
      Wystawa „170 lecie linii kolejowej Nysa – Brzeg” nawią-
zuje do jubileuszu połączenia kolejowego, który obchodzimy
w 2018 r. Ponadto została przygotowana na okoliczność
oddania dworca kolejowego do użytku po remoncie, który
rozpoczął się w 2017 r. Ekspozycja prezentuje kalendarium
wydarzeń związanych z rozwojem linii kolejowej Nysa –
Brzeg oraz grodkowskiego dworca. Aby lepiej zilustrować
najistotniejsze fakty historyczne, w wystawie zostały zapre-
zentowane również źródła ikonograficzne (mapy, ryciny,
fotografie, dawne pocztówki). Mamy nadzieję, że udostę-
pnione przez nas w ten sposób materiały urozmaicą Państwa
wiedzę o naszym mieście i będą ciekawą lekturą.

Wystawa została przygotowana przez pracowników Działu
Edukacji Regionalnej. Serdecznie dziękujemy osobom, które
udostępniły nam swoje zbiory i pomogły przy organizacji
wystawy: Damianowi Kapinosowi, Ryszardowi Kasperkowi,
Czesławowi Strzałce, Damianowi Wolakowi.



Kolej: 1 - Górnośląska,
2- Wilhelma,
3- Dolnośląska,
4 - Brzeg - Nysa,
5 - Wrocławsko - Świebodzicka,
6- Dolnośląsko- Marchijska,
8 - Prawego Brzegu Odry,
9 - Marchijsko - Poznańska,
10- Poznańsko - Kluczborska,
11 - Oleśnicko - Gnieżnieńska,
12- Wrocławsko - Warszawska,
13 - Warszawsko - Wiedeńska,
14 - Krakowsko - Górnośląska,
15 - Północna Cesarza Ferdynanda,
17 - koleje i kolejki prywatne

źródło: “150 lat kolei na Śląsku”
Jerczyński M., Koziarski S.

Budowa linii kolejowych na Śląsku
Linie kolejowe zbudowane
przez spółki kolejowe (1-5),
państwo niemieckie (16) i polskie (18).

Historia linii
kolejowej Brzeg – Nysa
oraz kolei w    rodkowie

kalendarium

1825 r.1825 r.1825 r. – intensywny rozwój transportu kolejowego w Anglii, George

Stephenson uruchomił pierwszą linię kolei publicznej łączącą miasta

Stockton i Darlington.

1835 r.1835 r.1835 r. – pierwsza kolej parowa w Niemczech połączyła Norymbergę

z Fürth. 



3 czerwca 1836 r.3 czerwca 1836 r.3 czerwca 1836 r. – środowisko burżuazji śląskiej powołało do życia

Komitet Założycielski Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisen-

bahn, w skrócie OSE), na czele którego stanął prezydent rejencji

opolskiej hrabia Püchler. Celem działalności było wybudowanie linii

kolejowej łączącej Wrocław z Górnym Śląskiem.

1840 r.1840 r.1840 r. – podczas prac przygotowawczych do budowy Kolei Górno-

śląskiej królewski inspektor budowy dróg C. Mens przesłał do

brzeskiego magistratu memorandum, w którym przewidywał, że

Towarzystwo Kolei Górnośląskiej w najbliższym czasie przystąpi do

budowy odgałęzienia kolejowego z Brzegu przez Nysę, Głubczyce,

Racibórz do Opawy – gdzie połączy się z austriacką Kaiser – Ferdi-

nands Nordbahn (KFNB). W swoim liście podkreślał korzyści jakie

niesie ze sobą epoka pary dla rozwoju regionalnego oraz dla miejsco-

wej ludności.

22 maja 1842 r.22 maja 1842 r.22 maja 1842 r. – pierwszym odcinkiem oddanym do użytku przez

Kolej Górnośląską, którym uroczyście przejechał pociąg była trasa

łącząca Wrocław i Oławę. Był to pierwszy przejazd pociągu w dzisiej-

szych granicach Polski. Podróż z Wrocławia do Oławy trwała

wówczas 42 minuty. 3 października 1846 r.3 października 1846 r.3 października 1846 r. budowa linii została osta-

tecznie zakończona w Mysłowicach.

3 sierpnia 1842 r.3 sierpnia 1842 r.3 sierpnia 1842 r. – kolej dotarła do Brzegu, uroczyście zakończono

budowę drugiego odcinka Kolei Górnośląskiej z Oławy do Brzegu. Do

1845 r.1845 r.1845 r. ukończono budowę Kolei Górnośląskiej i pociągiem można

było bezpośrednio dojechać z Wrocławia przez Brzeg i Opole do

Kędzierzyna. Pierwsze szlaki kolejowe ominęły Nysę. Jedną z głów-



Dworzec
Grodków, data napisana przez nadawcę 25.02.1938, wyd. Konrad Menzel,

Buchdruckerei, Buch und Papirhandlung, Grottkau, Schles.
(pocztówka ze zbiorów Ryszarda Kasperka)

Grodków, I połowa XX wieku,
wyd. Feodor Stöbe,Grottkau

(pocztówka ze zbiorów Zygmunta Wąsińskiego)



nych przyczyn był fakt, że znajdowała się tam ogromna pruska

twierdza i władze wojskowe skutecznie blokowały wszelakie inwe-

stycje kolejowe.

