
REGULAMIN KONKURSU
NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DWORCA CZĘSTOCHOWA GŁÓWNA 
ORAZ  ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JEGO OTOCZENIU 

RYS HISTORYCZNY
(ZAŁĄCZNIK nr 36)

Dworzec kolejowy

Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Nieistniejący już częstochowski dworzec Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej został wzniesiony w latach 
1845-6. Autorem był architekt Teofil Schüller - ojciec 
Stefana Szyllera, uczeń Henryka Marconiego (1) 
(autorem nie był Henryk Marconi, jak mylnie podają 
niektóre artykuły prasowe)

„można wyróżnić trzy fazy kształtowania architektury 
dworców w Królestwie Polskim: 1. Lata czterdzieste i 
pięćdziesiąte XIX wieku to okres wykształcenia się 
programu funkcjonalnego i zapożyczania form z 
architektury pałacowo-willowej (...) 2. Lata 
sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i początek lat 
osiemdziesiątych to czas wielkiego skoku ilościowego,
powstawania masowej, mało ambitnej artystycznie 
architektury dworców, przeważnie anonimowej, często
wg projektów typowych i upowszechnienia się »stylu 
ceglanego« (...) 
3. Przełom stuleci to czas wielkich dworców halowych
i formy narodowej – w Królestwie Polskim tylko w 
projektach” (2).

Katalog zabytków sztuki (3) wspomina tylko o autorze
przebudowy dworca podając datę przebudowy ok. 
1900 (przed 1912). Autorem przebudowy był główny 
architekt Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Kolei 
Warszawsko-Kaliskiej Czesław Domaniewski 
(zrezygnował z tego stanowiska w 1912 roku) - „W 
tym okresie podług jego szczegółowych projektów i 
pod jego ogólnym kierownictwem wykonane zostały 
m.in.: przebudowa dworców w Częstochowie, na stacji
Granica (Maczki) oraz Aleksandrów, budowa nowych 
dworców na stacjach Ciechocinek, Zawiercie, Będzin, 
Łódź Kaliska, Kalisz, projekty na dworzec dla 
przyjezdnych w Warszawie (Marszałkowska-
Chmielna), dworzec centralny Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (ul. Jerozolimska, 
Chmielna, Wielka, Chałubińskiego), gmach biur 
kolejowych w postaci wieży żelazo-betonowej, 
warsztaty wagonowe i parowozowe w Pruszkowie” (4).

Budynek dworca był wielokrotnie przebudowywany. 
W 1904 roku przeprowadzono większy remont, 
powiększając budynek o parterowe przybudówki (5). 
Ważniejsze zmiany w wyglądzie to dodanie od ulicy 
przeszklonej werandy oraz zastąpienie hełmu wieży 
metalową balustradą (14).

W przewodniku Bronisława Grabowskiego z 1876 
roku czytamy:  „Dworzec Kolei Żelaznej. Dworzec ten
stanął w 1945 roku, jednak z postępem czasu był za 
mały w stosunku do ruchu publiczności. Zwiększono 
go budowlą parterową, w roku 1873 według planu 
Józefa Kamińskiego, pod dozorem tegoż wykonawcy” 
(6).

Stare piwnice 

W 2019 roku podczas robót związanych realizacją wiat
węzła przesiadkowego zostały odsłonięte mury i 
sklepienia piwnic dworca (prawdopodobnie 
zlokalizowane były jedynie pod częścią budunku)

Park-ogród dworcowy

Na mapie z 1878 roku i na starych pocztówkach
widać połączenie budynku dworca z główną ulicą 
miasta (Alejami NMP, wtedy Ulicą Panny Maryi)
poprzez park-ogród. 
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We wspomnieniach są historie o ogrodzonym terenie 
zielonym, dostępnym za okazaniem kolejowego biletu.
Lata późniejsze to kolejowy klub z salą widowiskową 
- drewniany pawilon zwany Belwederem. Po drugiej 
wojnie światowej pawilon rozebrano, a połączenie z 
miastem zostało przerwane, poprzez wybudowanie w 
latach 60. niedaleko Alei niewielkiego budynku 
centrali kolejowej (16) , a w latach późniejszych 
parterowego, lekkiego Pawilonu Owocowo-
Cocktailowego na samym narożniku. Pawilon poprzez 
swoją skalę i wyjście tarasem w stronę zieleni był 
próbą odzyskania tego połączenia, dziś już 
nieistniejącego poprzez wybudowanie na jego miejscu 
kilkukondygnacyjnego biurowca. Równolegle do 
zielonego połączenia biegła ulica Dojazd.

