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W 2009 roku linia kolejowa cz ca Wolsztyn z Poznaniem obchodzi a 100 lat swojego funkcjonowania. 
Uruchamiana by a dwuetapowo, w pierwszej fazie pomi dzy Wolsztynem i Grodziskiem Wielkopolskim 
w 1905 roku i w drugiej, pomi dzy Grodziskiem Wielkopolskim i Poznaniem w 1909 roku. Cho  linia 
w stosunku do istniej cych magistrali g ównych pomi dzy Wroc awiem i Poznaniem, czy Poznaniem i Zb -
szyniem pe ni a rol  drugorz dn , odgrywa a dla mieszka ców tej cz ci Wielkopolski od zawsze wa n  
rol  komunikacyjn , gospodarcz  oraz kulturotwórcz .

W pocz tkach istnienia na linii kursowa o oko o czterech par poci gów dziennie, obecnie liczba ta wzro-
s a nawet do kilkunastu poci gów na niektórych odcinkach, co wskazuje na spe nianie powa nej funkcji 
komunikacyjnej. Do czasów wspó czesnych na linii zachowa y si  zabytkowe zabudowania infrastruktury 
kolejowej, wpisuj ce si  w kolejowe tendencje budowlane pocz tku XX wieku, które dzi ki swojej orygi-
nalno ci na tle ca ej Wielkopolski uzna  nale y za reprezentacyjne. Ich istnienie mocno wros o w pejza  
i wiadomo  mieszka ców regionu, tak e nie zawsze dostrzegamy ich istnienie. Niejednokrotnie przy-
bywaj cy go cie i tury ci spoza regionu u wiadamiaj  nam osobliwo ci tych obiektów. W kontek cie tym 
spektakularn  rol  na skal  ogólnopolsk  pe ni  odbywaj ce si  rokrocznie w Wolsztynie parady parowo-
zów, które ci gaj  rzesze pasjonatów i mi o ników, przyczyniaj c si  tym samym do promowania regionu 
w kraju i za granic . W celu podtrzymania owych trendów, w ostatnich latach czynione s  starania, aby 
w Wolsztynie utrzyma  w formule samorz dowej spó ki zabytkow  parowozowni , dzi ki której równie  na 
linii Wolsztyn – Pozna  b d  mog y kursowa  obok po cze  planowych  poci gi turystyczne o trakcji paro-
wej. Powy sze dzia ania maj  dla mieszka ców regionu bez w tpienia wymiar kulturotwórczy i rozwojowy. 

Uwie czeniem pe nionych funkcji kolei pomi dzy Wolsztynem i Poznaniem by o podj cie kroków 
zmierzaj cych do cz ciowej rewitalizacji linii. Dzia ania te s  mocno wspierane przez w adze samorz do-
we Wielkopolski. Zmierzaj  do usprawnienia i uatrakcyjnienia transportu dla mieszka ców regionu pomi -
dzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim i Wolsztynem. 

Jednym z elementów promowania regionu jest powstanie prezentowanej ksi ki, która ma za zadanie 
przybli enie mieszka com oraz innym osobom zainteresowanym interesuj cych i godnych uwagi dziejów 
istniej cej kolei. Obok historii linii zaprezentowane zosta y jej parametry techniczne, omówiona zosta a 
cenna architektura oraz znaczenie kolei Wolsztyn – Lubo  (Pozna ) na przestrzeni minionych lat. 

        Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego 

            Wojciech Jankowiak
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Wprowadzenie

Kolej pomi dzy Poznaniem i Wolsztynem uchodzi za 
jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kolejowych Wiel-
kopolski. Nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Istnie-
je kilka powodów uzasadniaj cych ow  tez . Pierwszy 
o wymiarze architektonicznym, wi e si  z zachowa-
niem urokliwych dworców w ich pierwotnej, historycznej 
formie. Drugi wynika z prowadzenia na linii poci gów 
o trakcji parowej przez parowozowni  Wolsztyn, co 
wzbudza du e zainteresowanie wymienionym szlakiem 
kolejowym. Wreszcie pisz c o atrakcyjno ci linii i zain-
teresowaniu wynikaj cym z jej funkcjonowania, wymie-
ni  nale y parady parowozów odbywaj ce si  rokrocznie 
w majowy weekend na stacji Wolsztyn, co przyci ga kil-
kutysi czne rzesze pasjonatów kolei nie tylko z konty-
nentu europejskiego, lecz z ca ego wiata. Wymienione 
powy ej okoliczno ci stanowi  dostateczne uzasadnienie 
podj cia pracy nad dziejami linii z Poznania do Wolsz-
tyna. Zw aszcza e prezentowana linia nie doczeka a si  
jak dot d monogra  cznego opracowania o aspiracjach 
naukowych. Pomimo pojawienia si  w ostatnich latach 
kilku warto ciowych pozycji dotycz cych kolei w Wiel-
kopolsce, wci  mo na mówi  o de  cycie w tej materii. 
Szczególnie je eli chodzi o opracowania monogra  cz-
ne poszczególnych linii, s siedni l sk cieszy si  du o 
wi kszym powodzeniem badawczym. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy spoczywaj  przede wszystkim w braku od-
powiednich róde . Zarówno prasa, jak i zasoby archi-
walne w odniesieniu do Wielkopolski s  zdecydowanie 
skromniejsze. Ponadto atrakcyjno  kolei na l sku, ze 
wzgl du na górski charakter wielu linii, wydaje si  by  
wi ksza. 

