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Słowo wstępne
Czym jest kolej? Igraszką dzieci, snobistycznym hobby dorosłych mężczyzn(?), fascynacją szalonej
grupy naukowców i pasjonatów, a może cząstką naszego życia? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale
każdy może w tej przestrzeni znaleźć kawałek siebie – swoich zainteresowań. Może takie spojrzenie na
kolej ma dziś coś z romantyzmu pierwszych parowozów, a może jest szukaniem ludzkiej myśli w spuściźnie dziejów ostatnich dwustu lat, i zachowaniem tego, co jest cenne, nawet ze stali toczącej się po
nieodgadnionych meandrach kolejowych szyn. Świat naszych kolei to już 170 lat. Tyle minęło od
uruchomienia pierwszej linii na Śląsku, zatem nieprzypadkowo wydawnictwo to ukazuje się w tej
historycznej przestrzeni. Kolej fascynuje, kolej także smuci, a zarazem zmusza do refleksji nad tym, co
przemijające. Widok porzuconych dworców, zapomnianych bocznic, porośniętych trawą podkładów
historii to jedno, ale istnieje także rzeczywistość przez nas doświadczana w przestrzeni dziedzictwa
kulturowego.
Niniejsza publikacja ma w zamierzeniu ponownie pochylić się nad tym przedziwnym światem.
Mamy okazję czynić to w Rybniku. Dla wielu może bardziej kojarzonym z dawniej dominującym tu
przemysłem wydobywczym i hutniczym, ale zawsze pozostającym w symbiozie z koleją, o której jakby
tu częściowo zapominano. Jednak tak Muzeum, jak i środowiska naukowe, zdają się szukać drogi do
poznania nawet tego świata technicznego, jakby pozbawionego pierwiastka duchowego. Ale jak sobie
wyobrazić przeróżne aspekty życia bez żelaznych dróg. Stały się częścią naszego krajobrazu, częścią
dziedzictwa naszego świata. Służyły i zapewne jeszcze długo będą wykonywać swoją służebną misję.
Czas ponownie spojrzeć na to, co dziś możemy powiedzieć o ich wpływie na nasze życie.
Zawarte w tej pracy teksty ukazują się po roku od konferencji i mamy nadzieję, iż czytelnicy pochylą się nad jej stronicami. Zapewne wielu znajdzie tu coś, co zwróci ich uwagę, zainteresuje, a może
nawet skłoni do refleksji. Tak wiele już wiemy, a w sumie jakże niewiele. Ciągle zmierzamy do stacji
docelowej, lecz po drodze spotykamy kolejne perony i bocznice historii, tej jakże wymownej sztuki
i myśli człowieka współczesnego. Oby długo można było poznawać zakamarki żelaznych dróg, aż po
kolejowy horyzont dziejów.
dr Bogdan Kloch (dyrektor Muzeum w Rybniku)

Wprowadzenie
28 października 2011 r. Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Koło Inicjatyw Studenckich przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach zorganizowały konferencję naukową, której tematem była relacja pomiędzy koleją żelazną a dziejami Polski. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali kilkunastu wystąpień, z których większość
znalazła się w niniejszej publikacji. Konferencja stała się
również miejscem dyskusji o pojmowaniu kolei, ocenianiu jej znaczenia oraz o potrzebie dalszych badań nad jej
historią. Prezentowane wystąpienia wzbudziły również
interesującą dyskusję, którą kontynuować winna prezentowana książka.
Zdecydowana większość inicjatyw związanych z prezentacją historii kolei skupiona jest na kolejnych etapach
inwestycyjnych, w o wiele mniejszym stopniu wskazując
na jej znaczenie gospodarcze, społeczne, kulturowe czy
militarne. Celem konferencji było zatem poszerzenie
spektrum badań o takie zagadnienia jak: wpływ kolei na
kulturę, miastotwórcza rola kolei, znaczenie kolei dla
przebiegu działań wojennych, pozycja związków zawodowych kolejarzy, ochrona kolejowego dziedzictwa technicznego, administracja kolejowa czy wpływ kolei na
rozwój gospodarczy na wybranych przykładach. Zarówno wygłoszone, a nie publikowane referaty, jak i wszystkie teksty zamieszczone w prezentowanym tomie, realizują wspomniane cele.
Jacek Kurek przedstawił w swoim artykule refleksje na
temat wpływu kolei na kształtowanie się świadomości
narodowej Górnoślązaków, ale również wzajemnych relacji pomiędzy mieszkańcami Galicji i Górnego Śląska –
uzyskiwanych dzięki podróżowaniu koleją żelazną. Z kolei Andrzej Synowiec przypomniał postać Romana
Podoskiego – pioniera elektryfikacji polskich kolei,
wskazując na jego drogę życiową oraz m.in. wpływ jego
studiów na podejmowane przez PKP prace inwestycyjne.

Dawid Keller odniósł się natomiast do procesu komercjalizacji polskich kolei państwowych w okresie międzywojennym, przedstawiając zarówno poszczególne akty
prawne, jak i podejmując próbę ukazania opinii współczesnych na ten temat. Prezentowany tekst jest wstępem
do badań nad relacjami państwo – kolej w międzywojennej Polsce. Grzegorz Labuda przedstawił natomiast batalię o elektryfikację krwiobiegu Trójmiasta – współczesnej
Szybkiej Kolei Miejskiej, opierając się w znacznym stopniu na ciekawym materiale prasowym. Pozostając w epoce PRL, Bogdan Kloch zwrócił uwagę na wątki kolejowe
w filmie na przykładzie twórczości Stanisława Barei, pozwalając jednocześnie na dostrzeżenie zarówno roli kolei
w ówczesnej sytuacji, jak i jej bolączek. Wreszcie Szczepan Świątek wskazał na przydatność źródeł aktowych pozostałych po Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do
badań nad dziejami kolei, ukazując jednocześnie formy
w jakich kształtowała ona funkcjonowanie PKP.
Krzysztof Nowacki zwrócił uwagę na znaczenie militarne kolei na przykładzie Śląska, dokonując analizy
dwóch okresów: II wojny światowej i późniejszego. Na
lokalnym przykładzie górnośląskiego Raciborza, Paweł
Newerla zaprezentował m.in. w jaki sposób kolej kształtowała życie gospodarcze oraz jak światłe i odważne decyzje władz przyczyniły się do wzrostu znaczenia kolei
dla tej społeczności. Z kolei Dominik Lulewicz ukazał
historię dworca głównego w Krakowie, która opatrzona
bogatym i bardzo interesującym materiałem ilustracyjnym, pozwala odnotować potrzebę troski o kolejowe
dziedzictwo techniczne.
Prezentowane wydawnictwo zawiera teksty w zdecydowanej większości ukazujące nowe ustalenia lub też
nowe pola badawcze. W maju 2012 r. ukazała się pierwsza po niemal 40 latach zwarta praca monograficzna poświęcona historii kolei w Polsce1. Prace nad nią pozwoliły stwierdzić jak liczne pozostają zagadnienia, które
wymagają dalszych studiów lub weryfikacji. Książka niniejsza odpowiada na część tych pytań. Należy mieć na1 Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012.
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dzieję, że będzie ona również impulsem do dalszych badań i cyklicznych konferencji historyków kolei w Polsce.
Dawid Keller

10

Dawid Keller

Jacek Kurek (Katowice)
Kolej i tożsamość (kilka sugestii ze Śląskiem i Galicją w tle)
Połączenie kolejowe między Wrocławiem i Krakowem, a potem Lwowem miało zasadnicze znaczenie dla
wzajemnego postrzegania się społeczności Śląska i Galicji, a także dla przemian mentalnych1. Liczba podróżujących wzrosła w drugiej połowie XIX w. nieporównywalnie w stosunku do dekad wcześniejszych. Wielu
mieszkańcom Galicji kolej ułatwiła pobyt na Śląsku.
Jeszcze większa liczba Ślązaków regularnie przyjeżdżała
do Krakowa i Lwowa, a także znajdujących się wokół
dawnej stolicy Polski sanktuariów w Kalwarii, Alwerni,
Czernej czy Mogile. Bez istnienia kolei przewożącej ludzi
i towary, a wśród tych ostatnich prasę i książki, trudno
byłoby dociec przyczyn i tempa zmian mentalnych na
Śląsku, a także zrozumieć kształtowanie się obrazu Śląska
(ziemi i ludzi) w oczach galicyjskiego społeczeństwa.
Dzięki kolei z dwóch największych galicyjskich miast coraz liczniej wyjeżdżano w stronę Wiednia i Rzymu oraz
Wrocławia i Paryża. W ten sposób w drugiej połowie
XIX w. w lokalnym świecie Śląska i Galicji pojawił się
świat globalny. Kolej i kolejowe dworce niemal natychmiast pozwalały zauważać najrozmaitsze różnice między
sąsiednimi krajami. O tym, jak wiele dziewiętnastowiecznym podróżnikom potrafił powiedzieć pierwszy
kontakt z dworcem kolejowym, niech świadczą zapisane
w pamiętniku słowa Kazimierza Chłędowskiego, który
po przyjeździe z Krakowa do Warszawy (w latach siedemdziesiątych XIX w.) zauważył: Na stacji inaczej
wszystko wyglądało aniżeli gdzie indziej; dużo wojskowych
i umundurowanych urzędników, zamiast kufli piwa dy1 Główne wątki poruszone w artykule znalazły swoje omówienie
w moim eseju Kolejowa edukacja. O pociągach, dworcach i zmienianym przez nie obrazie świata. „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 2011, nr 8, s. 28–31.

miący samowar i szklanki herbaty2. Wraz z koleją otworzyły się nowe horyzonty i zaistniały nowe zawody. Praca
na kolei cieszyła się prestiżem, a większość kolejowych
pracowników zyskiwało rangę „funkcjonariuszy” państwowych. Kolejowi urzędnicy dobrze zarabiali i byli
umundurowani3. Lokomotywa wyjeżdżająca z tunelu na
winiecie nowoczesnego, cenionego w Warszawie zwłaszcza w latach siedemdziesiątych XIX w., „Przeglądu Tygodniowego”, mówi sama za siebie.
Początki kolei do łatwych nie należały. Kolej budziła
nieufność, a nawet strach. Pozostając jedynie w kręgu rodzimych przykładów, przypomnijmy jednoznaczną deklarację Prota Lelewela (brata Joachima), który zapewniał, że do pociągu nie wsiądzie, bo jako szlachcic nie
pozwoli, by ktoś na niego gwizdał4. Mieszkańcy Pienin
i Gorców pierwszy wóz o żelaznych osiach (nawet jeszcze
nie kolejowy) zobaczyli w 1849 r. Przyjechał nim z Węgier jeden z mieszkańców Grywałdu. Sąsiedzi stwierdzili,
że Boga bojący się krześcijanin nie powinien na takim wozie jeździć, bo to przywilej jancykrysta, który przy końcu
świata na żelaznym wozie jeździć będzie5. Ostatecznie
właściciel musiał wóz sprzedać, a kiedy w niedalekim
Starym Sączu w roku 1867 wreszcie pojawiła się kolej,
krościeńskie kobiety ujrzawszy ją, przekonane były o rychłym końcu świata, wszak na własne oczy Jancykrysta na
żelaznym wózku widziały. Na Śląsku było niewiele lepiej.
Mieszkańcy Strumienia bojąc się, że od iskier przejeżdżających lokomotyw zapalą im się domy, pierwotnie nie
dopuścili do przeprowadzenia linii kolejowej przez swoją
miejscowość. Wybudowano zatem tory tak, by biegły
przez Chybie. Błąd uświadomiono sobie szybko. Powsta2 K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1. Galicja (1843–1880), Kraków
1957, s. 311.
3 M. Jarząbek, D. Keller, Rozdział wprowadzający, [w:] Dzieje kolei
w Polsce. Red. D. Keller, Rybnik 2012, s. 23.
4 Cyt za: A. Dobosz, Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, Londyn
1993, s. 15.
5 Por.: K. Koper, Z dziejów Krościenka nad Dunajcem, Nowy Targ
2006, s. 97–101.
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ła więc niebawem kolej parowa łącząca Chybie i Strumień, funkcjonująca do okresu międzywojennego, kiedy
to zbudowano kolej normalnotorową. Nie docenił początkowo dobrodziejstw kolei Bytom, w którym właściciele konnego transportu skutecznie i długo blokowali
oferty Zarządu Towarzystwa Kolei Górnośląskiej6. Miasto aż do 1872 r. nie miało łączności kolejowej z Gliwicami i Królewską Hutą. Z tą ostatnią pasażerskie połączenie kolejowe miało dla Bytomia zawsze już tylko
drugorzędne znaczenie. Przykłady na sceptycyzm wobec
kolei i jego szkodliwość można by mnożyć. Prawda jest
taka, że tam, dokąd tory kolejowe nie dochodziły, standard życia gospodarczego i kulturalnego w drugiej połowie XIX w. nieubłaganie się obniżał.
Zwolenników kolej miała od początku. W numerze
z 3 stycznia 1832 r. redaktor „Codziennej Gazety Krakowskiej” w odpowiedzi na doniesienia o postępach kolei zastanawiał się, jaki to będzie mieć wpływ na współczesny świat. A 3 stycznia 1845 r. „Gazeta Krakowska”
próbowała przełamać nieufność krakowian wobec nowoczesnych nowinek technicznych dowcipnym wierszem,
będącym swoistą pochwałą kolei jako symbolu stulecia.
Dziewiętnasty witaj wieku!
Niesłychane głosisz dzieje,
tyś podsycił myśl w człowieku,
by wzniósł żelazne koleje 7.
Mieszkańcy Galicji nie od razu odczuli komfort jazdy
pociągiem. Powstaniec styczniowy Jan Siwiński wspominając na kartach wydanego w Krakowie w 1905 r. pamiętnika drogę na zesłanie, pisał: Dnia 3. listopada 1863
6 J. Drabina, Historia Bytomia 1254–2000, Bytom 2000, s. 146.
7 Cyt za. L. Mazan, 150 lat dróg żelaznych w Galicji, Warszawa

1997, s. 6 i 9 (autor podaje błędne daty wydania cytowanych gazet);
Charles MacKoay napisał wiersz Railway 1846, w którym w uniesieniu stwierdzał, że nieprawdą jest, jakoby nie było w kolei niczego
poetyckiego. Por. J. Richards, J.M. Mackenzie, The Railway Station.
A Social History, London 1988, s. 314.
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wsiedliśmy na Pradze [w Warszawie – J.K.] do wagonów
aresztanckich. Kto w życiu swojem jechał dłuższy czas koleją, ten musi mi przyznać, jak taka dłuższa jazda męczy,
chociażby nawet jechał pierwszą klasą8. Kolej rozwijała się
jednak szybko, a jej znaczenie doceniano. Już w 1889 r.
na Politechnice Lwowskiej działała Katedra Ruchu Kolejowego9.
Z okien pociągu w drugiej połowie XIX w. na Śląsk
patrzyło nieporównywalnie więcej osób niż pół wieku
wcześniej z okien dyliżansu. Podróż Wincentego Pola
przez Śląsk była zarazem pierwszą, którą poeta odbywał
pociągiem. Kto ptakowi lotu zazdrościł – pisał twórca pojęcia Kresów – a powietrznemu żeglarzowi tego widoku na
ziemię, jaki tylko z balonu mieć można, chcąc sobie utworzyć pewną całość, temu zastąpi panorama widoków na kolei żelaznej czynność fantazji, bo z nich utworzy się w duszy
obraz zbiorowy kraju, za którym w duchu gonił na próżno10. Dzieje kolejowej komunikacji zaczęły się nawet
splatać ze sprawami narodowymi, o czym świadczy chociażby nazwa pierwszego parowozu, który w sierpniu
1848 r. wjechał do Poznania i nazywał się... „Polonia”.
Pasażerowie kolei z zaciekawieniem przyglądali się mijanym krajobrazom, a ze spotykanymi w wagonach ludźmi
chętnie podejmowali rozmowę, o czym przekonują liczne świadectwa, echa wielu tych rozmów przeniknęły bo8 J. Siwiński, Katorżnik, czyli Pamiętniki Sybiraka, Kraków 1905,
s. 27. W tym samym miejscu Autor pisał: Proszę sobie tedy wyobrazić,
jak musiał wyglądać ów człowiek, który bez wysiadania jechał aresztancką koleją przez trzynaście dni i nocy! Wagony aresztanckie nie wiele
wprawdzie różnią się od wagonów trzeciej klasy, najważniejsze, atoli jest to, że nie posiadają okien zwykłych wagonów, lecz tylko u góry
wązkie i małe okienko okratowane, przez które nic widzieć nie można.
Ławki do siedzenia są wązkie i szczupłe, przedziały tak małe, że kolana
pomiędzy kolana sąsiada trzeba wkładać, aby się pomieścić; środkiem
zaś wozu biegnie korytarz dla dyżurnego żandarma. W każdym wagonie jest także ustęp.
9 M. Jarząbek, D. Keller, Rozdział wprowadzający..., s. 23.
10 Por. M. Jarząbek, O znaczeniach czasu, przestrzeni i wyobrażeń
w historii XIX-wiecznych kolei Górnego Śląska, [w:] Po obu brzegach
rzeki, red. J. Mokrosz. Rybnik–Katowice 2009, s. 74.

wiem do publicystyki. Podróż koleją była źródłem pierwszych wrażeń wynikłych ze spotkania z nieznaną ziemią.
Jako że tory na Śląsku kładziono w bezpośredniej bliskości hut i kopalń, wzmagały się estetyczne doznania podróżników, którzy po przekroczeniu granicy natychmiast
widzieli za oknami pociągu industrialną przestrzeń. Żelazna droga górnośląska aż do Gliwic i dalej ku Koźlowi –
pisał w roku 1869 Lucjan Malinowski – biegnie wśród
okolicy zapełnionej hutami... Co chwila błyskają tu i ówdzie na horyzoncie jakby łuny pożarów11. Śląsk Górny
i Cieszyński jawiły się jako przestrzenie pod względem
krajobrazowym w pewnym stopniu analogiczne. W Przewodniku po Śląsku Cieszyńskim ks. Antoni Macoszek pisał o Karwinie: Tuż koło toru kolejowego ciągnie się z obu
stron długi szereg pieców koksowych, których otwarte czasem
paszcze strasznym zioną płomieniem12. Ksiądz Jan Badeni
W notatkach o Śląsku Cieszyńskim wydanych w „Przeglądzie Powszechnym” w 1897 r. dał wyraz pewnemu retorycznemu zaskoczeniu: Niedaleko od Krakowa do Oświęcimia, Bogumina, do Białej, Cieszyna, a jakże inny kraj,
inni ludzie, inne stosunki. Inni i inne, zwłaszcza dla podróżnego, co nie wychyla się poza dworce i wagony kolejowe.
Ot, skończyła się polska mowa; nie ma zdawałoby się śladu
po Polsce, Polakach [...]. Z wieżycami zmięszanych ze sobą
kościołów i zborów rywalizują fabryczne kominy; z kominami pękate, ponure, bezkształtne kancelarye kopalnianych
zarządów... Wjechaliśmy w królestwo niemczyzny, protestantyzmu, fabrycznych kopalnianych królików...
Tak na pierwszy wagonowy rzut oka by się zdawało; ale
rzecz wiadoma, nie ma na świecie złudniejszych szkieł niż
wagonowe. A nieco dalej dodawał: Spoza lekkiej protestancko-niemieckiej zasłony, rozciągniętej, wzdłuż głównych kolejowych szlaków wychyla się stary piastowski Śląsk,
11 L. Malinowski, Listy z podróży etnograficznej po Szląsku, [w:]

J. Pośpiech, S. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze), Opole 1976, s. 84.
12 A. Macoszek, Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1901,
s. 8.

ze starą polską mową, katolicką wiarą, patriarchalnymi
zwyczajami i obyczajami13.
Podróżowanie pociągiem miało też zasadniczy wpływ
na wzajemne poznanie się sąsiadujących ze sobą społeczności, które pozwalały zauważyć kontrasty i różnice albo
też podobieństwa. Było źródłem spostrzeżeń dotyczących
wielu obszarów życia, ale przede wszystkim kwestii narodowościowych i językowych, bo te na Śląsku interesowały ówczesnych polskich podróżników najbardziej.
W 1854 r. Józef Lompa jechał do Krakowa pociągiem.
W Szczakowej na stacji smutnej, w piaszczystej okolicy położonej podziwiał grzeczność urzędników celnych, ale
i spostrzegł, że biedne dziewczyny posługiwały w sali jadalnej boso. Jadąc natomiast dalej, uczestniczył – jak
twierdził – w żywej historii Polski. W Krzeszowicach patrzył na ruiny zamku tenczyńskiego i nieukończony jeszcze pałac Potockich, w Zabierzowie wspominał Kmitę.
Nie omieszkał zaznaczyć, że spotkany w pociągu krakowianin nazwiskiem Kowalski ofiarował mu gościnę: Poznałem natychmiast – pisał poeta – wrodzoną, starodawną
gościnność polską14. Józefa z Treterów Treterowa podróżując koleją z Galicji do Włoch w 1870 r., zauważyła, że
w Tyrolu włoskim zawiadowcy posługują się rodzimym
językiem i choć Tyrol znajduje się w tym samym państwie, co Galicja. [...] u nas – jak pisała Treterowa – mało
gdzie po stacyach słyszy się polską mowę i choć w karykaturze, jednak po niemiecku odzywa się nawet najniższy sługa
kolejowy15. Ksiądz Badeni jeszcze trzydzieści lat później
po części podzielał tę opinię, pisząc o Śląsku Cieszyń13 J. Badeni, Notatki o Śląsku Cieszyńskim. Na polskich kresach,
„Przegląd Powszechny” 1897, T. 55, nr 3, s. 170. Tekst ten wydany został w 1899 r. w Krakowie osobno pod tytułem Na polskich
kresach. W: Z wycieczki na Górny Szląsk. Czytamy w nim: Nazwiska
stacyj kolei żelaznych, wsi, miasteczek, tak nielitościwie na niemiecką
modłę przekręcone, że nie wiedzieć, śmiać się czy płakać (s. 18).
14 Doznał jej później u przyjaciela jeszcze z końca lat czterdziestych
Józefa Łepkowskiego. Por. Z. Bednorz, Dyszlem i parą. Z dziejów
polskiej literatury na Śląsku, Opole 1978, s. 38–39.
15 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Fond 836, opis 1, sprawa 340 (Wycieczka nasza do pięknej Italii
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skim i Galicji: Wchodzisz na dworzec w Cieszynie, Bielsku,
ba! w Gnojniku, Rychwałdzie, Goleszowie, niemieckie
dźwięki bezustannie do uszu dochodzą. Portyer zwraca się
z niemieckiem zapytaniem, szef stacyi po niemiecku łaje
portyera, restauratorka po niemiecku zachwala wonne kiełbaski, podróżni rzucają po niemiecku zaniepokojone pytania i zniecierpliwione odpowiedzi i dodaje: Prawda, że na
to nie trzeba było przekraczać aż śląskiej granicy. We wszystkich prawie kopalniach rozsianych jeszcze w Galicyi, od
Krakowa ku Śląskowi, język niemiecki przeważa i panuje,
dzięki jednemu lub paru wyższym urzędnikom, sprowadzonym z Czech, z Niemiec16. Także Feliks Koneczny podkreślał, że na stacji w Cieszynie nie zawsze się można rozmówić po polsku17. Ksiądz Adolf Hytrek chwaląc Ślązaków
za przywiązanie do języka polskiego i dbałość o jego czystość, przyznawał, że jest w nim wiele czeskich i niemieckich zapożyczeń. Tak np. – informował czytelników
„Przeglądu Polskiego” w roku 1879 – kolej żelazną nazywają na Szlązku „Bana”, co stąd poszło, że pierwsze koleje
budowali tu Niemcy i nazwali swoim językiem „Bahn”.
Lud nie rozumiejąc właściwego znaczenia tego wyrazu, nie
znając również właściwej nazwy nowego przedmiotu, nazwał go wyrazem niemieckim, który przepolszczył, dodając
końcówkę „a” 18.
Z Krakowa do Cieszyna jedzie się – pisał Mieczysław
Orłowicz w przewodniku wydanym we Lwowie w roku
1914 – przez Bielsko lub przez Bogumin. Jadąc przez Bogumin (Oderberg), gdzie się znajduje ogromny, zazwyczaj
emigrantami z Galicyi i Węgier natłoczony dworzec, przez powodu otwarcia kanału Suez w r. 1870 opisana przez Józefę z Treterów Treterową, k. 8’–9).
16 J. Badeni, Notatki..., s. 170–171.
17 Napisy ulic wyłącznie niemieckie, burmistrz i rada miejska niemiecka, urzędnicy gminni urzędują po niemiecku, nawet policyanci
cieszyńscy lubią udawać, że nie rozumieją po polsku. Por. F. Koneczny, Stosunki społeczne i ekonomiczne na Śląsku polskim, Lwów 1908,
s. 12.
18 A. Hytrek, Górny Szlązk pod względem obyczajów, języka i usposobienia ludności, Opole 1996, s. 300.
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siadać się tu trzeba na węgierski pociąg linii koszyckiej, zostającej w ręku kapitalistów węgierskich19.
O tym, jak bezpośrednio kolej mogła wpływać na
mentalne przemiany, niech świadczy epizod opisany
przez Stanisława Bełzę, który zaskoczonemu pasażerowi
tłumaczył, dlaczego po przekroczeniu granicy austriacko-niemieckiej nadal posługuje się językiem polskim,
a nie niemieckim: Pod względem politycznym Śląsk Górny,
w granicach którego właśnie się znajdujemy, należy niezawodnie do Niemiec, etnograficznie przecież jest on polską
prowincją, taką samą jak Kujawy, Mazowsze, Wielkopolska, Kaszuby i Krakowskie20. Wyjaśniał, że mieszka tu milion Polaków i w błędzie jest ten, który sądzi, że po polsku tu nikt nie mówi. W zamierzonym dydaktyzmie tego
fragmentu tekstu (a i samej rozmowy) daje o sobie znać
próba przełamania braku wiedzy na temat Śląska wśród
przeciętnych mieszkańców ziem z nim sąsiadujących.
Świadczy o tym inny charakterystyczny fragment: Kiedym tak mówił, młody człowiek przysłuchiwał mi się z wielką uwagą. Znać było, że z podobną mową nie spotkał się
nigdy jeszcze w życiu. Urodzony (jak mi to później opowiedział) w jednym z powiatów wschodniej Galicji, w której
wśród milionów rusińskiej ludności, niby małe wysepki na
szerokiego oceanu wodach, rozrzucone są gromadki polskiej
inteligencji i szlachty, przyzwyczaił się uważać ją za ziemię
na wskroś polską, zgodnie bowiem z arystokratycznemi pojęciami, które nie w jego tylko mózgu nurtowały, lud poczytywany był ciągle za element, którego mówiąc o narodowości danego kraju, nie należało nigdy brać w rachubę21.
Z tego to powodu znalazłszy się na niemieckiej ziemi,
gdzie szlachta mówi po niemiecku, galicyjski podróżny
nie zwrócił uwagi na śląski lud. Tak jak w okolicach Kołomyi był przekonany, że podróżuje po kraju czysto polskim, tak na Śląsku uznał, że jest w Niemczech i zasko19 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Lwów 1914,
s. 473.
20 S. Bełza, Na Szląsku polskim. (Wrażenia i spostrzeżenia), Kraków
1890, s. 6.
21 Tamże, s. 7.

czyło go twierdzenie Bełzy, że tam jest Polska, gdzie lud
polski. To wbrew pozorom epizod istotny. Uprzytamnia,
jak dalece w drugiej połowie XIX w. wciąż jeszcze na ziemiach polskich utożsamiano naród z elitą i szlachtą, jak
wolno zmieniała się w Galicji świadomość, że także lud
(nawiasem mówiąc sam jeszcze tego często nieświadom)
jest na równi ze szlachtą narodem. Do przemian na tym
gruncie dochodziło stopniowo, a ich początkiem były
z jednej strony zmiany na środkowoeuropejskiej wsi prowadzące do zniesienia poddaństwa, z drugiej zaś industrializacja, której owocem stały się przemiany mentalne,
ale także powstanie i znaczenie kolei22.
W grudniu 1896 r. krakowski „Czas” głośno komentował rozporządzenie Królewskiej Dyrekcji Kolei w Katowicach w sprawie używania języka niemieckiego jako
urzędowego na liniach podległych jej zarządowi. Tendencja i charakter powyższego rozporządzenia – jak pisano –
są zbyt wyraźne, aby trzeba było zastanawiać się nad niemi.
Jest ona nowym objawem tryumfu antypolskiej agitacyi,
która pokrzepiona hasłami z Friedrichsruhe, znalazła niezwykle chętne echo w pruskiej administracyi. Dyrekcya katowicka chce po prostu już nie urzędników, ale robotników
polskich usunąć ze swych linii kolejowych i prowincyi,
w której Polacy stanowią blisko 95 procent ludności. Otwiera się zatem epoka prześladowania nie inteligencyi polskiej,
ale polskiego ludu, która bytu naszej narodowości nie podkopie, ale przyczyni się do wzmocnienia solidarności wszystkich warstw narodu. W każdym razie rzecz ciekawa, jakie
stanowisko zajmie centrum, reprezentujące Szląsk górny
w sejmie pruskim, wobec wybryku germanizatorskiego katowickiej dyrekcyi, którego legalność jest nader wątpliwa23.

Dodajmy, że na śląskich dworcach władze zabraniały
sprzedaży prasy polskiej.
Śląskie i galicyjskie dworce kolejowe stały się w drugiej połowie XIX w. miejscami krótkotrwałych, lecz zapadających w pamięć spotkań. W Krakowie i Lwowie na
dworcu witano i żegnano uczestników wycieczek narodowych. Na peronach wygłaszano mowy i tam rozlegał
się śpiew, z czym stykali się także liczni przypadkowi podróżni. Podobnie było, gdy na Śląsk i do Wielkopolski
podróżowali Galicjanie. W relacji z wycieczki na wystawę do Poznania ukazał się w krakowskim „Czasie” tekst,
w którym komplementowano wielkopolską i śląską gościnność: Jakkolwiek niezapowiedziane powitanie rozpoczęło się już w Opolu na Górnym Śląsku. Tu oczekiwało nas
znaczne grono rodaków wraz z redaktorem „Gazety Opolskiej” p. B[ronisławem] Koraszewskim. Pociąg stał tutaj tylko 3 minuty, ale wystarczyły one do braterskiego uściśnięcia
dłoni, do obsypania nas bukietami i kwiatami. Równie serdeczne czekało nas przyjęcie w Wrocławiu. W prastarej stolicy Śląska, pomimo wczesnej pory, powitało nas co najmniej
50 Polaków i Polek. Sokoły stawili się w mundurach; tu po
odpowiedniej przemowie wręczono nam bukiety ze wstęgami24.
Kolej szybko się doskonaliła. Odtąd zdarzało się, że
dłużej trwało na Śląsku załadowanie węgla niż jego transport koleją. Tym samym szybciej i skuteczniej docierały
też dzięki kolei informacje, listy, przesyłki pocztowe.
Z biegiem czasu malały ceny usług kolejowych. Jak już
wspominałem, korzystanie z pociągu nie tylko skracało
czas podróży, ale przede wszystkim czas nieobecności
w domu, co dla podejmowania decyzji o podróżach miało istotne znaczenie25. Anton O. Klaussmann pisał: Ślą-

22 Pisałem o tym na innym miejscu: Dlaczego do Krakowa spieszycie
z utęsknieniem? Śląsk odkrywany w Galicji doby autonomii, [w:] Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. A. Barciak, Zabrze–Katowice
2010, s. 225–237, a także: Czytając gazetę w pociągu... Nowa przestrzeń komunikacji a przemiany narodowościowe na Górnym Śląsku
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (w druku).
23 „Czas”, 3 XII 1896.

24 „Czas” 1895, nr 167. Na dworcu w Poznaniu, jak pisano, zabrakło miejsca, a powitanie było rewanżem za odbytą rok wcześniej
przez Wielkopolan wycieczkę do Galicji. Podkreślano pragnienie
wyrażenia wdzięczności za trzy liczne wycieczki wielkopolskie do Lwowa na wystawę krajową.
25 M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Wrocław–
Opole 1992, s. 54–60.
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zak przepada za podróżami. Dotyczy to zwłaszcza Górnoślązaków, którzy od czasu do czasu, na krótką choćby
chwilę chętnie odrywają się od swojej rodzinnej gleby26. Na
terenie zaboru pruskiego i na Górnym Śląsku sieć kolejowa była gęstsza niż na pozostałych ziemiach niemieckich,
nie mówiąc już o polskich. Ksiądz Adolf Hytrek niemal
na początku swojego opisu Śląska z roku 1879 informował: Koleje żelazne przerzynają kraj cały wzdłuż i wszerz,
że prawie wszystkie miasta niemi są połączone. Nadto przez
cały kraj przechodzi szeroka bita droga prowadząca z Wrocławia do Krakowa27.
W latach 1842–1867 Kolej Górnośląska (powołane
do życia w 1841 r. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej odpowiedzialne było za budowę linii Wrocław – Mysłowice) przewiozła 13 333 718 osób. W 1846 r. było ich
388 498, a w roku 1870 – 1 655 073. Ruch lokalny
wzrósł, zwłaszcza gdy w 1860 r. wprowadzono wagony
IV klasy (zaledwie 1/5 pasażerów jeździła I lub II klasą)28. Dopiero wówczas kolej na Śląsku stała się rzeczywiście przystępnym środkiem transportu dla osób mniej
zamożnych. Za przejazd III klasą z Mysłowic do Gliwic
trzeba było zapłacić 15 srebrnych groszy, a to oznaczało
3/4 tygodniowej zapłaty górnika – ślepra29.
Interesujące świadectwo atmosfery podróżowania
przystępną dla robotników klasą pozostawił w swojej
przedwyborczej broszurze z 1905 r. Antoni Plutyński:
Od samej granicy austriackiej, od Oświęcimia stojąc
w czwartej klasie, mogłem zauważyć zadziwiającą zmianę
w spokojnych zwykle twarzach i ruchach, jadących do Katowic Ślązaków. Każda wzmianka o „welunku” wywołuje

żywy gwar30. Dalszy opis wskazuje na radykalne raczej
poglądy pasażerów.
Klientów Towarzystwa Kolei Wilhelma (linia Koźle –
Racibórz – Bogumin z odgałęzieniami, czyli pierwsze
połączenie Wiednia z Berlinem) w 1855 r. było 115 345,
w roku 1860 – 179 211, w roku 1865 – 359 664,
a w roku 1870 – 480 38331. W 1846 r. liczba miejsc
w wagonach osobowych wynosiła 1950. Dwadzieścia
cztery lata później już 6 68932.
Stanisław Bełza pisał w roku 1890: W tym przemysłowym przecież i gęsto zaludnionym kraju, stacye kolei żelaznej są rozsiane na tak niewielkiej przestrzeni, że co kilkanaście minut pociąg staje33. A Feliks Koneczny w 1908 r.
swój stosunek do cywilizacyjnego postępu na Śląsku wyraził słowami, że w okolicach Bytomia niedługo nie będzie
już gdzie piechotą chodzić 34.
Pierwotnie między Wrocławiem a Świętochłowicami
kursowały dwie pary pociągów osobowych i jedna towarowych, prowadzących jednak również wagony osobowe
II i III klasy. Przejazd pociągiem osobowym trwał wtedy
5 godz. 20 min. Początkowo prędkość maksymalna wynosiła zaledwie 38 km/h, a parowóz spalał 25 kg koksu
na km. W latach pięćdziesiątych prędkość składu wzrosła
do 60 km/h. Z dwóch pociągów dziennie, jakie jeździły
początkowo z Krakowa do Mysłowic, jeden miał połączenie z pociągiem do Wiednia i do Wrocławia. Już
w kwietniu 1848 r. wprowadzono nowy rozkład jazdy,
który przewidywał kursowanie z Krakowa trzech par pociągów skomunikowanych z pociągami do Warszawy,
Wiednia, Wrocławia i Hamburga. Po miesiącu zmniejszono tę liczbę do dwóch par. Przejazd z Krakowa do Bierunia kosztował 2 złote reńskie i 45 grajcarów, z Bierunia

26 A.O. Klaussmann, Górny Śląsk przed laty, Katowice 1996,

30 A. Plutyński, Walka o Śląsk, Lwów 1905.
31 K. Soida i in., Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Katowice

s. 114. O podróżowaniu Ślązaków por. Z. Bednorz, Dyszlem i parą...
27 A. Hytrek, Górny Szlązk..., s. 297.
28 S. Bełza w książeczce Na Szląsku polskim... wspomina, że jechał
na Śląsk w wagonie III klasy (s. 2).
29 M. Jarząbek, O znaczeniach czasu..., s. 86.
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1997, s. 42 i 46.
32 Tamże, s. 41–42.
33 S. Bełza, Na Szląsku polskim..., s. 10.
34 F. Koneczny, Stosunki społeczne..., s. 6.

do Gliwic – 1 talar pruski35. Koleje pruskie i austriackie
stawały często przed logistycznymi wyzwaniami z uwagi
na coraz liczniejsze wycieczki Ślązaków do Krakowa i obchody wielkich narodowo-religijnych uroczystości. Podczas jednej z nich odbywanej w dniach 3 i 4 czerwca
1900 roku zamiast spodziewanych 600 osób przybyło
1200. „Katolik” donosił o poważnych zaniedbaniach
władz pruskich: Trzeba było jechać na wagonach towarowych, zaopatrzonych w zwyczajne ławki, a wielu stało podczas całej jazdy, choć gdzieniegdzie na stacjach widzieliśmy
lepsze wagony stojące próżne. Natomiast austriacka kolej
lepiej sobie umiała radzić, lepiej się zaopatrzyła. Wprawdzie w Oświęcimiu był ścisk po bilety, ale taki ścisk jest tam
zawsze, bo stacja przygraniczna ma wielki ruch z trzech
państw do załatwienia, a budynek jest trochę mały. Ale pomimo tego wagonów było dosyć; nie potrzebowaliśmy jechać
w takich, które zazwyczaj są przeznaczone do transportu
bydła, jak to na pruskiej kolei36. Władze austriackie sprzyjały śląskim pielgrzymom przybywającym do Galicji, dowodem czego były obniżki biletów na organizowany
w Wielkim Tygodniu tzw. Śląski Odpust. W roku 1910
trzydziestoosobowa grupa mogła oczekiwać 20% zniżki
od jednego biletu, a stuosobowa – aż 30%. W 1901 r.
dodano 36 wagonów, które wypełnili górnośląscy pielgrzymi37.
Pociągi pospieszne do Krakowa uruchomiono w roku
1857. Na początku lat siedemdziesiątych w użyciu były
już wagony z ubikacjami i z możliwością przejścia wzdłuż
całego wagonu. Od 1873 r. na trasie Wiedeń – Kraków
35 L. Mazan, 150 lat dróg żelaznych..., s. 28.
36 Z. Bednorz, Nad rocznikami dawnych gazet śląskich, Wrocław

1971, s. 65.
37 Ze Śląska Cieszyńskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymowano przez Brenną, Błatnią, Jaworze i Bielsko. Tu nocowano, potem
pielgrzymi udawali się w stronę Wadowic i stamtąd po drugim postoju do Kalwarii dochodzili w Niedzielę Palmową i pozostawali do
Wielkiego Piątku. Wracali pociągiem do Jaworza i znów piechotą
szli przez Bucze i Górki do Brennej, Skoczowa i Cieszyna na adorację przy Grobie Pana Jezusa.

funkcjonowały wagony sypialne38. Na ugruntowanie się
pozycji kolei i wprowadzenie wielu innowacji czyniących
podróż bardziej wygodną wpływ miała wojna prusko-francuska z lat 1870–1871, podczas której transport kolejowy
okazał się bardzo efektywny39. Oskar A. Klaussmann pisał,
że po wojnie prusko-austriackiej przedsiębiorczy ludzie interesu już wówczas, w miesiącach letnich, zamawiali specjalne pociągi wycieczkowe do Krakowa. Zwykle odchodziły one
z Gliwic. Przewozy te organizowali przedsiębiorcy z Gliwic
lub Wrocławia40. W 1875 r. nowy galicyjski regulamin ruchu kolejowego stał się podstawą unifikacji przepisów Austrii i Prus. W latach 1889/1890 niemieckie „Kuriery”
i „Ekspresy” oraz austriackie „Blitze” zastąpiono jednolitym określeniem „pociąg pospieszny” (Schnellzug). Pociągi te osiągały prędkość do 90 km/h (osobowe rozwijały szybkość do 75 km/h, towarowe zaś – do 45 km/h)41.
U schyłku roku 1876 po zatwierdzeniu przez rządy Prus
i Rosji nastąpiła budowa połączenia z Koleją Warszawsko-Wiedeńską42. Faktycznemu zjednoczeniu podzielonych politycznie przed rokiem 1871 krajów Niemiec
kolej sprzyjała i pod tym względem, że pozwoliła w szybkim tempie scalić terytorium państwa, czyniąc je spójnym43.
Sieć kolejowa zacieśniła związki Galicji i Śląska. Dzięki kolei czas pokonywania odległości między Krakowem,
38 K. Soida i in., Dzieje..., s. 60–61.
39 Wagony przechodnie z otwartymi pomostami i przejściem środko-

wym pojawiły się w 1869 r. w pociągach pospiesznych Wrocław – Berlin
– Wrocław Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Szersze zastosowanie znalazły po wojnie prusko-francuskiej, w czasie której stwierdzono ich dużą
przydatność do transportu rannych. Od 1871 r. wszystkie koleje zostały
zobowiązane do wprowadzenia takich wagonów; służyły one najczęściej
jako wagony klasy IV, a na wypadek wojny jako wagony sanitarne. Rozpowszechniły się one po 1878 r. na kolejach lokalnych. M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei..., s. 64.
40 O. A. Klaussmann, Górny Śląsk..., s. 118.
41 M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei..., s. 72.
42 Tamże, s. 48.
43 H. Salmi, Europa XIX wieku, Przeł. A Szurek, Kraków 2010,
s. 35.

Kolej i tożsamość

17

Lwowem, Cieszynem, Katowicami i Opolem nie był
wielki, a wyprawę taką podejmowano już nie tylko od
święta. To bez wątpienia zachęcało do podróżowania,
a podróże, jak od wieków bywało – kształciły.
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Andrzej Synowiec (Kraków)
Wpływ myśli Romana Podoskiego na przemiany
w kolejnictwie w odrodzonym państwie polskim –
problematyka prądów błądzących oraz silników trakcyjnych prądu stałego
W dziejach polskiego i światowego kolejnictwa złotymi zgłoskami zapisało się wielu polskich uczonych. Jednym z nich był profesor Politechniki Warszawskiej Roman Podoski. Do historii przeszedł przede wszystkim
jako wybitny znawca trakcji elektrycznej. Przylgnęło także do niego określenie pioniera elektryfikacji kolei w Polsce1.
Roman Podoski urodził się 15 sierpnia 1873 r. w Dąbrowińcach na Ukrainie. Do gimnazjum uczęszczał
w Tarnopolu, a maturę uzyskał w gimnazjum realnym
we Lwowie, gdzie też studiował dwa lata na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej (1890–1891).
Naukę kontynuował na Wydziale Elektromechanicznym
Politechniki w Zurychu, gdzie w 1896 r. uzyskał stopień
inżyniera. Tam podjął pracę przy budowie dwóch linii
tramwajowych. Tym samym rozpoczęła się blisko 60-letnia przygoda Romana Podoskiego z kolejnictwem i trakcją elektryczną. W 1898 r. objął kierownictwo oddziału
trakcji elektrycznej w firmie „Helios” w Kolonii, z upoważnienia której w następnym roku kierował budową
sieci tramwajowej w Como i Spezia we Włoszech. Pracował również w Katanii na Sycylii, gdzie nadzorował budowę tramwajów i elektrowni miejskiej. W roku 1903
założył biuro elektrotechniczne w Kijowie i prowadził je
do roku 1907. Następnie przeniósł się do Warszawy i do
wybuchu I wojny światowej pracował jako kierownik zajezdni, ruchu, służby i sieci w elektryfikowanych już

1 J.L. Jakubowski, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
w r. 1945, „Przegląd Elektrotechniczny” 1976, nr 8/9, s. 339.

w tym czasie tramwajach miejskich. W czasie I wojny
światowej przebywał na Ukrainie.
Po powrocie do Warszawy w 1918 r. rozpoczął niezwykle intensywną akcję mającą na celu elektryfikację
kolei w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego węzła kolejowego. Doprowadził do utworzenia
specjalnej Międzyministerialnej Komisji Studiów nad
Elektryfikacją Kolei w Polsce. Z jej upoważnienia odbył
podróż po Europie i Ameryce Północnej, gdzie przyjrzał
się problemom elektryfikacji. Po powrocie opracował
pierwszy ogólny projekt elektryfikacji kolei w Polsce,
który był odtąd punktem odniesienia dla wszystkich prac
o podobnym charakterze. Warto podkreślić, iż postulował w nim zastosowanie dla elektryfikacji kolei w Polsce
prądu stałego o napięciu 3000V, co jest o tyle interesujące, że podejmowano dopiero pierwsze próby w świecie
z wykorzystaniem tak wysokiego napięcia sieci trakcyjnej2. W 1923 r. został konsultantem i doradcą technicznym Ministerstwa Kolei Żelaznych (w 1924 r. zmieniono nazwę na Ministerstwo Kolei, a następnie w 1926 r.
na Ministerstwo Komunikacji). Przygotował wówczas
szczegółowy projekt elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego, który potem częściowo został zrealizowany
przy jego aktywnym udziale. Oprócz tego był autorem
licznych projektów i ekspertyz z dziedziny elektryfikacji
kolei dojazdowych i tramwajów w wielu miastach w Polsce.
Zaraz po I wojnie rozpoczął również pracę naukową
i dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej. Był jednym
z pierwszych w Polsce, który zapoczątkował wykłady
z trakcji elektrycznej. W roku akademickim 1923/1924
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
uzyskał habilitację z zakresu kolejnictwa elektrycznego3.
2 Zob. R. Podoski, Porównanie systemów elektryfikacyjnych kolei głównych w Polsce, „Przegląd Elektrotechniczny” 1922, nr 1, s. 8; Życie
stowarzyszeniowe. Uczczenie pamięci prof. Romana Podoskiego, „Wiadomości Elektrotechniczne” 1960, s. 31.
3 Była to pierwsza habilitacja z zakresu kolejnictwa elektrycznego
przeprowadzona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszaw-
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W 1932 r. został profesorem tytularnym, a w 1946 –
zwy
czajnym. Działalności dydaktycznej nie zaprzestał
nawet podczas II wojny światowej, wykładając w Państwowej Szkole Elektrycznej II Stopnia oraz w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, prowadzonej w zastępstwie zlikwidowanej przez Niemców Politechniki
War
szawskiej. Po powstaniu warszawskim, w którym
zniszczeniu uległo wiele materiałów i prac naukowych
uczonego, Podoski razem z żoną przez pewien czas przebywał (zresztą w bardzo trudnych warunkach materialnych) w Zabierzowie pod Krakowem4. Jeszcze w 1945 r.
rozpoczął w Krakowie na specjalnych kursach wykłady
z elektrotechniki. Po wojnie Podoski uczestniczył także
w organizowaniu Wydziału Elektrycznego nowo powstałej Politechniki Łódzkiej5. Swej macierzystej uczelni,
Politech
niki Warszawskiej, jed
nakże nie opuścił. Do
śmierci w 1954 r. kontynuował tam pracę pedagogiczną,
prowadząc wykłady i seminaria. Wykształcił i wychował
pierwszą w Polsce kadrę naukową i inżynierską w dziedzinie trakcji elektrycznej.
Profesor Podoski brał także aktywny udział w wielu
organizacjach społecznych, stowarzyszeniowych i naukowych. Współorganizował pierwszy zjazd elektryków polskich w 1919 r. w Warszawie, podczas którego doszło do
ukonstytuowania się Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Warto podkreślić, iż stowarzyszenie zaczęło
się organizować w trudnej sytuacji politycznej Polski wobec zagrożenia ze strony Rosji bolszewickiej. Wydano
nawet specjalną odezwę wzywającą wszystkich elektrotechników do wstępowania do armii polskiej. W tym
skiej. Zob. J.L. Jakubowski, Wydział Elektryczny w latach 1915–
1951, [w:] 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie.
1826–1976. Materiały z sesji naukowej 13–14 grudnia 1976, Warszawa 1979, s. 275, 277.
4 Sm, Prof. dr inż. Roman Podoski, „Wiadomości Elektrotechniczne”
1955, nr 1, s. 24.
5 15 lat Politechniki Łódzkiej 1945–1960, Łódź 1960, s. 116. Warto
nadmienić, iż Podoski uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady
Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Zob. tamże.
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celu powołano komisję zaciągową, w skład której wszedł
R. Podoski6. Był członkiem Zarządu Głównego SEP
w roku 1919 oraz w latach 1929–19367. Od 1933 r. aż
do wybuchu wojny stał na czele Oddziału Warszawskiego SEP, a w 1939 r. został członkiem honorowym SEP.
W Polskim Komitecie Elektrotechnicznym był członkiem plenum oraz przewodniczącym Komisji Prądów
Błądzących. Kierował też Komisją Trakcji Elektrycznej.
Uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Słownictwa
Elektrycznego oraz Polskiego Komitetu Wielkich Sieci
Energetycznych. Był również członkiem Rady Banku dla
Elektryfikacji Polski („Elektrobanku”) oraz Stowarzyszenia Techników Polskich, w którym pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej. Należał do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz
Stowarzyszenia Byłych Studentów Politechniki Związkowej w Zurychu.
Roman Podoski był ściśle zwiany z „Przeglądem Elektrotechnicznym” – pismem poświęconym wiedzy elektrotechnicznej oraz sprawom przemysłu i elektryfikacji.
Pierwszy numer miesięcznika, założonego i redagowanego przez prof. Stanisława Wysockiego, ukazał się 25 maja
1919 r. Na skutek powołania do wojska większości
współpracowników i braku środków nastąpiła półroczna
przerwa w wydawaniu „Przeglądu” (lipiec–grudzień
1920 r.), po której od stycznia 1921 r. odpowiedzialność
wydawniczą przejął na siebie właśnie R. Podoski8.
W 1926 r. stanął on na czele Spółki Wydawniczej „Przeglądu Elektrotechnicznego”9. Funkcję tę pełnił do
6 M. Pożaryski, Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1919–
1927, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, nr 12, s. 615.