Ulica Dojazd (obecnie ul. Piłsudskiego)

We wrześniu 1984 roku Magistrat Częstochowy 
przekazał "morgę 300-prętową jedną, prętów 261 i 
jedna trzecia, na urządzenie drogi komunikacyjnej do 
stacji" (15). Powstała ulica Dojazd - historyczne 
połączenie dworca kolejowego z miastem (z Alejami - 
główną ulicą miasta). Przy tej reprezentacyjnej ulicy

stanęły: Hotel Angielski (później: Polonia, Dworcowy,
Centralny) oraz siedziba Banku Państwa  (oba obiekty 
wpisane do rejestru zabytków), a po drugiej stronie 
park-ogród. Ulicą miał biec odcinek linii tramwajowej
(projektowany jej przebieg zaznaczony został na 
opracowanym podczas pomiarów miasta w latach 
1900-1902 planie Częstochowy).
„Twarde nawierzchnie na ulicach głównych miasto 
otrzymuje w latach 1848-1850. Ulicę Dojazd (obecnie 
Piłsudskiego) prowadzącą do dworca Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej wyłożono „kamieniami 
potłuczonymi” i wybrukowano chodniki, a rowy 
ściekowe obłożono darnią w latach 1854-1855 
dziewięć lat po uruchomieniu odcinka kolei do 
Częstochowy” (7).
Dziś atrakcją ulicy jest rząd budek sprzedających 
frytki tzw. „Aleja frytkowa”.

Konduktorownia i kamienno-ceglany mur

Budynek ekspedycji bagażowej z czasów przebudowy 
dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej  w latach 70. 
zamieniono na noclegownię drużyn konduktorskich 
(15).

W 2006 roku rozpoczęto remont i przebudowę wraz ze
zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku 
konduktorowni na cele Galerii Sztuki Współczesnej. 
Budynek został podwyższony, niekorzystnej zmianie 
uległy jego proporcje. Nie stanowi już całości z 
biegnącym w pierzei ulicy murem. Obiekt wpisany jest
do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 7c 
jako „pozostałości zespołu Dworca Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej – konduktorownia, ul. 
Piłsudskiego 34/36, 1916 r.” 
Mur (ogrodzenie murowane kamienno-ceglane) 
biegnie na długości około 230 metrów, od budynku 
konduktorowni do końca ulicy Piłsudskiego, oraz 
dodatkowo, już jako mur w całości z cegły, długości 
około 30 metrów wzdłuż końcowego, ślepego odcinka 
ulicy Piotrkowskiej. Konstrukcja z kamienia 
wapiennego umiejętnie powiązanego z cegłą. Detal 
zwieńczenia korony muru odnajdujemy w podręczniku
dla rzemieślników budowlanych z 1891 roku (8)
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Mur ma wkrótce zostać częściowo rozebrany w 
związku z trwającą inwestycją węzła przesiadkowego 
(jego remont nie został ujęty w ramach inwestycji). 

Szalet dworcowy

Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 
numerem 7a jako: „pozostałości zespołu Dworca Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej - sanitariaty obecnie kiosk, 
ul. Piłsudskiego, około 1873 r.” Parterowy, murowany 
z cegły, na rzucie krzyża greckiego, szczyty z fryzem 
ząbkowym i okulusami, dachy niskie dwuspadowe, z 
wysuniętym okapem, kryte papą. Długość=szerokość 
całkowita ok. 10 m, szerokość każdego z ramion 
krzyża ok. 4,4 m, wysokość do kalenicy: 5,5 m, ściany
zewnętrzne z cegły gr. ok. 25 cm. Powierzchnia 
użytkowa ok. 55 m2, powierzchnia zabudowy ok. 70 
m2. Okna bliźniacze w ścianach szczytowych, otwory 
wejściowe zamknięte półkoliście. Jeszcze nie tak 
dawno funkcja obiektu została zmieniona na małą 
gastronomię, ale długi już czas stoi pusty. W pierwszej
połowie 2016 roku obiekt został zasłonięty plandekami
(zdjęcie ze stycznia 2016).

Od lat 60. XIX wieku w architekturze dworców w 
Królestwie Polskim upowszechnia się „styl ceglany”. 
Buduje się dużo, często według projektów typowych. 
Dworce Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej są 

rozbudowywane, przebudowywane. Powstają nowe 
obiekty. Z tego właśnie okresu pochodzi budynek 
szaletu na dworcu w Częstochowie.W Sosnowcu 
budynek miał „brata bliźniaka” (drugie zdjęcie, obiekt 
został niestety niedawno rozebrany). A może jest ich 
więcej? 