1843 r.1843 r.1843 r. – w Nysie powstało towarzystwo działające na rzecz połącze-

nia kolejowego Nysy z Brzegiem, które proponowało, aby odgałęzie-

nie kolejowe z Brzegu kończyło się w Nysie. Przewodniczyli mu

panowie Kloβ oraz Friedenthal z Goświnowic. W tym czasie również

we Wrocławiu działał komitet budowy kolei nyskiej związany

z dyrekcją Kolei Górnośląskiej, planujący budowę linii z Nysy przez

Prudnik do granicy austriackiej.

Dla Nysy brak kolei był wielką niedogodnością, ponieważ miasto to

znajdowało się na trasie ważnego traktu kupieckiego, prowadzącego

z Wrocławia do Czech. Sama Nysa uważana była za drugie najwię-

ksze miasto handlowe na Śląsku.
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20 czerwca 1843 r.20 czerwca 1843 r.20 czerwca 1843 r. – komitety propagujące rozwój kolei nyskiej

połączyły się i działały pod jedną nazwą: Dyrektorium der Neisse

Brieger Eisenbahngesellschaft (NBE).

2 sierpnia 1843 r.2 sierpnia 1843 r.2 sierpnia 1843 r. – wydanie decyzji o tym jak ma wyglądać trasa

kolejowa łącząca Brzeg z Nysą, przyjęto koncepcję z uwzględnieniem

stacji w Grodkowie. Przybliżone koszty budowy zostały oszacowane

na 500 000 talarów. Przeprowadzono próbne pomiary i wytyczono

trasę. Magistrat brzeski oraz miejscowości położone na trasie

przyszłej kolei otrzymały od królewskiego starosty okręgu pisma

potwierdzające fakt lokalizacji kolei na ich terenie. Ostateczną decy-

zję odnośnie punktu przyłączenia kolei nyskiej do kolei górnośląskiej

miał podjąć burmistrz Brzegu z przedstawicielami poszczególnych

miejscowości oraz właścicielami ziemskimi, przez których ziemie

miała przebiegać trasa. Pismo otrzymały miejscowości: Brzeg, Brzeska

Wieś, Żłobizna, Michałów, Pogorzela, Jankowice, Kontratowice,

Mała Nowa Wieś, Ptakowice, Obórki.

15 stycznia 1844 r.15 stycznia 1844 r.15 stycznia 1844 r. – pierwsze walne zgromadzenie Towarzystwa

Kolei Brzesko – Nyskiej, prowadzenie prac projektowo – przygotowa-

wczych powierzono nadinż. Rossenbaumowi. Na zebraniu przedsta-

wił on cztery warianty przebiegu linii, z których większością głosów

wybrano wariant pierwszy: z Brzegu przez Grodków do Rogatki

Jerozolimskiej w Nysie (rejon obecnej ul. Mieczysława I i pl. Sikor-

skiego).

4 kwietnia 1845 r.4 kwietnia 1845 r.4 kwietnia 1845 r. – król pruski wydał tymczasową koncesję dla

budowy kolei nyskiej.



Przejazd kolejowy, 1933
Heimat Kalendar

16 czerwca 1845 r. 16 czerwca 1845 r. 16 czerwca 1845 r. – we Wrocławiu dokonano zakupu 53 000 dębo-

wych podkładów kolejowych i jednocześnie załatwiono ich bieżące

dostawy na miejsca budowy. Wcześniejsze kontrakty zapewniły

dostawy 2830 ton szyn po korzystnych cenach. Elementy rozjazdów

i żurawi wodnych oraz inne detale metalowe zakupiono w hucie 

Małapanew w Ozimku, natomiast 1016 metrów bieżących szyn do

budowy mniej ważnych torów stacyjnych w hucie Laura w Królew-

skiej Hucie (obecnie Chorzów). W fabryce Borsiga zamówiono cztery

parowozy. Wagony miały być zbudowane w warsztatach Kolei

Górnośląskiej, a zestawy kołowe do nich (75 szt.) zakontraktowano

we Wrocławskiej Fabryce Maszyn.

