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Podziękowania

Przekazywana do rąk Czytelnika książka, swoją ostateczną formę zawdzięcza życzliwości i zaangażowaniu
wielu osób i instytucji, którym chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności. W pierwszym rzędzie podziękowania kieruję do Zygmunta Kubiaka za nieocenioną pomoc
w zakresie interpretacji i lepszego zrozumienia obiektów
mostowych oraz za dostarczenie wielu źródeł dotyczących ich budowy. Podziękowania wynikają nie tylko
z wprowadzenia mnie w teoretyczne arkana tej dziedziny, lecz również z możliwości praktycznego poznania
wielu mostów, w tym udziału w diagnostyce i inspekcji
dużych obiektów. Niemniej gorące i serdeczne podziękowania składam recenzentom, Panu Profesorowi Janowi Biliszczukowi z Politechniki Wrocławskiej za cenne
wskazówki dotyczące aspektów technicznych z zakresu
budownictwa mostowego i Profesorowi Tomaszowi Przerwie z Uniwersytetu Wrocławskiego za wiele uwag odnoszących się do strony historycznej mego opracowania.
Bardzo serdecznie dziękuję Wydawcy książki Panu Michałowi Kolińskiemu, który od wielu lat swoim doświadczeniem i profesjonalizmem wspiera moją działalność
badawczą i wydawniczą. Równie serdecznie dziękuję
zespołowi redakcyjnemu, Pani Marcie Andrzejak oraz
Panu Pawłowi Szewczykowi, którzy z determinacją
przyczyniają się do dbania o szczegóły podwyższające jakość powstających książek. Dziękuję również Koledze Volkerowi Mende oraz Stanisławowi Kolouszkowi

za pomoc w gromadzeniu materiałów źródłowych oraz
wartościowe informacje dotyczące militarnych uwarunkowań budowy mostów kolejowych. Serdeczne podziękowania składam Pani Małgorzacie Sip z biblioteki kolejowej przy dyrekcji kolei we Wrocławiu, która od lat wspiera
moje działania badawcze. Wyrazy wdzięczności kieruję do
Schlesisches Muzeum w Görlitz, szczególnie do Doktora Martina Küglera za życzliwość i udostępnienie zasobów muzealnych, a także do Doktora Stephana Kaisera z Oberschlesische Muzeum w Rathingen. Dziękuję również Koleżance Christine Absmeier ze Sztutgartu,
za pomoc między innymi w gromadzeniu ważnych materiałów źródłowych. Za udostępnienie cennych danych
dziękuję Głównym Inżynierom ds. Obiektów Inżynieryjnych w Zakładach Linii Kolejowych: w Zielonej Górze
Panu Arturowi Ślusarczykowi, w Tarnowskich Górach
Panu Witoldowi Wojtyczce oraz w Sosnowcu Panu Andrzejowi Kucharskiemu. Dziękuję także pracownikom
Archiwum Budowlanego przy Muzeum Architektury
we Wrocławiu oraz Muzeum w Raciborzu. Szczególnie
gorące podziękowania przekazuję Jörgowi Petzoldowi
z Drezna za pomoc w gromadzeniu istotnych materiałów
źródłowych. Za udostępnienie zasobów dziękuję również Panu Leszkowi Budychowi. Jak zawsze podziękowania składam także Koledze Adamowi Pacześniakowi
za umożliwienie wykorzystania jego bogatych zbiorów
ikonograﬁcznych.

Zygmunt Kubiak – wieloletni główny inżynier do spraw obiektów inżynieryjnych w dyrekcji kolei we Wrocławiu, gdzie kierował zespołem ds.
nawierzchni, budynków, budowli i obiektów inżynieryjnych. Gorący pasjonat i znawca szeroko pojętego budownictwa mostowego. Urodzony
w Lesznie (1949), w latach 1968–1974 studiował na Politechnice Wrocławskiej budownictwo lądowe o specjalności mosty. W kolejnych latach
słuchacz licznych studiów podyplomowych między innymi związanych
z utrzymaniem i diagnostyką mostów. Od 1974 r. zatrudniony w dyrekcji
kolei we Wrocławiu. W czasie swojej wieloletniej kariery uzyskał wszelkie możliwe uprawnienia w zakresie budowy mostów, wiaduktów, przepustów, tuneli, estakad naziemnych i podziemnych przejść komunikacyjnych.
Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Po przejściu na emeryturę w 2009 r. nadal
czynny zawodowo w zakresie wykonywania diagnostyki i ekspertyz oraz
obciążeń próbnych obiektów mostowych. W wolnych chwilach podróżuje
i eksploruje mosty na wszystkich kontynentach, biorąc udział w wyprawach mostowych. Jego motto: „Mosty, żeby zrozumieć, trzeba je pokochać”.
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Przedsłowie

