
POCZĄTKI KOLEI ŻELAZNEJ 
NA ZIEMI STRZELECKIEJ
Linia kolejowa z Krzyża do Gorzowa i dalej do Kostrzy-
na, oddana do użytku w 1857 roku, pomimo starań  
i zabiegów władz miasta Strzelce i powiatu strzeleckie-
go, ominęła miasto. 
Skomunikowanie Strzelec z dużymi ośrodkami prze-
mysłowymi było gwarancją zbytu płodów rolnych, po-
chodzących z tutejszych majątków ziemskich i towa-
rów przemysłowych. Zasługą ówczesnego burmistrza 
Strzelec – Carla Moritza Treua była budowa dworca 
kolejowego na trasie z Krzyża do Kostrzyna w połu-
dniowej części posiadłości miejskich. Dworzec znalazł 
się 9 km na południowy zachód od miasta, w obrębie 
dzisiejszego Zwierzyna. Zarazem, przy dworcu założo-
no osadę kolejową, dzisiejsze Ojerzyce.
W 1881 roku z inicjatywy kolejnego burmistrza – Al-
freda Zoellnera, pod przewodnictwem landrata strze-
leckiego odbyło się spotkanie w sprawie budowy kolei 
dojazdowej do Strzelec. W dniu 30 marca 1896 roku 
Kreistag przychylił się do tej idei i przeznaczył na ten 
cel kwotę 90 tys. marek. Budowę linii kolejowej powie-
rzono przedsiębiorstwu Filipa Balke. 
Uroczyste otwarcie linii kolejowej nastąpiło w dniu  
5 maja 1897 roku. Linia posiadała 6,7 kilometra dłu-
gości. W rok później na trasie ze Strzelec do Zwierzy-
na przewieziono 57 tys. osób i 19 tys. ton towarów.  
W Strzelcach wybudowano dworzec kolejowy i parowo-
zownię. Na linii kolejowej ze Strzelec Krajeńskich do dzi-
siejszego Zwierzyna znajdowały się cztery przystanki: 
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Linia służyła prze-
wozom osobowym 
nieprzerwanie do 
1962 roku, a następ-
nie tylko towarowym 
i została wyłączona 
z użytkowania w la-
tach 90. XX wieku. 

osobowe i towarowe rampy przeładunkowe w Brono-
wicach, Sokólsku, Bobrówku i Żabicku oraz dalej, na 
terenie powiatu myśliborskiego i choszczeńskiego:  
w Jarosławsku, Będargowcu, Będargowie, Przekolnie 
i Boguszynach. Linia kolejowa została zlokalizowana 

po zachodniej stronie zabudowy tych miejscowości.  
W Lubianie Pyrzyckiej istniał już wcześniej, zapewne 
od około 1898 roku dworzec kolejowy na linii kolejowej 
z Myśliborza do Choszczna. W związku z rozwojem linii 
na trasie ze Strzelec do Lubiany w 1912 roku wybudo-
wano w Bobrówku skromny dworzec kolejowy, którego 
zabudowania zachowały się do dzisiejszych czasów. 
Eksploatację linii powierzono przedsiębiorstwu Her-
manna Bachsteina z Berlina. Kolejka podlegała Kró-
lewskiej Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy. Na tabor kole-
jowy składały się początkowo 2 lokomotywy tendrzaki 
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LINIA KOLEJOWA DO LUBIANY
W 1897 roku na posiedzeniu Kreistagu zapadła decyzja 
o budowie linii kolejowej ze Strzelec do Lubiany Pyrzy-
ckiej przez Bobrówko, Żabicko, Jarosławsko, Będargo-
wo i Boguszyny. Pozwolić to miało na skomunikowanie 
Strzelec z linią kolejową z Myśliborza do Choszczna 
oraz poprzez Głazów z linią biegnącą z Kostrzyna nad 
Odrą przez Pyrzyce i dalej do Szczecina. 
Kolejka na trasie Strzelce – Lubiana otrzymała bez-
terminową koncesję na budowę w dniu 12 lipca 1899 
roku. W 1901 roku landrat strzelecki Ulrich von Waldow 
założył towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością 
dla budowy oraz eksploatacji lokalnej kolei, w skład 
którego weszły następujące powiaty: strzelecki, myśli-
borski i pyrzycki. Oznaczało to zarazem rozpoczęcie 
robót budowlanych. 
Linię kolejową otwarto uroczyście w dniu 15 lipca 1902 
roku. Koszt budowy wyniósł 1385 tysięcy marek. Li-
nia była jednotorowa o rozstawie szyn wynoszących 
1435 mm. Posiadała długość 30,2 kilometra z czego 
blisko 14 kilometrów przypadało na powiat strzelecki. 
Na przebiegu linii kolejowej wybudowano przystanki 
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budowania kolejowe. Być może pamiątką po budowie 
linii kolejowej jest bardzo dobrze wyeksponowany głaz 
narzutowy w miejscowości Żabicko. 