7 W. Moroński, Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1927–

1929, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, nr 12, s. 619; J. Podoski,
Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1929–1939, „Przegląd
Elektrotechniczny” 1939, nr 12, s. 621–625.
8 Zob. R. Podoski, Historia wydawnictwa „Przegląd Elektrotechniczny”, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, nr 12, s. 643–645.
9 W. Pawłowski, Czterdziestolecie „Przeglądu Elektrotechnicznego”,
„Przegląd Elektrotechniczny” 1964, nr 6, s. 253.

1939 r. W piśmie opublikował wiele obszernych i fachowych artykułów. W okresie międzywojennym należał do
osób najbardziej ofiarnych i oddanych pracy redakcyjnej10.
Po roku 1932 profesor zajął się problemami energetycznymi okręgu śląskiego. Od roku 1932 do 1938 Podoski był członkiem zarządu i dyrektorem naczelnym
Śląskich Zakładów Elektrycznych „Ślązel” w Katowicach. Zasiadał w zarządzie Unii Polskiego Przemysłu
Górniczo-Hutniczego i Związku Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego oraz był
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.
Zostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek naukowy. Jest autorem ponad 50 publikacji w językach polskim i obcych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fundamentalna praca profesora pt. Tramwaje i koleje
elektryczne, wydana w 1922 r. w Warszawie (nakładem
Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki
Warszawskiej, w dwóch tomach), będąca odzwierciedleniem najnowszych wówczas trendów technicznych na
świecie w dziedzinie kolejnictwa11. Drugą cenną pozycją
w dorobku profesora jest również dwutomowe dzieło,
które Podoski ukończył tuż przed śmiercią, pt. Trakcja
elektryczna. Ukazało się ono nakładem Wydawnictwa
Komunikacyjnego w Warszawie (t. I w 1951 r.; t. II
w 1954 r.)12.
Do ostatnich chwil swego życia był człowiekiem niezwykłej wręcz aktywności i pracy. Tuż przed śmiercią brał
10 A. Kimontt, Autorzy i tematyka w czterdziestu rocznikach „Prze-

glądu Elektrotechnicznego”, „Przegląd Elektrotechniczny” 1964, nr 6,
s. 256.
11 Jak pisał profesor Jan Podoski, podręcznik Romana Podoskiego
na wiele lat stał się podstawowym źródłem dla osób studiujących trakcję
elektryczną. Zob. J. Podoski, Trakcja elektryczna na Wydziale Elektrycznym, [w:] 150 lat wyższego szkolnictwa..., s. 343.
12 Na rok przed śmiercią profesora opublikowano także 70-stronicowy skrypt pod takim samym tytułem, tj. Trakcja elektryczna
wydany pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich przez
Naczelną Organizację Techniczną. Miał służyć pomocą w korespon-

udział w opracowywaniu wielu projektów trakcyjnych,
m.in. sieci trolejbusowej w Wałbrzychu i kolei piaskowej
na Górnym Śląsku. Za swoją działalność otrzymał m.in.
Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta (1932) oraz
belgijski Krzyż Oficerski Orderu Króla Leopolda (1937).
Dla uhonorowania jego zasług jako pioniera polskiej
elektryczności na ścianie pawilonu wejściowego dworca
kolejowego Warszawa-Śródmieście wbudowano tablicę
z płaskorzeźbą głowy profesora. W 100 rocznicę jego
urodzin Stowarzyszenie Elektryków Polskich ufundowało natomiast medal pamiątkowy imienia profesora Romana Podoskiego, który przyznawany jest zasłużonym
pracownikom trakcji elektrycznej w Polsce13.
Wyjątkową uwagę w swojej pracy naukowej profesor
Podoski w latach 1928–1930 poświęcał prądom błądzącym w systemach trakcji elektrycznej prądu stałego. Wyniki jego badań stały się następnie podstawą polskich
oraz międzynarodowych przepisów o zabezpieczeniach
przeciwko prądom błądzącym, a nazwisko profesora
R. Podoskiego stało się głośne wśród naukowców zajmujących się problematyką elektrotechniczną i kolejową.
dencyjnym kursie dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na stopień inżyniera. Zob. R. Podoski, Trakcja elektryczna,
Warszawa 1953.
13 Szerzej o biografii Romana Podoskiego zob. J. Kubiatowski, Podoski Roman, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII/1, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 179–181; tenże, Sylwetki zasłużonych elektryków. Prof. dr inż. Roman Podoski (1873–1954),
„Przegląd Elektrotechniczny” 1973, nr 8, s. 376–377; Roman Podoski, [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1919–1959,
Warszawa 1959, s. 361–364; Sylwetki członków honorowych SEP,
„Biuletyn Informacyjny SEP” 1974, nr 5, s. 28–29; E. Dudzińska,
Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej. Roman Podoski, „Pracownia Historyczna Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”
1984, nr 21; Roman Podoski (1873–1954), „Młody Technik” 1973,
nr 80, s. 3; S. Weinfeld, Poczet wielkich elektryków, Warszawa 1968,
s. 206–208; Podoski Roman, [w:] Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza,
Warszawa 1938, s. 581–582, J.L. Jakubowski, Historia Wydziału
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w latach 1915–1952, „Przegląd Elektrotechniczny” 1977, nr 2, s. 51.
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Czym są prądy błądzące? Większość tramwajów o napędzie elektrycznym, kolei elektrycznych i kolejek, wykorzystuje szyny jako jeden z przewodników prądu. Ułożone na różnego rodzaju podłożach szyny, nie są nigdy
dokładnie odizolowane od ziemi, która również stanowi
przewodnik elektryczności. Dlatego część prądu elektrycznego płynącego przez szyny odgałęzia się od nich
i przepływa przez ziemię. Prądy te nazywają się prądami
błądzącymi. Wydostają się one z szyn na odcinkach, które są dodatnie względem ziemi, tzn. ich potencjał jest
wyższy od potencjału sąsiednich warstw ziemi. Następnie przepływają przez ziemię i wracają do szyn kolejowych na odcinkach, które są względem ziemi ujemne.
Z punktu widzenia energetycznego prądy błądzące są
nieszkodliwe. Natomiast mogą być niezwykle niebezpieczne ze względu na ich działanie elektrolityczne. Płynąc w ziemi prądy błądzące mogą napotkać na swej drodze różnego rodzaju przewody metalowe, takie jak: rury
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, pancerze kabli
podziemnych, fundamenty konstrukcji stalowych itp.
Prądy błądzące mogą przechodzić przez nie, następnie
płynąć przez te dobre przewodniki elektryczne, by z kolei przejść do ziemi i powrócić do szyn kolejowych i do
źródła prądu. Wychodząc z przewodów metalowych do
ziemi, mogą działać na nie elektrolitycznie, tzn. wyprowadzać ze sobą cząsteczki metalu. Ziemia, przede wszystkim w miastach, zawiera w sobie wodę, rozpuszczone
sole, kwasy, na które prąd elektryczny działa rozkładająco. Stanowi więc rodzaj elektrolitu, w którym zanurzone
są przewody metalowe będące elektrodami. Powstaje
działanie elektrolityczne. Prąd, przepływając przez elektrolit, powoduje, iż składniki elektrododatnie, takie jak:
cząsteczki metalu, różne zasady, wodór, zostają porwane
z prądem i zastąpione przez cząsteczki elektroujemne,
jak: tlen, chlor, azot i różne kwasy.
Ilość metalu, jaka zostaje uprowadzona z prądem zależy od rodzaju metalu, ilości przepływającej elektryczności, tj. natężenia prądu wyrażonego w amperach, i cza22
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su czyli tzw. amperogodzin. Przy elektrolizie w ziemi
uwzględnić trzeba również inne czynniki, jak np. rodzaj
soli i kwasów, ilość wilgoci w ziemi itp. Zjawisko to jest
bardzo szkodliwe, osłabia przewodnik i z czasem może
doprowadzić do poważnych uszkodzeń, jak np. pęknięć
rur, przebicia kabli itp. Dla samych szyn, z powodu ich
znacznego przekroju, te działania elektrolityczne mają
znaczenie zdecydowanie mniejsze.
Warto zauważyć, co także podkreślał prof. Podoski, iż
sama ilość wyprowadzonego metalu nie obrazuje wystarczająco możliwości uszkodzeń. I tak np. przy ruchu trwającym 18 godzin na dobę, czyli 6 500 godzin na rok, 1 A
może uprowadzić rocznie około 4,5 kg żelaza lub 25 kg
ołowiu. Gdyby rozłożyć tę ilość metalu równomiernie na
kilkanaście tysięcy metrów przewodów rurowych – zaistniałe zjawisko nie będzie miało większego znaczenia. Natomiast skoncentrowanie go na małej długości może doprowadzić do osłabienia i w konsekwencji do zniszczenia
rur14.
Podoski mocno akcentował, iż działania prądów błądzących są bardzo skomplikowane, gdyż przy ich analizie
i opisie trzeba brać pod uwagę wiele trudnych do precyzyjnego określenia czynników, takich jak: skład i oporność ziemi, oporność podłoża szyn, rozpływ prądu w ziemi, oporność rur i innych przewodów metalowych,
oporność przejściowa między tymi przewodami a ziemią
itp. Większość tych czynników ma wysoce zmienny charakter, trudny do obliczenia. Dodatkową trudność stanowiły kwestie prawno-finansowe dotyczące z jednej strony
przedsiębiorstwa trakcyjnego powodującego powstawanie prądów błądzących a z drugiej przedsiębiorstw (najczęściej wielu), których urządzenia mogły być przez nie
uszkodzone czy zniszczone. Uzyskanie kompromisu miałoby polegać, zdaniem Podoskiego, na określeniu wielko14 Podstawowe informacje o prądach błądzących zob. np.: R. Podoski, Trakcja elektryczna, t. 1, Warszawa 1951, s. 263–267; tenże, Tramwaje i koleje elektryczne, t. 1, Warszawa 1922, s. 249–253;
tenże, Prądy błądzące, „Przegląd Elektrotechniczny” 1928, nr 6,
s. 121–122.

ści prądów błądzących, uznanej za praktycznie nieszkodliwą.
Podoski podkreślał, iż całkowite odizolowanie torów
tramwajowych lub kolejowych od ziemi jest w istocie
niemożliwe, dlatego też nie można zupełnie wyeliminować zjawiska prądów błądzących. A tam, gdzie one występują, zawsze mogą też oddziaływać na inne przewody
metalowe w ziemi. Nie można ich zatem całkowicie wyeliminować, ale jedynie doprowadzić do wielkości możliwie najmniej szkodliwej. Taka sytuacja miałaby miejsce
w przypadku, gdyby działanie elektrolityczne było tak
słabe, iż rury stałyby się wcześniej niezdatne do użytku
z innych powodów np. działania prądów niezależnych.
Podoski akcentował również fakt, iż wszelkie prace mające na celu zmniejszenie prądów błądzących lub osłabienie ich działania elektrolitycznego wiążą się z dużymi
kosztami, dlatego niezbędna jest współpraca wszystkich
zainteresowanych stron. Dodawał także, iż bez tego nie
sposób stworzyć żadnych racjonalnych przepisów
ochronnych w tej kwestii.
Niebezpieczeństwo elektrolitycznego uszkodzenia
podziemnych przewodów metalowych było o tyle groźne, że mogło się ujawnić dopiero po kilku latach od początku procesu. Wówczas, nagle rury zaczynały pękać,
a kable elektryczne przebijały się w różnych punktach.
I niestety najczęściej było już wtedy za późno na naprawę, jako że duża część sieci rurowej była znacznie osłabiona.
R. Podoski próbował odpowiedzieć na pytanie, jakimi
sposobami należy zapobiegać powstawaniu uszkodzeń
elektrolitycznych. Poddał gruntownej analizie próby rozwiązania tego problemu, które były podejmowane przez
licznych badaczy w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wyniki swoich studiów oraz własnych prac, badań i pomiarów nad prądami błądzącymi prof. Podoski zebrał
i przedstawił w głośnym w świecie nauki referacie na
XXII Kongresie Międzynarodowego Związku Przedsiębiorstw Tramwajowych, Kolei Dojazdowych i Przedsię-

biorstw Autobusowych, który obradował w dniach od 29
czerwca do 2 lipca 1930 r. w Warszawie, gromadząc ponad 500 uczestników15.
Po pierwsze: uczony stwierdzał, iż wymierzone różnice potencjałów między szynami a rurami nie są dostateczną podstawą do wyciągania wniosków o natężeniu
prądów błądzących. Nie można również wnioskować
o kierunku prądów wpływających lub wypływających
z (albo do) rur16. Po drugie: spadek napięcia w szynach,
obliczony teoretycznie przy założeniu, iż szyny są od ziemi zupełnie izolowane, nie pozwala obliczyć potencjałów
między szynami a ziemią, jakie zachodziłyby, gdyby nie
było upływu prądów na skutek wielkiej zmienności
oporności przejściowych. Po trzecie: Podoski stwierdzał,
iż gdyby nawet wyznaczyć wielkość prądów odgałęzionych, nie da to miary prądów płynących w rurach, gdyż
te stanowią bliżej nieokreśloną, zwykle drobną tylko
część pierwszych. Następnie dodawał, iż podział sieci rurociągowej na podstawie obliczenia lub wyznaczenia ich
potencjałów względem szyn na strefę ujemną, gdzie prądy wchodzą do rur, oraz dodatnią, gdzie prądy z niej
uchodzą, jest niemożliwy do przeprowadzenia, gdyż prąd
jest w stanie płynąć w strefie ujemnej, np. do ziemi lub
innych rur, i odwrotnie (wchodzenie prądów w strefie
dodatniej). Położenie zatem rury w strefie ujemnej nie
stanowi dostatecznego zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem elektrolitycznym. W piątym punkcie
konstatował, iż odległość między zakopanymi w ziemi
przewodami metalicznymi i szynami nie wpływa na wielkość prądów odgałęzionych. Dodaje jednak, iż biorąc
15 Zob. R. Podoski, XXII Kongres Międzynarodowego Związku Przedsiębiorstw Tramwajowych, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Autobusowych, „Przegląd Elektrotechniczny” 1930, nr 22, s. 597–603.
16 R. Podoski, Dodatek. Prądy błądzące (Wyciąg z referatu prof.
R. Podoskiego na XXII Kongres Międzynarodowego Związku Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Autobusowych, [w:]
Wskazówki ochrony urządzeń metalowych znajdujących się w ziemi,
od działania elektrolitycznego prądów błądzących, Warszawa 1932,
s. 46–47, 52.
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pod uwagę gęstość prądów w samych przewodach, odległość ta jest i tak bardzo ważna, ponieważ im przewody
są dalej od szyn, tym mniejszej gęstości prądów należy
oczekiwać w otaczającej ziemi, a zatem w nich samych.
Wzmiankował również, że chociaż zależność ta wydaje
się nie podlegać wątpliwości, nie da się jej wszakże ująć
w wielkości liczbowe17.
W kolejnym wniosku Podoski stwierdzał, iż wszelkie
drenowanie, tj. elektryczne łączenie ułożonych w ziemi
przewodów metalowych z torami kolei elektrycznych
oraz uziemianie szyn jest zawsze niebezpieczne i zasadniczo przynosi więcej szkody niż pożytku. Wysunął nawet
postulat, iż drenowanie powinno być bezwzględnie zabronione. Łącząc bowiem tory z przewodami metalowymi stwarza się jakby drugie tory, ale o większej oporności
własnej i mniejszej oporności względem ziemi. W konsekwencji więc te drugie tory będą promieniować znacznie
więcej prądu do ziemi niż tory właściwe18.
W siódmym punkcie swego podsumowania uczony
informował, że żaden ze stosowanych dotychczas pokostów lub też sposobów owijania przewodów metalowych
nie jest wystarczająco trwały, aby stanowić skuteczną zaporę przed elektrolizą, a nawet malowanie, pokostowanie
czy owijanie przewodów zwiększają po pewnym czasie
niebezpieczeństwo elektrolizy. Odpowiednie owinięcia
czy powłoki spełniają swą funkcję tylko w wyjątkowych
wypadkach i na krótkich odcinkach, jednak bardzo wysoki koszt ich zastosowania uniemożliwia w praktyce wykorzystanie takiego rozwiązania na szerszą skalę. Dalej
prof. Podoski konstatował, iż dotychczas nie wprowadzono trwałego sposobu ochrony chemicznej przed działaniami elektrolitycznymi. Z ostatniego punktu podsumowania Podoskiego można wyczytać, iż izolowane
złącza dobrej konstrukcji, które wbudowane zostały
w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej liczbie
17 R. Podoski, Dodatek. Prądy błądzące..., s. 47–50, 52.
18 Tamże, s. 52–53. Zob. też: tenże, Ochrona podziemnych urządzeń

przed prądami błądzącymi, „Miasto” 1951, nr 11, s. 21–22.
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w przewody metalowe mogą się przyczynić do zmniejszenia w nich gęstości prądów. Dzięki temu ograniczy się
również niebezpieczeństwa procesu elektrolizy. Można
więc stosować te złącza jako środek pomocniczy, nie zaś
główny19.
Profesor Podoski nie ukrywał, iż zagadnienie prądów
błądzących jest kwestią trudną do całościowego objęcia,
a wiele środków zaradczych, skutecznych na pierwszy
rzut oka, w rzeczywistości okazywało się nie tylko mało
efektywne, ale wręcz szkodliwe. Wszystkie wyniki badań
dowodziły, zdaniem warszawskiego uczonego, iż natężenie prądów błądzących oraz ich przebieg w ziemi zależne
są od tylu zmiennych czynników, że dokładne obliczenie
tych natężeń i przebiegów nie jest możliwe. Dlatego też
nie sposób opracować takich przepisów, których stosowanie zapewniłoby automatycznie ochronę podziemnych przewodów metalowych, od elektrolitycznego działania prądów błądzących. Istniejące w świecie przepisy
odnoszące się do prądów błądzących dzielił na dwie grupy utworzone na podstawie dwóch zasad. Pierwszą z nich
było ograniczenie różnic napięć między dwoma dowolnymi napięciami szyn. Regulacje oparte na tej zasadzie
istniały w Niemczech i Francji. Natomiast drugą grupę
stanowiły z kolei ograniczenia różnych potencjałów pomiędzy szynami a ziemią. Należały do niej przepisy
szwajcarskie oraz proponowane przez Międzynarodowy
Komitet Doradczy dla Telekomunikacji. Podoski stwierdził, iż żadne z tych przepisów nie chroniły całkowicie
przewodów metalowych ułożonych w ziemi od uszkodzeń elektrolitycznych. Dlatego też zasadne wydawało
się pytanie, czy w ogóle można opracować jakiekolwiek
przepisy, które z jednej strony zabezpieczałyby przewody
metalowe w ziemi przed uszkodzeniami natury elektrolitycznej, a z drugiej chroniły przedsiębiorstwa trakcyjne
od pretensji o takie uszkodzenia kierowane przez właścicieli narażonych przewodów. Zdaniem Podoskiego ułożenie precyzyjnych przepisów w tym względzie nie było
19 R. Podoski, Dodatek. Prądy błądzące..., s. 51–53.

możliwe, ale to nie znaczy, że opowiadał się za zrezygnowaniem ze wszelkich uregulowań. Postulował więc opracowanie wskazówek o bardzo ogólnym charakterze, które z czasem, wraz z postępem wiedzy, można by uzupełniać
i w miarę potrzeby modyfikować. Zaznaczał przy tym, iż
jedyną racjonalną podstawą takich wskazań mogą być
spadki napięć w szynach, obliczone teoretycznie przy założeniu całkowitej izolacji szyn od ziemi, gdyż właśnie
prądy błądzące powstają na skutek spadku tych napięć
(zgodnie z regulacjami niemieckimi i francuskimi, które
różniły się jedynie w szczegółach). Natomiast obliczone
lub wymierzone potencjały szyn względem podziemnych
rur metalowych nie dają, według Podoskiego, wystarczającej podstawy do wyciągania wniosków odnośnie do natężenia i kierunku prądów błądzących20.
Do lat dwudziestych XX w. nie było żadnych międzynarodowych przepisów odnoszących się do elektrolitycznego wpływu prądów błądzących na masy metalowe
w ziemi. Były jednak odrębne przepisy krajowe, tj.: angielskie, niemieckie, szwajcarskie i francuskie21. Pierwszym gremium, które kwestię prądów błądzących
i ochrony przed uszkodzeniami elektrolitycznymi podziemnych urządzeń metalowych wniosło na szersze forum, był Międzynarodowy Komitet Doradczy dla Telefonii Dalekosiężnej (Comité Consultatif International
Téléphomnique – C.C.I.F.) – organizacja złożona z przedstawicieli dyrekcji poczt i telegrafów państw całego świata. Zleciła ona opracowanie przepisów specjalnej komisji
międzynarodowej – Comission Mixte Internationale pour
les experiences relatives à la protection des lignes de télécommunication et des canalisations souterraines – (C.M.I.),
która miała się zająć doświadczeniami z ochroną linii telekomunikacyjnych oraz kanalizacji podziemnych. W jej
skład weszli, oprócz przedstawicieli telekomunikacji,
także reprezentanci Międzynarodowego Związku Kolei
20 Tenże, XXII Kongres Międzynarodowego Związku..., s. 603.
21 Szerzej zob.: tenże, Tramwaje i koleje elektryczne..., t. 1, s. 259–

265.

– Union Internationale des Chemins de Fer, Międzynarodowego Związku Przedsiębiorstw Gazowych – Union Internationale des Transports oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – Comission Internationale
Elektrotechnique – C.I.E22.
Komisja przygotowała projekt na podstawie regulacji
szwajcarskich. Rozesłano go następnie do wszystkich zainteresowanych organizacji oraz krajowych stowarzyszeń
elektryków. Później stał się on przedmiotem obrad na
Zjeździe Komitetu Doradczego w Como w 1927 r. Oparty był na ograniczeniu obliczonej różnicy potencjałów
między szynami, a podziemnymi przewodami i wzbudził
wiele kontrowersji. Zdecydowanie protestowali przedstawiciele Międzynarodowego Związku Komunikacji, którzy do tej pory nie angażowali się szczególnie mocno
w prace Komisji Mieszanej, gdyż uważali, iż zagadnienie
prądów błądzących i ochrony od ich działania elektrolitycznego mogą i powinny być regulowane przepisami
krajowymi bez potrzeby ich międzynarodowego uzgadniania. Jednym z krytyków wzmiankowanego projektu
był R. Podoski, który zakwestionował nie tylko słuszność
podstaw proponowanych rozwiązań, ale także jednostronność ich opracowania przez specjalistów tylko jednej strony, bez współudziału reprezentantów kolei, tramwajów elektrycznych czy przedsiębiorstw wodociągowych
i gazowych23.
Ostatecznie projekt przepisów nie został w Como zatwierdzony. Problem miał być nadal badany przez specjalną komisję, tym razem z udziałem przedstawicieli
Międzynarodowego Związku Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Autobusowych. Podczas XXI
Kongresu Międzynarodowego tego związku, który miał
22 Tenże, Stan obecnych badań prądów błądzących i przepisów dla

ochrony podziemnych metalowych kanalizacji od działań elektrolitycznych tych prądów, [w:] Sprawozdanie z ogólnokrajowego zjazdu
w sprawach komunikacji miejscowej, Kraków 1947, s. 47–48.
23 Tenże, Prace nad międzynarodowymi przepisami ochrony podziemnych urządzeń metalowych od działania elektrolitycznego prądów błądzących, „Przegląd Elektrotechniczny” 1933, nr 10, s. 339.
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miejsce w Rzymie w 1928 r., wyniki swych badań, prowadzonych w 7 miastach Polski przy poparciu Polskiego
Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych, przedstawił
Roman Podoski. Sprawdzał szczegóły szwajcarskiego rozwiązania, zaprezentowanego w Como. Podkreślił, iż teoretyczne obliczanie różnic potencjałów między szynami
a ziemią możliwe jest tylko przy założeniu stałych wartości oporów przejściowych między szynami a ziemią. Natomiast takie założenie profesor uznał za niedopuszczalne, gdyż w konsekwencji musi prowadzić do zupełnie
fałszywych wniosków24.
Stanowisko Podoskiego doprowadziło do tego, iż
Międzynarodowy Związek Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Autobusowych zażądał od Międzynarodowej Komisji Mieszanej ponownego przestudiowania kwestii prądów błądzących i ich elektrolitycznego
oddziaływania. Utworzył też w swoim łonie osobną komisję, w której skład wszedł Podoski. Komisja ta miała
reprezentować interes związku w Komisji Mieszanej.
Gdy w 1928 r. w Paryżu odbył się kolejny kongres Międzynarodowego Komitetu Doradczego dla Telefonii Dalekosiężnej, przedstawiciele związku domagali się utworzenia rozbudowanej Komisji Mieszanej, która by
gruntownie zbadała problem prądów błądzących, uzupełniła wiedzę o najnowsze osiągnięcia naukowe, a dopiero potem przystąpiła ewentualnie do formułowania
konkretnych przepisów ochronnych na skalę międzynarodową odnoszących się do skutków elektrolitycznego
działania prądów błądzących. Międzynarodowy Komitet
Doradczy przychylił się do tego żądania i Komisja Mieszana została zreorganizowana w ten sposób, że udział
w niej mogli brać nie tylko przedstawiciele organizacji
międzynarodowych, ale także organizacji narodowych,
nie zrzeszonych w ruchu międzynarodowym25.
Komisja stworzona przez Międzynarodowy Związek
Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Auto-

busowych obradowała w 1929 r. w Paryżu. Po zapoznaniu się z przepisami z różnych krajów i przeanalizowaniu
podstaw naukowych nowo opracowywanych regulacji
prawnych, doszła do wniosku, że na obecnym etapie
stworzenie ścisłych przepisów międzynarodowych nie
jest możliwe, ponieważ nie są dostatecznie zbadane różne
czynniki wpływające na kierunek, natężenie i rozłożenie
w ziemi prądów błądzących oraz stopień ich oddziaływania na podziemne masy metalowe. Ponadto wiele krajów
nie miało jeszcze żadnych przepisów odnośnie do rozpatrywanego problemu, dlatego wspomniana Komisja
opracowała wstępny projekt ochrony przed elektrolitycznymi działaniami prądów błądzących. Jego głównym autorem był Roman Podoski, który zawarł w nim wyniki
swoich prac, badań i pomiarów dotyczących zarówno
wielkości oporów przejściowych między szynami a ziemią, jak i natężenia prądów błądzących w ziemi i w podziemnych przewodach metalowych. Jego wspomniane
już wystąpienie na XXII Kongresie Międzynarodwego
Związku Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Przedsiębiorstw Przewozów Publicznych Automobilowych, obradującym na przełomie czerwca i lipca 1930 r. w Warszawie, stało się, po drobnych zmianach, projektem Komisji.
Warto jeszcze nadmienić, iż komunikat Podoskiego wywołał międzynarodową dyskusję wśród specjalistów
i znawców tematu. Większość biorących udział w dyskusji poparła ustalenia Podoskiego26.
Komisja Międzynarodowego Związku Tramwajów,
Kolei Dojazdowych i Publicznych Przewozów Samochodowych Przedsiębiorstw Autobusowych kontynuowała
swoją działalność i na XXIII Międzynarodowym Kongresie obradującym od 26 czerwca do 4 lipca 1932 r.
w Hadze przedłożyła sprawozdanie o stanie prac nad
przepisami o prądach błądzących. Zawierało ono odpowiedź na zarzuty ze strony szwajcarskiej w stosunku do
twierdzeń Podoskiego oraz potwierdzało słuszność twier-

24 Tamże.
25 Tamże, s. 339–340.

26 Tamże s. 340; Przedmowa, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń metalowych..., s. 3–4.
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dzeń profesora z pamiętnego XXII Kongresu Warszawskiego27. Jednocześnie podtrzymano stanowisko, iż wydanie międzynarodowych przepisów szczegółowych
dotyczących prądów błądzących uważa się za przedwczesne i niepotrzebne. Uznano, iż sprawa prądów błądzących nie wymaga w ogóle normalizacji międzynarodowej. Państwa, które miały już wypracowane odnośne
przepisy najczęściej były z nich zadowolone i brak było
wystarczających przesłanek, aby je zmieniać. Natomiast
wskazówki ochrony od działań elektrolitycznych przyjęte
na XXII Kongresie w Warszawie uznano za wystarczającą
podstawę do opracowania dokładniejszych przepisów dla
krajów, które jeszcze ich nie posiadały, a miały zamiar je
wprowadzić28.
Długoletni międzynarodowy spór zakończył się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Ostatecznie
zwyciężył punkt widzenia R. Podoskiego, a międzynarodowe wskazówki ochrony od wpływu prądów błądzących
zostały oparte na tzw. zasadzie polskiej, zgodnie z którą
wartość trakcyjnej sieci powrotnej ocenia się na podstawie teoretycznie obliczonych spadków napięć w szynach,
a nie różnic potencjałów. Komitet Doradczy Telefonii
w Rzymie w 1937 r. i Oslo w 1938 r. przyznał także rację
przedstawicielom Związku Komunikacji z Romanem
Podoskim na czele29.
Ogólne wskazania oparte na pracy Podoskiego były
podstawą do opracowania i wydania w 1932 r. polskich
27 R. Podoski, Sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Kongresu
Międzynarodowego Związku Tramwajów, Kolei Dojazdowych i Publicznych Przewozów Samochodowych. Haga, 26 czerwca–4 lipca
1932 r., Warszawa 1932, s. 82. Zob. też J. Brzozowski, Sprawozdanie z ogólnokrajowego Zjazdu w sprawach komunikacji miejscowej,
odbytego w Warszawie w dniach 21–23 października 1932, „Dziennik Zarządu M. Łodzi” 1932, nr 48, s. 980. Podczas zjazdu warszawskiego prof. Podoski przedstawił obszerny referat z Kongresu
w Hadze, w którym streścił wszystkie zagadnienia będące wówczas
przedmiotem obrad.
28 R. Podoski, Prace nad międzynarodowymi przepisami..., s. 341.
29 Z. Figurzyński, Profesor dr inż. Roman Podoski. Wspomnienie
pośmiertne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej” 1955,

Wskazówek ochrony urządzeń metalowych znajdujących się
w ziemi od działania elektrolitycznego prądów błądzących30. Zanim do tego doszło, Polski Komitet Elektrotechniczny przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
powołał do życia Komitet Prądów Błądzących. Weszli do
niego przedstawiciele Ministerstwa Poczt i Telegrafów,
Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, Stowarzyszenia Teletechników Polskich,
Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych, Instytutu Wodociągowego i Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce. Prace Komisji Prądów Błądzących Stowarzyszenia Elektryków Polskich
opierały się na wstępnych wskazówkach międzynarodowych i były prowadzone oczywiście pod kierunkiem
prof. Romana Podoskiego31.
Polskie Wskazówki, oparte na zasadzie ograniczenia
teoretycznie obliczonych spadków napięć w szynach, zostały usystematyzowane w 9 paragrafach. Pierwszy mówi
o zakresie dokumentu. Mianowicie Wskazówki odnosiły
się do tramwajów lub kolei elektrycznych o prądzie stałym, używających szyn jako przewodnika. Nie dotyczyły
natomiast kolei i tramwajów, które nie wykorzystywały
szyn jako przewodnika (np. koleje bezszynowe, trolejbusy itp.), gdyż żadnych prądów do ziemi nie wysyłały. Jeżeli chodzi z kolei o prądy zmienne, to ich wpływ elektrolityczny był tak mały, że nie można było mówić o ich
szkodliwym działaniu. W wypadku kolei, która wykorzystywała częściowo prąd zmienny, a częściowo stały,

nr 16: „Elektryka” nr 10, s. 134–135; R. Podoski, Stan obecnych
badań..., s. 48, 50; tenże, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 278.
30 Wskazówki ochrony urządzeń metalowych znajdujących się w ziemi od działania elektrolitycznego prądów błądzących, Polskie Normy
Elektrotechniczne P.N.E. 27–1932, Warszawa 1932.
31 Przedmowa, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń metalowych...,
s. 3–4. Zob. też: Sylwetki zasłużonych elektryków. Prof. dr hab. Roman
Podoski (1873–1954), „Przegląd Elektrotechniczny” 1973, nr 8,
s. 376; R. Podoski, Stan obecnych badań..., s. 52.
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wskazówki odnosiły się tylko do tej części, gdzie w szynach płynął prąd stały32.
W drugim paragrafie stwierdzano, iż niemożliwe jest
zupełne usunięcie uszkodzeń przewodów metalowych
w ziemi. Wobec tego określono normę, zgodnie z którą
uszkodzenia są tak małe, że tylko w niewielkim stopniu
zmniejszały trwałość metali podziemnych. W celu zobrazowania wielkości uszkodzeń urządzeń metalowych przez
działanie prądów błądzących w miejscu wychodzenia
tego prądu z urządzenia do ziemi, wykorzystywano gęstość prądu w miejscu wychodzenia. Doprecyzowano tutaj, iż jeżeli średnia gęstość tego prądu obliczona dla całego roku nie dochodzi w żadnym punkcie wartości do 1
mlA na dm2, to nie potrzeba stosować żadnych dodatkowych środków ochronnych poza tymi, które są wyszczególnione w niniejszych Wskazówkach. W innym wypadku dobór właściwych środków ochronnych musiał być
zindywidualizowany i zależny od miejscowych warunków. Wspomniano także, iż jeżeli ruch tramwajowy lub
kolei elektrycznych trwał krócej niż 12 godzin na dobę
(tj. krócej niż normalnie, czyli 18–24 godzin na dobę),
możliwe było dopuszczenie większej gęstości prądu, gdyż
czas jego działania byłby odpowiednio mniejszy, a co za
tym idzie – także uszkodzenia mniejsze33.
W dalszym ciągu Wskazówek rozróżniono dwie strefy
przy budowie tramwajów lub kolei elektrycznych. Pierwsza z nich, tzw. miejska, położona była wewnątrz rozgałęzionej sieci przewodów metalowych lub innych podziemnych urządzeń metalowych i druga – podmiejska,
położona na zewnątrz strefy miejskiej. Istniała oczywiście
większa możliwość przedostawania się znacznych ilości
prądu do rozgałęzionej i gęstej sieci przewodów metalowych niż do przewodów pojedynczych, a w związku
z tym większe było niebezpieczeństwo uszkodzeń elektrolitycznych. Dlatego przepisy dla sieci kolejowych
32 Zakres działania Wskazówek, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń

metalowych..., s. 8–9.
33 Uszkodzenia i ich ograniczenia, [w:] tamże, s. 9–10.
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i tramwajowych w strefie pierwszej musiały być ostrzejsze, niż dla strefy drugiej, gdzie sieć była znacznie mniej
rozgałęziona i gdzie metalowych urządzeń podziemnych
było zdecydowanie mniej. W punkcie tym zaznacza się,
że jeśli sieć kablowa nie podchodzi do sieci szynowej
w żadnym miejscu na odległość mniejszą niż 50 m lub
jeśli podziemne urządzenia metalowe albo sieć rurowa
nie zbliżały się do sieci szynowej do 200 m, można założyć, że sieci te nie były narażone na uszkodzenia ze strony
prądów błądzących. W związku z tym żadne ograniczenia przy budowie takiej linii kolejowej lub tramwajowej
nie były potrzebne34.
Paragraf czwarty Wskazówek odnosił się do torów kolejowych jako przewodników. Główną przyczyną powstawania prądów błądzących były bowiem spadki napięcia w szynach i różnice potencjałów między różnymi
punktami szyn oraz ziemi przylegającej do szyn. Wysokość spadków napięcia w szynach przy danym natężeniu
prądu zależy od ich oporności. Dlatego mała oporność
torów była jednym z najważniejszych środków zmniejszania prądów błądzących. Nie można sformułować precyzyjnych przepisów co do przekroju szyny i oporności
właściwej stali szynowej, gdyż zależało to od wielu czynników, jak np.: gatunek stali, jej twardość, a profil szyny
– od natężenia ruchu czy obciążeń mechanicznych. Niezwykle ważne jest odpowiednie elektryczne połączenie
szyn na złączach, mające znaczny wpływ na opór sieci
torów. Nie wskazując konkretnych typów połączeń,
Wskazówki zalecały, aby zwiększenie oporności toru
przez złącza nie przekraczało 10% oporności toru, obliczonej z pominięciem złączy35.

34 Podział na strefy, [w:] tamże, s. 10–11. Zob. też. R. Podoski, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 279.

35 Tory kolejowe jako przewodniki, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń
metalowych..., s. 12–13.

Wielokrotnie już poruszana była kwestia spadku napięcia w szynach, będąca główną przyczyną powstawania
prądów błądzących. Wskazówki w piątym i szóstym paragrafie odnosiły się do spadków napięć w torach kolejowych i w przerwach tych torów. Mianowicie ograniczały
spadek napięcia w strefie miejskiej, obliczony teoretycznie przy założeniu równomiernego rozdzielenia średniego obciążenia, wynikającego z normalnego rozkładu jazdy oraz przy założeniu izolowanych od ziemi szyn, do
1 V na 1 km toru. Nie powinien jednakże przekraczać
między jakimikolwiek punktami całej sieci szynowej
w strefie miejskiej 2,5 V niezależnie od tego czy sieć była
rozgałęziona, czy nie. W strefie podmiejskiej natomiast
spadek napięcia może dla tamtejszych torów wynosić do
1 V na 1 km toru. Jeżeli ruch tramwajowy lub kolei elektrycznych trwał krócej niż 12 godzin na dobę, dopuszczalne były wyższe spadki napięć. W miejscach, gdzie
szyny mają przerwę ciągłości elektrycznej (np. mosty
zwodzone), winno się stosować specjalne łączniki, które
zapewniały dostateczną przewodność36.
Siódmy paragraf Wskazówek odnosił się do zasad budowy torów kolejowych. Wówczas, gdy sieć torów nie
wystarczała do odprowadzenia prądów bez przekroczenia
dopuszczalnych spadków napięcia, należało zastosować
izolowane od ziemi tzw. przewody powrotne. Musiały
być one izolowane, ponieważ w innym wypadku stanowiłyby po prostu przedłużenie torów, spadek napięcia
w nich sumowałby się ze spadkiem napięcia w szynach,
a same przewody mogłyby odgałęziać prądy do ziemi.
Najmniejszą odległością między skrajną szyną, a podziemnym urządzeniem metalowym powinien być 1 m.
Oporność szyn względem ziemi powinna być maksymalnie duża. Dlatego tak ważne było odpowiednie odwodnienie torowiska. Gdy trudno jest uzyskać właściwą

oporność, wówczas należy przez odpowiednie izolowanie
starać się ją zwiększyć37.
Skuteczne w walce ze szkodliwymi oddziaływaniami
prądów błądzących może być zwiększenie oporności drogi prądu przez podziemne przewody metalowe, co możliwe jest przez wbudowanie w nie złączy izolujących. Jednakże przy ich stosowaniu należy zachować szczególną
ostrożność. Jeśli np. złączy tych jest za mało albo są zbyt
krótkie, to na takim złączu może powstać różnica potencjałów wystarczająca, aby doprowadzić do ujścia prądu
z jednej strony złącza do ziemi i powrotu do przewodu
z drugiej, a w konsekwencji do miejscowego uszkodzenia. Należy pamiętać, aby zastosowanie złączy izolujących w rurach w jednym miejscu nie spowodowało liczniejszych uszkodzeń w innych punktach.
Stosowanie różnego rodzaju malowania, lakierowania
oraz doświadczenia z cienkimi owinięciami izolującymi
wykazały, iż nie są one odporne na wilgoć, a więc nasiąkają szybko wodą i tracą swe wartości izolacyjne. W konsekwencji przepuszczają prąd, pękają, a w ogołoconych
miejscach na małej powierzchni występują zwiększone
gęstości prądu, co potęguje uszkodzenia natury elektrolitycznej. Skuteczne może być natomiast wielowarstwowe
owijanie, np. jutą lub papierem smołowym, poza tym
odpowiednie pokostowanie albo też położenie chronionego przewodnika w rurze z materiałem źle przewodzącym, jak glina czy beton, wypełnionej smołą.
Także połączenia torów szynowych z podziemnymi
urządzeniami metalowymi ułożonymi w ziemi, czyli tzw.
drenowanie elektryczne, nie było wystarczającą ochroną
tych urządzeń. Profesor Podoski wielokrotnie zwracał na
to uwagę, ostrzegając przed szkodliwością takiego rozwiązania. Przez drenowanie tworzy się bowiem drugą,
równoległą do szyn drogę prądu, izolowaną gorzej od
ziemi niż szyny i o większej niż tory oporności. W ten

36 Spadki napięć w torach kolejowych, [w:] tamże, s. 13–17 oraz
Spadki napięć w przerwach torów kolejowych, [w:] tamże, s. 17. Zob.
też R. Podoski, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 279–281.

37 Zasady budowy torów kolejowych, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń metalowych..., s. 17–20. Zob. też R. Podoski, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 281–283.
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sposób wytworzony drugi przewodnik prądu odgałęział
do ziemi większe prądy niż te, które odgałęziały same
tory. Zwiększały się więc tym samym prądy błądzące, a co
za tym idzie – zagrożenie elektrolizą. Dodać jednak trzeba, iż Wskazówki dozwalały stosować drenowanie w szczególnych, dokładnie przebadanych wypadkach, kiedy istniała pewność, iż jest ono celowe i da pożądane wyniki,
nie pogarszając przy tym sytuacji w innych punktach.
Np. gdy w pobliżu torów umieszczony był tylko jeden
przewód rurowy, wówczas zastosowanie drenowania byłoby uzasadnione i mogłoby dać pozytywne wyniki38.
Ostatni punkt wskazówek odnosił się do pomiarów
kontrolnych. Każdego roku powinno się sprawdzać
oporność wszystkich złączy, znajdujących się na odcinkach torów, dla których obliczony średni spadek napięcia
przekracza 1 mV na 1 mb toru. Kontrolować co roku
należało także oporność wszystkich złączy na skrzyżowaniach oraz wszystkie złącza spawane, badając niebezpieczeństwo pęknięć. Natomiast co pięć lat należało mierzyć
oporność wszystkich pozostałych złączy i oczywiście wymieniać te złącza, które nie spełniały standardów określonych przepisami39.
Prof. Podoski nie miał wątpliwości, iż stosowanie się
do zaleceń Polskich Norm Energetycznych 27–1932
przyniesie wymierne rezultaty w postaci ochrony przed
poważnymi uszkodzeniami w sieciach kablowych i rurowych, a co za tym idzie – do znacznej oszczędności kosztów utrzymania podziemnych urządzeń metalowych40.
Drugą polską normą energetyczną, opracowaną pod
kierunkiem profesora Podoskiego były przepisy odnoszące się do oceny i badania silników trakcyjnych prądu stałego41. Podobnie jak kwestia prądów błądzących, zagadnienie silników trakcyjnych i ich mocy było przedmiotem
38 Ochrona urządzeń metalowych, ułożonych w ziemi, [w:] Wskazówki ochrony urządzeń metalowych..., s. 20–22.

39 Pomiary kontrolne, [w:] tamże, s. 22–23.
40 R. Podoski, Ochrona podziemnych urządzeń..., s. 22.
41 „Przepisy, oceny i badania silników trakcyjnych prądu stałego” opracowane wspólnie ze Związkiem Elektrotechników Czechosłowackich

30

Andrzej Synowiec

zainteresowań badawczych warszawskiego uczonego.
W latach 1926–1928 z ramienia Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Podoski intensywnie pracował nad pogłębieniem tej problematyki42.
Podoski mocno podkreślał, iż przy projektowaniu nowego przedsiębiorstwa trakcyjnego, tramwaju, kolei dojazdowej lub głównej, a także przy rozwijaniu już istniejącego, niezmiernie ważną kwestią jest dobór
odpowiednich silników. Używanie silników o zbyt dużej
mocy jest kosztowne, gdyż zwiększa zużycie energii. Natomiast zbyt słabe silniki za bardzo się nagrzewają, wskutek czego często się przepalają czy też ulegają różnym
innym uszkodzeniom. Obciążenie silników trakcyjnych
w czasie pracy jest bardzo zmienne. Ich moc ograniczona
jest przede wszystkim ich nagrzewaniem się. Temperatura poszczególnych części silnika nie może przekraczać
granic szkodliwych dla izolacji. Temperatura silnika zależy zarówno od obciążenia, jak i czasu danego obciążenia.
Wynika z tego, że silnik będzie mógł wykonywać inną
pracę przez krótki czas, a inną przez dłuższy, a jeszcze
inną stale przez czas nieokreślony. Dlatego rozróżniać należy moc czasową, np. jednogodzinną, i moc ciągłą (lub
stałą) oraz przeciążalność chwilową43.
Do połowy lat dwudziestych nie było jednolitych
przepisów międzynarodowych, które ściśle i jednoznacz(Elektrotechnický Skaz Československý), Polskie Normy Energetyczne
P.N.E. 37–1933, Warszawa 1933; wyd. II, Warszawa 1934.
42 B. Dubicki, Roman Podoski, „Życie Szkoły Wyższej” 1955, nr 2,
s. 96.
43 Część energii elektrycznej doprowadzonej do silnika zamienia się
w ciepło, które częściowo pochłania silnik, a następnie przez promieniowanie i konwekcję jest wydalane na zewnątrz. Straty, które
powstają w silniku prądu stałego, a więc wytworzone nim ciepło jest
w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu natężenia prądu. Od
wysokości napięcia straty cieplne nie są zależne. A więc, zauważa
Podoski, że moment obrotowy motorów trakcyjnych zależy jedynie od natężenia prądu, dlatego ważniejszym wydaje się określenie
nie mocy silnika, ale właśnie natężenia prądu, dla którego został on
skonstruowany. Zob. R. Podoski, W sprawie oznaczenia mocy silników trakcyjnych, „Przegląd Elektrotechniczny” 1925, nr 11, s. 165

nie określałyby moc silników. I dotyczyło to nie tylko
różnych krajów. Nawet różne wytwórnie dopuszczały
inne dozwolone temperatury, podawały też różne moce,
raz jednogodzinną, innym razem dwugodzinną albo też
stałą. Także mierzenie mocy odbywało się albo na wale
silnika, albo też na obwodzie kół pędnych itp. Nie dziwi
więc, że kwestia normalizacji silników trakcyjnych wymagała uporządkowania oraz określenia ich mocy zarówno przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną,
jak i przez Międzynarodowy Związek Tramwajów i Kolei
Dojazdowych.
W 1926 r. na Zjeździe Międzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej w Nowym Jorku przyjęto normy dla
dopuszczalnego nagrzewania się silników trakcyjnych
oraz ustalono, iż winno podawać się zarówno moc ciągłą,
jak i jednogodzinną44. Roman Podoski, co zostało już zasygnalizowane, takie rozwiązanie postulował wcześniej.
Na posiedzenie Komisji Silników Trakcyjnych Polskiego
Komitetu Elektrotechnicznego 6 maja 1926 r. zgłosił referat, w którym proponował, aby każdy silnik trakcyjny
posiadał cztery oznaczenia. Po pierwsze, winna być podawana moc stała (w kW przy określonych obrotach
i napięciu), czyli praca odniesiona do jednostki czasu,
jaką silnik może wykonywać bez przerwy przez dowolnie
długi czas bez zbyt dużego nagrzania, przy liczbie obrotów odpowiadających temu obciążeniu i tych warunkach
chłodzenia, dla jakich jest zbudowany. Po drugie, winno
się podawać moc godzinną (w kW przy określonych obrotach i napięciu), określoną dla tych samych warunków.
Po trzecie, należy podawać, zdaniem Podoskiego, największe dopuszczalne natężenie prądu w ciągu 1 minuty
oraz oporność elektryczną silnika (w omach) w stanie
ciepłym45. Wracając jeszcze do ustaleń nowojorskich, należy nadmienić, iż przyjęto ostatecznie, iż moc silników
oraz tenże, Moc silników trakcyjnych, „Przegląd Elektrotechniczny”
1927, nr 14, s. 267.
44 R. Podoski, Moc silników trakcyjnych..., s. 267.
45 Tenże, W sprawie oznaczenia mocy..., s. 166. Zob. też tenże, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 151–159.

należy zawsze mierzyć na wale silnika. Podoski podkreślał, iż dzięki temu ustaleniu, co mianowicie należy rozumieć przez pojęcie „mocy silnika”, możliwe stało się porównywanie ze sobą silników różnego pochodzenia46.
Jednak jedna ważna kwestia, którą szczególnie zainteresowane były przedsiębiorstwa trakcyjne, nie została
rozstrzygnięta. Chodziło mianowicie o dobór odpowiedniego dla przedsiębiorstwa silnika lub określenia, jaką
pracę może wykonać w eksploatacji silnik o danej mocy.
Dyskusję nad tą problematyką zapoczątkował w Międzynarodowym Związku Tramwajów i Kolei Dojazdowych
polski Związek Przedsiębiorstw i Kolei Dojazdowych.
Zreferowanie sprawy na XX Międzynarodowym Kongresie Związku Tramwajów w Barcelonie w 1926 r. powierzono R. Podoskiemu47. Uczony przedstawił też zagadnienie na odbywającym się w tym samym roku Zjeździe
Przedsiębiorstw Tramwajowych i Kolei Dojazdowych
w Polsce, kończąc swoje wystąpienie ośmioma wnioskami, które potem były wykorzystane przy ustalaniu polskich norm energetycznych odnoszących się do oceny
silników trakcyjnych prądu stałego48.
Przepisy oceny i badania silników trakcyjnych prądu stałego zostały ostatecznie zatwierdzone przez V Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich dnia
13 czerwca 1933 r. w Warszawie i w tymże roku opublikowane jako Polskie Normy Energetyczne P.N.E –1933.
Dokument zawierał trzynaście rozdziałów, do których
dołączono załącznik w postaci tablicy temperatur, które
nie powinny być przekraczane w trakcie pracy silnika
trakcyjnego.
W dwóch pierwszych rozdziałach sprecyzowano do
czego odnoszą się wydane przepisy oraz zdefiniowano
podstawowe pojęcia. Zakres wydanych przepisów odno46 Tenże, Moc silników trakcyjnych..., s. 267.
47 Sprawozdanie z Kongresu, zob. A. Kühn, XX Kongres Międzynarodowy w Barcelonie w dniach 10–16 października 1926 r. w sprawach
tramwajów, kolei dojazdowych i komunikacji autobusowej, Warszawa
1927.
48 R. Podoski, Moc silników trakcyjnych..., s. 274–276.
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sił się do silników trakcyjnych prądu stałego (tramwaje,
koleje, trolejbusy, elektrobusy) z wyłączeniem silników
lokomotyw kopalnianych i silników o mocy jednogodzinnej mniejszej od 15 kW49. Dodano także, iż normy
nie odnoszą się również do tzw. silników szeregowo-bocznikowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż silniki te pozostawały w orbicie zainteresowań prof. Podoskiego. Zastosowanie ich do celów kolejowych, jak pisał
Podoski, natrafiało jeszcze na liczne trudności, dlatego
w trakcji elektrycznej w większości wypadków stosowane
były tzw. silniki szeregowe50.
Drugi rozdział określał zasadnicze pojęcia, takie jak:
silnik trakcyjny, części składowe silnika, znamiona silni49 I. Zakres ważności, [w:] Przepisy, oceny i badania silników trakcyjnych..., s. 5.