27 czerwca 1845 r.27 czerwca 1845 r.27 czerwca 1845 r. – brzeski burmistrz Albert Goltz poprzez ogłosze-

nia rozpoczął zatrudnianie do budowy kolei silnych i zdrowych męż-



czyzn. Praca była płatna w systemie dniówkowym. Kierownikiem
nadzorującym prace budowlane został podporucznik inż. Hoffmann
z Brzegu. Budowa grodkowskiego dworca towarowego wymagała
usypania wielkiej ilości ziemi. Ponieważ nie znano jeszcze koparek,
odbyło się to za pomocą szufli i furmanek.

listopad 1845 r.listopad 1845 r.listopad 1845 r. – miasto Grodków sprzedało Kolei Nysko – Brzeskiej
ziemię potrzebną do rozpoczęcia prac budowy kolei. Trzeba było
utworzyć wały ziemne na tory, objazdy dla dróg i zaplanować mosty
nad rzekami. Niestety spółka nie zakupiła ziemi pod drugi tor.

1846 r.1846 r.1846 r. – prace przy budowie kolei przebiegały sprawnie do momen-

tu, gdy budowniczowie dotarli do przedpola nyskiej twierdzy, której

władze wstrzymały front robót tłumacząc swoją decyzję względami

bezpieczeństwa państwa. Dowództwo twierdzy obawiało się możli-

wości wykorzystania kolei przez nieprzyjaciela. Na stacji w Grodko-

wie wybudowano dworzec, który został rozbudowany pod koniec

XIX w.

8 czerwca 1847 r. 8 czerwca 1847 r. 8 czerwca 1847 r. – o godzinie 16.00 licznie zgromadzeni mieszkańcy

Grodkowa trzykrotnym okrzykiem „Hurra!” powitali pierwszy pociąg

wjeżdżający na stację kolejową w Grodkowie.



12 lipca 1847 r. 12 lipca 1847 r. 12 lipca 1847 r. – uroczyste zakończenie budowy odcinka Brzeg –

Pakosławice. Otwarcia dokonał radca rządowy Herman Bergius

w towarzystwie różnych oficjeli oraz przedstawicieli zarządu Towa-

rzystwa Kolei Brzesko – Nyskiej i Kolei Górnośląskiej. W uroczystoś-

ci wzięli udział również licznie zgromadzeni budowniczowie tej

kolei, władze lokalne, duchowni i mieszkańcy okolicznych wiosek.

23 lipca 1847 r.23 lipca 1847 r.23 lipca 1847 r. – przeprowadzono próbną jazdę pociągu na nowej

trasie w asyście specjalistów od eksploatacji trakcji, członków towa-

rzystwa budowy i grupy zaproszonych gości.

25 lipca 1847 r.25 lipca 1847 r.25 lipca 1847 r. nową drogę kolejową oddano do codziennego użytko-

wania. Otwarcie Nysko – Brzeskiej Kolei odbiło się szerokim echem

na terenie powiatu.  Jednocześnie usunięto większość przeszkód

przed decyzją o budowie brakującego i jednocześnie najważniejszego

odcinka toru do Nysy. Dworzec został jednak zaplanowany poza

obszarem twierdzy na północ od Zaułka Morawskiego, w rejonie

późniejszego Fortu I (na przedłużeniu obecnej ulicy Oświęcimskiej).

Pasażerów, przyjeżdżających do Nysy pociągami, dowożono dorożka-

mi do centrum.

jesień 1847 r.jesień 1847 r.jesień 1847 r. – dalszy plan robót został zatwierdzony, w prasie oraz

na wiejskich i miejskich słupach ogłoszeniowych zamieszczono

obwieszczenia o naborze robotników. Chętnych do pracy zgłosiło się

tak wielu, że trzeba było dokonać weryfikacji i wybrać 1000 osób

o wymaganych na budowie kwalifikacjach.



25 listopada 1848 r.25 listopada 1848 r.25 listopada 1848 r. – otwarcie ostatniego odcinka (dla ruchu publi-

cznego dzień później), linia kolejowa Brzeg – Nysa zaczęła funkcjono-

wać jako całość łącznie z Koleją Górnośląską. Na linii kolejowej

usytuowano na początku 10 przystanków: Brzeg (niem. Brieg),

Olszanka (niem. Alzenau, 8 km linii), Czeska Wieś (niem.

Böhrnischdorf, 12 km), Lipowa Śląska (niem. Deutsch Leippe, 15 km),

Grodków (niem. Grottkau, 21 km), Stary Grodków (niem. Alt Grott-

kau, 26 km), Chróścina Nyska (niem. Falkenau, 30 km), Skoroszyce

(niem. Friedewalde, 33 km), Pakosławice (niem. Bösdorf, 38 km),

Nysa (niem. Neisse, 48 km linii).

Bilety na przełomie lat 1944 - 2015.
Prywatne zbiory mieszkańców Grodkowa



Kolej Nyska zaczęła regularnie funkcjonować od 1847 r. Na podsta-

wie rozkładu jazdy z 1860 r. można ustalić, że w obu kierunkach

dziennie jeździły dwa pociągi osobowe.

Ceny biletów w porównaniu do cen na trasach Kolei Górnośląskiej

były wyższe i tak na przykład bilet 3 klasy do Grodkowa (21 km)

kosztował tyle co z Brzegu do Wrocławia (42 km), podczas gdy bilet

do Nysy trzecią klasą kosztował tyle samo co z Brzegu do Wrocławia

pierwszą klasą.