Mosty były budowane od zarania dziejów. Do dziś budzą podziw osiągnięcia cywilizacji starożytnych w dziedzinie inżynierii. Rzymianie wznieśli wspaniałe, niezwykle trwałe mosty, które są w eksploatacji już ponad 2000
lat. W średniowiecznej Europie korzystano z doświadczeń starożytności i wznoszono okazałe mosty kamienne, np. słynny most Karola w Pradze (1357). Niedługo
później zbudowano most przez Młynówkę w Kłodzku
(1390). Jednak przez długi czas drogi między miejscowościami prowadzono wzdłuż linii wododziału, aby
uniknąć konieczności przekraczania dużych rzek, a mosty i przeprawy promowe tworzono głównie w miastach.
Na przełomie XVIII i XIX w. w Europie wybuchła rewolucja przemysłowa, w wyniku której wzrosły
w niespotykanej dotąd skali potrzeby transportowe. Robert Stephenson (1803–1859) syn brytyjskiego pioniera
w dziedzinie konstrukcji lokomotyw parowych 27 września 1825 r. otworzył pierwszą publiczną linię kolejową
Stockton – Darlington. Od tego momentu aż do końca
XIX w. prowadzone były w Europie wielkie inwestycje
kolejowe.
Podstawowa sieć linii kolejowych na terenie obecnego obszaru Polski powstała w latach 1840–1914. Niestety
w tym okresie ziemie polskie były rozdarte przez zaborców. Cały Śląsk znalazł się w granicach Polski dopiero
w wyniku ustaleń wielkich mocarstw po II wojnie światowej. Pierwszą linię kolejową na Śląsku łączącą Wrocław z Oławą (stanowiącą część trasy Wrocław – Opole)
otwarto w maju 1842 r., a w następnym, 1843 r. był gotowy cały odcinek do Opola. Trasa Wrocław – Zgorzelec

była gotowa już w roku 1847. Ponieważ linie kolejowe
musiały przekraczać duże rzeki i rozległe zagłębienia
terenu, skokowo wzrosło zapotrzebowanie na obiekty
mostowe (mosty i wiadukty) o nośności znacznie przewyższającej poprzednie standardy. Nastąpił gwałtowny
rozwój metod obliczeniowych i technologii. W okresie
tym na Śląsku powstało wiele nowatorskich konstrukcji
o imponującej do dziś wielkości.
Właśnie temu bardzo interesującemu (ale dotychczas
słabo rozpoznanemu) okresowi rozwoju budownictwa
mostowego na Śląsku poświęcona jest praca Przemysława Dominasa – Mosty kolejowe na Śląsku do 1945
roku. Autor dotarł do wielu źródłowych materiałów
zgromadzonych zarówno w polskich jak i niemieckich
archiwach, co sprawia, że zawarte w przedkładanej czytelnikowi publikacji informacje mają solidne podstawy
badawcze. Współpraca z doświadczonym inżynierem
Zygmuntem Kubiakiem pozwoliła Autorowi (który nie
jest inżynierem) na precyzyjne opisy konstrukcji i właściwą ocenę postępu technologicznego. Monograﬁa
Przemysława Dominasa oprócz bezsprzecznie wysokich
walorów historycznych ma bardzo dużą wartość użytkową, gdyż większość mostów w niej opisanych jest nadal w eksploatacji. Z tego względu książka będzie bardzo pomocna w planowaniu utrzymania tych obiektów.
Ważnym elementem jest również to, że ta praca pozwoli
nam, obecnym mieszkańcom Śląska, poznać głębiej różne aspekty historycznego rozwoju tych ziem, oraz docenić wartości istniejących obiektów jako zabytków kultury technicznej minionych czasów.
Jan Biliszczuk
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Wstęp

