji niemieckojĊzyczne i polskojĊzyczne wspóáczesne18
Niemiecka nazwa stacji

Posen Hauptbahnhof
Luban (Kreis Posen)
Marienberg (Kreis Posen)
Rosenhagen
Stenschewo
Strykowo
Granowo
Grätz
Südhof
Ruchocice
Kaisertreu
Rakwitz (Bezirk Posen)
Rothenburg (Obra)
Tloki
Wolstein
18

Polska nazwa stacji

PoznaĔ Gáówny
PoznaĔ DĊbiec
LuboĔ k. Poznania
Wiry
Szreniawa
Trzebaw Rosnówko
StĊszew
Strykowo PoznaĔskie
Granowo Nowotymskie
Ptaszkowo Wielkopolskie
Grodzisk Wielkopolski
Máyniewo Nowotomyskie
Ruchocice
Drzymaáowo
Rakoniewice
Rostarzewo
Táoki
Wolsztyn

OdlegáoĞci na szlaku
niemieckie

polskie

172,54 km

118,7 km

165,93/00 km

112,2 km

7,35 km
11,55 km
16,02 km
23,83 km
30,68 km

103,4 km
100,1 km
95,5 km
87,7 km
80,7 km

44,44 km

67,8 km
64,2 km
60,3 km
56,5 km
53,5 km
49,4 km
45,4 km
38,9 km

0,0 km
4 km
7 km
11 km
16 km
20 km
24 km
32 km
39 km
45 km
52 km
59
63
66
70
74
81

km
km
km
km
km
km

Tabela oprac. na podstawie zamieszczonych w tekĞcie rozkáadów jazdy z 1914 i 1981 r.

23

Ryc. 23. Rozkáad jazy pociągów na linii Sulechów – Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – PoznaĔ, obowiązujący w latach 2010/201157

Ryc. 24. Rozkáad jazy pociągów na linii PoznaĔ – Sulechów, obowiązujący w latach 2010/2011

57

ħródáo: sieciowy rozkáad jazdy PKP, obowiązujący od 12.12.2010 do 10.12.2011 r.
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V. Parametry techniczne
i architektura kolei Wolsztyn
– Grodzisk Wielkopolski –
LuboĔ (PoznaĔ)

Szlak oraz obiekty inĪynieryjne linii
Kolej Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – LuboĔ
(PoznaĔ) historycznie rzecz ujmując skáadaáa siĊ z dwóch
odcinków. Odcinek Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski uzyskaá dáugoĞü 28,9 km, natomiast odcinek Grodzisk Wielkopolski – LuboĔ ma 44,4 km. Zatem caáa linia rozciąga siĊ
na przestrzeni 73,3 km. Pod wzglĊdem handlowym naleĪy
uwzglĊdniü dodatkowo liczący 6,6 km odcinek LuboĔ –
PoznaĔ Gáówny, poáoĪony na linii Wrocáaw – PoznaĔ. Dodaü moĪna, Īe pierwotnie w wymiarze administracyjnym
oba odcinki traktowane byáy oddzielnie, poniewaĪ koleje
drugorzĊdne w Prusach postrzegane byáy przez pryzmat
funduszy ministerialnych przydzielonych na okreĞloną liniĊ. Natomiast w wymiarze przewozowym (poza okresem
miĊdzywojennym) oba odcinki traktowane byáy jako kolej
Sulechów – Wolsztyn – PoznaĔ. Jako kolej drugorzĊdna,
linia byáa i jest jednotorowa.
Omawiana kolej zbudowana zostaáa w terenie równinnym, gdzie najwyĪszy podjazd wynosiá 0,6‰ (1:150)58,
a wszelkie wiĊksze wzniesienia i spadki zniwelowano na-

