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Od momentu upadku PRL-u w 1989 r. w Polsce wida  
wyra ny wzrost zainteresowania histori  i dziedzictwem 
kolejowym. Okryta dotychczas nieracjonaln  i wr cz 
szkodliw  tajemnic  pa stwow  infrastruktura kolejowa 
sta a si  natychmiast jedn  z najbardziej eksplorowanych 
dziedzin szeroko rozumianej historii przemys u i tech-
niki. To w a nie w sferze kolejnictwa da o si  zaobser-
wowa  najwcze niej transfer zachodnioeuropejskich 
trendów z zakresu archeologii przemys owej. Wynikiem 
bada  by y i s  coraz cz stsze publikacje z zakresu hi-
storii kolejnictwa w kraju nad Wis . Równocze nie po-
wstawa y liczne formalne i nieformalne stowarzyszenia 
mi o ników kolei, walcz ce o zachowanie zabytkowych 
linii oraz taboru kolejowego, a przy tym propaguj ce wa-
lory elaznych szlaków i zwracaj ce uwag  na problem 
ochrony tej specy  cznej grupy zabytków. W konsekwen-
cji problematyka historii kolei i spu cizny kolejowej ule-
g a istotnemu upowszechnieniu, a dzi ki temu sta a si  
wreszcie pe noprawn  dziedzin  bada  historycznych. Ta 
nowa dziedzina od pocz tku istnienia charakteryzowa a 
si  bardziej wyra  nowanym warsztatem badawczym, 
w którym wspó istnia y immanentne historykom bada-
nia róde  archiwalnych oraz stosowana powszechnie na 
Zachodzie, i jak si  wydaje, niezb dna do w a ciwego 
zrozumienia ka dego zabytku techniki analiza po czona 
z interpretacj  i badaniami róde  materialnych. Pod tym 
wzgl dem badania kolejnictwa bliskie s  równie  arche-
ologii, st d zreszt  poj cie archeologii przemys owej. Po-
cz tkowo g ówny akcent k adziono na klasyczne badania 
archiwalne, ale dzi  coraz cz ciej wida  ju  zdrow  ten-
dencj  do równoprawnego traktowania róde  material-
nych, pozwalaj cych cz sto na dok adniejsz  i bardziej 
wnikliw  interpretacj  historii dziedzictwa kolejowego. 
Czyni  one zarazem dzieje kolei bardziej realnymi, bo-
wiem osadzonymi w krajobrazie kulturowym kraju. Pro-
wadzi to do coraz wi kszego zainteresowania w a nie 
materialnym dziedzictwem jednego z najwa niejszych 
wynalazków technicznych rewolucji przemys owej.

Pierwsz  powa n  i uznawan  dotychczas za wzor-
cow  publikacj  o historii kolejnictwa przygotowali 
z okazji 150-lecia kolei na l sku Micha  Jerczy ski 

i Stanis aw Koziarski1. Co prawda ksi ka omawia dzie-
je kolei tylko na l sku, ale potraktowano je w sposób 
niezwykle szeroki i wielop aszczyznowy. Poza tym pu-
blikacja by a pierwsz  w kraju, prezentuj c  tak wysoki 
poziom merytoryczny. Do dzi  aden inny region Polski 
nie mo e poszczyci  si  równie dobrym kompendium 
wiedzy o jego kolei. W Wielkopolsce w dalszym ci gu 
jedyn  powa niejsz  prac  o historii kolejnictwa, której 
ustalenia powielaj  inni, pozostaje wydana jeszcze w la-
tach 70. XX w. ksi ka Teresy Dohnalowej2. Zakresem 
poruszanych problemów praca istotnie odbiega od dzie a 
wspomnianych wcze niej autorów, bowiem dla Dohna-
lowej kolej by a tylko jednym z omawianych w pracy 
rodków transportu. Jej badaniami, dotycz cymi kolei 

pod zaborem pruskim, posi kowa  si  w g ównej mierze 
Henryk Zi ba, autor dwucz ciowej publikacji po wi -
conej historii kolei w pozna skiej DOKP3. Najnowsza 
publikacja prezentuj ca dzieje kolei w Wielkopolsce i na 
Ziemi Lubuskiej zosta a opublikowana przez Roberta 
Krom  w 2005 r.4. Autor zada  sobie bardzo du o trudu, 
aby skompletowa  i zaprezentowa  czytelnikowi bogaty 
zbiór starych pocztówek, nadaj c wydawnictwu charak-
ter ewidentnie albumowy. Przedstawi  tak e skrótowy 
rys historii kolejnictwa w prezentowanych regionach, 
a ponadto omówi  najwa niejsze linie kolejowe oraz wy-
brane stacje. Podane informacje maj  jednak charakter 
ogólny i w du ej mierze powielaj  ustalenia Dohnalowej 
oraz Jerczy skiego i Koziarskiego, autorowi nie uda o si  
te  unikn  b dów merytorycznych. Niemniej ksi ka 
przedstawia du e walory poznawcze, g ównie dzi ki bo-
gatemu materia owi ilustracyjnemu.

Osobn  grup  literatury kolejowej stanowi  publika-
cje po wi cone wybranym szlakom kolejowym. Tutaj 
prym wiedzie znowu l sk, gdzie ukaza o si  ju  sporo 
prac omawiaj cych najciekawsze i najcenniejsze linie 
kolejowe tego regionu. Godna uwagi jest dobra meryto-

1 M. Jerczy ski, S. Koziarski, 150 lat kolei na l sku, Wroc aw – Opole 
1992.

2 T. Dohnalowa, Rozwój transportu w Wielkopolsce 1815–1914, Warsza-
wa – Pozna  1976.

3 H. Zi ba, Monogra  a Dyrekcji Okr gowej Kolei Pa stwowych w Pozna-
niu. Okres do roku 1945, Pozna  1989; Idem, Monogra  a Dyrekcji Okr -
gowej Kolei Pa stwowych w Poznaniu. Okres 1945–1992, Pozna  1993.

4 R. Kroma, Koleje elazne w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, Pozna  
2005.

Wst p



22

Oddanie do eksploatacji w 1856 r. po czenia kole-
jowego z Wroc awia do Poznania, a w 1857 r. odga -
zienia z Leszna do G ogowa, spowodowa o pojawienie 
si  w Wielkopolsce jednego z najwi kszych i najbardziej 
dochodowych przedsi biorstw kolejowych Prus – Gór-
no l skiego Towarzystwa Kolejowego (Oberschlesische 
Eisenbahngesellschaft). By o ono w a cicielem i prowa-
dzi o eksploatacj  m.in. Kolei Wroc awsko-Pozna sko-
-G ogowskiej (Breslau-Posen-Glogauer Eisenbahn)1. 
W tym samym czasie (1857 r.) Towarzystwo przej o 
administracj  i u ytkowanie wa nej magistrali kolejo-
wej, jak  by a uruchomiona w 1848 r. linia ze Stargar-
du Szczeci skiego do Poznania2. By  to pierwszy szlak 
kolejowy przecinaj cy Wielkopolsk , a zbudowa o go 
w latach 1846–1848 Towarzystwo Kolei Stargardzko-
-Pozna skiej3 (Stargard-Posener Eisenbahngesellschaft). 
Jego realizacja umo liwi a okr ne skomunikowanie ko-
lej  Berlina, przez Szczecin i Stargard Szczeci ski, ze 
stolic  Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego – Poznaniem4. 
Tymczasem, w latach 1848–1851, na pó nocy prowin-
cji pozna skiej zbudowano i oddano do ruchu 27 lipca 
1851 r. pierwszy, 145,5-kilometrowy odcinek (Krzy  
Wielkopolski – Pi a – Bydgoszcz) Królewskiej Pruskiej 
Kolei Wschodniej (Königliche Preussische Ostbahn), 
zwanej powszechnie Ostbahn5. Linia by a sukcesywnie 
rozbudowywana i docelowo, w 1867 r., po czy a – przez 
Kostrzyn nad Odr  – Berlin z Królewcem, staj c si  naj-
s ynniejsz  kolejow  magistral  pa stwa pruskiego. By a 
zarazem pierwszym w monarchii Hohenzollernów szla-
kiem elaznym budowanym w pe ni ze rodków skarbo-

1 T. Dohnalowa, Rozwój transportu…, op. cit., s. 175.
2 [K.]. Born, Die Entwicklung der Königlich Preussischen Ostbahn, „Ar-

chiv für Eisenbahnwesen”, Berlin 1911, s. 1454–1455; T. Dohnalowa, 
Rozwój transportu…, op. cit., s. 175, podano tu dat  przej cia eksploata-
cji w 1865 r.

3 W okresie budowy obowi zywa a nazwa Kolej Starogrodzko-Pozna ska.
4 Szerzej o pierwszych liniach kolejowych w Wielkopolsce zob.: G. Fleck, 

Studien zur Geschichte des preussischen Eisenbahnwesens. V. Die An-
fänge des preussischen Eisenbahnwesens östlich der Oder, „Archiv für 
Eisenbahnwesen”, Berlin 1898, z. 4, s. 653–680; G. Fleck, Studien zur 
Geschichte des preußischen Eisenbahnwesens. VII. Die Entwicklung des 
preussischen Eisenbahnwesens von 1848–1854, „Archiv für Eisenbahn-
wesen”, Berlin 1901, z. 4, s. 757–781.

5 Szerzej o Kolei Wschodniej zob.: [K.]. Born, Die Entwicklung…, op. 
cit., „Archiv für Eisenbahnwesen”, Berlin 1911, s. 879–933, 1125–1172, 
1431–1461.

1. Pocz tek kolei w Gnie nie.
 Dwie koleje i dwie stacje

wych, a jego eksploatacj  obj a pa stwowa Królewska 
Dyrekcja Kolei Wschodniej (Königliche Direktion der 
Ostbahn) z siedzib  w Bydgoszczy, pó niejsza Królew-
ska Dyrekcja Kolei elaznej w Bydgoszczy (Königliche 
Eisenbahndirektion zu Bromberg)6. Realizacja po cze-
nia kolejowego z Berlina do Królewca by a g ównym 
powodem budowy Kolei Wschodniej, która jednocze -
nie zacz a generowa  zupe nie nowe elazne szlaki, 
zmierzaj ce ze wszystkich stron do magistralnego Ost-
bahnu. Tym samym do „kolejowego kr gos upa” Prus 
w cza y si  kolejne miejscowo ci i regiony Pomorza, 
Pozna skiego oraz Prus Wschodnich. Jednak o rosn cej 
roli szlaku z Królewca do Berlina decydowa y nie tylko 
nowe po czenia. Jednym z najwa niejszych skutków ist-
nienia Kolei Wschodniej sta a si  budowa ju  w latach 
60. XIX w. dwóch kolejowych przej  granicznych po-
mi dzy zaborem pruskim a rosyjskim. Pierwsze zosta o 
uruchomione w 1860 r. pomi dzy stacjami granicznymi 
Ejtkuny (Prusy) i Kowno (Rosja), dzi ki czemu uzyskano 
bezpo rednie po czenie kolejowe Berlin – Sankt Peters-
burg7. Drugie – z punktu widzenia omawianego tu Gnie-
zna – by o znacznie wa niejsze, a chodzi o o budow  linii 
z Bydgoszczy przez Toru  w Prusach do owicza w Kró-
lestwie Polskim. Kierunek by  tym bardziej uzasadniony, 
e owicz od 1845 r. czy a Kolej Warszawsko-Wie-

de ska ze stolic  Królestwa – Warszaw . Projekt Kolei 
Bydgosko-Warszawskiej (Bromberg-Warschauer Eisen-
bahn) zmaterializowano w 1862 r. W latach 1860–1861 
Dyrekcja Kolei Wschodniej zbudowa a odga zienie 
z Bydgoszczy przez Toru  do pruskiej stacji granicznej 
w Ot oczynie, za  robotnicy w Królestwie Polskim, po 
przezwyci eniu problemów z przepraw  kolejow  przez 
Bzur , ostatecznie w 1862 r. dotarli do Aleksandrowa 
Kujawskiego – nowo powsta ej miejscowo ci i zarazem 
stacji granicznej w Królestwie Polskim. 4 grudnia 1862 r. 
zainaugurowano ruch kolejowy na przej ciu granicznym8.

6 [K.]. Born, Die Entwicklung…, op. cit., „Archiv für Eisenbahnwesen”, 
Berlin 1911, s. 1448, 1451–1452. 

7 Ibidem, s. 1162.
8 Ibidem, s. 1162, 1172.
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26 maja 1872 r. odby o si  uroczyste otwarcie licz -
cego 152,2 km szlaku z Poznania przez Gniezno, Ino-
wroc aw do Bydgoszczy. Rok pó niej, 25 marca 1873 r., 
otwarto d ugi na 34,3 km odcinek z Inowroc awia do To-
runia, ale jedynie dla transportu towarowego oraz zwie-
rz t. Komunikacj  osobow  zainaugurowano dopiero 
1 lipca 1873 r. Ca a Kolej Pozna sko-Toru sko-Bydgo-
ska liczy a 186,5 km, z czego na odcinek Pozna  – Gnie-
zno – Inowroc aw – Toru  przypada o 140,9 km, a na 
odga zienie z w z owego Inowroc awia do Bydgoszczy 
45,6 km. W sumie inwestycja Górno l skiego Towarzy-
stwa Kolejowego do ko ca 1873 r. poch on a 29,74 mln 
marek23.

Uruchomienie Kolei Pozna sko-Toru sko-Bydgo-
skiej zmaterializowa o postulowane od pocz tku lat 60. 
XIX w. bezpo rednie po czenie kolejowe Poznania 
z Ostbahnem na wschodzie w Bydgoszczy oraz po rednie 
z kolejowym przej ciem granicznym w Ot oczynie. Tutaj 
bowiem kolej dociera a do nale cej równie  do Kolei 
Wschodniej stacji w Toruniu, sk d trzeba by o jednak 

23 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 
1873, Breslau 1874, s. 3.

przesi  si  do poci gu odprawianego ju  do Królestwa 
Polskiego przez Ot oczyn. Samo po czenie z Toruniem 
umo liwi o zreszt  stworzenie znacznie d u szej i rów-
nie wa nej relacji, tym bardziej e w a nie w 1873 r. 
otwarto Kolej Toru sko-Wystruck  (Thorn-Insterburger 
Eisenbahn – Insterburg to ob. Czerniachowsk na Litwie). 
Powsta a wówczas relacja komunikuj ca Berlin przez 
Pozna  z Toruniem, a dalej z po o on  na wschód od 
Królewca Wystruci 24.

Na ca ym szlaku Kolei Pozna sko-Toru sko-Bydgo-
skiej znalaz y si  4 stacje w z owe (Pozna , Inowroc aw, 
Toru  i Bydgoszcz), a jedna – Gniezno – mia a sta  si  
ni  wkrótce. Zbudowano liczne przeprawy przez rze-
ki i wiadukty, z których najwi ksze to: 2 trójprz s owe 
mosty w Poznaniu, przygotowane ju  pod 2 tory (przez 
koryto Warty i na  jej terenie zalewowym), dwuprz s o-
wy most na Cybinie w Poznaniu, trójprz s owy most 
na Noteci, trójprz s owy wiadukt nad Szos  Berli sk  
w Bydgoszczy i wreszcie pi cioprz s owy, ceglany most 
przerzucony przez Brd  w Bydgoszczy. W Poznaniu, 

24 [K.]. Born, Die Entwicklung…, op. cit., „Archiv für Eisenbahnwesen”, 
Berlin 1911, s. 1448–1449.

Tabela 1. Kilometra  i statystyka najwa niejszych obiektów budowlanych Kolei Pozna sko-Toru sko-Bydgo-
skiej w chwili uruchomienia

Linia Pozna  – Inowroc aw – Toru  (0,0–140,9 km)
Stacja/

Przystanek
Odleg o  

w km
Km linii Dworzec Magazyn 

towarowy
Lokomoty-

wownia
Stacja wodna Budynek 

mieszkalny
Pozna 0,0 0,0 1 5 2 1 1
Kobylniki 13,4 13,4 1 - - - -
Pobiedziska 14,0 27,4 1 1 - 1 -
Biedrusko 10,3 37,7 1 - - - -
Gniezno 12,6 50,3 1 1 1 1 1
Trzemeszno 15,7 66,0 1 1 - 1 -
Mogilno 14,0 80,0 1 1 - 1 -
Janikowo 15,5 95,5 1 - - - -
Inowroc aw 11,1 106,6 1 1 1 2 2
Gniewkowo 14,2 120,8 1 1 - 1 -
Toru 20,1 140,9 ** ** 1 ** 1
Razem 140,9 - 10 11 5 8 5

Linia Inowroc aw – Bydgoszcz (0,0–45,6 km)
Inowroc aw 0,0 0,0 * * * * *
Z otniki Kujawskie 12,9 12,9 1 1 - 1 -
Chmielniki 16,7 29,6 1 1 - 1 -
Bydgoszcz 15,7 45,6 ** 1 1 1 -
Razem 45,6 - 2 3 1 3 0

*  obiekty stacji w Inowroc awiu podano na linii Pozna  – Toru ;
**  na stacjach Toru  i Bydgoszcz, nale cych do Ostbahnu, zrealizowano tylko najbardziej potrzebn  infrastruktur , pozosta e obiekty 
 by y wspó u ytkowane z Ostbahnem 

ród o: Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 1873, Breslau 1874, Anlage Ie.
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w s siedztwie Dworca Centralnego (ob. Pozna  G ówny), 
wzniesiono prowizoryczne warsztaty naprawcze, a na ca-
ej kolei zrealizowano 158 budynków mieszkalnych dla 

dró ników i urz dników kolejowych, ponadto 171 bud 
wartowników. Warto podkre li , e na d ugo ci 83,09 km 
podtorze wykonano ju  pod 2 tory, cho  pocz tkowo 
Kolej Pozna sko-Toru sko-Bydgoska prowadzi a ruch 
tylko jednym torem. Obs ug  pasa erów zajmowa o si  
10 stacji oraz 4 przystanki, na których zbudowano w su-
mie 12 budynków dworcowych, 14 magazynów towa-
rowych, 6 lokomotywowni ( cznie dla 34 parowozów), 
a tak e 11 stacji wodnych z wie ami ci nie , z których 
5 posiada o nap d parowy, a pozosta e r czny25.