G ównym motywem podj cia przez autora mono-
gra  i kolei Wolsztyn – Pozna  jest g boka fascynacja 
pi knem architektury skomponowanej w atrakcyjnym, 
rolniczym krajobrazie Wielkopolski. Wynika z niej ch  
podkre lenia i spopularyzowania waloru turystycznego, 
jaki znajduje si  w tej cz ci Wielkopolski. Z drugiej 
strony pami ta  nale y, e w obecnej dobie koleje dru-
gorz dne w Polsce wci  prze ywaj  kryzys. Cz  linii 
zosta a pozostawiona bez nadzoru i ulega degradacji lub 
dewastacji. Niewielka cz  linii, które wci  s  eksplo-
atowane, na skutek braku w a ciwej opieki konserwator-

skiej, ka dego roku zatraca swoje historyczne oblicze. 
Natomiast linie poddawane modernizacji, najcz ciej 
pozbawiane s  zabytkowych urz dze  b d  ich elemen-
ty zostaj  zacierane (np. przez tynkowanie elewacji za-
bytkowych obiektów stacyjnych), przez co bezpowrotnie 
zatracaj  swoj  zabytkow  warto . Przypominanie o ist-
niej cym stanie rzeczy stanowi jeden z kroków na drodze 
do zachowania zabytkowych obiektów pozosta ych wci  
w tkance kolei. Dlatego podstawowym celem podejmo-
wanej publikacji jest ch  zwrócenia uwagi na spu ci-
zn  materialn , jaka na prezentowanej linii przetrwa a do 
czasów wspó czesnych. Nale  do niej obiekty architek-
toniczne cz ciowo odwo uj ce si  do stylu rodzimego. 
Zbudowane w podobnej formie dworce, nastawnie, wie e 
wodne, szalety oraz inne obiekty, uzna  nale y za wyj t-
kowo warto ciowe. Nale  do nich równie  zabytkowe 
urz dzenia sterowania ruchem (semafory, tarcze ostrze-
gawcze itp.) oraz drogowe obiekty in ynieryjne (mosty, 
wiadukty, przepusty), które stanowi  bardzo cenny za-
bytek architektoniczno-in ynieryjny, reprezentuj cy pru-
skie tendencje budowlane pocz tku XX w. W wymiarze 
naukowym, celem publikacji jest ukazanie, jak z o onym 
procesem w sensie gospodarczym oraz politycznym by a 
budowa nawet najmniejszego odcinka linii kolejowej. 
Dok adne przedstawienie procesu projektowania linii 
pozwoli zrozumie , dlaczego linia uzyska a w a nie taki 
przebieg. Ponadto szczegó owe przytoczenie kosztorysu 
budowy linii ma za zadanie okre lenie kosztów budowy 
ka dego najmniejszego obiektu linii kolejowej, a przede 
wszystkim stosunku kosztów pomi dzy poszczególnymi 
obiektami (np. dworcem i wie  ci nie ). 

Wiele poprzednich publikacji autora punkt ci ko ci 
skupia na szczegó owym ukazaniu budowy omawianej 
linii, w tym przypadku o  narracji skupia si  na ukazaniu 
procesu przygotowawczego, poprzedzaj cego budow  
linii kolejowej. Dzia ania przygotowawcze omawianej 
kolei uzna  mo na za reprezentacyjne dla kolei dru-
gorz dnych w Prusach. Jedn  z przyczyn takiego po-
traktowania problemu jest brak tego rodzaju publikacji 
w kolejowej literaturze polskoj zycznej. Wi kszo  pu-
blikacji skupia si  na ukazaniu struktury architektonicz-
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nej czy procesów eksploatacyjnych na danej linii b d  
na wybranym obszarze komunikacyjnym. W tym wy-
miarze publikacja stanowi  b dzie swoiste novum. Inne 
powody nieco wybiórczego potraktowania poszczegól-
nych w tków publikacji, jak ju  zaznaczono powy ej, 
tkwi  w ograniczonej ilo ci róde . Podkre li  nale y, 
e prasa Wielkopolski na prze omie XIX i XX w. nie 

