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Z DZIEJÓW I IKONOGRAFII NAJSTARSZEGO DWORCA 
KOLEJOWEGO W TORUNIU

Z a r y s  t r e ś c i .  Artykuł stanowi pierwszą w literaturze naukowej próbę re
konstrukcji wyglądu i charakteru pierwszego dworca kolejowego w  Toruniu, istnie
jącego w latach 1861—1873.

Każdego obserwatora, który zetknął się po raz pierwszy z problemem 
struktury toruńskiego węzła kolejowego i układu dworców w tym mieście 
uderzyć muszą dwa nietypowe zjawiska. Po pierwsze, usytuowanie Dwor
ca Głównego *, koncentrującego w sobie cały istotny ruch dalekobieżny, na 
lewym brzegu Wisły, a więc po przeciwnej stronie aniżeli właściwe miasto. 
Po drugie —  lokalizacja tegoż Dworca (a przynajmniej właściwego bu
dynku dworcowego) na lewobrzeżnym obszarze w miejscu raczej pustym, 
w pewnym oddaleniu od obydwu mostów wiślanych, tym bardziej zaś od 
dzisiejszej niewielkiej lewobrzeżnej dzielnicy Torunia, będącej niegdyś 
osobną miejscowością — Podgórzem *.

Na pierwsze bardziej zasadnicze pytanie odpowiedź jest stosunkowo 
prosta. Najistotniejszym elementem toruńskiego węzła kolejowego jest 
skrzyżowanie dwu ważnych arterii: jednej wiodącej z Wrocławia przez 
Toruń, Iławę do Olsztyna; drugiej biegnącej (alternatywnie) z Warszawy 
lub Łodzi do Bydgoszczy i dalej na wybrzeże s. Ponieważ pierwsza z tych

1 Choć nazwa ta — przynajmniej w sensie ciągłej tradycji — datuje się dopiero 
od lat trzydziestych bieżącego stulecia, rola dworca na lewym brzegu Wisły była za
wsze faktycznie wiodąca, mimo iż formalnie przez pewien okres (w latach poprzedza
jących I wojnę światową) dystansował go prestiżowo ówczesny dworzec Toruń—Mokre 
(dzisiejszy Wschodni).

2 Wrażenie to narzuca się w  sposób nader wyrazisty każdemu zainteresowanemu, 
w publikacjach jednak rzadko było uwypuklane. Zob. M i l e s  F e r r a r i u s  II 
(pseud.), Die Eisenbahnanlagen um Thorn, Wehr und Waffen, Monatsschrift fur alle 
artilleristischen und technischen Fragen des Reichsheeres 1933, z. 10, s. 464 i n.; nie 
poruszają natomiast tych spraw M. i E. G ą s i o r o w s c y ,  Toruń, Warszawa 1963, 
s. 80 i n.

3 M. P i s a r s k i ,  Koleje polskie 1842— 1972, Warszawa 1974, tabl. na s. 236.
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tras dopiero w Toruniu przechodzi z lewego brzegu Wisły na prawy, dru
ga zaś przebiega wyłącznie na brzegu lewym — skrzyżowanie ich musiało 
nieodwołalnie być umiejscowione na tymże lewym brzegu. Tak przedsta
wiała się sytuacja już w roku 1873, kiedy ukształtował się zasadniczy zrąb 
toruńskiego węzła kolejowego 4. Tak przedstawia się też ona i dzisiaj, po 
100 z górą latach; powstałe bowiem w latach późniejszych dalsze linie ko
lejowe na prawym brzegu, rozgałęziające się z Torunia, nie miały już zna
czenia porównywalnego z tamtymi dwiema i nie zmieniły zasadniczych 
założeń układu toruńskiego węzła kolejowego s.

Bardziej skomplikowana musi być odpowiedź na drugie pytanie. Aby 
je rozstrzygnąć, trzeba cofnąć się dalej jeszcze w przeszłość poza rok 1873
— do pierwszego, najwcześniejszego okresu kolejnictwa toruńskiego. Przy 
okazji wyłonią się dalsze pytania —  mianowicie, jak dalece i w jakim sto
pniu takie a nie inne ukształtowanie urządzeń kolejowych wpłynęło w tym 
tak decydującym okresie na szerzej pojęty rozwój miasta. Wyłoni się 
przede wszystkim zaś prawie że nie stawiane w późniejszych latach py
tanie —  stanowiące główny temat niniejszego artykułu —  jak wyglądał 
najstarszy toruński dworzec kolejowy? *

Pierwsze jaskółki włączenia Torunia w rozwijającą się intensywnie — 
zwłaszcza od początku czterdziestych lat XIX w.7 —  sieć połączeń kolejo

* Patrz mapka, M i l e s  F e r r a r i u s l t ,  op. cit., s. 465.
8 W szczególności nadmienić należy, że wszystkie pociągi jadące w kierunku 

Olsztyna, Malborka, Nasielska czy Unisławia i tak docierają na stację Toruń Główny 
albo z niej wychodzą. Nie ma więc obecnie w Toruniu pociągu, który nie byłby osią
galny na stacji Toruń Główny, ani takiego, który byłby osiągalny tylko na stacji 
Toruń Wschodni.

* Jedyną publikacją wspominającą najstarszy toruński dworzec jest krótki arty
kuł: H. C u n o, Empfangsgebäude auf dem Bahnhof zu Thorn, Zeitschrift für Bau
wesen herausgegeb. unter Technischen Bau-Deputation und des Architekten Vereins 
zu Berlin 1865, v. 15, s. 293, materiał ilustracyjny: Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, 
Jahrgang XV, Berlin 1865, tabl. 51 i n. W naszych czasach J. S t a n k i e w i c z ,  Twier
dza Toruń, cz. III, Zapiski Historyczne, t. 38, s. 81, 104, 109....... Aby jednak wyjść
w maksymalnym stopniu naprzeciw postulatom miasta, postanowiono zlokalizować 
stację kolejową w punkcie dla torunian możliwie najdogodniejszym, tó jest u lewo
brzeżnego wylotu mostu wiślanego; a więc na obszarze dzieła rogowego umocnień 
przyczółka [...]. To naruszało interesy wojska, bo osłabiało obronność, a z punktu wi
dzenia kolei było i tak wciąż za mało miejsca” (s. 109). W pracy tej jednak — zgodnie 
z jej tematem — mowa jest tylko o topograficznej lokalizacji dworca, z pominięciem 
jego strony architektonicznej.

7 Por. Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart herausgegb. unter Förderung 
des Preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten..., t. 1 , Berlin 1911, s. 80 i n.; 
Hundert Jahre deutsche Eisenbahnen. Jubiläumsschrift zum hundertjährigen Bestehen 
der deutschen Eisenbahnen, Leipzig 1938, s. 125 i n.; H. N o r d m a n n, Die Frühgeschi
chte der Eisenbahnen, Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin 1947, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Ar 4, Berlin 1948; t e n ż e ,  
Die ältere preußische Eisenbahngeschichte, Abhandlungen..., 1948, nr 4, Berlin 1950, 
s. 17 i xl; M. K u b i n s z k y ,  Banhöfe Europas. Ihre Geschichte, Kunst und Technik, 
Stuttgart 1969, zwłaszcza s. 31 i n., ryc. 5 i n. Z prac ogólniejszych o historii architek
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wych, ukazują się u samego progu lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Linie kolejowe „nadchodziły” niejako ku Toruniowi z dwu stron: od Byd
goszczy, mającej już przedtem połączenia kolejowe z Berlinem i Gdań
skiem 8 oraz z Łowicza w Królestwie Polskim, który był podówczas ostat
nim punktem skierniewickiego odgałęzienia linii warszawsko-wiedeńskiej. 
W ten sposób powstawała, jako jeden ciąg, tzw. linia bydgosko-warszaw- 
ska (patrząc od strony zaboru pruskiego) lub też tzw. odnoga bydgoska 
linii warszawsko-wiedeńskiej (patrząc od strony zaboru rosyjskiego) 9.

Ta jedyna linia przebiegała w ówczesnej sytuacji nie tyle przez To
ruń, ile raczej obok Torunia po drugiej stronie Wisły; „trafiała” ona nie 
tyle w miasto, ile raczej tylko w pewne elementy zawiślańskich fortyfi
kacji grodu Kopernika 10.

Nie od razu stał się Toruń stacją przelotową, choć od początku w  ten 
sposób rola jego była pomyślana. Mianowicie 24 X  1861 r. uruchomiona 
rostała komunikacja kolejowa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem11, 
w przeszło zaś rok później dopiero: 4 XII 1862 r. ruszyły z Torunia pociągi 
przez Otłoczyn do Warszawy. Wtedy też rozpoczęła żywot cała linia 
bydgosko-warszawska 13.