Do obsługi pociągów początkowo eksploatowano cztery parowozy

o układzie osi 1-1-1. Lokomotywy te były wyprodukowane w 1846 r.

w fabryce lokomotyw A. Borsiga w Berlinie i nosiły kolejne numery

fabryczne 95, 96, 97, 98. Osiem lat później zakupiono w fabryce

Borsiga kolejny parowóz – towarowy o układzie osi 1-2-0.

Dworzec,Grodków,XIX_XX wiek,
wyd. Feodor Stöbe,Grottkau(pocztówka ze zbiorów Zygmunta Wąsińskiego)



1856 r.1856 r.1856 r. – ruch na Kolei Nyskiej był prowadzony przez Kolej Górno-

śląską (do 1 października 1857 r.). Po przejęciu zarządu Kolei Górno-

śląskiej przez państwo przywrócono Kolei Nyskiej jej własny zarząd,

który ściśle współpracował z koleją państwową, był od niej zależny.

Kolej Nysko – Brzeska była niewielkim przedsiębiorstwem, które

z tego powodu nie było zbyt dochodowe, dochody z przewozów

ulegały na przemian zwyżkom i spadkom.

1857 r. 1857 r. 1857 r. – w inwentarzu wykazywano dziewięć wagonów osobowych

oraz 54 towarowe i specjalne.

1865 r.1865 r.1865 r. – zakupiono ósmy parowóz w firmie Vulcan w Szczecinie.

1868 r.1868 r.1868 r. – po wymianie maszyn park wagonowy wzrósł do 12 wago-

nów osobowych z 625 miejscami siedzącymi, natomiast wagonów

towarowych było 68 (w tym bagażowe i do przewozu zwierząt).

1 stycznia 1869 r.1 stycznia 1869 r.1 stycznia 1869 r. – wobec braku perspektyw samodzielnego rozwoju,

na podstawie aktu kupna sprzedaży Kolej Nysko – Brzeska przeszła

na własność Kolei Górnośląskiej (a od 1 stycznia 1883 r. na własność

państwa).

Dworzec, Grodków, 1918

źródło: ze zbiorów Zbigniewa Wąsińskiego



lata 70. XIX wiekulata 70. XIX wiekulata 70. XIX wieku – rozwój węzła kolejowego w Nysie. Nową stację

wybudowano w obrębie wewnętrznego pierścienia obwarowań

twierdzy, które w tym miejscu rozebrano. Dla ochrony miasta i stacji

od wschodu wzniesiono w 1875 r. wzdłuż torów stacyjnych (od dzi-

siejszej ulicy Mazowieckiej do Jagiellońskiej) ciąg tzw. Obwałowań

Kolejowych z wałami dla artylerii i piechoty, kazamatami i schrona-

mi połączonymi systemem trawersów i dróg fortecznych. Całość była

zabezpieczona fosą ze śluzą przy wylocie do Nysy Kłodzkiej, a tory

przed i za stacją przechodziły przez kurtyny obwarowań.

1 października 1887 r.1 października 1887 r.1 października 1887 r. – budowa odgałęzienia z Lipowej Śląskiej do

Szydłowa.

15 grudnia 1891 r.15 grudnia 1891 r.15 grudnia 1891 r. – otwarto linię Grodków – Przeworno, którą

później przedłużono do Głębokiej Śląskiej, gdzie od 1894 r1894 r1894 r. istniało

połączenie ze Strzelinem i można było się wygodnie przesiąść na

pociągi udające się w kierunku Wrocławia.

Nastawnia, Grodków, 1912 r.
(publikacja ze zbiorów

 Ryszarda Kasperka)



1899 r.1899 r.1899 r. – na linii brzesko – nyskiej znajdowały się następujące stacje

i przystanki: Olszanka (przystanek osobowy), Czeska Wieś (mijanka

z ładownią i wagą wagonową o nośności 30 t), Lipowa Śl. (stacja),

Grodków (stacja, wyposażona w rampę, dwie wagi wagonowe 25 t

i 30 t, 4-tonowy żuraw ładunkowy), Stary Grodków (przystanek

osobowy z ekspedycją przesyłek ekspresowych i drobnicowych),

Chróścina Nyska i Pakosławice (mijanki z ładowniami i wagami

wagonowymi o nośności 25 t). Przed 1907 r. otwarto również przy-

stanek w Skoroszycach z ekspedycją towarową dla przesyłek drobni-

cowych.

1904 r.1904 r.1904 r. – linią Brzeg – Nysa kursowało każdego dnia 6 par pociągów,

czas przejazdu wynosił 45 – 50 minut. W tym czasie pojawiła się też

pierwszy pociąg pospieszny. W relacji porannej łączył Wrocław

z Głuchołazami, a w relacji wieczornej (powrotnej) Nysę z Wrocła-

wiem.

początek XX wiekupoczątek XX wiekupoczątek XX wieku – pod zarządem Królewsko – Pruskich Kolei

Państwowych możliwe stały się poważniejsze inwestycje na linii.