przyk ada a tak du ej wagi do omawiania problemów 
zwi zanych z budow  kolei, jak dzia o si  np. na l -
sku, gdzie ywo relacjonowano proces powstawania li-
nii kolejowych. Przeprowadzona kwerenda w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Poznaniu wykaza a, e w odniesieniu 
do dziejów linii istniej  jedynie skromne notatki, z któ-
rych skorzystano na podstawie „Wollsteiner Tageblatt” 
i „Posener Tageblatt”. Wa nym ród em okaza y si  by  
zasoby archiwalne Geheimes Staatsarchiv Preussische 
Kulturbesitz w Berlinie, w zespole Ministerium der öf-
fentlichen Arbeiten, Eisenbahnabteilung znajduj  si  
dwie jednostki: Stacja Wolsztyn i Kolej Grodzisk Wiel-
kopolski – Pozna . Do najwa niejszych róde  drukowa-
nych wykorzystanych w publikacji zaliczy  nale y Zbiór 
praw dla pa stwa pruskiego (Gesetz-Sammlung für die 
Königlichen Preussischen Staaten) z lat 1899-1914 oraz 
przedwojenne mapy topogra  czne w skali 1:25 000 z lat 
1911-1940, zamieszczone na stronie internetowej Archi-
wum Map Zachodniej Polski (http://mapy.amzp.pl/maps.
shtml)1. Uzupe nieniem materia ów ród owych jest opra-
cowanie przewodnikowe dotycz ce linii odcinka linii Su-
lechów – Wolsztyn – Pozna . Pomimo popularyzuj cego 
potraktowania tematu, broszura zawiera szereg cennych 
informacji, które zosta y wykorzystane w publikacji. In-
nym wykorzystanym ród em s  ilustracje architektury 
dworców wykonane przez autora podczas inwentaryzacji 
terenowej dworców kolejowych Wielkopolski, przepro-
wadzonej wiosn  2010 i 2011 r. Tekst uzupe niony zosta  
na podstawie literatury oraz róde  internetowych, któ-
rych wykaz umieszczono w spisie bibliogra  cznym. 

1 Teksty cytowane ze róde  niemieckoj zycznych publikowane s  w ni-
niejszej pracy w t umaczeniu Autora – przyp. red.

Tre  ksi ki sk ada si  z pi ciu rozdzia ów. Pierwszy 
nakre la t o powstania sieci kolejowej Wielkopolski, maj c 
za zadanie przedstawienie uwarunkowa  poprzedzaj cych 
budow  omawianej kolei. Kolejny rozdzia  ksi ki ukazuje 
problem architektury dworców kolejowych Wielkopolski 
kszta towanej na przestrzeni XIX i pocz tku XX w. Roz-
dzia  ten u atwia zrozumienie tendencji architektonicznych 
epoki oraz przybli enie cz sto wyst puj cych fachowych 
stwierdze , jak architektura historyzmu czy styl rodzimy 
(Heimatstil), które maj  zastosowanie w odniesieniu 
do omawianej linii oraz do wielu innych dworców po-
wsta ych w tym czasie w Wielkopolsce. Rozdzia y trzeci 
i czwarty ukazuj  dzieje dwóch odcinków linii Wolsz-
tyn – Grodzisk Wielkopolski oraz Grodzisk Wielkopol-
ski – Lubo  (Pozna ). W rozdziale pi tym znalaz y si  
najwa niejsze parametry omawianej linii kolejowej oraz 
przedstawione zosta y obiekty architektoniczne linii. 

Wyja ni  nale y, e omawian  lini  potraktowano 
jako odcinek Wolsztyn – Lubo , który powsta  w pierw-
szej dekadzie XX w. Odcinek Lubo  – Pozna  G ówny 
nale y zarówno administracyjnie, jak i architektonicznie 
do kolei Wroc aw – Pozna , dlatego zosta  pomini ty. 

Na zako czenie autor pragnie z o y  serdeczne po-
dzi kowania wielu osobom oraz instytucjom, które 
przyczyni y si  do powstania niniejszej ksi ki. Bardzo 
dzi kuj  wicemarsza kowi województwa wielkopolskie-
go Panu Wojciechowi Jankowiakowi za przychylno  
i konstruktywne wsparcie publikacji. Serdecznie dzi ku-
j  Panu Profesorowi Romanowi Dziergwie z UAM w Po-
znaniu za wsparcie podczas prowadzenia kwerendy oraz 
yczliwo  w toku realizacji pracy nad ni . Podzi kowa-

nia kieruj  pod adresem Muzeum Regionalnego w Wolsz-
tynie za udost pnienie przedwojennych materia ów 
ikonogra  cznych, jak równie  Muzeum Regionalnemu 
w St szewie oraz Muzeum Regionalnemu w Grodzisku 
Wielkopolskim, tak e za udost pnienie swoich zbiorów. 
Szczególne podzi kowania – za wsparcie podczas ostat-
niej fazy prac – kieruj  do Eweliny Trojanowskiej.
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Styl rodzimy jako element architektury 
historyzmu