Ciekawe, że to z perspektywy historycznej przełomowe dla miasta wy
darzenie, jakim było przybycie pierwszego pociągu do Torunia (z Byd

tury por. W. H e r r m a n n ,  Deutsche Baukunst des 19 und 20 Jahrhunderts, t. 2, 
Von 1840 bis zur Gegenwart, Basel—Stuttgart 1977, s. 38 i n., ryc. 14 i n.; J. D o b e s z, 
Próba interpretacji architektury Dworca Głównego we Wrocławiu, [w:] Z dziejów 
sztuki śląskiej, pod red. Z. S w i e c h o w s k i e g o ,  Warszawa 1878, s. 383 i n.; 
M. K r a j e  w s k i, Dzieje głównego dworca kolejowego w Warszawie, Warszawa 1971, 
s. 22 i n., ryc. 4 i n.

* Patrz K. B o r n ,  Die Entwicklung der Königlich Preußischen Ostbahn, Son
derabdruck aus „Archiv für Eisenbahnwesen” 1911, z. 4—B, s. 104 i n.; E. B a h r ,  
Die Entwicklung des westpreußischen Eisenbahnnetzes bis zum Ausgang des Ersten 
Weltkrieges, Westpreußen Jahrbuch 1959, Leer (Ostfriesl), b.r.w., s. 37 i a ;  S. K a -  
l e m b k a ,  Rozwój bydgoskiego węzła kolejowego 1850—1975, [w:] Dzieje Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy 1851—1975, pod red. K. W a j d y ,  
Bydgoszcz 1976, s. 20 i n.; K. H. R e h f e l d ,  Die preußische Verwaltung des Regie
rungsbezirks Bromberg (1848—1871), [w:] Studien zur Geschichte Preußens, 1.11, Köln— 
—Berlin 1968, s. 208 i n.

• M. P i s a r s k i ,  op. cit., s. 36 i n., ryc. na s. 29; Studia z dziejów kolei żelaznych 
w Królestwie Polskim (1840—1914), pod red. R. K o ł o d z i e j c z y k a ,  Warszawa 1970;
F. F i l i p e k ,  Kolej warszawsko-terespolska, Warszawa 1972, s. 13 i n. oraz przyp. 1 
na s. 5. Żadna z tych prac nie omawia jednak linii warszawsko-bydgoskiej z odgałę
zieniem do Ciechocinka. O dawnych urządzeniach kolejowych w Ciechocinku zob. 
dane w nie opubl. dokumentacji A. W a l c z a k o w e j  zabytkowego centrum tego 
uzdrowiska, sporządzonej dla Toruńskiego Oddziału PKZ. Rzut oka na koleje w  Rosji: 
A. M. S o 1 o v e v a, Zeleznodorożnyj transport Rossiji vo vtoroj polovine XIX  v., 
Moskva 1975.

10 J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit.
11 Thorner Wochenblatt 1861, nr 120.
u Thorner Wochenblatt 1862, nr 142.
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goszczy), odbyło się bez jakichkolwiek uroczystości i nie zakorzeniło się 
w lokalnej tradycji toruńskiej13. Ten brak odzewu w październiku 1861 r. 
wydaje się rzeczywiście trudny do wyjaśnienia. Natomiast „cisza” , jaka 
towarzyszyła otwarciu w grudniu 1862 r,14, mogła być w jakimś stopniu 
uwarunkowana napiętą atmosferą w przededniu Powstania w Królestwie 
Polskim. Atmosfera ta promieniowała od granicy tak przecież bliskiej 
Torunia, a jednocześnie musiała ona być na odcinku kolejowym silniej 
nawet odczuwalna niż w innych dziedzinach, gdyż dotyczyła kraju mają
cego co najmniej na równi z tzw. Prusami Zachodnimi korzystać z nowo 
otwartej linii.

W jaki sposób usytuowany został ten dworzec, pomyślany od początku 
jako przelotowy, choć przez z górą rok faktycznie pełnił rolę stacji koń
cowej? Otóż usytuowano go w tzw. dziele rogowym umocnień przyczółka 
mostowego —  co permanentnie kolidowało z fortyfikacyjnymi interesami 
wojska15. Z naszego punktu widzenia jednak istotny jest raczej inny 
aspekt topograficzny: dworzec usytuowany został na osi wylotu ówczes
nego jarzmowego mostu drogowego wiodącego od Bramy M ostowej18. 
Oczywiście dworzec cofnięty był na tyle w głąb lewego brzegu, na ile 
wymagała tego sama lokalizacja całej linii kolejowej w stosunku do biegu 
Wisły, nie mówiąc już o problemie fortyfikacji.

To umiejscowienie pierwszego toruńskiego dworca u progu lat sześć
dziesiątych ubiegłego stulecia zdeterminowało lokalizację późniejszego 
dworca głównego na czas nieokreślony —  po dzień dzisiejszy włącznie. 
Na tle obecnej topografii Torunia, jak to już podkreślano, owo umiejsco
wienie dworca wydaje się jednak jakby przypadkoweI7.

Natomiast w kontekście obrazu Torunia z roku 1861 czy 1862 lokaliza
cja dworca staje się zupełnie jasna. Na osi Bramy Mostowej prowadzi — 
już od niepamiętnych czasów —  most, wtedy jarzmowy. Na jego osi po 
drugiej stronie Wisły —  to zrozumiałe —  powstaje pierwszy toruński dwo
rzec kolejowy przy pierwszej przebiegającej tamtędy lin ii18 (rys. 1). Dziś

13 W 1861 r. w „Thorner Wochenblatt” była to wzmianka; w 1862 r. pojawiło się 
ogłoszenie połączone z lokalnym rozkładem jazdy.

14 Podkreśla ją bezpośrednio m.in. K. B o r n, op. cit., s. 105.
15 H. C u n o , op. cit.; J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit., s. 100.
16 J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit.
17 Można by to ująć w  skrócie tak: obydwa obecne mosty — kolejowy z 1873 r. 

i drogowy z 1934 r. są wtórne w stosunku do dworca kolejowego i lokalizacja ich była 
swego czasu uwarunkowana jego lokalizacją; czym jednak została uwarunkowana 
lokalizacja samego dworca?

18 Jedną z zasług J. S t a n k i e w i c z a ,  op. cit., zwłaszcza przyp. 52, jest rozwia
nie krążącej uporczywie w Toruniu legendy, jakoby most wiodący od Bramy Mostowej 
nie istniał już co najmniej od 1855 r. Por. Thorner Zeitung 1868, nr 68, gdzie mowa 
o tym, że obecny dworzec (a więc ten sam, o którym piszemy) jest połączony z miastem 
za pomocą mostu i że dojazd jest bardzo dogodny. Zob. również F. B r a n d s t a t t e r ,  
Die Weichsel. Historisch, topographisch, malerisch unter Mitwirkung einer Anzahl
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1. Panorama centrum Torunia z mostem prowadzącym do ówczesnego dworca. Stan 
z początku 60-tych lat X I X  w. Litografia. Muzeum Okręgowe w Toruniu

jedynym  śladem tego dawnego topograficznego uwarunkowania jest 
istniejąca na osi dworca droga nad brzeg Wisły i funkcjonująca tam częś
ciowo w lecie przeprawa do śródmieścia 19.

Obecny dworzec i zasadniczy zrąb lewobrzeżnego węzła kolejowego 
pochodzą z roku 1873. Budynek, stojący tu od roku 1861, a więc przez 
pierwsze 12 lat, stanowił niejako odrębną i zamkniętą w sobie całość, któ
rą można by umownie określić mianem ,,prehistorii toruńskiego dworca 
głównego” .

Jak wyglądał ów pierwszy dworzec toruński? Wiadomo, że początkowo 
były tu tylko dwa tory, że składy pociągów nie mogły być długie ze wzglę
du na trudności w manewrowaniu, wywołane umieszczeniem dworca we
wnątrz fortu. W początku lat trzydziestych naszego wieku P. J. Wallis,

von kundigen Männern beschrieben, Marienwerder 1855, s. 335 i n. Mówi się tam  
wyraźnie, że obecny (1855 r.) most jest jedynym mostem jarzmowym na Wiśle na 
obszarze pruskim, poprzednio natomiast był tu most pontonowy. Opisuje też autor 
katastrofę mostu 9 III 1853 r., która pochłonęła 7 ofiar ludzkich. Bodaj czy nie owa 
właśnie katastrofa (uwieczniona m.in. na obrazie T. N. Jacobiego w Muzeum Okręgo
wym w Toruniu) zapoczątkowała legendę o rzekomym nieistnieniu w Toruniu mostu 
przez około 20 lat —  aż do otwarcia mostu żelaznego w 1873 r.

19 W  jesieni 1939 r. po zniszczeniu obydwu mostów, kiedy jeżdżono z centrum  
Torunia na Dworzec Główny pontonowym mostem od Bramy Mostowej, a następnie 
tradycyjną drogą z lewego brzegu W isły do samego Dworca —  wskrzeszono jakby 
na krótko sytuację analogiczną do istniejącej tu w latach sześćdziesiątych i na po
czątku lat siedemdziesiątych X I X  w.
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pisząc wspomnienia z ostatniej tercji ubiegłego stulecia w Toruniu80, usi
łował dopatrzeć się dawnego dworca w jednym z domów mieszkalnych na
przeciwko ówczesnego spichrza wojskowego, a więc chyba koło niedaw
nego przystanku tramwajowego „czwórki” . Nie wydaje się to przekonu
jące, gdyż oznaczałoby w tej strefie wydatne odchylenie torów ku północy 
w stosunku do zasadniczego biegu linii warszawsko-bydgoskiej.