Znacznie rozbudowano dworzec w Grodkowie. Do starego budynku

Kolei Nysko – Brzeskiej dobudowano parterowy pawilon z użytko-

wym poddaszem. Zbudowano dwa zadaszone perony, połączone

przejściem podziemnym. Nowy budynek dworca rozbudowano

w ówcześnie modnym stylu secesyjnym, był on perłą naszego miasta

i jednym z najpiękniejszych dworców na Śląsku. Pasażerowie wcho-

dzący do wielkiej hali przedsionka mogli poczuć, że budowla była

planowana z rozmachem. Po lewej stronie zapraszały dwie



wielkie poczekalnie: dla klasy 1. i 2. oraz dla 3. i 4. Zostało w nich

zamontowane ogrzewanie, które było bardzo ważne w okresie zimo-

wym. Pomiędzy drzwiami wejściowymi stał kiosk z czasopismami,

słodyczami, owocami krajowymi i południowymi. Po stronie zacho-

dniej znajdowały się drzwi, które prowadziły do toalet. Nie brakowa-

ło również automatu na grosze z napisem: „Zbadaj swoją wagę!”. Przy

schodach do przejścia podziemnego znajdował się szlaban, przy

którym kasowano bilety, obok po prawej automat na karty wstępu na

peron w cenie 10 fenigów. Powyżej wisiała tablica ogłoszeń

z odjazdami pociągów, godziny odjazdów pociągów pospiesznych

zaznaczono na czerwono. Znajdowało się tam również okienko baga-

żowe, gdzie można było nadać bagaż oraz okienko biletowe. Dawniej

kolej używała wielu nazw zapożyczonych z języka francuskiego np.

Peron, Waggon, Coupe, Bagage, Billet, Kontrolleur.

Wybudowano również nową, stojącą na końcu peronu nastawnię.

Nowe nastawnie wzniesiono także w Lipowej Śląskiej.
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rodkow
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ruttke is ‘ ’ne schiene Staadt, 1997



Przed budynkiem dworca Grodków, data: 1938 r.
(fotografia ze zbiorów Ryszarda Kasperka)

1927 r.1927 r.1927 r. – podzielono linie kolejowe na główne (najważniejsze w pań-

stwie) i drugorzędne. Linię Brzeg – Nysa zaliczono do głównych.

Wówczas traktowano ją jako linię Brzeg – Nysa – Głuchołazy. Przy-

puszczalnie od połowy lat dwudziestych XX wieku kursowało z Nysy

do Brzegu każdego dnia od 6 do 8 par pociągów, w tym dwa pośpiesz-

ne z Wrocławia do Opawy, (przez Brzeg, Nysę, Głuchołazy, Krnov)

oraz z Wrocławia do Ostrawy (przez Brzeg, Nysę, Głuchołazy, Krnov,

Opawę.) W rejonie Głuchołaz rozwijało się centrum uzdrowiskowe,

gdzie można było przesiąść się na pociągi udające się między innymi

do Wiednia.

maj 1936 r.maj 1936 r.maj 1936 r. – wyruszył po raz pierwszy pociąg z Berlina do Bytomia

przez Wrocław, Brzeg (nie zatrzymywał się w Brzegu), Opole, Gliwi-

ce – ekspres o nazwie „Latający Ślązak” (niem. „Fliegender Schle-

sier”). Kursował on z prędkością maksymalną 160 km/h , z Wrocławia

do stolicy III Rzeszy jechał ok. 3 godzin – rekord przejazdu na tej tra-

sie nie został pobity do czasów obecnych.



II wojna światowaII wojna światowaII wojna światowa – Grodków był stacją II klasy, stacjami klasy III

była rozbudowana Olszanka, Lipowa Śl., Chróścina Nyska i Pakosła-

wice, IV klasy – Czeska Wieś, Stary Grodków i Skoroszyce pozostały

przystankami dla ruchu osobowego i ograniczonego towarowego.

W czasie zimowej ofensywy radzieckiej na Dolnym Śląsku trasy

biegnące z rejonu Raciborza i Zagłębia Karwińskiego przez Nysę,

Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko do Międzylesia i do Zgorzelca miały

podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia i przegrupowania wojsk

niemieckich. Linia do Brzegu na skutek szybkiego okrążenia Wrocła-

wia straciła na znaczeniu. Uniknęła poważniejszych zniszczeń, z wy-

jątkiem spalenia dworca w Grodkowie i uszkodzenia przęsła mostu

na Nysie Kłodzkiej, które pierwsi polscy kolejarze przybyli do Nysy

zastali już leżące w nurcie rzeki.