Na 50. km linii z Poznania do Torunia znalaz a si  sta-
cja kolejowa Gniezno (Bahnhof Gnesen), zlokalizowana 
po po udniowej stronie miasta, na jego przedmie ciach. 
Jej infrastruktura techniczno-recepcyjno-socjalna zosta a 
zorganizowana w uk adzie równole nikowym, co niew t-
pliwie przyczyni o si  do wzrostu rangi ulic wiod cych 
z historycznego centrum miasta do stacji, w szczególno-
ci ob. ul. Lecha. Z drugiej strony doprowadzi o jednak 

do ich przeci cia (ob. ul. Warszawska, Mieszka, Chro-
brego) i w konsekwencji utraty funkcji komunikacyjnej 
ob. ul. Mieszka i Chrobrego z terenami po o onymi po 

25 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 
1873, Breslau 1874, s. 54–56, Anlage Ia.

po udniowej stronie torów kolejowych26. W centrum 
kompleksu stacyjnego stan  najbardziej imponuj cy 
obiekt budowlany, utrzymany w konwencji uproszczo-
nego neorenesansu gmach dworca. Licowane ceg  ele-
wacje udekorowano licznymi detalami z ceramicznych 
kszta tek, m.in. akroterionami, podzia y wertykalne wy-
znaczy y ceglane lizeny, za  horyzontalne – arkadkowe 
fryzy. Pe no ukowe otwory okienne i drzwiowe w partii 
parteru uj to wn kami i opaskami z ceramicznych kszta -
tek, natomiast odcinkowe wykroje okien w stre  e pi tra 
otrzyma y dekoracyjne, ceramiczne naczó ki. Zwie cze-
nie elewacji pó nocnej, a wi c od strony miasta, stanowi  
zegar, umieszczony ponad fryzem koronuj cym ryzalitu. 
Ca o  by a trójmodu ow  bry , odzwierciedlaj c  po-
dzia y funkcjonalne budowli. Dominowa a w niej nieco 
wy sza (pi trowa) i wysuni ta z ca o ci trójosiowa cz  
centralna. Do niej od zachodu przylega o niewiele ni sze 
i w sze, równie  pi trowe, ale siedmioosiowe masywne 
skrzyd o. Po stronie wschodniej masyw centralny  anko-
wa o tak e w sze, a przede wszystkim o wiele ni sze, 
bo parterowe, i znacznie krótsze, czteroosiowe skrzyd o. 
Otrzyma o ono zreszt  nieco bardziej uproszczon  ele-
wacj , zdominowan  czteroarkadowym pasem olbrzy-
26 L. Trzeciakowski, Rozwój kapitalistycznego miasta (1871–1918) [w:] 

Dzieje Gniezna, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1965, s. 529; GStA 
PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 
Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 2, pismo prezydenta rejencji bydgo-
skiej do nadprezydenta prowincji pozna skiej z 7 X 1909, w odpisie do 
ministra robót publicznych z 19 X 1909.

Fot. 3. Elewacja pó nocna (od strony miasta) i po udniowa (od strony torów) dworca Kolei Górno l skiej w Gnie nie (inwentaryzacja z 1940 r.)
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mich okien27. Uk ad jego wn trza by  trój- wzgl dnie jed-
notraktowy. Cz  wschodni  skrzyd a stanowi a du a 
hala poczekalni III klasy. Po stronie zachodniej pocze-
kalnia s siadowa a przez cian  z niewielk  poczekalni  
dla go ci specjalnych oraz do wietlon  jedynie po rednio 
izb  restauratora ze schodami na strychowe poddasze. 
Masyw centralny wype ni a bogato dekorowana halowa 
przestrze  poczekalni I i II klasy. Jej wystrój stanowi y 
nie tylko drewniane boazerie cienne i pilastry, ale tak e 
bogata snycerka kasetonowego su  tu oraz dwie smuk e 
kolumny wspieraj ce strop hali w centrum. Rzut zachod-
niego skrzyd a rozwi zano kombinacj  dwu- wzgl dnie 
trójtraktow . Z poczekalni wchodzi o si  do po o onego 
w trakcie po udniowym pod u nego biura telegra  cz-
nego oraz wi kszego, zajmuj cego pozosta  szeroko  
skrzyd a, pokoju dla dam. W dalszym ci gu plan by  ju  
trójtraktowy, z po o onym centralnie w szym koryta-
27 AOKDGiK PKP S.A. Oddzia  Gospodarowania Nieruchomo ciami 

w Poznaniu, plan: Empfangsgebäude Gnesen, Bl. [?], Gnesen III 1940.

rzem, po którego pó nocnej stronie funkcjonowa o kilka 
mniejszych pomieszcze  oraz du y, usytuowany w naro-
u, gabinet naczelnika stacji. Vis à vis niego znajdowa-
o si  identyczne biuro asystenta naczelnika, oddzielone 

wspomnianym korytarzem, a trzecie pomieszczenie trak-
tu po udniowego, wpisane pomi dzy biuro asystenta oraz 
telegrafu, by o biurem stacji28.

Oprócz imponuj cego dworca Kolej Górno l ska 
wznios a na stacji równie  magazyn towarowy, hal  lo-
komotywowni, stacj  wodn  oraz budynek mieszkalny 
dla swoich urz dników. Infrastruktur  techniczn  uzu-
pe nia y ponadto obiekty in ynieryjne: rampa towarowa, 
przesuwnica, obrotnica oraz kolejowa waga. Do prowa-
dzenia ruchu s u y  pojedynczy tor przelotowy, a tak e 

28 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, plan rozbudowy dworca na 
kalce za czony do odpisu pisma ministra robót publicznych do Dyrekcji 
Kolei w Bydgoszczy z 3 VI 1891; AOKDGiK PKP S.A. Oddzia  Go-
spodarowania Nieruchomo ciami w Poznaniu, plan: Empfangsgebäude 
Gnesen, Bl. 2, Gnesen III 1940.

Fot. 4. Przekrój pod u ny dworca górno l skiego w Gnie nie (inwentaryzacja z 1940 r.)

Fot. 5. Przekroje poprzeczne dworca górno l skiego w Gnie nie (inwentaryzacja z 1940 r.)
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Fot. 6. Dom urz dników Górno l skiego Towarzystwa Kolejowego (z prawej) i pó niejszy budynek mieszkalny (z lewej) – fotogra  a z 2010 r.

tory boczne – ju  wówczas – o d ugo ci ponad 5 km, 
wyposa one w 23 zwrotnice29.

Spo ród wymienionych powy ej obiektów najwcze -
niej powsta  projekt lokomotywowni, który ju  w maju 
1870 r. dyrekcja Górno l skiego Towarzystwa Kolejowe-
go przed o y a do sprawdzenia w Ministerstwie Handlu, 
Przemys u i Robót Publicznych30. By a to hala o uk adzie 
wachlarzowym, zbudowana dla czterech parowozów 
i wyposa ona w obrotnic , usytuowan  po wschodniej 
stronie lokomotywowni. Budynek zlokalizowano na po-
udniowy zachód od gmachu dworca, po po udniowej 

stronie toru przelotowego z Poznania do Torunia. Zjazd 
do parowozowni odbywa  si  spod dworca, z kierunku 
wschodniego31. Kilkadziesi t metrów na wschód od niej 
wzniesiono stacj  wodn  z wie  ci nie , których za-
daniem by o dostarczenie wody trakcyjnej parowozom, 
a tak e gospodarczej dla ca ej stacji32. Z pocz tkiem 
sierpnia 1871 r. do Ministerstwa dotar y te  plany urz d-
niczych budynków mieszkalnych, zaprojektowanych dla 

29 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 
1873, Breslau 1874, Anlage Ie.

30 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo ministra handlu, prze-
mys u i robót publicznych do dyrekcji Kolei Górno l skiej z 24 V 1870.

31 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 
Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo Dyrekcji Kolei w Bydgosz-
czy do ministra robót publicznych z 4 II 1894; APP OG, Akta miasta 
Gniezno, Rysunki architektoniczne, sygn. 170.

32 APP OG, Akta miasta Gniezno, Rysunki architektoniczne, sygn. 170.

stacji Gniezno oraz Inowroc aw33. Pi trowy dom urz d-
niczy, o licowanych ceg  elewacjach i skromnej deko-
racji w cegle, zbudowano na przed u eniu – w kierunku 
zachodnim – osi dworca, nieco na wschód od ob. wia-
duktu drogowego. Otoczenie budynku stanowi  ogród, 
a przestrze  pomi dzy nim a budynkiem dworcowym 
by a zagospodarowana cz ciowo pod u nym placem 
z niewielkim magazynem, ramp , wag  kolejow  oraz 
zasiekami dla byd a. Daleko na wschód od dworca sta-
n  du y magazyn towarowy z rampami przy d u szych 
elewacjach. Budynek poprzedzi  od zachodu przestron-
ny plac prze adunkowy34. Uk ad przestrzenny pierwszej 
stacji kolejowej w Gnie nie, mimo sukcesywnej rozbu-
dowy, by  czytelny jeszcze na pocz tku XX w. Jednak 
spo ród powsta ych wtedy budowli, do dzi  zachowa  si  
jedynie budynek mieszkalny urz dników oraz znacznie 
przekszta cony magazyn towarowy35.

Równolegle z przyznaniem w 1868 r. koncesji na 
budow  Kolei Pozna sko-Toru sko-Bydgoskiej, w ród 
bogatych w a cicieli ziemskich ze l ska i po udniowej 
Wielkopolski narodzi a si  koncepcja budowy szlaku 
zmierzaj cego do Gniezna z po udnia. Nowa linia mia a 
po czy  Ole nic  z Gnieznem przez Milicz, Cieszków, 
33 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 

Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo ministra handlu, przemys u 
i robót publicznych do dyrekcji Kolei Górno l skiej z 31 VIII 1871.

34 APP OG, Akta miasta Gniezno. Rysunki architektoniczne, sygn. 170.
35 Ibidem.
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Zduny, Krotoszyn, Ko min Wielkopolski, Jarocin, Nowe 
Miasto nad Wart  i Wrze ni 36. Planowany szlak spi by 
zatem Kolej Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer-
Eisenbahn – R.O.U.E.), wiod c  z Wroc awia przez 
Ole nic  do Tarnowskich Gór na Górnym l sku, z Ko-
lej  Pozna sko-Toru sko-Bydgosk 37. Umo liwi oby 
to przede wszystkim konkurencyjny, albowiem znacz-
nie krótszy w stosunku do trasy Mys owice – Wroc aw 
– Pozna , transport w gla z Górno l skiego Okr gu 
Przemys owego (Oberschlesische Industriebezirk) do 
pó nocnych prowincji pa stwa pruskiego i rodkowych 
oraz wschodnich o rodków portowych w basenie Mo-
rza Ba tyckiego. W nadziei na du e zyski z po czenia 
zawi za o si  konsorcjum, którego cz onkami zostali 
m.in. ksi  Thurn und Taxis z Krotoszyna, urz duj cy 
nadprezydent prowincji l skiej hrabia Otto zu Stolberg-
-Wernigerode oraz wolny pan stanowy Wielki Komo-
rzy Dziedziczny Ksi stwa l skiego hrabia August von 
Maltzan z Milicza. Zadaniem instytucji by o uzyskanie 
koncesji na budow  Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej 
(Oels-Gnesener Eisenbahn), co mimo wysoko posta-
wionych udzia owców nie by o atwe. Okaza o si  bo-
wiem, e równolegle powsta  komitet na rzecz budowy 
linii z Poznania przez Nowe Miasto nad Wart  i Pleszew 
a  do granicy pa stwa w kierunku na Kalisz w zaborze 
rosyjskim. W kwietniu 1868 r. minister handlu, przemy-
s u i robót publicznych wyda  zezwolenie na podj cie 
wst pnych prac studyjnych na tym szlaku, a konsorcjum 
udzieli  zgody na prowadzenie analogicznych robót je-
dynie na trasie z Ole nicy do Nowego Miasta nad Wart . 
W latach 1868–1869 mistrz budowlany Friese wykona  
prace wst pne na wspomnianym odcinku, ale dzi ki 
zabiegom cz onków konsorcjum w Ministerstwie osta-
tecznie uda o si  uzyska  zgod  tak e na pozosta  cz  
linii – z Nowego Miasta nad Wart  do Gniezna. Prace 
przygotowawcze na tym odcinku wykonano w latach 
1870–1871, a ich efekty, jeszcze w 1871 r., przed o o-
no do zatwierdzenia w Ministerstwie Handlu, Przemys u 
i Robót Publicznych38.

36 APP OG, Akta miasta Gniezno, sygn. 1792, drukowane pismo reprezen-
tantów konsorcjum do ministra handlu, przemys u i robót publicznych 
z X 1871.

37 M. Jerczy ski, S. Koziarski, 150 lat kolei…, op. cit., s. 48–49.
38 APP OG, Akta miasta Gniezno, sygn. 1792, drukowane pismo reprezen-

tantów konsorcjum do ministra handlu, przemys u i robót publicznych 
z X 1871.

17 czerwca 1872 r. król pruski Wilhelm I podpisa  
Towarzystwu Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej akt kon-
cesyjny na budow  i pó niejsz  eksploatacj  linii z Ole-
nicy do Gniezna. Na mocy dokumentu kolej musia a by  

uko czona i oddana do eksploatacji w ci gu trzech lat 
od dnia udzielenia koncesji. O ostatecznym przebiegu jej 
trasy mia  zdecydowa  minister handlu, przemys u i ro-
bót publicznych, do którego nale a o równie  zatwier-
dzenie projektów oraz kosztorysu ca ej linii. Minister 
mia  prawo za da  tak e po o enia drugiego toru oraz 
zbudowania dodatkowych stacji i przystanków, o ile te 
inwestycje zosta yby uznane w Berlinie za niezb dne 
do prowadzenia ruchu. Tradycyjnie spó k  zobowi za-
no tak e do bezp atnego przewozu poczty oraz przesy-
ek pocztowych wraz z personelem pocztowym. Kapita  

akcyjny przedsi biorstwa ustalono na 7,75 mln talarów 
(23,25 mln marek) i od tej kwoty nakazano wp aci  do 
pa stwowej kasy kaucj  w wysoko ci 5%, por czaj c  
zgodn  z harmonogramem realizacj  budowy. Jednak 
co najistotniejsze, w dokumencie zakazano pobierania 
wygórowanej op aty od transportu w gla i koksu, wpro-
wadzono tak e zapis: Od przechodz cych transportów 
towarowych nie b dzie si  pobiera  op aty ekspedycyj-
nej na Ole nicko-Gnie nie skiej kolei elaznej, je eli ani 
pierwotna stacya wysy aj ca ani ostatnia stacya b d ca 
miejscem przeznaczenia towarów nie jest nad t e kolej  
po o on 39. Tego typu zapisów mo na by o si  spodzie-
wa , bowiem alternatywna droga transportu w gla, kok-
su i innych towarów górno l skich, wiod ca z Mys owic 
przez Opole, Wroc aw do Poznania, a dalej Gniezna by a 
eksploatowana przez Towarzystwo Kolei Górno l skiej, 
generuj ce du e zyski dla pa stwowego bud etu. Zatem 
w adze pa stwowe nie by y zainteresowane os abianiem 
monopolistycznej pozycji Kolei Górno l skiej. W kon-
sekwencji, perspektywa du ych zysków z transportu 
w gla oraz towarów z Górno l skiego Okr gu Przemy-
s owego zosta a ju  na wst pie zniweczona zapisami aktu 
koncesyjnego. Co gorsza, równocze nie z koncesj  dla 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej król udzieli  równie  
zezwolenia na budow  Kolei Pozna sko-Kluczborskiej 
(Posen-Kreutzburger Eisenbahn), wiod cej z Poznania 
przez rod  Wielkopolsk , Jarocin, Ostrów Wielkopol-
ski, K pno do Kluczborka. Kluczbork po o ony by  tak e 

39 Amtsbatt der Königlichen Regierung zu Posen/Dziennik urz dowy Królew-
skiej Regencyi w Poznaniu 1872, nr 45 (druk symultaniczny), s. 359–366 
(powy sze informacje i cytat).
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na Kolei Prawego Brzegu Odry, ale znacznie bli ej Tar-
nowskich Gór, co spowodowa o, e transporty górno l -
skiego w gla oraz innych towarów kierowano na Pozna  
i Gniezno ju  w Kluczborku, rezygnuj c z dalszej drogi 
przez Ole nic , tym bardziej e w w z owym Jarocinie 
mo na by o skierowa  poci g do Gniezna tras  Kolei 
Ole nicko-Gnie nie skiej40.