50 W trakcji elektrycznej wykorzystywano głównie silniki szerego-

we, w których liczba obrotów zmieniała się w znaczny sposób wraz
ze zmianą obciążenia. Z powodu swej prostoty były znacznie częściej
wykorzystywane od silników bocznikowych, w których liczba obrotów zmienia się nieznacznie ze zmianą obciążenia. Silniki szeregowo-bocznikowe stanowiły grupę pośrednią i w zależności od liczby
zwojów szeregowych i bocznikowych zbliżały się do pierwszej lub
drugiej wymienionej grupy silników. Profesor Podoski wśród zalet
silników szeregowych wymieniał: wielki moment rozruchu, całkowitą niezależność momentu obrotowego od napięcia, a co za tym
idzie – zapewnienie szybkiego ruszania nawet przy dużych spadkach
napięcia sieciowego, samoregulację pobranej mocy (ponieważ wraz
ze wzrostem prądu i momentu obrotowego maleje prędkość) oraz
mocną budowę samego silnika. Wszystkie te zalety przeważają nad
wadami, tj. trudnościami w odzyskiwaniu energii przy hamowaniu oraz stratami w opornikach przy rozruchu. Silnik bocznikowy
natomiast pozwala łatwiej na odzysk energii, jego moment obrotu
nie jest tak całkowicie niezależny od napięcia, gdyż ze zmniejszaniem się napięcia, i wzbudzenie i pole magnetyczne maleją. Także
jego uzwojenia wzbudzające są bardziej delikatne i charakteryzują
się znacznym współczynnikiem samoindukcji, której skutki uważano za niebezpieczne. Jeśli chodzi o trudności z wykorzystaniem
silników szeregowo-bocznikowych, prof. Podoski zwracał uwagę na
mniej korzystny stosunek sił pociągowych, niezbędny przy pełnym
i słabym wzbudzeniu. Wśród wad tych silników wymieniał także
ich większą wagę i trudniejszą budowę oraz bardziej skomplikowane łączenie silników ze sobą oraz takież urządzenia rozrządcze. Zob.
R. Podoski, Silniki szeregowo-bocznikowe w trakcji elektrycznej,
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ka, pojęcie mocy silnika, jego sprawność, zmienność liczby obrotów w silnikach, rodzaje wzbudzenia i budowa
silnika51. Warto szczególnie przyjrzeć się definicji mocy
silnika, co do której pomiaru przez długi czas nie było
zgodności wśród fachowców. Moc silnika trakcyjnego
zdefiniowano jako moc mechaniczną na wale samego silnika, wyrażoną w kW. Jest to moc oddawana przez silnik,
którą odróżnić należy od mocy pobieranej przez silnik,
czyli mocy elektrycznej na zaciskach silnika. Za część
składową silnika nie została natomiast uznana przekładnia zębata, przenosząca pracę silnika na oś pędną wozu,
nawet wówczas, gdy jej łożyska tworzą z silnikiem konstrukcyjną całość. Dlatego przy pomiarze mocy silnika
nie powinny być uwzględniane straty w przekładni zębatej52. Kwestie związane z mocą silnika precyzuje rozdział
czwarty, w którym wyszczególniono pracę praktyczną
(tzw. pracę trakcyjną) i pracę znamionową. Ta pierwsza
moc oddawana przez silnik podlega częstym wahaniom
i nierzadko silnik krócej lub dłużej pracuje przy obciążeniu przekraczającym jego moc znamionową. Odtworzenie tej pracy przy próbnym biegu jest prawie niemożliwe, dlatego jako podstawę do ocen i porównywania
silników przyjmuje się tzw. pracę znamionową ciągłą
(oznaczoną symbolem C) oraz pracę znamionową dorywczą (symbol D). W tym punkcie przepisy precyzują,
iż jako moc silnika trakcyjnego przyjmować należy moc
dorywczą jednogodzinną53
Rozdział trzeci zawiera kwestie natury ogólnej, jak:
gwarancja, ograniczenia co do miejsca pracy i temperatury, ogólne warunki prób silnika i położenie szczotek.
Piąta część norm odnosi się do grzania się silników. Wyjaśnia pojęcie przyrostu temperatury danej części silnika,
określa warunki próby nagrzewania (próby cieplnej) oraz
„Przegląd Elektrotechniczny” 1931, nr 2, s. 33–43 oraz tenże, Trakcja elektryczna..., t. 1, s. 85–87.
51 II. Określenie pojęć, [w:] Przepisy, oceny i badania silników trakcyjnych..., s. 5–7.
52 Tamże, s. 5.
53 IV. Rodzaje pracy znamionowej, [w:] tamże, s. 9.

podaje sposoby pomiaru temperatury – termometrowy
i oporowy wraz z uwagami dotyczącymi pomiaru temperatury silnika oraz powietrza chłodzącego. W rozdziale
tym zaprezentowane zostały także różnorodne materiały
izolacyjne54.
Następne części odnoszą się do próby mechanicznej
silnika, próby komutacji oraz przedstawiają warunki
próby wytrzymałości izolacji55. Sporo miejsca dokument
poświęca kwestii sprawności i strat silników trakcyjnych
prądu stałego. Sprawność wyznaczać można na 3 sposoby. Sposób bezpośredni zakłada pomiar jednoczesny
mocy pobranej i oddanej. Drugi sposób – pomiar strat
ogólnych – przewiduje jednoczesny pomiar sumy wszystkich strat. I wreszcie trzeci sposób – strat poszczególnych
– który uważa się za podstawową metodę wyznaczania
sprawności silników, zakłada pomiar, obliczenie i szacunek strat poszczególnych. Dalej zamieszczono sposoby
obliczania sprawności, warunki pomiarów wraz z ogólnymi uwagami. Wyznaczając sprawność, koniecznie należy uwzględnić straty w urządzeniach pomocniczych.
Wyszczególniono następujące straty: jałowe, obciążeniowe i wzbudzenia. Do pierwszych zaliczono: straty w żelazie i izolacji, straty tarciowe w łożyskach silnika oraz
szczotek o komutator i straty przewietrzania. Do strat
obciążeniowych zalicza się: straty oporowe w obwodach
i uzwojeniach, przez które płynie prąd obciążeniowy,
straty przejściowe na szczotkach oraz straty dodatkowe,
powstające na skutek nierównomiernego rozkładu prądu
w przewodach i strumienia w żelazie oraz straty komutacyjne. Natomiast straty wzbudzenia to straty oporowe
w uzwojeniach wzbudzających bocznikowych56.
Punkt dziesiąty polskich norm odnośnie do silników
trakcyjnych prądu stałego wyszczególnia, jak powinny
54 III. Sprawy ogólne, [w:] tamże, s. 7–9; V. Grzanie się silników,
tamże, s. 9–15.

55 VI. Próba mechaniczna, [w:] tamże, s. 15; VII. Próba komutacji,

[w:] tamże, s. 15–17 oraz VIII. Wytrzymałość izolacji, [w:] tamże,
s. 17.
56 IX. Sprawność i straty, [w:] tamże, s. 17–21.

wyglądać, i jakie informacje powinna zawierać tabliczka
firmowa i tabliczka znamionowa silnika, którą należy
umieszczać w taki sposób, aby była dobrze widoczna
podczas pracy silnika. Zawiera bowiem tak istotne informacje, jak: znak przepisów, którym odpowiada silnik,
typ lub numer katalogowy, rodzaj prądu i zastosowania,
napięcie robocze sieci, napięcie znamionowe, moc znamionową, liczbę obrotów znamionową i natężenie prądu
znamionowe dla pracy znamionowej dorywczej jednogodzinnej, napięcie znamionowe, moc znamionową, liczbę
obrotów znamionową i natężenie prądu znamionowe dla
pracy znamionowej ciągłej, najwyższą temperaturę otoczenia (w wypadku, gdy przekracza 40ºC) a także dla
silników do pracy z osłabionym polem dopuszczalny stopień osłabienia w procentach oraz dla silników z wzbudzeniem bocznikowym napięcie znamionowe wzbudzenia, jeśli różni się ono od napięcia znamionowego
silnika57.
Przepisy precyzują również tzw. napięcia normalne, tj.
robocze (nominalne) napięcia sieci trakcyjnej prądu stałego uznane za normalne, oraz zakres wahań, jakim napięcie sieciowe może podlegać. Podano również tolerancję, czyli największe dopuszczalne odstępstwa wartości
stwierdzonej (pomierzonej lub obliczonej) od wartości
gwarantowanej. Tolerancja ma pokrywać niedokładności
występujące w pomiarze oraz wykonaniu. Dokument zamykają tzw. krzywe charakterystyczne silnika i wozu silnikowego oraz załącznik z tablicą temperatur, których
nie powinno się przekraczać podczas pracy trakcyjnej
silnika58.
Opracowanie pod kierunkiem prof. Podoskiego
i opublikowanie Przepisów oceny i badania silników trakcyjnych prądu stałego nie oznaczało oczywiście końca zainteresowania tą problematyką przez warszawskiego
57 X. Tabliczka firmowa i znamionowa, [w:] tamże, s. 22.
58 XI. Napięcia normalne, [w:] tamże, s. 22–23; XII. Tolerancje, [w:]

tamże, s. 23; XIII. Krzywe charakterystyczne, [w:] tamże, s. 24–25;
Załącznik, [w:] tamże, s. 25.
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uczonego. Do wybuchu II wojny światowej brał z ramienia Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego aktywny
udział w pracach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (C.E.I.). Podoski uczestniczył w obradach
Komitetu 9 Sprzętu Trakcyjnego C.E.I., na których poruszał niejednokrotnie kwestie dotyczące silników trakcyjnych. Szczegóły tych spotkań profesor Podoski relacjonował na łamach „Przeglądu Elektrotechnicznego”59.
Przedstawione powyżej zagadnienia stanowią zaledwie mały wycinek z przebogatego dorobku naukowego
profesora Romana Podoskiego. Są jednakże świadectwem żywotności polskiej myśli technicznej w okresie
międzywojennym. Pomimo trudnych warunków rozwojowych, dzięki pracowitości i ofiarności takich ludzi jak
profesor Roman Podoski, myśl ta nie pozostawała w tyle
za najnowszymi, europejskimi i światowymi trendami
cywilizacyjnymi, przynajmniej jeżeli chodzi o wyszczególnioną w tym artykule problematykę kolejową.

59 R. Podoski, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Sprawozdanie z obrad Komitetu 9 Sprzętu Trakcyjnego CEI w Brukseli w dn.
24, 26 i 27 czerwca 1935 r., „Przegląd Elektrotechniczny” 1936,
nr 3, s. 69–71; tenże, Komitet Nr 9 Trakcji Elektrycznej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, „Przegląd Elektrotechniczny”
1938, nr 1, s. 20–21; tenże, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (CEI). XII. Komitet 9. Sprzęt Elektrotrakcyjny, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, nr 3, s. 72–75.
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Dawid Keller (Rybnik)
Państwo a przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe (zagadnienia wstępne): dyskusje o funkcjonowaniu skomercjalizowanego przedsiębiorstwa (1924–
1939)1
Po fiasku pierwszej próby komercjalizacji polskich
kolei (rozporządzeniem prezydenta z 28 grudnia 1924 r.
wydanym na podstawie uchwały Rady Ministrów z 22
grudnia tr. i postanowień ustawy z 12 czerwca 1924 r.
O zakresie działalności Ministra Kolei Żelaznych i organizacji urzędów kolejowych2, w której art. 3 zalecał funkcjo
nowanie kolei w Polsce w formie przedsiębiorstwa pań
stwowego na podstawie samodzielnego budżetu) do
zagadnienia tego powrócono po przewrocie majowym
(politycznie) i po ujednoliceniu administracyjnym3. Pró
ba z 1924 r. była jedyną wówczas formą wyodrębnienia
spraw kolejowych4. Pobieżna analiza treści tego aktu
wskazuje na spore różnice zarówno w stosunku do kolej
nego dokumentu z 1926 r., jak i jego późniejszej noweli
zacji. Jak to zostanie wykazane, sam dokument był jed
nak przykładem dość ciekawej koncepcji. Nowemu
przedsiębiorstwu powierzono zatem eksploatację kolei
oraz zarząd majątkiem Skarbu Państwa potrzebnym do
realizacji tego zadania. Zwierzchni nadzór sprawował
nad PKP minister kolei. Przedsiębiorstwo uzyskiwało
uprawnienie do przejmowania w zarząd również nowych
linii kolejowych oraz tych linii prywatnych, które znaj

1 Prezentowany tekst stanowi fragment pierwszego rozdziału mojej

pracy doktorskiej pt. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939, Lublin 2010.
2 J. Gieysztor, Prawo kolejowe i taryfy, Warszawa 1928, s. 16–18.
3 Szerzej na ten temat: M. Jarząbek, D. Keller, Rozdział wprowadzający, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012, s. 38.
4 DzU RP 1924, nr 57, poz. 580. J.G., Przedsiębiorstwo Polskich
Kolei Państwowych, „Przemysł i Handel” 1925, nr 3.

dowały się pod zarządem państwowym5. Zachowano
jednocześnie prawo ministra do wyłączenia pewnych od
cinków z tych postanowień.
PKP otrzymało prawo administrowania wszystkimi
liniami na terenie Polski wraz z przynależną do nich in
frastrukturą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
(w tym wydawanego przez ministra kolei). Było jednakże
samodzielną jednostką gospodarczą upoważnioną do za
ciągania zobowiązań w granicach normalnych docho
dów. Na tym podstawowym poziomie ograniczono moż
liwości zaciągania kredytów. Jednocześnie należy
zauważyć, iż forma tego przedsiębiorstwa była na wskroś
nowoczesna, gdyż rozdzielała funkcje nadzorcy prawne
go kolei w Polsce (rozumianego jako zwierzchnika
wszystkich przedsiębiorstw kolejowych i regulatora bez
pieczeństwa – czyli ministra kolei) oraz eksploatacyjne.
W kwestiach finansowych rozporządzenie dodawało, że
subsydiarną odpowiedzialność ponosi za przedsiębior
stwo Skarb Państwa. PKP miało przejąć wszelkie prawa
i obowiązki wynikające z eksploatacji linii prowadzonych
dotychczas przez państwo.
Finanse przedsiębiorstwa miały się bilansować. To
główne założenie przewidywało (nierealne w ówczesnej
sytuacji finansowej państwa) wyrównanie kosztów i do
chodów kolei. W praktyce musiało to spowodować dra
matyczny wzrost stawek taryf, co groziło problemami
społecznymi (lub podobnie znaczące dopłaty z budżetu
państwa co wykluczałoby ideę komercjalizacji). PKP
5 Informacja o liniach kolejowych znajdujących się pod koniec
omawianego okresu w zarządzie państwowym: Kapitał państwowy
w spółkach prawa handlowego u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale
mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/1938, wstęp i oprac. J. Gołę
biowski, Kraków 2004, s. 25, 282–321. Por. też: H.K. Hendrik
son, Interwencja państwa w zakresie komunikacji, Warszawa 1938;
Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za drugie trzechlecie od
kwietnia 1925 r. do marca 1928 r., oprac. Z. Jasiński, S. Rybicki,
B. Chodkiewicz, Warszawa 1928, s. 43–44 (informacja o koncepcji
wyodrębnienia podległych DOKP Kierownictw eksploatacji kolei
lokalnych na terenie Małopolski).
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było zobligowane do przedstawienia planów i sprawoz
dań (w skali roku) do zatwierdzenia przez ministra kolei
w porozumieniu z ministrem skarbu. Zadeklarowano, że
wszelkie świadczenia na rzecz państwa (rozumiane jako
co najmniej przewóz wojsk – tutaj stosować miano od
rębne regulacje w porozumieniu z ministrem spraw woj
skowych, być może również dyskusji mogły podlegać
zniżki dla urzędników państwowych) winny były być
normalnie przez państwo regulowane. Wszelkie ulgi
udzielane przez przedsiębiorstwo nie mogły naruszyć
równowagi finansowej (bez deficytu) PKP.
Gospodarkę finansową PKP podzielono na pięć fun
duszy: obrotowy, zapasowy, melioracyjny, emerytalny
i inwestycyjny. Pierwszy z nich tworzyły zapasy materia
łowe i gotówkowe i był on podstawą do funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Materiały zużyte ujmowane były
w rozliczeniu rocznym po stronie kosztów. Ustalono
również górną granicę funduszu na 1 km długości linii
kolejowych głównych6 – na sumę 10 tys. zł.
Fundusz zapasowy stanowiło ½% od dochodu eks
ploatacyjnego brutto przedsiębiorstwa. Nie mógł on
przekroczyć (przy zachowaniu takiej samej jak poprzed
nio miary) 500 zł. Fundusz ten miał być przeznaczony do
regulowania wydatków nitp.wych a wynikających z klęsk
żywiołowych, wypadków it.p. Zasadniczo kwoty tworzą
ce fundusz miały być ulokowane w miejscach lub
środkach wskazanych przez ministra skarbu, a dyspono
wanie nim wymagało zgody ministra kolei. Wspomniana
norma wysokości funduszu zapasowego była nieprzekra

6 Zmiany w klasyfikacji linii kolejowych (np.): Dziennik Urzędo
wy Ministerstwa Komunikacji (wcześniej: Kolei) (dalej:DzUrz MK)
1934, nr 6, poz. 35; DzUrz MK 1935, nr 28, poz. 146; DzUrz
MK 1935, nr 38, poz. 202. Por. T. Bissaga, Geografia kolejowa Polski, Warszawa 1938, s. 108–116. Tam klasyfikacja na linie pierw
szorzędne (rozumiane jako główne) i mniejszego znaczenia (drugoi trzeciorzędne). Ostatni opublikowany w okresie międzywojennym
wykaz linii z podziałem na kategorie: DzUrz MK 1938, nr 18, poz.
180.
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czalna, a w chwili jej osiągnięcia wstrzymywano nalicza
nie podstawy jego wymiaru.
Fundusz melioracyjny miało tworzyć 2% dochodu
eksploatacyjnego brutto przedsiębiorstwa. Środki na nim
zgromadzone znajdowały się na wyodrębnionym koncie
Skarbu Państwa, stanowiącym depozyt PKP i mogły zo
stać wykorzystane dla celów remontów bieżących infra
struktury kolejowej (pod warunkiem jej jednoczesnego
unowocześnienia). Podczas przedkładania ministrowi
kolei rocznego preliminarza budżetowego Generalna
Dyrekcja Kolei Państwowych przekazywać miała rów
nież do zatwierdzenia wykaz takich robót.
Fundusz emerytalny stanowiły składki pracowników
oraz dopłata przedsiębiorstwa. Szczegółowe postanowie
nia w tej sprawie zostały odesłane do przyszłego rozpo
rządzenia Rady Ministrów.
Fundusz inwestycyjny stanowiły kwoty pozyskane
przez państwo w formie długoterminowych pożyczek
i przekazywane do dyspozycji PKP. Służyć on miał do
budowy nowych linii kolejowych, dworców i innych ele
mentów infrastruktury. Procenty i inne opłaty związane
z kredytami pokrywało przedsiębiorstwo. Istniała rów
nież teoretyczna możliwość tworzenia kolejnych fundu
szy po uzyskaniu zgody ministra kolei i ministra skarbu.
Zdefiniowano również pojęcie czystego zysku przed
siębiorstwa oraz upoważniono do wypłaty jednorazowej
nagrody dla pracowników, którzy przyczynili się do osią
gnięcia zwiększonej wartości czystego zysku. Rozporzą
dzenie wskazywało również sposób obliczenia owego
funduszu nagród.
Sporym mankamentem tego rozporządzenia było
ograniczenie stosowania wspomnianego czystego zysku.
Mógł on być wyłącznie przelany na konto Skarbu Pań
stwa. Nie zachęcało to zatem do jego osiągania w przy
szłości i mogło być jednym z powodów niepowodzenia
tej reformy.
Organami przedsiębiorstwa (upoważnionymi do
sprawowania zarządu nad nim oraz nadzoru nad jego

pracownikami i wprowadzenia pragmatyki służbowej)
były Generalna Dyrekcja Polskich Kolei Państwowych
w Warszawie oraz Dyrekcje Polskich Kolei Państwowych
na obszarze kraju. Na czele Generalnej Dyrekcji (GD)
stał Generalny Dyrektor, którego na wniosek ministra
kolei zatwierdzał prezydent. Był on odpowiedzialny sa
modzielnie za swoją pracę przed ministrem, mając jed
nak duże uprawnienia. Ustrój organów PKP i wzajemne
relacje do ministra kolei miał przynieść statut państwo
wego zarządu kolejowego. Jego wydanie przewidywała
ustawa o zakresie działania ministra kolei i organizacji
urzędów kolejowych7.
Osoby dotychczas zatrudnione w polskim kolejnic
twie otrzymały prawo dwumiesięcznej decyzji w związku
z pozostaniem w przedsiębiorstwie. W przypadku ich re
zygnacji obowiązywać ich miały przepisy ustawy o za
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy państwowych
i urzędników wojskowych. Do czasu wejścia w życie
ustawy o pragmatyce obowiązywały dotychczasowe prze
pisy pracownicze. Nie dotyczyło to jednak Generalnego
Dyrektora i Dyrektorów Kolei mianowanych przez mi
nistra. Do przyszłego rozporządzenia ministra kolei od
syłano również w sprawie norm wynagrodzenia pracow
ników przedsiębiorstwa. Zaplanowano także stworzenie
odrębnej kasy emerytalnej dla pracowników PKP, przy
zachowaniu pełni praw nabytych. W przypadku emery
tów i wdów po nich, obowiązki spłaty zobowiązań eme
rytalnych przejmowało państwo.
Rozporządzenie wchodziło co prawda w życie z dniem
wydania, jednakże zawierało delegację dla ministra kolei
do wydania (w porozumieniu z ministrem skarbu) odręb
nego rozporządzenia rozpoczynającego działalność PKP8.
Omówiony przepis stanowił ciekawy przykład próby
stworzenia dość samodzielnego przedsiębiorstwa eksplo

atacji kolei. Niestety był on zbyt ogólny, zbyt słabo wy
odrębniał budżet PKP z budżetu państwa (negatywne
konsekwencje dla gospodarki osłabionego wojną przed
siębiorstwa mogło przynieść przekazywanie czystego zy
sku do budżetu) i nie zawierał praktycznie żadnych
szczegółów organizacyjnych. Faktycznie niemal jedno
cześnie organizowano nowy system dyrekcji kolei pań
stwowych, a zatem można sądzić, że przygotowywano
podstawy przyszłego funkcjonowania PKP. Ciekawym
i logicznym pomysłem, co już zostało podkreślone, było
wydzielenie Generalnej Dyrekcji. Dzięki temu tworzono
pośredni stopień pomiędzy ministerstwem a dyrekcjami
kolei. Mogło to przyczynić się do większej samodzielno
ści przyszłego PKP. Za omówionym aktem prawnym nie
poszły jednak w zasadzie rozporządzenia wykonawcze,
a samo rozporządzenie zostało 22 lipca 1925 r. zniesio
ne9. Na początku stycznia 1925 r. posłowie PSL Wyzwo
lenie, PPS, NPR i ChD złożyli bowiem wniosek o unie
ważnienie rozporządzenia z grudnia 1924 r. Jako
przyczynę wycofania się z reform podawano obawy o za
ciąganie zobowiązań przez PKP i obciążanie majątku
państwa, co mogłoby naruszać postanowienia konstytu
cji10. Wśród innych przyczyn niepowodzenia tej koncep
cji wymieniano współcześnie zastrzeżenia ugrupowań
prawicowych do zbyt słabego, ich zdaniem, wyodrębnie
nia kolei z ministerstwa oraz ugrupowań lewicowych
głoszących odwrotność tej tezy. Jednocześnie wysuwano
argumenty troski o prawa pracowników nowego przedsię
biorstwa (zresztą ponawiane w kolejnych latach – kwe
stia pragmatyki)11.
Ustawę z grudnia 1924 r. skomentowali również inży
nierowie kolejowi. Zwracając uwagę na pojawiające się

7 DzU RP 1924, nr 57, poz. 580.
8 DzU RP 1924, nr 116, poz. 1034. Por. też dyskusja o ówczesnej

Szczecin 1982, s. 76. Sprawozdanie stenograficzne z 240. posiedze
nia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 1925 r., łam 7.
11 A. Chełmoński, Komercjalizacja Polskich Kolei Państwowych jako
zagadnienie prawne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz
ny” 1927, z. 1, s. 34–35.

próbie komercjalizacji kolei: W. Roszkowski, Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach
1918–1924, Warszawa 1982, s. 90–93.

9 DzU RP 1925, nr 86, poz. 589.
10 E. Brzosko, Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939,
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w Europie tendencje do wprowadzania podobnych roz
wiązań, zauważyli, że polskie rozporządzenie ma charak
ter jedynie ogólny, w dużej mierze odwołujący się do
konieczności wydania odpowiednich aktów prawnych.
Odnotowali brak organu w rodzaju Rady Nadzorczej,
który przyniósłby głębsze upodobnienie do przedsię
biorstw handlowych i dałby większą samodzielność go
spodarczą. Skrytykowano zbyt niską sumę odliczeń na
amortyzację kapitału zakładowego. Pochwalono zapis
o udziale w zyskach PKP jego pracowników, krytykując
jednak szczegółowe warunki tego udziału. Negatywnie
oceniono również podstawowy chyba błąd tych założeń,
czyli zasilanie budżetu państwa zyskami z eksploatacji
kolei. Podkreślano, że dochody z kolei winny służyć po
prawie sytuacji kolei, a nie rozwiązywaniu problemów
finansowych państwa. Autorzy opinii mieli świadomość,
że z powodu braku wydania licznych wykonawczych ak
tów prawnych faktyczne wejście w życie tego aktu zosta
nie przesunięte w bliżej nieokreśloną przyszłość12.
Koncepcja rozwiązania problemu poprzez powołanie
przedsiębiorstwa państwowego była jednak kontynu
owana i znalazła swoje odzwierciedlenie w rozporządze
niu prezydenta (wydanym z mocą ustawy13), ponownie
powołującym PKP (24 września 1926 r.14). Podobnie jak
12 Artykuł wstępny, „Inżynier Kolejowy” 1925, nr 2.
13 O tym czy nowela sierpniowa upoważniała do wydania takiego

rozporządzenia: A. Chełmoński, Komercjalizacja..., s. 37–39. Sze
rzej na temat rozporządzeń prezydenta wydawanych z mocą ustawy:
R. Kraczkowski, Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą
ustawy w latach 1926-1935, Warszawa 2007.
14 DzU RP, 1926, nr 97, poz. 568. Ustawę nazwano nawet cudem
kolejowym, por. S. Kruszewski, Komercjalizacja kolei, [w:] Zagadnienia gospodarcze Polski współczesnej, Warszawa 1928, s. 178. Krótkie
omówienie: S. Łapa, Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929, Łódź 2002, s. 208–209. Tam również informa
cje o zastrzeżeniach prawnych zgłoszonych do tej ustawy (już po
jej wydaniu) przez Wydział Prawny. Według jednej z interpretacji
przepis ten nie wszedł w życie a zatem PKP nie zmieniły swojego
statusu prawnego – S.Z. Szyszkowski, Zagadnienie komercjalizacji
przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1930, s. 95; B. Hełczyński,
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych na tle polskich przepi-
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poprzednio, przepis ten nie wszedł pierwotnie w życie
(lub też, inaczej mówiąc, jego wejście w życie zostało po
twierdzone dopiero kilka lat później wyrokiem sądo
wym), rozpoczęto sądową batalię o uznanie jego ważno
ści (według ministra komunikacji Alfonsa Kühna cały
okres pomiędzy rokiem 1926 a 1930 wykorzystano na
inwentaryzację majątku przedsiębiorstwa i przygotowy
wanie do jego wyodrębnienia15) i 29 litp.da 1930 r. uka
zała się jego duża nowelizacja16. Pomimo tego, w dalszym
ciągu brakowało wielu przepisów wykonawczych, przez
sów prawnych, Warszawa 1929, s. 34. Tutaj autor podaje informację
o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia–15 lutego 1929 r.,
w którym stwierdzono, że PKP posiada osobowość prawną pomimo
faktycznego nie wprowadzenia w życie dekretu. W pracy tej również
szerokie omówienie samego zagadnienia komercjalizacji. E. Brzosko,
Rozwój transportu..., s. 74–78; W. Marcoń, Unifikacja województwa
śląskiego z II Rzecząpospolitą, Toruń 2007, s. 117. Por. J. Gieysztor,
Prawo kolejowe i taryfy, Warszawa 1928, s. 24; tenże, Prawo i taryfy
kolejowe, wyd. 2, Warszawa 1935, s. 34–35. Zwraca uwagę infor
macja, że rozporządzenia z 1926 r. nie wprowadzono w życie dla
przyczyn rozmaitych. Jednocześnie autor jednoznacznie opowiada się
za powstaniem Generalnej Dyrekcji jako warunku koniecznego dla
praktycznej realizacji komercjalizacji PKP.
15 Sprawozdanie stenograficzne z 45. Posiedzenia Sejmu Rzeczypo
spolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 19. Kłóci się to
z treścią dekretu z 1926 r., gdzie nie ma informacji o przeprowadze
niu takiej inwentaryzacji, zatem sam taki proces nie miał podstaw
prawnych. Inną sprawą pozostaje jednak sporządzanie w 1927 r.
opisów ekonomicznych poszczególnych dyrekcji (np. krakowskiej:
Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie (da
lej: DzZ DKP Kraków) 1927, nr 33). Por. też wyniki prac z końca
omawianego okresu: S. Offenberg, Oszacowanie majątku Polskich
Kolei Państwowych, „Inżynier Kolejowy” 1938, nr 1. Inwentaryzację
prowadził od końca 1927 r. Referat Inwentaryzacyjny przy Depar
tamencie V Ministerstwa Komunikacji. Podaje się stan inwentaryza
cyjny na dzień 1 stycznia 1929 r. (I. Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 1935-1939, [w:] Kolejnictwo
w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej, t. 1,
cz. 1: Opracowania i dokumenty, red. A. Wesołowski, N. Bujniewicz,
Warszawa 2011, s. 53).
16 DzU RP, 1930, nr 82, poz. 641; tekst jednolity: DzU RP, 1930,
nr 89, poz. 705; Przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”, „Inży
nier Kolejowy” 1931, nr 1.

co PKP nie mogły do końca samodzielnie funkcjonować.
Dopiero w 1932 r. ukazało się pierwsze rozporządzenie
ministra komunikacji w tej sprawie. Wydaje się, że od
tego momentu można uznać sprawę komercjalizacji (autonomizacji17) kolei w Polsce za (częściowo przynajmniej)
zamkniętą.
Rozporządzenie powołujące PKP było krótkie i dość
ogólne. Dotyczy to zwłaszcza jego pierwszej wersji.
Zmiany wprowadzone po wyroku Sądu Najwyższego18,
jak to zostanie przedstawione, porządkowały część nieja
sności. Konstrukcja rozporządzenia wskazywała jednak
na znaczną rolę pozaustawowych rozstrzygnięć, do któ
rych upoważniony był minister komunikacji (w porozu
mieniu z odpowiednimi innymi ministrami). W tej sytu
acji ostateczny kształt, który miało (nawet w oparciu
o ten akt) przyjąć przedsiębiorstwo, mógł dość znacząco
różnić się od pierwotnych założeń. W dalszej części po
staram się wskazać te niebezpieczeństwa. Rozporządzenie
podzielone było na trzy rozdziały. Pierwszy z nich oma
wiał nazwę, siedzibę i zakres działania przedsiębiorstwa
i był zaczątkiem kontrowersji. W pierwszej wersji
(1926 r.) przewidziano przekazanie do uprawnień przed
siębiorstwa zarządu nad kolejami państwowymi19, kole
jami prywatnymi znajdującymi się w zarządzie państwo
wym oraz majątkiem państwowym przeznaczonym do
17 Sprawozdanie stenograficzne z 45. Posiedzenia Sejmu Rzeczpo
spolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 7.
18 Tamże, łam 19. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1929, poz. 400.
W licznych komentarzach do wydania tej nowelizacji pojawił się
również argument jakoby wprowadzone zmiany były reakcją na su
gestię C. Dewey`a (J.G., Koleje polskie w oświetleniu niemieckiem,
„Polska Gospodarcza” 1931, nr 35; J.G., Koleje polskie w ocenie niemieckiej, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 10). O działaniach C. De
wey`a: S. Łapa, Modernizacja państwa..., s. 114–115; Sprawozdanie
Charles S. Dewey`a zagranicznego członka Rady Banku Polskiego i doradcy finansowego rządu polskiego za... [ostatni kwartał 1927 – czwar
ty kwartał 1929 r.], Warszawa 1928–1930.
19 Kwestię ujmowania majątku kolei prywatnych w zarządzie pań
stwowym negatywnie określa A. Chełmoński, Komercjalizacja...,
s. 40.

użytku kolei państwowych. W 1930 r. pozbawiono przed
siębiorstwo owego enigmatycznie określonego majątku
państwowego. W sferze interpretacji należy odpowiedzieć
sobie tylko na pytanie, co miało tworzyć, w zamyśle twór
ców ustawy, ów majątek? Pojęcie „koleje państwowe”
może bowiem, ale nie musi, obejmować np. budynków
stacyjnych, budynków mieszkalnych na terenie stacji ko
lejowych czy nawet budynków dróżników20. Jednocześnie
określono, że przedsiębiorstwo ma funkcjonować według
zasad handlowych (czyli ma przynosić zysk) przy jedno
czesnej (dość sprzecznej z tym założeniem) szczególnej
(dodane w 1930 r.) trosce o realizację potrzeb Państwa
i interesów gospodarstwa społecznego. Powołane przedsię
biorstwo stanowiło niezależny podmitp.awny z siedzibą
w Warszawie21. W 1930 r. dodano jedynie informację, że
organy PKP posiadają wszystkie uprawnienia dotychcza
sowego państwowego zarządu kolejowego.
Kolejny artykuł określał formę publicznej kontroli
nad przedsiębiorstwem. Brakowało go w pierwotnej wer
sji rozporządzenia i brak ten stanowił jedną z przyczyn
kontrowersji z nią związanych. Stwierdzano, że przedsię
biorstwo zostanie wpisane do rejestru handlowego (we
właściwym terytorialnie sądzie), gdzie zostaną ujawnione
informacje na temat firmy, siedziby, przedmiotu działa
nia oraz osób uprawnionych do podpisywania umów
w imieniu PKP22.
Po nowelizacji całkowitej zmianie uległ pierwszy
ustęp kolejnego artykułu określającego zadania przedsię
20 Omówienie treści tych paragrafów i porównanie do postanowień
ustawy o kolejach Rzeszy: tamże, s. 47–51.
21 W wersji z 1926 r. dosłownie samoistną osobę prawną, co wy
woływało kontrowersje, na skutek niedookreślenia. Szczegółowo
zagadnienie to omawia A. Chełmoński (tamże, s. 40–44). Dysku
sja dotyczyła rodzaju prawa gospodarczego, które należało stosować
wobec kolei. Pojawiała się tu również kwestia ewentualnego ogłosze
nia upadłości, co według cytowanego autora było na gruncie przez
niego zdefiniowanego prawa możliwe.
22 Por. zastrzeżenia A. Chełmońskiego (tamże, s. 44–47). Autor po
równuje postanowienia dekretu do podobnego ustawodawstwa mię
dzynarodowego, wskazując jednocześnie, że jeżeli (co poprzednio
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biorstwa. W ostatecznej wersji stwierdzano, że PKP bę
dzie prowadziło eksploatację wszystkich linii kolejowych
zarządzanych dotychczas przez Ministerstwo Komunika
cji. Skutkiem tego było objęcie uprawnień (zarząd po
wierniczy) nad kolejami prywatnymi zarządzanymi przez
państwo. PKP przejęło jednocześnie istniejące rezerwy
finansowe i zapasy materiałowe. Już w pierwotnej wersji
aktu podkreślono, że dotychczasowe umowy pomiędzy
państwem, a właścicielami kolei prywatnych zachowują
ważność i (zasadnicze) brzmienie. Przedsiębiorstwo prze
jęło również wszystkie zobowiązania wynikające z do
tychczasowej eksploatacji kolei w Polsce.
Kluczowym dla przyszłego funkcjonowania PKP stał
się kolejny artykuł, którego zabrakło w treści rozporzą
dzenia z 1926 r. Stwierdzał on, że cały majątek zostanie
wyodrębniony z majątku Skarbu Państwa. Co ważne,
zdecydowano, że majątek ten w przyszłości nie może sta
nowić przedmiotu zabezpieczenia dla pożyczek zaciąga
nych przez Skarb Państwa. Niebezpiecznym preceden
sem było jednak (w rozporządzeniu) pozostawienie
kwestii inwentaryzacji i szacunku wartości owego mająt
ku do przyszłych decyzji ministra komunikacji (po
uzgodnieniu z ministrem skarbu).
Poprawiony tekst aktu zawierał również zmienione
(niemal całkowicie) kolejne dwa artykuły. Stwierdzano
w nich, że nieruchomości zakupione przez PKP dla ce
lów kolejowych, stają się własnością Skarbu Państwa,
a przedsiębiorstwo jest ich użytkownikiem i zarządcą po
wierniczym. Władze PKP upoważnione były jednak do
podejmowania decyzji o sprzedaży lub wynajmie takich
nieruchomości oraz taboru kolejowego. Ograniczeniem

wykazał) uznamy PKP za kupca, podlegać ono będzie obowiązkom
publikacji sprawozdań, bilansów it.p., co przyczyni się do zwiększe
nia jawności eksploatacji kolei w Polsce. W świetle późniejszych dys
kusji (m.in. cytowanych niżej) nie byłoby to dobrze widziane przez
obóz rządzący. W tej sytuacji należało wskazać inną drogę uznania
przedsiębiorstwa PKP za organizm gospodarczy.
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dla sprzedaży były jednak postanowienia budżetu przed
siębiorstwa oraz ograniczenia upoważnień ustawowych.
PKP zezwolono na zaciąganie krótkoterminowych
pożyczek. Ograniczono jednak ich wysokość do 10%
(całkowita wysokość jednoczesnego długu) dochodu eks
ploatacyjnego brutto w poprzednim roku rozrachunko
wym. Do ich spłaty wykorzystywać miano bieżące do
chody. Również to rozporządzenie przewidywało
szczegółowe wytyczne sporządzone przez właściwych mi
nistrów w późniejszym terminie. Wszelkie inne działania
kredytowe (pożyczki długoterminowe, obligacje it.p.)
były ograniczone (jak poprzednio) obowiązującymi upo
ważnieniami ustawowymi.
Nowe linie kolejowe, powstałe po wejściu w życie
tych przepisów, przechodziły w zarząd i eksploatację
PKP. Pozostawiono jednak możliwość wyłączenia dotąd
zarządzanej linii z administracji przedsiębiorstwa na
wniosek ministra komunikacji.
Kolejny dodany w nowelizacji artykuł dotyczył linii
kolejowych prywatnych znajdujących się w państwowym
zarządzie. Przepis przenosił na PKP obowiązek wydatko
wania środków gwarancyjnych dla tych kolei, nie uchyla
jąc jednocześnie odpowiedzialności Skarbu Państwa w tej
sprawie. Zezwolono równocześnie na delegację ministra
komunikacji na rzecz PKP (lub poszczególnych jego czę
ści) w sprawie uprawnień nadzorczych nad kolejami pry
watnymi nie będącymi w zarządzie państwowym.
Uporządkowano również sprawy podatków, danin
i opłat publicznych, od których zwolniono PKP podob
nie jak Skarb Państwa. Zniesiono również dotychczaso
wy art. 9 ustawy.
Poprawka ta była, jak się wydaje, dość znacząca. Arty
kuł ten wskazywał na zwierzchni nadzór ministra komu
nikacji nad zarządem kolei powierzonych PKP oraz
wskazywał sprawy, które należały do wyłącznych kompe
tencji ministra. Były to: sprawy wynikające z podległości
względem najwyższych organów prawnych Polski, spra
wy projektów ustaw i rozporządzeń zatwierdzanych przez

Radę Ministrów, sprawy umów międzynarodowych,
ustalanie taryf (na podstawie art. 4, pkt. 8 i 9 ustawy
z czerwca 1924 r.), sprawy dyscyplinarne osób przez nie
go mianowanych oraz inne sprawy wskazane w regula
minie Generalnej Dyrekcji.
Warto zauważyć informację opublikowaną w publi
katorze urzędowym DKP w Katowicach w marcu 1927 r.
Przypomniano tam, iż w związku z wejściem w życie 28
września 1926 r. rozporządzenia o powołaniu przedsię
biorstwa „Polskie Koleje Państwowe” z dniem tym PKP
zaprzestały (na mocy postanowień tego aktu prawnego)
opłacania wszelkich należności podatkowych i danin pu
blicznych23. W pewnej mierze było to zatem postępowa
nie metodą faktów dokonanych, bowiem nie ukazywały
się akty wykonawcze.
Drugi rozdział rozporządzenia omawiał zasady pro
wadzenia przedsiębiorstwa. Podstawą do jego funkcjono
wania miały być roczne budżety i plany finansowo-go
spodarcze, w których dążyć miano do oparcia na środkach
będących w dyspozycji PKP. Plany i budżety zatwierdzała
Rada Ministrów po otrzymaniu wniosku ministra ko
munikacji (w porozumieniu z ministrem skarbu). Było
to logiczne ograniczenie pozycji ministra komunikacji,
gdyż w pierwszej wersji (z 1926 r.) to on decydował
o kształcie budżetu PKP. Budżet miał być przedstawiany
najpóźniej cztery miesiące przed rozpoczęciem jego obo
wiązywania. Ustawa zezwalała na przekraczanie wysoko
ści poszczególnych części budżetu (kredytów). Wymaga
ło to jednak umieszczenia w rocznym sprawozdaniu
wyjaśnień, nie dotyczyło spraw personalnych i było ogra
niczone całkowitą sumą czystego zysku przewidzianego
w budżecie. W praktyce zatem (bez sięgania do kredy
tów) dopuszczalne były jedynie przesunięcia środków
pomiędzy działami budżetu. Wyłączne prawo do podej
mowania decyzji o zmianie wysokości środków w czasie
trwania roku budżetowego miał minister komunikacji.
23 Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach
(dalej: DzZ DKP Katowice) 1927, nr 10, poz. 84.