Rozwój historyczny sieci kolejowej na Śląsku, 1860r. - 1960r.
źródło: 150 lat kolei na Śląsku



1 stycznia 1946 r.1 stycznia 1946 r.1 stycznia 1946 r. – przywrócono regularne przewozy pasażerskie na

trasie Grodków – Nysa. Kursowały wówczas trzy pary pociągów,

w tym dalekobieżne połączenie relacji Katowice – Żagań przez Nysę

i Brzeg.

1947/1948 r.1947/1948 r.1947/1948 r. – niektóre stacje miały inne nazwy, nadane przed osta-

tecznym ustaleniem nazewnictwa miejscowości na Ziemiach

Odzy+skanych. Olszanka nazywała się Łacnowice, Czeska Wieś –

Czechy Śląskie, Chróścina Nyska – Sokołowosk, Skoroszyce –

Mirków Śląski, Pakosławice – Słowniewice Śląskie.

lata 60. XX wiekulata 60. XX wiekulata 60. XX wieku – linią Brzeg – Nysa kursowały codziennie cztery

pary bezpośrednich pociągów (przy czym jedna para była przedłużo-

na aż do Bytomia lub Katowic) oraz po dwa pociągi dojeżdżające

tylko do Grodkowa Śląskiego od strony Nysy i Brzegu (niektóre

z tych pociągów nie kończyły/rozpoczynały jednak biegu w Grodko-

wie, lecz zjeżdżały na linię w kierunku Przeworna i kursowały do

Łagiewnik i Kondratowic).

lata 70. XX wiekulata 70. XX wiekulata 70. XX wieku – liczba pociągów bezpośrednich wzrosła do sześ-

ciu par na dobę (w tym jedna para do/z Opola i jedna do/z Katowic;

później kursy do Opola ponownie skrócono do Nysy), natomiast

pociągi dojeżdżające tą linią do Grodkowa kursowały już wyłącznie

od strony Brzegu.

koniec lat 80. XX wiekukoniec lat 80. XX wiekukoniec lat 80. XX wieku – linią Brzeg – Nysa kursowało każdego dnia

sześć par pociągów, a na odcinku Brzeg – Grodków (do 1 września

1987 r.) nawet osiem par, w tym dwie pary z Brzegu do Strzelina,

przez Grodków i Przeworno. Wieczorny pociąg do Brzegu jechał aż



z Bytomia, a poranny z Opola. Przestał kursować skład osobowo –

towarowy z Brzegu do Nysy.

lata 90. XX wieku lata 90. XX wieku lata 90. XX wieku – wprowadzono pociągi relacji Gliwice – Brzeg,

Kędzierzyn – Brzeg, Dęblin – Brzeg. Obsługę zapewniała parowozo-

wnia w Nysie, na linii dominowały parowozy serii Ty2. Z czasem

trakcja parowa została zastąpiona trakcją spalinową. Pociągi były

prowadzone lokomotywami serii SU45, SU46 (relacje dalekobieżne),

SP/SM42, SP32.

lewy górny róg: Rozkład jazdy ważny od 25.09.1994 do 27.05.1995 r.
źródło: Świat Kolei nr 2_2010 (prywatne archiwum D. Kapinosa)

lewa strona środek: Rozkład jazdy ważny od 28.05.1972 do 02.06.1973 r.
źródło: prywatne archiwum D. Kapinosa

prawy górny róg: Rozkład jazdy ważny od 31.05.1987 do 28.05.1988r.
źródło: Sieciowy rozkład jazdy pociągów PKP (archiwum pana Strzałki)

2 kwietnia 2000 r.2 kwietnia 2000 r.2 kwietnia 2000 r. – odjechał ostatni planowy pociąg pasażerski rela-

cji Brzeg – Nysa. Był to jeden z najtragiczniejszych dni w dziejach

polskiej kolei. W całym kraju zawieszono kursowanie pociągów na

liniach lokalnych o łącznej długości ponad tysiąca kilometrów. Nigdy



Zdjęcie: Parowóz Ty2-1169 z pociągiem specjalnym na stacji Grodków w lutym 1966 r.
Dariusz Brodowski "Parowozy" (archiwum p. Strzałki)

Zdjęcie: Damian Kapinos, 2013 r.



przedtem ani potem nie zlikwidowano w jednym dniu tylu pociągów

i tylu linii kolejowych. O zawieszeniu linii Nysa – Brzeg zdecydował

pech, ponieważ błędnie wyliczono potoki podróżnych i w ruchu pa-

sażerskim utrzymała się wtedy bardziej deficytowa linia z Nysy do

Głuchołaz.