Powszechno  zastosowania stylu rodzimego (Hei-
matstilu) w niemieckiej architekturze kolejowej sk ania 
do re  eksji nad jej zastosowaniem. W literaturze kole-
jowej pojawia si  okre lenie styl rodzimy, bez podania 
szerszego wyja nienia, jakie czynniki styl ten ukszta to-
wa y i okre la y. W tym przypadku potrzeba taka wyda-
je si  by  o tyle zasadna, e obiekty kolejowe pomi dzy 
Wolsztynem i Luboniem po cz ci zrealizowane zosta y 
w konwencji wpisuj cej si  w ide  stylu rodzimego.

Wiek XIX w architekturze by  w wielu krajach eu-
ropejskich czasem wiadomego poszukiwania stylu, 
który zarówno dla twórcy dzie a, jaki i jego odbiorcy 
mia  by  no nikiem pewnych idei, najcz ciej narodo-
wo ciowych. Od pocz tku stulecia prowadzono bada-
nia naukowe nad dziejami architektury redniowiecznej. 
W minionych wiekach czerpano wzorce jedynie z archi-
tektury staro ytnego Rzymu i Grecji. W XIX w. oprócz 
si gania po wzorce klasyczne czy gotyckie, wskrzeszaj c 
neostyle historyczne, cz sto nawi zywano do form sztuki 
ludowej, najcz ciej rodzimej. Rodz ca si  wiadomo  
narodowa budzi a zainteresowania histori  i tradycj , co 
przejawia o si  równie  w próbach stworzenia stylu na-
rodowego w architekturze. Sprzyja y temu tendencje po-
lityczne, gdy  style narodowe mia y stanowi  narz dzie 
utrwalania dominacji i akcentowania jedno ci oraz ele-
ment zaznaczenia w asnej to samo ci narodowej. Najsil-
niej d enia do stworzenia stylu narodowego uwydatni y 
si  w krajach Europy rodkowej, szczególnie w Niem-
czech, lecz równie  w innych krajach, np. w Anglii, czy 
poza kontynentem – w USA i Japonii5. 

5 K. Estreicher Historia sztuki w zarysie, Warszawa, Kraków 1987, s. 483; 
M. Omilanowska, Nacjonalizm a style narodowe w architekturze euro-
pejskiej XIX i pocz tku XX wieku, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii 
sztuki 1789-1950, Warszawa 1998, s. 145-152. 

W Niemczech idea tworzenia stylu narodowego poja-
wi a si  najwcze niej, pisa  o niej ju  Johann Wolfgang 
Goethe w 1772 r. w artykule O niemieckiej architektu-
rze (Von deutscher Baukunst). Do zjednoczenia Nie-
miec (1871) za styl narodowy uznawano neogotyk, na 
co wp yn a postawa kr gów intelektualnych (Friedrich 
Schlegel, Johann Boisserée), które zainicjowa y doko -
czenie przerwanej w redniowieczu budowy katedry 
w Kolonii. W pracach bra  udzia  najwybitniejszy ar-
chitekt epoki Karl Friedrich Schinkel. Swoj  twórczo-
ci  w duchu neogotyku oraz neoklasycyzmu Schinkel 

okre li  tendencje architektoniczne Niemiec6. Po zjedno-
czeniu Niemiec trendy pod aj  w kierunku eklektyzmu 
– w budowlach z tego okresu czono neorenesans, neo-
romanizm i neobarok. 