sypami i wykopami. Na tle kolei górskich, np. na ĝląsku,
gdzie nachylenie przekraczaáo 60‰, prezentowana kolej jest typowo równinną. W áagodnym terenie nie trzeba
byáo budowaü szczególnie duĪych obiektów mostowych.
WiĊksze przeprawy mostowe znalazáy siĊ nad rzeką
Mogilnicą w Kotowie, wiadukt drogowy w StĊszewie,
a wiadukty ponad linią Wrocáaw – PoznaĔ w Luboniu.
Parametry oraz zastosowany budulec w inĪynieryjnych
obiektach drogowych odcinka Grodzisk – LuboĔ przytoczony zostaá w kosztorysie linii. Dominującym budulcem
byá kamieĔ áączony z cegáą, najczĊĞciej wykorzystywany w obiektach sklepionych. Niekiedy stosowane byáy
przĊsáa blachownicowe, jednak coraz Ğmielej inĪynierowie wykorzystywali najtaĔszy budulec Īelbetowy.
Zastosowano go zarówno przy budowie przĊseá páytowych wspartych na kamiennych przyczóákach, jak równieĪ w przypadku obiektów Īelbetowych sklepionych.
Analogiczne formy obiektów oraz zbliĪone parametry
zastosowano na odcinku Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski. Reasumując, stwierdziü moĪna, Īe obiekty mostowe wpisują siĊ w panującą tendencjĊ budowlaną Prus
początku XX w.

Ryc. 25. Parowóz Ok 22-31 ze skáadem
osobowym na szlaku w okolicach
StĊszewa, w kierunku Grodziska
Wielkopolskiego, 2005
58

H. W. Scharf, Eisenbahnen… op.cit., s. 407.
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Ryc. 26. TrzyprzĊsáowy, sklepiony
wiadukt nad torami stacji Wolsztyn,
zbudowany z nowoczesnego dla
I dekady XX w. budulca Īelbetowego

Ryc. 27. Przykáad wiaduktu Īelbetowego
(Īelbetowe są równieĪ przyczóáki i ich
skrzydáa), powszechnie stosowanego
podczas budowy na linii Wolsztyn
– LuboĔ, (56. km linii), 2011

Ryc. 28. Blachownicowy most nad rzeką
Mogilnicą (Ptaszkowo) pierwotnie
wsparto na ceglanych przyczóákach.
Obecnie most posiada nowe przĊsáo,
wykonane techniką spawania, 2011
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Ryc. 29. Ceglany wiadukt sklepiony
w Rosnówku (99. km linii) naleĪy
do najwiĊkszych tego typu obiektów
linii, 2011

Ryc. 30. Ceglany wiadukt sklepiony
w Luboniu, typowy dla obiektów linii
Wolsztyn – LuboĔ, 2011

Ryc. 31. Kratownicowy wiadukt nad
koleją PoznaĔ – Wrocáaw (35 m szer.
w Ğwietle) posadzono na ceglanych
przyczóákach, typowych dla
budownictwa kolejowego Prus
początku XX w. Obecnie wiadukt
posiada wspóáczesne, spawane
przĊsáo, 2011