Pomimo tych niesprzyjaj cych okoliczno ci, na zgro-
madzeniach generalnych w dniach 16 maja i 2 wrze -
nia 1872 r. zatwierdzono statut ukonstytuowanego o  -
cjalnie Towarzystwa Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej 
(Oels-Gnesener Eisenbahn-Gesellschaft). Umocowa-
no tak e prawnie Komitet Za o ycielski, sk adaj cy si  
z dotychczasowych cz onków konsorcjum oraz staro-
sty krotoszy skiego Hermanna Gläsera i wrzesi skie-
go Juliusa Feige. Nieco wcze niej, bo ju  16 kwietnia 
1872 r., powierzono budow  linii, na podstawie zatwier-
dzonych projektów, Przedsi biorstwu Budowy Kolei 
F. Plessner i Sp. Spó ka Komandytowa (Baugesellschaft 
für Eisenbahn-Unternehmungen F. Plessner & Comp. 
Kommandit-Gesellschaft)41.

Budowa rozpocz a si  na wiosn  1873 r., a wi c 
okres realizacji inwestycji przypad  na czas kryzysu go-
spodarczego w Rzeszy Niemieckiej, po kilkuletniej pro-
sperity okresu grynderskiego42. Doprowadzi o to szybko 
do problemów  nansowych realizuj cej inwestycj   r-
my Plessnera. Objawi y si  one ju  na pocz tku 1874 r. 
brakiem funduszów na dalsz  budow , co zagrozi o jej 
wstrzymaniem. W zwi zku z tym dyrekcja Kolei podj a 
decyzj  o wyp acie wi kszych nale no ci bezpo rednio 
dostawcom i przedsi biorcom zatrudnionym przy budo-
wie linii, z pomini ciem  rmy Plessnera. Jednocze nie 
przygotowywano si  do przej cia realizacji inwestycji 
przez dyrekcj  Kolei, co wynika o z narastaj cych k opo-
tów generalnego wykonawcy. By o to bardzo ryzykowne, 
bowiem  rmie Plessnera wyp acono ju  60% warto ci 
kapita u zak adowego i ca e przedsi wzi cie grozi o ban-
kructwem. 29 czerwca 1874 r. nadzwyczajne Zgromadze-
nie Generalne Towarzystwa zatwierdzi o nowy kontrakt, 
w którym dyrekcja Kolei z dniem 30 czerwca przej a 
dalsze prowadzenie budowy, a  do jej uko czenia, na 
rachunek przedsi biorstwa Plessnera. Brak rodków  -

40 T. Dohnalowa, Rozwój transportu…, op. cit., s. 175–176.
41 APWr, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, Geschäfts-Bericht der 

Direction der Oels-Gnesener Eisenbahn-Gesellschaft pro 1875 (von 
Betriebseröffnung am 30. Juni bis Ablauf des Jahres), Breslau 1876, s. 5.

42 Ibidem, s. 6.

nansowych za egnano wykupem pozosta ych 40% akcji 
uprzywilejowanych przez nowe instytucje  nansowe, na 
czele których stan o Berli skie Towarzystwo Handlo-
we (Berliner Handelsgesellschaft). Dzi ki pozyskanym 
rodkom dyrekcja Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej, któ-

rej przewodniczy  radca rejencyjny i budowlany Wilhelm 
Grapow, s ynny twórca gmachu Dworca Górno l skiego 
we Wroc awiu (ob. Wroc aw G ówny)43, zdo a a s  nali-
zowa  inwestycj 44. 26 czerwca 1875 r. nast pi  odbiór 
krajowy linii Ole nica – Gniezno na odcinku z Ole nicy 
do Krotoszyna, a 30 czerwca 1875 r. rozpocz to eksplo-
atacj  ca ego szlaku. 4 lipca urz dzono o  cjaln  uro-
czysto  otwarcia linii i w tym dniu zaproszeni go cie 
mogli podró owa  bezp atnie z Gniezna albo Ole nicy 
do Krotoszyna. Z Wroc awia do Ole nicy go ci dowozi y 
specjalne poci gi Kolei Prawego Brzegu Odry, za  z Po-
znania do Gniezna podstawione przez Królewsk  Dyrek-
cj  Kolei Górno l skiej45.

Zaproszeni o  cjele mogli zapozna  si  z przebiegiem 
linii, […] która czy stacj  Ole nica Kolei Prawego 
Brzegu Odry ze stacj  Gniezno Kolei Pozna sko-Toru -
sko-Bydgoskiej, biegnie z niewielkimi odchyleniami – od 
strony Ole nicy – w kierunku pó nocnym, który to kieru-
nek zyskuje przez ostry uk, zaraz po wyj ciu z Ole ni-
cy. Równocze nie przekracza tu wysokim nasypem rzek  
Ole nic  i wiedzie przez bardzo yzne pola a  do Dobro-
szyc, gdzie znajduje si  przystanek, dalej przecinaj c 
wielki las, do Grabowna Wielkiego, z przystankiem, który 
s u y równocze nie po o onemu oko o 3 km na wschód 
miastu Twardogóra, do którego z uwagi na wysokie po-
o enie w terenie nie by o mo na bezpo rednio dotrze . 

Krótko przed t  stacj  kolej osi ga swój najwy szy punkt. 
St d opada przez Bukowice i Kro nice, przy tej ostatniej 
miejscowo ci wzniesiona jest stacja, do Doliny Baryczy, 
przy której po udniowej odnodze zbudowana jest stacja 
dla le cego oko o 2 km na zachód miasta Milicza. Prze-
kraczaj c Barycz przesklepionym mostem o pi ciu prz -
s ach o rozpi to ci 12,5 m, prowadzi dalej do Cieszkowa 
i Zdun, te ostatnie ze stacj , dalej prosto, na Krotoszyn, 
najbardziej znacz ce miasto na linii kolejowej, z ró nymi 
zak adami przemys owymi. Dalej nast puje stacja Ko -
min, wa ne komunikacyjnie miasto, oplecione pi cioma 

43 Szerzej o W. Grapowie zob.: E. Miko ajczak, Wilhelm Grapow [w:] Wro-
c awskie dworce…, op. cit., s. 256–257.

44 APWr, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, Geschäfts-Bericht der 
Direction…, op. cit., s. 5–6.

45 APWr, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, s. 124–128, 131, 146.
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szosami, nast pnie Jarocin, stacja w z owa z Kolej  Po-
zna sko-Kluczborsk , dalej erków. Miasto o tej samej 
nazwie le y w odleg o ci oko o 4,7 km, a pomi dzy erko-
wem i nast pn  stacj  – Mi os aw, zosta a przekroczona 
Warta na najznaczniejszym mo cie z pi cioma prz s ami 
o wietle 41,5 m, dwoma o 21,0 m i sze cioma prz s ami 
zalewowymi o wietle 9,0 m; tutaj jest najni szy punkt 
kolei. Na pó noc od Mi os awia nast puje stacja Wrze-
nia, obok której miasto o tej samej nazwie, uczestnicz ce 

w ywio owym handlu z Rosj , potem przystanek Czer-
niejewo dla po o onego oko o 5 km na zachód miasta 
Czerniejewo, w ko cu Gniezno46.

Otwarta w ko cu czerwca 1875 r. jednotorowa Kolej 
Ole nicko-Gnie nie ska liczy a 161,75 km (21,6 mili), 
a jej budowa trwa a 2 lata i kwarta . Trudno ci  nansowe 
sprawi y, e w chwili oddania linii do eksploatacji wiele 
instalacji oraz obiektów na ca ym szlaku nie by o jesz-
cze uko czonych, a cz  mia a charakter prowizorycz-
ny. Mimo to ca kowita suma wydatków poniesionych 
na budow  do ko ca 1875 r., cznie z wykupem ziemi, 
osi gn a ju  ponad 20,90 mln marek. Po czenie umo -
liwi o lepsze skomunikowanie przygranicznych tere-
nów Królestwa Polskiego (z Ole nicy do Podzamcza na 
granicy z zaborem rosyjskim doprowadzona by a Kolej 
Wroc awsko-Warszawska – Breslau-Warschauer Eisen-
bahn) ze Szczecinem i Hamburgiem, a ponadto prowincji 
pozna skiej ze l sk . Wspólna stacja z Kolej  Prawego 
Brzegu Odry w Ole nicy dawa a natomiast wspomnian  
ju  mo liwo  skrótowej komunikacji Górnego l ska 
z Bydgoszcz  i Toruniem (przez Gniezno), a tym samym 
z po o onymi na wschód oraz pó nocny wschód stacjami 
Ostbahnu. W efekcie, dla tej relacji nast pi o skrócenie 
drogi o 75 km w stosunku do dost pnej dotychczas trasy 
via Wroc aw – Pozna 47.

Na szlaku kolei znalaz o si  14 stacji oraz przystan-
ków, na których ustawiono 13 budynków dworcowych, 
w tym 2 – w Jarocinie i Gnie nie – prowizoryczne. 
W Ole nicy u ytkowano budynek dworca Kolei Prawego 
Brzegu Odry, a w Jarocinie dworzec Kolei Ole nicko-
-Gnie nie skiej by  wspó u ytkowany przez Towarzystwo 
Kolei Pozna sko-Kluczborskiej. W w z owym ju  teraz 
Gnie nie, pomimo istnienia dworca Kolei Górno l skiej, 
musiano zbudowa  w asny. Ponadto na linii wzniesiono 

46 APWr, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, Geschäfts-Bericht der 
Direction…, op. cit., s. 6.

47 Ibidem, s. 6, 14, 18.

14 magazynów towarowych, 5 lokomotywowni z 24 sta-
nowiskami dla parowozów, 8 stacji wodnych z nap dem 
parowym, 32 domy dró ników i wartowników. Dla ta-
boru kolejowego, który w ko cu 1875 r. liczy  25 pa-
rowozów, 48 wagonów osobowych i 456 towarowych, 
w Ole nicy zbudowano warsztaty naprawcze48.

Z uwagi na istotne ró nice terenu, wi kszo  linii 
bieg a nasypami (91,56 km) i przekopami (54,41 km), 
a jedynie 15,79 km przebiega o na równi z terenem. To-
rowisko otrzyma o szeroko  5,5 m i na mostach oraz 
w terenie równym poziomowi linii zosta o przygotowane 
ju  pod drugi tor. D ugo  g ównego toru przelotowego 
wynosi a 161,76 km, a wraz z torami stacyjnymi oraz 
innymi, bocznymi, osi gn a 188,72 km. Najwa niej-
szymi obiektami in ynieryjnymi na szlaku by y 2 mosty: 
na Baryczy i Warcie. Ten pierwszy, pi cioprz s owy, zo-
sta  wykonany w konstrukcji sklepionej, drugi posiada  
ustrój kombinowany. Tworzy o go 5 prz se  stalowych 
po 41,5 m rozpi to ci, 2 stalowe po 21,0 m oraz 6 prz -
48 Ibidem, s. 10, 14.

Fot. 7. Przepust wodny z ok. 1874 r. (km 43,69), znajduj cy si  w pierwot-
nym podtorzu linii Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej (wysoko  3,9 m od dna 
przepustu), w g bi przesuni ty i usypany w pierwszej dekadzie XX w. nasyp 
z torami linii (wysoko  11,15 m od dna przepustu) – fotogra  a z 2010 r.
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Tabela 2. Kilometra  i statystyka najwa niejszych obiektów budowlanych Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej 
w chwili uruchomienia

Linia Ole nica – Gniezno (0,0–161,8 km)
Stacja/

Przystanek
Odleg o  

w km
Km 
linii

Dworzec Magazyn 
towarowy

Lokomotywownia Stacja 
wodna

Budynek 
mieszkalny

Ole nica 0,0 0,0 - 1 1 ? ?
Dobroszyce 9,0 9,0 1 1 - ? ?

Grabowno Wielkie 8,5 17,5 1 1 - ? ?
Kro nice 15,5 33,0 1 1 - ? ?
Milicz 9,0 42,0 1 1 1 ? ?
Zduny 14,5 56,5 1 1 - ? ?

Krotoszyn 7,5 64,0 1 1 - ? ?
Ko min Wlkp. 14,5 78,5 1 1 - ? ?

Jarocin 15,6 94,1 1 1 1 ? ?
erków 12,0 106,1 1 1 - ? ?

Mi os aw 15,4 121,6 1 1 - ? ?
Wrze nia 14,5 136,1 1 1 1 ? ?

Czerniejewo 11,0 147,1 1 1 - ? ?
Gniezno 13,0 160,1 1 1 1 1 1
Razem 160,15 - 13 14 5 8 ?

ród o: Archiwum Pa stwowe we Wroc awiu, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, s. 132, Geschäfts-Bericht der Direction der Oels-Gne-
sener Eisenbahn-Gesellschaft pro 1875 (von Betriebseröffnung am 30. Juni bis Ablauf des Jahres), Breslau 1876, s. 10.

se  ceglanych sklepionych. Oprócz tych mostów na linii 
znalaz o si  138 mniejszych oraz 25 wi kszych przepu-
stów i mostów, a tak e 36 wiaduktów (sklepione, stalowe 
i drewniane)49.

Stacja ko cowa linii z Ole nicy znalaz a si  w Gnie -
nie. Jej rozwi zania techniczne oraz lokalizacja by y roz-
patrywane szczegó owo od pocz tku budowy samej kolei. 
Ju  w marcu 1873 r. ustalono bezpo rednie s siedztwo 
istniej cej stacji Kolei Górno l skiej oraz projektowanej 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej w celu po czenia torów 
obydwu towarzystw i umo liwienia przejazdu poci -
gów z jednej kolei na drug . Minister handlu, przemys u 
i robót publicznych nakaza  ponadto, aby tor nowej linii 
– w obr bie gnie nie skich stacji – poprowadzi  rów-
nolegle i mo liwie najbli ej toru Kolei Górno l skiej, 
ponadto zaznaczy  te , e uk toru przy wej ciu na stacje 
powinien mie  promie  co najmniej 1000 m. Zalecenia 
te mia y na celu nie tylko u atwienie prowadzenia ru-
chu na obu stacjach, ale przede wszystkim maksymalne 
zmniejszenie odst pu pomi dzy torami Kolei Górno l -
skiej i Ole nicko-Gnie nie skiej, przecinaj cymi Szos  
Gnie nie sko-Witkowsk  (Gnesen-Witkower Chaussee), 
pó niejsz  ul. Wrzesi sk  (Wreschenerstrasse) i Witkow-
sk  (Witkowoerstrasse). Pozwoli oby to na ograniczenie 
problemów wynikaj cych z ruchu pieszego i ko owego 
49 Ibidem, s. 7–8.

prowadzonego z Gniezna na po udnie, a tamowanego 
ruchem kolejowym. Zreszt  w adze pa stwowe – korzy-
staj c z okazji – chcia y wymusi , na koszt Towarzystwa 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej, przesuni cie ówczesnej 
szosy i przeprowadzenie jej tunelem pod torem Kolei 
Górno l skiej, czego w ko cu zaniechano50. 14 marca 
1873 r. dyrekcja Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej prze-
kaza a dyrekcji Kolei Górno l skiej projekt swojej stacji 
w Gnie nie w celu sprawdzenia. Mia  on jednak charak-
ter prowizoryczny, bowiem w adze Towarzystwa zacz y 
zabiega  o mo liwo  przed u enia kolei z Gniezna do 
Nak a, co mia o decyduj cy wp yw na ostateczny kszta t 
stacji wraz z lokalizacj  budynków51.

Koncepcja przed u enia Kolei Ole nicko-Gnie nie -
skiej z Gniezna do Nak a, forsowana od 1873 r. przez 
przewodnicz cego dyrekcji tej e kolei, W. Grapowa, 
narodzi a si  prawdopodobnie po udzieleniu koncesji na 
budow  Kolei Pozna sko-Kluczborskiej. By  mo e rów-
nie  w zwi zku z zawi zaniem w marcu 1873 r. przez 

50 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo ministra handlu, prze-
mys u i robót publicznych do rejencji w Bydgoszczy z 14 III 1873; sygn. 
16180, t. 2, pismo prezydenta rejencji bydgoskiej do nadprezydenta pro-
wincji pozna skiej z 7 X 1909, w odpisie do ministra robót publicznych 
z 19 X 1909.