W wersji z 1926 r. takie prawo miał Generalny Dyrektor
przedsiębiorstwa24. Ta zmiana związana była również
z zaleceniami sądu.
Rozporządzenie nakazywało sporządzić bilans otwar
cia przedsiębiorstwa oraz coroczne bilanse finansowe,
podobnie jak plany zatwierdzane przez Radę Ministrów
na wniosek ministra komunikacji (składane w ciągu sze
ściu miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego).
Również w tym przypadku ograniczono uprawnienia
tego ostatniego na rzecz Rady Ministrów. Czysty zysk
lub stratę PKP włączano do budżetu państwa. Do decyzji
ministra komunikacji (ponownie nie ograniczonej ter
minami) pozostawiono ustalenie terminu roku budżeto
wego25.
Niżej stwierdzano dość oczywisty fakt, iż wszystkie
usługi wykonywane przez PKP dla przedstawicieli pań
stwa winny być należycie opłacane. Planowano zatem
urealnić stosowane taryfy kolejowe oraz odejść od ukry
tego subsydiowania kolei. Drugi ustęp tego artykułu
przesuwał jednak ponownie szczegółowe decyzje w spra
wie przewozów dla wojska oraz ulg dla pracowników
państwowych do decyzji ministra komunikacji w poro
zumieniu z odpowiednimi ministrami.
Zezwolono (zmieniając brzmienie artykułu) na two
rzenie funduszy specjalnych. Miało to następować jed
nak wyłącznie na mocy rozporządzeń Rady Ministrów
na wniosek ministra komunikacji w porozumieniu z mi
24 W 1926 r. zarzucano dekretowi zbyt słabe rozdzielenie kompe

tencji Generalnej Dyrekcji i ministerstwa oraz dostrzegalny stosu
nek podwładności (J. Michalski, Komercjalizacja kolei państwowych
w Polsce, Niemczech, Austrji, Czechosłowacji i Belgji, „Przegląd Go
spodarczy” 1926, z. 20, s. 961 i n.). Wydaje się jednak, że w świetle
nowelizacji z 1930 r., były one dość znaczne, skoro obóz rządzący
zdecydował się na likwidację tego organu.
25 Ówcześnie stosowano dwa systemy: od 1 stycznia do 31 grudnia
lub od 1 kwietnia do 31 marca. Faktycznie ostatecznie postanowio
no o tym dopiero w 1932 r. (z ważnością planowaną od 1 stycznia
1933 r.) biorąc za rok rozrachunkowy rok kalendarzowy (por. Spra
wozdanie stenograficzne z 45. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 8).
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nistrem skarbu. W pierwotnej wersji rozporządzenia
przedsiębiorstwo posiadało trzy specjalne fundusze: za
pasowy, melioracyjny i inwestycyjny, których definicje
(usunięte w nowelizacji) odpowiadały w zasadzie posta
nowieniom rozporządzenia z 1924 r. Różnica dotyczyła
jedynie funduszu inwestycyjnego, który powstawał z po
życzek zaciąganych przez przedsiębiorstwo lub z dotacji
Skarbu Państwa. Dotacje również były oprocentowane.
Przy każdorazowym zaciąganiu pożyczek wymagane było
ogłoszenie stosownej ustawy. W nowelizacji podano
nową definicję pojęcia czystego zysku. Suma ta powstawa
ła z odjęcia od całkowitego dochodu eksploatacyjnego
wszystkich wydatków, procentów i amortyzacji pożyczek
i zobowiązań związanych z majątkiem prywatnym odda
nym w użytkowanie lub zarząd powierniczy przedsię
biorstwa, opłat i gwarancji płaconych przez właścicieli
prywatnych linii kolejowych oraz potrąceń i dopłat na
specjalne fundusze26.
Najważniejsze postanowienia składały się na trzeci
rozdział ustawy i obejmowały zagadnienia ustroju przed
siębiorstwa. Nowelizacja przekomponowała niemal zu
pełnie tę część rozporządzenia. Zlikwidowano zatem za
pis, że organami PKP są Generalna Dyrekcja27, Dyrekcje
Kolei (od 1929 r. Okręgowe) oraz podległe im urzędy.
Generalny Dyrektor (w wersji z 1926 r.) miał być powo
26 W nowelizacji skreślono odwołania do usuniętych artykułów oraz

ostatni podpunkt tego artykułu. Później jeszcze utworzono fundusz
zasobów (DzUrz MK 1935, nr 12, poz. 68) i zaliczkowy (DzUrz
MK 1935, nr 12, poz. 69). Utworzenie: DzUrz MK 1932, nr 8, poz.
59 i 60. Por. J. Mrozowski, Budżet nadzwyczajny Kolei Państwowych,
„Inżynier Kolejowy” 1929, nr 1, s. 1–7 (zapowiedź wydzielenia fun
duszu inwestycyjnego w 1932 r.).
27 Jako oficjalną przyczynę likwidacji koncepcji powołania Gene
ralnej Dyrekcji minister Alfons Kühn podawał względy oszczęd
nościowe (Sprawozdanie stenograficzne z 45. Posiedzenia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 19–20).
Redakcja „Inżyniera Kolejowego” krytycznie oceniła likwidację Ge
neralnej Dyrekcji odwołując się do memoriału Związku Inżynierów
Kolejowych z 1923 r. (Redakcja, Przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 1).
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ływany jak w rozporządzeniu z 1924 r. Miał on być prze
łożonym pracowników, reprezentantem PKP na ze
wnątrz, samodzielnie kierować eksploatacją, zarządem,
rozstrzygać ważniejsze sprawy (tak w rozporządzeniu),
sporządzać plany i bilanse, zaciągać pożyczki i czuwać
nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Na wniosek
Dyrektora mógł zostać mu przydzielony zastępca powo
ływany przez ministra komunikacji. Szczegółowe zasady
działania Dyrektora, ilość i granice Dyrekcji Okręgo
wych miały rozstrzygnąć odpowiednie rozporządzenia
ministra komunikacji. Dyrekcje były zobowiązane do
bezpośredniego zarządu kolejami na podległym im tere
nie pod zwierzchnictwem Generalnego Dyrektora. Tym
czasem nowe ustalenia składały w ręce ministra komuni
kacji bezpośredni zarząd nad PKP, likwidując tym samym
w znacznym stopniu samodzielność PKP. Co ciekawe,
rozporządzenie wskazywało również podstawę prawną
funkcjonowania samego ministerstwa komunikacji, któ
re miało działać na podstawie statutu zatwierdzonego
przez Radę Ministrów.
Sieć kolejowa PKP została podzielona na okręgi dy
rekcyjne. Na ich czele, sprawując bezpośredni zarząd,
stali Dyrektorzy Kolei Państwowych mianowani przez
ministra komunikacji. Dla koordynacji działań na szcze
blu ogólnopolskim mogły być tworzone osobne urzędy
podlegające bezpośrednio ministrowi komunikacji. Za
sady funkcjonowania urzędów przedsiębiorstwa oraz gra
nice dyrekcji miał wyznaczyć minister komunikacji, ale
siedziby Dyrekcji Okręgowych (art. 17) ustalała Rada
Ministrów na wniosek ministra.
Do podpisywania dokumentów w imieniu PKP upo
ważnione były uprawnione osoby (bliżej nieokreślone),
jednak sprawy kredytowe i wekslowe pozostawały w dys
pozycji ministra komunikacji lub dwóch osób spośród
wpisanych do rejestru handlowego. Kontrole przedsię
biorstwa miała wykonywać Najwyższa Izba Kontroli,
jednak (ponownie) w przyszłość rozporządzenie odkła
dało wydanie odpowiednich przepisów regulujących ten

nadzór. W sprawach sądowych PKP miała reprezentować
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mocy rozporządzenia urzędnicy kolejowi i pra
cownicy kolei stawali się pracownikami przedsiębior
stwa. Dodatkowo minister komunikacji mógł przenieść
pracowników podległego mu ministerstwa do PKP. Od
powiednie rozporządzenia Rady Ministrów miały regu
lować stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa,
normy ich wynagrodzenia, zasady odszkodowań za wy
padki przy pracy skutkujące śmiercią lub trwałym kalec
twem oraz uprawnienia emerytalne pracowników i ich
rodzin28. Nie dotyczyło to osób zatrudnionych w formie
umowy o pracę oraz wybitnych specjalistów, których za
trudniał (powoływał) i decydował o wysokości wynagro
dzenia minister komunikacji w porozumieniu z mini
strem skarbu.
Na końcu dotychczasowego tekstu dodano jeszcze
trzy artykuły. Uznano w nich pracowników PKP za
urzędników w świetle prawa karnego, wprowadzono
drogę odwoławczą dla pracowników niezadowolonych
z decyzji przedsiębiorstwa w sprawach pracowniczych
(do Najwyższego Trybunału Administracyjnego29) oraz
uporządkowano przepisy socjalne i prawa pracy w sto
sunku do pracowników zatrudnionych w formie umowy
o pracę. Znowelizowany akt wprowadzał również jedno
lite delegacje prawne dla rozstrzygnięcia spraw nieuregu
lowanych jego postanowieniami. Rozporządzenie miało
wejść w życie z dniem ogłoszenia znosząc wszystkie
sprzeczne z nim postanowienia prawne.
Podczas posiedzenia Państwowej Rady Kolejowej
(PRK) 29 października 1926 r. minister komunikacji Pa
weł Romocki przyznał, że reorganizacja ministerstwa i za
kończenie komercjalizacji kolei (rozumiane jako powoła
nie Generalnej Dyrekcji), mimo licznych trudności,
28 Zachowano prawa nabyte. Do momentu wydania rozporządzeń
w sprawach emerytalnych i wypadkowych, zachowywały ważność
dotychczasowe przepisy.
29 Por. DzU RP 1926, nr 68, poz. 400.

winny zostać jak najszybciej zrealizowane30. Rok później,
również podczas posiedzenia PRK 24 litp.da 1927 r. mó
wił z kolei, że problemy ministerstwa związane są m.in.
z połączeniem w jednej instytucji zarządu i zwierzchniego
nadzoru. W związku z tym powrócono do zagadnienia
powołania GD. Minister przyznał, że dokończenie ko
mercjalizacji kolei jest jednym z warunków przyznania
pożyczki stabilizacyjnej i zapowiedział, że w najbliższym
czasie zostanie on spełniony. Późniejszym skutkiem po
wołania GD miało być również zwiększenie liczebności
PRK, która przejęłaby kompetencje nadzorcze nad spra
wami przepisowo-taryfowymi znajdującymi się w gestii
GD31.
Niejasności w brzmieniu i realizacji rozporządzenia
z 1926 r. bardzo wcześnie wywołały dyskusje prawne.
Rozstrzygnięcia sądowe zapadały z dwóch perspektyw.
Z jednej strony pojawiła się kwestia istnienia (na mocy
tego aktu prawnego) przedsiębiorstwa PKP jako samo
dzielnej osoby prawnej. Przeciwko takiemu rozumieniu
istniejących aktów prawnych występowały same władze
kolejowe. Z drugiej strony pojawiała się kwestia zastęp
stwa prawnego oraz (na wniosek Ministerstwa Komuni
kacji) samego meritum problemu – czyli istnienia PKP
jako samodzielnego bytu prawnego. W 1929 r. przed
różnymi instancjami Sądu Najwyższego toczyły się trzy
takie sprawy. Zostaną one omówione w kolejności chro
nologicznej, gdyż wtedy ich uzasadnienia będą zrozu
miałe.
Pierwsza z nich dotyczyła odwołania złożonego przez
PKP wobec żądań osoby prywatnej o odszkodowanie
z tytułu wypadku na obszarze kolejowym. Powód wska
zywał na PKP jako podmiot upoważniony do uiszczenia
tej należności, a pozwany usiłował udowodnić, że na
skutek braku realizacji art. 31 rozporządzenia z 1926 r.
o powołaniu przedsiębiorstwa, PKP jako istota prawna
30 Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za drugie trzechlecie...,
s. 5.

31 Tamże, s. 17–18.
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nie istnieją. Sąd apelacyjny oddalił argumentację kolei,
wskazując, że w myśl art. 2 PKP wyposażono w osobo
wość prawną, a w myśl art. 32 rozporządzenie weszło
w życie z dniem ogłoszenia. Sąd Najwyższy zwrócił uwa
gę, że osoba prawna nie musi posiadać organów zarzą
dzających, aby posiadać charakter prawny. Podkreślił, że
jest to sytuacja znana i błędna. Zwrócił jednocześnie
uwagę, że sama delegacja dla ministra komunikacji do
wydania rozporządzeń wykonawczych upoważniała go
do nadania przedsiębiorstwu statusu osoby prawnej, jed
nak nie jest on do tego upoważniony. Ponadto samo roz
porządzenie, według sądu, powoływało przedsiębior
stwo, a (jedynie poprzez część III) informowało o jego
organach. Były to, zdaniem sądu, dwie różne sprawy.
PKP odwoływało się również do postanowień (nieobo
wiązującego wobec niego aktu prawnego z 1927 r.32),
w którym uznawano za akt konstytuujący przedsiębior
stwo, wpis do właściwego rejestru handlowego. Sąd od
dalił tę argumentację, stwierdzając, że prawo nie może
działać wstecz oraz odwołując się do samego brzmienia
tego rozporządzenia. PKP stwierdzało również, że nie
posiada majątku. Sąd oddalił i ten argument stwierdza
jąc, że dysponuje przecież całym majątkiem kolejowym33.
Przypomniał jednocześnie, że do zastępstwa prawnego
PKP upoważniona została Prokuratoria Generalna34.
Argumenty sądu nie przekonały jednak wszystkich
i 27 kwietnia 1929 r. minister sprawiedliwości skierował
wniosek do Sądu Najwyższego o ponowne wyjaśnienie
tej sprawy35. Sąd (w składzie połączonych izb cywilnych)
32 DzU RP 1927, nr 25, poz. 195.
33 W uchwale z czerwca 1929 r. sąd zwrócił jednak uwagę, że samo

księgowe wyodrębnienie budżetu kolei było wystarczające.
34 „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1929, poz. 255. Myśl tę Sąd
Najwyższy podtrzymał w sprawie przeciwko PKP, w której utożsamił
pojęcia „Skarb Kolejowy” i „Polskie Koleje Państwowe” oraz przy
pomniał o upoważnieniu Prokuratorii Generalnej do zastępstwa za
PKP („Orzecznictwo Sądów Polskich” 1929, poz. 400).
35 Sąd w swojej uchwale zwrócił uwagę na wielokrotny swój głos
w tej materii i jego jednoznaczne orzecznictwo.
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potwierdził dotychczasową interpretację rozszerzając jed
nocześnie wykaz wysuwanych argumentów. I tak sąd
przypomniał o postanowieniach art. 3 ustawy o zakresie
działania ministra kolei żelaznych z 1924 r., w którym
wydzielono budżet kolei państwowych z ogólnego bu
dżetu państwa. Stan taki trwał dalej (pomimo rozporzą
dzenia z 1926 r.) i faktycznie nastąpiło jedynie wydziele
nie finansowe kolejnictwa. Sąd podkreślił jednak, że
pomimo zapisów rozporządzenia z 1926 r. o powołaniu
organów przedsiębiorstwa, Ministerstwo Komunikacji
nie wydało rozporządzeń wykonawczych. Wskazał jed
nocześnie, że właśnie ten fakt jest przyczyną niejasności
prawnych. Szczególne spory dotyczyły spraw sądowych,
w których (w zależności od poszczególnych części Polski
i obowiązującego tam w części jeszcze dawniejszego pra
wa) występowały znaczne różnice w kwestii odpowie
dzialności. Sąd zalecał zatem umiar i niezbyt formalistyczne podejście do tej problematyki36. Należy
odnotować, że 24 kwietnia tr. A. Kühn w rozmowie
z Kazimierzem Świtalskim przyznał, że dekret z 1926 r.
nie wszedł w życie, co przyczyniło się do pustki prawnej.
Jednocześnie wskazał, że nastąpiło to na podstawie decy
zji J. Piłsudskiego, który obawiał się, że realizacja powo
łania Generalnej Dyrekcji osłabi państwowy nadzór nad
koleją37. Wyjaśnia to powody dla których pomimo uka
zania się podstawowych aktów prawnych nie ukazały się

36 „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1929, poz. 540. Por. artykuł
J. Horszowskiego zawierający dramatyczne wezwanie: ten stan tymczasowy powinien nareszcie ustać (J. Horszowski, Czy przedsiębiorstwo
państwowe „Polskie Koleje Państwowe” prawnie istnieje?, „Inżynier
Kolejowy” 1929, nr 8, s. 236–239).
37 K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, oprac. A. Garlicki, R. Świętek,
Warszawa 1992, s. 407–408. Znane jest zdanie J. Piłsudskiego o ko
lei: Kolej jest czynnikiem siły armii tak wielkim, że bez opanowania
ruchu nie ma mowy o wojnie. Kolej w ręku – kraj w ręku, cyt. za:
M. Wiśniewski, Planowanie, organizacja i funkcjonowanie Wojskowych Transportów Kolejowych w Polsce w przededniu II wojny światowe,. [w:] Materiały do historii wojskowości, cz. 1, Pułtusk 2004, s. 33.

akty wykonawcze do nich. Tłumaczy to także dalsze
działania podejmowane w sprawie komercjalizacji.
W trakcie posiedzenia PRK, w dniu 30 października
1929 r., minister komunikacji komentując orzeczenie
Sądu Najwyższego w sprawie powołania przedsiębior
stwa PKP, stwierdził, że rozporządzenie nabrało mocy
prawnej i że nastała możliwość stopniowego wprowadzenia
go w życie. Było to oświadczenie jawnie sprzeczne z orze
czeniem sądu. Jednocześnie przecząc mu stwierdzał, że
aktualnie ku końcowi zmierzają prace statystyczne na te
mat przedsiębiorstwa, wydano jednolitą pragmatykę
służbową pracowników PKP i ustawę emerytalną38.
Z kolei, już po wydaniu nowelizacji z 1930 r., 4 marca
1931 r. minister komunikacji na posiedzeniu PRK zrela
cjonował jej postanowienia. Należy zauważyć, że spra
wozdanie przyjęło formę ograniczenia komentarzy do
minimum, dzięki czemu trudno ustalić jaką reakcję
wśród członków rady wzbudziła likwidacja GD. Mini
ster poinformował również o prowadzonych pracach nad
nowym regulaminem organizacyjnym dyrekcji (zrealizo
wanych dopiero w 1934 r.), wprowadzeniem nowej in
strukcji kancelaryjnej oraz Oddziałów Ruchu na terenie
38 Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za trzecie trzechlecie od
maja 1928 r. do maja 1931 r., oprac. B. Chodkiewicz, A. Dunin
-Slepść, S. Rybicki, Warszawa 1931, s. 8. Wspomniane akty prawne
wydano w 1929 r.: tzw. pragmatyka służbowa DzUrz MK 1929,
nr 13, poz. 134 (B. Feller, Kodeks Kolejowy. Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa – „Polskie Koleje Państwowe” obowiązujące od
1 września 1929 r. z komentarzem, Kraków [b.d.w.]), postanowie
nia w sprawie zaopatrzeń emerytalnych etatowych pracowników
przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” i o zaopatrzeniu po
zostałych po nich wdów i sierot oraz o odszkodowaniu za nieszczę
śliwe wypadki: DzU RP 1929, nr 57, poz. 448 (rozporządzenie
z 4 lipca 1929 r.) oraz wcześniej dla pracowników nieetatowych
(DzU RP 1926, nr 94, poz. 551, 3 września 1926 r.). Por. też: F. Ku
laczkowski, Przepisy o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa PKP, [w:] „Rocznik Komunikacyjny 1933/1934”, s. 367–371;
F. Kulaczkowski, Przepisy o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa
PKP, [w:] tamże, s. 371–375; H. Zakrzewski, Emerytury i ubezpieczenia pracowników PKP, [w:] tamże, s. 375–380.

dyrekcji małopolskich. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na fakt, że jeszcze na początku lat trzydziestych
nie ukończono procesu ujednolicania administracji kole
jowej poprzez wprowadzanie postanowień regulaminu
organizacyjnego z 1925 r.39
Wspomniana informacja ministra związana była, jak
można się domyślać, ze staraniami członków Komitetu
Eksploatacyjnego PRK dążącymi do uporządkowania sy
tuacji prawnej polskiego kolejnictwa i zakończenia ko
mercjalizacji. W trakcie trwania III kadencji PRK Komi
tet Eksploatacyjny zajmował się sprawą komercjalizacji
kolei 25 października 1929 r., 25 litp.da 1929 r., 11 lu
tego 1930 r.40, 10 marca 1930 r., 21 października 1930 r.
i 2 marca 1931 r. W trakcie pierwszego z nich część jego
członków zgłosiła rezolucję, której podstawą było orze
czenie Sądu Najwyższego. W świetle jego brzmienia, do
tychczasowych korzystnych doświadczeń z taką formą
istnienia kolei płynących z innych krajów w Europie, po
stanowień umowy pożyczki stabilizacyjnej i pilności sa
mego faktu, wezwano do umieszczenia tej tematyki
w porządku obrad. Podczas kolejnego posiedzenia wyda
no uchwałę wzywającą do niezwłocznego przeprowadze
nia komercjalizacji kolei, wybrano 15-osobową komisję
Komitetu oraz domagano się potraktowania jej jako stro
ny w postępowaniu. Komisja złożyła efekt swojej pracy
11 lutego, a w marcu Komitet sporządził projekt obszer
nej uchwały wzywającej do uporządkowania sytuacji
prawnej kolei w Polsce. Jednak wobec sporu wśród
członków Komitetu (pojawiały się zastrzeżenia wobec
niektórych wniosków projektu) i wydania nowelizacji
znoszącej GD, ostateczna uchwała Komitetu miała prost
szą formę.
Pierwsza wersja uchwały wychodziła od przemożnej
roli komunikacji (a w szczególności kolei żelaznych)
39 Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za trzecie trzechlecie...,
s. 10–11.

40 Uchwały Komitetu Rady Kolejowej, „Inżynier Kolejowy” 1930,
nr 3, s. 108.
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w tworzeniu bogactwa państwa. Stwierdzano również, że
kolej jako przedsiębiorstwo jest największym tego typu
organem w państwie, o znacznym wpływie na wszelkie
dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Podkreśla
no, że umiejętne wykorzystanie środków finansowych
zainwestowanych w kolej może przyczyniać się do roz
woju państwa poprzez zwiększone wpływy płynące z zy
sków kolei oraz przez zwiększone wpływy na skutek roz
woju gospodarczego państwa. Zauważano równocześnie,
że (na podstawie doświadczeń I wojny światowej) spraw
na kolej jest niezbędna do owocnego prowadzenia dzia
łań wojennych. Jako naczelną zasadę funkcjonowania
kolei projekt przewidywał sprawne i szybkie wykonywanie
wszelkich najtrudniejszych zagadnień ruchu. Dla uwiary
godnienia tez uchwały, odwoływano się do doświadczeń
europejskich mocarstw z okresu I wojny światowej. Ko
mentowano, że pozostawienie administracji kolejowej
wyłącznie w gestii ministra, jest zagrożeniem dla stabil
ności pracy kolei. Powodem tego były, zdaniem autorów
uchwały, fluktuacja na tym stanowisku i zależność od
postanowień partyjnych. Zauważano, że administracja
państwowa nigdy nie będzie skuteczniejsza niż admini
stracja gospodarcza. W tej sytuacji zalecano, aby zarząd
kolejowy posiadał ciągłość kierownictwa, samodzielność
w podejmowaniu decyzji, niezależność od czynników
politycznych (na ile to oczywiście możliwe) i swobodę
w kształtowaniu budżetu przedsiębiorstwa w zależności
od aktualnej sytuacji rynkowej. Podkreślano, że dążenie
do komercjalizacji kolei jest powszechne w Europie,
a w Polsce podejmowane do tej pory działania nie wyszły
poza stadium wydanych aktów prawnych najwyższego
rzędu.
W tej sytuacji zauważano, że wspólna administracja
kolei i ministerstwa przyczynia się do nadmiernej biuro
kratyzacji kolejnictwa, zupełnie niezwiązanej z działalno
ścią gospodarczą. Negatywnie oceniano również pełnie
nie przez ministerstwo zarówno funkcji zarządcy jak
i administratora. Podkreślano, że wszelkie dotychczaso
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we projekty zmian pozycji kolei przegrywały z rotacjami
na stanowiskach ministerialnych. Nowi ministrowie nie
kontynuowali prac poprzedników lub też znaczną ilość
czasu zajmowało im zapoznanie się z nimi. Krytykowano
również status budżetu kolejowego jako elementu bu
dżetu państwa, podkreślając niewielką elastyczność tego
drugiego. Zauważano, że niewydzielenie majątku kolejo
wego (?) z majątku Skarbu Państwa całkowicie ograni
czało możliwość zaciągania zobowiązań koniecznych np.
do pokrywania kosztów inwestycji kolejowych. Ogólnie
oceniano kolej jako „urząd” a nie przedsiębiorstwo ko
munikacyjne.
Z tych powodów, projekt uchwały wzywał do pilnego
wprowadzenia w życie postanowień rozporządzenia
o komercjalizacji kolei w Polsce z 1926 r. Zgadzano się
jednocześnie z zarzutami o niewystarczającej formie po
wyższego aktu i wysuwano następujące, konieczne – zda
niem autorów projektu uchwały – rozszerzenia i zmiany.
Wnioskowano zatem o powołanie Rady Generalnej Dy
rekcji, w skład której wchodziliby mianowani przez rząd
specjaliści kolejowi i wojskowi. Rada miała liczyć 15
członków, z których 10 byłoby wcześniej sugerowanych
przez organizacje gospodarcze. Miała ona stanowić organ
nadzorczy nad GD, proponujący kandydata na stanowi
sko Generalnego Dyrektora, ale też opiniujący, podlega
jący zatwierdzeniu przez MK, preliminarz budżetowy,
opiniujący wnioski GD w sprawach przyjmowania
i opłacania personelu oraz uchwalający wnioski GD
o zmiany w taryfach kolejowych (podlegających jednak
uchwaleniu przez rząd). Rada była również odpowie
dzialna za zaciąganie krótkoterminowych pożyczek. Po
ważniejsze zobowiązania (hipoteczne lub obligacyjne)
wymagały uzyskania zgody rządu. Rada była także in
stancją opiniodawczą we wszelkich sprawach kolejowych
podlegających decyzji MK lub innej władzy państwowej.
W myśl twórców projektu uchwały, Rada miała stać się
dodatkowym ogniwem, swego rodzaju buforem, zapew
niającym większą swobodę działania GD.

Aby pozyskać sobie pracowników przedsiębiorstwa
dla sprawniejszego wykonywania zlecanych im zadań,
proponowano również przyznanie administracji kolejo
wej większej swobody w sprawach personalnych oraz do
puszczano możliwość podziału części czystego zysku
PKP pomiędzy pracowników. Trzeba przyznać, że była to
niezwykle odważna propozycja, nie mająca odpowiedni
ka wśród tak dużych przedsiębiorstw.
Jednocześnie, PRK, planowała przypomnieć o ko
niecznej reorganizacji samego ministerstwa, w stronę ob
jęcia jego nadzorem wszelkich środków transportu. Gdy
by jednak nie było to możliwe, jako wariant minimalny
domagano się wyłączenia dróg bitych i wodnych z zarzą
du Ministerstwa Robót Publicznych.
Ostateczna forma uchwały wskazywała, po likwidacji
koncepcji GD, ogólne w swej logice zasady gospodarki
kolejowej z rozbiciem na wydatki i dochody. Wnoszono
również o wydzielenie w ministerstwie zarządu i nadzoru
nad kolejami i informowano, że ustalona forma istnienia
przedsiębiorstwa jest traktowana przez członków PRK
jako przejściowa. Ponadto wyrażano nadzieję, że ograni
czenie prawa do przyznawania ulg taryfowych nie doty
czy specjalnych czasów Wielkiego Kryzysu. Wydaje się,
że ostatnia fraza przedstawiała poglądy reprezentantów
sanacji. Zbyt mocno stoi ona bowiem w sprzeczności
z pozostałymi tezami uchwały41.
Sądząc po zapisie stenograficznym z posiedzeń Sejmu,
można wysunąć wniosek, że niemal jednocześnie z opu
blikowaniem noweli z 1930 r., rozpoczęto prace nad jej
zmianami. W czasie dyskusji (drugie czytanie42) podczas
45. posiedzenia w dniu 22 stycznia 1932 r. poseł spra
wozdawca Józef Rzóska (BBWR) wskazywał, że projekt
przedkładany do dyskusji był już konsultowany w Komi
sji Komunikacyjnej oraz dwukrotnie w Komisji Budże
41 Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za trzecie trzechlecie...,
s. 23–32.

42 Trzecie czytanie i przyjęcie noweli miało miejsce 26 stycznia

1932 r. Sprawozdanie stenograficzne z 46. Posiedzenia Sejmu Rze
czypospolitej Polskiej w dniu 26 stycznia 1932 r., łam 3.

towej. Porządkował on (w sposób korzystny dla przedsię
biorstwa) sposób przekazywania wpłat przez PKP do
Skarbu Państwa. Stwierdzał, że miały być włączane wy
łącznie sumy przewidywane w budżecie PKP43. Dawało
to zatem, przynajmniej teoretyczną, możliwość dyspono
wania nadwyżkami eksploatacyjnymi na rzecz rozwoju
kolei. Jednocześnie poseł błędnie stwierdzał zgodność
idei projektów komercjalizacji kolei z 1924 i 1930 r.
(chodzi o kwestię podwójnego nadzoru ministra).
W dyskusji poseł Roman Rybarski (SN) zwrócił uwa
gę na nieskuteczność polityki komercjalizacji (zarówno
w Polsce jak i w innych krajach) oraz na pogłębiającą się
deficytowość kolejnictwa. Rosnąca konkurencja44 stano
43 Opozycja zgłaszała zastrzeżenia, że nie sposób ustalić tych wielko
ści i w tej sytuacji (może) pojawić się sytuacja pozostawienia w gestii
PKP nadwyżki dochodów. Sprawozdanie stenograficzne z 45. Posie
dzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r.,
łam 9–11. Argumentacja ta jest logiczna z punktu widzenia Skarbu
Państwa, ale jest ona zbyt krótkowzroczna. Ciagłe finansowe kłopoty
PKP wiązały się m.in. z brakiem środków finansowych, a odbieranie
czystego zysku, który można było przeznaczyć na inwestycje (jeżeli
zakładalibyśmy pełną komercjalizację) było co najmniej ryzykowne.
Zresztą przytoczone przez posła dane z proponowanego budżetu na
rok 1932/1933 jasno wskazują na takie życzeniowe myślenie o fi
nansach kolei (tamże, łam 12). Brzmienie nowelizacji: Do budżetu
państwowego włącza się tylko wpłatę do Skarbu Państwa lub dopłatę ze
Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej czystemu zyskowi lub niedoborowi przedsiębiorstwa, jakie wynikną z budżetu przedsiębiorstwa,
zatwierdzonego przez Radę Ministrów na dany okres budżetowy i dalej
Gdyby wpłata do Skarbu Państwa lub dopłata ze Skarbu Państwa została przez Sejm włączona do budżetu państwowego w innej wysokości,
niż wynika z zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu finansowo-gospodarczego, Rada Ministrów dostosuje plan finansowo-gospodarczy
do wysokości wpłaty lub dopłaty, ustalonej w budżecie państwowym
(Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia Sejmu Rzeczypo
spolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 16).
44 Por. J. Gieysztor, Współzawodnictwo dróg kołowych z koleją, „Prze
mysł i Handel” 1926, nr 49. Ciekawe są sugestie autora dla kolei:
autor stwierdza, że całkowity koszt transportu koleją jest wyższy niż
transportu drogowego (koszt dowozu i odwozu do stacji kolejowej),
że kolej jest skrępowana rozkładem jazdy i warunkami technicznymi
(czego nie doświadcza transport drogowy), wskazał na negatywne
skutki podatku od transportów przewożonych kolejami oraz upo
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ważnienia wydanego dla izb skarbowych do kontrolowania kolejo
wych ksiąg rachunkowych (dla kontroli tzw. czarnego rynku). Autor
wysunął jednocześnie konkretne propozycje zmian koniecznych dla
poprawienia sytuacji kolei w tej walce konkurencyjnej: rozszerze
nie sieci stacji miejskich (odpowiedzialnych za dostarczanie i odbie
ranie przesyłek od adresatów); formowanie pociagów zbiorowych
dla przewozu drobnicy; wprowadzenie pociągów motorowych (na
liniach o małym natężeniu ruchu); prowadzenie sieci stacji stycz
nych z sieciami kolei wąskotorowych; popieranie i wspomaganie
przy budowie sieci bocznic przemysłowych; współudział Minister
stwa Komunikacji w koncesjonowaniu regularnych linii komunika
cji drogowej (zapobieganie zjawisku nieuczciwej konkurencji oraz
kompatybilność tych transportów; por. M.S., Koncesjonowanie zarobkowego przewozu osób i towarów pojazdami mechanicznymi poza
obszarem jednej gminy, „Polska Gospodarcza” 1937, nr 11; A. Do
biecki, System koncesyjny dla zarobkowych linji samochodowych, „In
żynier Kolejowy” 1931, nr 4); obniżenie wspomnianego podatku
lub rozciągnięcie go na wszystkie dziedziny transportu; ograniczenie
uprawnień izb skarbowych. Autor miał jednak świadomość, że po
wyższe rozwiązania nie odbudują pozycji kolei, umożliwią jej jednak
funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku bez konieczności wege
tacji wspomaganej niekorzystnymi przepisami prawa. O konkuren
cji kolei z innymi środkami transportu (m.in.): J. Eberhardt, W sprawie konkurencji między wewnętrzną komunikacją wodną a kolejami,
„Przemysł i Handel” 1927, nr 24; tenże,, W sprawie konkurencji między komunikacją wodną a kolejową, „Przemysł i Handel” 1927, nr 33
(polemika z T. Tillingerem) – kolej nie może finansować konkuren
cji; J.G., Przewozy materjałów drzewnych wodą a koleją, „Przemysł
i Handel” 1928, nr 15; R.A., Koncesjonowanie publicznej komunikacji samochodowej w Polsce, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 10; R.A.,
Kontrakcja kolei w walce współzawodniczej z samochodami, „Polska
Gospodarcza” 1930, nr 14; Komunikacja samochodowa a samorząd
terytorialny, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 14; W. Czapski, Konkurencja samochodów z kolejami w Niemczech, „Polska Gospodarcza”
1930, nr 16; T. Tilinger, W sprawie konkurencji kolei i dróg wodnych,
„Polska Gospodarcza” 1930, nr 17; R.A., Wpływ przewozów samochodowych na przewozy P.K.P., „Polska Gospodarcza” 1930, nr. 22; K.
Paszkowski, Przewozy wodne i kolejowe, „Polska Gospodarcza” 1930,
nr 41; J.G., Zdolność konkurencyjna samochodu ciężarowego w stosunku do kolei żelaznej, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 47; R.A., Koleje
i szosy, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 51; Koleje a samochody, „Pol
ska Gospodarcza” 1930, nr 27; J. Pierwszy polski kongres komunikacji
samochodowej, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 31; J.G., Perspektywy
współżycia kolei z samochodami, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 33;
R.A., Taryfy bojowe kolei jako środek przeciw współzawodnictwu sa-
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wić miała, według niego, coraz większe zagrożenie dla
działalności kolei. Jest to teza, której częściowej przynaj
mniej racji nie można odmówić. Zwrócić jednak można
uwagę na fakt wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze
kolejowej (w znacznym stopniu jednakże skutków dzia
łań wojennych) na ogromnych przestrzeniach ówczesnej
Polski. Nie naprawiając tego stanu rzeczy, kolej nie miała
szans w walce konkurencyjnej. Poseł wysunął również
ciekawą zależność, wiążącą los komercjalizacji kolei z po
zyskiwaniem pożyczki zagranicznej (misja Kemmere
ra45). Stwierdził, że skoro pożyczka nie doszła do skutku,
to i komercjalizacja kolei (wchodząca przecież w życie
z dniem ogłoszenia) nie była już obozowi rządzącemu
potrzebna46. R. Rybarski wskazał jednocześnie na ko
nieczność zwiększenia roli Sejmu w decydowaniu o bu
dżecie kolei, czym sprzeciwiał się idei komercjalizacji47.
mochodów, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 39; A.D., Wobec projektu
ustawy koncesyjnej dla ruchu samochodowego, „Polska Gospodarcza”
1931, nr 51; J.G., Konkurencja kolei żelaznych z samochodami, „Pol
ska Gospodarcza” 1931, nr 31; J.G., Koleje a drogi wodne w świetle
ankiety niemieckiej, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 21; J. Eberhardt,
W sprawie konkurencji...; J.Gieysztor, Komunikacja samochodowa,
„Przemysł i Handel” 1928, nr 28; S., Współpraca kolei z samochodami, „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 12, s. 379–380; A. Wasiutyński,
Konkurencja ruchu samochodowego, „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 5,
s. 177–178; Tenże, Konkurencja ruchu samochodowego, „Inżynier
Kolejowy” 1930, nr 4, s. 119–125;J. Gieysztor, Prawo i taryfy kolejowe, wyd. 2, Warszawa 1935, s. 85–101; tenże, Kongres samochodowy i współpraca ruchu samochodowego z kolejami, „Przemysł i Han
del” 1927, nr 49; J.G., Niezdrowe współzawodnictwo, „Przemysł
i Handel” 1928, nr 21; M. Tarchalski, Kolejnictwo a inne dziedziny
transportu w latach 1918–1939, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie” nr 51 (1995), s. 21–45. Ciekawy argument
o różnicy pomiędzy autobusami a pociągami: dzięki tak drobnym
udogodnieniom jak częstszy ruch autobusów i dowóz pasażerów na rynek w śródmieściu. Do dzisiaj sytuacja ta nie uległa zmianie.
45 Por. też późniejsza francuska pożyczka kolejowa: C.P., Pożyczka
kolejowa, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 17; J., Zakończenie rokowań o pożyczkę kolejową, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 17.
46 Sprawozdanie stenograficzne z 45. Posiedzenia Sejmu Rzeczypo
spolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 1932 r., łam 15–16.
47 Tamże, łam 17–19.

Ciekawie, choć pokrętnie, wypowiadał się o komer
cjalizacji minister Alfons Kühn. Pomijając w tym miej
scu bieżącą dyskusję, odrzucał samo używanie tego poję
cia i zwracał uwagę, że tak ogromnego przedsiębiorstwa
jakim są koleje, nie sposób poddać rygorom postępowa
nia rynkowego. Zaznaczał, że dąży on do tego, aby sko
mercjalizować myślenie i postępowanie pracowników,
a dopiero potem sam zarząd. Owa komercjalizacja miała
polegać na pozytywnym myśleniu i pracy metodami
handlowymi, a nie biurokratycznymi48. W ten sposób
właściwie dość dokładnie ujawnił poglądy obozu rządzą
cego na te zagadnienie. Rzeczywiście bowiem wszystkie
działania w tej sprawie nie zmieniały nic w realnym sta
tusie kolei w Polsce, a jedynie w większym stopniu po
rządkowały sytuację pracowników i służyły mglisto okre
ślonym ogólnym celom gospodarczym państwa.
Jednocześnie dał dowód myśleniu, że nowela z 1930 r.
nie zmieniała w sposób znaczący postanowień dekretu
z 1926 r., co jak już zostało przedstawione, było jedynie
oficjalną propagandą49.
Sprawa komercjalizacji kolei wywoływała spore dys
kusje wśród polityków i ekonomistów. Wydaje się to zro
zumiałe w świetle sytuacji ekonomicznej kolejnictwa
oraz jego wpływu na gospodarkę Polski. Dochodziły do
tego animozje pomiędzy politykami skutkujące wzajem
nymi oskarżeniami. Wystarczającą analizę tych dyskusji
przedstawił już kilkanaście lat temu M. Tarchalski50.
48 Tamże, łam 21–22.
49 Tamże, łam 23.
50 M. Tarchalski, Sprawa komercjalizacji przedsiębiorstwa Polskie

Koleje Państwowe (1924–1939), „Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych”, t. 39 (1978), passim. Poza omówionymi niżej
warto jeszcze wspomnieć o następujących artykułach prasowych:
B. Cywiński, O reformę zarządu naszych kolei, „Inżynier Kolejo
wy” 1936, nr 7; M. Łopuszyński, U podstaw gospodarki kolejowej,
„Inżynier Kolejowy” 1936, nr 9; J.G., Koleje polskie w oświetleniu
niemieckiem, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 35; Tenże, Koleje polskie w ocenie niemieckiej, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 10; Tenże,
O unifikację nadzoru komunikacyjnego, „Polska Gospodarcza” 1931,
nr 25; J. Gieysztor, Przedsiębiorstwo P.K.P. w świetle debaty budże-

W tym miejscu wskażę tylko najważniejsze myśli poja
wiające się w tych sporach uzupełniając te ustalenia rów
nież o inne materiały.
Powtórne utworzenie przedsiębiorstwa PKP wywoły
wało obfitą dyskusję (m.in. prasową, na forum sejmu
i jego komisji). W trakcie posiedzenia Komisji budżeto
wej Sejmu wypowiedział się na ten temat poseł Jerzy Mi
chalski, który skrytykował polską metodę komercjaliza
cji kolei, odwołując się do przykładów podobnych
działań podejmowanych w innych państwach (m.in.
Niemcy, Austria, Belgia)51. W odpowiedzi na jego zarzu
ty na forum „Przemysłu i Handlu” wypowiedział się
A. Dunin. Stwierdził on, że nie należy porównywać po
dejmowanych decyzji w tak ważnej sprawie pomiędzy
towej w Izbach Ustawodawczych, „Inżynier Kolejowy” 1938, nr 4;
Tenże, System gospodarki kolejowej ze stanowiska obrony kraju, „In
żynier Kolejowy” 1936, nr 3; A. Dijakiewicz, Naukowa organizacja pracy a administracja na P.K.P., „Inżynier Kolejowy” 1938, nr 9;
M. Łopuszyński, Kontrola budżetowa i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie kolejowem, „Inżynier Kolejowy” 1936, nr 1; Tenże, Budżet
eksploatacji przedsiębiorstwa kolejowego, „Inżynier Kolejowy” 1936,
nr 2.
51 L. Litwiński, Skomercjalizowane belgijskie koleje państwowe, „Prze
mysł i Handel” 1928, nr 38; Z.K., Organizacja kolejnictwa w Rosji
Sowieckiej, „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 2, s. 67–68; organizacja
Głównego Zarządu (Generalnej Dyrekcji) Kolei Niemieckich we
dług stanu na dzień 1 września 1928 r. – wykres („Inżynier Kole
jowy” 1929, nr 4, s. 127); M. Szpakowski, Gospodarka warsztatowa niemieckich kolei państwowych, „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 5,
s. 145–147; W.G., Koleje niemieckie jako kupiec, „Inżynier Kolejowy”
1929, nr 6, s. 172–173 (streszczenie referatu inż. Dorpmuellera);
W.B., Organizacja niemieckiego kolejnictwa według książki Sartera
i Kittla p.t. „Towarzystwo Niemieckich Kolei Państwowych”, „Inżynier
Kolejowy” 1929, nr 8, s. 247–248; Z.K., Oszczędności i udział w zyskach pracowników kolei Pensylwańskiej, „Inżynier Kolejowy” 1929,
nr 9, s. 283; Tenże, Organizacja Szwajcarskich Kolei Związkowych
i metody ich pracy, „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 2, s. 67; W.B., Pięć
lat istnienia Towarzystwa Niemieckich Kolei Państwowych, „Inżynier
Kolejowy” 1930, nr 5, s. 178–180; Praca nad upaństwowieniem czechosłowackich kolei lokalnych i oszacowaniem majątku kolei państwowych, „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 7, s. 295 (tutaj również problem
inwentaryzacji majątku kolejowego); B.K., Nowe metody eksploatacji
kolei, „Polska Gospodarcza” 1937, nr 46.
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różnymi krajami o odmiennych strukturach gospodar
czych. W kolejnych akapitach odnosił się on do wypo
wiedzi posła. I tak skrytykował pomysł powołania Rady
Nadzorczej (wzorowanej na podobnej powołanej w Re
publice Weimarskiej52), organu pośredniego pomiędzy
ministrem komunikacji a Dyrektorem Generalnym PKP.
Stwierdził bowiem, że o ile sam pomysł ma charakter
słuszny, o tyle jednak jego realizacja stawia określone
trudności, z których pierwszą jest sposób powoływania
członków owej Rady. Zauważył również, że w sytuacji
jednego właściciela powołanego przedsiębiorstwa (de facto państwa polskiego), to właśnie reprezentanci państwa
winni byliby to czynić, co mogłoby doprowadzić do
znacznego upolitycznienia nowej spółki. Jednocześnie
A. Dunin zauważył, że prócz ministra działała również
Państwowa Rada Kolejowa, mająca charakter doradczy.
Poseł podejmował również zastrzeżenie braku odpowie
dzialności za ewentualne szkody przedsiębiorstwa.
Również i ten argument został oddalony, powołując się
na postanowienia art. 18 ustawy. Spór dotyczył także
charakteru i zasad prowadzenia gospodarki kolejowej,
gdzie A. Dunin stał na stanowisku zmiany dotychczaso
wej polityki, a poseł podkreślał, że system finansowania
kolei pozostanie bez zmian. Poseł krytykował również
nadmierną biurokrację polskich kolei. Wydaje się, że ten
zarzut zawierał sporo racji, jednak (dość autorytarnie)
jego interlokutor nie zgodził się z nim. Dyskusja odnosi
ła się też do terminu wprowadzenia w życie postanowień
ustawy oraz sprawy majątku spółki. Poseł odwoływał się
tutaj do analogicznych postanowień obcych przewidują
cych wysokość kapitału zakładowego it.p. Tymczasem
A. Dunin podkreślał, że powołane przedsiębiorstwo
otrzymało od państwa prawo eksploatacji sieci kolejowej
(na dodatek nie obciążonej hipotecznie), nie musiało
emitować akcji oraz nie musiało (choć byłoby to czczą
52 Por. R. Grzeszkowiak, Niemiecka polityka komunikacyjna, „Prze

mysł i Handel” 1926, nr 12; A. Chełmoński, Komercjalizacja...,
s. 47–51.
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formalnością) być wpisane do właściwego rejestru han
dlowego. Trzeba przyznać, że, zwłaszcza ostatni argu
ment, nie wytrzymuje neutralnej oceny i wskazuje na
możliwe wykorzystanie braku wpisu do odpowiedniego
rejestru. Dyskurs dotyczył również uprawnienia do za
ciągania pożyczek przez przedsiębiorstwo P.K.P. Poseł
J. Michalski stwierdzał niekonstytucyjność tego zapisu,
natomiast A. Dunin podkreślał jego konieczność i zgod
ność z ustawą o pełnomocnictwach53. Wreszcie poseł
poddał w wątpliwość samą istotę procesu komercjaliza
cji, stwierdzając, iż stosowne przedsiębiorstwo (na skutek
wad prawnych) nie zostało powołane54. Co ciekawe, ta
dyskusja toczyć się będzie jeszcze przez kilka lat (patrz
niżej). Na tak postawiony argument, A. Dunin odpowie
dział w sposób polityczny posiłkując się uchwałą VI
Zjazdu Polskich Inżynierów Kolejowych: Zjazd wita
z uznaniem wyodrębnienie kolei żelaznych w samodzielne
przedsiębiorstwo państwowe, na konieczność czego wskazywały Zjazdy IV i V P.I.K. w odnośnych swych uchwałach.
Zjazd uważa jednak, że stworzenie samodzielnego
przedsiębiorstwa „PKP”, wtedy tylko przyniesie istotne korzyści dla Państwa, o ile przy opracowaniu szczegółowych
regulaminów i rozporządzeń wykonawczych, oraz przy stosowaniu ich będzie przestrzegana zasada racjonalnej komercjalizacji całokształtu administracji kolejami państwowymi, a w szczególności będzie się miało na widoku
następujące zasady:
a) podstawą prawidłowej gospodarki kolejowej winny
być: stały kontakt organów kierowniczych ze sferami gospodarczemi kraju w celu współpracy nad rozwojem siły ekonomicznej Państwa, oraz dążenie do podniesienia wydajności
pracy kolei przy obniżeniu kosztów własnych jednostki pracy;

53 Pożyczki byłyby zaciągane formalnie przez Skarb Państwa.
54 A. Dunin, W sprawie komercjalizacji kolei w Polsce, „Przemysł
i Handel” 1926, nr 51. Por też: J. Michalski, „Przegląd Gospodar
czy” 1926, nr 20.