Kolejowe budownictwo mostowe na Śląsku jest
wyjątkowe pod wieloma względami. Ukształtowane
w efekcie urozmaiconej rzeźby terenu, gdzie Sudety i ich
przedgórze oraz bogata sieć rzeczna wytworzyły liczne
przeszkody naturalne. Sama Odra przebiegająca przez
większość regionu wymagała budowy 14 dużych mostów
kolejowych, natomiast przecięcie terenów podsudeckich
niosło konieczność postawienia kilkudziesięciu wysokich obiektów mostowych o niezwykłej architekturze.
Szczególny wpływ na formę śląskich mostów kolejowych miały bogate dzieje regionu. Peryferyjne i przygraniczne położenie Śląska względem centralnych ośrodków
administracyjnych państwa wpływało na potencjalnie
duże zagrożenie konﬂiktami zbrojnymi, które w budownictwie mostowym odcisnęło ślady w postaci fortyﬁkacji
oraz pokaźnych zniszczeń podczas ostatniej wojny światowej. Wskazane i wiele innych okoliczności zaważyły
na atrakcyjności tutejszych mostów i sprawiły, że mają
niezwykle interesujące dzieje. Pod względem konstrukcyjnym obiekty te nie ustępowały rozwiązaniom budowlanym panującym w ówczesnej Europie. Tezę tę potwierdzają choćby dwa imponujące kamienne mosty sklepione
na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu i na Bobrze w Bolesławcu, wpisujące się w nurt neoklasycystycznych rozwiązań
architektonicznych stosowanych w tym czasie w wielu
miejscach w Europie1. Oba obiekty obecnie uznawane są
za ikony śląskiego budownictwa mostowego, a podczas
budowy w latach 40. XIX w. uchodziły za największe kolejowe budowle nie tylko w Prusach, lecz we wszystkich
krajach ówczesnych Niemiec. Do rzadkich rozwiązań
w połowie XIX w. należały mosty na Odrze we Wrocławiu i w Głogowie z rozległymi umocnieniami obronnymi
i rzadkimi w swojej epoce przęsłami obrotowymi, które
obok pełnionych funkcji militarnych umożliwiały żeglugę. Do osobliwych zaliczyć należy również kilka mostów
wspornikowych o ustroju nazywanym potocznie belką
1

Jednym z wielu przykładów obiektów o analogicznej formie wybudowanych w tym czasie w Wielkiej Brytanii jest 22-przęsłowy Saddleworth Viaduct ponad kanałem Huddersﬁeld i rzeką Tame powstały
(1849) na linii Manchester – Huddersﬁeld; G. Biddle, Britain’s historic
railway buildings. A Gazetteer of Structures and Sites, Oxford 2011,
s. 542.