51 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, kopia pisma królewskiego 
radcy budowlanego Plattnera do ministra handlu, przemys u i robót pu-
blicznych z 13 VI 1873.
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w adze powiatów gnie nie skiego, mogile skiego, szu-
bi skiego oraz bydgoskiego komitetu na rzecz budowy 
bezpo redniego po czenia kolejowego z Gniezna do 
Bydgoszczy52. Grapow i inni cz onkowie Towarzystwa 
musieli zdawa  sobie spraw , e zyskowny ruch towa-
rowy z Górnego l ska pójdzie tras  z Kluczborka przez 
K pno do Jarocina, a st d dopiero na Pozna  wzgl dnie 
Gniezno, omijaj c tym samym wi ksz  cz  linii z Ole-
nicy do Gniezna. Dlatego poprawy rentowno ci Kolei 

Ole nicko-Gnie nie skiej upatrywali w jej bezpo red-
nim po czeniu z Królewsk  Kolej  Wschodni  w Nakle. 
W dodatku, wed ug wylicze  Grapowa, trasa z Gniezna 
do Nak a, przy za o eniu, e linia zosta aby poprowa-
dzona po zachodniej stronie Gniezna, liczy a 9,5 mili, 
a z Nak a do Bydgoszczy 3,6 mili, a wi c w sumie za-
ledwie 13,1 mili (ok. 98,7 km). W wypadku wariantu 
obej cia miasta po wschodniej stronie, d ugo  szlaku 
z Gniezna do Bydgoszczy wzros aby do 13,5 mili (ok. 
101,7 km), co i tak by o znacznie krótsz  drog  w sto-
sunku do odcinka Kolei Górno l skiej (Gniezno – Ino-
wroc aw – Bydgoszcz), licz cego ok. 152 km. Pomys  
mia  zatem szans  wp yn  znacz co na potencjalne 
zyski Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej. Problem polega  
jednak na tym, e udzielaj ce koncesji pa stwo pruskie, 
ze wspomnianych ju  wcze niej powodów, nie by o za-
interesowane likwidowaniem monopolu Kolei Górno l -
skiej na obs ug  po czenia z Poznania do Bydgoszczy. 
Zreszt  od 1874 r. prywatne towarzystwo mia o k opoty 
 nansowe, które ostatecznie przekre li y krystalizuj c  

si  ju  od pocz tku lat 70. XIX w. ide  budowy kolei 
z Gniezna do Nak a53. Z analogicznych powodów nie 
uda o si  tak e uzyska  pa stwowego poparcia dla linii 
spinaj cej w sposób bezpo redni Gniezno z Bydgoszcz . 
Trzeba jednak przyzna , e argumentacja o potrzebie 
maksymalnego skrócenia drogi transportu górno l skie-
go w gla (w celu jego potanienia) do Gda ska i Elbl ga, 
a wi c o rodków korzystaj cych masowo z ta szego, bo-
wiem sprowadzanego drog  morsk  w gla angielskiego, 
musia a by  k opotliwa dla w adz w Berlinie54.

Ostatecznie Towarzystwo Kolei Ole nicko-Gnie -
nie skiej wymog o na w adzach pa stwowych budow  
prowizorycznej stacji osobowej wraz z dworcem oraz 
52 APB, Rejencja w Bydgoszczy (1815–1919), sygn. I/1622, k. 4.
53 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-

ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo dyrekcji Towarzystwa 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej do ministra handlu, przemys u i robót 
publicznych z 8 XI 1873.

54 APB, Rejencja w Bydgoszczy (1815–1919), sygn. I/1622, k. 5–7.

najbardziej niezb dn  infrastruktur  techniczno-budow-
lan . Argumentowano to nie tylko brakiem rozstrzygni -
cia w sprawie kolei do Nak a, ale tak e uciekaj cym 
terminem koncesji. Sam Grapow w pi mie do ministra 
handlu, przemys u i robót publicznych nie omieszka  
przywo a  nawet k opotów kolejowego potentata, pi-
sz c: Królewska Dyrekcja Kolei Górno l skiej, która jak 
wiadomo rozpocz a budow  Kolei Pozna sko-Toru sko-
-Bydgoskiej ju  w 1868 roku, je li nie wcze niej, do dzi , 
po up ywie 5 lat nie by a w mocy wyko czy  ca kowicie 
budynku stacyjnego w Gnie nie i na innych stacjach tej-
e linii, podczas gdy ma do dyspozycji najwi ksz  kadr  

ludzi oraz przygotowane przez pa stwo rodki […]55. 
W lutym 1874 r., moc  ministerialnej decyzji, Towarzy-
stwo uzyska o pozwolenie na budow  prowizorycznego 
budynku dworca, z zastrze eniem jednak, e w przysz o-
ci zostanie wzniesiony normalny, murowany dworzec56.

Teren stacji Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej grani-
czy  ze stacj  Kolei Górno l skiej od po udnia i po u-
dniowego zachodu. Znalaz  si  w obr bie dzisiejszego 
zaplecza techniczno-eksploatacyjno-ruchowego stacji 
(parowozownia), zamkni tego od po udnia przebiegiem 
ul. Sk adowej, za  od zachodu wiaduktem im. Ksi dza 
Jerzego Popie uszki. Podstawow  infrastruktur  bu-
dowlan  stacji stanowi y: czterostanowiskowa lokomo-
tywownia wachlarzowa z umieszczon  po zachodniej 
stronie obrotnic , prowizoryczny dworzec, magazyn 
towarowy, stacja wodna z wie  ci nie  oraz niewielki 
budynek mieszkalno-biurowy57.

Hala wachlarzowa lokomotywowni stan a w miejscu 
ob. starszej i mniejszej lokomotywowni wachlarzowej. 
Reliktami parowozowni Towarzystwa jest wschodni, naj-
silniej przebudowany i rekonstruowany fragment mniej-
szej lokomotywowni, a wi c cz  mieszcz ca pó niej 
pomieszczenia warsztatowe oraz socjalne personelu 
lokomotywowni. Obrotnica znajdowa a si  w miejscu 
obecnej, aczkolwiek mia a znacznie mniejsz  rednic . 
Na wysoko ci obrotnicy, ok. 10 m na zachód wzniesiono 

55 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo dyrekcji Towarzystwa 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej do ministra handlu, przemys u i robót 
publicznych z 8 XI 1873.

56 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo kolejowego radcy ko-
misyjnego Górno l skiego Towarzystwa Kolejowego do ministra robót 
publicznych z 25 III 1879.

57 APP, Landeshauptverwaltung, sygn. 466, plany: stacja Kolei Ole nic-
ko-Gnie nie skiej z bocznic  kolejow  do cukrowni, Bromberg 1882 r.; 
plan sytuacyjny stacji Gniezno, Bromberg 1901 r.
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stacj  wodn  z wie  ci nie  (dzi  w tym miejscu znaj-
duj  si  tory wjazdowe z obrotnicy do stanowisk posto-
jowych zachodniej cz ci hali wachlarzowej. Wie a sta a 
zarazem przy po udniowo-wschodnim kra cu po o o-
nego równole nikowo peronu. Kilkadziesi t metrów na 
zachód od stacji wodnej, w miejscu gdzie dzi  wznosi 
si  wie a wodna typu grzybek, zbudowany by  dworzec, 
oparty na planie prostok ta, z centralnymi ryzalitami od 
pó nocy i po udnia. Po stronie pó nocnej graniczy  z pe-
ronem, za  od po udnia otacza  go plac dojazdowy z dro-
g  poprowadzon  w kierunku ob. wiaduktu drogowego, 
wówczas jeszcze Szosy Gnie nie sko-Witkowskiej. 
Nieopodal lokomotywowni, po jej wschodniej stronie, 
sta  budynek mieszkalno-biurowy. Na po udnie od nie-
go wykonano ramp  prze adunkow . Budynek magazy-
nowy ulokowano daleko na wschód od lokomotywowni 
wachlarzowej58.

O architekturze wzniesionych zabudowa  wiadomo 
niewiele, poniewa  – z wyj tkiem stacji wodnej – nie 
uda o si  dotrze  do dokumentacji budowlanej wzgl d-

58 APP, Landeshauptverwaltung, sygn. 466, plan: stacja Kolei Ole nicko-
-Gnie nie skiej z bocznic  kolejow  do cukrowni, Bromberg 1882 r.

nie ikonogra  i. Z materia ów archiwalnych w Berlinie 
wynika, e dworzec posiada  konstrukcj  drewnian , 
by  obiektem podpiwniczonym, a w stre  e nadziemnej 
dwukondygnacyjnym. Wewn trz oprócz pomieszcze  
administracyjnych znajdowa y si  tak e pomieszczenia 
recepcyjne, m.in. poczekalnia III klasy, a tak e restaura-
cja59. Natomiast wie a wodna (stacja wodna), zaprojekto-
wana w 1874 r., by a budowl  opart  na planie prostok ta. 
W przyziemiu mie ci a kocio  parowy, stoj c  maszyn  
parow  oraz pomp  t okow  o nap dzie pasowym. Na 
poddaszu natomiast znajdowa y si  2 prostopad o cien-
ne, nitowane stalowe zbiorniki wody, oparte na kratow-
nicowych d wigarach. Ka dy z nich móg  pomie ci  
maksymalnie niespe na 9 m3 wody60.

Zrealizowana w pierwszej po owie lat 70. XIX w. 
infrastruktura budowlana s siaduj cych ze sob  stacji 
przetrwa a praktycznie bez adnych zmian a  do ko ca 

59 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo kolejowego radcy ko-
misyjnego Górno l skiego Towarzystwa Kolejowego do ministra han-
dlu, przemys u i robót publicznych z 9 IX 1874.

60 APKP Cargo S.A. WZS, plan: Wasserstation für Dampfbetrieb [Bhf. 
Gnesen], Berlin 25 VII 1874.

Fot. 8. Projekt stacji wodnej Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej w Gnie nie (1874 r.)
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istnienia obydwu towarzystw kolejowych jako spó ek 
prywatnych. Co prawda ju  w 1878 r. w adze rejencji 
bydgoskiej przypomnia y Towarzystwu Kolei Ole nic-
ko-Gnie nie skiej o potrzebie likwidacji prowizorycz-
nego dworca i zast pienia go murowanym, ale wobec 
trudnej sytuacji  nansowej spó ki szybko zrezygnowa y 
z nacisków. Okaza o si  bowiem, e w ci gu 1878 r. ze 
stacji w Gnie nie skorzysta o cznie 22 400 osób (przy-
je d aj cy i wyje d aj cy), a wi c dziennie zaledwie 
61 pasa erów, z których 65% stanowili w dodatku po-
dró ni IV klasy. Nik y ruch osobowy na stacji Kolei Ole-
nicko-Gnie nie skiej by  równie  g ównym powodem 

wstrzymania si  przez rejencj  od egzekwowania od To-
warzystwa budowy bezkolizyjnego skrzy owania torów 

z ul. Wrzesi sk 61. O braku podró nych trudno natomiast 
mówi  w odniesieniu do s siedniego dworca Kolei Gór-
no l skiej. Tutaj w 1880 r. z poci gów wysiad o 90 306 lu-
dzi, a wsiad o do nich 91 030 osób. Zatem dziennie przez 
stacj  przewija o si  bez ma a 500 podró nych, czyli nie-
mal 9-krotnie wi cej ni  przez dworzec Kolei Ole nic-
ko-Gnie nie skiej. Do tego dochodzi  jeszcze du y ruch 
towarowy: w 1880 r. przyj to i wyekspediowano niemal 
70 000 t towarów, ponadto przesz o 3300 koni62. Mimo to 
wprowadzane zmiany nie mia y powa niejszego znacze-
nia dla infrastruktury oraz uk adu przestrzennego stacji, 

61 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo kolejowego radcy ko-
misyjnego Górno l skiego Towarzystwa Kolejowego do ministra robót 
publicznych z 25 III 1879.

62 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 
1880, Breslau 1881, Anlage 22.

Mapa 1. Najwa niejsze obiekty budowlane i in ynieryjne stacji Kolei Górno l skiej oraz stacji Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej na podk adzie sytuacyjnym 
stacji z 1901 r. (kre li a ucja Gajda).

Obiekty Kolei Górno l skiej: 
1 – budynek mieszkalny i gospodarczy urz dników kolejowych, 
2 – lokomotywownia wachlarzowa z obrotnic , 
3 – stacja wodna, 

4 – rampa prze adunkowa, 
5 – dworzec, 
6 – magazyn towarowy. 
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cho  niektóre poprawia y standardy jej funkcjonowania. 
Tak by o w 1876 r., kiedy dyrekcja Kolei Górno l skiej 
zdecydowa a si  na pod czenie stacji z dworcem do 
miejskiej sieci gazowej i realizacj  o wietlenia gazowe-
go63. Rok wcze niej zwi kszono natomiast d ugo  torów 
bocznych o 528 m, zbudowano tak e now  studni  uj cia 
stacji wodnej64. Ostatni , wart  odnotowania inwestycj , 
dotycz c  obydwu stacji w okresie dzia alno ci prywat-
nych towarzystw, by a realizacja w 1882 r. bocznicy ko-
lejowej do budowanej wówczas cukrowni. Tor w czony 
zosta  do stacji Kolei Górno l skiej, a dalej przechodzi  
przez stacj  Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej i ul. Wrze-
si sk , aby po jej zachodniej stronie skierowa  si  u-
63 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 

1876, Breslau 1877, s. 10.
64 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn für 

1875, Breslau 1876, s. 43.

kiem na po udnie do cukrowni (tor bocznicy zachowa  
si  cz ciowo do dzi , cho  cukrownia ju  nie istnieje). 
W zwi zku z budow  bocznicy konieczne sta o si  prze-
suni cie nieco na po udnie drogi dojazdowej do dworca 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej, a co gorsza, nast pi o 
kolejne przeci cie kolej  ul. Wrzesi skiej. Przeszyta trze-
ma osobnymi torami na znacznej d ugo ci ulica sta a si  
od tej pory narastaj cym zarzewiem kon  iktów pomi -
dzy w adzami miasta a kolej , bowiem ruch na jedynej 
ju  wówczas drodze wylotowej z Gniezna w kierunku 
po udniowym si  rzeczy uleg  dalszemu utrudnieniu65.

65 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo kolejowego radcy ko-
misyjnego Górno l skiego Towarzystwa Kolejowego do ministra robót 
publicznych z 28 I 1882; APP, Landeshauptverwaltung, sygn. 466, plan: 
stacja Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej z bocznic  kolejow  do cukrow-
ni, Bromberg 1882 r.

Obiekty Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej: 
1’ – budynek magazynowy, 
2’ – dworzec, 3’ – stacja wodna, 
4’ – lokomotywownia wachlarzowa z obrotnic , 

5’ – rampa prze adunkowa, 
6’ – budynek mieszkalny urz dników kolejowych, 
7’ – magazyn towarowy.
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Fot. 11. Projekt dobudowy 12-stanowiskowej hali lokomotywowni (1894 r.)

W wyniku rozbudowy gmachu dworca, do ju  ist-
niej cej bry y dostawiono od wschodu parterowe, nieco 
w sze i ni sze skrzyd o. Jego licowane ceg  elewacje 
pó nocn  i po udniow  przeszyto na sze ciu osiach pe no-
ukowymi otworami okiennymi i drzwiowymi, zaakcen-

towanymi naczó kami; elewacja wschodnia by a lepa. 
Ca o  zwie czy  ceglany fryz kroksztynowy, a dekora-
cja elewacji zosta a rozwi zana wyra nie skromniej od 
starszej cz ci dworca. Wewn trz znalaz a si  du a halowa 
poczekalnia dla podró nych III i IV klasy, z su  tem wspar-
tym na dwóch kolumnach, za  w zachodniej trójtraktowej 
cz ci dobudowy zlokalizowano kuchni  restauratora, wy-
szynk do wietlony z góry wietlikiem dachowym oraz 
du y pokój. W dotychczasowym skrzydle wschodnim 
dawna poczekalnia III klasy zosta a przemianowana na 

poczekalni  I i II klasy, a dawna poczekalnia I i II kla-
sy w dominuj cym masywie centralnym dworca sta a si  
reprezentacyjnym hallem dla podró nych. Pewnych zmian 
w dyspozycji wn trz dokonano równie  w skrzydle zachod-
nim. Rozbudowany w latach 1894–1895 gmach dworca 
przetrwa , z nielicznymi zmianami w uk adzie wn trz, do 
ko ca II wojny wiatowej29. Podczas przebudowy i mo-
dernizacji w latach 1966–1967 r. historyczny dworzec 
zosta  zniszczony, a zast pi a go budowla stanowi ca do 
dzi  jeden z bardziej szpetnych akcentów w zespole sta-
cji30. Budynek szaletu wzniesiono po zachodniej stronie 
dworca, w miejscu, gdzie zmodernizowany i przebudo-

29 AOKDGiK PKP S.A. Oddzia  Gospodarowania Nieruchomo ciami 
w Poznaniu, plan: Empfangsgebäude Gnesen, Bl. 2, Gnesen III 1940.