Zresztą nie topograficzna lokalizacja pierwszego toruńskiego dworca 
stoi tu w centrum naszej uwagi, lecz przede wszystkim problem: jak wy
glądał w sensie architektonicznym i plastycznym ów przodek dzisiejszego 
dworca głównego?

Na szczęście zachował się w tym zakresie dosyć stosunkowo obfity ma
teriał opisowy i ikonograficzny, który dotychczas nie stał się przedmiotem 
zainteresowania badaczy i miłośników przeszłości Torunia. Mianowicie 
w „Zeitschrift für Bauwesen” z 1868 r. oprócz tekstu ukazały się dwie 
plansze miedziorytnicze, wcześniej zaś jeszcze w ilustrowanym periodyku 
„Architektonisches Skizzenbuch” na początku drugiego zeszytu z roku 
1863 21 przedstawiono 4 plansze litograficzne z widokiem całości oraz frag
mentów nowo wzniesionego podówczas —  ale mającego przed sobą tylko 
kilka lat istnienia — dawnego dworca toruńskiego (rys. 2— 7). Materiał 
ikonograficzny z obydwu wymienionych źródeł raczej się wzajemnie uzu
pełnia. Rzut poziomy jest bardziej czytelny w ujęciu z „Zeitschrift” , tam
że znajdują się interesujące przekroje podłużne i poprzeczne głównego bu
dynku. Natomiast w ujęciu „Architektonisches Skizzenbuch” przedstawie
nie całości jest bardziej malarskie, przez co bryły zabudowań prezentują 
się sugestywniej, poza tym występuje w zbliżeniu szereg detali, czego nie 
znajdujemy w ujęciu drugim.

Jak widać z zachowanych wizerunków, dawny toruński dworzec był 
podłużną budowlą długości ok. 220 stóp pruskich, szerokości niespełna 
40 stóp pruskich (1 stopa —  0,31 m), dwudziestejednoosiową, z czego trzy 
środkowe osie przypadają na centralnie posadowiony ryzalit. Rozkład po-

20 (P. J. W a l i i  s), Das Thorn der 70er und 80er Jahre, Das Ordenskreuz. Thorner 
Heimat-Zeitung, v. 10, nr 4, Berlin 1934. Impresyjna ta publikacja, nie podająca 
ścisłych dat, nazw itd., nie skłania do zbytniego opierania się na jej danych; por. np. 
również zawarte na tejże stronie twierdzenie, iż budynek naprzeciwko późniejszego 
kościoła M. B. Zwycięskiej na Mokrem (a więc chyba obecna cerkiew prawosławna?), 
to przeniesiony w tamto miejsce po rozbiórce dawny budynek dworca Toruń—Miasto. 
W odniesieniu do usytuowania dworca w obrębie fortyfikacji por. J. S t a n k i e w i c z ,  
op. cit., s. 109 i n.

S1 H. C u n o ,  op. cit., i tabl. z adnotacją: Nikoley gest. Por. również: Architekto
nisches Skizzenbuch 1863, t. 61, z. 2, tabl. 1—4; Erf. u. gez. v. H. C u n o ,  Lith. Anst. 
v. W. Loeillot in Berlin, w  obydwu seriach ilustracji jako wydawca występuje: Ernst 
et K om  Berlin. Za łaskawe zwrócenie mojej uwagi na wspomniany materiał ikono
graficzny składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie Panu Jerzemu Zeidlerowi, 
z którego zbiorów wypożyczałem odnośne plansze, jak również Panu mgr Mirosławowi 
Zeidlerowi, który w ogóle pierwszy skierował moją uwagę na omawiane tu zagadnie
nie.
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2. Dawny dworzec toruński: widok od strony peronu i rzut poziomy, rys. H. Cuno. 
Litografia w „Architektonisches Skizzenbuch” 1863, z. 2

mieszczeń widoczny jest na planie (rys. 6) wraz z określeniem funkcji. 
Ogólnie można zauważyć, iż jak na niewielką stosunkowo i prostą bryłę 
zewnętrzną — program wnętrza prezentuje się dosyć bogato.

Z detali zewnętrznych mamy możność przyjrzeć się na litografiach 
jedynie zwieńczeniu środkowego ryzalitu z charakterystycznym zegarem
— przypuszczalnie analogiczne rozwiązanie zastosowano także i od strony 
ulicznej; widzimy również szczegóły snycerki obramień okiennych. Moż
na też obejrzeć z bliska przykład dzwonu sygnalizacyjnego z ozdobnym 
metalowym zadaszeniem (rys. 5). Jak wynika z podpisu, dzwony tego typu



3. Dawny dworzec toruński: „pokój królewski” lub „pokój dla osób dy
styngowanych”, narożnik z kominkiem. Litografia w „Architektonisches

Skizzenbuch” 1863, z. 2
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4. Dawny dworzec toruński: zwieńczenie środkowego ryzalitu oraz obramienie okienne. 
Litografia w „Architektonisches Skizzenbuch” 1863, z. 2

używane były na wszystkich stacjach linii Bydgoszcz— Toruń, a więc rów
nież i w samym Toruniu.

Jedyne wnętrze dawnego toruńskiego dworca, ukazane z bliska na li
tografii —  to fragment tzw. pokoju królewskiego (rys. 3). Ukazana tu wnę
ka z kominkiem znajduje się w północno-wschodnim narożniku tego 
pomieszczenia. Wystrój wnętrza utrzymany w charakterze tzw. „angiel- 
sko-maurytańskiego” neogctyku wyrasta duchem jeszcze z pierwszej po-



5. Dzwony wraz z obudową, używane na stacjach linii Bydgoszcz— Toruń, 
rys. H. Cuno. Litografia w „Architektonisches Skizzenbuch” 1863, z. 2
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6. Dawny dworzec toruński: widok od strony peronu i rzut poziomy. Miedzioryt 
w „Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen” , Jhg X V , Berlin 1865

łowy X IX  stulecia. Było to niewątpliwie w pierwotnym zamyśle wnętrze 
przeznaczone dla ówczesnego króla pruskiego podczas jego pobytu w To
runiu (ze względu na niedługi żywot dworca zaledwie w ostatnich mie
siącach istnienia pokój ten zdążył stać się cesarskim). Takie specjalne po
mieszczenia monarsze nie były w owym czasie rzadkością (por. np. Skier
niewice, a później Poznań). Zresztą w Toruniu ten uroczysty charakter 
szybko się zmienił, o czym niżej.

Drugim, nieco mniejszym, pomieszczeniem reprezentacyjnym był tzw. 
pokój dla dam, znajdujący się w północnym trakcie budynku dworcowego. 
Również i to wnętrze wyróżnione było —  jak można wnioskować z rzutu 
poziomego —  podobną do królewskiego szachownicową posadzką oraz na
rożnikiem kominkowym, nie tak już jednak monumentalnie ukształtowa
nym, oraz z odmiennym parawanem.

Wszystkie te dane, jakie wynikają bezpośrednio z analizy materiałów 
ikonograficznych, rozszerzyć można o wiadomości wynikające z krótkiego 
artykułu H. Cuno 22, będącego również autorem odnośnych rysunków.

Tak więc dowiadujemy się, że budynek został określony jako „oparta 
na gotyku drewniana architektura” . Wszystkie elementy drewniane po
malowane zostały żółtobrązową farbą olejną. Ze względu na ochronę od 
chłodu pomiędzy dwiema warstwami desek w ścianach obwodowych stwo-

22 H. C u n o ,  Empfangsgebaude..., s. 293.

U — Z a b y tk oz n a w stw o



7. Dawny dworzec toruński. Przekroje: podłużny i dwa poprzeczne oraz detale deko
racyjne wnętrza. Miedzioryt w „Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen”, Jhg X V ,

Berlin 1865

rzono dodatkową izolację. Całość była podpiwniczona, przy czym podzie
mia służyły zarówno dla celów urzędowych jak i restauracyjnych. Widocz
ne belki w wiązaniu stropowym wsparte są w poczekalniach na belkach 
tragarzowych wspartych na metalowych kolumnach. W poczekalni I i II 
kl. znajdowały się dwa szerokie przejścia; jedno prowadziło do przedsionka
—  do którego się wchodziło z westybulu, drugie do bufetu. Po przeciwnej 
stronie poczekalni dwoje drzwi prowadziło do pokoju dla „osób dystyn
gowanych” 23 oraz do pokoju dla dam. W środku było wejście do umywal
ni, przesłonięte od strony poczekalni zasłoną 24.

Pozostałe wnioski wysunąć można z analizy planów i przekrojów, po
magając sobie jeszcze dodatkowo wzmiankami części tekstowej. Otóż dwa

23 Jest rzeczą znamienną, iż —  jak wspomniano —  pomieszczenie to nosi na pla
nach i wizerunku z 1863 r. nazwę „pokoju królewskiego” . Prawdopodobnie wkrótce 
potem uznano tę nazwę za zbyt pretensjonalną —  zwłaszcza, że samego króla pruskie
go tam się nie widywało. Tego rodzaju salony dworcowe pełniły dosyć rozległe funkcje 
towarzysko-prestiżowe, w Toruniu może nieco osłabione przez wyjątkową odległość 
dworca od centrum miasta.