Gerbera, wśród których szczególną formę uzyskał most
na rzece Osobłodze w Racławicach Śląskich. Nie można pominąć także zespołu mostów Śląskiej Kolei Górskiej pomiędzy Zgorzelcem, Jelenią Górą, Wałbrzychem
i Kłodzkiem, które doskonale obrazują proces ewolucji
myśli inżynieryjnej w latach 60. i 70. XIX w.
Pomimo unikalnego charakteru w wymiarze mikroregionalnym, w szerszym ujęciu mosty kolejowe na Śląsku
zarówno pod względem skali, jak i zastosowanych rozwiązań nie należą do światowej awangardy. Ich drugorzędność
wynika choćby z wielkości pokonywanych przeszkód, które np. w Alpach, nad Dunajem lub Renem czy innych częściach świata były zdecydowanie większe. Poza tym na tle
przepraw mostowych głównych centrów cywilizacyjnych
Europy, jak np. Paryż, Londyn czy Berlin, gdzie koncentrowały się najważniejsze środowiska naukowe i wznoszono
niezwykle reprezentacyjne przeprawy mostowe, obiekty na
Śląsku siłą rzeczy plasują się na niższych pozycjach.
Pomimo wymienionych uwarunkowań istnieją powody, które sprawiają, że mosty kolejowe właśnie tego
regionu stanowią wartość godną uwagi. Chęć ich opisu
nie wynika jedynie z ich oryginalnych i ciekawych dziejów, lecz przede wszystkim ze stanu zachowania zabytkowej tkanki wielu obiektów, jakim nie mogą cieszyć się
zmodernizowane i pozbawione cech zabytkowych mosty
w wielu innych regionach Europy. Śląskie mosty przetrwały liczne zawieruchy dziejów, nie tylko zachowując
oryginalną historyczną formę, lecz nadal pełniąc swoje
pierwotne funkcje, często przy zachowaniu względnie
dobrej kondycji. Dzięki swojemu stanowi zachowania
tworzą bogate ponadregionalne dziedzictwo kulturowe,
które powinniśmy wspierać i eksponować.
Regionalne ujęcie problemu dziejów techniki budowy mostów kolejowych w polskim piśmiennictwie jest
rozwiązaniem dotąd niespotykanym, jednak w innych
krajach Europy nie jest praktyką odosobnioną, na co
wskazują publikacje traktujące o mostach kolejowych
np. Badenii-Wirtembergii2, choć na ogół opracowania
2

U. Boeyng, Eiserne Eisenbahnbrücken in Baden-Württemberg: Erfassung des historischen Bestandes bis 1920 und Beitrag zur Beurteilung
der technikgeschichtlichen Bedeutung, Stuttgart 1995.
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odnoszą się do większych obszarów, takich jak Szwajcaria3, Wielka Brytania4 czy Niemcy5. Zawężona optyka odnosząca się do niewielkiego regionu ma tę zaletę,
że umożliwia bardziej wnikliwą analizę wielu indywidualnych problemów wyłącznie w nim występujących.
W tym kontekście mosty kolejowe na Śląsku wyróżniają się na tle innych sąsiednich regionów zarówno pod
względem skali, jak i ilości, co wynika między innymi
z wyjątkowo gęstej sieci kolejowej omawianego terenu.
Ramy przestrzenne opracowania uwzględniają fakt,
że granice Śląska na przestrzeni dziejów były ruchome,
dlatego jego obszar będzie traktowany umownie. Wyznaczając je, brano pod uwagę kilka czynników. Pierwszy, jak się wydaje najważniejszy, to historyczny okres
powstawania omawianych obiektów na Śląsku, które
w przeważającym stopniu zbudowano na obszarze administracyjnym XIX-wiecznej Prowincji Śląskiej. Można
zatem przyjąć, że rozpatrywane będzie wskazane terytorium z wyjątkiem zachodniego fragmentu prowincji wyznaczonego linią Nysy Łużyckiej. Za pominięciem terenu położonego poza granicami obecnej Polski przemawia
choćby fakt, że Nysa Łużycka przez znaczny okres stanowiła granicę administracji kolejowej na terenie Dolnego Śląska. Przykładowo zasięg Dyrekcji Kolei Rzeszy na
Śląsku obejmował takie węzły jak Görlitz, Węgliniec czy
Żary, zatem na zachodzie omawiane będą takie miejscowości jak Görlitz, Żagań, Nowogród Bobrzański, aż po
Zieloną Górę. Od wschodu zasięg terytorialny stanowi
rzeka Przemsza oraz granica Prowincji Śląskiej. Podobnie zresztą na południu i północy.
Wybrany zakres czasowy omawianego problemu
odnosi się do całego okresu administracji niemieckiej
od powstania pierwszych mostów kolejowych na terenie Śląska. Przyjęcie cezury w 1945 r. wynika z trzech
głównych powodów. Przede wszystkim z ogromnych
zniszczeń wojennych w kolejowej tkance mostowej. Kolejno ze zmiany administracji na polską, która z uwagi
na okoliczności miała całkiem inny stosunek do istniejącej infrastruktury mostowej – nastawiony na odbudowę.
Wreszcie po 1945 r. można mówić o zakończeniu procesu powstawania nowych linii kolejowych na Śląsku,
co siłą rzeczy wpływało na spadek aktywności na polu
3
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12