30 H. Zi ba, Monogra  a Dyrekcji Okr gowej Kolei Pa stwowych w Pozna-
niu. Okres 1945–1992, Pozna  1993, s. 275.
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XIX w. Przedsi wzi cie to poprawi o gospodark  wodn  
stacji, a tym samym umo liwi o dalszy wzrost nat enia 
ruchu. To przyczyni o si  jednak do zaostrzenia kon  ik-
tu pomi dzy miastem oraz innymi podmiotami a kolej  
o budow  bezkolizyjnej przeprawy w biegu ul. Wrze-
si skiej. Dosz o nawet do tego, e w 1898 r. w spraw  
zaanga owa o si  Ministerstwo Wojny oraz Naczelne 
Dowództwo II Korpusu Armijnego, apeluj c do ministra 
robót publicznych o zmobilizowanie Dyrekcji Kolei e-
laznej w Bydgoszczy do opracowania projektów tunelu 
b d  wiaduktu w biegu feralnej drogi36. Rejencyjny rad-
ca budowlany Arthur Schlemm z bydgoskiej Dyrekcji 
do ko ca 1898 r. przygotowa  2 alternatywne projekty 
przeprowadzenia ulicy pod torami kolejowymi37. Pro-

36 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo ministra wojny do 
ministra robót publicznych z 11 III 1898.

37 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Ar-
beiten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo Dyrekcji Kolei 

elaznej w Bydgoszczy do ministra robót publicznych z 18 XII 1898; 
Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und 
dessen Vororten auf das Jahr 1898, Bromberg 1897, s. 167.

blem polega  jednak na tym, e koncepcje Schlemma 
zak ada y budow  tunelu nie w osi ulicy, ale na zachód 
od niej, co powodowa o konieczno  wykonania skr tów 
ulicy w kierunku zachodnim po pó nocnej i po udniowej 
stronie torów. Takiemu rozwi zaniu sprzeciwi  si  ostro 
samorz d Gniezna, odrzucaj c plany i nalegaj c na reali-
zacj  wiaduktu drogowego. Po stronie miasta stan  pre-
zydent rejencji bydgoskiej, który za da  przygotowania 
projektów przeprawy w osi ulicy ponad torami kolejowy-
mi. W zwi zku z tym Dyrekcja w Bydgoszczy opraco-
wa a szkice techniczne wiaduktu i w listopadzie 1900 r. 
przekaza a prezydentowi Alfredowi von Conradowi, aby 
je przes a  samorz dowi Gniezna z równoczesnym da-
niem  nansowego udzia u w przedsi wzi ciu. W odpo-
wiedzi w adze kolejowe us ysza y, e ze wzgl du na inne 
wa ne wydatki miasto nie b dzie partycypowa o  nanso-
wo zarówno w budowie tunelu, jak i wiaduktu. Dlatego 
w lutym 1901 r. prezydent Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy 

Mapa 2. Plan sytuacyjny stacji kolejowej Gniezno w 1901 r. (APP, Landeshauptverwaltung, sygn. 466)
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Fot. 15. Kolejowa stacja pomp w Dalkach z ko ca lat 90. XIX w. (fotogra  a z 2009 r.)
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Carl Naumann (pe ni  t  funkcj  w latach 1898–1903)38 
pisa  do ministra robót publicznych: Na podstawie tego 
rezultatu s dzimy zatem, e ca  spraw  trzeba rozwa-
y , i o ile Wasza Ekscelencja nie naka e nam inaczej, 

nie b dziemy podejmowa  w tej materii adnych dalszych 
kroków39. W Berlinie przyj to punkt widzenia bydgoskiej 
Dyrekcji Kolei, a kwestia budowy bezkolizyjnego skrzy-
owania ust pi a wkrótce miejsca znacznie wa niejszym 

problemom techniczno-ruchowym gnie nie skiego 
w z a.

Ju  od prze omu XIX i XX w. na stacji borykano 
si  z narastaj cym sukcesywnie problemem braku to-
rów postojowych, a rosn ce nat enie ruchu towarowe-
go (w szczególno ci przewozu górno l skiego w gla) 
prowadzi o do coraz cz stszego powstawania zatorów. 
W pierwszych latach XX w. sytuacj  pogorszy o dodat-
kowo wprowadzenie do masowej eksploatacji nowego 
typu wagonów – odkrytych wagonów towarowych typu 
„O” (O-Wagen). By y to wagony dwuosiowe o adowno-
ci 15–20 t, w wersji przeznaczonej do transportu w gla 

i koksu (w glarki), wyposa one dodatkowo w stalowe, 
uchylne burty40. Do tego dosz y jeszcze prowadzone 
na niespotykan  wcze niej skal  przewozy towarów 
i w efekcie niezliczone stacje w ca ych Prusach, w tym 
i Gniezno, zosta y dos ownie zakorkowane. Dlatego 
podczas wizyty w Gnie nie komisarzy ministerialnych 
w pierwszej po owie 1903 r. zalecono natychmiastowe 
opracowanie planów rozbudowy uk adu torowego stacji 

38 Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und 
dessen Vororten auf das Jahr 1900, Bromberg 1899, s. 139; [K.]. Born, 
Die Entwicklung…, op. cit., „Archiv für Eisenbahnwesen”, Berlin 1911, 
s. 1461.

39 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 2, pismo Dyrekcji Kolei elaz-
nej w Bydgoszczy do ministra robót publicznych z 25 II 1901.

40 F. Kreutz, Handbuch für den Wagenaufsichtsdienst, Essen [192?], s. 557, 
573; L. Stockert, Handbuch des Eisenbahnmaschinenwesens, Berlin 
1908, s. 99–101.

Fot. 16. Rysunek techniczny pruskiego wagonu typu „O”, o adowno ci 15 t, w wersji z drewnianymi burtami

wraz z nastawniami, umo liwiaj cymi scentralizowa-
nie systemu ruchu kolejowego. G ówn  przyczyn  by y 
wspomniane w a nie wagony typu „O”. Okaza o si  bo-
wiem, e w rejonie ograniczonym liniami kolejowymi 
Gniezno – Nak o, Nak o – Bydgoszcz – Che m a – Ko-
walewo Pomorskie i Gniezno – Inowroc aw – Toru  – 
Kowalewo Pomorskie znajduje si  a  11 cukrowni, które 
podczas kampanii buraczanej wykorzystuj  od 900 do 
1500 nowego typu wagonów. Urz dnicy Dyrekcji Kolei 

elaznej w Bydgoszczy pisali wr cz, e: ca y okr g jest 
wype niony wagonami typu „O”. Uzasadniaj c dalej po-
trzeb  rozbudowy uk adu torowego w Gnie nie, infor-
mowali Berlin: Jak tylko nast pi wstrzymanie odp ywu 
wagonów typu „O” na Górny l sk, natychmiast kilka 
wi kszych stacji po o onych w okr gu, jak Bydgoszcz, 
Inowroc aw, Toru  i Gniezno jest znowu przepe nione, 
poniewa  stacje po rednie z powodu ca kowitego wyko-
rzystania ich torów, nie mog  przetrzymywa  wagonów, 
wypychaj c je raczej do wymienionych wi kszych stacji. 
W takim po o eniu oprócz Torunia znajduje si  najcz -
ciej Gniezno, bowiem na t  stacj  odsy ane s  wagony 

ze stacji na liniach Inowroc aw – Gniezno, Inowroc aw – 
Damas awek i Nak o – Damas awek – Gniezno. Gniezno 
jest zatem przepe nione wagonami „O”, w szczególno ci 
kiedy wstrzymanie na o y si  na woln  niedziel ; wów-
czas ruch manewrowy nie jest prowadzony normalnie 
i nie mo na odprawia  planowo poci gów towarowych. 
Dlatego w czerwcu 1903 r. wyst piono do ministra robót 
publicznych o przyznanie 256 000 marek na inwestycj , 
która mia a obejmowa : budow  dwóch torów postojo-
wych (nr 41 i 42) za sum  56 000 marek, budow  nastawni 
i wykonanie systemu scentralizowanego zabezpiecze-
nia ruchu kolejowego (104 500 marek), budow  innych 
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mniej istotnych torów (95 500 marek)41. W Minister-
stwie Robót Publicznych zdecydowano jednak zasi gn  
opinii rzeczoznawcy, która brzmia a mniej alarmuj co 
od pisma bydgoskiej Dyrekcji. W ekspertyzie z listopada 
1903 r. rzeczoznawca Michalke informowa  Ministerstwo, 
e wykonanie torów postojowych dla pró nych wagonów 

„O” nie jest konieczne, bowiem w mi dzyczasie Gniezno 
zosta o odci one, a poprawiony rozk ad jazdy spowo-
duje dalsze u atwienie ruchu na stacji. Odci enie w z a 
sta o si  mo liwe dzi ki zwi kszeniu liczby poci gów 
bezpo rednich pomi dzy Górnym l skiem a Prusami 
Wschodnimi, a tak e dzi ki rozbudowie torów postojo-
wych na Górnym l sku. Specjalista zauwa y  jednak, 
e najwi cej problemów sprawiaj  poci gi przybywaj ce 

od popo udnia do wieczora z kierunku Inowroc awia, bo-
wiem nie s  odprawiane dalej do Jarocina albo na Górny 

l sk. To powodowa o gromadzenie si  wieczorem sk a-
dów towarowych oraz pustych wagonów typu „O” i tym 
samym tarasowanie cz ci torów rozrz dowych oraz 
wjazdowych. Dlatego sugerowa  porozumienie Dyrekcji 
w Bydgoszczy z Dyrekcj  w Poznaniu w celu skorelo-
wania rozk adów jazdy, umo liwiaj cych ograniczenie 
postoju poci gów w Gnie nie i odprawianie ich bezpo-
rednio na Górny l sk przez Jarocin albo drog  okr n  

przez Pozna  i wroc awski Brochów42.
Rzeczywisto  szybko skorygowa a optymistyczny 

ton ekspertyzy Michalkego, bowiem od prze omu 1903 
i 1904 r. problemy z poci gami towarowymi stawa y si  

41 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 2, pismo Dyrekcji Kolei elaz-
nej w Bydgoszczy do ministra robót publicznych z 22 VI 1903 (powy -
sze cytaty i informacje).

42 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 2, odpis opinii rzeczoznawcy 
Michalkego do ministra robót publicznych z 1 XI 1903.

Fot. 17. Rysunek techniczny pruskiego wagonu typu „O”, o adowno ci 15 t, w wersji ze stalowymi burtami (w glarka)

coraz bardziej uci liwe. Nie czekaj c na dalsze rozstrzyg-
ni cia, w pierwszej po owie 1904 r. Dyrekcja w Byd-
goszczy opracowa a szczegó owy projekt rozbudowy 
gnie nie skiej stacji towarowej. Jednocze nie 2 czerwca 
1904 r. w Poznaniu zorganizowano narad  przedstawi-
cieli Dyrekcji Kolei elaznych z Bydgoszczy, Gda ska, 
Katowic, Poznania i Wroc awia. Ustalono i stwierdzono 
na niej, e: 1) w razie wyst pienia zatorów w ruchu po-
ci gów w Gnie nie, sk ady towarowe b d  odprawiane 
do Chojnic, a st d przez Pi  do Poznania (pozna ska 
Dyrekcja zastrzeg a jednak, e zgadza si  na takie roz-
wi zanie jedynie do jesieni, bowiem pó niej rozpocznie 
si  przebudowa stacji w Poznaniu); 2) aby ograniczy  
maksymalnie prace manewrowe w Gnie nie, Dyrekcja 
w Katowicach zobowi za a si  zmieni  regulamin prze-
wozowy dla ci kich sk adów dalekobie nych, tak aby 
dodatkowe frachty do stacji Gniezno Wschód (Gnesen 
Ost, ob. Gniezno Winiary) i przechodnie by y dozwolo-
ne jedynie przy wybranych poci gach, natomiast bez-
wzgl dnie nie przy sk adach prowadzonych przez Toru  
i Bydgoszcz; 3) zmiany w dotychczasowym systemie 
u ywania wagonów do buraków uznano za niemo liwe, 
ale przypisanie im na obci onych liniach krótszych od-
cinków obs ugi mia o przyczyni  si  do lepszego obie-
gu wagonów (przy tej okazji przedstawiciel Dyrekcji 
katowickiej zauwa y , e odsy anie pró nych wagonów 
„O” na Górny l sk, praktykowane od kilku lat przez 
bydgosk  Dyrekcj , nie daje adnych skutków); 4) za 
bardzo po dane, w interesie racjonalnego prowadzenia 
ruchu na gnie nie skiej stacji, uznano wykonanie kilku 
torów rewizyjnych, ale dla ich du ej liczby nie znale-
ziono uzasadnienia z uwagi na olbrzymi  odleg o  od 
zag bia w glowego i bardziej sensown  budow  grup 
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W dniu 21 marca 1920 r. w Gnie nie odby o si  
zgromadzenie cz onków dzia aj cego na stacji w okre-
sie zaboru Stowarzyszenia Kolejarzy (Eisenbahnverein 
Gnesen) zrzeszaj cego polskich i niemieckich pracow-
ników kolejowych w z a. Przy licznym udziale cz onków 
zagaja dotychczasowy prezes p. radca Hansen w j zyku 
niemieckim posiedzenie i przemawia w krótkich, lecz 
j drnych s owach, nawo uj c do jedno ci, solidarno ci 
i kole e stwa, wspominaj c i  urz dnik niemiecki su-
miennie sprawowa  swoj  s u b , cho  wrogie uczucia 
polityczne go nieraz przejmowa y, i yczy  nam wycho-
wania sobie równie  pilnych, punktualnych i sumiennych 
urz dników, poniewa  urz dnicy niemieccy opuszczaj  
z dniem 1 kwietnia kraj Polski [sic!]. Do obj cia zarz -
du prowizorycznego mówca prosi proponowa  jednego 
z obecnych. Proponowano p. Bernaciaka, który urz d 
ten przyjmuje, dzi kuj c dotychczasowemu zarz dowi 
za dzia alno  owocn  w j zyku niemieckim, prosz c 
obecnych do uczczenia dotychczasowego zarz du przez 
powstanie z miejsc, co si  dzieje. Potem in ynier pan 
Wieczorek zabiera g os i dzi kuje tak e dotychczasowe-
mu prezesowi, który u ciskiem r ki egna si  z p. Wie-
czorkiem i uk onem z wszystkimi obecnymi, opuszczaj c 
sal , a z nim opuszczaj  tak e sal  cz onkowie narodowo-
ci niemieckiej. Teraz odzywa si  prowizoryczny zarz d 

w j zyku polskim, nawo uj c zebranych, aby sobie ka dy 
s owa wypowiedziane przez pana Hansena jako cudzo-
ziemca zachowa  w pami ci, które to by y „Jedno  czyni 
nas silnymi” to ma by  nasza najlepsza spu cizna, któr  
zostawili nam cz onkowie narodowo ci niemieckiej1.

W ten sposób po 48 latach niemieckiej administracji 
powsta  w 1872 r. stacj  Gniezno zbli a  si  dzie  obj cia 
jej polskim zarz dem kolejowym. 1 kwietnia 1920 r. by  
zarazem terminem przekazania administracji kolei w ca-
ej Wielkopolsce w polskie r ce. Jednocze nie nast pi a 

likwidacja dawnej Królewskiej Dyrekcji Kolei elaznej 
w Bydgoszczy, a w Poznaniu Królewska Dyrekcja Kolei 

elaznej zosta a przemianowana na Dyrekcj  Kolei Pa -
stwowych w Poznaniu, pó niejsz  Dyrekcj  Okr gow  
Kolei Pa stwowych Pozna . Zosta a ona przej ta przez 

1 PKP PLK SA, Izba pami ci w Poznaniu, Protokolarz Eisenbahnverein 
Gnesen/Stowarzyszenia Kolejarzy Gniezno, protokó  z 21 III 1920. 

3. Okres mi dzywojenny

Ministerstwo Kolei elaznej, wydzielone z Ministerstwa 
Komunikacji. Kierownictwo Dyrekcji powierzono pierw-
szy raz Polakowi, in . Bogumi owi Dobrzyckiemu, któ-
ry pruskim wzorem otrzyma  tytu  prezesa (spolszczona 
wersja prezydenta) Dyrekcji. Notabene nowo powsta a 
Dyrekcja ca  swoj  struktur  organizacyjn  odwzorowy-
wa a dawn  prusk . Na czele sta  prezes, wspierany przez 
wiceprezesa. Dalej utworzono wzorowane na prusko-he-
skiej administracji kolejowej wydzia y (decernaty), któ-
rymi kierowali posiadaj cy bardzo szerokie uprawnienia 
decyzyjne, bowiem dzia aj cy w imieniu prezesa, dy-
rektorzy (decernaci). Dyrekcja utrzyma a zatem system 
wydzia owy, sk adaj cy si  z wydzia ów: ruchu, obrotu 
handlowego, mechanicznego, drogowego, osobowego. 
W terenie administracj  sprawowa y podleg e prezesowi 
Dyrekcji urz dy (oddzia y): Ruchu, Obrotu Handlowego, 
Maszynowy i Warsztatowy2.