liczba ludności cywilnej ze Strzelec i powiatu strzele-
ckiego. Szyny kolejowe na linii ze Strzelec do Lubiany 
Pyrzyckiej wraz z infrastrukturą kolejową zostały zde-
montowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Do 
dnia dzisiejszego zachowały się odcinkami pozosta-
łości ziemnych nasypów kolejowych oraz niektóre za-

(Borsig Bn 2t o numerach fabrycznych: 5009, 5010),  
4 wagony osobowe, 2 pocztowo-bagażowe oraz 40 to-
warowych. W 1903 roku linią kolejową Strzelce – Lu-
biana Pyrzycka przewieziono 37 tys. ludzi i 33 tys. ton 
towarów; w 1910 roku 90 tys. ludzi i 50 tys. ton towa-
rów, natomiast w 1917 roku 56 tys. ludzi oraz 43 tys. 
ton towarów. Pociągi osobowe na linii Strzelce - Lubia-
na kursowały cztery razy dziennie. Czas przejazdu po-
ciągu osobowego ze Strzelec do Lubiany wynosił nieco 
ponad dwie godziny. Zarazem istniały jeszcze dwa kur-
sy na trasie ze Strzelec do Jarosławska i z powrotem. 
Czas przejazdu na tej trasie wynosił około 35 minut. 
Połączenia kolejowe były skomunikowane z pociągami 
na trasie ze Strzelec do Gorzowa i dalej do Berlina,  
z Krzyżem i Piłą oraz z Frankfurtem nad Odrą, nato-
miast z Lubiany do Głazowa, Choszczna lub Szcze-
cina. 
W 1920 roku linię przejęła Dyrekcja Kolei Rzeszy 
Wschód we Frankfurcie nad Odrą, a w 1927 roku 
Dyrekcja Krajowa Kolei Brandenburg w Poczdamie.  
W 1934 roku linia otrzymała do eksploatacji jeden wa-
gon motorowy o numerze 201, natomiast w 1937 roku 
parowóz T3. W 1940 roku DWK Kiel dostarczył na po-
trzeby tutejszej linii kolejowej trzyosiową lokomotywę 
spalinową. Niekiedy na tej trasie kursowały też loko-
motywy użyczone przez władze regionalne, jak to mia-
ło miejsce w latach 1940-1941, kiedy wykorzystywano 
parowóz z lokomotywowni we Frankfurcie nad Odrą. 
W dniach od 28 do 29 stycznia 1945 roku, wobec zbli-
żania się frontu, linią kolejową przez Strzelce do Lu-
biany i dalej do Pyrzyc została ewakuowana znaczna 

BORSIG BN 2T
Do parowozów wykorzystywanych na linii kolejowej ze 
Strzelec do Lubiany należały dwa tendrzaki Borsig Bn 
2t o numerach fabrycznych 5009 i 5010. Oznaczenie 
wskazuje na tendrzak o układzie osi B z dwucylindro-
wym silnikiem bliźniaczym na parę nasyconą. Paro-
wozy zostały wyprodukowane w niemieckiej fabryce 
August Borsig w Berlinie-Tegel w 1901 roku. Parowóz 
o numerze fabrycznym 5009 zachował się do dzisiej-
szych czasów i po gruntownym remoncie eksponowa-
ny jest w skansenie techniki w Beselich w Niemczech. 
Parowozy te były przystosowane do przewożenia za-
pasu wody kotłowej i opału (węgla). Tendrzaki były czę-
sto wykorzystywane na lokalnych liniach kolejowych,  
w związku z możliwością zmiany kierunku jazdy oraz  
z uwagi na niewielki zasięg spowodowany małym za-
pasem opału i wody. W Polsce zachowały się podob-
ne lokomotywy, w szczególności o numerach 11453  
i 11458 z lat 1924-1925. Pierwsza z nich jest ekspo-
nowana w Fabryce Pojazdów Szynowych w Pozna-
niu, natomiast druga, po remoncie od 1999 roku służy  
w Kolejce Parkowej Maltanka w Poznaniu.