Pociągi :

zdj. MiGBP
właściciel modeli Czesław Strzałka

zdj. MiGBP
właściciel modeli Czesław Strzałka



zdj. Damian Kapinos

Ilustracja z książki “Stare parowozy”,
wyd. Sport i Turystyka 1985,

prywatne archiwum Czesława Strzałki

zdj. Damian Kapinos



zdj. Damian Kapinos

zdj. Damian Kapinos

zdj. Damian Kapinos



zdj. MiGBP, właściciel modeli Czesław Strzałka

zdj. Damian Kapinos

7 lutego 2005 r.7 lutego 2005 r.7 lutego 2005 r. – na linię Nysa – Brzeg wróciły pociągi pasażerskie.

Stało się to możliwe dzięki staraniom władz wojewódzkich oraz

zaangażowaniu wielu lokalnych społeczników i miłośników transpor-

tu kolejowego. Na lokomotywie wjeżdżającej do Nysy przyczepiona

była biało – czerwona flaga. Województwo opolskie w tym czasie nie



dysponowało jeszcze zadowalającą liczbą wagonów motorowych,

dlatego przewozy na reaktywowanym odcinku były obsługiwane

przez lokomotywę serii SU45 lub SU42 z jednym wagonem.

Tego dnia pociąg o numerze 66330 relacji Brzeg – Nysa, prowadzony

przez lokomotywę SU45 – 180 wyjechał z Brzegu o godzinie 14.33,

by o godzinie 15.55 dojechać do Nysy. Poranny pociąg nr 66331

dotarł wcześniej z Nysy (5.55) do Brzegu (7.16). W skład pociągu

wchodził jeden wagon wypełniony pasażerami – głównie zaproszony-

mi vipami, przedstawicielami samorządów i dziennikarzami. Wsiedli

w Grodkowie, gdzie odbyła się mała uroczystość otwarcia. Było

–18 stopni mrozu. Wydarzenie to spotkało się z wielkim entuzjaz-

mem lokalnej społeczności i wielu miłośników kolejnictwa, którzy

tego dnia przyjechali do Brzegu, Grodkowa i Nysy z całej Polski,

mimo przeszywającego chłodu.

marzec 2006 rmarzec 2006 rmarzec 2006 r. – w obliczu zagrożenia zamknięcia linii kolejowej

Brzeg – Nysa oraz zlikwidowania pociągów na innych liniach Opol-

szczyzny powstał Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczy-

źnie (OKOKO)...



9 grudnia 2006 r.9 grudnia 2006 r.9 grudnia 2006 r. – ostatni dzień kursowania pociągów na linii Brzeg

– Nysa po pierwszej reaktywacji linii. Od 10 grudnia 2006 r.10 grudnia 2006 r.10 grudnia 2006 r. pono-

wnie zawieszono kursy pasażerskie. PKP swoją decyzję tłumaczyły

nierentownością połączenia.

26 listopada 2008 r.26 listopada 2008 r.26 listopada 2008 r. – w 160. rocznicę budowy linii kolejowej Brzeg –

Nysa potwierdzona została informacja o planowanym przywróceniu

połączeń kolejowych. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu

jazdy od 14 grudnia 2008 r. między Brzegiem a Nysą zaczęły kurso-

wać trzy pary pociągów, w tym jedna para relacji Kędzierzyn – Brzeg.

grudzień 2009 r.grudzień 2009 r.grudzień 2009 r. – zwiększono liczbę pociągów do czterech par. Trzy

z nich kursowały w relacjach Kędzierzyn – Brzeg. Wszystkie były

obsługiwane opolskimi wagonami i zespołami trakcyjnymi serii

SA103, SA109, SA134. Czas przejazdu między Nysa a Brzegiem wyno-

sił godzinę.

od lewej : zdjęcie : Damian Kapinos 25 listopada 2014 r.; 2017 r. ; 09 lutego 2015 r.

zdjęcia : Damian Kapinos
, 8 luty 2012 r.



8 lutego 2012 r.8 lutego 2012 r.8 lutego 2012 r. – zbieranie podpisów pod petycją przeciw likwidacji

połączeń na linii Nysa – Brzeg.

1 czerwca 2012 r.1 czerwca 2012 r.1 czerwca 2012 r. – zmiana rozkładu jazdy przewozów regionalnych,

na Opolszczyźnie zlikwidowano ok. 21 połączeń kolejowych.

3 lutego 2013 r.3 lutego 2013 r.3 lutego 2013 r. – w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim zakoń-

czyły się konsultacje społeczne dotyczące nowego rozkładu jazdy

mające na celu zapoznanie się z opinią podróżnych z terenów

Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Związane były z reaktywacją

połączenia Nysa – Grodków – Brzeg – Wrocław. Wpłynęło około 470

zgłoszeń, 300 mieszkańców opowiedziało się za uruchomieniem

bezpośredniego połączenia Nysa – Wrocław.

 2013 r. –  2013 r. –  2013 r. – linia kolejowa z Brzegu do Nysy ma już 165 lat. W dni

powszednie trasę obsługują cztery pary pociągów Przewozów

Regionalnych, a do kursów dopłaca samorząd województwa.

 zdjęcia : Damian Kapinos,



7 czerwca 2014 r.7 czerwca 2014 r.7 czerwca 2014 r. – przez Grodków, w drodze do Głuchołaz, przeje-

żdża zabytkowy parowóz Ty42-24 z wagonami z Klubu Sympatyków

Kolei z Wrocławia.

zdjęcia : Damian Kapinos, 7 czerwca 2014 r.