W zwi zku z likwidacj  bydgoskiej Dyrekcji, Gniezno 
zosta o administracyjnie podporz dkowane Dyrekcji Ko-
lei Pa stwowych w Poznaniu. Na stacji znalaz y miejsce 
siedziby praktycznie wszystkich urz dów: Urz d Ruchu 
VI – Gniezno, Urz d Obrotu Handlowego i Urz d Ma-
szynowy, zarz dzaj cy m.in. Parowozowni  Gniezno3. 
Skupienie kilku urz dów kolejowych nie powstrzyma o 
jednak sukcesywnej degradacji stacji, post puj cej w ci -
gu dwudziestolecia mi dzywojennego, cho  w pierwszych 
latach po w czeniu Wielkopolski do II Rzeczypospolitej 
Gniezno pozostawa o w dalszym ci gu bardzo wa nym 
w z em kolejowym. Pod pewnym wzgl dem wa niej-
szym mo e nawet ni  w okresie zaboru, bowiem w a nie 
t dy wiod a wytyczona jeszcze w czasie rozbiorów tra-
sa kolejowa do Warszawy, teraz komunikuj ca stolic  
województwa pozna skiego – Pozna  ze stolic  kraju 
– Warszaw  (Pozna  – Gniezno – Toru  – Ot oczyn – 
Aleksandrów Kujawski – owicz – Warszawa). Status 
stacji bior cej udzia  w obs udze komunikacji kolejowej 
pomi dzy Poznaniem i Warszaw  trwa  jednak krótko. 
Sta o si  tak w wyniku podj tej ju  w 1919 r. budowy 
111-kilometrowego odcinka toru pomi dzy Strza kowem 
2 H. Zi ba, Monogra  a Dyrekcji Okr gowej Kolei Pa stwowych w Pozna-

niu. Okres do roku 1945, Pozna  1989, s. 70–77; Dziesi ciolecie Pol-
skich Kolei…, op. cit., s. 46. 

3 H. Zi ba, Monogra  a Dyrekcji Okr gowej Kolei Pa stwowych w Pozna-
niu. Okres do roku 1945, Pozna  1989, s. 77.
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Wielkopolski (rozbudowy podj te w 1942 r.). W samym 
Poznaniu w 1942 r. zrealizowano jedynie dyspozytor-
ni  lokomotywowni, ale w latach 1943–1944 powsta a 
olbrzymia lokomotywownia prostok tna. Ponadto w de-
cernacie dr. Faeklera zaprojektowano niezwykle istotne 
dla sprawnego funkcjonowania parowozowni kot ownie 

Fot. 43. Wizja architektoniczna elewacji zachodniej warsztatów naprawy wagonów (1940 r.)

Fot. 44. Wizja architektoniczna elewacji wschodniej warsztatów naprawy wagonów (1940 r.)

centralnego ogrzewania. Tego typu obiekty powsta y 
w Gnie nie, Inowroc awiu, Kutnie, Lesznie i Ostrowie 
Wielkopolskim21. Kadra techniczna specjalisty z Linzu 
przygotowa a te  projekty nowych uj  wody ze stacjami 

21 BA, B-L, Reichsverkehrministerium/Anh. I Sammlung Sarter, sygn. R.5 
Anh. I/78, pismo dr. Faeklera do W. Kleina z Dyrekcji Kolei Kolonia 
z 3 IX 1952.
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Fot. 46. Wizja architektoniczna elewacji pó nocnej i wschodniej kolejowej elektrowni (1940 r.)

Fot. 45. Wizja architektoniczna elewacji pó nocnej warsztatów naprawy wagonów (1940 r.)

pomp wodoci gów kolejowych dla nast puj cych stacji: 
Gniezno (8 km ruroci gu t ocznego), Inowroc aw (8 km), 
Jarocin (14 km), Kalisz (4 km), Konin (3 km), Pozna  
(4 km), ponadto plany kilku wie  wodnych, zbudowa-
nych m.in. w Inowroc awiu, Kaliszu i Koninie22.

22 BA, B-L, Reichsverkehrministerium/Anh. I Sammlung Sarter, sygn. R.5 
Anh. I/78, pismo W. Preussa do W. Kleina z Dyrekcji Kolei Kolonia 
z 1 IX 1952.

Trudno si  zatem dziwi , e przy tak rozleg ych zada-
niach w pozna skiej Dyrekcji nast powa y opó nienia. 
Zniecierpliwione nimi Ministerstwo Komunikacji Rzeszy 
8 grudnia 1940 r. skierowa o do RBD Posen pismo w spra-
wie projektów inwestycji obj tych programem „Otto”. 
Ministerialny urz dnik Meilicke pisa : Dla zarz dzonego 
w lipcu t. r. przeprowadzenia rozszerzonego programu 
„Otto”, do tej pory nie przed o ono – do zatwierdzenia 
wzgl. przygotowania rodków – adnego projektu. Kiedy 
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Olbrzymie rodki  nansowe oraz ludzkie i technicz-
ne, które przeznaczano na realizacj  inwestycji w ramach 
planu „Otto” sprawi y, e gigantyczne roboty s u ce zu-
pe nemu przekszta ceniu gnie nie skiego w z a wyko-
nano zaledwie w ci gu trzech lat (1941–1943). Wed ug 
kosztorysu, przygotowanego ostatecznie ju  w trakcie 
modernizacji – 7 wrze nia 1942 r. – przedsi wzi cie po-
ch on o kolosaln  kwot  22,5 mln marek Rzeszy39. Do 
realizacji zaplanowanych robót wykorzystywano znane 
 rmy budowlane Niemiec, jak np. Philipp Holzmann 

A.-G.; zlecenia otrzymywa y tak e przedsi biorstwa lo-
kalne, np. Fritz Schneider Hoch- Tief- und Strassenbau, 
a ponadto dolno l ska  rma: Julius Schallhorn Tiefbau 
z G ogowa. Korzystano równie  z pracy przymusowej40. 
Do ci kich robót torowych zaprz gni to m.in. ydów 

z Kutna, dla których w lecie 1941 r. na Konikowie utwo-
rzono specjalny obóz przej ciowy41. Z ich pracy korzy-
sta a w a nie od lata 1941 r., m.in. zaanga owana przez 
Biuro Budowy Kolei Rzeszy Gniezno do wykonania 
podtorza i torowisk, znana wówczas w wiecie  rma – 
koncern budowlany Philipp Holzmann A.-G. z Frank-
furtu nad Menem42. Tomasz Tomkowiak podaje, e przy 
rozbudowie w z a pracowa o ok. 100–300 ydów, ale – 
z uwagi na wielko  stacji – nale y przyj  co najmniej t  
ostatni  liczb 43. Wydaje si  niemal pewne, e to w a nie 
39 BA, B-L, Reichsverkehrministerium/Anh. I Sammlung Sarter, sygn. 

R.5 Anh. I/79, Kostenanschlag für den Ausbau des Bahnhofs Gnesen, 
Posen 7 IX 1942, s. 1.

40 T. Tomkowiak, Tajemnice…, op. cit., s. 67–68; informacja o  rmie Ju-
liusa Schallhorna podana na podstawie inskrypcji wyrytej w betonowej 
p ycie na rampie prze adunkowej: J. Schallhorn Glogau. P. Friedrim 
31.7.1942.

41 T. Tomkowiak, Tajemnice…, op. cit., s. 117–120; A. Zió kowska, Obozy 
pracy…, op. cit., s. 68.

42 M. Pohl, Philipp Holzmann – Geschichte eines Bauunternehmens 1849 
– 1999, München 1999, s. 269. 

43 T. Tomkowiak, Tajemnice…, op. cit., s. 31.

Fot. 52. Inskrypcja wyryta przez pracownika  rmy J. Schallhorn z G ogo-
wa na betonowej p ycie na rampie – jedyny znaleziony na stacji datowany 
lad rozbudowy w ramach programu „Otto” (fotogra  a z 2010 r.)

dla nich zbudowano, jak to uj to w kosztorysie: ze wzgl -
dów socjalno-politycznych, 3 baraki (ka dy dla 80 ludzi), 
1 barak dla 40 i 1 dla 30 ludzi (w sumie dla 310 osób). 
Oprócz ydów, do prac  zycznych zaanga owano tak-
e Polaków, a funkcje dozoruj ce pe ni  liczny personel 

niemiecki. Niemiecka kadra techniczna zak ada a, e wy-
konanie ca ego zakresu robót na stacji, cznie z realiza-
cj  nowego systemu wodoci gowego, wyniesie 768 000 
dniówek ( redni  p ac  za dniówk  ustalono na 1,25 mar-
ki, zatem ca o  osi gn a 960 000 marek). Przeliczaj c 
na pe ne 3 lata robót, daje to dzienne zatrudnienie ponad 
700 ludzi, nie wspominaj c zupe nie o wykonuj cych 
darmowo prace robotnikach przymusowych. Wydaje si , 
e bez ryzyka najmniejszego b du mo na przyj , i  

ca kowite zatrudnienie przy rozbudowie stacji Gniezno 
i przynale nych temu robotach dochodzi o rednio do 
1000 osób dziennie44. Mimo intensywnego wykorzysta-
nia potencja u ludzkiego, niewyobra alne prace ziemne 
wymaga y jednak przede wszystkim u ycia na olbrzymi  
skal  nowoczesnego sprz tu ci kiego, m.in. koparek, 
spychaczy, walców, d wigów itd. To dlatego czasoch on-
ne roboty torowe zlecano m.in. koncernowi Philippa 
Holzmanna, dysponuj cemu nowoczesnym i olbrzymim 
parkiem maszynowym, a wi c gwarantuj cemu ich szyb-
kie i sprawne wykonanie45.

Rozbudowa gnie nie skiego w z a rozpocz a si  
w 1941 r., prawdopodobnie ju  na wiosn , a najpó niej 
w lecie, i by a prowadzona przez Biuro Budowy Kolei 
Rzeszy Gniezno, w pierwszej fazie by  mo e pod kie-
rownictwem in . Rothenpielera, którego podpisy akcep-
tuj ce znajduj  si  na wielu projektach. Z pewno ci  
ju  w latach 1941–1942 zrealizowano wi kszo  prac 
budowlanych przy obiektach wznoszonych na terenie 
parowozowni. Przy u yciu milionów cegie  powsta y 
wówczas m.in.: budynek socjalny dla pracowników pa-
rowozowni (210 000 marek), w pe ni zmechanizowana 
kot ownia centralnego ogrzewania dla obiektów parowo-
zowni (300 000 marek), elektrownia kolejowa wraz z in-
stalacj  o wietlenia zewn trznego stacji (579 000 mk), 
kompleks warsztatów naprawy wagonów (490 000 mk), 
hala napraw lokomotyw wraz z suwnic  o no no ci 5 t 
(180 000 mk), budynek warsztatu napraw lokomotyw 
(265 000 mk) i wreszcie najdro sza budowla w ramach 

44 BA, B-L, Reichsverkehrministerium/Anh. I Sammlung Sarter, sygn. R.5 
Anh. I/79, Kostenanschlag für den Ausbau des Bahnhofs Gnesen, Posen 
7 IX 1942, s. 63–65.

45 Ibidem, s. 5 i in.
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Fot. 56. Spalinowy agregat pr dotwórczy Modaag z 1943 r. w stacji pomp w Jankowie Dolnym (fotogra  a z lat 50. XX w.)

Fot. 57. Nowoczesny uraw wodny z przegubowym r kawem, zainsta-
lowany w obr bie kana u oczystkowego w zespole ci gu technicznego 
obrz dzania lokomotyw (fotogra  a z lat 50. XX w.)

mechanicznego warsztatów naprawy lokomotyw oraz 
wagonów, elektryczne nap dy zautomatyzowanego sys-
temu podawania w gla do palenisk kot ów CO, monta  
elektrycznych obrotnic i przesuwnicy wagonów, kom-
pletnie zelektry  kowane wyposa enie techniczne ci gu 
technicznego obrz dzania parowozów, wprowadzenie 
o wietlenia elektrycznego w obr bie ca ego w z a itd. 
Tym samym pobór mocy na stacji by  zbyt du y, aby 
sprosta o mu dotychczasowe ród o energii, jakim by a 
miejska elektrownia. Dlatego te  w ramach innego wiel-
kiego programu – realizowanej planowo przez spó k  
elektry  kacyjn  Elektrownie Okr gu Warty S.A. (Elek-
trizitätswerke Warthegau A.-G. – ELWAG) elektry  kacji 
okr gowej – w 1941 r. zbudowano energetyczn  lini  
napowietrzn  15 kV z Pako ci przez Mogilno, Trzemesz-
no do Arkuszewa i Gniezna. Przy okazji tej inwestycji 
do linii kablowej pod czono te  kolejowe trafostacje51. 
O rozmiarze przedsi wzi cia na stacji mo e wiadczy  
fakt, e zbudowano a  3 trafostacje z rozdzielniami wy-
sokiego (dzi  redniego) i niskiego napi cia. Trafostacje 
z przetwornicami i rozdzielniami powsta y: na terenie 
parowozowni, w budynku elektrowni kolejowej (Tra-

51 H. Kiereta, K. Dolata, Historia Rejonu Dystrybucji Wrze nia, Wrze nia 
2003, s. 37.
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dacj  i dewastacj , spowodowan  wy czeniem kilku bu-
dynków z eksploatacji. Na stacji zachowa a si  równie  
zdecydowana wi kszo  nastawni, w tym unikatowa 
konstrukcyjnie i architektonicznie nastawnia „Gn-A” 
z okresu zaborów. Dwie spo ród istniej cych nastawni s  
zrujnowane, jednak szczególnie istotny jest fakt, e 
w przeciwie stwie do wielu innych nastawni z czasów II 
wojny wiatowej, których ceglane elewacje na prze omie 
XX i XXI w. tynkowano i malowano, w Gnie nie mamy 
zespó  obiektów o oryginalnej, ceglanej fakturze. W od-
niesieniu do ca ej stacji, na uwag  zas uguje tak e utrzy-
manie wszystkich budynków mieszkalnych, ilustruj cych 
doskonale ewolucj  w kolejowym budownictwie miesz-
kaniowym od lat 70. XIX w. a  po wybuch I wojny wia-
towej. To szczególnie cenny i czytelny element 
gnie nie skiego w z a. Reasumuj c mo na przyj , e 
stopie  kompletno ci infrastruktury budowlano-in ynie-
ryjnej, funkcjonuj cej na terenie ca ej stacji w chwili 
ko ca II wojny wiatowej, obecnie wynosi pomi dzy 80 
a 90%, przy czym w obr bie wybranych subzespo ów 
kszta tuje si  na poziomie niemal 100%. Dzi  trudno zna-
le  nie tylko w Wielkopolsce, ale i ca ym kraju drug  
du  stacj  kolejow  dysponuj c  tak wysokim stopniem 
utrzymania zabytkowej infrastruktury kolejowej. Walory 
zabytkowe stacji podkre la tak e bardzo wysoki stopie  
zachowania substancji zabytkowej. Wydaje si , e stano-
wi to bezpo rednie nast pstwo inwestycji budowlanych 
przeprowadzonych w okresie II wojny wiatowej, a wi c 
realizacja obiektów stosunkowo nowoczesnych, jak na 
eksploatowan  jeszcze dzi  przez PKP infrastruktur . Do 
tego nale y uwzgl dni  stosowanie dobrych wzgl dnie 
bardzo dobrych materia ów budowlanych. W konse-
kwencji powsta e wówczas obiekty jeszcze d ugo po II 
wojnie wiatowej znamionowa y nie tylko nowoczesne 
rozwi zania techniczne, ale tak e bardzo dobry stan tech-
niczny. Dlatego w okresie PRL-u i czasach najnowszych 
nie dokonywano praktycznie adnych ingerencji w sub-
stancj  budowlan  oraz architektur  budynków. Zmiany 
wprowadzano jedynie incydentalnie, a dotyczy y najbar-
dziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych budyn-
ków wzgl dnie by y powodowane zmieniaj cymi si  
potrzebami technologicznymi, np. elektry  kacj  stacji. 
W hali napraw wagonów drewniane bramy wjazdowe za-
st piono stalowymi, bramy wjazdowe wymieniono tak e 
cz ciowo w obu lokomotywowniach, ale w 12-stanowi-
skowej hali wachlarzowej z ko ca lat 80. XIX w. prze-