Autorem przebudowy dworców w Częstochowie oraz 
na stacji Maczki (osada kolejowa o historycznej 
nazwie Granica, dziś dzielnica Sosnowca) był Czesław
Domaniewski - główny architekt Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej i Kolei Warszawsko-Kaliskiej. 
Charakterystyczne detale z cegły i dachówek 
karpiówek - obramienia okrągłych otworów 
(okulusów) w ścianach szczytowych czy nadproża 
okien odnajdziemy w jeszcze kilku budynkach 
pokolejowych w Częstochowie.

Lokomotywownia

Z historią dworca związana jest historia 
lokomotywowni. W 1846 roku wybudowano 
drewnianą postojownię dla parowozów, z obrotnicą 
oraz wieżą ciśnień. Po latach na miejscu dawnej 
postojowni wybudowano parowozownię. Budynek 
zachował się do dziś. Funkcję lokomotywowni przejął 
obiekt przy ul. 1 Maja, wybudowany w latach drugiej 
wojny światowej (5).

Obiekt wpisany został do Gminnej Ewidencji 
Zabytków pod numerem 7b jako „pozostałości zespołu
Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – 
lokomotywownia, Aleja Wolności, około 1845 r.”
Jeszcze niedawno w budynku działał Klub Muzyczny. 
Lokomotywownia znajduje się po zachodniej stronie 
dworca, gdzie równolegle do al. Wolności, na tyłach 
domu handlowego i biurowca „Merkury”, biegnie 
przejście do Alei

Ulica Teatralna (obecnie al. Wolności)

Jedna z ważniejszych ulic miasta, prostopadła do Alei 
NMP, wytyczona na osi Północ-Południe. Ważna 
komunikacyjnie. To przy niej zlokalizowane są 
dworce PKP (pawilon główny) i PKS. Tędy przebiega 
główna linia tramwajowa. Zaprojektowana kiedyś dla 
rozwijającej się na południu dzielnicy przemysłowej 
do lat 50. była miejską aleją z pasażem spacerowym 
zacienianym przez szpaler kasztanowców (od 1917 
roku ulica Teatralna staje się aleją Kościuszki. Po 
odzyskaniu niepodległości część południową 
przemianowano na al. Wolności).

W ramach planu sześcioletniego rozbudowano 
hutniczy kombinat. Centrum miasta połączono z 
dzielnicą Raków na południu i terenami pod zabudowę
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dla nowych osiedli na północy miasta. Powstała linia 
tramwajowa. Sama aleja przedłużona na północ oraz 
na południe (jako Aleja Niepodległości) stała się 
częścią „Osi pracy” zaprojektowanej przez Irenę i 
Czesława Kotelów (16).
Dziś od strony alei Wolności zlokalizowany jest 
główny pawilon dworca PKP. Przedłużeniem hali 
dworca jest Plac Rady Europy. Stąd można przejść na 
tramwaj lub na pobliski dworzec PKS.

Lata międzywojenne

Ciekawym materiałem jest panorama fragmentu 
miasta z 1932 roku. Widok z wieży budynku dworca 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na teren gdzie 
obecnie znajduje się pawilon zachodni oraz Plac Rady 
Europy. Zdjęcia wysokiej jakości ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego dostępne są pod 
linkami:
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/100034/
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/100035/

Okres przejściowy. Lata 60. i 70.

Koniec lat 60.  - po wydrążeniu tunelu pod stacją, 
powstaje możliwość przejścia na stronę zachodnią (al. 
Wolności, luka pomiędzy kamienicami tworzącymi 
pierzeję) (14). Po stronie zachodniej powstaje najpierw
mały, drewniany barak, a następnie Pawilon 

Dworcowy PKP (rozpoczęcie budowy w 1967 roku). 
Autorami nieistniejącego już dziś obiektu są Maria 
Markiewicz-Migalska i Wojciech Zaleski (19). 
Pawilon zwany był popularnie „Akwarium”

Rok 1975 - zostaje utworzone województwo 
częstochowskie ze stolicą w Częstochowie. Koniec lat 
70. - w konkursie architektonicznym wyłoniono do 
dalszych opracowań projekt sporządzony przez 
Pracownię Centrum przy Biurze Projektów 
Kolejowych w Krakowie pod kierunkiem Ryszarda 
Frankowicza. Zespół kontunuował prace po 
przeniesieniu organizacyjnym Pracowni do 
Miastoprojektu-Kraków w 1983 roku, a następnie już 
w nowych realiach, w roku 1992 w prywatnym biurze 
projektów "AGENCJA CENTRUM" sp. z o. o. (9).