«  Ib id , s. 293.
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ustępy, położone naprzeciwko umywalni, dostępne tylko z małego przed
sionka pomiędzy pokojem dla osób dystyngowanych i pokojem dla dam — 
były też chyba przeznaczone wyłącznie dla korzystających z tych dwu 
uprzywilejowanych pomieszczeń. Dla wszystkich pozostałych podróżnych 
ustępy były najprawdopodobniej na zewnątrz głównego budynku, o czym 
niżej.

Ściany we wszystkich pomieszczeniach dla podróżnych zaopatrzone 
były w dolnych partiach w boazerie, w wyższych —  podzielone listwami 
na pola i wyklejone tapetami; na środku niektórych utworzonych w ten 
sposób pól widnieją na konsolach popiersia lub aedicula z figurami. Pokój 
dla osób dystyngowanych i pokój dla dam zwieńczone są rodzajem skle
pienia zwierciadlanego, ażurowa dekoracja maswerkowa w formie późno- 
gotyckich spłaszczonych łuków zdobi zwłaszcza westybul. Jak stwierdza 
autor artykułu, „wszystkie prace snycerskie we wnętrzu i na zewnątrz 
budynku zostały przez pewnego sprawnego bydgoskiego mistrza ciesiel
skiego bardzo «schludnie» wykonane” .

W północno-wschodnim narożniku umieszczono mieszkanie restaurato
ra, a na górnym piętrze, czy raczej półpiętrze, znajdowały się mieszkania 
urzędników. Niski budynek, na wizerunkach na lewo od głównego, mógłby
— sądząc po jego wyglądzie —  mieścić w sobie dostępne dla wszystkich 
sanitariatyas.

Niejasne jest przeznaczenie budynku, widocznego fragmentarycznie 
na obydwu wizerunkach —  po lewej stronie, a więc na zachód od do
mniemanego sanitariatu —  lecz niewątpliwie jest to też obiekt związany 
z potrzebami kolei.

Porównując ze sobą dwa widoki dworca, z 1863 r. i 1865 r., napoty
kamy trzy różniące się od siebie szczegóły. Po pierwsze, na wizerunku 
późniejszym główne wyjście w środkowym ryzalicie flankowane jest 
dwiema przyściennymi latarniami gazowymi, czego brak na wyobrażeniu 
wcześniejszym. Dzięki temu wzrasta nasze zaufanie do autentyzmu uka
zanych tu szczegółów —  bo w istocie dopiero w 1864 r. przeprowadzono 
gazociąg26 do ówczesnego dworca i niewątpliwie wówczas dopiero zainsta
lowano tam owe latarnie. To nas pośrednio skłania do wniosku, że uwi
doczniony w 1865 r. dwuryzalitowy budynek na dalszym planie —  a więc 
na wschód od budynku głównego —  został też dopiero wtedy (po 1863 r.) 
dobudowany. To samo dotyczy ilości torów. Na przedstawieniu z 1863 r. 
ukazano na pierwszym planie dwa tory i jest to zgodne z początkowym

25 Ten budynek przypomina istniejący do ostatnich lat przed II wojną światową 
sanitariat stacji w pobliskim Otłoczynie, ustawiony też mniej więcej w  analogiczny 
sposób do budynku głównego, choć bardziej przysunięty do krawędzi peronu. Kto 
wie, czy ten otłoczyński obiekt nie pochodził jeszcze z „pierwszego rzutu”  budownic
twa kolejowego na tej trasie, a więc również z początku lat sześćdziesiątych X IX  w.

26 Por. 100 lat gazowni w służbie społeczeństwa miasta Torunia, Toruń 1959, s. 11.
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stanem faktycznym27. Na przedstawieniu z 1865 r.. ukazany został trzeci 
tor i to jest niewątpliwie wynik rzeczywistej rozbudowy.

Ogląd całości dworca na planach i wizerunkach nasuwa jeszcze parę 
uwag natury ogólniejszej; Otóż ogólny podział funkcji budynku dokonany 
został w ten sposób, że centralny ryzalit i skrzydło wschodnie poświęcone 
zostały (z wyjątkiem samego południowo-wschodniego narożnika) recepcji, 
spoczynkowi i posiłkom podróżnych, skrzydło natomiast zachodnie poświę
cone zostały funkcjom urzędowym, kolejowym a także celnym, które ze 
względu na bezpośrednie sąsiedztwo granicy państwowej od początku mia
ły w Toruniu swą siedzibę.

Charakterystyczne dla ówczesnego etapu rozwoju budynków dworco
wych jest przesunięcie, pomieszczenia dla sprzedaży biletów na bok od 
głównego ciągu osi prowadzącej sprzed dworca na peron. Jednocześnie 
wszystkie wyjścia na peron prowadzą jedynie poprzez poczekalnią, co jest 
również znamienne. Później dopiero wykształciła się koncepcja zupełnie 
odmienna i możliwość przelotu przez tzw. „halę dworcową” z zewnątrz 
na peron z jak najbliższym „otarciem się” o kasy biletowe i bagażowe, 
z pozostawieniem zaś na boku wszystkich restauracji, poczekalni itp.

Brak nam — na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych
— wyraźnego wyobrażenia, jak wyglądało ukształtowanie otoczenia 
pierwszego dworca od strony przeciwnej, a więc zwróconej ku miastu. 
Biorąc pod uwagę charakter tego terenu można sobie wyobrazić, że roz
taczający się po wyjściu z dworca widok był raczej rustykalny, ze znacz
nym udziałem zieleni —  co najwyżej w pobliżu mogły być dostrzegalne 
elementy wojskowo-forteczne, te jednak, jak wiemy skądinąd, potrafiły 
na gruncie toruńskim zazwyczaj dobrze z ową parkowo-rustykalną atmo
sferą harmonizować.

Typ architektoniczny tego dawnego dworca kolejowego w Toruniu jest 
nam dobrze znany; należy do niego wiele zachowanych po dziś dzień bu
dowli, zarówno w Toruniu jak i gdzie indziej. Jest to typ budownictwa 
oparty na konstrukcji ryglowej, bądź wypełnionej ścianami drewnianymi, 
bądź też cegłą, o bogatym rzeźbionym w drewnie detalu zwieńczeń, gan
ków, obramień drzwiowych i okiennych. Ten rodzaj obiektów, chociaż 
powszechnie znany — zwłaszcza w zachodniej' i środkowej Europie —  nie 
ma, jak dotąd, jakiegoś ogólnie przyjętego określenia terminologicznego. 
Najczęściej nazywa się „szwajcarskim” , ewentualnie „staroszwajcarskim” 
lub też „uzdrowiskowym”88.

27 Por. J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit., s. 110 i n.
28 Por. R. A n h e i s s e r ,  Altschweizerische Baukunst. N.E., Bern 1910, tabl. 28 

i n , 40 i n , 53 i n., 73 i n.; L. H a u t c o e u r ,  Histoire de l’architecture classique 
en France, t. 6, Restauration et Gouvernement de Juillet, 1815—1848, Paris 1955, 
s. 321; ibid., t. 7, La fin.de l’architecture classique 1848—1900, Paris 1957, s. 246 i n.
O architekturze „uzdrowiskowej”  zob..J. R o s s ,  Architektura drewniana w polskich 
uzdrowiskach karpackich №35—1914), [w:\ Sztuką drugiej-połowy XIX  wieku, Ma-
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Na gruncie architektury dworców kolejowych ten typ budynków nie 
odegrał większej roli, a w każdym bądź razie jedynie w odniesieniu do 
mniejszych stacji, a i to we wcześniejszym okresie29. Już raczej napotkać 
można ten rodzaj budownictwa wśród usługowych obiektów kolejowych
— mieszkalnych, gospodarczych itd. — otaczających dworce, jak to do 
dziś jeszcze widać chociażby w  strefie obecnego toruńskiego Dworca 
Głównego.

 W zakresie analogii na najbliższym stosunkowo obszarze —  wysunąć 
należy przede wszystkim dawny dworzec w Ciechocinku 30. Powstał on 
najprawdopodobniej już w czasie budowy odgałęzienia z  Aleksandrowa 
do Ciechocinka, a więc w 1. 1866— 1867, w każdym razie już  w 1871 r. po
jawia się jego przedstawienie jako obiektu istniejącego  i nor malnie  fun
kcjonującego 31 (rys. 8).

Dawny dworzec ciechociński różnił się od toruńskiego przede wszyst
kim wykształconą w pełni wyższą kondygnacją (tzw. „pierwszym pię
trem” ), podczas gdy w Toruniu było tylko poddasze. Przy wprowadzeniu 
dwu ryzalitów budynek ciechociński był tylko dwunastoosiowy, jednak
odstępy pomiędzy oknami były  większe tak że długość budynku, była 
mniej więcej zbliżona. Natomiast wyraźne analogie zaznaczały się w stru
kturze (ryglówka w dolnej kondygnacji i oszalowane drewno w górnej), 
następnie w detalu rzeźbiarskim zwieńczeń dachowych i otworów okien
nych.