wznoszenia mostów i wiązało się głównie z ich modernizowaniem. Powyższe czynniki powodują, że zaistniała zmiana jest na tyle istotna, że wymagałaby odrębnego
omówienia i innego ujęcia problemu.
Celem pracy obok ukazania bogatych dziejów najważniejszych obiektów mostowych na Śląsku jest próba
odpowiedzi na pytanie, jak przebiegał proces ewolucji
myśli inżynieryjnej w kolejowym budownictwie mostowym we wskazanym czasie. Ewolucja jest rozumiana
zarówno jako zmiany w technice budowlanej umożliwiające np. wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększenie długości przęseł czy redukcję
stosowanego budulca lub czasu budowy, lecz również
jako przeobrażenia w danym obiekcie, jak np. wymiana
jego konstrukcji nośnej. Istotne wydaje się również ukazanie architektury oraz znaczenia poszczególnych obiektów mostowych na tle najważniejszych tendencji budownictwa mostowego w innych regionach Europy.
Podyktowany przyjętymi założeniami wybór przedstawionych obiektów mostowych opiera się głównie na
kryteriach stanowienia przykładu danego sposobu realizowania budowli mostowych w danym okresie oraz
zdolności ukazania zachodzących przemian. Decydujące
było również znaczenie historyczne obiektu oraz rzadkość jego występowania, przez co rozumie się np. pierwsze zastosowanie określonej techniki budowy czy stan
zachowania do współczesności mający przełożenie na
wartość zabytkową obiektu. Prezentacja pojedynczych
obiektów lub niekiedy zespołów mostowych budowanych na określonych szlakach kolejowych stanowiła często najefektywniejszy sposób omówienia wymienionych
problemów. Chcąc ułatwić odbiór przedstawianych zagadnień, przyjęto porządek chronologiczno-problemowy
zarówno w stosunku do całej treści, jak i poszczególnych
rozdziałów.
Pierwszy rozdział wprowadza w pojęcia i deﬁnicje
związane z poszczególnymi elementami budowli mostowych oraz ukazuje ich podstawowy podział, jak również
przedstawia zarys dziejów budownictwa mostowego od
czasów starożytnych do momentu budowy kolejowych
obiektów mostowych w omawianym regionie. Ponadto
w rozdziale tym przybliżono najważniejsze wątki militarne ułatwiające zrozumienie różnych aspektów fortyﬁkowania kolejowych obiektów mostowych. Drugi
rozdział prezentuje wybrane osoby oraz najważniejsze
przedsiębiorstwa, które jako konstruktorzy, producenci

i budowniczowie przyczyniły się bezpośrednio do wznoszenia kolejowych przepraw mostowych na Śląsku.
Rozdziały od trzeciego do dziewiątego chronologicznie omawiają proces wznoszenia obiektów mostowych
w poszczególnych dekadach z uwzględnieniem najważniejszych tendencji budowlanych i ze wskazaniem głównych przepraw mostowych w regionie. W rozdziałach
tych osobno przedstawiono narrację dotyczącą procesu ewolucji myśli inżynieryjnej (tekst dwuszpaltowy)
i osobno opis i historię każdego z wybranych obiektów
mostowych (tekst jednoszpaltowy). Każdy ważniejszy
obiekt dla łatwego zlokalizowania go w terenie oznaczony został numerem i wskazany w indeksie na końcu oraz
na mapie na wyklejce wewnętrznej strony okładki na początku książki.
O ile to możliwe, dla zachowania porządku przy opisie danego mostu przyjęto, że ukazany zostanie kontekst
historyczny oraz najważniejsze okoliczności towarzyszące jego powstawaniu i funkcjonowaniu. Kolejno starano
się zaprezentować uwarunkowania terenowe oraz konstruktorów i budowniczych obiektu. Dalej przedstawiono
parametry techniczne, jak długość i wysokość, oraz podstawowe informacje z zakresu architektury i konstrukcji obiektu. Biorąc pod uwagę rozległość tematu oraz
charakter historyczny książki zrezygnowano ze szczegółowego ukazywania matematycznych wyliczeń statyki mostów, które podaje rozległa literatura6. Na koniec
wskazano informacje o eksploatacji obiektu i przybliżono jego dzieje, np. przebudowy lub zniszczenie w dobie działań militarnych, oraz zamieszczono krótką ocenę
jego wartości i znaczenia.
Jak dotąd nie powstała publikacja kompleksowo traktująca o dziejach kolejowego budownictwa mostowego
na Śląsku. Istniejące opracowania na ogół koncentrowały
się na pojedynczych mostach lub wybranym fragmencie
dziejów śląskiego mostownictwa kolejowego. Nieocenione źródło w tym zakresie stanowią artykuły zamieszczone w przedwojennych pismach fachowych, takich
jak „Zeitschrift für Bauwesen”, „Deutsche Bauzeitung”,
„Centralblatt der Bauverwaltung” czy „Die Bautechnik”.
Przykładowo pierwsze z czasopism w 1855 r.7 zamieściło szczegółowy opis budowy mostu nad Nysą Łużycką
6