51

Streszczenie
Kolej Wolsztyn – LuboĔ (PoznaĔ) powstaáa dwuetapowo. Pierwszy odcinek pomiĊdzy Wolsztynem i Grodziskiem Wielkopolskim zbudowano w 1905 roku,
natomiast pomiĊdzy Grodziskiem Wielkopolskim i Luboniem w 1909 roku. Zachowana do wspóáczesnoĞci infrastruktura techniczna linii oraz jej architektura tworzą
zabytkowe dzieáo ukazujące kolejowe tendencje budowlane początku XX wieku. Na szlaku o dáugoĞci 74 km
powstaáy wyjątkowe dworce typowe dla kolei drugorzĊdnych, zrealizowane w konwencji stylu rodzimego, wpisującego siĊ w architekturĊ póĨnego historyzmu.
TreĞü wáaĞciwą publikacji poprzedza wprowadzenie ukazujące proces rozwoju sieci kolejowej w Wielkopolsce do czasu powstania linii kolejowej pomiĊdzy
Wolsztynem, Grodziskiem Wielkopolskim i Poznaniem.
Przedstawione tendencje rozwojowe ukazują stosunek
paĔstwa pruskiego do problemu powstawania sieci Wielkopolski oraz zarys uwarunkowaĔ gospodarczych, militarnych oraz politycznych.
Celem stworzenia táa do zagadnienia architektury
dworców kolejowych przedstawiono problem stylu rodzimego w kontekĞcie architektury dworcowej Wielkopolski. WyjaĞnione zostaáo ideologiczne znaczenie
historyzmu oraz jego wpáyw na powstawanie architektury kolejowej w Niemczech. Ponadto omówione zostaáy zmiany tendencji architektonicznych historyzmu
w poszczególnych fazach powstawania architektury
dworcowej Wielkopolski. Poparte zostaáy wybranymi
przykáadami zachowanych do wspóáczesnoĞci dworców
i obiektów kolejowych.
Omówienie kolei Wolsztyn – LuboĔ rozpoczyna zarys
dziejów powstawania odcinka kolei pomiĊdzy Wolsztynem i Grodziskiem Wielkopolskim od momentu podjĊcia pierwszych kroków administracyjnych w 1890 roku
przez wáadze KoĪuchowa i Nowej Soli, do ukoĔczenia
budowy i uruchomienia odcinka linii Wolsztyn – Grodzisk w 1905 roku.
Rozdziaá dotyczący dziejów odcinka kolei Grodzisk
Wielkopolski – PoznaĔ szczegóáowo ukazuje wydarzenia
związane z uwarunkowaniami gospodarczymi i politycz-

nymi towarzyszącymi powstawaniu tego odcinka kolei.
Przedstawiony zostaá problem ksztaátowania siĊ komitetu
na rzecz budowy linii wraz z jego aktywnymi czáonkami. Proces planowania przebiegu linii przez urzĊdników
Dyrekcji Kolei w Poznaniu z 1903 roku, determinowany
okolicznoĞciami narodowo-politycznymi. Kolejno przytoczony zostaá projekt ustawy odnoszący siĊ do budowy
kolei Grodzisk – PoznaĔ z 22.03.1905, w którym zawarty zostaá potencjaá gospodarczy regionu komunikacyjnego wokóá planowanej kolei. Innym niezmiernie waĪnym
dokumentem Ĩródáowym jest kosztorys powstania linii
Grodzisk – PoznaĔ. Jego wartoĞü naukowa umoĪliwia
analizĊ i porównanie kosztów wznoszenia poszczególnych obiektów linii oraz wartoĞci prac wykonywanych
podczas jej budowy. Dalsza czĊĞci tekstu ukazuje okolicznoĞci związane z budową linii oraz uroczystoĞciami
jej uruchomienia. (odĞwiĊtną uroczystoĞü zorganizowaną przez urzĊdników StĊszewie z udziaáem urzĊdników
administracji paĔstwowej, która poprzedziáa oddanie do
ruchu linii 1.07.1909 rok.
NastĊpnie w ujĊciu syntetycznym przedstawione zostaáy najwaĪniejsze problemy związane z funkcjonowaniem linii: potrzeba rozbudowy, wypadki oraz frekwencja
kursowania pociągów. Zarysowane zostaáy zmiany, jakie
wniosáa I wojna Ğwiatowa, okres administracji polskiej
w okresie miĊdzywojennym, administracja niemiecka
podczas II wojny Ğwiatowej i wreszcie dzieje linii w okresie powojennym. Ostatni akord prezentowanych dziejów
to moment podjĊcia decyzji o renowacji linii oraz jej rozpoczĊcie w latach 2009-2011.
Ostatni rozdziaá ksiąĪki ukazuje parametry techniczne
kolei Wolsztyn – LuboĔ oraz omawia architekturĊ dworców kolejowych powstaáych na linii. W pierwszej czĊĞci
zostaáy ukazane parametry szlaku kolejowego oraz typy
drogowych obiektów mostowych zrealizowanych na linii. Druga czeĞü zawiera opis dziejów najwaĪniejszych
stacji wĊzáowych oraz typy architektury, jaka powstaáa
na poszczególnych stacjach kolejowych.
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