Pó ny historyzm II po owy XIX w. zrodzi  mod  ar-
chitektoniczn  na styl rodzimy, którego ród a spoczy-
waj  w romantycznym idealizowaniu ycia wiejskiego 
i natury oraz angielskiej sztuki ogrodowej pocz tku 
XVIII w. Na terenie krajów niemieckich, szczególnie 
w Austrii, idea ta znalaz a bardzo podatny grunt. Arysto-
kracja uosabia a architektur  wiejskich domów tyrolskich 
z naturalnym i zdrowym trybem ycia. Powielanie owych 
wzorców sta o si  wi c modne i presti owe. Wznoszone 
w nowych miejscach budowle dopasowywano do panuj -
cego otoczenia zabudowy, dodaj c do nich komponenty 
w postaci elementów fachwerkowych (konstrukcja szkie-
letowa), boniowanie, snycerskie elementy p askorze by 
czy zewn trzne, drewniane okiennice. Angielskie trendy 
budownictwa wiejskiego wnios y w budowle niemieckie 
ch  podwy szenia standardu mieszkaniowego, tak aby 
zabudow  wiejsk  zrówna  z miejskim standardem miesz-
kaniowym. W Wiedniu powsta a nawet dzielnica w sty-
lu rodzimym, z któr  zwi zany by , powsta y w 1872 r., 
Zwi zek Architektury Wiejskiej (Cottage Verein). Punk-
tem kulminacyjnym Heimatstilu by a wiatowa wysta-
wa gospodarcza zorganizowana w Wiedniu w 1873 r. 
Zaprezentowano wówczas domy wiejskie na laduj ce 
style wszystkich regionów Alp. Jednocze nie wszystkie 
zabudowania targowe i pawilony wystawowe wykona-
no w duchu stylu rodzimego, dodatkowo ozdobiono je 
a urowymi elementami drewnianymi. Na prze omie XIX 
i XX w. równie  kr gi mieszcza skie zacz y wzorowa  
si  na wielkich willach w stylu rodzimym. Zapo ycza-

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

II. Styl rodzimy (Heimatstil) 
na tle architektury 
dworcowej Wielkopolski
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no a urowe wzory, boniowanie, fachwerk, wie yczki, 
skrzyd a boczne (o  cyny) redukowano do rozmiarów 
niewielkich ryzalitów. Wraz z narodzinami secesji, oko o 
1900 r. ko czy a si  powoli era pó nego historyzmu. Styl 
rodzimy zacz to postrzega  jako staromodny. Do I wojny 
wiatowej w wielu miejscach dochodzi o do czenia ele-

mentów stylu rodzimego, secesji oraz wczesnego moder-
nizmu. Mechanizmem obronnym na rodz cy si  wczesny 
modernizm by o powstanie w 1904 r. w Dre nie ruchu 
Heimatschutzstil, uwa anego za nurt antymodernistycz-
ny. Cech  Heimatschutzstilu by o odwo ywanie si  do 
tradycji lokalnych, stosowanie lokalnych materia ów bu-
dowlanych, zami owanie do symetrii. Jednak w przeci-
wie stwie do historyzmu rezygnowano lub redukowano 
do minimum atrybuty architektoniczne w postaci arkad 
czy kolumn. Istot  by o wpasowanie powstaj cych bu-
dowli w otaczaj cy krajobraz kulturowy. Znacz c  po-
staci  nowego trendu by  niemiecki architekt i  lozof 
Hermann Muthesius7.

W architekturze kolejowej podejmowano popularne 
w epoce trendy historyzuj ce, wpisuj c dworce w cha-
rakter zabudowy miejskiej. Wa nym czynnikiem, szcze-
gólnie w pierwszych dekadach powstawania kolei, by o 
prze ciganie si  towarzystw w ró norodno ci zastosowa-
nych rozwi za , tak aby dworzec sprawia  wra enie po-
t gi i splendoru. Dominuj c  cech  w architekturze by  
eklektyzm. Wed ug angielskiego teoretyka sztuki Carolla 
Meeksa istnia y cztery fazy w zastosowaniu eklektyzmu 
w architekturze kolejowej. Pierwsza to emulacja jednego 
stylu, czyli powielanie w budowlach kolejowych jedno-
litych form stylowych (np. neogotycki dworzec g ówny 
we Wroc wiu). Wynika o to z nowo ci, jak  by a realiza-
cja dworców kolejowych, które zarówno pod wzgl dem 
funkcjonalnym, jak i formalnym nie mia y dot d prece-
densu. T  jednolit  szat  stylow  pos ugiwano si  oko o 
dwóch dekad – od lat 30. do 50. XIX w. Druga faza, okre-
lona przez Meeksa jako synteza wielu, rozpoczyna si  od 

1850 r. W okresie tym czono ró ne formy stylowe (np. 
neogotyk, neoromanizm itd.). Trzecia faza, przypadaj ca 
na lata 1860-1890, tzw. wyszukanie. Architekci nie cz  
elementów w drodze przypadku, tylko dokonuj  wybo-
ru w drodze analizy. Nowe budynki uzyskuj  szat  pe -
n  elegancji, z precyzyjnie wyszukan  form . Wreszcie 

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

faza czwarta, panuj ca do 1914 r., to okres megalomanii, 
kiedy architekci prze cigali si  w zastosowaniu nowych 
form8. Powy sza teoria mia a zastosowanie w odniesie-
niu do Anglii i krajów Europy Zachodniej. Najogólniej 
rzecz ujmuj c, mo na by j  odnie  równie  do Prus. 
Jednak w prowincjach peryferyjnych europejskie trendy 
dociera y w nieco zredukowanej formie. 