b) wprowadzenie możliwie szerokiej decentralizacji ze
ścisłem rozgraniczeniem kompetencji i odpowiedzialności,
przyczem Minister, przez podległe mu organy, wykonywa
tylko zwierzchni nadzór nad kolejami, a władza wykonawcza całkowicie stanowi kompetencję Generalnej Dyrekcji;
c) w celu ulepszenia organizacji pracy należy wzmocnić
element kierowniczy ilościowo i jakościowo w upośledzonych pod tym względem warsztatach pracy i gałęziach służby;
d) kompletne uniezależnienie kierownictwa przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” od wpływów postronnych i zapewnienie stałości tego kierownictwa;
e) przystosowanie ilości i jakości personelu do faktycznej
potrzeby;
f ) w doborze personelu winny decydować wyłącznie
względy fachowe55 i moralne, a wynagrodzenie personelu
winno być uzależnione od zakresu działania, stopnia odpowiedzialności i wydajności pracy;
g) w związku z odpowiednim doborem personelu, podstawą stosunku służbowego powinno być zaufanie, oraz
wspólność celów, któremi winny być: dobro kraju i kolejnictwa56.
We wrześniu 1927 r. we Lwowie odbył się II Zjazd
Polskich Techników Kolejowych. Jeszcze przed jego roz
55 Być może argument ten był związany z sprawą Górnego Śląska.
Por. D. Keller, Wpływ czasu powstań i plebiscytu na funkcjonowanie
kolei na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (wybrane aspekty),
[w:] Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne, red.
D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 13, Rybnik 2011, s. 81–99.
56 A. Dunin, W sprawie komercjalizacji...,. Por też: J. Michalski,
„Przegląd Gospodarczy” 1926, nr 20. Problemów kolejnictwa nie
rozwiązywano skoro uchwały IX Zjazdu brzmiały podobnie: 1. Oddzielenie zwierzchniego nadzoru i ogólnego kierownictwa od bezpośredniego Zarządu eksploatacji kolei; 2. Zabezpieczenie ciągłości władzy
w Zarządzie Kolei i uniezależnienie tejże od zmian na stanowisku
Ministra i od wpływów politycznych; 3. Zapewnienie należytego prowadzenia eksploatacji kolei pod względem gospodarczym i technicznym
z uwzględnieniem interesów ogólno-państwowych przez dobór personelu
w zarządzie eksploatacji i odpowiednie jego wynagrodzenie oraz przez
należyte uregulowanie stosunku służbowego ogółu pracowników; 4. Przeprowadzenie organizacji według zasad, wymienionych w punktach

poczęciem inż. T. Sztolcman przygotował referat progra
mowy (Komunikacja kolejowa57), w którym zamieścił
postulowane zmiany w polskim systemie kolejowym.
I tak, co ówcześnie było dość oczywiste, przypominał
o konieczności budowy linii łączącej zagłębie węglowe
z portami w Gdańsku i Gdyni. Jednocześnie, dla ożywie
nia popytu na węgiel na wschodzie, proponował budowę
linii zagłębie węglowe – Równe i Toruń – Ostrołęka.
Podkreślał, że dla sprawnego funkcjonowania kolei ko
nieczne jest prowadzenie samodzielnej rachunkowości
kolei i apelował o wprowadzenie, wreszcie, w życie posta
nowień uchwały powołującej przedsiębiorstwo „Polskie
Koleje Państwowe”. Jednocześnie zwracał uwagę na ko
nieczność poprawy warunków życia pracowników tego
przedsiębiorstwa.
Tezy te zostały przedstawione na posiedzeniu Rady
Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Techników Pol
skich. Po dyskusji wysunięto następujące wnioski. Przede
wszystkim należy zachęcać posiadaczy kapitałów zagra
nicznych do inwestowania w Polsce. Podkreślono jedno
cześnie, że dotychczasowe działania polskiego rządu ra
czej do takich inwestycji zniechęcały. Zwrócono również
uwagę na budowę sieci linii znaczenia miejscowego, uzu
pełniających linie magistralne. Zdając sobie sprawę z ich
deficytowości, proponowano powiązanie ich budowy
z inwestycjami w linie główne, bądź (w przypadku kolei
na wschodzie) pełne finansowanie takich projektów
1–3 możliwie szybko, z otrząśnięciem się z etatyzmu i z dążeniem do
wszczepienia do tej organizacji rzeczywistych zasad handlowych, jak
to: nadania władzom szerokich pełnomocnictw, opartych na zaufaniu
i ocenianiu ich działalności według całokształtu eksploatacji (Uchwały
IX Zjazdu Polskich Inżynierów Kolejowych w Poznaniu w dn. 1, 2,
3 września 1929 r., „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 10, s. 315). Po
dobnie wnioskowano podczas XII Zjazdu (Uchwały XII-go Zjazdu
Delegatów do Rady Głównej Związku Polskich Inżynierów Kolejowych
w dn. 28–30 marca 1930 r., „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 5, s. 117).
Tym razem jednak domagano się również uporządkowania przepi
sów, zmiany współczynników pracy, uproszczenia procedur dyscy
plinarnych oraz podniesienia autorytetu kierownictwa.
57 Nie ustalono miejsca jego ewentualnej publikacji.
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przez państwo. Podniesiono również konieczność budo
wy nowych linii kolejowych według całościowego pro
jektu uwzględniającego potrzeby gospodarcze i obronne
państwa. Postulowano także wzrost działań na rzecz elek
tryfikacji kolei (w Polsce w zasadzie istniejącej wówczas
jedynie w planach58). Sugerowano również uzyskanie
współpracy z komunikacją wodną śródlądową (bocznice
do portów i punktów przeładunkowych, korzystne tary
fy it.p.). Zwrócono też uwagę na konieczność zmian ta
ryfowych (zwłaszcza w relacji Śląsk – Kresy) oraz popra
wę sytuacji gospodarczej personelu kolejowego59.
W dniach 6–7 litp.da 1927 r. odbył się w Gdańsku
Zjazd Prawników Kolejowych. Na jego zakończenie
podjęto następujące uchwały: o konieczności doprowa
dzenia do końca procesu komercjalizacji PKP w myśl
postanowień ustawy z 1926 r.; o konieczności wydania
odpowiednich przepisów organizacyjnych i wykonaw
czych związanych z realizacją procesu przekształcania
PKP w przedsiębiorstwo handlowe; o konieczności ujed
nolicenia całego obowiązującego w ówczesnej Polsce
ustawodawstwa polskiego, m.in. poprzez wydanie usta
wy kolejowej; o konieczności rozszerzenia wiedzy pra
cowników kolei w dziedzinie prawa (m.in. poprzez
utworzenie katedr prawa kolejowego na uniwersytetach
oraz umożliwienie kolejarzom praktyki sądowej); o do
puszczaniu do spraw sądowych związanych z PKP wy
łącznie prawników kolejowych oraz o konieczności po
woływania do pracy w zawodzie prawnika kolejowego
wyłącznie osób wcześniej zatrudnionych przez minimum
5 lat w administracji kolei. Wydaje się, że zwłaszcza ostat
nie postulaty nosiły w sobie zagrożenie stworzenia pew
nego zamkniętego systemu, jednakże (w gąszczu obowią
zującego wówczas ustawodawstwa kolejowego) były one
dość logiczne i naturalne60.
58 Por. sytuacja w Niemczech: S.M. Koziarski, M. Jerczyński, 150
lat kolei na Śląsku, Wrocław–Opole 1992, s. 92–96.
59 Polscy technicy o potrzebach kolejnictwa, „Przemysł i Handel”
1927, nr 30.
60 Zjazd prawników kolejowych, „Przemysł i Handel” 1928, nr 1.
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24 litp.da 1927 r. w trakcie posiedzenia Państwowej
Rady Kolejowej minister komunikacji, P. Romocki, pod
kreślił konieczność uporządkowania administracji kole
jami w Polsce61. Zwrócił jednocześnie uwagę, że sprawa
ta od kilku lat znajduje się w martwym punkcie i ko
nieczne jest wdrożenie zmian związanych z powołaniem
przedsiębiorstwa PKP62. W trakcie obrad pojawiła się
również dyskusja na temat powołania kierownictw eks
ploatacji kolei lokalnych63.
Na początku 1928 r. J. Eberhardt wypowiedział się
w kwestii sposobu obliczenia wysokości kapitału zakła
dowego przedsiębiorstwa PKP. Skrytykował istniejące
porównania dążące do zastosowania powszechnej meto
dy jego obliczania charakterystycznej dla każdego przed
siębiorstwa. Zwrócił uwagę na upływ czasu, który spo
wodował np. wzrost wartości gruntów, na których
położone są obiekty kolejowe. Stwierdzał zatem, że rzeczywisty kapitał zakładowy przedsiębiorstwa kolejowego
stanowi nie suma wydatków budowlanych i inwestycyjnych
niezależnie od tego, kogo te wydatki obciążają, lecz suma
wszystkich wydatków budowlanych i inwestycyjnych z dodaniem do nich wszystkich zysków i strat przedsiębiorcy,
pochodzących z obrotu kapitałami przedsiębiorstwa, albo
z przypadku – do czasu otwarcia normalnego ruchu na kolei. Rzeczywisty kapitał zakładowy kolei jest zazwyczaj
wyższy od sumy wydatków budowlanych i inwestycyjnych,
czyli kapitału budowlanego kolei, ale może być również
niższy od niego. [...] Rzeczywisty kapitał zakładowy jest
sumą rzeczywiście wydatkowaną przez przedsiębiorcę na
61 Przy innej okazji (P. Romocki, Budowa kolei, „Przemysł i Handel”

1928, nr 8) opublikował obszerny tekst opisujący inwestycje kolejo
we i sposoby ich finansowania bez potrzeby tworzenia samodzielne
go przedsiębiorstwa, za pomocą systemu koncesyjnego oraz komer
cjalizując PKP. Autor skłaniał się ku pierwszej opcji. Nie przewidział
jednak kryzysu finansowego.
62 Ponadto minister zwrócił uwagę na konieczność rozbudowy sieci
kolejowej w Polsce, a większa część posiedzenia stanowiła podsumo
wanie kończącej się kadencji Rady.
63 Państwowa Rada Kolejowa, „Przemysł i Handel” 1927, nr 49.

budowę i powierzenie urządzeń kolejowych do czasu otwarcia ruchu normalnego i ta suma powinna być oprocentowana i amortyzowana z dochodów normalnej eksploatacji. Na
tej podstawie (z uwzględnieniem zniszczeń wojennych
oraz powojennych inwestycji) szacował kapitał na dzień
1 stycznia 1926 r. na kwotę 4,5 mld zł. Nakłady inwesty
cyjne w kolejnych dwóch latach nie przekroczyły 200
mln zł, zatem w 1928 r. kapitał zakładowy przedsiębior
stwa PKP wynosił wg J. Eberhardta – 4,7 mld zł. Jedno
cześnie jednak podkreślał niską rentowność polskiej sieci
kolejowej, wynikającą z niekorzystnego dla polskiej go
spodarki jej układu oraz niskich taryf (niemożliwych do
zmiany ze względów politycznych). Podsumowując,
stwierdzał, że dopiero pełna komercjalizacja doprowadzi
do urealnienia wysokości taryf oraz do finansowania in
westycji, nie jak dotychczas, wyłącznie z czystego zysku
(który szacował na maksymalnie 4% w skali roku), ale
z kredytów bankowych64.
W jubileuszowym wydawnictwie z okazji 10. roczni
cy odzyskania niepodległości, ówczesny minister komu
nikacji sformułował kilkuetapowy opis funkcjonowania
polskiego kolejnictwa w tym czasie. I tak, na przełomie
lat 1918 i 1919, przejęto kolej z rąk dotychczasowych
zarządców oraz utworzono ministerstwo i odpowiednie
dyrekcje kolejowe. W latach 1919–1920 utrwalono pol
ski stan posiadania (uczestnictwo przedstawicieli mini
sterstwa w konferencjach pokojowych). Z kolei w okre
sie 1920–1921 ujednolicono taryfy oraz przepisy
(eksploatacyjne). Ostatni, ówcześnie jeszcze istniejący
etap, stanowiło, według ministra, dostosowanie sieci ko
lejowej do potrzeb państwa. Co ciekawe, minister wy
mienił pewne podetapy tego procesu. Zaskakująca jest
jednak podana przez niego kolejność (i hierarchia waż
ności) poszczególnych tych etapów. Przyznać należy, że
jest ona zgodna zarówno z oczekiwaniami społecznymi,
jak i praktyczną realizacją. I tak, na pierwszym miejscu
64 J. Eberhardt, Kapitał zakładowy Polskich Kolei Państwowych,
„Przemysł i Handel” 1928, nr 3.

znalazła się budowa nowych linii kolejowych (oraz odbu
dowa zniszczeń), dalej nawiązanie współpracy międzyna
rodowej i udział w międzynarodowych konwencjach ko
munikacyjnych65. Jako ostatni etap minister wymienił
organizację ministerstwa i administracji kolei w Polsce.
Podkreślił jednocześnie, że dopiero usamodzielnienie się
kolei w Polsce pod względem gospodarczym (dłużące się
przecież od 1924 r. – o czym minister nie wspomniał)
stanowić będzie zakończenie prac nad polskim kolejnic
twem66.
Z kolei J. Gieysztor na początku 1928 r. porównując
polski i niemiecki system administracji kolei, podkreślał
wrażenia potencjalnych inwestorów zagranicznych, któ
rzy, jako warunek zaangażowania się w polskie inwestycje
kolejowe, wymieniali racjonalizację gospodarki polskich
kolei67.
Poseł Artur Hausner wydał w 1930 r. zapis dyskusji
nad zagadnieniem komercjalizacji kolei w polskim Sej
mie. W uwagach wstępnych uczynił, zasadniczo zgodny
ze stanem faktycznym, zarzut nieprzeprowadzenia ujed
nolicenia struktur administracyjnych kolei na terenie
Polski. Wskazał również na dominację Ministerstwa Ko
munikacji w administrowaniu kolejami, które miało
ograniczać funkcje administracyjne Dyrekcji Okręgo
65 Por. B. Dobrzycki, Statystyka Polskich Kolei Państwowych oraz
zagranicznych. Uwagi krytyczno-porównawcze, „Inżynier Kolejowy”
1938, nr 8; J.G., Stanowisko P.K.P. w szeregu kolei europejskich, „Pol
ska Gospodarcza” 1931, nr 16; J. Butler, Z zagadnień międzynarodowej polityki taryfowo-kolejowej, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 22.
66 A. Kühn, Stan, rozwój i potrzeby komunikacji w Polsce, „Przemysł
i Handel” 1918–1928, s. 19–21. Co ciekawe, minister nie zauwa
żył innych środków komunikacji poza kolejnictwem. Tam również:
J. Gieysztor, Polskie taryfy kolejowe, tamże, s. 465–469; W. Gieysztor,
Przedsiębiorstwa państwowe, tamże, s. 545–552 (tam krótki ogólny
akapit o kolejach, poczcie i telegrafie). Obszerny materiał reklamo
wy na temat Polskich Kolei Państwowych z krótkim zarysem histo
rycznym oraz materiałem ilustracyjnym: tamże, s. 375–394.
67 J. G., Racjonalizacja pracy na kolejach, „Przemysł i Handel” 1928,
nr 5. Ciekawe, że w tej relacji nie pojawiła się sugestia zakończenia
komercjalizacji.
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wych Kolei Państwowych (DOKP). Wypominał mini
strom komunikacji pozorowane działania (zmiana nazwy
ministerstwa oraz zmiana nazwy stanowiska dyrektora
kolei państwowych) oraz zarzucał niewykorzystanie ko
rzystnej koniunktury gospodarczej końca lat dwudzie
stych XX w. Wydaje się, że wysuwane przez autora argu
menty miały charakter populistyczny, jednakże w części
przynajmniej można zauważyć ich zgodność ze stanem
faktycznym (zmiany organizacyjne w dyrekcjach miały
charakter kosmetyczny). Autor dobitnie skrytykował
również rozporządzenie z 1926 r., zarzucając politykom
obozu rządzącego chęć narzucenia kolejarzom ustawy
o stosunku służbowym. Przytaczane przez niego argu
menty jeszcze dalej odbiegają od umiarkowania, jednak
że należy przypomnieć, że rzeczywiście w okresie 1926–
1930 żaden z rządów nie przyczynił się do wyjaśnienia
kwestii komercjalizacji poprzez wydawanie wzmianko
wanych w rozporządzeniu aktów wykonawczych68.
W sprawozdaniu Ministerstwa Komunikacji za rok
1928 podano, że w roku 1927 [sic!] opracowano względnie przerobiono projekt rozporządzenia z 1926 r. o powo
łaniu PKP, projekt rozporządzenia o statucie PKP (które
nigdy się nie ukazało), projekt rozporządzenia o przeka
zaniu eksploatacji kolei w Polsce na rzecz tego przedsię
biorstwa, projekt nowego statutu ministerstwa, projekt
68 A. Hausner, Gospodarka kolejowa w świetle dyskusji sejmowej,
Lwów 1930, s. 1–6 (na kolejnych stronach bezpośrednie zarzuty
wobec ministrów komunikacji i administracji kolejowej, dotyczą
ce głównie okolic Lwowa; s. 7–18; reszta publikacji zawiera zapis
stenograficzny przemówienia A. Hausnera jako posła sprawozdaw
cy komisji sejmowej do zbadania sprawy podkładów kolejowych).
Szczególną informację znajdujemy w sprawozdaniu Ministerstwa
Komunikacji za rok 1928, gdzie (w oparciu o ustawę z 12 czerw
ca 1924 r.) minister jawi się jako odpowiedzialny za zarząd m.in.
kolejami w oparciu o samodzielny budżet (por. art. 3 tej ustawy).
W wydawnictwie rządowym przechodzi się tutaj do porządku dzien
nego nad wydaniem w tymże 1924 r. ustawy powołującej PKP oraz
wydaniem rozporządzenia z mocą ustawy w 1926 r. uchwalającego
to samo (Materjały odnoszące się do działalności Rządu za rok 1928.
Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929, s. 665).
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tymczasowej organizacji Generalnej Dyrekcji Kolei Pań
stwowych oraz projekt przepisów o stosunku służbowym
pracowników przedsiębiorstwa. Wszystkie one po kon
sultacjach międzyresortowych trafić miały pod obrady
Rady Ministrów. Z kolei w lipcu [1928 r.? – D.K.] roz
poczęto prace nad nowym projektem ustawy o powoła
niu przedsiębiorstwa PKP, w którym zrezygnowano z po
woływania Generalnej Dyrekcji, a jej kompetencje
przekazano ministerstwu. Ten projekt znalazł później
odzwierciedlenie w treści nowelizacji69. W tym czasie
opracowano regulamin wydziałów osobowych dyrekcji
kolei oraz regulamin wydziałów rachunkowych oraz czy
niono starania nad rozszerzeniem obowiązywania przepi
sów o działaniu Oddziałów drogowych również w Mało
polsce70.
Pobieżna nawet analiza tych dwóch tekstów, posel
skiego i ministerialnego, wskazuje na poprawność kry
tycznych sądów posła. Zastanawia fakt opracowywania
i przygotowywania w 1927 r. rozporządzenia z 1926 r.
W ciągu dwóch lat od wydania aktu prawnego wszystkie
akty wykonawcze do niego znajdowały się na etapie pro
jektów, gdy tymczasem ministerstwo kontynuowało sa
modzielną politykę w oparciu o wydzielony budżet.
W międzyczasie obowiązujący akt w zasadzie przestał być
aktualny, bo rozpoczęto prace nad jego kolejną wersją,
w istocie będącą dużą nowelizacją71. Najbardziej zadzi
69 Ciekawie brzmi wygłoszony w 1931 r. pogląd M. Dolanowskiego
jakoby obie wersje rozporządzenia o komercjonalizacji kolei, z 1926
i 1930 r., były znakiem jednego programu. W świetle cytowanego
opisu, jak również samego rozporządzenia, doszło do znacznej zmia
ny koncepcji.
70 Materjały odnoszące się do działalności Rządu za rok 1928. Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1929, s. 681–682.
71 W 1927 r. ukazało się rozporządzenie prezydenta o wydzieleniu
z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemy
słowych, handlowych i górniczych oraz ich komercjalizacji. Jego
treść nie dotyczyła jednak PKP. Należy podkreślić, że akt ten przybli
żał funkcjonowanie objętych nim przedsiębiorstw do zasad gospo
darki rynkowej. DzU RP 1927, nr 25, poz. 195. Szerzej: M. Łapa,
Modernizacja państwa..., s. 209–213; S.Z. Szyszkowski, Zagadnie-

wia projekt rozporządzenia o przekazaniu eksploatacji
kolei na rzecz przedsiębiorstwa, które w swoim akcie po
wołania (rozporządzeniu z mocą ustawy) miało dokład
nie tak określone zadanie.
Krytyczne głosy na temat organizacji kolei w Polsce
słychać było jeszcze pod koniec omawianej epoki. Należy
jednak podkreślić, że po wydaniu szeregu przepisów
w połowie lat trzydziestych XX w. w mniejszym stopniu
odnosiły się one do władz ministerialnych. Ciekawy głos
stanowić może natomiast zwarte opracowanie Aleksan
dra Pawłowskiego, w którym autor w 1939 r. wysunął
tezę, że faktycznie przedsiębiorstwo PKP jest fikcją (por.
zmiany wprowadzone w 1932 r.). Zwrócił on uwagę na
negatywne skutki włączenia do Ministerstwa Komunika
cji Ministerstwa Robót Publicznych oraz zaniechanie
wydzielenia Generalnej Dyrekcji Kolei Państwowych,
przez co minister komunikacji był zależny tylko od swo
ich decyzji i prowadził zarówno główne kierownictwo
jak i nadzór nad nim (nadzór Rady Ministrów, i słusznie,
autor traktował jako niewystarczający). Stwierdził rów
nież, że taki stan rzeczy ograniczał merytoryczny nadzór
fachowców–kolejarzy na rzecz nadzoru partyjnego72.
Wyciągał z tego wnioski o upadku kolejnictwa w Polsce
symbolizowanym przez wypadki (skutki nieudolności
i nieprzestrzegania najbardziej oczywistych przepisów),
afery związane z zakupami taboru, podkładów, zaniecha
nie zakupów nowego taboru, a poprzestawanie na remon
tach istniejącego do tej pory73. Jako rozwiązanie proble
mów (w sferze administracji) proponował (niezmiennie)
nie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1930,
s. 112–121.
72 A. Pawłowski, Uwagi o potrzebach kolejnictwa w Polsce, Warszawa
1939, s. 4–8. W dalszej części wskazywał szereg nieprawidłowości
w praktycznym funkcjonowaniu kolei (s. 9–22). Również M. Dola
nowski skrytykował tę część noweli z 1930 r. (M. Dolanowski, Komercjalizacja kolei państwowych, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym
(1926–1931), t. 2, Warszawa 1931, s. 158).
73 Autor postulował również rozwiązanie, A. Pawłowski, Uwagi
o potrzebach..., s. 31–42.

podniesienie znaczenia departamentu kolei w struktu
rach Ministerstwa Komunikacji poprzez podniesienie go
do rangi odrębnego ministerstwa, powrót do koncepcji
Generalnej Dyrekcji oraz powołanie Komitetu Zarządu
Dróg Żelaznych, jako organu kolegialnego i międzyresorto
wego74. Trzeba jednak zauważyć, że głos A. Pawłowskiego
był spóźniony i w świetle nadchodzącej wojny nie mógł
zostać zrealizowany.
Kilka lat wcześniej, w 1931 r., w oficjalnej publikacji
obozu rządzącego, obszerny artykuł na temat komercjali
zacji przygotował Mikołaj Dolanowski. Autor zauważył,
iż wśród warunków koniecznych, aby mówić o komer
cjalizacji przedsiębiorstwa transportowego są: osobowość
prawna przedsiębiorstwa (z podkreśleniem wpisu do re
jestru handlowego); posiadanie własnego zinwentaryzo
wanego majątku; wydzielenie budżetu przedsiębiorstwa;
system kupiecki w metodzie pracy; uniezależnienie od
wpływów politycznych; samodzielna zdolność kredyto
wa w dziedzinie pożyczek krótkoterminowych oraz szyb
kie dostosowywanie się w konstruowaniu taryf do zmie
niających się okoliczności. Pierwszym wnioskiem przy
analizie wymienionych cech jest ich bezsprzeczna spój
ność ze zmianami w rozporządzeniu o komercjalizacji
kolei w jej znowelizowanej wersji. Już na wstępie autor
wskazywał na zalety obowiązującego prawa, jako najlep
szego dla pełnej komercjalizacji. Zauważał jednakże, że
takie same zasady zastosowały inne europejskie państwa
w procesie komercjalizacji ich kolei75.
Według M. Dolanowskiego ok. 1922 r. pojawiły się
dwie konkurencyjne tezy w sprawie przyszłości kolei
w Polsce. Jedna z nich sugerowała wydzierżawienie sieci
kolejowej prywatnej spółce76, a druga komercjalizację.
74 Tamże, s. 43–45.
75 M. Dolanowski, Komercjalizacji kolei..., s. 148–151.
76 Por. koncepcje dla sieci kolejowej Górnego Śląska: Archiwum

Akt Nowych w Warszawie, Zespół akt Ministerstwo Spraw Za
granicznych w Warszawie (nr 322), sygn. 4510, s. 90–94. J. Eber
hardt, w raporcie z 2 litp.da 1921 r., przewidywał zarząd kolejami
na podzielonym Górnym Śląsku poprzez dwie dyrekcje (katowic
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Drugi pomysł miał popierać m.in. Związek Polskich In
żynierów Kolejowych. 28 grudnia 1924 r. wydano wspo
mniane rozporządzenie o powołaniu przedsiębiorstwa
„Polskie Koleje Państwowe”. PKP miało zatem, jak już
opisano, mieć możliwość zaciągania zobowiązań, było
wpisane do rejestru handlowego, ale nie stanowiło samo
dzielnej jednostki prawnej. Wydzielano budżet kolejowy
oraz utworzono częściowo niezależną Generalną Dyrek
cję77. Autor zauważył brak w treści znowelizowanego
aktu ustaleń na temat spraw rachunkowych. Wskazał na
rozporządzenie z 26 marca 1926 r., które miało obowią
zywać w PKP78.
Rzeczywiście, w 1922 r. pojawiła się koncepcja wy
dzierżawienia polskich kolei. Była ona przedmiotem
m.in. dyskusji Komitetu Eksploatacyjnego Państwowej
Rady Kolejowej, gdzie jednoznacznie opowiedziano się
przeciwko takiemu projektowi, traktując go jako osta
teczność w przypadku, gdyby proponowane przez Komi
tet środki zaradcze dla gospodarki kolejowej w Polsce nie
zostały zastosowane. Komitet postulował zatem reorga
nizację zarządu kolejowego poprzez jego skomercjalizo
wanie. Jednocześnie wewnętrzna, silnie biurokratyczna
organizacja, winna była przyjąć postać wzorowaną na
spółkach prawa handlowego. Należało również ograni
czyć centralizację, która skutkowała zanikiem własnych
inicjatyw ze strony urzędników terenowych. Nie musieli
oni sobie zaprzątać głowy żadnymi sprawami w momen
cie, gdy rozwiązania były przekazywane centralnie. Nale
żało również zwiększyć ruch pociągów poprzez ograni
ką i opolską) oraz wspólny Komitet Zarządzający, będący instancją
apelacyjną, a w kwestiach taryf czy zarządu taborem samodzielnym.
Odnotował jednak kontrpropozycje, które obejmowały rozdział sie
ci czy powołanie prywatnego towarzystwa. W tym celu miano zatem
zawrzeć ewentualną dwustronną konwencję zapewniającą sprawność
prowadzonego ruchu. Natomiast w przypadku powołania prywat
nego towarzystwa, miałoby ono działać przez 15 lat i w tym czasie
eksploatować istniejącą infrastrukturę kolejową oraz budować nowe
linie, które umożliwiłyby szeroką ekspansję na wschód.
77 Krótki opis: M. Dolanowski, Komercjalizacji kolei..., s. 153–154.
78 Tamże, s. 157.
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czenie wszelkich niedoborów (taborowych i drogowych).
Wezwano także do pilnej realizacji wymaganych projek
tów inwestycyjnych sugerując pozyskiwanie środków na
ich realizację drogą pożyczek, co w ówczesnej sytuacji
państwa było jednak nierealne. Domagano się również
urealnienia taryf kolejowych i podniesienia organizacji
pracy. Zachęcano też do zainteresowania kapitału pry
watnego inwestycjami kolejowymi w Polsce, być może
poprzez przekazywanie w dzierżawę odcinków linii sąsia
dujących z planowaną do realizacji79. Jednoznacznie trze
ba podkreślić, że ostatni postulat był kompletnie utopij
ny.
T. Lulek pisał w 1932 r.: Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe pozostaje w zarządzie Ministerstwa Komunikacji; jest ono wprawdzie wydzielone z budżetu administracyjnego tego ministerstwa, ale jest prowadzone według
preliminarza, stanowiącego załącznik do budżetu państwowego. Komercjalizacja jego nie może jakoś przyjść do skutku. W dalszej części autor omawiał historię tych starań.
Ostro skomentował również administrację kolejową za
rzucając jej, że pomimo zarządzania ogromnym mająt
kiem nie prowadziła prawidłowej rachunkowości han
dlowej i bilansowania. Podkreślał, że wartość bilansowa
PKP podawana w corocznych sprawozdaniach była two
rem sztucznym, powstałym głównie na podstawie np.
arbitralnego wskazania wartości budowy 1 km linii. Jed
nocześnie przypominał, że w dalszym ciągu nieuregulo
wano sprawy zobowiązań carskiej Rosji związanych z bu
dową kolei (eksploatowanych przecież w części przez
PKP) i problemu odpowiedzialności finansowej Polski za
nie80. Autor skrytykował również politykę finansową
79 Sprawozdanie Państwowej Rady Kolejowej za pierwsze trzechlecie
od kwietnia 1922 r. do marca 1925 r., oprac. Z. Jasiński, Warszawa
1925, s. 12.
80 Chodziło o sprzeczne i niejasne, według autora, postanowienia
traktatu pokojowego w Rydze, który zwalniał Polskę od tych zo
bowiązań, z postanowieniami art. 21 małego traktatu wersalskiego
(DzU RP 1920, nr 110, poz. 728), gdzie Rzeczpospolita została
obarczona częścią rozliczeń dawnej Rosji. Wobec jednak niedosta

prowadzoną przez PKP zwracając m.in. uwagę na zaprze
staną (niemal ukończoną) budowę odcinka z Rzeszowa
do Kolbuszowej81 z 1921 r., co w normalnym przedsię
biorstwie handlowym byłoby niemożliwe82. Autor wiesz
czył, że na podstawie fikcyjnych zysków bilansowych przedsiębiorstwo kolei uiszcza niekiedy wpłaty do skarbu państwa,
stanowiące jakby dywidendę. W rzeczywistości te wpłaty nie
pochodzą z zysków, lecz ze substancji kapitału, która przez
to ulega redukcji. Brak tych sum da się wkrótce odczuć,
a zwrot ich staje się zwłaszcza koniecznym, gdy zużyte
przedmioty inwestycyjne muszą być zastąpione nowemi, na
co nie wystarczają pozostałe zasoby kapitału83.
Głos w dyskusji nad powołaniem PKP zabrali także
m.in. przedsiębiorcy. Izba Przemysłowo-Handlowa
w Warszawie wydała broszurkę, w której porównano
model wprowadzony w Niemczech oraz ten, do którego
dążono w Polsce. Zawierała ona referat Piotra Drzewiec
kiego na pierwszy ze wspomnianych tematów (zresztą
obfitujący w odniesienia do sytuacji w Polsce) oraz upo
rządkowany zapis dyskusji nad nim a odnoszący się bez
pośrednio do Polski. Zauważano, że pomimo długolet
nich działań (sam akt z 1924 r. był przecież elementem
dyskusji) nie rozwiązano sprawy, jak to określano, racjo
nalnej gospodarki kolejowej w Polsce. Co więcej, dysku
tanci stwierdzili, że używane pojęcie komercjalizacja bu
dzić może obawy polityków o przyszłość kolei w Polsce,
a skomercjalizowane przedsiębiorstwo może być drogą
do prywatyzacji kolei. W tym lęku dyskutanci widzieli
przyczynę tak wolnego rozwiązywania tego zagadnienia.
Sugerowano zatem używanie pojęcia racjonalizacja jako
tecznego określenia skali tych należności, autor obawiał się, że może
to negatywnie wpłynąć na kondycję PKP, gdy właśnie te długi zosta
ną uznane za wymagane.
81 Por. R. Stankiewicz, Kolej w Rzeszowie 1858–2008, Rybnik 2008,
s. 107; J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków 2000, s. 233.
82 T. Lulek, Przedsiębiorstwa państwowe w Polsce, Kraków 1932,
s. 25.
83 Tamże, s. 22–26.

bardziej neutralnego84. Zauważano również lęk wojska
przed utratą kontroli nad kolejami tak niezbędnymi do
sprawnego transportowania żołnierzy. Dyskutanci zwra
cali uwagę, że istotą problemu jest nadanie kolejom oso
bowości prawnej. Dzięki temu możliwe byłoby zaciąga
nie zobowiązań i pełne stosowanie zasad rynkowych.
Podkreślono, że ogromny i niezwykle konieczny program
inwestycji kolejowych w Polsce jest finansowany z bu
dżetu Ministerstwa Komunikacji, co przekłada się na za
ległości płatnicze na rzecz wykonawców i dostawców.
Ograniczeniem było tutaj zabezpieczenie na dochodach
kolejowych na rzecz tzw. pożyczki dillonowskiej. Mini
sterstwo prowadzić miało prace nad wykorzystaniem luk
prawnych w jej postanowieniach mające na celu wyod
rębnienie przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach.
Byłaby to okazja do zaciągania pożyczek inwestycyjnych
pod zastaw tego majątku. Podkreślano jednak, że całko
wita wartość tak sztucznie wyodrębnionego majątku by
łaby stosunkowo niewielka. Nie zastanawiano się jedno
cześnie nad ewentualnymi problemami związanymi
z takim rozczłonkowaniem administracji i własności sieci
kolejowej na terenie Polski, które pojawiłyby się po za
kończeniu ważności zobowiązań pożyczki dillonowskiej.
Dyskutanci podnieśli również krytyczne głosy wobec fi
nansowania (wbrew przepisom prawa) działalności inwe
stycyjnej Ministerstwa Komunikacji ze środków obroto
wych oraz wskazali na nierealność budżetów kolei i liczne
stosowanie przekroczeń finansowych. Wskazywano jed
nocześnie na kopiowanie tych metod z systemu kolei au
striackich. Wśród wad obowiązujących w polskiej gospo
darce kolejowej zauważono również przerost zatrudnienia
oparty o maksymalne potrzeby i nie reagujący na ich
zmiany oraz nieelastyczny czas pracy, w którym nie wy
korzystywano korzyści dłuższego letniego dnia85.
84 Propozycja ta nie przyjęła się ani współcześnie ani w historiogra
fii.

85 Koleje jako przedsiębiorstwo handlowe (racjonalizacja kolei). Mate-

riały z obrad komisji racjonalizacji i handlu Izby Przemysłowo–Handlowej w Warszawie, Warszawa 1929, s. 15–20.
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Równie negatywna była opinia tego grona na temat
dotychczasowych form realizacji komercjalizacji. Skryty
kowano przede wszystkim planowaną (i wcieloną w życie
w nowelizacji) likwidację Naczelnej (Generalnej) Dyrek
cji. Zwrócono uwagę na braki w kwestiach finansowych
forsowanego przez władze projektu: przekazywanie nad
wyżki finansowej do Skarbu Państwa, brak uregulowania
kwestii dotychczasowych należności, brak konieczności
prowadzenia zestawień bilansowych oraz brak planów
powołania Rady Nadzorczej.
Odnotować również należy ciekawy głos w sprawie
reorganizacji (postulowanej od dłuższego czasu, ale w za
sadzie nigdy w całości nie zrealizowanej) sieci dyrekcji
kolei. Podkreślano zbędność dyrekcji w Stanisławowie,
nadmierną rozległość dyrekcji w Radomiu oraz spory
między dyrekcjami w Katowicach i Krakowie, położony
mi zbyt blisko siebie86. Dyskutanci proponowali jednak
jedynie zmiany granic tych jednostek. Ponadto wysuwa
no szereg uwag do gospodarki finansowej, taryfowej oraz
warsztatowej polskich kolei, proponując rozwiązania
(ale, jak się wydaje) nie mając nadziei na ich rozwiąza
nie87.
Opinię o procesie komercjalizacji opublikował rów
nież w „Polsce Gospodarczej” J. Eberhardt. Po analizie
charakteru gospodarczego kolei doszedł do wniosku, że
przedsiębiorstwo kolejowe nie może ulec całkowitej ko
mercjalizacji. Przytaczając przykłady Belgii i Niemiec
wskazywał, że przyczyną tamtejszych (sukcesów) komer
cjalizacji88 były odmienne warunki wewnętrzne i szcze
gólne okoliczności. Dalsze wnioski autora stanowią
86 Tamże, s. 20–22. Por. koncepcja powołania wspólnego woje

wództwa śląsko-krakowskiego (W. Marcoń, Unifikacja województwa
śląskiego z II Rzecząpospolitą, Toruń 2007, s. 206–207) oraz pod
porządkowania DOKP w Katowicach wraz z rozpoczęciem działań
wojennych DOKP w Krakowie (I. Bujniewicz, Kolejnictwo w przygotowaniach..., s. 115.
87 Koleje jako przedsiębiorstwo handlowe..., s. 22–24.
88 Por. W.B., Regulamin Towarzystwa „Niemiecka Kolej Państwowa”,
„Inżynier Kolejowy” 1931, nr 1.
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kwintesencję całej późniejszej polityki państwa wobec
tego zagadnienia. Stwierdzał on mianowicie, że komer
cjalizacja mogłaby dojść do skutku tylko w przypadku
otrzymania pożyczki zagranicznej (kolej jako przedmiot
zastawu). Stwierdził, że nie jest to możliwe, a zatem i sama
komercjalizacja nie dojdzie do skutku. Wskazywał, że po
żądanym efektem byłoby uzyskanie statusu generalnego
dyrektora będącego w jakiejś mierze zależnym od właści
wego ministra, ale jednocześnie posiadającego dość duże
uprawnienia. Zauważał, że akt prawny z 1926 r. przewi
dywał taki stan rzeczy, jednak jego pełne wprowadzenie
w życie wymagałoby likwidacji dublujących go komórek
w Ministerstwie Komunikacji (pomogłoby to scalić spra
wy komunikacyjne rozproszone również w Ministerstwie
Robót Publicznych). Nie wspominał jednak (pomimo
wcześniejszej informacji), że przygotowywany projekt
nowelizacji likwidował nawet tak niewielką formę samo
dzielności przedsiębiorstwa89.
Nowelizację opisał również J. Gieysztor. Zwraca uwa
gę pierwsze zdanie jego wypowiedzi, w którym stwier
dził, że rozporządzenie z 1926 r. nie weszło w życie. Au
tor wskazywał, że rezygnacja z koncepcji powołania
Generalnej Dyrekcji wynikała z fiaska szerszego pomysłu
zjednoczenia w Ministerstwie Komunikacji całości za
gadnień komunikacyjnych i wszystkich przedsiębiorstw
zarządzanych w podobny sposób. W sytuacji jednak nie
zrealizowania koncepcji ministerstwa, również wizja Ge
neralnej Dyrekcji stawała się zbędna. Należy wskazać, że
w kontekście całości gospodarki ministerstwa była to
teza słuszna, jednak dla samego PKP oznaczało to likwi
dację reformy. J. Gieysztor podkreślał dobrodziejstwa re
formy, polegające na likwidacji zbędnego balastu admi
nistracyjnego (czyli Dyrekcji) oraz na umożliwieniu
zaciągania przez PKP kredytów (m.in. poprzez wpis do
rejestru handlowego – prostą konsekwencję trzyletnich
sporów o osobowość prawną przedsiębiorstwa). Również
89 J. Eberhardt, W sprawie reformy administracji kolei w Polsce, „Pol
ska Gospodarcza” 1930, nr 4.

podkreślane przez niego zalety ograniczeń w sprawach
budżetowych (likwidacji pozycji parlamentu) były jedy
nie pozorne. Autor miał nadzieję, że dzięki nowelizacji
wejdą w życie również pozostałe, odkładane do tej pory,
postanowienia aktu z 1926 r. Wypowiedź ta zdecydowa
nie oddawała poglądy władz ministerstwa i obozu rzą
dzącego, choć w kontekście przytaczanej niżej innej wy
powiedzi tego autora, niekoniecznie chyba jego własne90.
Z kolei S. Kruszewski wskazywał na konieczność ist
nienia państwowego (ale jednak) przedsiębiorstwa kolei
żelaznych. Zwracał uwagę na większą sprawność takiego
organu niż biurokratycznej administracji państwowej.
Krytycznie odnosił się zwłaszcza do przytoczonego przez
siebie planowanego budżetu Ministerstwa Komunikacji
na rok 1927/1928. Wykazał jego braki (odnosząc się
m.in. do doświadczeń innych krajów europejskich).
Stwierdzał, że prowadzenie kolei winno być przekazane
odrębnej, samodzielnej jednostce składającej się z prak
tyków, a nie biurokratów. Wskazywał ponownie na do
świadczenia innych krajów, wymieniając jednocześnie
warunki konieczne dla należytego przeprowadzenia ta
kiego procesu. Przyszłe przedsiębiorstwo (i było to zgod
ne z głównymi postanowieniami zarówno z 1924 jak
i 1926 r.) winno być prowadzone w całości na zasadach
handlowych. Jego władze winny dysponować znaczną sa
modzielnością (przy jednoczesnej odpowiedniej kontro
li). Wydaje się, że instytucja Naczelnej (Generalnej) Dy
rekcji odpowiadała tym postulatom. Dalej konieczne
było przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji przeka
zywanego majątku (czego brakowało w postanowieniach
z 1926 r., a znalazło się w noweli). Przedsiębiorstwo mu
siało posiadać również prawo do samodzielnego zaciąga
nia zobowiązań. Ostatnim koniecznym elementem była
zmiana wpisu w budżecie państwa, który miał w odnie
sieniu do kolei obejmować jedynie czysty zysk netto91.
90 J.G., Nowelizacja rozporządzenia Prezydenta R.P. o przedsiębior-

stwie „Polskie Koleje Państwowe”, „Polska Gospodarcza” 1930, nr 50.

91 S. Kruszewski, Komercjalizacja..., s. 167–172.

S. Kruszewski, po niepowodzeniach postanowień
z 1924 i 1926 r. oraz w świetle ciągłych dążeń polityków
do zmiany tego stanu rzeczy, wskazał szereg warunków,
które powinno spełniać właściwe przeprowadzenie ko
mercjalizacji kolei. Przede wszystkim przyszłe przedsię
biorstwo ma stanowić (co podkreślali wszyscy komenta
torzy) samodzielną jednostkę prawną, prowadzoną na
zasadach handlowych i wpisaną do rejestru handlowego.
Miało ono obejmować wszystkie linie kolejowe stano
wiące własność państwa oraz wszelkie zapasy materiało
we i gotówkowe. Sprzedaż i zastaw nieruchomości miał
odbywać się w granicach ustawowych przy jednoczesnej
swobodzie wynajmu lub sprzedaży posiadanego mająt
ku. Z kolei dobra nabyte stawać się miały własnością
Skarbu Państwa. W tych postulatach przedsiębiorstwo
mogłoby zaciągać pożyczki krótkoterminowe (roczne)
do wysokości 10% rocznych obrotów eksploatacyjnych
a długoterminowe (jedynie inwestycyjne) wymagałyby
wydania odpowiedniej ustawy. Ich zabezpieczeniem mia
ły być nieruchomości przedsiębiorstwa. Wolne środki fi
nansowe miały być przechowywane na oprocentowanym
rachunkowym bankowym. Program ograniczał swobodę
budowy nowych linii kolejowych do odcinków samofi
nansujących się. W przypadku planowanej deficytowości
linii, koszty budowy winny były obciążać Skarb Państwa
do chwili uzyskania dochodów z danej linii. Przyszłe
przedsiębiorstwo miało przejąć też linie prywatne, z za
strzeżeniem uzupełniania przez Skarb Państwa deficytów
płynących z ich eksploatacji. Obowiązywać je również
miało zwolnienie od nowych podatków i danin. Taryfy
kolejowe przyszłego przedsiębiorstwa miały bilansować
jego działalność (niekoniecznie w chwilowych okresach).
Zalecano także przeznaczanie zysku na cele inwestycyjne
w zaniedbanych pod względem infrastruktury kolejowej
terenach państwa. Co prawda postulaty przewidywały
uchwalanie taryf przez państwo, nakazywały jednak,
w przypadku uchwalania taryf specjalnych, dążenie do
wyrównania bilansu przedsiębiorstwa bądź przez pod
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wyżkę innych taryf, bądź dotacje wyrównawcze. Przed
siębiorstwo miało posiadać pełną (przy konsultacjach
z ministerstwem) swobodę na drodze do rozwoju tech
nicznego i normalizacji taboru. Projekt przewidywał
również pełną odpłatność Skarbu Państwa za czynności
wykonywane przez przedsiębiorstwo na rzecz Minister
stwa Spraw Wojskowych. Jednocześnie dopuszczał moż
liwość ponownego pełnego przejęcia administracji kole
jami przez państwo w chwili wybuchu wojny. Nadzór
nad przedsiębiorstwem sprawować miała Najwyższa Izba
Kontroli Państwa (w granicach ustawowych)92, a zastęp
stwo prawne Prokuratoria Generalna. Sprawy finansowe
winny były być całkowicie wyłączone z budżetu państwa.
Dodatkowo proponowano prowadzenie oddzielnej ra
chunkowości dla każdej linii kolejowej, dzięki czemu
możliwe byłoby określenie ich rentowności. Budżety
roczne przedsiębiorstwa miały być włączane do budżetu
państwa jedynie jako wyniki netto. Bilanse surowe i spra
wozdania miesięczne miały funkcjonować wyłącznie dla
użytku wewnętrznego, a sprawozdania roczne winny
były być przekazywane do zatwierdzenia administracji na
szczeblu centralnym oraz do wiadomości organów usta
wodawczych. Sugerowano podział na fundusze (jak
w wydanych wcześniej aktach prawnych): amortyzacyj
ny, renowacyjny, na spłatę oprocentowania oraz na ubez
pieczenie. Zasadą miała być samowystarczalność, a nie
osiąganie dochodu. Z drugiej strony polityka przedsię
biorstwa i konstruktorów taryf miała służyć rozwojowi
gospodarczemu Polski93. Projekt przewidywał również
prowadzoną na bieżąco, mechanicznie, intensywną sta
tystykę. Podkreślano, że tylko w ten sposób konstrukcja
taryf będzie odpowiadać potrzebom ruchowym i potrze
bom społeczeństwa. Oczywistym, ale dość często nie za
92 Por. Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. I, red.
F. Ryszka, Warszawa 1962, s. 281–282.

93 Por. B.K., Udział kolei państwowych w akcji wyrównywania poziomu cen, „Polska Gospodarcza” 1934, nr 46; J.G., Współpraca kolei
z przedsiębiorstwami ekspedytorskiemi, „Polska Gospodarcza” 1931,
nr 12.
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uważanym, postulatem było prowadzenie pełnej odpłat
ności za wykonywanie przez przedsiębiorstwo przewozów
ulgowych – dla pracowników samorządowych, dla urzę
dów it.p. Aby dokładnie oszacować kapitał zakładowy
przyszłego przedsiębiorstwa, projekt zalecał dokonanie
inwentaryzacji przejmowanego majątku.
Projekt zakładał dość rozbudowane formy admini
stracji wewnątrz samego przedsiębiorstwa. Miała zatem
istnieć Rada Administracyjna (stojąca na czele i nadająca
ogólne ramy funkcjonowania), Dyrekcja Generalna re
alizująca w praktyce jej zalecenia oraz Komisja Rewizyj
na94. Ponownie zatem podkreślano konieczność istnienia
samodzielnych organów przedsiębiorstwa. Rada miała
zatwierdzać budżet, bilans i rachunek zysków i strat
przedsiębiorstwa, mogła składać wnioski w sprawie taryf,
ogólnych spraw pracowniczych, budowy nowych linii
kolejowych, pożyczek oraz zmian w statucie. Miała ona
pełnić polityczny nadzór nad działalnością przedsiębior
stwa, dlatego w jej skład winni byli wchodzić, według
projektu, delegaci ministerstw tworzący Komitet Ekono
miczny Rady Ministrów oraz trzech delegatów – repre
zentantów pracowników. Członkowie Rady mieli być
mianowani przez prezydenta na kilkuletnią kadencję.
Autor projektu przestrzegał przed delegowaniem do
Rady osób nie związanych z koleją, albo co gorsza zwią
zanych z innymi dziedzinami gospodarki.
Na czele Dyrekcji Generalnej miał stać Dyrektor Ge
neralny wybierany przez Radę i zatwierdzany przez pre
zydenta na wniosek ministra komunikacji w porozumie
niu z ministrem skarbu. Generalny Dyrektor miał
posiadać dwóch zastępców. Wszyscy trzej byli zatrudnia
ni na okres kilku lat. Ciekawy miał być system ich wyna
gradzania, przewidujący premie za dobre wyniki eksplo
atacyjne i zwolnienie w przypadku złych wyników
finansowych lub działania na szkodę kolei. Mogło to być
niebezpieczne dla płynności działania przedsiębiorstwa,
94 W projekcie barwnie określono zakres kompetencji zarówno
Rady Administracyjnej jak i Generalnej Dyrekcji.

ale stanowiło również przejaw troski autora projektu
przede wszystkim o bilansowanie się kolei. Dyrekcja re
prezentowała przedsiębiorstwo na zewnątrz i stanowiła
główny organ kierowniczy firmy.
Komisja Rewizyjna składać się miała z trzech człon
ków mianowanych przez ministra komunikacji, skarbu
oraz przemysłu i handlu, formalnie mianowanych przez
prezydenta na okres roku, z prawem reelekcji.
Niezwykle ważnym elementem projektu było upo
rządkowanie spraw pracowniczych. Stosowane do tej
pory rozbieżne dla każdej dawnej dzielnicy zaborczej
przepisy, przyczyniały się do pogłębienia chaosu panują
cego na kolejach. W tej sytuacji projekt zakładał jak naj
szybsze wydanie pragmatyki służbowej pracowników
przedsiębiorstwa. Jednocześnie przewidywał zachowanie
specjalnego statusu publiczno-prawnego pracowników
kolei, wynikającego z jednej strony z racji ich licznych
kontaktów z klientami, jak i znacznej odpowiedzialności
wobec nich. Uposażenie podstawowe winno być oparte
na płacach urzędników z uwzględnieniem dodatków go
spodarczych i funkcyjnych. Co ciekawe, przyznawane
premie powinny mieć charakter zbiorowy i obejmować
dane grupy pracowników. W sprawach czasu pracy oraz
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, projekt
przewidywał zachowanie dotychczas obowiązujących po
stanowień. Jednocześnie zalecał opracowanie nowych
przepisów już po powołaniu przedsiębiorstwa95.
Tak podzielone zadania przedsiębiorstwa, wskazywały
autorowi projektu konieczność ograniczenia roli i zna
czenia (a co za tym idzie i kosztów funkcjonowania) Mi
nisterstwa Komunikacji. Projekt wskazywał zatem, że
w tej sytuacji Ministerstwo miało zajmować się sprawami
międzynarodowymi, sprawami wymagającymi uzgod
nień międzyresortowych; upaństwowieniem kolei pry
watnych; sprawami budowy nowych dróg kołowych oraz
wywłaszczeniami pod budowę nowych linii kolejowych;
nadawaniem koncesji kolejowych; nadzorem nad pry

watnymi kolejami; przepisami prawnymi obowiązujący
mi na kolejach; sprawami ogólnymi personelu kolejo
wego; statystyką ogólno-kolejową; nieszczęśliwymi
wypadkami; nadzorem nad Radą Kolejową; podatkami
od środków transportu oraz sprawami organizacji mini
sterstwa96.
W 1931 r. o organizacji PKP po raz kolejny wypowie
dział się również J. Gieysztor. W swoim artykule odwołał
się do postanowień Zjazdu Delegatów Związku Inżynie
rów Kolejowych, gdzie powstał postulat powołania ko
misji mającej na celu usprawnienie organizacyjne pol
skich kolei. Organ taki powstał wiosną 1931 r., a na jego
czele stanął S. Felsz. Zarówno on sam, jak i J. Gieysztor,
zwrócili uwagę na negatywne skutki dla gospodarki kole
jowej, traktowania przedsiębiorstwa jako kolejnego urzę
du. Zauważali, że właściwszym byłoby pojmowanie ko
lejnictwa jako kolejnego przedsiębiorstwa handlowego.
Najlepszym wyjściem z sytuacji była dla J. Gieysztora
komercjalizacja, która jednak (co autor wyraźnie podkre
śla) w Polsce nie została przeprowadzona, a za wydanymi
aktami prawnymi nie poszły rozporządzenia wykonaw
cze i zmiany były jedynie formalne. Autor wskazał pozy
tywy nowelizacji z 1930 r. (rejestr handlowy, dalsze wy
odrębnienie finansowe), ale jednoznacznie skrytykował
likwidację Generalnej Dyrekcji i pozostawienie w rękach
ministra komunikacji całości zarządu administracyjnego
(nadzór i zarząd) nad kolejami. Podniósł również fakt, że
pomimo brzmienia artykułów nowelizacji w dalszym cią
gu stosowano (w przypadku dyskusji nad budżetem
PKP) postanowienia z 1926 r. Drugi zarzut J. Gieysztor
skierował ku rozproszeniu administracji komunikacyjnej
w Polsce pomiędzy Ministerstwem Komunikacji i Mini
sterstwem Robót Publicznych, co doprowadziło do
upadku żeglugi wodnej w Polsce i nadmiernego, nieopa
nowanego, rozwoju komunikacji autobusowej. Autor
przypominał jednak, że ujednoliceniu administracji musi

95 S. Kruszewski, Komercjalizacja..., s. 179–187.

96 Tamże, s. 187–188.
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towarzyszyć wyodrębnienie samodzielnych dyrekcji każ
dej z tych gałęzi transportu.
J. Gieysztor skrytykował również rozumienie przepisu
z dekretu z 1926 r. o konieczności ustalania taryf kolejo
wych w porozumieniu z odpowiednimi ministrami, któ
ry to zapis był interpretowany jako konieczność uzyska
nia zgody wszystkich zainteresowanych stron.
Doprowadzało to do sytuacji, w której interesy handlowe
PKP stały w sprzeczności z postulatami np. społecznymi.
Dla wyjaśnienia sugerował więc dodanie odpowiedniego
zapisu do treści dekretu odsyłającego decyzję do prawa
większości. Podniósł również fakt realnego wzmocnienia
pozycji Rady Kolejowej, która z organu doradczego stała
się de facto organem nadzorczym i decydującym, np.
o taryfach kolejowych. Ponownie interesy handlowe
przedsiębiorstwa były traktowane jako drugorzędne.
Kwintesencję wywodów Gieysztora oddają słowa: charakter komunikacji kolejowej. Jest ona pewna i regularna
– ale bierna; jest odpowiedzialna – ale nieelastyczna; nie
licząca się z potrzebami indywidualnymi; zapewnia stałość
warunków, bezpieczeństwo i wygody, lecz jako instytucja
publiczna operuje metodami zbyt biurokratycznymi i schematycznemi, działa na podstawie odpowiedzialności zbiorowej, a więc powolnie, a skrępowana budżetem scentralizowanym nie może w wydatkach nadążyć za pilnemi, choćby
najbardziej rentującymi się potrzebami chwili. W końco
wej części artykułu autor wskazywał na pilną koniecz
ność powstania stacji miejskich oraz kolejowych przedsiębiorstw dowozowo-odwozowych97, czyli polepszenia
kontaktów z potencjalnymi klientami kolei poprzez wy
chodzenie im naprzeciw98.