Te wyraźne analogie z Ciechocinkiem nie ograniczają się tylko do wy
jątkowej bliskości topograficznej i chronologicznej obydwu obiektów. Nie 
darmo ten typ budownictwa nazywany jest tak często „uzdrowiskowym” . 
W Ciechocinku jego pojawienie się było niejako oczywiste —  w Toruniu 
natomiast ten pierwszy dworzec wprowadzał też coś jakby z atmosfery 
uzdrowiska.

teriały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1971, Warszawa 1973, 
s. 151 i n.

м М. К u b i n s z к y, op. cit., s. 144, ryc. 135. O ile można wnioskować z ogólni
kowego rysunku — dworzec Stuttgart Zachodni miał charakter nieco inny, o formach 
bardziej malarskich i spiętrzonych. Z istniejących dziś stacji kolejowych w Polsce 
(w b. zaborze pruskim) można by do tego typu zaliczyć stację Wieruszów пш trasie 
Kępno—Wieluń—Herby Nowe. Również taki „kurortowy” charakter mia7.-. liiegdyś 
wcześniejszy od toruńskiego, bo z końca lat czterdziestych pochodzący i na większą 
skalę zakrojony, pierwszy dworzec na Jeżycach w Poznaniu, por. Z. O s t r o w s k a -  
- K ę b ł o w s k a ,  Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780—‘1880, War
szawa—Poznań 1982, s. 395 i n.

30 O obiekcie tym znajdujemy w lit. jedynie marginalne wzmianki, por. L. M i e 
c z k o w s k i ,  Ciechocinek pod względem historycznym i leczniczym, Warszawa 1873, 
s. 11 i n.; [anonim]), Państwowy Zakład Zdrojowy w Ciechocinku otwarty od 1 maja 
do 31 października, Włocławek 1927, ryc. na s. 9, 45. Por też dokumentację A. W a l 
c z a k o w e j .

и Kłosy 1871, nr 326, ryc. na s. 196.
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8. Dawny dworzec w Ciechocinku. Drzeworyt w „Kłosach” 1871, t. 13

Widząc na litografii bujną soczystą zieleń otoczenia dworca —  któ
rej na szczęście tak wiele w tej strefie pozostało i do dnia dzisiejszego — 
możemy sobie dobrze uzmysłowić atmosferę, w jakiej w latach sześćdzie
siątych ubiegłego stulecia podróżny przybywał do Torunia. Zaciszny 
„uzdrowiskowy” budynek dworca, potem tonąca w zieleni, łagodnie opa
dająca droga do Wisły, następnie jazda staroświeckim, drewnianym mos
tem jarzmowym, wreszcie prawy brzeg Wisły z wyniosłymi ceglanymi 
murami obronnymi i póżnogotycka Brama Mostowa. Przez bramę tę w jeż
dżało się do miasta, tak mało jeszcze podówczas zmienionego od czasów 
schyłku XVIII stulecia.

Ten dworzec przy jednej tylko trasie kolejowej, którego atmosfera 
niewiele chyba się różniła od dzisiejszego charakteru pobliskiej stacji 
w maleńkim Otłoczynie —  też tonącej w  zieleni —  był zapewne adekwat
ną i dobrze dopasowaną bramą wjazdową do owego Torunia z lat sześć
dziesiątych, tak bardzo jeszcze zacisznego i rzec można „post-biedermeie- 
rowskiego” 32. Zupełnie inny charakter miał już „w yspow y” 33 dworzec

32 Szczególną atmosferę biedermeierowskiego Torunia z lat czterdziestych i po
czątku pięćdziesiątych X I X  w. ukazuje Z. K r u s z e l n i c k i ,  Z  dziejów kultu prze
szłości w Toruniu, cz. 1, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Kon
serwatorstwo V , Toruń 1974, s. 19 i n.; cz. II, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo VI, 
Toruń 1977, s. 37 i n.

33 O pojęciu dworca „wyspowego” por. M. K u b i n s z k y ,  op. c it, s. 29 i n.
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awansowanej na węzeł kolejowy stacji toruńskiej z początku lat siedem
dziesiątych, o czym niżej.

Ten nowy dworzec sprzężony ze stalowym mostem kolejowym —  choć 
daleki od prawdziwej wielkomiejskości —  był już odpowiednikiem zmie
niającej się funkcji Torunia z lat siedemdziesiątych, z czasów nowej prze
mysłowej fali rozwojowej. Toruń jako miasto wprawdzie był nadal nie
wielki, ale już, jak na swoje czasy, nowoczesny. Wróćmy jednak do właś
ciwej kolejności chronologicznej wydarzeń.

*
* *

Przez 5 tylko niespełna lat pozostawał Toruń zaledwie jedną z prze
lotowych stacji (chociaż ważną ze względu na punkt graniczny) na linii 
warszawsko-bydgoskiej. Przez te same również 5 lat omówiony tu lewo
brzeżny dworzec w Bastionie Mostowym uważany był za wystarczający; 
przez teń też okres nie myślano ani o wymienieniu go na większy, an;
o budowie w Toruniu dworców dalszych.

Jednakże już w roku 1867, a tym bardziej w 1868 także i w prasie 
toruńskiej znajduje odbicie sprawa linii kolejowej Poznań—Wy struć 
(dawniej Insterburg, obecnie Czerniąchowsk) przez Inowrocław—Toruń— 
—Iławę— Olsztyn 34. Trasa ta, rozpoczęta równocześnie z obydwu końców, 
miała zejść się w Toruniu, tworząc razem jeden ciąg 3S. Sprawa narzucała 
miastu szereg problemów, które przez pięć następnych lat były przedmio
tem dyskusji; ostatecznie w roku 1873 wykrystalizował się w Toruniu 
nowy układ urządzeń kolejowych, który tym razem wywołał bardzo trwa
łe konsekwencje, żywotne po dzień dzisiejszy. Jego problematykę zgru
pować dałoby się w trzech punktach. Po pierwsze, linia Poznań—Wystruć 
musiała w Toruniu przekroczyć Wisłę; most kolejowy nie mógł powstać na 
miejscu istniejącego wówczas mostu jarzmowego, gdyż linia kolejowa na 
prawym brzegu musiałaby przecinać sam środek miasta. Most musiał 
więc stanąć albo zdecydowanie w górę rzeki w stosunku do średniowiecz
nego miasta, albo w dół; dyskutowano, którą z tych alternatyw wybrać.

Ściśle sprzężone z tym pierwszym były dwa dalsze problemy. Z natury 
rzeczy skrzyżowanie nowo powstającej linii Poznań—Wystruć z istnie
jącą już linią warszawsko-bydgoską musiało dokonać się na lewym brzegu 
Wisły. Czy jednak miałaby to być kontynuacja dotychczasowego dworca 
z początku lat sześćdziesiątych — oczywiście odpowiednio rozbudowanego

34 W Archiwum Państwowym w Toruniu w Aktach Podgórza i Cechów Podgór
skich, pod sygn. 834 znajduje się druk ulotny, wykonany bez daty przez drukarnię 
E. Lambeck w Toruniu: Die Eisenbahn Posen—Thorn—(Bromberg)—Insterburg.

35 K. B o r n ,  op. cit., s. 122. Zanim jeszcze Toruń uzyskał połączenie kolejowe, 
ukazała się broszura Rentabilitäts-Anschlag für die projectirte Eisenbahn von Thorn 
über Osterode nach Königsberg i. Pr., Thorn 1859; na końcu mapka, na której ukazano 
linie kolejowe podówczas istniejące i te, które zamierzano zrealizować. Jakby recenzja 
tej broszury w: Thorncr Zeitung 1SG7, nr 18.
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—  czy też ów węzłowy już teraz dworzec miał powstać na zupełnie nowym 
miejscu? A dalej: czy i w jakim miejscu miałby powstać drugi, dodatkowy 
dworzec toruński, na prawym brzegu Wisły? Ten ostatni element urządzeń 
komunikacyjnych obsługiwałby, ściśle biorąc, tylko linię Poznań—Wy- 
struć, jednocześnie jednak stanowiłby jakieś ogólne — bliższe niż dotąd
— powiązanie śródmieścia Torunia z siecią kolejową 36.

Tak więc w latach 1867— 1868 w prasie toruńskiej dyskutuje się nad 
tymi właśnie zagadnieniami37. Już wówczas przeczuwano, jak kluczowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju Torunia ma lokalizacja nowego mostu 
kolejowego, pociągająca automatycznie za sobą cały szereg dalszych 
implikacji. Zagadnieniem dodatkowym, które się nieustannie pojawiało, 
był konflikt pomiędzy budowanymi urządzeniami kolejowymi a istnieją
cym systemem fortyfikacji3S. Konflikt ten dał zresztą ó sobie znać już 
w pierwszej fazie toruńskiego kolejnictwa, na początku lat sześćdziesią
tych 39.