14 grudnia 2014 r.14 grudnia 2014 r.14 grudnia 2014 r. – po pięciu latach starań mieszkańcy powiatu

brzeskiego i nyskiego doczekali się nowych połączeń kolejowych.

W nowy rozkład na linii Nysa – Brzeg został uruchomiony szynobus

z Nysy przez Brzeg do Wrocławia. Ponadto mieszkańcy regionu opol-

skiego zyskali połączenie kolejowe na trasie Wrocław Główny –

Opole – Bohumin.

7 stycznia 2015 r.7 stycznia 2015 r.7 stycznia 2015 r. – po 69 latach reaktywowano bezpośrednie

połączenie Nysa – Wrocław Główny. W tym dniu trasę przejechało

ponad 70 pasażerów, głównie mieszkańców powiatów nyskiego

i brzeskiego. Obydwie pary połączeń łączące Opolszczyznę z Dolnym

Śląskiem dostały swoje nazwy. Pociąg „Elsner” nawiązuje do  wielkie-

go kompozytora urodzonego w Grodkowie. Z kolei pociągi nr 60607

i 60624 otrzymały nazwę „Student”.



NTO, 29-01-2015
Archiwum prywatne Damiana Kapinosa

31 sierpnia 2015 r.31 sierpnia 2015 r.31 sierpnia 2015 r. – zabytkowy parowóz Ol49-69 przejeżdża przez

Opolszczyznę. Wolsztyńska lokomotywa parowa z 6-wagonowym

składem oprócz Paczkowa, Nysy, Głuchołaz i Brzegu odwiedza

również stację w Grodkowie Śląskim.

zdjęcia : Damian Kapinos,
31 sierpnia 2015 r.

wrzesień 2016 r.wrzesień 2016 r.wrzesień 2016 r. – zespół do spraw kolei powstał przy wojewodzie

opolskim. W jego skład weszło 29 osób związanych z branżą kolejo-

wą oraz jej miłośnicy.



październik/listopad 2017 r. październik/listopad 2017 r. październik/listopad 2017 r. – rozpoczęcie remontu dworca i placu

dworcowego.

12 maja 2018 r.12 maja 2018 r.12 maja 2018 r. - na stacji kolejowej w Brzegu oraz Grodkowie

zatrzymał się specjalny pociąg – Opolski Ekspres Dęty. Pociąg wystar-

tował w trasę z Kluczborka, po drodze zatrzymał się jeszcze na pero-

nach w Bukowie oraz Opolu Głównym. Podczas IX edycji „Kolej na

Orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty” mieszkańcy Brzegu i Grodko-

wa mogli wysłuchać wyjątkowego koncertu. W składzie ekspresu

zagrały trzy orkiestry: Orkiestra Politechniki Opolskiej, Orkiestra

Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu oraz

Grudzicka Orkiestra Dęta. Dyrygował Przemysław  Ślusarczyk, opol-

ski kompozytor, dyrygent, animator kultury i proje-ktant „Kolei na

Orkiestrę, czyli Opolskiego Ekspresu Dętego”.

zdjęcia : Damian Wolak,
12 maja 2018 r.



2018 r. – 2018 r. – 2018 r. – 170 lecie linii kolejowej Brzeg – Nysa.

Poczta Polska na zlecenie indywidualnego klienta wydała historyczne
znaczki z okazji przypadającej w tym roku 170. rocznicy

wybudowania linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg. Na nich znajdziemy
 zdjęcia przedstawiające stację kolejową Grodków Śląski i przejeżdżający szynobus relacji

Nysa – Wrocław Główny. Do kolekcjonerów trafiło 27 nowych znaczków prezentujących
 transport szynowy w naszym regionie. Znaczki o nominale 2,60 zł można

przyklejać na przesyłki listowe nierejestrowane o gabarycie do 350g. 

Pieczęć jubileuszowa



Aktualny rozkład jazdy PKP
ważny od 09.12.2018 do 09.03.2019

Dworzec
Grodków, I połowa XX wieku

 wyd. Konrad Menzel,Grottkau
(pocztówka ze zbiorów Zygmunta Wąsińskiego)



Dworzec, Grodków, lata 70.
(zdjęcie ze zbiorów Zygmunta Wąsińskiego)

Stacja Lipowa Śląska. Pociąg osobowy z Brzegu do Strzelina
z parowozem Ty2-377, obok pociąg towarowy do Nysy z ST43-312.

Fot. M. Jerczyński (04.07.1985), Świat kolei nr 2_2010

Dworzec, Grodków, lata 70.
(zdjęcie ze zbiorów Zygmunta Wąsińskiego)
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