97 Krytyka lokalnych podatków od przesyłek towarowych: J.G.,
W sprawie podatku miejskiego od przesyłek towarowych, „Polska Go
spodarcza” 1931, nr 27.
98 J. Gieysztor, W sprawie organizacji handlowej Polskich Kolei Państwowych, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 45; J. G., Dowóz i akwizycja przesyłek towarowych, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 24.
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J. Gieysztor opisał także zarzuty podane przez S. Fel
sza na temat organizacji PKP99. Zastanawia jednak nie
zwykle krytyczny głos na temat organizacji polskiego
kolejnictwa jaki opublikował S. Felsz. Być może memo
riał Związku Inżynierów z grudnia 1930 r. był czubkiem
góry lodowej. Autor bowiem w ostrych słowach określił
organizację polskiego kolejnictwa po 1918 r. jako skorupę z przepisów formalistycznych. Podkreślił, że przepisy
kolejowe od zarania dziejów tego środka transportu two
rzyli fachowcy, praktycy, tymczasem w Polsce przybrało
to formę centralizacji urzędniczej. Wśród największych
wad obowiązujących metod, autor uznał traktowanie ko
lejnictwa jako urzędu, nadmierną centralizację upraw
nień, bezplanową, skomplikowaną i złą organizację wy
konania. Negatywnie oceniał również skomplikowaną
i błędną rachunkowość (w tym tzw. kredyty wspólne,
gdzie za czynności finansowe komórki odpowiada zupeł
nie inna komórka100), przewlekłe procedury karne, nad
mierny rozwój biur administracyjnych oraz brak warun
ków pracy zachęcających do służby osoby wykształcone.
Rozwiązanie pierwszego problemu autor widział
w rozsądnej komercjalizacji. Jako przykłady podawał
anonimowe państwa europejskie. Zwraca jednak uwagę
zaniechanie bezmyślnej wiary w cudowną moc sprawczą
powołania Generalnej Dyrekcji. Autor zdawał sobie
sprawę z tego, iż może to być jedynie okazją do zmiany
piastowanych stanowisk. Dlatego domagał się obsadze
nia takiej instytucji fachowcami, aby nie powtórzył się
przypadek „reorganizacji”101. Co ciekawe, jako inżynier
domagał się również, modnej wówczas, naukowej orga
nizacji pracy.
Drugi zarzut był lepiej udokumentowany. Autor
stwierdzał, że bezpośredni przełożeni szeregowych pra
cowników terenowych nie posiadają żadnej władzy.
99 S. Felsz, Główne wady organizacyjne Polskich Kolei Państwowych,
„Inżynier Kolejowy” 1931, nr 7.

100 Szerzej: tenże, Kredyty wspólne, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 8.
101 Nie wiadomo o którą zmianę chodzi autorowi.

W najdrobniejszych sprawach, które można byłoby roz
wiązywać poprzez prostą delegację prawną (np. proste
kary), muszą kierować się do swoich przełożonych lub
bezpośrednio do administracji dyrekcji. Przejaskrawiając
sytuację pisał: wolno jest zwolnić na „n” minut pracownika
podczas pełnienia obowiązków służbowych ale ... „za każdorazowem zezwoleniem Prezesa Dyrekcji”.
Autor podawał również przykłady nadmiernego jego
zdaniem przeregulowania służby. O ile z niektórymi
z nich trudno się zgodzić, to część jest jaskrawymi przy
kładami absurdów administracji. Dotyczy to np. obo
wiązku weryfikacji wszystkich maszynistów ze znajomo
ści szlaku (dawniej jedynie maszynista nie znający szlaku
prosił o pilota) czy czterech rodzajów obliczania czasu
pracy! Podawał również nagminne, a znamienne zdanie:
O ile przepisy niniejsze inaczej nie postanawiają to...
Autor skrytykował również absurdalne rozwiązania
w sprawach rachunkowych. Przytoczył, ponownie cieka
wy, przykład obliczania wysokości wynagrodzenia pra
cownika płatnego dziennie. W dawnym systemach orga
nizacyjnych za każdą przepracowaną godzinę otrzymywał
ustalone wynagrodzenie (jest to uproszczenie, ale zasad
niczo się zgadza). Tymczasem w systemie „polskim” wy
magało to przeprowadzenia skomplikowanych obli
czeń102. Problemy występowały również przy wyliczeniach
102 Wzór ten opracował inż. H. Błaszkowski, a opublikował go

w 1930 r. (O naszym systemie „płacy dziennej”, „Inżynier Kolejowy”
1930, nr 9, s. 355).
Z = 1.1 (an + D/25 (25-m-x) + 0,75 (am + m D/25) + 1.1 (25a +
D).02 (n+x/n+m+x + 0.75 m/n+m+x) + 1.1a/8 (1,5g1 + 2g2) - 1.1/8 (a + D/25)g.
Zmienne we wzorze oznaczają: a – stawka dzienna zarobku w zło
tych; D – miesięczny dodatek ekonomiczny w złotych; n – ilość dni
opłacanych tzn. dni pracy wraz z dniami urlopu płatnego; m – ilość
dni choroby; x – ilość dni opuszczonych (urlop bezpłatny); g1 – ilość
godzin nadliczbowych opłacanych z podwyżką 50%; g2 - ilość go
dzin nadliczbowych opłacanych z podwyżką 100%; g0 – ilość godzin
opuszczonych podczas dni pracy. Założenia dodatkowe: zarobek bez
premii, punkty zamieniono na złote; dla pracowników zatrudnio
nych w turnusie cyfrę „25” należy zamienić na „30”; nie uwzględ
niono dodatków lokalnych (stołecznego, kresowego).

wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pra
cowników nieetatowych. Inna była wysokość świadczenia
w zależności od czasu trwania urlopu, przypadkowo wy
stępujących w jego trakcie dni wolnych it.p. Autor kryty
kował również przewlekłość postępowań dyscyplinar
nych i możliwą ich nierzetelność103. Autor krytykował
liczne zmiany przepisów i ogromny przerost administra
cji ogólnej oraz problemy z należytym opłacaniem pra
cowników, przytaczając podręcznikowy przykład naczel
nika parowozowni, naczelnika Oddziału Mechanicznego,
zastępcy naczelnika Wydziału Mechanicznego i kierow
nika działu w Wydziale Mechanicznym, których pensje
różniły się dodatkami, premiami it.p., ale pomimo np.
stosunków zwierzchności podstawowe płace były takie
same104.
Cytowany wcześniej J. Gieysztor przytoczył wywody
S. Felsza i zgodził się z nimi. Zgadzał się ze stwierdzeniem
o znacznym ograniczeniu prawa decyzji pracowników
niższego szczebla (np. naczelników stacji) skutkującym
nadmierną biurokracją i kierowaniem odpowiedzialności
na dyrektorów DOKP. Ciekawym, choć zrozumiałym,
utrudnieniem był również obowiązek każdorazowego in
formowania dyspozytorów o znajomości szlaków kolejo
wych przez maszynistę. Podkreślono też przewlekłość po
stępowania dyscyplinarnego i brak reprezentatywności
w komisjach dyscyplinarnych wszystkich służb kolejo
wych, co skutkowało wydawaniem orzeczeń bez znajo
mości sprawy. Zauważono także negatywne konsekwen
cje ciągłego, nieuporządkowanego wydawania nowych
przepisów, wprowadzania nowych kolejnych poprawek
i przekazywania coraz większych uprawnień działom ad
ministracyjnym (np. Wydziałom personalnym) pozba
wiając jednocześnie decyzji komórki merytoryczne.
Ostatni argument został udowodniony tezą, że w przy
103 Teoretycznie możliwe było, aby w składzie komisji orzekającej
nie znajdował się pracownik służby obwinionego.
104 Dyskusja np.: W. Krzyżanowski, Czy i jak należy premjować kierownicze stanowiska na kolejach?, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 9.
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kładowo wybranej VI grupie uposażenia znajdują się jed
nocześnie naczelnik parowozowni, naczelnik Oddziału
Mechanicznego i zastępca kierownika Wydziału Mecha
nicznego. Powoduje to niechęć do awansu zawodowego,
nadrabiania braków wykształcenia i większego zaangażo
wania w pracy. Dodatkowo system premiowy dla pra
cowników niższych szczebli, doprowadzał do sytuacji,
w których zarobki szeregowego pracownika mogły być
wyższe od jego przełożonych. S. Felsz jako remedium na
tę sytuację proponował powołanie Generalnej Dyrekcji105.
W tym czasie była to już chyba inicjatywa spóźniona.
Powołanie Komisji do Usprawnienia Kolejnictwa
(m.in. na wniosek Związku Inżynierów Kolejowych)
przyniosło dyskusję na temat koniecznych reform pol
skiego kolejnictwa. S. Sztolcman stwierdzał, że dotych
czasowa sytuacja administracji kolejowej, z szeregiem
departamentów Ministerstwa Komunikacji jest tylko po
zorem porządku. Zauważał znaczne stopniowe zwiększa
nie uprawnień władz zwierzchnich (głównie administra
cyjnych) wobec władz fachowych i terenowych.
Odbywało się to przy rosnącym potencjalnym zagroże
niu ze strony odpowiedzialności dyscyplinarnej. Powo
dowało to rezygnację z najmniejszej nawet samodzielno
ści pracowników terenowych. W tej sytuacji S. Sztolcman
proponował zwiększenie uprawnień pracowników facho
wych, uproszczenie procedur związanych z zatrudnia
niem i zwalnianiem pracowników oraz wprowadzenie
systemu premiowania za działania mające na celu popra
wę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Podkreślał także
błędny system połączenia władzy nadzorczej i admini
stracyjnej w rękach ministra (poddanego presji politycz
nej) i wzywał do powrotu do koncepcji Generalnej Dy
rekcji (lub przynajmniej Podsekretarza Stanu
w ministerstwie), którym przekazano następujące kom
petencje z ministerstwa, tworząc: Sekcję Eksploatacji
(Departament Ruchu oraz część Departamentu Handlo
105 J. G., Główne wady organizacyjne Polskich Kolei Państwowych,
„Polska Gospodarcza” 1931, nr 32.
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wo-Taryfowego); Sekcję Mechaniczną i Zasobów (De
partament Mechaniczny i Zasobów); Sekcję Utrzymania
Kolei (część Departamentu Budowy i Utrzymania); Kan
celarię (część departamentów Ogólnego i Biura Personal
nego); Wydział Rachunkowy (część Departamentu Fi
nansowego); Wydział Prawny (część Departamentu
Ogólnego); Wydział Wojskowy; Wydział Sanitarny
i Biuro Statystyczne (ostatnie przeniesione w całości).
W bezpośrednim nadzorze ministra pozostałyby, w myśl
tego projektu, tylko: Departament Ekonomiczny; De
partament Budowy; Kancelaria i Inspekcja Główna106.
Inna krytyczna opinia o polskim kolejnictwie wskazy
wała, że [w kontekście sum, które PKP miało wpłacać do
budżetu państwa] Z takiego postawienia sprawy wynikałoby (o ile przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe” w samej rzeczy chciano identyfikować z innemi przedsiębiorstwami we właściwem tego słowa znaczeniu), że Zarząd
kolejowy, poza obowiązkiem ścisłego, sumiennego i sprawnego wykonywania włożonych nań obowiązków w znaczeniu spełnienia właściwych i przepisanych mu funkcji, a także i wpłacania do Skarbu Państwa, zamiast podatków,
kwot, jako przelewów na rzecz Skarbu Państwa, ryczałtowo
za każdy rok zgóry określonych107.
Dyskusje nad kształtem skomercjalizowanego przed
siębiorstwa toczyły się zatem przez cały omawiany okres.
Tymczasem (zwłaszcza po wyroku Sądu Najwyższego)
Ministerstwo Komunikacji rozpoczęło stosowanie poli
tyki faktów dokonanych. Pomogła temu z pewnością no
welizacja z 1930 r., jednak (cytowana wcześniej) dyskusja
z 1932 r. jasno wskazuje, że komercjalizacja stała się tyl
ko pustym hasłem (argumenty Kühna). W tej sytuacji
kontynuowano dotychczasową politykę i dopiero w la
tach tzrydziestych doprowadzono do ujednolicenia ad
ministracji liniami kolejowymi w Polsce. Nie odbyło się
106 S. Sztolcman, Organizacja zarządu eksploatacji kolei w Polsce,
„Inżynier Kolejowy” 1931, nr 9; opis: J.G., Organizacja zarządu
eksploatacji kolei w Polsce, „Polska Gospodarcza” 1931, nr 37.
107 Kalendarz Zjednoczenia Kolejowców Polskich (ZKP) na 1933 rok,
Warszawa 1933, s. 154.

to jednak przy pomocy PKP, lecz drogą ministerialnych
decyzji na podstawie aktów prawnych powołujących
przedsiębiorstwo.
Prezentowany tekst stanowi wstęp do dalszych stu
diów i analiz, które pozwolą na ukazanie w pełni relacji
pomiędzy państwem, a polskim kolejnictwem (czy zawę
żając – polskimi kolejami państwowymi). Powyższe ana
lizy obejmują bowiem w znaczącej mierze reakcje na pro
wadzoną przez państwo politykę, a nie sposób jej
kreowania czy jej wytyczne. W całym okresie międzywo
jennym można tutaj wskazać, jak się wydaje, kilka okre
sów. W artykule odniesiono się jedynie do okresu po wy
odrębnieniu
przedsiębiorstwa
„Polskie
Koleje
Państwowe”. Jak wskazuje kilka cytowanych wypowiedzi
polityków kolej miała zbyt wielkie znaczenie militarne,
aby móc stanowić samodzielny byt gospodarczy. To de
terminowało, jak się wydaje, całą tę politykę108.
Już po II wojnie światowej, w Londynie, powstało
bardzo interesujące opracowanie A. Rudzkiego, z które
go warto podsumowując zacytować jeden fragment:
W 1945 roku A. Rudzki pisał: administracja komunikacyjna była scentralizowana w Ministerstwie Komunikacji.
Wykonywało ono ją za pośrednictwem departamentów fachowych i podległych im urzędów. Państwowe przedsiębiorstwo komunikacyjne P.K.P. istniało tylko formalnie, przedsiębiorstwo „Lot” faktycznie109.

108 Polska kolej a przygotowania wojenne: I. Bujniewicz, Kolejnic-

two w przygotowaniach..., s. 53-130 (zwłaszcza 117-130, w tym opis
efektów przygotowań).
109 A. Rudzki, Zarys polskiej polityki komunikacyjnej, Londyn 1945,
s. 83 (w pracy również ciekawe analizy na temat polityki taryfowej).
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Grzegorz Labuda (Puck)
Ideologiczna strona elektryfikacji kolei w Trójmieście w latach pięćdziesiątych XX wieku na przykładzie artykułów w „Dzienniku Bałtyckim”
Wzrost powiązań pomiędzy Gdańskiem, Sopotem
i Gdynią po II wojnie światowej wymusił jak najszybsze
rozwiązanie problemu sprawnych przewozów pasażerskich pomiędzy wyżej wymienionymi miastami1. Złotym środkiem okazało się połączenie Trójmiasta za pomocą kolei elektrycznej, która na stałe wpisała się w jego
życie, będąc swego rodzaju kręgosłupem komunikacyjnym i jednym ze znaków rozpoznawczych.
Na wstępie należy wyjaśnić dwa terminy pojawiające
się w tytule niniejszej publikacji. Co się tyczy Trójmiasta,
to mam na myśli jego „wersję rozszerzoną”, czyli obejmującą tak Gdańsk, Gdynię i Sopot, jak i szlak kolejowy
do Wejherowa2. Obszar ten bywa różnorako nazywany
w literaturze przedmiotu oraz źródłach. Mowa jest także
o węźle nadmorskim Pruszcz Gdański – Wejherowo3,
lub też węźle gdańsko-gdyńskim4. Dla swoich potrzeb
wyodrębniłem ten właśnie etap procesu elektryfikacyjnego, gdyż uważam go za jednolitą całość, co dodatkowo
znajduje potwierdzenie w niniejszym cytacie z lat osiemdziesiątych: Elektryfikację Gdańskiego Węzła Kolejowego
zakończono 31 grudnia 1957 r.5 I właśnie tę datę przyjąłem za końcową dla moich badań, za początkową obierając
dzień 1 stycznia 1950 r., kiedy to symbolicznie rozpoczął

się Plan Sześcioletni, w ramach którego zelektryfikowano
kolej na Pomorzu.
Jeśli zaś chodzi o „ideologiczną stronę”, to postanowiłem oprzeć się w swoich badaniach na prasie lokalnej,
a konkretnie na „Dzienniku Bałtyckim”, co wynika
z prostego faktu iż porównując obie ukazujące się wówczas pomorskie gazety, tak jak „Dziennik” i „Głos Wybrzeża”6 zauważyłem, że w tym pierwszym elektryfikacja
opisywana była częściej i szczegółowiej. Nie można tego
powiedzieć o „Głosie”, gdzie proces ten traktowany był
jako jedno z wielu wydarzeń i nie towarzyszyły mu dziesiątki wzmianek i relacji. Dzięki szczegółowej analizie
„Dziennika” możliwe jest po raz pierwszy poznanie tejże
modernizacji od strony zwykłego pasażera, a tym samym
zaakcentowanie tych aspektów, które uciekają w typowej
narracji historycznej. Dodatkowo widać wyraźnie, które
informacje przekazywano pasażerom, jak je tłumaczono
oraz co pomijano. Z racji ograniczonego miejsca skupiłem się w tymże artykule tylko na samym procesie elektryfikacji, pominąłem niemal całkowicie kwestię działania i eksploatacji samej kolei, gdyż jest to materiał na
znacznie dłuższą wypowiedź pisemną. Z tego też tytułu
pominąłem także historią prasy lokalnej w latach pięćdziesiątych na Pomorzu Gdańskim.
Zelektryfikowanie kolei na odcinku z Gdańska do
Wejherowa było opisywane, i co ważniejsze – odbierane
jako rewolucja na torach. Wyparto, przynajmniej częściowo, trakcję parową7, a zarówno pasażerowie jak i pracownicy kolei twierdzili, iż miał miejsce przełom i skok
cywilizacyjny. Elektryfikacja kolei miała stać się przysłowiowym lekarstwem na całe zło, jej wprowadzenie było
równoznaczne ze zwiększeniem szybkości i wygody8,

1 S. Koniecki, 10 lat kolei elektrycznej na Wybrzeżu, „Przegląd Kolejowy Mechaniczny” 1961, nr 6, s. 161.

2 Oraz ukończony jako pierwszy, z Gdańska Głównego do Gdańska

Nowego Portu.
3 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 10, s. 3.
4 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 324, s. 4.
5 A. Kubiak, Rozwój trakcji elektrycznej na Wybrzeżu Gdańskim,
„Trakcja i Wagony” 1986, nr 9, s. 185.

6 Wychodzący od 1957 r. „Wieczór Wybrzeża” pomijam, gdyż jeden
niepełny rocznik nie może stanowić punktu odniesienia dla niniejszej publikacji.
7 Opisywaną jako powolną i niewygodną („Dziennik Bałtycki”
1950, nr 305, s. 4).
8 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 3, s. 3.
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nazywana była też największym osiągnięciem Gdańska9
oraz końcem trudności w ruchu podmiejskim10. Wysnuwano wizje skoku jakościowego, padały słowa: piękne budynki stacyjne, wielka ilość kas, żadnych ogonków, a na peronie wygodne miejsca siedzące i luksusowe pociągi
elektryczne11. Jednakże jeśli prześledzi się późniejsze doniesienia o notorycznym tłoku w tunelach dworcowych
i utyskiwania na brak ławek na peronach, to można potraktować wyżej wymienioną deklarację jako przechwałkę kolejarzy. Podobnie należało uczynić z obietnicami
utrzymania wokół terenów kolejowych estetycznej zieleni12, gdyż aż nazbyt często pasażerowie w latach późniejszych zgłaszali pretensje do władz kolejowych w temacie
zaniedbania terenów zielonych.
Przechodząc powoli do meritum należy cofnąć się
w czasie i nadmienić, że pierwsze koncepcje elektryfikacji datuje się na dzień 29 maja 1947 r., kiedy to Departament Elektrotechniczny Ministerstwa Komunikacji powierzył prof. Romanowi Podoskiemu opracowanie
projektu elektryfikacji odcinka z Pruszcza do Wejherowa13. Wobec trudności powojennych plany te rozbijały
się tak o czynniki finansowe, jak i techniczne, na czele
z brakiem koniecznych urządzeń14. Dopiero wciągnięcie
elektryfikacji węzła gdańskiego w Plan Sześcioletni dawało rękojmię realizacji tak ambitnych założeń15. Projekt
techniczny zawierający w sobie plany elektryfikacji odcinka z Gdańska do Gdyni pochodzi z 5 sierpnia 1949 r.,
natomiast 23 października 1950 r. Państwowa Komisja
Planowania Gospodarczego zatwierdziła założenia do
projektu elektryfikacji linii Pruszcz – Wejherowo16. Ko9 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 31, s. 4.
10 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 292, s. 3.
11 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 202, s. 3.
12 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 170, s. 3.
13 P. Terczyński, 50 lat SKM, „Świat Kolei” 2001, nr 3, s. 17.
14 S. Koniecki, 10 lat kolei..., s. 162.
15 W. Gintyłło, Elektryfikacja linii Pruszcz – Wejherowo, „Przegląd

Kolejowy” 1952, nr 2, s. 68.
16 Tamże, s. 67–68.
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ordynacją prac zajmowało się utworzone w 1947 r. Biuro
Elektryfikacji Kolei17.
Warto wspomnieć, że sam proces elektryfikacji to nie
tylko pociągnięcie słupów trakcyjnych. Spośród wielu
innych prac najważniejszą inicjatywą była budowa nowej
pary torów na odcinku z Gdańska Głównego do Gdyni
Osobowej, co słusznie argumentowano uniezależnieniem od ruchu dalekobieżnego18. Należy także zaznaczyć, że szlak do Nowego Portu nazywany był wprost
doświadczalnym dla uruchomienia linii do Wejherowa19.
Dodatkowo elektryfikacja z Gdańska do Nowego Portu
nastąpić miała tylko na jednym torze, co argumentowano niezbyt wysokim natężeniem przewozów oraz mniejszą częstotliwością przebiegów pociągów20.
Uruchomienie kolei elektrycznej miało doprowadzić
do tego, że składy dalekobieżne przestałyby się zatrzymywać w Orłowie, Oliwie i Wrzeszczu, a pasażerowie przesiadaliby się w Gdańsku Głównym na pociąg podmiejski21. Jak widać obecnie, proces ten tyczy się tylko
częściowo Orłowa, a dalsze plany brzmią dość kontrowersyjnie i nie dają się jednoznacznie ocenić jako pozytywne lub negatywne, gdyż w przypadku połączeń dalekobieżnych brak postojów na wyżej wymienionych
stacjach znacząco przyspieszyłby przejazd przez Trójmiasto, ale jednocześnie wydłużyłby wielu podróżnym dotarcie do ich celu.
Tabor kolei elektrycznej, odziedziczony po berlińskiej kolei miejskiej S-Bahn, stanowiły dwuwagonowe
elektryczne zespoły trakcyjne serii EW90, które odbudowano w Polsce i przystosowano do zasilania z górnej sieci
jezdnej22. EZT te jeździły po cztery w jednym składzie.
17 S. Zamkowska, Budowa i elektryfikacja linii kolejowych w Polsce
w latach 1945–1989, „Prace Naukowe. Transport. Wyższa Szkoła
Inżynierska. Radom”, 1993, nr 2, s. 106-107.
18 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 88, s. 4.
19 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 281, s. 5.
20 S. Koniecki, 10 lat kolei..., s. 162.
21 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 15, s. 4.
22 P. Terczyński, Atlas lokomotyw, Poznań 2007, s. 98.

Zasilane były prądem stałym o napięciu 800 V, a przejście na 3000 V planowano na połowę lat sześćdziesiątych
na odcinku z Gdańska do Gdyni, na pozostałym zaś dopiero w miarę wyeksploatowania się taboru23. Ostatecznie ukończono ten proces 20 grudnia 1976 r.24 Pierwotnie planowano, że tabor 800 V będzie służył tylko 10 lat,
a nie 2525. Co ciekawe, nie piętnowano „niemieckości”
owych zespołów trakcyjnych i informacje o ich pochodzeniu były raczej neutralne. Dla społeczeństwa miało to
być bez znaczenia i dlatego nie rozwijano szerzej tej kwestii.
Na samą kolej elektryczną mówiono najczęściej elektryczny, pociąg elektryczny, kolej elektryczna. Wielokrotnie
dodawano zwrot nasza lub nasz, w ten sposób przybliżając ją pasażerom i sugerując, że należy się z nią mocno
identyfikować i wspierać. Dlatego też nawet gdy pojawiały się, dosyć liczne, skargi na funkcjonowanie, to zawsze uzupełniano je komentarzem, że kolej elektryczna
jest wspaniałą rzeczą i wszystkie drobne wady i usterki są
tylko chwilowe i nie przesłonią obrazu owego cudu na
torach. W opisach pojawiała się nieoficjalnie nazwa Metro Wybrzeża26, ale nie przyjęła się w użyciu. Dosyć ostro
krytykowano formę kolejka, która po wielu latach stała
się jednak podstawową, potoczną nazwą kolei elektrycznej na Pomorzu.
Warto podkreślić, że uparcie wierzono w dotrzymywanie terminów, że przytoczę słowa jednej z pasażerek:
wiara w realizację planu i to w czasie na pewno wcześniejszym niż przewidziano, dodaje mi otuchy do dalszej pracy27. O przekroczeniach planu mówili z dumą kolejarze
w styczniu 1951 r., dodając przy tym, że jest to odpowiedź
23 J. Fiedler, Przewidywany rozwój DOKP Gdańsk, „Przegląd Kolejowy” 1960, nr 8, s. 292-294.
24 J. Goździewicz, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 1976–2001,
„Świat Kolei” 2001, nr 3, s. 13.
25 60 lat elektryfikacji PKP, Warszawa 1996, s. 122.
26 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 174, s. 3.
27 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 263, s. 4.

klasy robotniczej na zakusy podżegaczy wojennych28. Jeszcze dosadniej przedstawiono prace w końcu 1951 r., kiedy to osiągnięcia Polski Ludowej ukazano jako zbawienie
po kapitalistycznym zaniedbaniu i zniszczeniach wojennych29. Wątek pracy na rzecz pokoju w opozycji do imperialistycznych podżegaczy, dla których liczyły się tylko
i wyłącznie histeria wojenna i wyścig zbrojeń30, był częstym zjawiskiem; podobnie jak stojące w opozycji, słowa
pochwały pod adresem Związku Radzieckiego, kiedy to
podkreślano jak ważne są doświadczenie i technika robotników z Kraju Rad31. Tym samym wykorzystywano
elektryfikację kolei, aby wtłaczać do głowy pasażerom
oraz czytelnikom prasy ideologię.
Zawsze starano się ukazać, iż ogrom wykonanej pracy
miał miejsce w niezwykle krótkim odstępie czasu, jak
wtedy gdy opisywano proces budowy elektrostacji na odcinku do Nowego Portu: w lipcu bieżącego roku miejsce to
świeciło jeszcze pustkami32. Innym typowo propagandowym zwrotem używanym w relacjach z postępu prac
była fraza postęp robót widoczny jest codziennie33. Co
istotne, podkreślano mocno, że wszystko to wykonywano
w niezwykle trudnych warunkach34, aby po części usprawiedliwić ewentualne niepowodzenia, ale głównie po to,
by wynieść robotników na piedestał. Niezbyt łatwą sytuację na froncie robót argumentowano także brakiem
przerw w normalnym ruchu pasażerskim i towarowym35.
Nie mogło się oczywiście obyć bez nawiązań do klasy
robotniczej. W relacji opisującej tabor kolei elektrycznej,
mowa jest o wagonach elektrycznych dla świata pracy Wybrzeża36; a w artykule opublikowanym po przybyciu
28 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 2, s. 3.
29 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 331, s. 5.
30 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 116, s. 3.
31 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 164, s. 4.
32 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 347, s. 4.
33 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 217, s. 4.
34 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 1, s. 6.
35 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 23, s. 3.
36 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 309, s. 4.
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pierwszego pociągu o tym, że robotnicy wiedzą dobrze, że
pracą swą realizują budowę podstaw socjalizmu w Polsce37.
Najlepszą gwarancją dla przekroczenia planu budowy,
mieli być robotnicy ludowej ojczyzny38, którzy wykreowani zostali na osoby, którym zależy na rozwoju swojego
kraju. Mieli tym samym stać się przykładem dla wszystkich czytających te relacje.
W tym miejscu pora jednak przejść do relacji z otwierania poszczególnych odcinków kolei elektrycznej. Na
sprytny zabieg propagandowy zdecydowano się 2 stycznia 1951 r., kiedy to zakomunikowano iż uruchomiony
został odcinek do Nowego Portu39, co tylko częściowo
było prawdą, gdyż był to testowy start. Pełną gotowość
sygnalizowano na dzień 4 marca 1951 r.40
Otwarcie fragmentu z Gdańska Głównego do Sopotu miało miejsce 2 stycznia 1952 r.41, co było wyprzedzeniem planu zakładającego otwarcie w dniu 1 ma
ja
42
1952 r. , o czym zakomunikowano jako o kolejnym
sukcesie43. Brak jednak wzmianek o fakcie, że uruchomiono wtedy tylko jeden tor do Wrzeszcza. Drugi tor od
Wrzeszcza do Oliwy otwarto 18 maja 1952 r., a do Sopotu – 22 czerwca 1952 r.44 Na kilka dni przed wyruszeniem pierwszego pociągu do Sopotu podano, że pierwsze
dni działania tegoż fragmentu to okres przejściowy, co
dość sprytnie argumentowano względami technicznymi
i potrzebami ludzi pracy45. Pełen ruch miano wprowadzić
pod koniec stycznia 1952 r.46, jednakże stało się to do-

Bałtycki” 1951, nr 334, s. 3.).

piero 30 marca47. Co ciekawe, owa tymczasowość, opisana z perspektywy półtora roku została uznana wręcz za
pozytyw! Wszelka nieregularność w kursowaniu pociągów, przerwy w dostawach prądu oraz postoje poszczególnych składów48 potraktowano jak przejaw sukcesu
i objaw przedterminowego zakończenia prac. O późniejszym oddaniu drugiego toru brak było wzmianek.
„Dziennik Bałtycki” zestawił bohaterskich robotników z siostrami elżbietankami, które nie chciały zamienić swojej oficyny na nową siedzibę, aby w ten sposób
umożliwić dalsze prace na odcinku do Gdyni49. Poszło tu
nie tylko o wykreowanie wizerunku patriotycznych pracowników budowy kolei, ale także o ukazanie w złym
świetle przedstawicieli Kościoła. Do sprawy tej powrócono po kilku miesiącach, kiedy to zarzucono elżbietankom antynarodową postawę oraz kolaborację z okupantem w czasie II wojny światowej, dodatkowo publikując
listy od mieszkańców Trójmiasta oburzonych oporem
sióstr50, które ostatecznie opuściły swoją siedzibę. Tym
samym wykorzystano zwykłych czytelników do walki
z Kościołem.
Wzmożone prace przy odcinku gdyńskim nie dziwiły, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jego otwarcie
w dniu 22 lipca 1953 r. było z socjotechnicznego punktu
widzenia wyśmienitym zagraniem. Wszak nic tak nie
uświetnia głównych świąt państwowych, jak kolejny
obiekt wybudowany ku chwale Ojczyzny. Tym samym
nie dziwią deklaracje załogi budującej elektrowozownię,
która skróciła plan dokładnie o 2 miesiące i 8 dni, aby
zdążyć do 22 lipca51. Towarzyszące tej wypowiedzi słowa
o wzmożonym ruchu i zapotrzebowaniu są tylko pozornym umotywowaniem. Napływ informacji o przyspieszeniu robót przed 22 lipca, w okresie niecałego miesiąca

„gdyński” uruchomiono 22 lipca, a zatem także w dniu święta państwowego.
43 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 261, s. 1.
44 P. Terczyński P., 50 lat..., s. 17.
45 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 324, s. 3.
46 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 17, s. 3.

47 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 77, s. 3.
48 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 168, s. 3.
49 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 268, s. 3.
50 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 35, s. 3.
51 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 147, s. 4.

37 „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 356, s. 3.
38 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 272, s. 3.
39 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 1, s. 2.
40 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 66, s. 5.
41 Jeśli nie liczyć opisywanych przez prasę jazd próbnych („Dziennik
42 Nie przypadkiem pojawia się tutaj data 1 maja, wszak odcinek
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do tego dnia52, świadczy przede wszystkim o posiadaniu
stuprocentowej pewności, że uda się ten cel osiągnąć, aby
nie musieć tłumaczyć się z niedotrzymania planu. Nie
zmienia to jednak faktu, że pojawiające się niemal codziennie relacje z robót, pełne zwrotów tempo budowy
[...] stało się niemal przysłowiowe53 zdawały się sygnalizować, że cały proces jest o krok od niepowodzenia. Nie
było jednak powodu, aby niepokoić tym przyszłych pasażerów.
Reportaż z 1 lipca 1953 r. o Gdyni Orłowie jest ukazaniem na zasadzie kontrastu, jak wiele mieszkańcy Trójmiasta zawdzięczają Polsce Ludowej. Czym innym są
przywoływane obrazy gliniastego i wodnistego gruntu,
a także biura mieszczącego się w wozie cyrkowym, zestawione z wizjami niemal futurystycznego pociągu elektrycznego54, jak nie akcją propagandową?
18 lipca 1953 r. po raz pierwszy wyruszył próbny
pociąg elektryczny z Sopotu do Gdyni55, by 22 lipca t.r.
uroczyście uruchomić ruch na tym odcinku, podkreślając na każdym kroku, że dzieje się to w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN i uchwalenia Konstytucji PRL56.
Jednakże dopiero 1 maja 1954 r. miano uruchomić drugi
tor pomiędzy Gdynią Orłowem a Gdynią Osobową, co
miało być ukończeniem prac na odcinku z Gdańska do
Gdyni. Nie wspominano przy tej okazji nic o fakcie, że
winno być to wykonane prawie rok wcześniej, co więcej
– uznawano późniejsze otwarcie za sukces i kolejny
triumf świata pracy, który w ramach Czynu Zjazdowego
ukończył roboty przed dniem 1 Maja57.
W maju 1954 r. zaczęły pojawiać się pierwsze apele
o utworzenie przystanku Gdynia Port58, co argumento-

wano wygodą pracowników59; jednakże póki co, spotkano się z odmową władz kolejowych, tłumaczących się
względami technicznymi60. Ewentualne opóźnienia na
budowie odcinków do Pruszcza i Wejherowa objaśniano
faktem zużycia 50% funduszy przeznaczonych na elektryfikację całego węzła61.
Otwarcie odcinka do Gdyni Chyloni planowano na
grudzień 1955 r.62, popierając deklaracje lipcowymi zobowiązaniami budowniczych. Jednakże musiało nastąpić
przesunięcie tego terminu, sygnalizowane w początkach
grudnia 1955 r., kiedy to na łamach „Dziennika Bałtyckiego” ukazał się artykuł obwiniający o taki stan rzeczy
niemożność uzyskania potrzebnego kilometra drutu,
z powodu jego zapotrzebowania w innych częściach kraju63. Takie tłumaczenie sprawy wydaje się dosyć podejrzane, by ująć to najbardziej delikatnie. Dodatkowo, co
istotne zasygnalizowania, wzmianka o opóźnieniu stanowi tylko część owego artykułu, a zasadniczy fragment to
peany na cześć kolei elektrycznej. Jednocześnie komunikowano, że wszelkie prace idą w kierunku doprowadzenia trakcji elektrycznej aż do Redy64. Jest to także pierwszy moment, kiedy oficjalnie zakomunikowano, że
nastąpi opóźnienie. Jednakże czytelnicy otrzymali jasny
przekaz, że nawet niewykonanie robót w terminie, też
jest dobrym rozwiązaniem.
18 grudnia zapowiadano, że odcinek do Chyloni zostanie otwarty do końca miesiąca65, nie wspominając
jednak ani słowem o wcześniejszych kłopotach. Triumfalnie ogłoszono zakończenie prac 31 grudnia, aby dodatkowo wspomnieć, że w początkach stycznia odbędzie
się odbiór i próbne jazdy, a po nich oddanie do użytku66.

52 Jak chociażby w: „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 152, s. 3.
53 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 164, s. 3.
54 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 155, s. 3.
55 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 171 s. 1.
56 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 174, s. 3.
57 „Dziennik Bałtycki” 1954, nr 83, s. 3.
58 Jak pierwotnie miał się nazywać przystanek Gdynia Stocznia.

59 „Dziennik Bałtycki” 1954, nr 122, s. 6.
60 „Dziennik Bałtycki” 1954, nr 141, s. 6.
61 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 25, s. 3.
62 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 141, s. 3.
63 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 289, s. 4.
64 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 297, s. 4.
65 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 301, s. 1.
66 „Dziennik Bałtycki” 1955, nr 311, s. 1.
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Tym samym zaprzeczono wcześniejszym meldunkom,
ale nie powiedziano tego wprost, tylko po raz kolejny –
niedotrzymanie obietnicy przekuto w sukces.
Pierwsze pociągi z Chyloni miały wyruszyć 9 stycznia
1956 r., jednakże asekurowano się, że stanie się tak tylko
wtedy gdy wszelkie próby zostaną zakończone pomyślnie67. Ostatecznie pierwszy pociąg wyruszył 12 stycznia,
a dzień później miał rozpocząć się normalny ruch pasażerski68. Co oczywiste, przy okazji wzmiankowania tego
wydarzenia, nie napisano nic na temat kolejnego opóźnienia. Tłumaczenie się miało miejsce dzień później,
gdyż przyznano się do omyłkowego podania dnia 13
stycznia, a ruch miał ruszyć dopiero 15 stycznia69. Jest to
niejako symboliczny moment, gdyż przytaczając fachowe komentarze, odcinek od Gdańska Głównego do
Gdyni Chyloni miał mieć charakter miejski, natomiast
od Chyloni do Wejherowa posiadał cechy podmiejskiego70 i tym samym proces elektryfikacji wkroczył na drugi
etap prac. Jednocześnie przesunięto dosyć mocno w czasie roboty na odcinku z Gdańska Głównego do Pruszcza
Gdańskiego, co argumentowano możliwością wykonania tego na początku lat sześćdziesiątych przy okazji prac
elektryfikacyjnych na odcinku Katowice (ówcześnie Stalinogród) – Gdańsk71.
Styczeń 1957 r. przyniósł pierwsze, dość skromne,
informacje na temat odcinka do Wejherowa i planowanego ukończenia elektryfikacji w początku następnego
roku72. Z pewną nieśmiałością sygnalizowano w kwietniu możliwość uruchomienia ruchu pociągów elektrycznych już w grudniu73, co było podyktowane obawami co
do ostatecznego terminu i potrzebą uniknięcia kłopotów,
67 „Dziennik Bałtycki” 1956, nr 6, s. 3.
68 „Dziennik Bałtycki” 1956, nr 10, s. 3.
69 „Dziennik Bałtycki”. 1956, nr 11, s. 1.
70 J. Rejment, Trakcja elektryczna na Wybrzeżu, „Przegląd Kolejowy”

1960, nr 8, s. 295.
71 „Dziennik Bałtycki” 1956, nr 205, s. 4.
72 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 18, s. 4.
73 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 100, s. 5.
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jakie miały miejsce w przypadku kolejnych przesunięć
w Chyloni. W tym tonie utrzymane byłe deklaracje z lipca, kiedy to dosyć enigmatycznie określono zakończenie
robót na koniec 1957 r., a pełne otwarcie linii na początek roku następnego74. Ostatecznie na koniec grudnia
zaanonsowano pierwsze jazdy próbne75, a na 31 grudnia
1957 r. zaplanowano start normalnego ruchu76, co było
poprzedzone dzień wcześniej przejazdem pociągu specjalnego77.
Czas teraz by opisać kilka dosyć ogólnych i powtarzających się zjawisk, towarzyszących budowie kolei elektrycznej. Otwarcia poszczególnych odcinków miały uroczystą oprawę, pociągi były udekorowane czerwonymi
chorągiewkami z cyfrą 6 na czole, prezentowały się przy
Międzynarodówce78. Popularne były też gołąbki pokoju
malowane obok wyżej wymienionej cyfry 679, a w okresie zimowym girlandy z zieleni oraz choinki na peronach80. Same pociągi były w barwach szaro-niebieskich81,
chociaż w opisach pojawiają się też barwy szafirowo-szare82. Pierwsze pociągi na danych odcinkach miały symbolicznie przecinać wstęgi83.
Dosyć mocno podkreślano rolę kobiet w procesie
uruchamiania kolei elektrycznej w Trójmieście. I tak,
w styczniu 1951 r. zasygnalizowano, że to właśnie wyszkolone kobiety będą pracowały jako kierowniczki pociągów i konduktorki84. Z jedną z nich, Bronisławą Milaszewską przeprowadzono wywiad, który pełen był słów
zachęty dla innych kobiet, by te również spróbowały
74 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 160, s. 5.
75 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 290, s. 3.
76 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 308/309, s. 5.
77 „Dziennik Bałtycki” 1957, nr 310, s. 4.
78 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 2, s. 3.
79 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 3, s. 1.
80 Tamże, s. 3.
81 Tamże.
82 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 158, s. 3.
83 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 174, s. 1.
84 Co istotne, w oryginalnym artykule, padają nazwy tych funkcji
w formie męskiej („Dziennik Bałtycki” 1951, nr 13, s. 6.).

swoich sił na kolei85. Ta sama osoba wsparła swoim nazwiskiem akcję Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polskich siłą 15 dniówek86 oraz została wzmiankowana jako
motorniczy pierwszego pociągu elektrycznego na trasie
z Gdańska do Sopotu87.
Siłą roboczą w budowie kolei elektrycznej byli junacy
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”88. Nie można
im było odmówić pracowitości oraz przekraczania
norm89, ale jednak nie byli pracownikami na tyle wykwalifikowanymi, aby podejmować się każdego zadania.
Co nie zmienia faktu, że dziękowano im wielce i wskazywano na ich wielki wkład w budowie kolei elektrycznej90, a także podkreślano, że swoją pracę wykonywali
ochoczo i z zapałem91. Należy jednak zwrócić uwagę, że
oprócz okazji do bycia siłą roboczą, miano wobec junaków inne plany. Mowa tutaj oczywiście o akcji wpajania
im jedynie słusznej ideologii, o czym mówi niniejszy cytat: z dnia na dzień podnoszą także poziom ideologiczny
[...] organizujemy codziennie informacje prasowe, tygodniowe pogadanki polityczne i mamy w każdej kompanii
koło ZMP92.
Młodzież pracowała także przy obsłudze już istniejącej linii. W czerwcu 1952 r. miało miejsce przekazanie
elektrowozów pierwszej młodzieżowej brygadzie, a ponadto członkowie Związku Młodzieży Polskiej bywali
już regularnie spotykani jako obsługa taboru na obu zelektryfikowanych liniach93. W późniejszym wydaniu gazety pojawia się zdjęcie brygady imienia Janka Krasickie85 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 63, s. 3.
86 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 174, s. 4.
87 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 324, s. 3.
88 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 96, s. 3.
89 Jak chociażby Ci z 19 brygady SP osiągający ponad 300% normy
(„Dziennik Bałtycki” 1951, nr 131, s. 3.), czy też Ślązacy wykonujący 400% normy („Dziennik Bałtycki” 1951, nr 192, s. 4).
90 „Dziennik Bałtycki” 1951, nr 223, s. 4.
91 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 131, s. 3.
92 „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 151, s. 3.
93 Tamże.

go i maszynistki Zofii Kostkowskiej94, którzy stanowią
wzorcowy przykład apelu do młodzieży i kobiet o podjęcie pracy na kolei.
Przechodząc w tym miejscu do podsumowania niniejszego artykułu warto stwierdzić, że proces elektryfikacji, o którym była mowa, oceniać należy ze wszech
miar pozytywnie. Stworzony został system komunikacyjny bez którego nie da się obecnie wyobrazić sobie Trójmiasta. Co ważne, roboty prowadzone czasami chałupniczo i przez niewykwalifikowaną siłę roboczą wymagały
w latach późniejszych poprawek, jednakże nie powinno
to pomniejszać ich zasług. Ogrom prac jaki wykonano
w tak krótkim czasie zdaje się być nie do powtórzenia
w obecnych warunkach, kiedy to wymogi formalne oraz
konieczność pozyskania funduszy stają na przeszkodzie.
Warto zastanowić się jednak, kto stał się głównym
beneficjentem owego projektu. Co do pasażerów i mieszkańców – nie ma wątpliwości, że zyskali skuteczny środek transportu. Ale jeszcze więcej skorzystała Polska
Rzeczpospolita Ludowa, która poprzez szeroką akcje
propagandową, prowadzoną także na łamach opisywanego tutaj „Dziennika Bałtyckiego”, ugruntowała obraz
kraju rozwijającego się. Nie należy tego oceniać jednoznacznie negatywnie, gdyż nagłaśnianie elektryfikacji
służyło jej popularyzacji, a co za tym idzie przyczyniało
się do wzrostu liczby przewożonych pasażerów.
Prasa opisywała proces elektryfikacji regularnie i zawsze w pozytywnych słowach, chwalono wysiłek poszczególnych ludzi, jak i całej zbiorowości. Nawet przy
negatywach, zestawiano je i przytłaczano wiadomościami pozytywnymi, by tym samym nie wzbudzać niepokoju w czytelnikach. Pomijanie wielu aspektów, brak informacji o robotach ukończonych w niepełnym stopniu nie
były aż tak istotne dla ówczesnych czytelników, gdyż dla
nich liczył się głównie fakt, że kolej została uruchomiona. „Dziennik Bałtycki” spełniał swoją rolę – informował. Nie przeinaczał prawdy w sposób skrajny, a jedynie
94 „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 175, s. 4.
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kreował obraz najbardziej korzystny dla ówczesnych
władz.
Co istotne, obecnie „Dziennik Bałtycki” jest mocno
zaangażowany w promowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, można więc pokusić się o stwierdzenie, że historia zatoczyła koło i po 50 latach znowu mamy do czynienia z uświadamianiem czytelników na temat nowego,
ambitnego projektu kolejowego.
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Bogdan Kloch (Rybnik)
Kolejowy Bareizm, rzecz o Polskich Kolejach Państwowych w twórczości komediowej Stanisława Barei
Kolej – lokomotywa – infrastruktura komunikacyjna
dróg żelaznych, obecna jest od samych pierwocin X Mu
zy. Pierwszy filmowy pociąg wzbudził w widzach panikę
i niedowierzanie wjeżdżając na małą prowansalską stację
kolejową w obrazie braci Lumière Przyjazd pociągu1. Po
wstały w 1903 r. obraz Edwina S. Portera Napad na ekspress, to bodajże pierwszy westernowy akcent w kinie
z koleją w tle2. W 1921 r. powstał dramat Szyny, gdzie
główne zdarzenia toczą się wokół kolei i naznaczonej tra
gedią rodziny kolejowego dróżnika3. Nowy środek trans
portu szybko poczęli wykorzystywać producenci dzieł,
które nawiązywały do klasyki literatury (np. Anna Karenina)4. Kolej była tłem dla filmowych akcji – w pocią
gach lub dworcach kolejowych osadzano istotne lub zgo
ła poboczne zdarzenia, albo to ona stawała się główną
kanwą. Francuska Bitwa o szyny5, utytułowany Most na
rzece Kwai6, Pociągi pod specjalnym nadzorem Milosza
Formana7, czy niezwykle sugestywny, a zarazem pełen
niepokojącej melancholii i rosyjskiego fatalizmu Ucieka-

jący pociąg Andrieja Konczałowskiego8, to tylko kilka
przykładów znaczących dzieł powojennego kina, w któ
rych kolej odegrała swoją znaczącą, ale jakże różną rolę.
Pewne apogeum tej tematyki spotykamy w nowym rosyj
skim dziele Na końcu świata (reż. Aleksiej Uczitiel),
w którym stary parowóz w stalinowskiej rzeczywistości
staje się jedynym łącznikiem pomiędzy przestrzenią sy
beryjskiego Gułagu, a pozostałym światem9. Kolej, prócz
produkcji, z których emanuje dramatyzm czy duch woj
ny (liczne filmy posiadają takowe wątki kolejowe) weszła
również do kanonu kina komediowego, jak chociażby
w obrazie Generał z Basterem Keatonem10. Film nie jest
jedną z wielu prostych slapstickowych komedii, a główna
oś intrygi osnuta jest wokół lokomotywy o nazwie Generał11. Współcześnie temat kolejowy zawierają uznane ob
razy Johna Landisa Nieoczekiwana zmiana miejsc, czy
Pogromcy duchów autorstwa Ivana Reitmana12.
Kino sensacyjne w obrazie Morderstwo w Orient
Expressie czy nowszym dziele Floriana Henckla von Don
nersmarcka Turysta oraz oczywiście seria o agencie 007
(co najmniej w kilku obrazach kolej miała swój mniejszy
lub większy udział) osadziło pociągi w istotnych momen
tach narracji13. Nawet szlachetny western nie może obyć
się bez słynnej amerykańskiej lokomotywy, charaktery
8

1 J. Płażewski, Historia filmu dla każdego (1895–1980), Warszawa
1986, s. 9.
2 Tamże, s. 14.
3 A. Garbicz, J. Klinowski, Kino. Wehikuł magiczny. Przewodnik
osiągnięć filmu fabularnego. Podróż pierwsza 1913–1949, Kraków
1981, s. 62–63.
4 A. Kołodyński, K.J. Zarębski, Słownik adaptacji filmowych, Biel
sko-Biała 2005, s. 16–18.
5 Reż. René Clément (1945), J. Płażewski, 200 filmów tworzy historię najnowszą kina, Warszawa 1973, s. 20.
6 Reż. David Lean (1957), A. Kołodyński, Sto filmów angielskich,
Warszawa 1975, s. 87.
7 M. Hendrykowski, Historia filmowego Oscara, Poznań 1993,
s. 116.