trwa y w bardzo dobrym stanie oryginalne – drewniane 
z przeszkleniem z okresu budowy, co stanowi zupe ny 
ewenement. Jednym z bardziej dotkni tych – w zakresie 
stolarki – powojennymi przeobra eniami budynków sta a 
si  noclegownia, w której wymieniono ca  stolark  
okienn  i drzwiow  (zewn trzn ) bez zachowania do-
tychczasowych podzia ów. Stolark  okienn  wymienio-
no tak e w dyspozytorni lokomotywowni, ale tutaj 
powielono tradycj  materia ow , a nawet specy  czny, 
niezwykle nowoczesny uk ad skrzyde  okiennych. Okna 
i drzwi wymieniono w ostatnich latach równie  w eks-
ploatowanych nastawniach, przy czym w nowej stolarce 
okiennej powielono pierwotne podzia y. Proces usuwania 
oryginalnych okien jest tak e silnie zauwa alny w bu-
dynkach, mieszkalnych, tutaj obserwuje si  równie  zja-
wisko likwidowania starych drzwi wewn trznych, co 
jednak jest powszechnym i bardzo trudnym do opanowa-
nia procesem w obiektach o funkcjach mieszkalnych. 
Z drugiej jednak strony zachowa a si  pierwotna stolarka 
okienna stalowa typu przemys owego w halach lokomo-
tywowni czy wie y wodnej typu grzybek, a w takich bu-
dynkach, jak: warsztat napraw lokomotyw, budynek 
socjalny parowozowni, kot ownia CO, elektrownia kole-
jowa, kompleks warsztatów naprawy wagonów, maga-
zyn materia owy, magazyn wyposa enia wojskowego 
itd. utrzymano oryginaln  stolark  drewnian . Wewn trz 
budynków nie wymieniano, z nielicznymi wyj tkami, 
stolarki drzwiowej. Co wi cej, praktycznie wszystkie hi-
storyczne budynki posiadaj  oryginalne wi by dachowe 
(wyj tkowe pozostaj  zmiany drewnianych kratownic na 
stalowe w hali wachlarzowej z lat 90. XIX w. i 40. XX w.) 
oraz pokrycia dachu, gdy  nieszczelno ci w ceramicz-
nym pokryciu usuwano uzupe niaj c wzgl dnie przek a-
daj c dachówk  i tym samym nie oszpecono gnie nie skiej 
stacji tak powszechnie stosowan  blachodachówk  czy 
eternitem. We wn trzu budynków zachowywano histo-
ryczn  dyspozycj  pomieszcze , oryginalne schody czy 
posadzki, a w warsztatach naprawy lokomotyw do dzi  
mo na st pa  po d bowej kostce, czytelnej zreszt  rów-
nie  w obwodzie wielu kana ów postojowych lokomotyw 
w halach wachlarzowych. Cz  otworów okiennych 
w budynku socjalnym, elektrowni kolejowej – a w cen-
trali telefonicznej prawie wszystkie okna – posiada ory-
ginalne stalowe okiennice, s u ce zaciemnieniu i ochronie 
o wietlonych wn trz w wypadku nalotu bombowego. 
W budynkach mieszkalnych przy ul. Pocztowej w pod-
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piwniczeniach znajduj  si  schrony przeciwlotnicze wy-
posa one w stalowe bramy. W podpiwniczeniu budynku 
warsztatowo-biurowo-socjalnego kompleksu warsztatów 
wagonowych zobaczy  mo na oryginalnie zaplanowany 
i zrealizowany system schronów przeciwlotniczych ze 
luzami powietrznymi, pomieszczeniami dla personelu 

medycznego, a nawet ust pami. Na zako czenie warto 
równie  podkre li , e w czasie powojennej eksploatacji 
budynków nie pojawi y si , z pojedynczymi wyj tkami, 
tak charakterystyczne, a wp ywaj ce bardzo negatywnie 
na walory zabytkowe, dobudówki, przeróbki oraz zmiany 
w elewacjach, nie mówi c ju  o wyst puj cej z ró nym 
nasileniem w okresie PRL-u tendencji do tynkowania ce-
glanych elewacji (np. w Inowroc awiu otynkowano 
wszystkie budowle powsta e w ramach programu „Otto”, 
zacieraj c ich oryginalny wyraz architektoniczny). 
W Gnie nie tendencja ta jest praktycznie niezauwa alna 
i przejawia si  tylko w kilku niewielkich budowlach, m.in. 
budynku socjalnym rewidentów wagonów i dru yn kon-

duktorskich oraz schronisku manewrowych przy starej 
wie y wodnej. Dobudówki nale  do rzadko ci, a najbar-
dziej agresywnymi, zak ócaj cymi percepcj  zabytkowej 
architektury s  dostawione od po udnia do kot owni CO 
prowizoryczne warsztaty oraz tynkowany i zupe nie wy-
obcowany z architektonicznego kontekstu budynek szat-
ni z a niami i pomieszczeniami socjalnymi, dobudowany 
od po udnia do wi kszej lokomotywowni wachlarzowej. 
W obr bie obu lokomotywowni daje si  jednocze nie za-
obserwowa  pewne przekucia otworów okiennych do 
wykrojów prostok tnych, a nawet przemurowanie poje-
dynczych bram wjazdowych, jak w wypadku du ej loko-
motywowni. Ponadto hala wachlarzowa z lat 90. XIX w. 
zosta a po 1945 r. nadbudowana, a na dachu wprowadzo-
no wietlik kalenicowy. Istotnie zmieni a si  elewacja 
i bry a starszej wie y wodnej, która w okresie powojen-
nym zosta a pozbawiona nadbudowanej wtórnie – w kon-
strukcji fachwerkowej – g owicy. Dewastacji i degradacji 
budynku, w wyniku przebudowy, przeku  otworów oraz 
innych zmian w elewacji, dokonali u ytkownicy starej 
dró niczówki z lat 70. XIX w. W kontek cie tak du ego 
nagromadzenia budynków oraz olbrzymiej kubatury, 
zmiany te nie mog  jednak oddzia ywa  znacz co na wa-
lory zabytkowe szeroko rozumianego kompleksu, acz-
kolwiek wp ywaj  negatywnie na estetyk  budowli 
i os abiaj  kszta towan  rygorystycznie regularno  oraz 
osiowo  elewacji. Cz  budowli z uwagi na dewasta-
cj , jak dwie nastawnie wykonawcze, budynek dworca 
towarowego itd., utrzyma a w znacznie mniejszym stop-
niu oryginalny materia  budowlany, najzwyczajniej roz-
kradziony (stolarka) wzgl dnie zdegradowany (ceramiczne 
pokrycia dachów), nie zmieni y jednak zupe nie swoich 
elewacji i bry . Pewne przeobra enia widoczne s  w ob-
r bie wiaduktu drogowego im. Ksi dza Jerzego Popie-
uszki, cho  nie zmieni y one historycznego ustroju 

konstrukcyjnego samego obiektu. W zwi zku z elektry  -
kacj  stacji w 1976 r. podniesiono o 0,65 m kratownico-
we prz s o nad torami wjazdowymi na stacj  i tym 
samym podwy szono niwelet  jezdni oraz zachodni mur 
oporowy w centralnej cz ci wiaduktu4. Remonty w dwóch 
ostatnich dekadach przyczyni y si  do likwidacji orygi-
nalnych barierek w po udnikowym biegu wiaduktu 
(w swej pierwotnej formie zachowa y si  jedynie w ci gu 

4 AZLK w Poznaniu, DOKP w Poznaniu Wydzia  Drogowy, Karty ewi-
dencyjne obiektów in ynieryjnych linii Pozna  Wschód – Skandawa, 
karta ewidencyjna nr 31.

Fot. 88. luza powietrzna w schronie pod budynkiem warsztatowo-admi-
nistracyjnym wagonowni (fotogra  a z 2009 r.)
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Mapa 4. Wspó czesny plan sytuacyjny stacji osobowej w km 44,2–45,050. Najwa niejsze obiekty z podaniem historycznych funkcji (kre li a ucja Gajda)

1 – dom dró nika, 
2 – wiadukt drogowy im. Ksi dza Jerzego Popie uszki, 
3 – budynek mieszkalny, 
4 – budynek mieszkalny i gospodarczy urz dników Kolei Górno l skiej, 
5 –  budynki administracyjno-gospodarcze, 
6 – budynek mieszkalny i gospodarczy dla rednich rang  urz dników 
      kolejowych, 
7 – magazyn ekspedycji ekspresowej, 
8 – szalety, 
9 – centrala telefoniczna, 
10 – dworzec, 
11 – poczta, 
12 – nastawnia wykonawcza „Gn-2”, 
13 – budynek s u bowy rewidentów wagonów, 

14 – budynek s u bowy dru yn konduktorskich, 
15 – kolonia pi ciu domów robotników kolejowych, 
16 – nastawnia dysponuj ca „Gn-A”, 
17 – wiaty peronowe, 
18 – kompleks du ej lokomotywowni 
 A – hala wachlarzowa z 1. dekady XX w., 
 B – hala wachlarzowa z lat 40. XX w., 
 C – hala zapadni do wymiany zestawów ko owych, 
 D – hala napraw lokomotyw, 
 E – warsztat naprawy lokomotyw, 
 F – obrotnica przegubowa, 
 G – komin wentylacyjny, 
19 – wie a wodna typu grzybek, 
20 – noclegownia, 
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21 – dyspozytornia lokomotywowni, 
22 – kompleks mniejszej lokomotywowni 
 A – relikty hali wachlarzowej Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej, 
 B – hala wachlarzowa z lat 80. XIX w., 
 C – hala wachlarzowa z lat 90. XIX w., 
 D – skrzyd o warsztatowe, 
 E – obrotnica, 
23 – budynek tokarki ko ówki, 
24 – budynek socjalny za ogi parowozowni, 
25 – kot ownia CO, 
26 – elektrownia spalinowa z rozdzielni  pr du i trafostacj  nr I, 
27 – przebudowany i rozbudowany budynek bazy sprz tu przeciwpo arowego, 
28 – warsztaty naprawy wagonów 
 A – przesuwnica wagonów, 

29 – magazyn materia owy i olejowy parowozowni, 
30 – kompresorownia, 
31 – magazyn drewna, 
32 – przebudowany i rozbudowany budynek personelu obrz dzania lokomotyw, 
33 – ci g techniczny obrz dzania lokomotyw 
 A – basen zasieku w glowego, 
 B – dwutorowy kana  oczystkowy z urawiami wodnymi i basenem szlaki, 
 C – nieistniej ca naw glownica kaskadowa, 
 D – dwutorowy kana  rewizyjny z wie  piaskowania lokomotyw, 
 E – budynek suszarni piasku (piaskownia), 
 F – rezerwowy kana  oczystkowy z urawiami wodnymi, 
34 – nastawnia wykonawcza „Gn-3”, 
35 – elektrownia i akumulatornia nastawni „Gn-3”.
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Fot. Mapa 5. Wspó czesny plan stacji towarowo-rozrz dowej w km 45,050–46,0. Najwa niejsze obiekty z podaniem historycznych funkcji (kre li a ucja 
Gajda)

1 – schronisko manewrowych, 
2 – wie a wodna z ok. 1888 r., 
3 – przebudowany i zmodernizowany budynek s u bowy manewrowych 
      i rewidentów wagonów, 
4 – budynek administracyjny ekspedycji towarowej, 
5 – magazyn towarowy, 
6 – odka alnia i myjnia wagonów, 
7 – budynek s u bowy Odcinka Drogowego, 
8 – schronisko rewidentów wagonów, 
9 – nastawnia wykonawcza „Gn-11”, 

10 – nieistniej ca nastawnia, 
11 – basen przeciwpo arowy, 
12 – nastawnia dysponuj ca „Gn-B” z si owni  spalinow  i akumulatorni , 
13 – trafostacja nr II, 
14 – wiadukt kolejowy z I wojny wiatowej, rozbudowany w czasie 
 II wojny wiatowej, 
15 – wiadukt kolejowy o konstrukcji no nej stalowo-drewnianej i p ycie 
 elbetowej, 
16 – dwup ytowy wiadukt kolejowy, 
17 – droga dojazdowa do strefy militarnej stacji.
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Mapa 6. Wspó czesny plan stacji towarowo-rozrz dowej w km 46,0–47,3. Najwa niejsze obiekty z podaniem historycznej funkcji (kre li a ucja Gajda)

1 – dworzec towarowy, 
2 – nastawnia rozrz dowa „Gn-12” z si owni  spalinow  i akumulatorni , 
3 – droga dojazdowa do obiektów militarnych stacji, 
4 – rampa za adunkowa dla wojska, 
5 – umywalnie dla o nierzy, 
6 – nieistniej cy budynek ust pów dla o nierzy, 
7 – nastawnia dysponuj ca „Gn-C” z si owni  spalinow  i akumulatorni , 
8 – budynek s u bowy Odcinka Drogowego, 
9 – barak rewidentów wagonów, 
10 – magazyn wojskowy, 
11 – trafostacja nr III.
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la nie tylko nowoczesna w swej formie architektonicz-
nej, ale te  nowatorska technicznie. Walory tego zabytku 
w sensie architektonicznym, technicznym i naukowym 
s  dzi  trudne do oszacowania. Inn  budowl  o trudnych 
do przecenienia warto ciach zabytkowych pozostaje je-
dyna tego typu w Polsce dyspozytornia lokomotywow-
ni. To obiekt dokumentuj cy przede wszystkim unikalne 
rozwi zania techniczne w budownictwie kolejowym, 
wskazuj cy na wysoki poziom ówczesnej kadry tech-
nicznej decerantu budowlanego Dyrekcji Kolei Rzeszy 
Pozna , wreszcie tak e budowla o oryginalnym wyrazie 
architektonicznym. Umieszczenie pomieszcze  s u bo-
wych dyspozytora wysoko ponad poziomem pokrytego 
torami terenu by o mo liwe m.in. dzi ki zastosowaniu 
elbetowego stropu rusztowego i a urowej konstrukcji 

podbudowy, a konieczno  wypracowania takiej kom-
binacji zdeterminowa  banalny powód: brak odpowied-
nio du ego terenu pod zabudow . Wynikiem sta a si  
unikatowa realizacja, symbolizuj ca wietne wykszta -
cenie niemieckiej kadry technicznej, wykorzystane do Fot. 97. Ostatni w Polsce portalowy uraw w glowy (fotogra  a z 2009 r.)

Fot. 98. Unikatowa nastawnica elektromechaniczna 4-rz dowa w nastawni „Gn-B” (fotogra  a z 2010 r.)
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napraw oraz bie cej eksploatacji parowozów i osobo-
wych wagonów motorowych, a ponadto oleje smaruj ce. 
Funkcje czysto techniczne pe ni  równie  rozbudowany 
kompleks ci gu obrz dzania lokomotyw, sk adaj cy si  
w zdecydowanej wi kszo ci z obiektów in ynieryjnych. 
W jego obszarze dokonywano rewizji maszyn, ich szla-
kowania, piaskowania, naw glania oraz nawadniania. Po 
przej ciu przez ci g obrz dzania parowóz by  komplet-
nie przygotowany do drogi i zje d a  do wybranej hali 
wachlarzowej, w oczekiwaniu na dyspozycj  wyjazdu. 
Po jej wydaniu móg  w ka dej chwili, bez zw oki, stan  
na peronie albo wyruszy  prosto w tras . T  dyspozy-
cj  dru yna parowozowa otrzymywa a z usytuowanego 
po pó nocnej stronie obydwu lokomotywowni budynku 
dyspozytorni, w którym urz dowa  dyspozytor kieruj cy 
ruchem lokomotyw w obr bie parowozowni. Dyspozy-
tornia jest zarazem jedynym budynkiem o czysto admini-
stracyjnej funkcji w subzespole. Pozosta e: noclegownia 
oraz budynek socjalny parowozowni otrzyma y ju  za-
dania socjalne. Starsza i ukryta pomi dzy obydwoma 
lokomotywowniami wachlarzowymi noclegownia s u-
y a ca odobowemu wypoczynkowi maszynistów oraz 

palaczy. Natomiast znacznie m odszy budynek socjalny 
mie ci  umywalni  z szatniami oraz kantyn  dla persone-
lu parowozowni. W przestrzeni subzespo u parowozow-
ni funkcjonuje jeszcze jedna budowla o przeznaczeniu 
technicznym, dzi  ju  w stanie ruiny. Jest to wysoka 
nastawnia wykonawcza, s u ca zabezpieczeniu ruchu 
kolejowego na torach parowozowni i w jej s siedztwie.

Do obiektów technicznych o istotniejszych walorach 
zabytkowych zaliczane s : lokomotywownia wachlarzo-
wa z warsztatami, lokomotywownia wachlarzowa z hal  
napraw i warsztatami naprawy lokomotyw, warsztaty 
naprawy wagonów, wie a wodna, kot ownia centralnego 
ogrzewania, elektrownia spalinowa, magazyn materia o-
wy i olejowy, ci g techniczny obrz dzania parowozów. 
Do obiektów administracyjnych i socjalnych o istot-
niejszych walorach zabytkowych nale y zaliczy  dys-
pozytorni  lokomotywowni, noclegowni  oraz budynek 
socjalny dla za ogi parowozowni.