Dla usytuowania mostu kolejowego widziano od początku dwie alter
natywy: albo na linii Fort Rudak— Fort Jakuba, a więc tam, gdzie w koń
cu powstał, albo też na linii Dybów —  okolice dawnej lunety nr 6 koło 
tzw. „Grzyba” 4C. Ta ostatnia koncepcja pociągałaby za sobą automa
tycznie okrążenie miasta przez nowe tory kolejowe nie od wschodniej, 
lecz od zachodniej strony oraz przeniesienie lewobrzeżnego dworca o spo
rą odległość w kierunku zachodnim, tam mniej więcej, gdzie dziś jest 
przystanek Toruń—Kluczyki 41. Już wówcżas zdawano sobie sprawę, że 
wybór jednej z tych koncepcji będzie miał istotne znaczenie dla cało
kształtu dalszego rozwoju miasta, przy czym —  jak się zdaje —  widziano

36 Por. zwłaszcza M i l e s  F e r r a r i u s  II, op. cit., s. 464 i n.
37 Por. w szczególności Thorner Zeitung 1867, nr 7, 18, 31, 46, 55, 63, 64, 72, 73; 

Thorner Zeitung 1868, nr 68, 87, 89, 110, 119, 123, 124, 128,133, 227, 237; Thorner Zeitung 
1869, nr 9, 14.

38 M i 1 e s F e r r a r i u s  II, op. ćit., s. 465.
39 J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit., s. 109.
40 Por. Thorner Zeitung 1868, nr 128. Przy takim rozwiązaniu most kolejowy 

zlokalizowany byłby nieco w dół Wisły w stosunku do powstałego w latach trzy
dziestych X X  w. istniejącego mostu drogowego. Notabene wzmiankowanie w ówcze
snej prasie o tzw. Grzybie świadczy o tym, że ten obiekt już istniał i był nawet spo
pularyzowany — wbrew późniejszym ustnym przekazom datującym jego i powstanie 
dopiero na początek X X  w.

41 Rzut oka na mapką węzła toruńskiego unaocznia natychmiast, dlaczego taka 
właśnie konieczność zachodziłaby w wypadku przeprowadzenia linii z Inowrocławia 
w  kierunku Iławy po zachodniej stronie prawobrzeżnego miasta. Oczywiście pozosta
wałaby jeszcze możliwość wyjeżdżania z zachodu tą trasą na dawny dworzec lewo
brzeżny i następnie wycofywania pociągu w tym samym zachodnim kierunku; takiej
możliwości nie brano jednak widać podówczas pod uwagę, gdyż wtedy dworzec to
ruński stałby się częściowo dworcem czołowym, a nie przelotowym, co „tolerowano” 
tylko w dużych miastach. W innym kontekście o perspektywach takiego wycofywania 
pociągów na dworcu lewobrzeżnym por. M i l e s  F e r r a r i u s  II, op. cit., s. 467.
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podówczas te perspektywy rozwoju zupełnie odmiennie, aniżeli my je 
dziś ex post po stu dwudziestu latach widzimy.

Otóż przewidywano, że realizacja koncepcji „wschodniej” (Rudak— 
—Fort Jakuba) pociągnie za sobą intensyfikację rozwoju miasta w kierun
ku południowo-wschodnim, natomiast wybór koncepcji „zachodniej” (Dy
bów—Grzyb) przyśpieszy z kolei, rozszerzenie organizmu miejskiego 
w kierunku południowo-zachodnim 42. W związku z tą ostatnią koncepcją 
wysuwano też możliwość lokalizacji prawobrzeżnego dworca pomiędzy 
bramami Chełmińską i Bydgoską na miejscu lunety nr 6 — prawdopodob
nie gdzieś na linii dzisiejszej Alei 700-lecia na osi tzw. Łuku Cezara 43. 
W celu uzyskania możliwie najprostszego „wylotu” z miasta przewidy
wano zburzenie domów Stuczki 1  lekarza Wunscha przy ul. Piekary 44.

Można sobie dość wyraźnie unaocznić, jakie konsekwencje dla dalszego 
ukształtowania tej części Torunia miałoby przyjęcie podówczas takiej 
właśnie alternatywy. Wyobrazić sobie trzeba tory kolejowe prowadzone 
od strony Mokrego jako przebiegające mniej więcej po linii dzisiejszej 
trasy W—Z na odcinku od Cmentarza Wojskowego do styku trasy z Aleją 
700-lecia, następnie skręcające na południe mniej więcej biegiem tejże 
Alei 700-lecia, z tym żeiw rejonie dzisiejszego Placu M. Rapackiego znaj
dowałby się dworzec. Dworzec ten byłby od strony zachodniej tak usy
tuowany wobec centrum miasta jak iv rzeczywistości od strony wschod
niej jest do centrum ustosunkowany istniejący dworzec Toruń-Miasto. 
Dalej tory (a właściwie jeden tor wraz z jednym pasmem drogowym) 
wchodziłyby na most kolejowy —  mniej więcej w miejscu dzisiejszego 
mostu drogowego z lat trzydziestych XX  w. — 1 wychodząc na lewy brzeg 
Wisły w pobliżu Zamku Dybowskiego. Tam tor wraz z drogą skręcałby na 
prawo, w kierunku zachodnim ku wyimaginowanemu dworcowi głównemu 
stojącemu mniej więcej w miejscu dzisiejszej stacji i parowozowni Klu
czyki 4S. .

Niezależnie, a częściowo i wbrew temu, co przewidywano podówczas 4<!, 
my dzisiaj możemy stwierdzić, iż rezultatem takich rozwiązań —  gdyby

41 Thorner Zeitung 1868, nr 128.
«  Ibid.
** Ibid.
45 Jako curiosum przytoczyć można, iż myśl przeprowadzenia kolei na zachód od 

centrum Torunia powróciła raz jeszcze w początku lat trzydziestych naszego stulecia; 
M i l e s  F e r r a r i u s  II, op. cit., s. 467. Tym razem po budującym się właśnie wów
czas „nowym” moście miałaby iść kolej, podczas gdy dawny most kolejowy miałby 
się stać wyłącznie mostem drogowym — a więc akurat odwrotnie niż to zamierzano 
i zrealizowano. Wymarzony przez autora prawobrzeżny „dworzec główny” miałby 
według tej koncepcji znaleźć się w rejonie Bramy Chełmińskiej, a więc prawdopo
dobnie mniej więcej gdzieś na miejscu dzisiejszego Muzeum Etnograficznego. Autor 
sam zresztą w toku dalszych wywodów przyznaje pośrednio, że koncepcja ta jest 
(tzn. była przed z górą 50 laty) nierealna. -»

4t Thorner Zeitung 1868, nr 128.
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je  zrealizowano rzeczywiście na przełomie sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych lat ubiegłego stulecia —  byłoby właśnie daleko idące zahamowa
nie rozwoju miasta w kierunku zachodnim 47. Zwłaszcza tak żywy, datu
jący się od schyłku XIX w. rozwój Bydgoskiego Przedmieścia byłby przez 
to odcięcie torami od centrum przyhamowany. Trudno też orzec, jak 
wpłynęłaby taka sytuacja na rozwój w kierunku wschodnim, ku Jakub- 
skiemu Przedmieściu 48; być może rozwój miasta poszedłby w jakimś jesz
cze innym kierunku. W każdym bądź razie takie przeprowadzenie linii 
kolejowej po zachodniej stronie miasta uniemożliwiłoby wybudowanie 
w pierwszych latach X X  w. i w okresie międzywojennym całego ciągu 
budynków użyteczności publicznej, okalających dziś dawne centrum To
runia od strony północno-zachodniej. Budynki te (obecnie: Narodowy 
Bank Polski, gmach sądu, Collegium Minus, Collegium Maius, Narodowy 
Bank Polski II, teatr, Urząd Wojewódzki), wzniesione na miejscu dawnego 
ciągu obwarowań, w jakimś sensie podniosły rangę północno-zachodniego 
obrzeża miasta i pośrednio utwierdziły jeszcze raz, po latach, aktualną od 
XIII stulecia przewagę Starego Miasta nad Nowym, czyli zachodniej 
części Torunia nad wschodnią. Czy i gdzie obiekty te powstałyby w  roz
patrywanej tu, nie zrealizowanej sytuacji —  trudno dziś odpowiedzieć.

Znacznie łatwiej udzielić odpowiedzi na inne, bardziej kluczowe dla 
dziejów toruńskiego kolejnictwa pytanie —  mianowicie dlaczego w końcu 
zdecydowano się jednak na „wersję wschodnią” przebiegu linii Poznań— 
— Wystruć i, co za tym idzie, na zbudowanie mostu w górę Wisły w stosun
ku do dawnego centrum. Wystarczające właściwie wyjaśnienie tego zja
wiska znajdujemy w krótkim artykule w ówczesnym „Thorner Zei- 
tung” 49. Rysuje się tam przerażającą wizję dworca na terenie Kluczyków, 
a więc o pół mili (dawnej) od miasta — co byłoby przy tym rozwiązaniu 
nieuchronne. Przeciwstawia się jednocześnie temu tak dogodne stosun
kowo położenie obecnego (to jest wciąż jeszcze dawnego, pierwszego) 
dworca w przyczółku mostowym, do którego dojazd jest tak bardzo łatwy 
dzięki istniejącemu mostowi jarzmowemu50.

