Olsztyn, mosty kolejowe
Lokalizacja: Olsztyn, ul. Artyleryjska, pow. Olsztyn, województwo warmińsko – mazurskie
Funkcja: mosty kolejowe
Chronologia: 1872r. (most północny) 1893r. (most południowy)
Numer w rejestrze Zabytków: A – 2671, 19.01.1989r.

HISTORIA OBIEKTU I OKREŚLENIE STYLU: Mosty zostały wzniesione w związku z budową linii
kolejowej na trasie Toruń – Wystruć (obecnie Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim),
która prowadziła m.in. przez Iławę, Ostródę, Olsztyn i Korsze. W trakcie prac na terenie
Olsztyna należało wybudować przeprawę mostową nad rzeką Łyną, która pierwotnie została
przewidziana na dwa tory. Pierwszy z mostów (kamienno – ceglany) został wzniesiony w
1872r., w pobliżu późniejszego Dworca Zachodniego, poprzedzając uruchomienie w roku
następnym połączenia kolejowego na trasie Ostróda – Olsztyn (15 sierpnia 1873r.). W 1872r.
oddano także do użytku olsztyński dworzec główny, co związane było z uruchomieniem linii
kolejowej na odcinku Olsztyn – Korsze. W kolejnych latach Olsztyn stał się ważnym węzłem
kolejowym, co skutkowało wzrostem natężenia ruchu i wymusiło konieczność budowy
kolejnego mostu, który również został przewidziany pod dwa tory. Analogiczny pod względem
konstrukcji i formy most (ceglany), usytuowany około 22 m na południe od już istniejącego,
został wzniesiony w 1893r. Oba mosty wybudowano z wykorzystaniem elementów stylu
historyzującego (fryz arkadowy, okrągłe płyciny o uskokowych krawędziach). Do dziś wykorzystywane są zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.
OPIS: Most północny: wzniesiony w konstrukcji kamienno – ceglanej, w formie trzech arkad o
rozpiętości 15,3 m każda i wysokości 20,85 m od lustra wody. Całkowita długość mostu
wynosi 51,88 m. Most posadowiony na kamiennych fundamentach, arkady i ﬁlary murowane
z cegły ceramicznej, partie nad grzbietami arkad murowane z ciosów granitowych. Nad ﬁlarami okrągłe płyciny o uskokowych krawędziach z ceramiczną kratką wentylacyjną i rurą odprowadzająca wody opadowe. Most zwieńczony ceglanym fryzem arkadowym. Po obu stronach
mostu granitowe chodniki komunikacyjne, do których przytwierdzone są żeliwne słupki z
dekoracją płycinową, stanowiące element balustrady.
Most południowy: murowany z cegły ceramicznej - arkady z cegły czerwonej, partie nad
arkadami z cegły żółtej. Pozostałe elementy konstrukcyjne i dekoracyjne wykonane analogicznie jak w moście północnym. Nad przęsłami środkowymi obu mostów umieszczone tablice z
datami budowy.
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