7

Szerokie wprowadzenie w tematykę ewolucji statyki budowli, także
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Suche nach dem Gleichgewicht, Berlin 2016.
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s. 281–344.

w Zgorzelcu, natomiast ostatnie w 1928 r. wnikliwie zaprezentowało most nad Odrą w Opolu8.
Obok wymienionych czasopism, kwerendę w znacznym stopniu prowadzono w archiwach – głównie polskich oraz niemieckich. Informacje o mostach należało
wyłuskać z akt dotyczących budowy linii kolejowych,
ponieważ brakuje archiwum bądź zespołów archiwalnych dotyczących stricte mostownictwa. Najważniejsze
zasoby traktujące o budowie linii kolejowych i pośrednio mostów znajdują się w Archiwum Państwowym we
Wrocławiu w zespole Rejencji Wrocławskiej, podobnie
w Archiwum Państwowym w Opolu w zasobach Rejencji
Opolskiej. Pokaźne materiały źródłowe dotyczące na ogół
powstawania linii kolejowych zdeponowane są w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie oraz
Bundesarchiv Berlin Lichterfelde i znajdują się w zespołach Ministerstwa Robót Publicznych i Reichsverkehrministerium. Ze względu na szczupłość zasobów archiwalnych
w badanej tematyce w mniejszym zakresie korzystano również z materiałów innych archiwów, takich jak: Archiwum
Budowlane przy Muzeum Architektury we Wrocławiu,
Státní okresní Archiv Náchod czy Archiwum Państwowe w Katowicach. Wyjątkowe zasoby dotyczące budowy mostów wykonanych przez ﬁrmę Beuchelt z Zielonej
Góry znajdują się w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Archiwum udostępniło autorowi spis ponad
tysiąca jednostek archiwalnych. Niestety wykonanie
kwerendy nie było w tym przypadku możliwe, gdyż akta
od ponad roku nie są udostępniane w oﬁcjalnym obiegu
z powodu zmiany numeracji inwentarza.
Bardzo cennym źródłem polskojęzycznym dla dziejów
mostownictwa na Śląsku są karty ewidencyjne mostów,
wiaduktów i tuneli, powstałe w DOKP we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach w latach 1952–1996. Wykonane zostały w odniesieniu do każdej linii w obrębie wymienionych dyrekcji na podstawie dokumentacji niemieckiej.
Wskazać należy, że zamieszczone plany sytuacyjne (np.
rzuty boczne) ukazujące parametry techniczne niektórych
mostów, które w tekście nie są opatrzone przypisem, opierają się właśnie na wymienionej dokumentacji.
Wiele istotnych informacji dotyczących okoliczności powstawania obiektów mostowych znalazło się
w codziennej prasie z XIX i I połowy XX w., która stosunkowo rzetelnie informowała o budowie ważniejszych
8
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obiektów kolejowych. Wśród kilkunastu tytułów wystarczy wymienić „Breslauer Zeitung”, „Liegnitzer Tageblatt”
czy „Der Bote aus dem Riesengebirge”. Niezmiernie ważnymi publikacjami o charakterze źródła są wydane w 1926
i 1931 r. książki reklamujące ﬁrmę Beuchelt & Co z Zielonej Góry, która wykonała kilkadziesiąt kolejowych przepraw mostowych w omawianym regionie. Pierwsza z nich
powstała z okazji 50-lecia istnienia ﬁrmy9, natomiast kolejna to obszerna bogato ilustrowana broszura reklamowa
tego przedsiębiorstwa10. Jako pierwszy w kontekście historycznym mosty kolejowe na Odrze na łamach czasopisma „Die Reichsbahn” w 1931 r. opisał dyrektor Kolei