Pod koniec lat 70. został rozebrany historyczny 
budynek dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (Do 
dziś nie milkną głosy wołające o jego odbudowę). Na 
jego miejscu planowano biura obsługi pielgrzymów, z 
realizacji których ostatecznie zrezygnowano w 
połowie lat 90. (17). Nowy Pawilon Wschodni mający 
stanąć od strony ul. Piłsudskiego również 
projektowano jako znacznie większy niż ostatecznie 
zrealizowany.

Prace projektowe związane z nowym dworcem zostały
rozpoczęte, ale na realizację trzeba było jeszcze 
poczekać. Postawiono tymczasowy, prowizoryczny 
pawilon, nazwany przez mieszkańców „Blaszakiem” 
(funkcję toalety nadal pełnił historyczny szalet) (14). 

4

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/100034/


Nowy dworzec. Lata 80. i 90.

Lata projektowania i realizacji nowego dworca wiążą 
się z czasem, gdy Częstochowa była stolicą 
województwa (1975-1998), a także z przełomowym 
dla kraju rokiem 1989. 

Projekt nowego dworca (autorzy: zespół architektów 
pod kierunkiem Ryszarda Frankowicza - generalnego 
projektanta) zakładał budowę trzech obiektów. Od 
strony al. Wolności – Pawilon Zachodni (Główny 
budynek dworca) oraz od strony ul. Piłsudskiego – 
Pawilon Wschodni. Oba spięte nad torami Pasażem z 
poczekalniami oraz zmodernizowanym, wydłużonym 
tunelem pod stacją (9). „Ogromny ruch 
pielgrzymkowy zdeterminował rozmiary budowli i jej 
układ funkcjonalny” (10).

Pasaż i tunel

W pierwszej kolejności zrealizowano pasaż z 
poczekalniami przerzucony na peronami i torami 
(konstrukcja w formie mostu). Wydłużono istniejący 
tunel w kierunku wsch. i zach. Zmodernizowano stację
(torowiska i perony). Perony połączono schodami z 
pasażem i z tunelem. Prace zakończono w 1991 roku
(9, 10) Ciekawostką jest peron 2 - najdłuższy w Polsce
(ponad pół kilometra). Mogą przy nim stanąć cztery 
pociągi, po dwa po obu jego stronach. 

Pawilon Zachodni

Prace przygotowawcze związane z budową głównego 
pawilonu rozpoczęto już  pod koniec lat 80. Pawilon 
zrealizowano w latach 1994-1996. W tym samym 
czasie Urząd Miasta Częstochowy zrealizował plac 
przeddworcowy (9). Uroczyste otwarcie nowego 
dworca miało miejsce 9 listopada 1996 roku (na 150-
lecie kolei w Częstochowie) (17).

Okres przemian i kończenie inwestycji  już w nowych 
realiach dało możliwość zastosowania lepszych 
materiałów i rozwiązań - zastosowano ruchome 
schody, przeszklone windy. Zmieniła się również 

projektowana funkcja pomieszczeń. Przestrzenie 
biurowe zamieniono na część komercyjną, niestety 
dziś już w większości pustą.

Pawilon Wschodni (od strony ul. Piłsudskiego)

Jako ostatni (prace wykończeniowe trwały jeszcze w 
1997 roku (10 ) oddano do użytku Pawilon Wschodni. 
Obiekt zrealizowano już znacznie mniejszy niż 
przewidywał pierwotnie projekt. Mało tego - pawilon 
od dłuższego już czasu pozostaje zamknięty. Nie 
działają zlokalizowane tu kasy i poczekalnie (14).

Wizje przyszłości

Na początku lat 90. grupa włoskich inżynierów 
zajmujących się modernizacją głównych linii 
kolejowych, zafascynowana Częstochową podczas
Światowych Dni Młodzieży (1991 rok) przedstawiła 
wizję rozwoju miasta. Wizję z rozmachem dla 
milionowego ruchu pielgrzymkowego. Została wydana
publikacja „Częstochowa z przeszłości ku przyszłości”
(11). 

W 1999 roku, na zlecenie Zarządu Miasta 
Częstochowy, częstochowski Oddział SARP 
zorganizował konkurs na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania Śródmieścia Częstochowy (konkurs
SARP nr 882)
Niektóre wnioski pokonkursowe:
1. W zakresie komunikacji i kompozycji: 
ukierunkowanie funkcji centrotwórczych i przestrzeni 
publicznej na południe od Alei NMP z 
wykorzystaniem terenów pokolejowych,
2. Architektura: próba stworzenia centrum w rejonie 
dworca PKP i wiaduktu, placu 3 poziomowego o 
funkcji handlowo-usługowej (12).