Architektura dworców kolejowych 
Wielkopolski

Cech  charakterystyczn  za o e  stacyjnych Wielko-
polski, jak i innych regionów, jest osiowy uk ad budyn-
ków, biegn cy wzd u  linii torów kolejowych. Rzadk  
form  s  dworce lokowane czo owo wzgl dem torów. 
Pierwotnie stacje najcz ciej lokowane by y w niewiel-
kim oddaleniu od miejscowo ci, wiod a do nich droga 
dojazdowa cz sto w szpalerze drzew. Dworzec w zespo-
le stacyjnym stanowi  dominant , wyró niaj c si  na tle 
zabudowa  gospodarczych. Dworce przez ca y okres ich 
budowy spe nia y postulat reprezentacyjno ci. Ich wiel-
ko  (reprezentacyjno ) zale na by a od skali wa no ci 
miejscowo ci, w której powstawa y. Pod wzgl dem funk-
cjonalnym dworce spe nia y zawsze analogiczny pro-
gram u ytkowy. Na parterze mie ci y poczekalnie i kasy 
biletowe dla podró nych. Wi ksze dworce posiada y po-
czekalnie podzielone na klasy, od I do IV, przy czym te 
wy szej klasy urz dzone by y jako restauracje. Cz  
dworca pe ni a zwykle funkcje urz dowo-administracyj-
ne z pomieszczeniami dla obs ugi, dy urnego ruchu czy 
zawiadowcy. Na mniejszych stacjach od pocz tku XX w. 
norm  by o dostawianie do dworca nastawni dla dy ur-
nego ruchu oraz magazynu towarowego. Niekiedy nie-
wielkie dworce w górnych kondygnacjach otrzymywa y 
pomieszczenia mieszkalne dla obs ugi stacyjnej. 

Pomijaj c dworce pierwszej wielkopolskiej kolei 
(Stargard – Pozna , 1848), gdzie powstawa y zasadni-
czo obiekty w konstrukcji ryglowej, dworce pa stwowej 
Kolei Wschodniej wyró nia y si  swoj  jednorodno ci  
architektoniczn  oraz pewnym monumentalizmem, ma-
j cym podkre li  przynale no  pa stwow . Pocz wszy 

8 M. Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w la-
tach 1855-1910, Warszawa 2009, s. 72-73. 
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Tab. 1. Nazwy stacji niemieckoj zyczne i polskoj zyczne wspó czesne18

Niemiecka nazwa stacji Polska nazwa stacji Odleg o ci na szlaku
niemieckie polskie

Posen Hauptbahnhof Pozna  G ówny 172,54 km 118,7 km 0,0 km
Pozna  D biec 4    km

Luban (Kreis Posen) Lubo  k. Poznania 165,93/00 km 112,2 km 7    km
Wiry 11  km

Marienberg (Kreis Posen) Szreniawa 7,35 km 103,4 km 16  km
Rosenhagen Trzebaw Rosnówko 11,55 km 100,1 km 20  km
Stenschewo St szew 16,02 km 95,5 km 24  km
Strykowo Strykowo Pozna skie 23,83 km 87,7 km 32  km
Granowo Granowo Nowotymskie 30,68 km 80,7 km 39  km

Ptaszkowo Wielkopolskie 45  km
Grätz Grodzisk Wielkopolski 44,44 km 67,8 km 52  km
Südhof M yniewo Nowotomyskie 64,2 km
Ruchocice Ruchocice 60,3 km 59  km
Kaisertreu Drzyma owo 56,5 km 63  km
Rakwitz (Bezirk Posen) Rakoniewice 53,5 km 66  km
Rothenburg (Obra) Rostarzewo 49,4 km 70  km
Tloki T oki 45,4 km 74  km
Wolstein Wolsztyn 38,9 km 81  km

18 Tabela oprac. na podstawie zamieszczonych w tek cie rozk adów jazdy z 1914 i 1981 r.

Ryc. 15. Sie  kolejowa wokó  linii kolejowej Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – Lubo  (Pozna ) 



48

Ryc. 23. Rozk ad jazy poci gów na linii Sulechów – Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – Pozna , obowi zuj cy w latach 2010/201157

Ryc. 24. Rozk ad jazy poci gów na linii Pozna  – Sulechów, obowi zuj cy w latach 2010/2011

57 ród o: sieciowy rozk ad jazdy PKP, obowi zuj cy od 12.12.2010 do 10.12.2011 r.
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V. Parametry techniczne 
i architektura kolei Wolsztyn 
– Grodzisk Wielkopolski – 
Lubo  (Pozna )