Uciekający
pociąg,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ucieka
j%C$%85cy_poci%C4%85g, 17.11.2011.
9 P.T. Felis, Filmów dostatek, „Gazeta Wyborcza”, 7 październik
2010, s. 16.
10 J. Płażewski, Historia filmu..., s. 59.
11 A. Grabicz, J. Klinkowski, Kino..., s. 115.
12 Nieoczekiwana zmiana miejsc, http://pl.wikipedia.org/wiki/Nie
oczekiwana_zmiana_miejsc, 17.11.2011; Pogromcy Duchów, http://
pl.wikipedia.org/wiki/pogromcy_duch%C3%B3w , 17.11.2011
13 Morderstwo w Orient Expressie (film), http://pl.wikipedia.org/
wiki/Morderstwo_w_Orient_Expressie_(film), 17.11.2011; Turysta (film), http://pl.wikipedia.org/wiki/Turysta_(film),17.11.2011;
Kolejowe ślady znajdujemy m.in. w obrazach: Pozdrowienia z Rosji, W tajnej służbie jej królewskiej mości, Szpieg, który mnie kochał,
Golden Eye, Casino Royale, por.: K.M. Śmiałkowski, Bond. Leksykon,
Bielsko-Biała 2009.
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stycznego symbolu podboju Dzikiego Zachodu. Drogi
żelazne świetnie wpisują się w ten nurt w tytule Pewnego
razu na Dzikim Zachodzie14, gdzie kolej i jej budowa, to
jedna z przyczyn rozlewu krwi, ale i tło do doskonałych
pojedynków dobrych i złych rewolwerowców. Tytuł in
nego, już nieco zapomnianego westernu 15:10 do Yumy,
mówi sam za siebie15.
Nie można zapomnieć o kinie dziecięcym z kolejowy
mi epizodami w Opowieściach z Narnii. Lew, Czarownica
i stara szafa, jak również o fantastycznym składzie do kra
iny magii w adaptacji filmowej poczytnej serii o przygo
dach Harry`ego Pottera, a także o filmie dla starszych
widzów Powrót do przyszłości III Roberta Zemeckisa
ze świetnym wykorzystaniem lokomotywy jako wehiku
łu czasu16. Wspomniane przykłady dobrze ilustrują
udział kolei w kształtowaniu tego fragmentu ogromnej
produkcji dla młodzieży.
Również świat bajek otarł się o kolej. W animacji dla
najmłodszych już za współczesną klasykę żelaznych dróg
można uznać serię Thomas and Friends, znaną również
w Polsce pod tytułem Tomek i przyjaciele czy obecnie
równie popularne Stacyjkowo17. W polskiej animacji co
najmniej dwie serie przygód Bolka i Lolka akcentują ko
lej, a jedna wręcz odnosi się do polskich kolei18.
14 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Pewnego_razu_na_Dzikim_Zachodzie, 17.11.2011

15 3:10 do Yumy, http://pl.wikipedia.org/wiki/3:10_do_Yumy,
17.11.2011

16 Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa, http://pl.wi

kipedia.org/wiki/Opwie%C5%9Bci_z_Narnii:_Lew,_Czarownica
_i_stara..., 17.11.2011; Harry Potter, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Harry - Potter, 17.11. 2011 ; Powrót do przyszłości (trylogia), http://
pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_do_przysz%C5%82o
%C5%9Bci_(trylo..., 17.11.2011; A. Kołodyński, K. J. Zarębski,
Kino..., 78–81.
17 Tomek i przyjaciele, http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomek_i_przy
jaciele, 17.11.2011; Stacyjkowo, http://pl.wikipedia.org/wiki/Stacyj
kowo, 17.11.2011
18 Bolek i lolek na wakacjach, http;//pl/wikipedia.org/wiki/Bolek_i_
Lolek_na_wakacjach, 17.11.2011; http;//pl/wikipedia.org/wiki/
Bolek_i_Lolek_na_Dzikim _Zachodzie, 17.11.2011.
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W kinie polskim kolej (linia kolejowa), pojawia się
w różnych odsłonach. Dramatycznie, co wiąże się z te
matyką wojenną (Pasażerka), budową powojennego
świata w filmach Kazimierza Kutza Nikt nie woła i Ludzie z pociągu, czy Andrzeja Munka Człowiek na torze19.
Ale także w komedii jak np. w znanym obrazie Jak rozpętałem II wojnę światową, gdzie już w pierwszej scenie ko
lej staje się istotnym elementem zamieszania związanego
z wybuchem wojny. Jej zakończenie dla polskich przesie
dleńców wypędzonych z Kresów i zagnanych na obcy dla
nich Dolny Śląsk (okolice Lubomierza dawny Liebenthal) w obrazie Sami swoi także wiąże się z drogą żela
zną20.
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w kinie
komediowym, jednakże dawniej reżimowo zwalczanym i
krytycznie ocenianym, był bez wątpienia Stanisław Bare
ja. Dorobek komediowy tego twórcy jest dość powszech
nie znany21, chociażby z częstej emisji telewizyjnej sztan
darowego dzieła – Miś. Mistrz satyry i kpiny opowiadając
przeróżne historie lubił bawić się odkrywaniem peere
lowskiej „krainy uśmiechu”22. Całość dorobiła się nawet
własnej terminologii. Bareizm – jak podaje Wikipedia –
to termin charakteryzujący styl wczesnej twórczości filmowej Stanisława Barei23. Jego powstanie przypisuje się in
nemu, tu na Górnym Śląsku wielce cenionemu
reżyserowi, Kazimierzowi Kutzowi24. Miał on w ten spo
19 J. Fuksiewicz, Film i telewizja w Polsce, Warszawa 1981, s. 31.
20 Tamże, s. 72.
21 O filmografii reżysera: M. Łuczak, Miś, czyli rzecz o Stanisławie

Barei, Warszawa 2002, s. 154–159, M. Replewicz, Stanisław Bareja.
Król krzywego zwierciadła, Poznań 2009, s. 405–424.
22 M. Talarczyk-Gubała, PRL się śmieje! Polska komedia filmowa
lat 1945–1949, Warszawa 2007, s. 120; M. Łuczak, Słów kilka o...
Film pt: „Miś”, [w:] Miś. Edycja kolekcjonerska, opr. M. Raczkowski,
[b.d.m.w.], s. 2–19.
23 Stanisław Bareja, http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82
aw_Bareja, 27.10.2011.
24 Kazimierz Kutz w swoim filmowym alfabecie wyraża się niezwy
kle ciepło o naszym bohaterze, choć z typowym dla siebie poczuciem
humoru, przy tym nic nie wspominając o swoim „ojcostwie” termi

sób w latach sześćdziesiątych utworzyć ów neologizm na
określenie twórczości S. Barei jako reżysera w plebejskim
wydaniu. W śląskiej rzeczywistości robotnik był dość
niesłusznie uznawany za niewzruszoną ikonę (burzy ten
obraz m.in. Janosch-Horst Eckert w swoim niezwykle
sugestywnym Cholonku)25 czy proletariacką świętość.
Kutzowski neologizm znalazł także swoje odbicie w fil
mie dokumentalnym Bareizm autorstwa Agnieszki Ar
nold wyprodukowanym w 1997 r., dziesięć lat po śmier
ci reżysera26.
Komunikacja i transport to jedne z tych gałęzi gospo
darki socjalistycznej, które S. Bareja sobie upodobał
w obserwacji życia Polski lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych. Transport lotniczy – samolot czy śmigłowiec
to wdzięczne tematy, a już port lotniczy to swoista grat
ka. Miś z jego osobliwie funkcjonującym portem lotni
czym „Okęcie”, jak i złowróżbnie ukazany narodowy
przewoźnik tamtych czasów skwitowany w Zmiennikach
krwistym stwierdzeniem Lotem bliżej ... chyba ziemi, to
przestrzeń wyśmiewająca ludzkie zachowania i pole do
ukazania, dla wielu dziś może nieco niezrozumiałych
zjawisk27. I tak przykładowo reżyser drwił sobie z realiów
państwa PRL w Zmiennikach, gdzie ukazano w krzywym
zwierciadle politykę gospodarności i oszczędności. Po
przez transport styropianowych wielotonowych ciężarów
celem unikania pustych przebiegów oraz korzystanie bu
dowlańców z dobrodziejstwa swoich służbowych pojaz
dów, głównie dźwigów, do własnych działań zarobko
wych (ostro zarysowane w obrazach Co mi zrobisz jak
mnie złapiesz oraz Alternatywach 4)28. Słynny konny wóz

transportowy z Misia, źródło utrzymania Stanisława Pa
lucha, sobowtóra głównego bohatera Ryszarda Ochódz
kiego, Zdzisława zasadniczo Dyrmana i innych członków
ekipy węglarzy, to tylko mały epizod. Bo choć fura legal
na, to lofiks czy węgiel, to już typowa lewizna. Usługi dla
ludności to także zjawisko w problemach (brakach) ko
munikacyjnych. Polewaczka miejska jako szybka taksów
ka z kogutami na dachu w obrazie Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz, czy też widoczny w tym samym obrazie uliczny
handel paliwem kierowcy uspołecznionego Stara 29, to
mocniejsze akcenty, które jednak bledną przy korzysta
niu z pojazdów służbowych w Zmiennikach. Przekręca
nie licznika w służbowym fiacie w Misiu, czy pseudoosz
czędności w przedsiębiorstwie MPGK w usuwaniu
zwałów śniegu znane z epizodu w Brunecie wieczorową
porą, to dalsze niepokojące zjawiska specyficznego sza
cunku dla dobra uspołecznionego29 – jakie państwo, taki
obywatel.
Znaczące miejsce zajmuje transport zbiorowy. Auto
busy to chyba najwdzięczniejszy bohater trzeciego planu.
W obrazie Poszukiwany, poszukiwana autobus to miejsce
dosłownego zderzenia się z aparatem władzy, przed któ
rym ucieka bohater filmu30. Tu jeszcze dość nieśmiało,
tylko zachowanie pasażerów może coś mówić. Jednakże,
już w mniej znanym filmie Barei Niespotykanie spokojny
człowiek, autobus pozwala prześledzić dylematy komuni
kacji, a raczej dramatu sieci kiepskich dróg31. Michał Ro
man, bohater filmu Brunet wieczorową porą w scenie po
droży z przedmieść do centrum Warszawy, porankiem
w wolną sobotę, jest powodem dewastacji nowego Jelcza

nu Bareizm: K. Kutz, Klapsy i ścinki. Mój alfabet filmowy i nie tylko,
Kraków 1999, s. 18–19.
25 Janosch, Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny, Kraków 2011.
26 Bareizm, reż. Agnieszka Arnold, Polska 1997, http://www.film
polski.pl/fp/index.php/428702, 27.10.2011.
27 Zmiennicy (serial telewizyjny), reż. Stanisław Bareja, Produkcja:
Telewizyjna Wytwórnia Filmowa POLTEL, Polska 1986.
28 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, reż. Stanisław Bareja, Produkcja:
Zespół PRYZMAT, Polska 1978; Alternatywy 4, (serial telewizyjny),

rez. Stanisław Bareja, Produkcja: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa
POLTEL, Polska 1983.
29 Brunet wieczorową porą, reż. Stanisław Bareja, Produkcja: Zespół
PRYZMAT, Polska 1976.
30 Poszukiwany, poszukiwana, reż. Stanisław Bareja, Produkcja: Ze
spół PRYZMAT, Polska 1972.
31 Niespotykanie spokojny człowiek, reż. Stanisław Bareja, Produkcja:
Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów ZESPOŁY FILMOWE, WFF
w Łodzi, Polska 1975.
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Berliet PR 110 U przez mocno podpitego pasażera (ze
rwał, a właściwie nie puścił, choćby miał skonać, skórza
nego uchwytu, w trakcie wyprowadzenia przez funkcjo
nariusza MO po propozycji wypicia „brudzia” z głównym
bohaterem obrazu). Alkohol i transport zbiorowy, to tak
że obrazek z serialu Alternatywy 4. W odcinku Przeprowadzka alkoholowa orbita doprowadza do uznania przy
padkowego stołu, właściwie nielegalnie przewożonego
środkami komunikacji miejskiej, jako zaczątku wprowa
dzenia przegubowych autobusów restauracyjnych. Ina
czej jest z przejazdami autobusów w jeździe na czas
w Zmiennikach gdzie, aby zdążyć według rozkładu, po
mija się zupełnie wolę pasażerów, chcących skorzystać ze
wskazanych przystanków32.
Autobus to również nie tylko problem wódki i alko
holizmu, co u Barei jest tematem bardzo istotnym, ale
również wzajemnych relacji ludzi. Awantura w daleko
bieżnym Jelczu PKS-u do Mławy w Nie ma róży bez ognia
to dobitny przykład płytkich obyczajów ludzi „nowych”
w warunkach dużej aglomeracji warszawskiej, gdzie każ
dy jest prawdziwym warszawiakiem33.
Wątek mieszkaniowy w powiązaniu z komunikacją
ma również swoje odbicie w twórczości Barei. Chociażby
przez ten sam obraz w spotkaniu na klatce schodowej.
Uczynny sąsiad o nazwisku Poganek ujawnia jakie kom
binacje komunikacyjne należało wykonać na nowych
osiedlach, by dotrzeć do sklepu spożywczego, nie licząc
jednak monopolowego i pamiątkarskiego, które były na
miejscu34.
Obraz mieszkańca PRL nie byłby pełny bez zderzenia
osobistego „ja” – człowieka ludowej ojczyzny – z moto
ryzacją. Droga wiedzie od Syrenki, do której brak linki
od sprzęgła w Brunecie wieczorową porą (a którą obrotny
klient pozyskuje w sklepie mięsnym), poprzez problemy
32 Alternatywy 4, Odc. 2, Przeprowadzka.
33 Nie ma róży bez ognia, reż. Stanisław Bareja, Produkcja: Stefan
Adamek, Zespół PRYZMAT, WFF w Łodzi, Polska 1974.

34 Tamże.
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z użytkowaniem pojazdów w Alternatywach (kłopotliwy
„mały fiat” doktora oraz stary samochód rodem z lat
pięćdziesiątych należący do męża śpiewaczki) aż do chęci
posiadania własnych czterech kółek w Zmiennikach. Fiat
z „demobilu” WPT dla Jacka Żydkiewicza to droga do
wolności finansowej i lepszej przyszłości, choćby poprzez
produkcję plastikowych karabinów z przetapianych wa
nienek dziecięcych. W tle ukazane są także motoryzacyj
ne uroki życia ludzi władzy z „Garbusem” dyrektora
Krzakoskiego w Co mi zrobisz jak mnie złapiesz i jego na
prawą za państwowe pieniądze czy też Fiatem 131, preze
sa Michalika ze Zmienników. Szczególnie sympatycznym
„na pozór” jest finał filmu Poszukiwany, poszukiwana
gdzie adiunkt muzealny Stanisław Maria Rochowicz do
rabia się sportowego samochodu, ale za cenę zmiany toż
samości, gdyż w świecie, w którym przyszło mu żyć, wie
dza i kultura muzealnika to nie wartości, z których można
żyć i które dają szacunek społeczny. Jedynie odpowiednie
poparcie i kręgi władzy to gwarancja sukcesu. Zatem lep
szy standard życia za cenę własnego „ja”.
Ta szeroka perspektywa tematów świetnie ilustruje
coś, co można nazwać bareizmem komunikacyjnym,
czyli przekształconą i naznaczoną licznymi symbolami
„prawdę ekranu i prawdę czasów”. Czyni to świat filmów
Barei niezwykle ciekawym źródłem podanych często
w zawoalowany sposób bolączek albo „dziwów” tego po
zornie wydawałoby się minionego świata. Te przedziwne
zdarzenia, często świadomie przerysowane, mają w sobie
głębszą sferę przemyśleń.
Komunikacja i motoryzacja barejowska sprowadzają
nas nieuchronnie na wątki kolejowe (a także tramwajo
we). Nie jest ich aż tak wiele, niemniej kumulują się
w kilku obrazach. Najbardziej zadziwiającą sceną kome
dii Co mi zrobisz jak mnie złapiesz jest dworcowa pocze
kalnia, gdzie dwóch zupełnie anonimowych pasażerów
z klasy chłoporobotniczej doświadcza bycia świetnym
tłem dla Barei i jego rozważań nad dylematami komuni
kacyjnymi (a może bardziej egzystencjalnymi i mieszka

niowymi). To one leżą u podstaw tej konwersacji. Jeden
z robotników warszawskiego przedsiębiorstwa (świetna
rola Józefa Nalberczaka) opowiada swoją codzienną pere
grynację do pracy i z powrotem do domu35, gdzie kolej
odgrywa swoją istotną rolę (z tym wątkiem spotkamy się
później w Zmiennikach). EKD na Ochocie to element
jego 3,5 godzinnej gehenny podróżowania do pracy na
godzinę 7.00, choć bohater sceny ze stoickim spokojem
podkreśla, że ma bardzo dobre połączenie, ale głównie
dlatego że do Szymanowa zabiera się z dowożonym tam
mlekiem, które ma najszybszy transport.
Kolejka dworcowa do zamkniętych kas będąca konty
nuacją rozmowy, a także dworcowy bufet, saturator ze
szklanką na łańcuchu, a w chwilę później zamknięty
dworzec z powodu wystawy plakatu kolejowego pod ab
surdalnym tytułem Podróż koleją skraca czas, stają się do
pełnieniem manipulacji ludzi trzymających władzę. Wy
stawa plakatu jest dla dyrektora Krzakoskiego, jednego
z bohaterów filmu, tylko pretekstem do załatwienia oso
bistej sprawy z żoną. Ukulturalniające działania ówcze
snej władzy stają na drodze do „normalności” tysięcy do
jeżdżających do pracy i stawiają ich na z góry przegranej
pozycji. Aluzja do niefortunnych i pozbawionych sensu
działań władz sprowadza się do faktu, iż dworzec w fil
mie to świetne miejsce do pozyskania przez ludzi władzy
niczego nieświadomych widzów, których zatrzymały za
mknięte kasy biletowe. Symbolicznym absurdem stało
się „unieczynnienie” w celu podniesienia socjalistycznej
kultury dworca na jeden miesiąc, co skwitowano strza
łem w dziesiątkę plastyków i kolejarzy36.
Najbardziej znane dzieło Barei, czyli obraz Miś, świet
nie wyśmiewa socjalistyczny „LOT”, co niejako jest tłem
kłopotów głównego bohatera Ryszarda Ochódzkiego.
Kolei jakby nie ma w tym obrazie, ale braki towarowe
odczuwalne w wielu scenach jeden raz wplatają wątek
kolejowy. Wizyta Ochódzkiego w komendzie MO
35 M. Talarczyk-Gubała, PRL się śmieje..., s. 127.
36 Co mi zrobisz jak mnie złapiesz...

w Warszawie u znajomych funkcjonariuszy „w cywilu”
celem ratowania się z opresji z powodu zniszczenia pasz
portu, ukazuje, że ci sami funkcjonariusze i inni pracow
nicy komendy zaopatrywali się w różnego rodzaju prze
twory spożywcze przywożone z mazowieckich wsi za
pomocą starszej obrotnej przekupki. Jej szlak przerzutu
wiódł przez Dworzec Centralny albo Zachodni w War
szawie, o czym dowiadujemy się, gdyż bohaterka tej sce
ny spóźnia się z wizytą, z powodu konieczności zmiany
trasy z obawy przed zatrzymaniem i kontrolą (MO,
ORMO lub służb kolejowych). Informuje o tym otwar
cie sekretarkę w komendzie, co ta przyjmuje jako uciąż
liwą rzeczywistość. W barejowskim świecie kolej stanowi
przestrzeń zmagania się z brakiem zaopatrzenia pomię
dzy inicjatywą obywatelską, a służbami państwa, choć
i tu zdarzały się odstępstwa, gdyż wspomniana przekup
ka swój towar upłynniała także na komendzie MO37.
Drogi żelazne stają się w Misiu, jak dawniej w Co mi
zrobisz jak mnie złapiesz, miejscem realizacji „poprawy”
kultury ludu pracującego. Występy podrzędnych arty
stów i ulicznych grajków organizuje się na przystankach
tramwajowych, gdyż wyłączono sieć trakcyjną, a przed
siębiorstwo komunikacyjne wbrew swemu powołaniu
musiało się zajmować działalnością kulturalną. Tramwaj
jako młodszy krewniak kolei stał się z czasem jednym
z wiodących tematów Zmienników.
Barejowskie spojrzenie na epokę przełomu czasów
gierkowskich oraz rewolucji 1980 r. a także jej następstw,
znamy tylko z dwóch serialowych obrazów. Świat boha
terów serialu Alternatywy 4 wypchnięty został na obrzeża
cywilizacji wielkiego miasta – na Ursynów, gdzie kolej
nie ma racji bytu. Ale to tylko pozory. Odcinek 20-ty
stopień zasilania ujawnia z niezwykłą siłą jak „solidarni”
mieszkańcy pozbawieni opieki państwa (przecież odcięto
im ogrzewanie i ciepłą wodę celem ratowania nieszczel
nej sieci pełnej izolacyjnych dziur), sami szukają dla sie
bie ratunku. Rzeczywistość PRL zepchnęła na śmietnik
37 Miś, reż. Stanisław Bareja, Zespół Perspektywa, Polska 1980.
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przeszłości lokomotywę wąskotorową z czasów kolejki
grójeckiej. Ale jak to w wielkim domu, znalazła się „złota
rączka” od montażu kolejki, znalazł się również dźwig
oraz cwaniak Balcerek, ten który wiedział gdzie w maje
stacie prawa zadołowano skład węgla38. Inicjatywa oby
watelska z koleją w tle ogrzała blok i przypomniała w kil
ka lat po stanie wojennym o ludzkiej zaradności wbrew
smutnej rzeczywistości. Wątek kolejowy, jak zresztą wiele
innych, nie był tylko efektem fikcji scenarzysty. Jak czy
tamy w najnowszej monografii poświęconej Stanisławo
wi Barei, w 1950 r. odnotowano przypadek używania
parowozu, jako kotła pary do celów technologicznych39.
Stąd do ogrzewania barejowskiego bloku była już krótka
droga.
Najbardziej czytelne Alternatywy 4, spychają w cień
drugi serial Zmiennicy, który jest szczególnym lustrem
świetnie odbijającym przeróżne zjawiska lat osiemdzie
siątych. Zmiennicy to mocno prześmiewcza opowieść.
Jest tu wiele rzeczy, o których chcielibyśmy dzisiaj zapo
mnieć, o tym jak PRL „wchłaniał” społeczeństwo, stające
się jego odbiciem. Alkohol, prywata, głupota, flirt z wła
dzą i wiele innych zjawisk, to gorzka prawda wypływają
ca z obserwacji reżysera, który już nie doczekał się pre
miery telewizyjnej swego ostatniego dzieła.
Kolej i tramwaje w tym obrazie zaakcentowano nie
zwykle silnie, choć ich wątki rozproszone są po całej serii.
Często komunikacja szynowa jest tylko narzędziem do
pokazania dziwacznych i niezrozumiałych sytuacji. Po
czątek pierwszego odcinka serii to jakby powrót do treści
rozmowy robotników – pasażerów z unieczynnionego
dworca z Co mi zrobisz jak mnie złapiesz. Elektryczny
skład pasażerski serii EW 55 na trasie do Warszawy
(Dworzec Gdański) to kolejny świadek codziennych
zmagań wyrobników zmierzających do pracy w stolicy –
pieszo, na rowerach, promem (łódką) przez rzekę
38 Alternatywy 4, Odc. 5, 20-ty stopień zasilania.
39 M. Replewicz, Stanisław Bareja..., s. 271–272.
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i autobusami oraz koleją40. Ale nim kolejowy wątek za
akcentuje swój udział w tej rozbudowanej scenie, już
wiemy, że kolej to problem uchylania się od wykupywa
nia biletów, co niejaka Lewandowska przypłaca kole
gium, na które zmierza również pociągiem, ponownie
nie kupując biletu, a tylko przekupując konduktora.
Konduktor jakby ze zrozumieniem patrzy na całą sytu
ację mówiąc tylko oj, pani Lewandowska, pani się kiedyś
doigra. Kolejowych „odprysków” jest tu wiele, w tym
i odnoszących się do wątków tramwajarskich, chyba
szczególnie ostro zarysowanych, chociażby z racjonaliza
torskim sposobem prostowania krzywych szyn przez in
teligencką część załogi przedsiębiorstwa. Nie można po
minąć cyklicznie palących się hamulców tramwajowych,
no i specjalnego wyposażenia tramwajów warszawskich,
czyli bamboszy tramwajowego kontrolera biletów, który
starał się w przepełnionych wagonach spełnić swój służ
bowy obowiązek.
Trzy inne motywy kolejowe przykuwają tu uwagę.
Dworzec w „Kutnie” (faktycznie w tej roli „obsadzono”
budynek dworcowy w Grodzisku Mazowieckim41) jest
tu ciekawym wyjściem poza Warszawę. Próba ucieczki
Kraszana Bhamaradżangi, syjamskiego studenta – wiecz
nego obiboka – w Zmiennikach ma się odbyć za pomocą
międzynarodowego pociągu do Paryża42. Tu jednak na
drodze stanął dworzec w Kutnie, gdzie ten dociera z Ze
nonem Kuśmidrem, nad wyraz sprytnym strażakiem
z jednostki gaśniczej lotniska „Okęcie”. Informacja
dworcowa, a nade wszystko bufet mający aspiracje bycia
restauracją (lokalem kategorii drugiej) na poziomie, dla
gości w butach (przy ich braku można było wypożyczyć
służbowa parę) są istotnym przyczynkiem do obserwacji.
Chaos informacyjny albo anachroniczne formy komuni
kacji (awaryjna tuba z powodu rzekomego uderzenia
40 Zmiennicy, Odc. 1, Ceny umowne.
41 Zmiennicy – WPT 1313: http://www.zmiennicy.com/ciekawost

ki/lokalizacje-geograficzna/rozne.html – 31.10.2011.
42 Zmiennicy, Odc. 8, Fartowny dzień.

pioruna) doprowadzają do pomyłki, choć w konsekwen
cji szczęśliwie kończącej się dla głównych bohaterów fil
mu. Komizm sytuacyjny bufetu dworcowego powiększa
jego kelner. Wychodzi z opresji podania klientowi woło
winy ze świętych krów, poprzez małe zamieszanie uczy
nione na talerzu. Za pomocą ogólnie dostępnego sosu
(wyrwanego z ręki jednego z klientów) w ciągu minuty
staje się „cud” i wmawia Kraszanowi, iż „nowe” danie ba
zuje na wieprzowinie. Dostrzeżenie przez przebiegłego
kelnera u chcącego płacić za posiłek syjamskiego studen
ta „zielonych papierków”, powoduje wypisanie rachunku
za usługę na niebagatelną sumę jak dla dworcowego bu
fetu.
Swoiście rozumiana informacja – fałszująca stan fak
tyczny, której bohaterzy serialu stają się ofiarami w „Kut
nie”, miała już swoje wcześniejsze warszawskie oblicze.
Próba złapania ekspresu do Paryża na Dworcu Central
nym kończy się porażką, ale dla Kraszana ten fakt byłby
nieczytelny43. Taksówkarz J. Żydkiewicz, wtajemniczony
w arkany życia w permanentnym „kryzysie” wielu pod
stawowych wartości, w tym rzeczowej i poprawnej wy
mowy, jest w stanie odczytać „zakodowany” komunikat
kolejowy, który biegnie z megafonów. Ten dla ludzi spo
za „systemu” – tu Kraszana – jest niezrozumiały nawet
jeżeli znają język polski. Choć reżyser „zrzucił całą winę”
za nieczytelność komunikatu na pracownicę informacji
z wyraźną wadą wymowy, można przypuszczać iż mega
fony kolejowe stały się narzędziem zadrwienia z wyrafi
nowanej „nowomowy” socjalistycznego państwa.
Inną scenę z udziałem strażaka Zenona Kuśmidra
można uznać za kolejny policzek w kierunku polskich
kolei, choć nie ogólnie, lecz w skali jednej bocznicy44. Ta
znajdująca się obok lotniska, w momencie kradzieży pa
liwa lotniczego z wagonu cysterny do zbiorników na
mieszankę gaśniczą, staje się miejscem dziwnej konwer
sacji kolejarza i strażaka. Ten pierwszy nie może się na
43 Tamże, Odc. 7, Warszawski łącznik.
44 Tamże, Odc. 1, Ceny umowne.

dziwić jak można pompować paliwo do cysterny strażac
kiej, jednakże nie podejmuje tematu czy ów strażak może
tu cokolwiek przepompowywać z jakiejkolwiek cysterny.
Kuśmider zachowując zimną krew za wszelką cenę pró
bując pozbyć się natarczywego gościa, któremu ostatecz
nie wmawia, iż paliwo z cysterny służy do gaszenia poża
rów, a cysterna pożarnicza przeznaczona jest na środki
gaśnicze a nie na wodę, stąd i paliwo to też środek gaśni
czy. Skomplikowana nowomowa oraz magia munduru
skutkuje i kolejarz daje za wygraną.
Motyw przywłaszczania mienia na kolei pojawia się
również w innym odcinku serialu. W Safari reżyser
przedstawia raz jeszcze problem kolei w tle skompliko
wanej, jak się okazało, akcji ekspresowego dostarczenia
do Krakowa pewnego aktora45. Niestety nie udaje się do
gonić pociągu, więc pozostaje mocno akcentowany rajd
„państwową” taksówką z WPT. Szlak na południe wie
dzie różnymi odcinkami dróg pełnych dziwnych oraz na
pozór nieistotnych zdarzeń. Zdawałoby się, nieciekawy,
zwykły, strzeżony przejazd kolejowy i stojący po sąsiedz
ku kiosk „Ruchu”, wprowadzają na kolejny barejowski
trop. Zamknięte szlabany i z wolna przetaczający się
skład towarowy pozwalają zniecierpliwionemu pasażero
wi taksówki nr 1313 dotrzeć do kiosku, by kupić polskie
papierosy „Carmeny”. Szok następuje gdy kioskarka
oznajmia, iż są tylko „Marlboro” i to za złotówki, a nie
za dewizy. Zaskoczenie przypadkowego klienta z tak oka
zyjnego zakupu, krótko po tym fakcie komentują kio
skarka i dróżnik PKP. Kioskarka ma pewne obawy wzglę
dem tak „egzotycznego” towaru, ale dla dróżnika każdy
towar bez względu na markę jest tylko tym co po szynach
leci i spada lub wypada. Scena doskonale ilustruje zjawi
sko znikania na rożne sposoby przesyłanych ładunków,
szczególnie kolejowych46. Czy korzystanie z takich „oka
45 Tamże, Odc. 5, Safari.
46 Dworzec towarowy w Rybniku w latach siedemdziesiątych

i osiemdziesiątych może być tego dobrym przykładem, czego oso
biście doświadczył w swoich dziecięcych obserwacjach autor tego
tekstu.
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zji” to forma uzupełnienia marnych pensji i braku towa
rów na rynku, zgodnie z zasadą, iż mienie państwowe to
mienie niczyje, czy też szczęśliwe zdobycie mienia regla
mentowanego przez nieudolne państwo i jego ułomny
system gospodarczy? Zwróćmy uwagę na niemal legalną
wtórną „dystrybucję” niejako pod szyldem, albo przy
szlabanie, narodowego przewoźnika kolejowego i mono
polisty dystrybucji licznych towarów jakim był RSW
„Prasa – Książka – Ruch”.
Koniec odcinka Safari ma miejsce na ulicach Krako
wa, gdzie również palą się układy hamulcowe tramwa
jów, a zatem jest tak samo jak w Warszawie. I funkcjonu
je tu ten spokój i bezradność albo może świadome
uznanie konieczności takiego stanu.
Akcja serii Zmiennicy tylko sporadycznie gości w pa
sażerskich składach kolejowych. Pierwszy raz, gdy śledzi
my walkę o dotarcie na czas do pracy w Warszawie. In
nym razem podmiejski skład serii EW 55 staje się także
miejscem dość ciekawej niedzielnej konwersacji w od
cinku Podroż sentymentalna47. Mimo wielkiej liczby pa
sażerów widać takich, którzy czytają książki, stojąc i jed
nocześnie trzymając się wysoko umieszczonego uchwytu.
Ścisk oraz widok czytającego pasażera sprowadza wagon
kolejowy do rangi sali lekcyjnej, gdzie dwaj młodzieńcy
w typowej dla połowy lat osiemdziesiątych modzie, wza
jemnie próbują się przekonać co do potrzeby lub zby
teczności czytania dzieł literackich. Konsekwencją dialo
gu jest deklamacja strof z Pana Tadeusza, która wprowadza
w nastrój kultury dawnej Rzeczypospolitej o innym obli
czu, której nowe społeczeństwo miało dotykać tylko
i wyłącznie w kontekście ideologii ludowego władztwa.
Społeczne i kulturowe ułomności oraz wady (nie tyl
ko systemu) stanowią ważny składnik tematyki jaką po
rusza reżyser w całej serii, a która również pojawia się we
wcześniejszych kinowych produkcjach. Kolej jawi się tu
z jednej strony jako element tła do ukazania codziennej
uciążliwej walki z czasem, gdzie celem jest w miarę szyb
47 Zmiennicy, Odc. 9, Podróż sentymentalna.
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kie dotarcie do pracy lub do domu. Życie utrudniają
wszechobecne symbole władzy m.in. patrole milicyjne
w okolicach dworca. Na jeden z nich o mało co nie wpa
da taksówkarz J. Żydkiewicz, więc musi przestać biec do
kolejnego środka transportu zbiorowego, by nie być po
sądzonym, że jest uciekinierem, a tym samym domnie
manym przestępcą. Kolejowy bufet i kasy biletowe to
również dalszy plan przydatny do ukazania zawiłości co
dzienności dworcowej, które można interpretować jako
kolejne barykady w życiu obywatela stawiane przez nie
rozumną elitę. Cysterna i papierosy to wybuchowy te
mat. Zdobycie, czy dosłowne „podniesienie z ziemi” po
zostawionego mienia, to tylko kolejna szansa na poprawę
swojego bytu i tak już opartego, przynajmniej po części,
na różnych dziwnych układach.
Kolej ze swej natury jest tu środkiem transportu. Nie
mniej Bareja rysuje także i inne przestrzenie jego udziału
w życiu społeczeństwa tamtych lat. Dworzec na przekór
podróżnym staje się uczestnikiem kultury „wysokiej” po
przez wystawę plakatu kolejowego48. Pociąg to również,
i to nie dziwi, staje się miejscem rozważań literackich.
Dalej kolejnictwo jest w stanie zaspokoić potrzeby grzew
cze jednego konkretnego bloku poprzez własny, złomo
wany, wąskotorowy parowóz. Usługi dla ludności – jak
papierosy czy paliwo (lotnicze lub samochodów dostaw
czych) – to dodatkowa forma „wsparcia”.
Można zaryzykować, że PKP nie stało się aż tak wyra
zistym narzędziem ironizowania słabości rzekomo pań
stwa ludowego. Być może okoliczności i warunki kręce
nia poszczególnych obrazów ograniczyły wykorzystania
kolejowej przestrzeni do „walki” z demonami czasu. Nie
mniej koleje żelazne wpisują się w coś co bardziej jest
czytelne jako spójne zjawisko bareizmu komunikacyjne
48 Choć to może budzić uśmiech politowania, to jednak i dziś po

dobne zjawiska mają miejsce. Ciekawy jest przykład nieistniejącego
już dworca PKP w Katowicach. Na finiszu swojego istnienia został
wykreowany na jedno z największych miejsc handlu książek i prasy.
Niestety już tylko na krótko był największym skupiskiem antykwa
rycznej sprzedaży wydawnictw.

go. PKP z absurdalnym hasłem podróż koleją skraca czas
stanowi doskonalą puentę dla wielu wad społecznych
tamtych czasów. Jednak czy tylko już przeszłych? I współ
czesność dostarcza zjawisk, które można za pomocą bare
jowskich środków wyrazu dokładnie wydrwić (jednak
kto tego dokona, gdy mistrza już nie ma?). Obecnie nie
zarządza się trwałego unieczynnienia dworców dla wy
staw artystycznych, a szkoda, bo decydują tylko podob
no czynniki ekonomiczne. Choć Stanisław Bareja swe
filmy zamknął klamrą roku 1986 i wtedy padło ostatni
raz hasło podróż pociągiem skraca czas przejazdu koleją, to
i dziś owo stwierdzenie, w jakże innej scenerii, może na
brać zupełnie nowych treści.
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Szczepan Świątek (Kraków)
Kolejnictwo w ocenie Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Krakowie (1949–1989). Komunikat
źródłowy
Celem komunikatu jest wskazanie na przydatność
badawczą akt Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
dotyczącą kolejnictwa, na przykładzie Krakowa i województwa, w przyszłych studiach nad uregionalizowaną
historią gospodarczą, społeczną oraz socjologią zawodów
kolejowych w okresie PRL. Został on opracowany na
podstawie niezakończonych studiów kwerendalnych.
Materiały do kolejnictwa występują w zespołach instancji wojewódzkiej (Komitet Wojewódzki i Komitet
Krakowski PZPR), Dzielnicy Nowa Huta oraz w powiatowych, zakładowych, Podstawowych Organizacji Partyjnych funkcjonujących przy węzłach kolejowych, stacjach kolejowych, zakładach remontowych taboru
kolejowego1. Akta PZPR są uporządkowane w układzie:
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, egzekutywa, plena, komisje rewizyjne, inne komisje, nadsyłane materiały
z Komitetów Zakładowych i Podstawowych Organizacji
Partyjnych. Sporządzane były w formie protokołów
i sprawozdań z dołączonymi materiałami, m.in. statystycznymi.
Złożony proces odbudowy kolejnictwa nie został zakończony do 1947 r. 15 sierpnia 1945 r. PKP przejęły od
radzieckiej administracji wojskowej zarząd kolejami na
obszarze całego państwa polskiego w jego nowych granicach. Później polska administracja zrealizowała akcję
przekucia torów na tor normalny. Pracę tę wykonano
w okresie od 15 września do 30 listopada 1945 r. Ogółem przekuto 3518 km torów głównych, 1159 km torów
stacyjnych oraz 4574 rozjazdy. Równocześnie odbudowywano zniszczone mosty i tunele, m.in. tunel pod Mie1 Zespoły przechowywane i opracowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Oddział IV.

chowem. W ramach uzupełnienia taboru kolejowego
nabyto z demobilu 413 parowozów, z czego w USA –
100. Z darów UNRRA otrzymano 1286 wagonów towarowych, z demobilu z USA – 30002.
Równocześnie z odbudową, w okresie wrzesień–październik 1945 r. rozpoczęto operację demontażu i wywozu do ZSRR kompleksowego wyposażenia sieci i taboru
elektrycznego prądu zmiennego, pozostałego po Niemczech na Dolnym Śląsku. Występowały przypadki wywozu do ZSRR parowozów i wagonów niemieckich
przejętych przez PKP3.
W latach 1949–1956 na polityce kolejowej odbiły się
założenia Planu Sześcioletniego oraz walki klasowej.
Na corocznych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych sprawy komunikacyjne omawiano w aspekcie
życia gospodarczego, społecznego i politycznego w regionach. Występowali na nich przedstawiciele kolejnictwa,
w wystąpieniach których nie brakowało uwag krytycznych z zakresu rozwoju komunikacji. Materiały z konferencji zachowały się także w postaci drukowanej (protokoły z załącznikami).
Protokoły z posiedzeń egzekutyw i plenów mają charakter w większości decyzyjny. Na tych posiedzeniach
były omawiane:
• w okresach 3 lub 5-letnich dokonywano oceny
stanu i działalności kolejnictwa i roli PZPR w instancjach
• polityka personalna. Wyższa kadra była objęta nomenklaturą. Do wniosków personalnych dołączano dane biograficzne i ankiety personalne. „Uklasowienie’’ w polityce personalnej widoczne jest
głównie w aktach do 1956 r. Wrogi, niechętny
stosunek do kolejarzy, dawnych członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Kolejarze byli anali
2 Odrodzenie Polskiego Kolejnictwa, Warszawa 1947, s. 13, 14, 20,
30, 31, 132. W tejże publikacji zestawienia statystyczne z procesów
odbudowy kolejnictwa.
3 http.//www.pkp.pl/node/179, 27.10.2012.
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zowani w założeniach partyjnych o roli chłoporo
botników w procesach gospodarczych
• teczki osób z kontroli partyjnej zachowały się
głównie dla pracowników kolejowych niższego
szczebla
• na posiedzeniach egzekutyw omawiano stopień
upartyjnienia, zachowały się roczne i okresowe
sprawozdania sporządzane na sformalizowanych
i rozbudowanych drukach sprawozdawczych
• analizowano współzawodnictwo i przodownictwo w pracy, na ważniejszych stacjach wywieszano
fotografie przodowników pracy
• zatwierdzano plany udziału kolejarzy w imprezach ideologicznych i politycznych oraz w czynach społecznych
• omawiana była działalność organizacji związkowych, w tym dotycząca spraw socjalno-bytowych,
które rekompensowały stosunkowo niskie płace.
• dużą uwagę przywiązywano do organizacji młodzieżowych (ZMP, ZMS) jako przyszłej rezerwy
partyjnej
• dla wyższych instancji partyjnych były sporządzane opinie o postawach kolejarzy, głównie w okresach kryzysowych.
Obok spraw ideologiczno-politycznych na posiedzeniach instancji partyjnych omawiano:
• potrzeby doinwestowania kolejnictwa, w tym
elektryfikacji
• stan rozwoju technicznego i racjonalizatorstwa
• analizowano rozwój sieci kolejowych związanych
m.in. z budową i rozbudową Nowej Huty
• dyskutowano o potrzebie poprawiania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu zdrowotności,

porządku publicznego i kultury prawnej wśród
kolejarzy
• dostrzegano potrzebę szkoleń zawodowych.
• dyskutowano o potrzebie skansenów kolejowych.
Katastrofalny stan inwestycyjny w kolejnictwie był
omawiany także na posiedzeniach Komitetu Centralnego PZPR w 1960 r. w postaci wystąpienia i przestrogi
sekretarza KC Ryszarda Strzeleckiego (brak nakładów inwestycyjnych). Z kolei w 1968 r. na V Zjeździe PZPR
kolejarz z Tarnowskich Gór Walenty Jeraminek, zwrócił
uwagę na katastrofalny stan taboru wagonowego4.
W przyszłych studiach i badaniach, również regionalnych, nad kolejnictwem w okresie PRL, należy wykorzystywać także zespoły akt PZPR.