W październiku 2017 roku ukazał sie artykuł w 
lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej zatytułowany 
"Częstochowa. Dworzec główny PKP do rozbiórki" 
Na pytanie zadane w ankiecie: Czy dworzec główny 
powinien być zburzony i zastąpiony mniejszym? 
Zdecydowana większość (ponad 60%) z około dwóch 
tysięcy osób, które wzięły w niej udział, 
odpowiedziała: Nie (18).

Plac Rady Europy

Plac przydworcowy powstał jako przedłużenie hali 
dworca. Było to „bodaj pierwsze w powojennej Polsce
konsekwentnie zrealizowane założenie tego rodzaju” 
(11). Podjazd dla samochodów prywatnych i taksówek
zlokalizowany został od strony peronów. Od strony al. 
Wolności plac zamyka półkolista, kamienna 
kolumnada-pergola w zieleni.  Zaprojektowano małą
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architekturę (ławki, kosze, latarnie, posadzkę). 
Pośrodku placu znajduje się fontanna-zegar słoneczny.
Inwestycja zrealizowana została przez Urząd Miasta 
Częstochowy w latach 1994-1996 (w czasie 
realizowania przez PKP Pawilonu Zachodniego). 
Autorzy: architekci Roman Lorenc i Kazimierz Goras 
oraz artysta plastyk Magdalena Farbisz-Jakubowska.

Niedaleko placu ustawiono wyremontowany parowóz 
przypominający o początkach kolei w Częstochowie.

W 2018 roku, na początku maja, na plac przeniesiono 
z  centrum miasta, powstałe w ramach  Budżetu 
Obywatelskiego „Drzewa w donicach na Placu 
Biegańskiego”. We wrześniu na ścianie bocznej 
kamienicy tworzącej jedną z pierzei placu (ściana o 
długości blisko 150 metrów), będącej własnością 
znanego w Częstochowie zegarmistrza Stefana 
Rybickiego, został odsłonięty wielki mural „Strażnik 
czasu” autorstwa Tomasza Sętowskiego. Ściana ta już 
wcześniej „otworzyła się” w stronę placu, powstały 
lokale w parterach.

Węzły przesiadkowe

Listopad 2018 – Rozpoczęcie budowy węzłów 
przesiadkowych w Częstochowie. Jedna z 
największych inwestycji infrastrukturalnych 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Wybudowane zostaną trzy węzły: przy
dworcu głównym (od strony ul. Piłsudskiego), na 
Stradomiu i na Rakowie. Na tyłach konduktorowni 
mają powstać parkingi, w miejscu obecnych miejsc 
postojowych - zadaszone perony dla autobusów 
miejskich i podmiejskich. Przebudowana zostanie 
również ulica Piłsudskiego, na której dziś ma swój 
przystanek kilka podmiejskich linii autobusowych.
W 2019 roku podczas robót związanych realizacją 
wiat węzła przesiadkowego zostały odsłonięte mury i 
sklepienia piwnic dworca (prawdopodobnie 
zlokalizowane były jednynie pod częścią budunku).

Dworzec PKS

W 1949 roku została powołana stacja PKS w 
Częstochowie podległa oddziałowi w Chorzowie. 
Początkowo siedziba znajdowała się przy Alei nr 14, a 
stacja obsługi na ul. Wilsona.

Lata 60. to dalszy rozwój oddziału. Stary dworzec 
okazał się zbyt mały i rozpoczęto budowę nowego 
dworca przy al. Wolności, który oddano do użytku 30 
kwietnia 1973. Zachowany do dziś jest jednym z 
ciekawszych budynków powojennego modernizmu w 
Częstochowie. Autorzy (projekt z końca lat 60.): 
Maria Markiewicz-Migalska i Wojciech Zaleski, 
wnętrza: Henryk Kmieć (19, 20).

Z początkiem stycznia 2005 roku przedsiębiorstwo 
zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną, której 
jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dziś 
PKS Częstochowa to liczący się przewoźnik nie tylko 
na terenie miasta i powiatu, ale także w całym regionie
oraz największe w województwie śląskim 
przedsiębiorstwo spod znaku PKS (13). 

Opracowanie:
Hubert Wąsek
kwiecień/maj 2019
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