47 Pozorna słuszność twierdzeń wprost odwrotnych wynikała z mechanicznego 
przenoszenia wniosków z sytuacji zupełnie innej: mianowicie usytuowanie dworca 
w pewnej odległości od dawnego miasta powoduje „wyciąganie się”  i „wybrzuszanie” 
miasta w  tymże kierunku; por. np. T. T o ł w i ń s k i ,  Urbanistyka, t. 2, Budowa mia
sta współczesnego, Warszawa 1937, s. 64, ryc. 30. Natomiast usytuowanie linii kolejowej 
pod samym dawnym miastem mogło w  pewnych wypadkach dawać wyniki wprost 
przeciwne, tj. zahamowanie rozwoju urbanistycznego w tym kierunku (s. 285) — 
przykład Warszawy i torów kolei wiedeńskiej.

41 W rzeczywistości ta strefa Torunia, odcięta torami i przyczółkiem mostu kole
jowego, była przez długie lata wyraźnie przyhamowana w  rozwoju i jakby odseparo
wana od centrum miasta; można twierdzić, że sprawiły to fortyfikacje, ale fortyfi
kacje były przecież także i od zachodu — od strony Bydgoskiego Przedmieścia — a nie 
wywołało to tam bynajmniej takich konsekwencji.

*• Thorner Zeitung 1868, nr 68.
»  Ibid.
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W innym m iejscu31 wysuwa się jeszcze za tym ,,wschodnim” rozwią
zaniem dodatkowy argument, że nowy most żelazny zbudowany w górę 
rzeki w stosunku do jarzmowego stanowiłby dla tego ostatniego dobrą 
osłonę wobec ruszających lodów itp. Jednak «ną pewno nie ten motyw był 
tu najistotniejszy, zwłaszcza, że most jarzmowy i tak nie miał przed sobą 
długiego żywota, co w jakimś stopniu musiano sobie już wówczas uświa
damiać 52.

Przy okazji ujawnił się 53 towarzyszący później wciąż —  aż do dzisiej
szych czasów —  Toruniowi kompleks braku „właściwego” dworca głów
nego, który by nie tylko swą strukturą techniczną i stopniem reprezen- 
tacyjności odpowiadał odnośnym wymaganiom, lecz który by znajdował 
się naprawdę w centrum miasta. Powołują się przy tym autorzy artyku
łów 54 na Szczecin, Poznań i Gdańsk jako miasta posiadające prawdziwe 
dworce centralne 55, a przecież, jak piszą, i w mniejszym od nich Toruniu 
rośnie liczba mieszkańców56. Dodajmy, że autorzy ówcześni nie mogli, czy 
też nie chcieli, zrozumieć, że w Toruniu sama topografia terenu i układ 
węzła kolejowego — skrzyżowanie dwu istotnych tras po drugiej stronie 
rzeki w stosunku do centrum miasta —  na zawsze uniemożliwia powsta
nie „prawdziwego” dworca centralnego usytuowanego pośrodku miasta 57.

51 Thorner Zeitung 1868, nr 110.
52 J. S t a n k i e w i c z ,  op. cit., przyp. 52. Most jarzmowy był rzeczywiście użytko

wany jeszcze przez pewien czas po otwarciu mostu żelaznego, ale chyba nie trakto
wano go już wówczas jako mającego przed sobą przyszłość.

53 Thorner Zeitung 1868, nr 68.
54 Ibid.
55 Dodajmy od siebie, że chociaż dzisiaj we wszystkich trzech wymienionych 

miastach rzeczywiście istnieją dworce centralne, spełniające te wymogi, to podówczas 
— w końcu sześćdziesiątych lat X IX  w. — układ komunikacji kolejowej był tam 
jeszcze skomplikowany i niedoskonały. M. W e h r  m a n n ,  Geschichte der Stadt Stet
tin, Stettin 1911, s. 455 i n., 503; T. R u s z c z y ń s k a ,  A. S ł a w s k a ,  Poznań, War
szawa 1953, s. 121, 132 i n.; Danzig und seine Bauten herausgegeb. v. Westpreussischen 
Architekten und Ingenieur-Verein zu Danzig, Berlin 1908, s. 322 i n.

56 Thorner Zeitung 1868, nr 68.
ST M i 1 e s F e r r a r i u s II, op. cit., s. 464 i n. Notabene, popuściwszy wodze 

fantazji, stwierdzić można, iż na początku lat 70-tych X IX  w. istniała jedyna i nie
powtarzalna szansa stworzenia w Toruniu ,.prawdziwego”  dworca głównego na pra
wym brzegu Wisły: musiałby to być dworzec czołowy, usytuowany mniej więcej na 
miejscu powstałego w 30 lat później kościoła garnizonowego św. Katarzyny z torami 
skierowanymi na południowy wschód. Na miejscu mniej więcej dzisiejszego dworca 
Toruń—Miasto tory rozgałęziałyby się na północ (Olsztyn, później Malbork itd.) oraz 
na południe (na most kolejowy, identyczny z istniejącym). Na lewym brzegu Wisły 
następowałoby z kolei rozgałęzienie w  kierunku wschodnim (na Aleksandrów—War
szawę) i zachodnim (na Bydgoszcz). W ten sposób wszystkie pociągi wyjściowe i do
celowe mogłyby poruszać się swobodnie we wszystkich kierunkach, natomiast pociągi 
przelotowe musiałyby — jak zawsze na dworcach czołowych — Kopf machen. Ta 
ostatnia czynność musiałaby — w wypadku pociągów jadących z Warszawy na Byd
goszcz i vice versa łączyć się z przebywaniem Wisły mostem i następnie powrotnym
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U schyłku 1868 r. zapada ostatecznie decyzja budowy mostu w górę 
rzeki w stosunku do dotychczasowego mostu jarzmowego wraz ze wszyst
kimi konsekwencjami 58, a także o lokalizacji nowego, znacznie większego, 
dworca głównego na miejscu. dotychczasowej lewobrzeżnej stacji59.

W ciągu 1869 r. napotykamy jeszcze szereg wzmianek na temat bez
skutecznych usiłowań utworzenia na prawym brzegu Wisły dworca na linii 
Toruń—Iława—Wystruć, mniej więcej w tym miejscu, gdzie dziś znaj-« 
duje się dworzec Toruń-Miasto 60. Podówczas starania te nie przyniosły 
rezultatu na skutek zbyt wielkich kosztów (ćwierć miliona talarów), jakie 
pociągnęłaby za sobą związana z tym przebudowa fortyfikacji81. A i póź
niej, kiedy dworzec Toruń-Miasto został rzeczywiście zrealizowany —  za
chował on układ jakby ścieśniony i skrępowany, nosząc na feobie piętno 
„wtłoczenia na siłę” w ciąg fortyfikacji 62„

Przełomowy dla dziejów toruńskiego kolejnictwa stał się rok 1873. Już 
w dniu 25 marca zapoczątkowany został z Inowrocławia do Torunia ruch 
towarowy. Uruchomienie na cza&pociągów osobowych wstrzymała przer
wa zimowa — nie ukończono budynków stacyjnych63. Wnioskować z tego 
możemy, iż nowy lewobrzeżny dworzec toruński, przystosowany już do 
obsługi dwu linii u, a więc dwustronny („wyspowy” ) —  w zasadniczym 
zrębie identyczny z obecnym dworcem Toruń Główny — był już na ukoń
czeniu. Musiało to pociągnąć za sobą uprzednie zburzenie dawnego lewo
brzeżnego dworca będącego głównym tematem naszych rozważań.

Pełny ruch osobowy i towarowy o charakterze przelotowym z Pozna
nia do Wystrucia przez most kolejowy w Toruniu rozpoczął się 15 VIII 
1873 r. Zlikwidowano też w owym dniu tymczasowy przystanek na Mo- 
krem 65, a pociągi jadące do i z Wystrucia zaczęto ekspediować na lewym

wycofywaniem się na lewy brzeg. Takie rozwiązanie zastosowano by prawdopodobnie 
w rzeczywistości, gdyby Toruń — przy identycznych warunkach topograficznych i ko
munikacyjnych — był podówczas miastem kilkakrotnie większym niż był w istocie 
(por. chociażby ówczesny dworzec w Regensburgu. H. C u n o ,  ' Empfangsgebaude... 
itabl. 53).

58 Thorner Zeitung 1868, nr 227.
58 Thorner Zeitung 1869, nr 14.
60 Thorner Zeitung 1869, nr 9, 14.
61 Ibid.
62Mi J e s  F e r r a r i u s  II, op. cit., s. 465 i n.
63 Thorner Zeitung 1873, nr 71.
64 W ówczesnych tekstach mówi się niekiedy o czterech liniach — traktując 

Toruń jako punkt wyjściowy i docelowy liiiii do Warszawy, Bydgoszczy, Poznania 
oraz Wystrucia.