Rzeszy dr Schaper11, ukazując ich najważniejsze parametry oraz przeobrażenia na przestrzeni dziejów.
W polskiej literaturze obszerniejsza publikacja dotycząca mostów kolejowych na Śląsku powstała na Politechnice Wrocławskiej, zespół mostów kolei Świdnica
– Jedlina Zdrój opisał Leszek Budych12. W drugim wydaniu tejże książki, omówione zostały również mosty na
Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu i na Bobrze w Bolesławcu13. Leszek Budych wraz z Michałem Jerczyńskim na
łamach „Świata Kolei” dość szczegółowo omówili także kilka największych kamiennych mostów kolejowych
wybudowanych na Śląsku14. Wiele cennych informacji
dotyczących również śląskich mostów kolejowych znalazło się w publikacji Jana Biliszczuka15. Istnieje nadto
obszerna literatura polsko-, niemiecko- i anglojęzyczna
dotycząca historii (w tym także śląskiego) kolejnictwa,
która często ukazuje dzieje wybranych obiektów mostowych. Ze względu na jej szeroki zakres została umieszczona w spisie literatury.
9
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Niezmiernie istotne podczas badania tematu mostów kolejowych były badania terenowe, którym towarzyszyło prowadzenie dokumentacji fotograﬁcznej, bez
których omówienie wielu obiektów mostowych byłoby
utrudnione.
Dzięki zasobnym źródłom archiwalnym i bogatej literaturze przedmiotu udało się ustalić wiele nowych faktów niepublikowanych dotąd szerzej w polskojęzycznych opracowaniach. Przykładowo ukazane zostały losy
mostu kolejowo-drogowego nad Odrą w Lubiążu z najdłuższym kratownicowym przęsłem nurtowym (104 m)
w kolejowych dziejach Śląska. Innym odkryciem są
okoliczności budowy estakady w Strzegomiu, która
w 1913 r. powstała w rzadkiej na Śląsku technice niezbrojonego betonu zagęszczanego, fakt jej istnienia jak
dotąd w literaturze przedmiotu został jedynie wzmiankowany. Nowością w polskim piśmiennictwie jest szczegółowe omówienie dziejów mostu kolejowego w Racławicach Śląskich, który wykonano z użyciem konstrukcji
wspornikowej z zastosowaniem najdłuższego stalowego
dźwigara kratownicowego (119 m) w przedwojennych
dziejach budownictwa kolejowego Śląska.
Rodzaj budowanych mostów kolejowych między innymi zależny był od kategorii linii kolejowych, na których powstawały, dlatego dla ułatwienia odbioru tekstu
przyjęto nazewnictwo linii według pruskich kategoryzacji, dzieląc je na linie pierwszorzędne czyli główne, które
były na ogół dwutorowe. Kolejno – do kolei lokalnych
zaliczano linie państwowe zwane bocznymi lub drugorzędnymi. Wreszcie do kolei lokalnych zalicza się także
koleje prywatne zwane trzeciorzędnymi, wybudowane
przez kapitał prywatny na podstawie ustawy z 1892 r.
Dwie ostatnie z reguły i w praktyce były jednotorowe.
Kategoria linii kolejowej siłą rzeczy mocno wpływała na
rodzaj przeprawy mostowej.
Część mostów wybudowanych w początkowym okresie powstawania kolei na ogół poddawano przebudowie
na przestrzeni kolejnych dekad. Trzymając się reguł
chronologii narracji oraz ze względu na dużą ilość obiektów mostowych, opis nie będzie dzielony na dwa różne
rozdziały, tylko umieszczony w jednym miejscu.