3.1. Lokomotywownia wachlarzowa 
z warsztatami (Ringlokschuppen mit 
Werkstätten)

Budowa: 1875
Rozbudowa/przebudowa:  
ok. 1888/1894–1895/1914/1922/1940 
Autor projektu: Wilhelm Grapow? (Oels-Gnesener 
Eisenbahn-Gesellschaft) 

Historia: Lokomotywownia powstawa a w kilku fa-
zach, a jej najstarsza cz  wschodnia – 4-stanowiskowa 
hala wachlarzowa Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej zo-
sta a oddana do eksploatacji w chwili uruchomienia kolei 
z Ole nicy do Gniezna w 1875 r.1. Do tylnej ciany hali 
dostawiono niewielk  dobudówk  z dwoma pomiesz-
czeniami dla maszynistów oraz umywalni 2. Lokaliza-
cja hali w obr bie stacji Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej 
przes dzi a o pó niejszym wykrystalizowaniu w tym re-
jonie ca ego zaplecza techniczno-eksploatacyjno-rucho-
wego gnie nie skiej stacji. Po upa stwowieniu w 1884 r. 
Towarzystwa Kolei Górno l skiej oraz Towarzystwa 
Kolei Ole nicko-Gnie nie skiej rozpocz  si  proces 
intensywnej rozbudowy, nale cej ju  do Pruskich Ko-
lei Pa stwowych stacji, spowodowany rosn cymi gwa -
townie potrzebami przewozowymi3. Jedn  z pierwszych 
inwestycji by a rozbudowa stanowisk postojowych dla 
lokomotyw. Oko o 1888 r. do 4-stanowiskowej loko-
motywowni dobudowano od zachodu 12-stanowiskow  
hal  wachlarzow 4. W efekcie powsta a du a 16-stano-
wiskowa lokomotywownia dla parowozów obs uguj -
cych odcinki trakcyjne z Gniezna. Notabene podobn , 
ale 16-stanowiskow  hal  wachlarzow  zbudowano te  
w latach 1888–1889 w Jarocinie5. Gnie nie ska lokomo-
tywownia otrzyma a stanowiska postojowe o d ugo ci ok. 
14,7 m, wyposa one w kana y rewizyjne. W s siedztwie 

1 APWr, Rejencja Wroc awska, sygn. I/9198, Geschäfts-Bericht der Di-
rection der Oels-Gnesener Eisenbahn-Gesellschaft pro 1875 (von Be-
triebseröffnung am 30. Juni bis Ablauf des Jahres), Breslau 1876, s. 10.

2 APKP SNG, plan: Projekt für Entwässerung des Locomotiv-Schuppen 
auf Bahnhof Gnesen, Gnesen [190?].

3 H. W. Scharf, Eisenbahnen zwischen Oder und Weichsel…, op. cit., 
s. 15–16.

4 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, Erläuterungen zum Entwurf 
für die Erweiterung des Bahnhofs Gnesen behufs Einführung der Eisen-
bahn Gnesen – Nakel, Bromberg IX 1886.

5 Statistische Nachweisungen betreffend die in den Jahren 1882 bis ein-
schliesslich 1891 vollendeten Hochbauten der preussischen Staats-
-Eisenbahnverwaltung, „Zeitschrift für Bauwesen”, Berlin 1894, s. 8.
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zachodniego kra ca, z tyln  cian  zwarto nieco wi k-
szy budynek, który mie ci  warsztaty. Znalaz y si  tutaj: 
biuro, izba mistrza warsztatu, ku nia, kot ownia parowa 
oraz hala obrabiarek, wyposa ona m.in. w tokark  i wier-
tark . Do ustawiania parowozów na poszczególnych sta-
nowiskach w hali s u y a obrotnica r czna o rednicy ok. 
14,0 m6. W takim stanie lokomotywownia przetrwa a do 
po owy lat 90. XIX w., kiedy wzrost d ugo ci budowa-
nych parowozów spowodowa , e stanowiska postojowe 
dotychczasowej hali sta y si  zbyt krótkie. W dodatku 
brakowa o równie  miejsca dla ci gle rosn cej liczby 
stacjonuj cych w Gnie nie maszyn7. Dlatego w styczniu 
1894 r. rejencyjny radca budowlany z bydgoskiej Dyrek-
cji Kolei – Benno Döpke8 – przygotowa  projekt rozbu-
dowy starej lokomotywowni o now , 12-stanowiskow  
hal  wachlarzow . D ugo  jej stanowisk postojowych 
wynosi a ju  16,8 m i umo liwia a stacjonowanie no-
woczesnych parowozów sprz onych o d ugo ci ponad 
15,5 m. Hala zosta a dostawiona do starego wachlarza 

6 APKP SNG, plany: Projekt für Entwässerung des Locomotiv-Schuppen 
auf Bahnhof Gnesen, Gnesen [190?]; Entwurf für die Erweiterung des 
Lokomotivschuppens auf Bahnhof Gnesen, Bromberg I 1894.

7 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-
ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo Dyrekcji Kolei elaz-
nej w Bydgoszczy do ministra robót publicznych z 4 II 1894.

8 Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und 
dessen Vororten auf das Jahr 1894, Bromberg 1893, s. 41.

od zachodu i w efekcie ca a lokomotywownia osi gn a 
28 stanowisk. Döpke przewidywa  zreszt  dalsz  roz-
budow  obiektu o nast pne stanowiska i dlatego ciana 
szczytowa nowej hali otrzyma a lekk  konstrukcj  sza-
chulcow 9. Inwestycj  zrealizowano w latach 1894–1895 
kosztem 60 000 marek, przy okazji wymieniono tak e 
obrotnic  na wi ksz , o rednicy 16,2 m10.

Kolejna interwencja budowlana nast pi a w 1914, 
najpó niej w 1915 r., kiedy 5 stanowisk postojowych 
hali z 1888 r. (stanowiska: 6–10) wyd u ono o 4,5 m. 
W tym celu rozebrano cz  po udniowej ciany ze-
wn trznej hali i na d ugo ci wspomnianych stanowisk 
dostawiono nieco ni sz  dobudówk . Projekt powsta  
w maju 1914 r. w Królewskiej Dyrekcji w Bydgoszczy11. 
Wspomniana rozbudowa wynika a ponownie ze wzrostu 
gabarytów parowozów eksploatowanych na odcinkach 
trakcyjnych z Gniezna. W takim stanie lokomotywownia 
przetrwa a do pocz tku lat 20. XX w. Dopiero w 1922 r. 
nast pi a kolejna rozbudowa. Przed u ono wówczas zna-
cz co dobudówk  warsztatow , tworz c d ugie na kil-
kadziesi t metrów skrzyd o warsztatu parowozowego. 
9 APKP SNG, plan: Entwurf für die Erweiterung des Lokomotivschup-

pens auf Bahnhof Gnesen, Bromberg I 1894.
10 GStA PK Berlin, I. HA Rep. 93 E, Ministerium der öffentlichen Arbei-

ten, Eisenbahnabteilung, sygn. 16180, t. 1, pismo Dyrekcji Kolei elaz-
nej w Bydgoszczy do ministra robót publicznych z 3 VII 1895.

11 APKP SNG, plan: Lokomotivschuppen Bahnhof Gnesen, Bromberg V 1914.

Fot. 118. Obrotnica i najstarsza cz  mniejszego kompleksu lokomotywowni (fotogra  a z 2009 r.)
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ruchomy uraw w glowy bramowy z nap dem elektrycz-
nym. uraw porusza by si  po torach wzd u  po udnio-
wej ciany zasieku i dostarcza  w gla z basenu zasieku do 
naw glownicy wzgl dnie bezpo rednio na tender. Mia  
on s u y  równie  do usuwania szlaki z basenów w dwu-
torowym kanale oczystkowym, a tak e do prze adunku 
w gla z wagonów do zasieku w glowego. Konstrukcja 
bramowa (portalowa) urawia umo liwia a przejazd pod 
nim na pojedynczym torze. W s siedztwie kana ów rewi-
zyjnych, na po udniowy wschód od nich, zaprojektowano 
budynek suszarni piasku z systemem pneumatyczne-
go przesy u piasku do wie y piaskowania parowozów. 
Wie a mia a stan  w mi dzytorzu torów z kana ami 
rewizyjnymi, na wschód od nich, i umo liwi  równo-
czesne piaskowanie dwóch lokomotyw. Zaprojektowany 
w grudniu 1940 r. zespó  ci gu technicznego obrz dzania 
parowozów zosta  skoncentrowany na terenie o d ugo ci 
ok. 350,0 m i szeroko ci ok. 45,0 m, a wi c obejmowa  
obszar ponad 1,5 ha78. Mo na doda , e podobny kom-
pleks Rothenpieler projektowa  równocze nie dla stacji 
w Lesznie. By  on nieco mniejszy, bowiem zasiek w glo-

78 APKP SNG, plan: Kohlenbansen für BW-Anlagen auf  BF Gnesen, Po-
sen 12 XII 1940.

wy posiada  d ugo  248,0 m i mie ci  ok. 7000 t w gla. 
Pozosta e za o enia by y niemal identyczne79.

Zanim przyst piono do realizacji koncepcji Rothen-
pielera, warunki gospodarki wojennej zmusi y projek-
tanta do korekty przyj tych za o e . 19 marca 1941 r. 
w Poznaniu przygotowa  on ostateczny projekt ci gu 
obrz dzania parowozów, który tra   do Biura Budowy 
Kolei Rzeszy – Gniezno (Reichsbahn – Baubüro Gnesen) 
w dniu 23 marca. Najwa niejsza zmiana dotyczy a basenu 
zasieku w glowego, który otrzyma  ostatecznie d ugo  
355,0 m i pojemno  11 300 t w gla. Rezerwowy kana  
oczystkowy wyd u ono do 60,0 m i przesuni to nieco 
dalej na wschód w stosunku do murów basenu w glowe-
go. W a ciwy system naw glania parowozów w obr bie 
dwutorowego kana u oczystkowego oraz kana ów rewi-
zyjnych pozosta  bez zmian, ale dodatkowo, przy po u-
dniowym murze zasieku, na obu kra cach, wprowadzono 
pomocnicze naw glanie w postaci pojedynczych urawi 
s upowych sta ych o wysi gu 4,7 m. Przy rezerwowym 
kanale oczystkowym ustawiono dodatkowo uraw s upo-
wy sta y o wysi gu 4,0 m do usuwania szlaki z kana u. 
D ugo  torów, po których mia  porusza  si  bramowy 

79 APKP SNG, plan: Kohlenbansen für Bahnhöfe Gnesen und Lissa, Posen 
11 XI 1940.

Fot. 169. uraw w glowy i zasiek w glowy (fotogra  a z 2009 r.)
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uraw w glowy ustalono na 330,0 m, a wi c niemal na 
ca ej d ugo ci basenu w glowego. Pozosta e za o enia 
techniczne zosta y bez zmian, a obszar ca ego kompleksu 
wzrós  do ok. 1,8 ha80.

Wszystkie elementy budowlane, in ynieryjne oraz 
urz dzenia techniczne kompletnego ci gu obrz dzania 
parowozów zrealizowano wed ug koncepcji z marca 
1941 r. Dodatkowo przewidziano tak e wzniesienie sa-
modzielnego budynku socjalnego z umywalni  dla per-
sonelu szlakuj cego i naw glaj cego parowozy. Obiekt 
ten zbudowano znacznie na po udnie od ci gu obrz -
dzania parowozów, w bezpo rednim s siedztwie maga-
zynu drewna przy warsztatach naprawy wagonów. Wraz 
z wyposa eniem kosztowa  on 52 000 marek81. Prace bu-
dowlane dotycz ce ci gu technicznego zapocz tkowano 
najprawdopodobniej w 1941 r., po przekazaniu projektu 
do Biura Budowy, a uko czono w ci gu kolejnych dwóch 
lat. W zwi zku z realizacj  nowego ci gu technicznego, 
zlikwidowano tak e elementy poprzednich ci gów tech-
nicznych przy halach wachlarzowych oraz wszystkie 
zasieki w glowe. Ogó em rozebrano 1500 m cian zasie-
80 APKP SNG, plan: Entwurf für den Kohlenbansen des BW Gnesen, Po-

sen 19 III 1941.
81 BA, B-L, Reichsverkehrministerium/Anh. I Sammlung Sarter, sygn. R.5 

Anh. I/79, Kostenanschlag für den Ausbau des Bahnhofs Gnesen, Posen 
7 IX 1942, s. 37–53.

ków oraz 6000 m2 ich posadzki, zlikwidowano te  100 m 
kana ów oczystkowych82.

Procedura obrz dzania parowozów w obr bie g ów-
nego ci gu technicznego by a nast puj ca. Pierwszym 
etapem by o podanie na parowóz suchego piasku. Pod 
wie  piaskowania równocze nie mog y podjecha  dwie 
lokomotywy (ka da na osobnym torze), które po uzupe -
nieniu piasku przeje d a y 25 m dalej i wje d a y na ka-
na y rewizyjne. Tutaj dokonywano ogl dzin parowozów 
i jednocze nie naw glano tendry z komór naw glownicy 
kaskadowej. Nast pnie maszyny przeje d a y kolejne 
25 m i nast powa  wjazd na kana y oczystkowe z urawia-
mi wodnymi. W tym miejscu odbywa o si  szlakowanie, 
a tak e nawadnianie tendrów. Po tej operacji lokomoty-
wy zje d a y dalej, dociera y na obrotnice i by y usta-
wiane w halach wachlarzowych. Na dwutorowym kanale 
oczystkowym jednocze nie mo na by o szlakowa  w su-
mie 4 parowozy, w tym samym czasie 2 inne mog y by  
ju  rewidowane i naw glane, a jednocze nie 2 kolejne 
mo na by o piaskowa . Zatem na g ównym ci gu tech-
nicznym obrz dzania parowozów mo liwa by a obs uga 
równocze nie o miu maszyn. Dwie kolejne mo na by o 
obrz dza  na rezerwowym kanale oczystkowym, co daje 

82 Ibidem.

Fot. 170. Pulpit sterowniczy w kabinie d wigowego urawia (fotogra  a z 2009 r.)
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na ów oczystkowych. Czterokomorowa naw glownica 
kaskadowa nie istnieje, zosta a zlikwidowana w latach 
90. XX w. Rezerwowy kana  oczystkowy posiada orygi-
naln  konstrukcj  z okresu budowy, jego d ugo  wynosi 
60,0 m, na kra cach posiada zej cia do wn trza kana u. 
Przy kanale zachowane betonowe p yty fundamentowe 
po urawiach wodnych z zaworami. uraw do usuwania 
szlaki nie istnieje. urawie s upowe sta e do pomocni-
czego naw glania nie istniej . uraw bramowy w glowy 
posiada konstrukcj  stalow  nitowan , drewniana budka 
d wigowego wyposa ona jest z ty u w betonow  p yt  
stanowi c  przeciwwag  dla stalowego, kratownicowego 
wysi gnika. Nap d urawia jest elektryczny i umo liwia 
samodzielne przemieszczanie po szynach wzd u  basenu 
w glowego, obrót budki d wigowego wraz z wysi gni-
kiem wokó  osi pionowej, a ponadto podnoszenie i opusz-
czanie dwulinowego chwytaka o pojemno ci 1,25 m3. 
Drewniana budka d wigowego wraz z przeszklon  ka-
bin  posiada ogrzewanie elektryczne oraz w glowe. Wy-
posa enie techniczne urawia zachowa o si  praktycznie 
kompletnie, odci to jednak kabel elektryczny.

Fot. 174. Dwutorowy kana  oczystkowy z zachowanym urawiem wodnym (fotogra  a z 2010 r.)

Fot. 175. Oryginalna konstrukcja rezerwowego kana u oczystkowego 
(fotogra  a z 2010 r.)
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artylerii wzgl dnie pojazdów wojskowych. Z rampy ko-
rzystali te  o nierze Wehrmachtu podczas wsiadania do 
wagonów. Po jej po udniowej stronie ustawiono szereg 
ceramicznych umywalni dla o nierzy (w stanie bliskim 
orygina owi zachowa a si  tylko jedna). Budynek dwor-
ca towarowego pe ni  funkcje administracyjne. W nim 

Fot. 183. Kompleks zabudowy towarzysz cej nastawni „Gn-C”. Za nastawni  budynek s u bowy Odcinka Drogowego, barak rewidentów wagonów 
i po o ony w g bi magazyn wojskowy (fotogra  a z 2010 r.)

Fot. 184. Relikty otwartej umywalni wojskowej na rampie Wehrmachtu (fotogra  a z 2010 r.)

swoje biura mieli urz dnicy nadzoruj cy rozrz d i ruch 
wagonów w obr bie stacji towarowo-rozrz dowej. Nie-
wielki parterowy budynek Odcinka Drogowego otrzyma  
przeznaczenie socjalne i s u y  pracownikom obs uguj -
cym olbrzymi g szcz torów wraz z systemem sterowania 
ruchem kolejowym, z elektromechaniczn  sygnalizacj  