Szlak oraz obiekty in ynieryjne linii

Kolej Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski – Lubo  
(Pozna ) historycznie rzecz ujmuj c sk ada a si  z dwóch 
odcinków. Odcinek Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski uzy-
ska  d ugo  28,9 km, natomiast odcinek Grodzisk Wielko-
polski – Lubo  ma 44,4 km. Zatem ca a linia rozci ga si  
na przestrzeni 73,3 km. Pod wzgl dem handlowym nale y 
uwzgl dni  dodatkowo licz cy 6,6 km odcinek Lubo  – 
Pozna  G ówny, po o ony na linii Wroc aw – Pozna . Do-
da  mo na, e pierwotnie w wymiarze administracyjnym 
oba odcinki traktowane by y oddzielnie, poniewa  koleje 
drugorz dne w Prusach postrzegane by y przez pryzmat 
funduszy ministerialnych przydzielonych na okre lon  li-
ni . Natomiast w wymiarze przewozowym (poza okresem 
mi dzywojennym) oba odcinki traktowane by y jako kolej 
Sulechów – Wolsztyn – Pozna . Jako kolej drugorz dna, 
linia by a i jest jednotorowa. 

Omawiana kolej zbudowana zosta a w terenie równin-
nym, gdzie najwy szy podjazd wynosi  0,6‰ (1:150)58, 
a wszelkie wi ksze wzniesienia i spadki zniwelowano na-

58 H. W. Scharf, Eisenbahnen… op.cit., s. 407.

sypami i wykopami. Na tle kolei górskich, np. na l sku, 
gdzie nachylenie przekracza o 60‰, prezentowana ko-
lej jest typowo równinn . W agodnym terenie nie trzeba 
by o budowa  szczególnie du ych obiektów mostowych. 
Wi ksze przeprawy mostowe znalaz y si  nad rzek  
Mogilnic  w Kotowie, wiadukt drogowy w St szewie, 
a wiadukty ponad lini  Wroc aw – Pozna  w Luboniu. 
Parametry oraz zastosowany budulec w in ynieryjnych 
obiektach drogowych odcinka Grodzisk – Lubo  przyto-
czony zosta  w kosztorysie linii. Dominuj cym budulcem 
by  kamie  czony z ceg , najcz ciej wykorzystywa-
ny w obiektach sklepionych. Niekiedy stosowane by y 
prz s a blachownicowe, jednak coraz mielej in ynie-
rowie wykorzystywali najta szy budulec elbetowy. 
Zastosowano go zarówno przy budowie prz se  p yto-
wych wspartych na kamiennych przyczó kach, jak rów-
nie  w przypadku obiektów elbetowych sklepionych. 
Analogiczne formy obiektów oraz zbli one parametry 
zastosowano na odcinku Wolsztyn – Grodzisk Wielko-
polski. Reasumuj c, stwierdzi  mo na, e obiekty mo-
stowe wpisuj  si  w panuj c  tendencj  budowlan  Prus 
pocz tku XX w.

Ryc. 25. Parowóz Ok 22-31 ze sk adem 
osobowym na szlaku w okolicach 
St szewa, w kierunku Grodziska 
Wielkopolskiego, 2005
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Ryc. 26. Trzyprz s owy, sklepiony 
wiadukt nad torami stacji Wolsztyn, 

zbudowany z nowoczesnego dla 
I dekady XX w. budulca elbetowego

Ryc. 27. Przyk ad wiaduktu elbetowego 
( elbetowe s  równie  przyczó ki i ich 
skrzyd a), powszechnie stosowanego 

podczas budowy na linii Wolsztyn 
– Lubo , (56. km linii), 2011

Ryc. 28. Blachownicowy most nad rzek  
Mogilnic  (Ptaszkowo) pierwotnie 

wsparto na ceglanych przyczó kach. 
Obecnie most posiada nowe prz s o, 
wykonane technik  spawania, 2011
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Ryc. 29. Ceglany wiadukt sklepiony 
w Rosnówku (99. km linii) nale y 
do najwi kszych tego typu obiektów 
linii, 2011

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

Ryc. 31. Kratownicowy wiadukt nad 
kolej  Pozna  – Wroc aw (35 m szer. 
w wietle) posadzono na ceglanych 
przyczó kach, typowych dla 
budownictwa kolejowego Prus 
pocz tku XX w. Obecnie wiadukt 
posiada wspó czesne, spawane 
prz s o, 2011
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Kolej Wolsztyn – Lubo  (Pozna ) powsta a dwueta-
powo. Pierwszy odcinek pomi dzy Wolsztynem i Gro-
dziskiem Wielkopolskim zbudowano w 1905 roku, 
natomiast pomi dzy Grodziskiem Wielkopolskim i Lu-
boniem w 1909 roku. Zachowana do wspó czesno ci in-
frastruktura techniczna linii oraz jej architektura tworz  
zabytkowe dzie o ukazuj ce kolejowe tendencje budow-
lane pocz tku XX wieku. Na szlaku o d ugo ci 74 km 
powsta y wyj tkowe dworce typowe dla kolei drugorz d-
nych, zrealizowane w konwencji stylu rodzimego, wpisu-
j cego si  w architektur  pó nego historyzmu.