68 Ten tymczasowy przystanek na Mokrem funkcjonował od 20 X I 1871 r., tj. od 
czasu uruchomienia linii Wystruć—Toruń — bez kontynuacji przez Wisłę; dopiero po 
prawie 2 latach otwarta została, jak widać, „ciągła” linia Wystruć—Poznań. M i l e s  
F e r r a r i u s  II, op. cit., s. 464 i n. Widok przyczółka nowego mostu kolejowego od 
strony miasta przy jednoczesnym ukazaniu starego mostu jarzmowego — już jakby 
od strony miasta w stadium początków rozbiórki: C. S t e i n b r e c h t ,  Tkorn im 
Mittelalter. Ein Beitrag zur Baukunst des deutschen Ritterordens, Berlin 1885, s. 6.
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brzegu Wisły 66. Przeprowadzając tory kolejowe ku nowemu mostowi mu
siano przebić w Forcie Jakuba kilkudziesięciometrowej długości tunel 67, 
który po dziś dzień stanowi charakterystyczny element topografii otocze
nia stacji Toruń-Miasto. Dalszym etapem była realizacja zapowiadanej już 
od początku lat siedemdziesiątych linii Toruń—Grudziądz—Malbork, 
otwartej dopiero w 1883 r.68.

Znacznie później jeszcze przyszedł czas na budowę nowego dworca 
Toruń-Mokre69, najnowocześniejszego założenia kolejowego w Toruniu 
według pojęć panujących przed wybuchem I wojny światowej. Ale we 
wszystkie owe późniejsze zjawiska nie będziemy tu wchodzić, naszym za
daniem była próba ukazania pierwszych 12 lat istnienia dworca toruń
skiego.

Ów okres, 1861— 1873, w dużej mierze zapomniany i przesłonięty 
przez późniejsze wydarzenia, stanowi jakby pogrążony w lekkim półmro
ku prolog dziejów ważnego w swych dalszych etapach rozwojowych to
ruńskiego węzła kolejowego70. 11

We wszystkich niemal publikacjach, w których wzmiankuje się komu
nikacyjną sytuację Torunia, miasto to traktowane jest jako kolejowa sta
cja węzłowa. Tego, że niegdyś Toruń był przez jeden rok stacją końcową, 
a przez, z górą 10 lat stacją przelotową jednej tylko linii —  jakoś się dzi
siaj nie pamięta. Tym bardziej zaś nie pamięta się tego, że miał on i wów
czas swój — nie istniejący od przeszło 100 lat —  tak odmienny od dzisiej^ 
szego dworzec kolejowy.

Zygmunt Kruszelnicki

AUS D£R GESCHICHTE UND IKONOGRAPHIE 
DES ÄLTESTEN BAHNHOFS IN TORUN

(Zusammenfassung)

Zum Ausgangspunkt der Erwägungen des Autors wurde das Problem des Aus
sehens und „Charakters” des ersten Bahnhofs in Toruń, der in den Jahren 1861—1873 
anstelle des heutigen Knotenpunkts Toruń H bf, gegenüber der Altstadt, am linken 
Weichselufer, lag.

66 Thorner Zeitung 1873, nr 189,190, 191.
67 M i 1 es  F e r r a r i u s  II, op. cit, s. 465. Por. również: K. B i s k u p ,  J. S t a n 

k i e w i c z ,  Miasto—twierdza — przemiany obrazu architektonicznego w XIX  wieku 
w Polsce, [w:] Sztuka XIX  wieku w Polsce. Naród—miasto. Materiały Sesji Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki, Poznań — grudzień 1977, Warszawa 1979, s. 245.

6* K. B o r n ,  ,op. cit., s. 123.
e* Thorner Zeitung 1907, nr 267; 1909, nr 191.
70 Już po ostatecznym oddaniu do druku niniejszego artykułu doszły do moich 

rąk następujące pozycje: H. W. Schars, Eisenbaiinen zwischen Oder und Weichsel 
Freiburg 1981; t e n ż e ,  Eisenbahnen in Westpreußen. Geschichtliche Entwicklung 
der Privat- und Staatsbahnen bis 1920, Westpreußen—Jahrbuch 1984, t. 34, s. 55 i n.; 
der Privat- und Staatsbahnen bis 1920, Westpreussen—Jahrbuch 1984, t. 34, s. 55 i n.; 
kontynuacja dziejów tych kolei do 1944 r. znajduje się w t. 35 i 36 tegoż periodyku. 
Publikacje te do problematyki art. nie wnoszą nowych danych.
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Dieser ursprüngliche Bahnhof wurde in der sog. Festungsecke des Brückenkopfes 
der ehemaligen Jochbrücke lokalisiert, die in den mittelalterlichen Wehrmauern vom 
Brückentor auf das linke Weichselufer — entlang der alten geschichtlichen Toruner 
Brückenstrecke führte.

Der erste Toruner Bahnhof war vorübergehend ab 1861 Endstation auf der Strecke 
Bydgoszcz—Toruń, dann aber ab 1862 eine Durchgangsstation auf der Strecke Byd
goszcz—Toruń—Aleksandrów—Łowicz—Skierniewice—Warszawa.

Über diesen Bahnhof, der bisher nie zum Gegenstand des Interesses der Forscher 
oder Liebhaber von Toruń wurde, gab es anfangs nur Informationen in allgemein
deutschen Fachschriften. So über das ikonographische Material ein kurzer Artikel 
im „Architektonischen Skizzenbuch” (1863) vom gewissen Cuno unterzeichnet und 
in der „Zeitschrift für Bauwesen” (1865).

Wie aus den erhaltengebliebenen Abbildungen hervorgeht, war der ehemalige 
Toruner Bahnhof ein länglicher, 21-achsiger, Einkondignationsbau mit Dachgeschoß. 
Die 3 mittleren Achsen fielen auf das Zentralrisalit zu. Aufgrund der Raumverteilung 
kann festgestellt werden, daß die Innenräume im Verhältnis zu dem einfachen und 
gar nicht großen Baukörper ziemlich reich ausgestattet waren.

Der architektonische Typ dieses Bahnhofs, gestützt auf einer Riegelkonstruktion, 
besaß Holzwände mit reichen, in Holz geschnitzten Detail der Fenster- und Türrah
menbekrönung. Dieser Objekttyp — obwohl in West- und Mitteleuropa bekannt — 
besitzt bis heutzutage keine allgemeingültige Benennung. Meistens wird er „schwei
zerischer” , „altschweizerischer” oder auch „Kurorttyp” genannt.

Die nächste Analogie für den Toruner Bahnhof stellte der einige Jahre später 
errichtete Bahnhof im benachbarten Kurort Ciechocinek — damals noch im russischen 
Teilungsgebiet — dar. Darüber hinaus hat man in diesem architektonischen Typ noch 
eine ganze Reihe von Eisenbahnobjekten errichtet, doch im allgemeinen waren das 
kleine und nicht so wichtige Bauten.

In der zweiten Hälfte der 60er Jahre des XIX. Jh. begann sich die Situation im 
Zusammenhang mit dem Bau der Bahnstrecke Poznań—'Inowrocław—Toruń—Iława— 
—Olsztyn—Wystruć (ehem. Insterburg, heute Czerniachowsk) zu ändern. Diese Bahn
strecke sollte sich auf dem linken Weichselufer, gegenüber des Stadtzentrums von 
Toruń, mit der bestehenden Linie Bydgoszcz—Warszawa kreuzen. Nach langen Dis
kussionen beschloß man, in Toruń auf der Weichsel, flußaufwärts vom Stadtzentrum 
und der bisherigen Jochbrücke, eine Eisenbahnbrücke zu bauen. Zugleich begann 
man mit dem Bau eines bedeutend größeren Knotenbahnhofs vom „Inselcharakter” 
(zweiseitig) anstelle des bisherigen Bahnhofs. Die endgültige Inbetriebnahme der 
Eisenbahnstrecke Poznań—Wystruć erfolgte 1873. Zu dieser Zeit zeichnete sich bereits 
die prinzipielle Anordnung des Toruner Bahnknotenpunkts mit der Kreuzung zweier 
Hauptlinien am linken Weichselufer. Das damals errichtete Bahnhofsgebäude blieb 
im allgemeinen Grundriß bis auf den heutigen Tag als Hauptbahnhof in Toruń erhal
ten. Keine wesentlichen Änderungen in  dieser Anordnung brachten die späteren 
Ereignisse zur Wende des XIX./XX. Jh., wie z.B. der Bau von zwei anderen Bahn
höfen am rechten Weichselufer — Toruń Mokre (heute Toruń-Ost) und Toruń-Stadt, 
mit einer Reihe von Abzweigungen, die aber keine so große Bedeutung hatten.

Dagegen kann die zum Teil vergessene Periode aus den Jahren 1861—1873, als 
Toruń die Endstation und danach Durchgangsstation an einer Eisenbahnlinie war, 
„Vorgeschichte” des Toruner Eisenbahnknotens genannt werden.