Tre  w a ciw  publikacji poprzedza wprowadze-
nie ukazuj ce proces rozwoju sieci kolejowej w Wiel-
kopolsce do czasu powstania linii kolejowej pomi dzy 
Wolsztynem, Grodziskiem Wielkopolskim i Poznaniem. 
Przedstawione tendencje rozwojowe ukazuj  stosunek 
pa stwa pruskiego do problemu powstawania sieci Wiel-
kopolski oraz zarys uwarunkowa  gospodarczych, mili-
tarnych oraz politycznych.

Celem stworzenia t a do zagadnienia architektury 
dworców kolejowych przedstawiono problem stylu ro-
dzimego w kontek cie architektury dworcowej Wiel-
kopolski. Wyja nione zosta o ideologiczne znaczenie 
historyzmu oraz jego wp yw na powstawanie architek-
tury kolejowej w Niemczech. Ponadto omówione zo-
sta y zmiany tendencji architektonicznych historyzmu 
w poszczególnych fazach powstawania architektury 
dworcowej Wielkopolski. Poparte zosta y wybranymi 
przyk adami zachowanych do wspó czesno ci dworców 
i obiektów kolejowych.

Omówienie kolei Wolsztyn – Lubo  rozpoczyna zarys 
dziejów powstawania odcinka kolei pomi dzy Wolszty-
nem i Grodziskiem Wielkopolskim od momentu podj -
cia pierwszych kroków administracyjnych w 1890 roku 
przez w adze Ko uchowa i Nowej Soli, do uko czenia 
budowy i uruchomienia odcinka linii Wolsztyn – Gro-
dzisk w 1905 roku. 

Rozdzia  dotycz cy dziejów odcinka kolei Grodzisk 
Wielkopolski – Pozna  szczegó owo ukazuje wydarzenia 
zwi zane z uwarunkowaniami gospodarczymi i politycz-

Streszczenie

nymi towarzysz cymi powstawaniu tego odcinka kolei. 
Przedstawiony zosta  problem kszta towania si  komitetu 
na rzecz budowy linii wraz z jego aktywnymi cz onka-
mi. Proces planowania przebiegu linii przez urz dników 
Dyrekcji Kolei w Poznaniu z 1903 roku, determinowany 
okoliczno ciami narodowo-politycznymi. Kolejno przy-
toczony zosta  projekt ustawy odnosz cy si  do budowy 
kolei Grodzisk – Pozna  z 22.03.1905, w którym zawar-
ty zosta  potencja  gospodarczy regionu komunikacyjne-
go wokó  planowanej kolei. Innym niezmiernie wa nym 
dokumentem ród owym jest kosztorys powstania linii 
Grodzisk – Pozna . Jego warto  naukowa umo liwia 
analiz  i porównanie kosztów wznoszenia poszczegól-
nych obiektów linii oraz warto ci prac wykonywanych 
podczas jej budowy. Dalsza cz ci tekstu ukazuje oko-
liczno ci zwi zane z budow  linii oraz uroczysto ciami 
jej uruchomienia. (od wi tn  uroczysto  zorganizowa-
n  przez urz dników St szewie z udzia em urz dników 
administracji pa stwowej, która poprzedzi a oddanie do 
ruchu linii 1.07.1909 rok.

Nast pnie w uj ciu syntetycznym przedstawione zo-
sta y najwa niejsze problemy zwi zane z funkcjonowa-
niem linii: potrzeba rozbudowy, wypadki oraz frekwencja 
kursowania poci gów. Zarysowane zosta y zmiany, jakie 
wnios a I wojna wiatowa, okres administracji polskiej 
w okresie mi dzywojennym, administracja niemiecka 
podczas II wojny wiatowej i wreszcie dzieje linii w okre-
sie powojennym. Ostatni akord prezentowanych dziejów 
to moment podj cia decyzji o renowacji linii oraz jej roz-
pocz cie w latach 2009-2011.

Ostatni rozdzia  ksi ki ukazuje parametry techniczne 
kolei Wolsztyn – Lubo  oraz omawia architektur  dwor-
ców kolejowych powsta ych na linii. W pierwszej cz ci 
zosta y ukazane parametry szlaku kolejowego oraz typy 
drogowych obiektów mostowych zrealizowanych na li-
nii. Druga cze  zawiera opis dziejów najwa niejszych 
stacji w z owych oraz typy architektury, jaka powsta a 
na poszczególnych stacjach kolejowych. 