4 A. Bochenski, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego 1945–
1970, Kraków 1997, s. 30–31,
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Krzysztof Nowacki (Wrocław)
Znaczenie transportu kolejowego dla prowadzenia
działań bojowych na obszarze Śląska w okresie II wojny światowej oraz planowania działań bojowych na
obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego w okresie powojennym
W Europie koleje zaczęły być wykorzystywane na szeroką skalę do prowadzenia działań zbrojnych w skali operacyjnej i strategicznej przez Niemcy już w wojnach 1866
i 1870 r. Wówczas transport kolejowy po raz pierwszy
w historii wojen odegrał decydująca rolę. Umożliwił armii niemieckiej sprawne, przeprowadzone w krótkim
czasie, operacyjne rozwinięcie wojsk. Zdołano wtedy
uzyskać efekt zaskoczenia w stosunku do sił zbrojnych
Austrii i Francji. Transport kolejowy miał na celu zwiększenie możliwości manewrowych tworzonych zgrupowań operacyjnych. Dla potrzeb przyszłych konfliktów
zbrojnych budowano linie kolejowe, które często nie
miały uzasadnienia ekonomicznego. Koszt budowy przewyższał niekiedy planowane dochody. Pomijam tutaj,
nie będącą przedmiotem mojego opracowania, niewątpliwą rolę kulturotwórczą i turystyczną budowanych odcinków.
W konfliktach początku XX w., takich jak I wojna
światowa, wojna domowa w Rosji i wojna polsko-radziecka, rola kolei nadal rosła. Była ona wykorzystywana
nie tylko do transportu zaopatrzenia, ale i do realizacji
przegrupowań operacyjnych wojsk oraz wsparcia walczących oddziałów i związków taktycznych przez pociągi
pancerne, które jako broń ofensywna o dużych możliwościach manewrowych i ogniowych, zapewniały uzyskanie
przewagi na planowanym obszarze działań. Największe
sukcesy pociągów pancernych przypadły na czas Rewolucji Październikowej i wojny domowej w Rosji.
Wraz z rozwojem broni pancernej, a zwłaszcza czołgów, ze zdecydowanie większymi możliwościami ma-

newru, oraz lotnictwa, a zwłaszcza bezpośredniego
wsparcia wojsk lądowych mogącego oddziaływać także
na linie kolejowe, rola pociągów pancernych malała.
W czasie działań prowadzonych w II wojnie światowej
walczyły one doraźnie i nie odegrały praktycznie żadnej
roli na froncie.
Należy jednak pamiętać, że jeszcze w trakcie wojny
domowej w Rosji oraz w wojnie polsko-radzieckiej
1920–1921 odgrywały one ważną rolę operacyjną. Ich
użycie niejednokrotnie decydowało o przebiegu bitwy
czy też operacji. Nie można zapomnieć, że ze specjalnie
przygotowanych pociągów, w osłonie pociągów pancernych i przeciwlotniczych, korzystali także przywódcy
dwóch czołowych państw totalitarnych (Stalin i Hitler).
Lot samolotem w trakcie wojny zawsze wiązał się z dużym ryzykiem.
Roli transportu kolejowego w wojnach totalnych
(masowych) nie można przecenić – bez niego ich prowadzenie byłoby znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe.
Ze względu na zakres tematyczny artykułu w pierwszej
części przedstawię głównie wykorzystanie kolei przez
Niemcy.
W czasie II wojny światowej do realizacji zadań związanych z transportem kolejowym Niemcy dysponowali
komórkami sztabowymi i jednostkami specjalistycznymi. Za ten rodzaj transportu odpowiadał na szczeblu
Sztabu Generalnego Oddział V podległy wraz z Oddziałami: operacyjnym, zaopatrzenia i tyłów, topograficzno-pomiarowym i fortyfikacyjnym, I Zastępcy Szefa Sztabu
Generalnego1. Takie usytuowanie tego oddziału świadczy o znaczeniu kolei w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych. Oddział operacyjny odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie i prowadzenie działań
zbrojnych. Szef oddziału przedstawiał propozycję użycia
wojsk głównodowodzącemu. Z tego powodu musiał
znać możliwości przemieszczania wojsk, które wówczas
przegrupowywano głównie koleją.
1 W. Kozaczuk, Wermacht, Warszawa 2008, s. 176.
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Elementami wykonawczymi realizacji zadań transportu kolejowego były jednostki kolejowe, które uzupełniały pracę niemieckich kolei państwowych. Do roku
1942 najwyższą strukturą były pułki saperów kolejowych
(od 1 w 1939 r., do 6 w 1942 r.). Ponadto utworzono
kolejowe bataliony budowlane, których w 1944 r. było
17 (w 1939 r. był 1) oraz 116 kolejowych kompanii specjalnych (w 1939 r. – 52 kolejowe kompanie budowlane)2. Oczywiście nie wszystkie te jednostki działały na
obszarze Śląska, lecz należy zauważyć, że wykonywały
one zadania zależnie od potrzeb i czasami w określonym
rejonie przebywały tylko kilka dni.
Rozbudowa struktur wojsk kolejowych w Niemczech
była związana z przeniesieniem działań zbrojnych na teren Związku Radzieckiego. Rozstaw torów w ZSRR wymuszał na armii niemieckiej potrzebę przebudowy torowisk. Niezwykle istotną kwestią była również stosowana
przez Rosjan taktyka spalonej ziemi, która powodowała
brak możliwości wykorzystania infrastruktury podbijanego kraju. Zadania związane z utrzymaniem i rozbudową linii kolejowych na obszarze Niemiec i na terenie
większości państw okupowanych realizowały koleje „cywilne” niemieckie i państw okupowanych. Zbliżanie się
frontu do obszaru rdzennych Niemiec spowodowało
również wzmocnienie kolei pododdziałami wojsk kolejowych, które działały głównie na wschodzie.
W okresie operacyjnego rozwinięcia wojsk na Śląsku,
III Rzesza w sierpniu 1939 r. rozmieściła do uderzenia na
Polskę Grupę Armii Południe, liczącą 886 tys. żołnierzy.
Jej skład był następujący:
• 8. Armia, rejon Wrocławia w składzie: 5 dywizji
piechoty (DP)
• 10. Armia, rejon Opole – Nysa mająca: 10 dywizji piechoty (DP), 2 dywizje pancerne (DPanc),
2 dywizje zmotoryzowane (DZmot) oraz 3 dywizje lekkie (DL)
2 Encyklopedia II Wojny Światowej, Warszawa 1975, s. 357.
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14. Armia, rejon od Gliwic do Tatr i dalej na Słowacji w składzie: 5 DP, 2 DPanc, 1 dywizja lekka
i 1 dywizja górska (DG)3.
Większość tych sił została przegrupowana w planowane rejony z głębi Niemiec koleją. Koncentracja sił rozpoczęła się 18 sierpnia 1939 r.4 Na terenie Śląska stacjonowały jedynie: 3 dywizje piechoty (8, 18 i 28DP) i tylko 1
pancerna 5. DPanc5.
W tym okresie zmobilizowano także na obszarze Śląska 5 rezerwowych DP.6 Możliwości przewozu ludzi koleją Niemcy testowali już w okresie przedwojennym, niedługo po dojściu Hitlera do władzy, m.in. przewożąc
około 1 mln ludzi na zjazd NSDAP w Norymberdze.
Według danych polskiego wywiadu już od 1934 r. transport niemiecki szykowano do przyszłej wojny. Wagony
osobowe były przystosowane do przekształcenia w szpitalne po wymianie siedzeń na łóżka. Natomiast wagony
towarowe po nieznacznych przeróbkach były używane
do przewozu wojska.
W okresie prowadzenia wojny z Polską w 1939 r.
transport kolejowy był głównie wykorzystywany do dowozu zaopatrzenia oraz ewakuacji rannych i sprzętu. Armia polska nie zakłóciła funkcjonowania kolei niemieckich m.in. ze względu na słabość naszego lotnictwa.
W tym okresie wojny armia polska starała się wykorzystać pociągi pancerne np. Pociąg Pancerny nr 54 na
terenie Śląska (w rejonie Tychy – Mysłowice – Wolbrom). Jednak pomimo jego aktywności w walce z Niemcami nie odegrał on większej roli operacyjnej ani taktycznej. Okres II wojny światowej to zmierzch pociągów
pancernych spowodowany, o czym wspomniano wcześniej, rozwojem lotnictwa i wojsk szybkich (pancerne,
3 S. Lenart, H. Lewandowski, Materiały do studiowania historii wojska i sztuki wojennej cz. II zeszyt 6 A, Warszawa 1971, s. 77 i szkic
nr 1.
4 R. Majewski, VIII Okręg Wojskowy Wermachtu we Wrocławiu
(1936–1945), Wrocław 1991, s. 28.
5 Tamże, s. 14–21.
6 Tamże, s. 27–28.

zmechanizowane i zmotoryzowane) nie będących związanych z linią kolejową, co zwiększało ich możliwości
ogniowe, a zwłaszcza manewrowe. Jednak Niemcy do
końca wojny używali pociągów pancernych w większości
zdobycznych lub improwizowanych, jak np. w walkach
o Wrocław w 1945 r.
W późniejszym okresie wojny Śląsk znajdował się do
stycznia 1945 roku poza terenem działań bojowych. Sieć
kolejowa funkcjonowała bez większych zakłóceń. Omawiany region, w przeciwieństwie do reszty Niemiec, nie
był bombardowany zbyt intensywnie. Był poza zasięgiem
większości lotnictwa aliantów zachodnich, a lotnictwo
radzieckie nie realizowało lotniczych ataków strategicznych i ograniczało się do bezpośredniego wsparcia wojsk
lądowych. Nieznaczne oddziaływanie lotnictwa radzieckiego na linie kolejowe było m.in. spowodowane stosunkowo słabym rozpoznaniem przez Rosjan niemieckiej
sieci kolejowej oraz jej znaczenia dla sił zbrojnych Niemiec.
Ważnym zadaniem niemieckich kolei śląskich w tym
okresie była realizacja transportów operacyjnych (wojsk,
zaopatrzenia itp.) oraz surowców dla wojska i przemysłu.
Przez ten region przechodziło zaopatrzenie dla południowej części sił walczących w Związku Radzieckim (Ukraina) oraz na południu Europy.
Pomyślne operacje Armii Czerwonej późnym latem
1944 r. i utworzenie przez nią wzdłuż Wisły bazy wyjściowej do nowych operacji, zmusiło Niemców do budowy całego systemu umocnień. W tym czasie Górny Śląsk,
bardzo ważna baza niemieckiej gospodarki i przemysłu
wojennego, był oddalony od linii frontu tylko o około
200 km (teren ten pokrywał 2/3 niemieckiego zapotrzebowania na węgiel, 1/5 na stal, 1/4 cynku i 1/3 syntetycznej benzyny). Dlatego już w sierpniu 1944 r. przystąpiono do budowy pozycji obronnych na przedpolu
śląsko-dąbrowskiego okręgu przemysłowego.
W realizacji tego przedsięwzięcia do transportu siły
roboczej szeroko wykorzystywano transport kolejowy.

Według danych Dyrekcji Kolei Rzeszy w Opolu (Reichsbahn Direktion) od sierpnia 1944 r. do połowy stycznia
1945 r. pod koniec każdego tygodnia przewożono w 100
pociągach nadzwyczajnych łącznie 100 tys. ludzi zatrudnionych przy pracach fortyfikacyjnych7.
Jesienią 1944 r. front wschodni ustabilizował się na
linii Wisły i Narwi. Koniec roku 1944 poświęcony został
przez ZSRR na przygotowanie operacji skierowanej bezpośrednio na stolicę III Rzeszy – Berlin. Niemcy na kierunku omawianym w artykule, przygotowywali się do
stałej obrony na linii Wisły. Było to dużym błędem ponieważ nie posiadali w tym rejonie wystarczających sił do
tego typu działań. W tej sytuacji część dowódców niemieckich sugerowała przyjęcie manewrowej formy walki,
jednak nie uzyskali zgody Hitlera.
Bezpośrednie działania bojowe na Śląsku zaczęły się
17 stycznia 1945 r. w okolicach Częstochowy oraz od 21
stycznia tego roku na Dolnym Śląsku. W początkowym
okresie walk tempo działania wojsk marszałka Koniewa
było bardzo szybkie i nie pozwalało Niemcom na ustabilizowanie frontu. W związku z powyższym już w dniach
20–21 stycznia w celu wzmocnienia obrony obszaru Śląska, m. in. przegrupowano z Węgier do Katowic transportem kolejowym, pierwsze oddziały niemieckiej 20.
DPanc. W kolejnych transportach przybyły pozostałe
jednostki tej dywizji. W tym czasie wojska radzieckie zajęły liczne miejscowości i ważne stacje kolejowe: Tworóg,
Kolonowskie, Żędowice, Pyskowice, Toszek, Leśnicę
i Otmęt. Front ustabilizował się w marcu i do maja 1945
r. nie były prowadzone działania bojowe na szerszą skalę,
wyjątek stanowiły walki o twierdze Wrocław i Głogów.
W walkach na terenie Górnego Śląska transport kolejowy nie odegrał większej roli ze względu na szybkość
działania Armii Czerwonej. Nie powiodły się również
Niemcom próby ewakuacji zakładów przemysłowych
transportem kolejowym.
7 H. von Ahlfen, Walka o Śląsk, Wrocław 2009, s. 221
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Głównym elementem uderzeniowym Armii Czerwonej na interesującym nas obszarze były 3. i 4. Armie Pancerne, które zapewniały 1. Frontowi Ukraińskiemu możliwość prowadzenia szybkich manewrów połączonych
z dużą siłą uderzeniową. Armie ogólnowojskowe lub ich
związki operacyjno-taktyczne i taktyczne wykorzystywane były do zabezpieczenia skrzydeł, które w trakcie ofensywy „wydłużały się” oraz zabezpieczania pasywnych kie-

Rys. 1. Przebieg frontu 24 luty 1945 na
obszarze Śląska – opracowanie własne

runków lub walki o twierdze np. 6. Armia (walki
o Wrocław).
W trakcie ofensywy (operacja dolnośląska) do 24 lutego 1945 r. Armia Czerwona zajęła obszar na wschód od
linii przerywanej – rysunek nr 1 (z wyjątkiem Wrocławia
i Głogowa) i praktycznie przebieg linii frontu nie uległ
zmianie do końca wojny.
Linia kropek na powyższym rysunku przedstawia
przebieg głównej kolejowej linii komunikacyjnej dla
Grupy Armii Środek. Z chwilą przecięcia tej arterii komunikacyjnej Niemcy straciliby możliwość zaopatrywania wspomnianej grupy armii oraz wojsk walczących
jeszcze na południu Europy. Dodatkowo tą drogą dostarczano węgiel i inne surowce dla centralnych obszarów
Niemiec.

Do końca wojny pracowały kopalnie i zakłady przemysłowe w okręgu wałbrzyskim, ostawskim i częściowo
rybnickim (do końca marca tylko z tego ostatniego okręgu dziennie wywożono, mimo ostrzału artyleryjskiego,
od 6 do 8 tys. ton węgla)8. Dlatego tak ważne dla Niemców było utrzymanie linii kolejowej: Ostrawa – Opawa
– Krnow (po stronie czeskiej) lub Racibórz – Głubczyce
– Prudnik, obydwie łączyły się w jedną Głuchołazy –
Nysa – Otmuchów – Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko
– Wałbrzych – Jelenia Góra – Lubań – Zgorzelec dalej
Drezno. Wyżej opisana droga pozwalała funkcjonować
gospodarce niemieckiej po utracie zachodnich okręgów
wydobycia surowców. Ta linia kolejowa była równocześnie głównym szlakiem zaopatrzenia dla Grupy Armii
Środek, odpowiedzialnej za obronę Niemiec oraz krajów
okupowanych przed wojskami 1. i 4. Frontów Ukraińskich.
Sieć kolejowa budowana przez lata charakteryzuje się
budową węzłową czyli tym, że określone punkty decydują o jej żywotności. W takim wypadku wypadnięcie
z użycia jednego punktu (węzła) powoduje poważne
komplikacje dla jego funkcjonowania. Przy ograniczeniach wynikających z utraty w czasie walk sieci komunikacyjnej na północy Śląska niezwykle ważne stało się
utrzymanie węzłów kolejowych na Pogórzu Sudeckim.
Jednym z nich był Lubań, stacja węzłowa dla linii kolejowych Węgliniec – Lubań, Jelenia Góra – Węgliniec, Lubań – Mikułowa – Zgorzelec oraz Lubań – Leśna.
Dlatego po zajęciu przez Armię Czerwoną Lubania
dowództwo niemieckie musiało w interesie powodzenia
operacji odblokować ten niezwykle ważny węzeł kolejowy.
W zaistniałej sytuacji operacyjnej Niemcy musieli
przez dwa tygodnie realizować objazdy przez Czechy do
Drezna. Jednak ta linia alternatywna była dłuższa i miała
mniejszą przepustowość. Do realizacji zadania odblokowania wspomianego węzła kolejowego skierowano praktycznie wszystkie posiadane siły. Zadanie do przeciwude8 Tamże, s. 218.
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rzenia pod Lubaniem otrzymały 2 Korpusy Pancerne
XXXIX i LVII (2 DPanc, 2 zmechanizowane9 i 1 piechoty). Należy zaznaczyć, że były to w większości doborowe
dywizje Wermachtu 8. i 17. DPanc oraz nowo sformowane dywizje grenadierów pancernych Führer Begleit
i Führer. W końcowym okresie wojny liczba czołgów
w tego typu dywizjach zrównała się i posiadały one zbliżoną strukturę organizacyjną. Wobec ogólnej przewagi
Armii Czerwonej zadanie niemieckiego zgrupowania
uderzeniowego było ograniczone tylko do głębokości
około 10 km. Jego celem była tylko deblokada Lubania
i przywrócenie drożności węzła kolejowego. Ten jeden
z ostatnich sukcesów niemieckich w końcowym okresie
wojny, co prawda tylko o znaczeniu lokalnym, został wykorzystany przez propagandę goebbelsowska. Rząd III
Rzeszy starał się pokazać światu, a głównie swojemu społeczeństwu, że reżim faszystowski jest w stanie prowadzić
operacje zaczepne. Minister propagandy Goebbels osobiście pojawił się w Lubaniu 9 marca, żeby złożyć gratulacje żołnierzom walczącym w tym rejonie. Po odzyskaniu
Lubania i zakończeniu przeciwuderzenia, Niemcy do 10
marca 1945 r. odbudowali infrastrukturę kolejową i uruchomili transport kolejowy10.
Wojska 1. Frontu Ukraińskiego pomimo zdobycia
bez większego wysiłku Lubania nie zdawały sobie sprawy
z jego znaczenia operacyjnego dla Grupy Armii Środek
oraz gospodarki niemieckiej. Z tego powodu nie wykonały przeciwuderzenia i zadowoliły się ustabilizowaniem
linii frontu. Nie zniszczono także infrastruktury kolejowej, chociaż w wyniku walk Lubań uległ zniszczeniu
w 60%.
Natomiast Rosjanie w tym czasie nie mogli już dalej
skutecznie realizować planów operacyjnych. Jedną z przyczyn zatrzymania w lutym 1945 r. ofensywy 1. Frontu
Ukraińskiego Armii Czerwonej były kłopoty z zaopatrzeniem – ostatnią stacją wyładowczą frontu była Oleśnica
9 Według nomenklatury niemieckiej grenadierów pancernych.
10 Tamże, s. 203–205.

(patrz rys. nr 1) – dalej transport odbywał się samochodami11. W tym celu wykorzystywano m. in. z powodzeniem autostradę wybudowaną w okresie przedwojennym
do przerzutu wojsk niemieckich do wojny z Polską.

Rys. 2. Walki o Lubań 2–5.03.1945 –
opracowanie własne

Brak możliwości wykorzystania kolei (Wrocław i Głogów były w rękach Niemców) oraz potrzeba zgromadzenia zapasów do operacji berlińskiej spowodowały, że do
kwietnia 1945 r. Armia Czerwona nie podejmowała
działań ofensywnych na szeroką skalę. W tym czasie toczyły się walki o Wrocław i Głogów oraz operacja opolska. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że Armia
Czerwona, a głównie jej pododdziały kolejowe, musiały
przebudowywać linie kolejowe do standardów rosyjskich
– szerszy rozstaw szyn. Sytuacja powyższa dotyczyła nie
tylko Śląska ale całego frontu wschodniego. Ewakuacja
dużej części taboru kolejowego przez Niemców oraz
zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej utrudniały
w tym okresie korzystanie ze zdobyczy wojennych przez
Rosjan.
W trakcie walk o Wrocław (oblężony od 13 lutego
1945 r.) wykorzystywano również linie kolejowe. Jak
wiadomo, najważniejszy węzeł kolejowy po okrążeniu
11 R. Majewski, Dolny Śląsk 1945 wyzwolenie, Wrocław 1982, s. 81.
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przestał funkcjonować. Nadal jednak linie kolejowe
w obrębie miasta były wykorzystywane. Tabor kolejowy
służył do przerzutów amunicji i środków materiałowych.
Zbudowano również improwizowany pociąg pancerny.
Jego uzbrojenie nie odbiegało od ogólnie przyjętego dla
pociągów pancernych, z tym, że posiadał zdecydowanie
silniejsze uzbrojenie przeciwlotnicze. Natomiast nie posiadał drezyn pancernych i wagonów naprawczych (były
zbędne w mieście, gdzie funkcjonowały służby kolejowe). Brak jest jednak dokumentów o dokładnych miejscach jego użycia w bezpośrednich walkach. Linie kolejowe we Wrocławiu w dużej części przebiegają po nasypach
kolejowych, które Niemcy wykorzystywali do budowy
barykad np. wiadukt pomiędzy ulicami Sudecką i Wyścigową.
Po głównej niemieckiej linii kolejowej (linia kropek
rys. nr 1) przejeżdżały dziennie 24 transporty wojskowe.
Dla zobrazowania potrzeb stojących przed kolejami
przytoczę kalkulacje jakimi posługiwano się w trakcie II
wojny światowej. Średnio jedna DP wykorzystywała 62
pociągi. Pokonanie 300 km zajmowało jej 3 doby. Prędkość przemieszczenia takiej dywizji marszem pieszym
wynosiła około 25–30 km na dobę. Grupa bojowa wojsk
pancernych (siły około wzmocnionego pułku) potrzebowała 40 pociągów.
W okresie walk na Śląsku strona niemiecka przykładała wielką wagę do zachowania przejezdności szlaków
komunikacyjnych. Oto kilka przykładów. Ze względu na
bezpośredni ostrzał radziecki Raciborza – w ciągu 10 dni
wybudowano:
• objazd długości 1,5 km
• około 8 tys. m3 nasypu
• 10 m mostu pomocniczego z kilkoma przejściami
i instalacją sygnalizacyjną.
Po utracie Raciborza wybudowano mijanki i zwiększono przepustowość jednotorowej linii na odcinku
Ostrawa – Głuchołazy.

W opracowanym już w lipcu 1944 r. planie ewakuacji
ludności cywilnej, specjaliści niemieccy przewidywali, że
do realizacji tego zadania będzie potrzeba do wywiezienia
ludności z Zagłębia 15 tys. wagonów osobowych.
W praktyce zdołano podstawić zaledwie minimalną część
wagonów. Według danych RBD w Opolu do 19 stycznia
1945 r. dostarczono tylko 68 składów do realizacji tego
zadania z północnej części Górnego Śląska przez Opole
w głąb Rzeszy oraz 134 pociągi w celu ewakuacji cywilów
z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do rejonu
Nysa – Głuchołazy.
Podczas samego transportu zdarzały się wypadki sabotażu personelu kolejowego. W literaturze podaje się
różne przykłady, a oto jeden z nich: W dniu 19 stycznia
o godzinie 18 wyruszył z Tarnowskich Gór pociąg ewakuacyjny, załadowany częściowo pojazdami wojskowymi i żołnierzami. Po drodze w Nakle zabrał dzieci wraz z wychowawczyniami tamtejszej kolonii. Pociąg dotarł do
Radzionkowa, bo tu personel kolejowy się ulotnił.
Według danych niemieckich, przed zajęciem Opola
z terenu RBD w Opolu ewakuowano 2200 lokomotyw12
i w okresie od 16 stycznia 1945 r. do 31 marca 1945 r.
około 1,7 mln ludności cywilnej z obszaru Śląska13.
Wszystkie zadania realizowane przez kolej były ważne. Jednak z punktu widzenia potrzeb wojennych priorytety miały:
• przegrupowania operacyjne wojsk
• materiałowo-techniczne zaopatrzenie walczących
oddziałów i związków operacyjnych.
W trzeciej dekadzie stycznia Wrocław stał się miastem
frontowym i rozpoczęła się tragedia jego mieszkańców.
19 stycznia 1945 r. gauleiter K. Hanke działając jako komisarz Rzeszy ds. Obrony, w porozumieniu z dowódcą
twierdzy Wrocław gen. J. Krause zarządził ewakuację
ludności cywilnej z miasta. We wspomnieniach ówczesnych mieszkańców Wrocławia czytamy: Władze twardo
12 H. von Ahlfen, Walka o Śląsk..., s.219.
13 Tamże, s. 222.
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nalegają na ewakuację. Wielu uciekinierów idzie piechotą,
niosąc lub wioząc na małych ręcznych wózkach swój dobytek, gdyż kolej nie może sprostać tym masom ludzkim…
Wczoraj zawrócił pociąg z uciekinierami skierowany do Legnicy. Donoszą, że wywozi się uciekinierów poza miasto do
Kątów Wrocławskich lub Miękini, a potem muszą opuścić
pociąg i dalej uciekać pieszo szosą14.
Są to tylko wybrane przykłady pozaoperacyjnego wykorzystywania transportu kolejowego. W każdym przypadku preferencyjnie traktowano potrzeby frontu i walczących wojsk. Poza zakres tematyczny niniejszego
opracowania wychodzi problem masowego wykorzystywania transportu kolejowego do eksterminacji ludności
z okupowanych terenów.
Reasumując należy podkreślić, że transport kolejowy
w wojnach typu masowego odgrywał bardzo ważną rolę
w realizacji planów operacyjnych. Zdecydowanie szerzej
był on wykorzystywany przez III Rzeszę i do końca wojny starano się utrzymywać jego drożność i sprawność
techniczną.
Zadania stawiane przed transportem kolejowym były
złożone i tworzyły je:
• ewakuacja ludności i dóbr materialnych oraz rannych
• transport węgla dla potrzeb gospodarki i ludności
• przewozy operacyjne wojsk
• ewakuacja wojsk.
Aby realizować powyższe zadania w trakcie wojny
muszą być skoordynowane czynniki eksploatacyjne takie
jak: lokomotywy, węgiel, woda, sygnalizacja, zwrotnice,
wiadukty, tunele, personel, itp. z obiegiem wagonów15.
Należy stwierdzić, iż brak odpowiednich wagonów uniemożliwia realizację zadań kolei.
Pod koniec wojny, a więc w okresie którym się zajmujemy, trakcja elektryczna (większość śląskich linii kolejowych była zelektryfikowana) została ze względu na znisz14 R. Majewski, Wrocław Godzina „O”, Wrocław 2000, s. 41–43.
15 Tamże s. 216.

czenia trakcji (demontaże wykonane przez wojska
radzieckie) zmieniona na parową.
Po zakończeniu II wojny światowej transport kolejowy w Polsce zajmował ważne miejsce w planowaniu operacyjnym. Planowaniem transportów zajmował się Oddział IV Sztabu Generalnego, któremu podlegał na
szczeblu Okręgu Wojskowego Wydział IV – Komunikacja Wojskowa, której podlegały 3 Delegatury. Nie było
jednostek specjalistycznych do zabezpieczenia transportu
i naprawy sieci kolejowej.
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w roku 1951 wraz
z rozbudową sił zbrojnych. Prowadzono wówczas prace
związane z operacyjnym przygotowaniem obszaru kraju
do wojny, w tym planowaniem przewozów kolejowych16.
W tym okresie w sztabie Śląskiego Okręgu Wojskowego
(SOW) utworzono w miejsce wydziału Oddział IV Komunikacji Wojskowej składający się z:
• wydziału przewozów i wyszkolenia
• wydziału technicznego
• sekcji finansowo-kontrolnej.
Przy Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych
(DOKP) powstały Szefostwa Przewozów Kolejowych,
którym podlegały utworzone na stacjach węzłowych
Wojskowe Komendy Stacji Kolejowych i Wojskowe Komendy Odcinków Kolejowych (na terenie SOW
w 1953 r. było ich 12, a od 1954 r. 17).
W styczniu 1954 r. dowódca okręgu przejął dodatkowo Szefostwo Przewozów Kolejowych przy Śląskiej
DOKP w Stalinogrodzie (Katowice) oraz Bazę Transportowo-Przesyłową w Zebrzydowicach. Była to jednostka
specjalna przeznaczona do odbioru dostarczanego drogą
kolejową sprzętu wojskowego z Czechosłowacji17. W tym
16 Por. P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warszawa 2003, s. 232–233.
17 W okresie powojennym Polska nie była w stanie wyprodukować
wystarczającej ilości uzbrojenia dla swoich Sił Zbrojnych. Z tego
też powodu stacja ta spełniała ważną rolę w systemie zabezpieczenia
potrzeb obronnych państwa. Znaczenie Zebrzydowic zmniejszyło
się rozwinięciu się rodzimego przemysłu zbrojeniowego.
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okresie zwiększone zostały także zadania mobilizacyjne
SOW w zakresie komunikacji wojskowej. Na terenie Śląska podporządkowano dowódcy okręgu 5 Wojskowych
Komend Odcinków Kolejowych:
• 50 – Częstochowa
• 54 – Tarnowskie Góry
• 57 – Gliwice
• 86 – Stalinogród
• 98 – Bielsko18.
W kolejnych latach system ten w dalszym ciągu się
rozwijał. Swoje apogeum osiągnął w 1956 r., szczegółowy system kierowania transportem kolejowym w latach
pięćdziesiątych XX w. w ŚOWprzedstawia rysunek numer 3.
Transport kolejowy był wiodąca częścią transportu
wojskowego. Należy zauważyć, że do 1956 r. istniały
w strukturze Wojska Polskiego dywizje piechoty, które
praktycznie nie posiadały innych efektywnych możliwości operacyjnego przemieszczania się niż transportem kolejowym. Pozostałe związki taktyczne praktycznie do
końca XX w. również w przegrupowywaniu się na dalekie odległości wykorzystywały koleje, głównie z powodów ekonomicznych (spalanie paliwa przez sprzęt gąsienicowy oraz jego resursy19).
Wojsko Polskie obok przedstawionych wyżej przedsięwzięć etatowo-organizacyjnych realizowało szereg zadań praktycznych związanych z remontowaniem i modernizacją trakcji kolejowych. Zadania te realizowane
były z różnym nasileniem. Realizowały je zwłaszcza jednostki specjalistyczne. Tylko w latach 1945–1950 jednostki drogowo-mostowe i inżynieryjno-saperskie Okręgu, wyłącznie na terenie Dolnego Śląska wyremontowały
i wzmocniły pięć mostów, a także wybudowały wiadukt
nad torami kolejowymi długości 40 metrów. Jednak po
wojnie bardzo pilnym zadaniem było m. in. odtworzenie
18 Por. tamże s. 235.
19 Liczba kilometrów, którą sprzęt może przebyć do kolejnego prze-
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kolejowych szlaków komunikacyjnych. Trzeba w tym
miejscu podkreślić, że do odbudowy komunikacji kolejowej przystąpiono jeszcze w trakcie działań wojennych.
Wymagały tego potrzeby frontu. Odbudowano w tym
czasie wiele zniszczonych mostów, torów i węzłów kolejowych. W latach późniejszych żołnierze ŚOW pracowali przy budowie i modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej i Nadodrzańskiej Magistrali Kolejowej – łączącej
Śląsk z Wybrzeżem, szlaków kolejowych Śląsk – Warszawa, Śląsk – Kielce – Lublin oraz w rozbudowie węzła kolejowego Wrocław Brochów. Poważny był także wkład
żołnierzy SOW w elektryfikacje linii kolejowych na Dolnym i Górnym Śląsku20.
W okresie funkcjonowania Układu Warszawskiego
PKP były zobowiązane do utrzymywania taboru kolejowego niezbędnego dla wojska w czasie wojny.
Wszystkie ważniejsze wojskowe składy materiałowe
miały swoje bocznice kolejowe niezbędne do ewakuacji
lub ich rozśrodkowania, umożliwiały również szybkie
dostarczenie zapasów do wojsk, zgodnie z wcześniej
opracowanymi planami.
Żołnierze jednostek Obrony Terytorialnej (OT) w ramach prac na rzecz gospodarki narodowej brali udział
w realizacji wielu zadań w zakresie rozbudowy dróg kolejowych. Przykładowo opolski pułk OT rozbudowywał
i modernizował szlak komunikacyjny Katowice – Opole
– Wrocław.
Do końca lat sześćdziesiątych jednostki komunikacji
wojskowej zbudowały i unowocześniły kilka tysięcy kilometrów linii kolejowych, co usprawniło przewozy tranzytowe oraz pozwoliło ominąć m.in. przeciążone węzły
Górnego Śląska i Poznania.
W latach siedemdziesiątych wspomniany opolski
pułk OT wyremontował 649 kmb torów kolejowych, na
213 km wymienił szyny i ponad 103 tys. podkładów,
przebudował 24 km rozjazdów, przetransportował pra20 Zob. Z dziejów Śląskiego Okręgu Wojskowego, red. R. Majewski,
Wrocław 1988, s.175.

Rys. 3. Organizacja i rozmieszczenie instytucji i jednostek organizacyjnych transportu wojskowego na obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego, 1956 r., opracowanie
własne

wie 16 tys. m3 tłucznia oraz wybudował 50 km nowych
torów21.
Potrzeby komunikacyjne kraju rosły jednak wraz
z rozwojem gospodarki oraz wymaganiami militarnymi
Układu Warszawskiego. Plany dalszej rozbudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej spowodowały reorganizację resortowej służby komunikacji. Ważną datą było
utworzenie w Modlinie w 1970 r. Dowództwa Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych22.
Należy podkreślić, że w okresie od 1951 do 1989 r.
trwała intensywna praca żołnierzy jednostek kolejowych
i drogowych na rzecz gospodarki narodowej i potrzeb

Układu Warszawskiego. Ogółem w latach
1950–1987 uczestniczyli oni w budowie:
• 1290 km linii kolejowych
• 300 km torów stacyjnych i bocznic
• remoncie lub modernizacji ponad 25 tys.
km linii kolejowych
• 567 mostów i wiaduktów o łącznej długości 45 km.
Szczególnego znaczenia nabrał transport
kolejowy po utworzeniu Układu Warszawskiego w 1955 r. Przez Polskę przebiegała
główna trasa zaopatrzenia dla Armii Radzieckiej stacjonującej na obszarze Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).
Jednostki AR z obszaru NRD miały nacierać na państwa Europy Zachodniej, stąd też
potrzeba utrzymania linii zaopatrzeniowych
z ZSRR przez obszar Polski w tym i Śląska.
W związku z dobrze rozwiniętą siecią kolejową nakłady naszego państwa na jej rozwój powiązany z potrzebami planowanej wojny był minimalny.
Wojsko Polskie miało prowadzić działania wojenne na
kierunku Danii oraz państw Beneluksu. Związki taktyczne ŚOW (na wypadek wojny 2. Armii WP) miały realizować zadania przegrupowania operacyjnego transportem
kolejowym na teren NRD. Po ukształtowaniu się struktury sił zbrojnych PRL w latach sześćdziesiątych XX w.
SOW posiadał w czasie pokoju trzy dywizję pancerne
i dwie zmechanizowane oraz liczne związki taktyczne
i samodzielne oddziały różnych rodzajów wojsk.
W wojskowych kalkulacjach dotyczących transportu
kolejowego przyjmuje się, że długość pociągu wojskowego nie powinna przekraczać 600 m. Kolejną zasadą było,
że przy przewozie przesyłek ładowanych lub wyładowywanych na bocznicach i ciężkiego sprzętu gąsienicowego
minimalna odległość powinna wynosić 50 km, nato-

21 Por. tamże, s. 175–176.
22 W. Kaleta, Armia żelaznych dróg, „Polska Zbrojna” 2010, nr 20.
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miast przy przewozie przesyłek wagonowych ładowanych
na torach ogólnego przeznaczenia 100 km.
Przyjmowało się, że do przegrupowania dywizji potrzebnych było około 114 wojskowych transportów operacyjnych. Na dobę mogło być realizowanych około 14
takich transportów na jednym kierunku przemieszczenia. Jednym wojskowym transportem kolejowym można
było przemieścić około batalion czołgów lub batalion
zmechanizowany, a więc pododdział mogący samodzielnie prowadzić walkę.
Po II wojnie światowej w związku z rozwojem możliwości bojowych lotnictwa i wojsk rakietowych następowało ograniczenie znaczenia transportu kolejowego dla
ruchu wojsk. Najwięcej transportów kolejowych planowano w okresie przed wybuchem konfliktu zbrojnego,
następnie ograniczano w okresie walki o panowanie
w powietrzu i ponownie zwiększano po jej wywalczeniu.
Planowanie przewozów wojskowych obejmuje:
• określenie liczby przewożonych żołnierzy, sprzętu
i środków materiałowych
• określenie ilości transportów operacyjnych i ich
składu
• wybór rejonów(stacji) głównych i zapasowych ładowania i rozładowania
• określenie możliwości stacji w zakresie ładowania
i rozładowania
• określenie czasu przewozu.
W 1990 r. rozwiązano wspomniane dowództwo zgrupowania w Modlinie. Jednostki komunikacyjne zintegrowano z jednostkami wojsk inżynieryjnych23.
Po transformacji ustrojowej i restrukturyzacji sił
zbrojnych RP znaczenie transportu kolejowego dla wojska sukcesywnie maleje na rzecz transportu drogowego
i lotniczego. Zmiana koncepcji organizacyjnej WP, wejście do struktur NATO, postawiło przed armią nowe zadania związane m.in. z misjami pokojowymi i stabiliza23 Tamże.
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Rys. 4. Struktura komunikacji wojskowej
na obszarze Śląska

cyjnymi poza granicami kraju (Irak, Afganistan, Czad
itp.).
Po rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2012 r. ŚOW na
obszarze Śląska struktura kierowania ruchem wojsk wygląda następująco (rysunek numer 4).
Zmiany organizacyjne i zmniejszenie struktur wojskowych odpowiedzialnych za transport kolejowy wiążą
się bezpośrednio z przedstawionymi wyżej przemianami
strukturalno-organizacyjnymi sił zbrojnych RP oraz
zmianą priorytetów w zakresie wykorzystania środków
transportu. Znaczenie strategiczne i operacyjne kolei
uległo zmniejszeniu, lecz jest nadal istotne dla gotowości
obronnej naszego państwa.

Dominik Lulewicz (Kraków)
Niedoceniane zabytki Krakowa – „nieznany” Kraków Główny Osobowy
Wprowadzenie
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.
weszła w finałową fazę zaplanowana w połowie lat sześćdziesiątych przebudowa dostosowująca stację Kraków
Główny Osobowy1 do funkcji rdzenia Krakowskiego
Centrum Komunikacyjnego (w skrócie: KCK). Realizowana falami budowa zakładała systematyczną likwidację
wartościowej historycznie i estetycznie zabudowy, o której historycznej wartości przez długi czas nikt nie zdawał
sobie sprawy. Ostatnie wyburzenia z roku 2004 pokazały,
że stopień uświadomienia w tym temacie nie uległ zmianie. Wobec powyższego, w kluczowych momentach destrukcji lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i późniejszych, nie był obecny nikt ze strony instytucji
konserwatorskich celem dokumentowania tego, co znikało. Klienci PKP oczekiwali ciągłej poprawy jakości
usług, bądź marzyli o szybkich pociągach przyszłości
i nie zaprzątali sobie głowy rzeczą tak abstrakcyjną jak
zabytki kolejnictwa. Tymczasem niedoinwestowane PKP
dwoiło się i troiło, aby zaspokoić potrzeby ludności i gdy
nadarzyła się okazja poprawy jakości oferty poprzez wylansowaną przez władze miasta2 modernizację dworca,
czyniło to bez oglądania się (i wiedzy!), co ulega zagładzie. Przez to odtworzenie dokładnej mapy historyczno1 Pod pojęciem „stacja” w literaturze przedmiotu rozumie się

całość zespołu obiektów infrastruktury kolejowej (dworzec, perony,
lokomotywownię, posterunki ruchu, magazyny, rampy, torowisko).
Termin „dworzec” dotyczy wyłącznie budynku obsługi podróżnych.
2 W roku 1971 przy Urzędzie Miasta Krakowa utworzony został
zespół projektowy „Kraków 2000”, mający za zadanie gruntowne
przekształcenie Krakowa w socjalistyczną metropolię. Oprócz
wdrożonej wówczas przebudowy stacji, charakterystycznym symbolem architektury tego okresu stały się wielkopłytowe blokowiska.

-topograficznej najważniejszej stacji Krakowa stało się
swoistą „podróżą w nieznane”.
Celem tekstu jest przypomnienie jak kształtowała się
stacja Kraków Główny i jak inaczej wyglądała jeszcze 40
lat temu. Patrząc szerzej, artykuł mieści się w ramach
propagowania wiedzy z zakresu historii powstawania
i przemian infrastrukturalnych stacji kolejowych na ziemiach polskich. Stacja krakowska stanowi tu znakomity
przykład, albowiem była kompleksem rozwijającym się
harmonijnie i ewolucyjnie przez wiele lat, poprzez dodawanie nowych elementów. Modernizacja lat 1974–2004
doprowadziła do jego bezpowrotnego zniszczenia – do
dziś zachowała się 1/3 pierwotnej substancji usytuowana
w jego południowej części3.
Niniejszy artykuł składa się z następujących części:
dziejów badań, bazy źródłowej, oraz miejsca zespołu
w krajobrazie miasta. Następnie scharakteryzowano poszczególne strefy funkcjonalne. Osobno omówiono negatywne zmiany drugiej połowy XX w. Celem ułatwienia
lokalizacji omówionych miejsc i obiektów zamieszczono
stosowny materiał ilustracyjny. Oczywiście niniejszy
tekst nie wyczerpuje tematu i nie stanowi ostatecznego
głosu w badaniach nad analizą przedmiotowego zespołu
– za wszystkie głosy konstruktywnej krytyki (oraz materiały i informacje mogące rzucić więcej światła) autor będzie zobowiązany.
Literatura i materiały źródłowe
Po raz pierwszy stację krakowską opisał J. Demel4
w latach pięćdziesiątych XX w. Jednak ze względu na
charakter (historyczny, a nie architektoniczny), opracowanie to nie przedstawia większej wartości dla odtwo
rzenia wyglądu zespołu. Kolejna praca, napisana
3 Tego typu szkodliwe modernizacje objęły znaczną część stacji kolejowych w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach.
4 J. Demel, Początki kolei żelaznej w Krakowie, „Kraków Dawniej
i Dziś” nr 6, Kraków 1954.
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w 1983 r.5, w obliczu zbliżającego się generalnego remontu zabytkowego dworca, przynosi sporo wartościowych i szczegółowych danych na temat przemian architektonicznych i stanu bieżącego. Walorem opracowania
jest materiał fotograficzny6 dający pojęcie o relacji dworca z jego otoczeniem na początku lat osiemdziesiątych.
Znaczący brak stanowi ograniczenie zasięgu opracowania wyłącznie do budynku dworca. W roku 1981, w kontekście zmiany dotychczasowego poglądu konserwatorskiego na architekturę XIX i początku XX w., Zbigniew
Beiersdorf opracował studium historyczno-architektoniczne dzielnic Kleparz, Warszawskie i Wesoła. Zanalizowano tu ich przemiany urbanistyczne oraz pokrótce
scharakteryzowano obiekty zabytkowe – w tym obiekty
zespołu stacji kolejowej (budynek dworca oraz domy kolonii mieszkaniowej przy ul. Bosackiej)7. Magazynom
kolejowym przy ul. Pawiej i Warszawskiej czy zespołowi
lokomotywowni przy ul. Bosackiej nie poświęcono ani
słowa. Innym mankamentem tego opracowania jest brak
dokumentacji fotograficznej stanu bieżącego. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, w okresie najbardziej zaawansowanych robót w obrębie centrum komunikacyjnego, powstało znakomite, i jak dotąd najdokładniejsze,
sześciotomowe opracowanie zespołu stacji autorstwa
W. Komorowskiego i E. Grochowskiej8. Skatalogowano
w nim większość istniejących oraz nieistniejących obiektów zespołu analizując ich historię oraz ewolucję architektoniczną. Zaproponowano też interesujące rozwiązanie – utworzenie kolejowego mini skansenu w rejonie
5 L. Sulerzyska, Główny dworzec kolejowy w Krakowie. Skrócona do-

magazynów przy ul. Warszawskiej9. Zaletę opracowania
stanowi obszerna baza ikonograficzna prezentująca obok
materiałów archiwalnych również stan bieżący z okresu
budowy KCK. Niedosyt powoduje pominięcie w tej pracy analizy obiektów z okresu II wojny światowej oraz
z czasów realnego socjalizmu (do połowy lat sześćdziesiątych XX w. włącznie). Ostatnie 3 opracowania są dokumentacją konserwatorską wytworzoną na potrzeby urzędów konserwatorskich. Poza ostatnim, nie dostały się one
do szerszego obiegu10. Uzupełnieniem tych opracowań,
zwłaszcza dla nowszych i najnowszych dziejów zespołu
(głównie po 1945 r.), jest archiwalna dokumentacja z zasobów spółek należących do grupy PKP wytwarzana na
potrzeby inwentaryzacji bądź planowanych inwestycji
m.in. przez Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie.
Dzięki jej analizie możliwe stało się uchwycenie ostatnich
zmian, zwłaszcza tych z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Jako niezwykle pomocny materiał należy uznać
również zasób kartograficzny: mapy sztabowe, topograficzne czy dawne plany Krakowa. Nieocenioną funkcję
poznawczą spełniają także materiały gromadzone przez
entuzjastów kolei, dokumenty oraz materiały ikonograficzne11.
Stacja Kraków Główny w krajobrazie miasta
Kiedy w roku 1844 zdecydowano, że dworzec kolei
żelaznej stanie w bezpośredniej bliskości średniowiecznego centrum, nie zdawano sobie sprawy z konsekwencji

kumentacja historyczna, Kraków 1983.

9 Utworzenie ekspozycji zabytkowego taboru proponowały również

(zwłaszcza ten z „zakazanego” okresu Polski Ludowej) ma kapitalne
znaczenie poznawcze oraz ikonograficzne, stanowiąc jednocześnie
ucztę dla oczu miłośników kolei.
7 Z. Beiersdorf, Stary i Nowy Kleparz oraz Nowa Wesoła i Lubicz.
Studium historyczno-urbanistyczne, Kraków 1979–1981, s. 3, 130,
175, 176, 177.
8 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy.
Studium historyczno-konserwatorskie, Kraków 1992.

10 W. Komorowski, Pierwszy krakowski dworzec kolejowy (w sto

6 W przypadku badań nad koleją w Polsce materiał fotograficzny
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środowiska miłośników kolei.

pięćdziesiątą rocznicę budowy), „Rocznik Krakowski”, t. 60, Kraków
1994 s. 75–94; tenże, Stacja kolejowa Kraków Główny Osobowy,
„Rocznik Krakowski”, t. 63, Kraków 1997, s. 89–117.
11 Niniejszym autor bardzo dziękuje Panom Maciejowi Czapkiewiczowi, Markowi Ćwikle oraz Pawłowi Terczyńskiemu za wsparcie
merytoryczne i udostępnienie cennych materiałów archiwalnych
z własnych zbiorów.

Rys. 1. Najstarsze odwzorowanie stacji kolejowej Kraków na planie miasta. Widoczny tor Kolei Krakowsko-Górnośląskiej
(potem Kolei Północnej, KFNB), budynek
stacji z zarysem hali i warsztaty wagonowe
z bocznicą. Fr. Plan von Krakau mit Podgorze Und der nächsten Umgebung z 1847 r. Za:
Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja,
t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 1: Kraków,
red. Z. Noga, Kraków 2007, plan 1.23.
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Rys. 2. Zabudowania stacji na planie miasta
z 1889 r. Zabudowa stacji po powiększeniu
obszaru stacji i powstaniu nowych obiektów w latach siedemdziesiątych XIX w. Za:
Atlas historyczny miast polskich..., plan 3.7.
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Rys. 3. Plan Krakowa z 1916 r. zawierający
nowy, przesunięty na północ układ torowy
wraz z nowym budynkiem dworca. Po odzyskaniu niepodległości projekt ten odłożono. Za: Atlas historyczny miast polskich...,
plan 1.30.
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Rys. 4. Stacja krakowska w okresie poprzedzającym falę wyburzeń w roku 1934.
Zabudowania w części centralnej układu
zastąpiono nowym układem peronowym.
Za: www.mapywig.org
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Rys. 5. Fragment mapy topograficznej
z 1979 r.: stacja w apogeum wyburzeń
obejmujących tereny byłej lokomotywowni – „biała plama” po prawej stronie z pozostałymi jeszcze budynkami warsztatów
i halami prostokątnymi. U góry: zabytkowy wiadukt w ul. Warszawskiej, w roku
1979 poddawany rozbiórce. Powyżej niego
zarys budowanego, większego wiaduktu
w Al. 29 Listopada. Archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Krakowie
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Rys. 6. Stacja krakowska z nowym układem
peronowym otoczona „pustynią” placów
budowy – rok 1996. Po zachodniej stronie
obiekty zlikwidowane w latach 2002–2004.
Po wschodniej stronie kolonia mieszkaniowa przy ul. Bosackiej. Archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie
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jakie to zrodzi. Liczący wtedy 40 tys. mieszkańców Kraków posiadał mnóstwo terenów wolnych od zabudowy
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy czołowy
dworzec umieszczono w odległości zaledwie 800 m od
Rynku pomiędzy dzielnicami Kleparz i Wesoła12. Powiększany w latach siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. układ torów wraz z budynkami od zachodu
objął pierwotnie drogi dojazdowe a potem przyszłe ulice
dzielnicy Kleparz: Pawia, Ogrodowa oraz Warszawska –
droga wylotowa z miasta na północ. U zbiegu ul. Warszawskiej i Montelupich magazyny dworcowe sąsiado
wały z koszarami Arcyksięcia Rudolfa i Koszarami
Pionierów13.
Po stronie północno-wschodniej torów znajdował się
Cmentarz Rakowicki, a przed nim do lat osiemdziesiątych XIX stulecia zlokalizowany był bastion IV w umocnieniach rdzenia Twierdzy Kraków, a potem powstały
w jego miejscu obszerny wojskowy zespół aprowizacyjny,
którego część podzieliła los sąsiadującej z nim lokomotywowni – dziś znajdują się tu elementy komunikacyjne
związane z Regionalnym Dworcem Autobusowym oraz
ul. Wita Stwosza. Wschodnią granicę stacji od lat siedemdziesiątych XIX w. do dziś stanowiła droga dojazdowa do zespołu lokomotywowni i kolonii mieszkaniowej
– obecnie ul. Bosacka.
W latach 1869–1871 od strony centrum ukształtował
się reprezentacyjny Plac Kolejowy, po którego północnej
stronie jeszcze do lat dwudziestych XX w. znajdowały się
składy i magazyny z bocznicami wysuniętymi daleko
w głąb zabudowy Kleparza (do linii ul. Zacisze). W przeciągu lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia nastąpiło dogęszczenie zwartej zabudowy mieszkalnej od stron zachodniej, wschodniej i południowej, wśród której
12 Atlas historyczny miast polskich. Red. R. Czaja, T. 5: Małopolska.
Red. Z. Noga, z. 1: Kraków. Red. Z. Noga, Kraków 2007, plan 1.23
– Plan von Krakau mit Podgorze Und der nächsten Umgebung, Olmütz 1847.
13 Tamże, plan 3.7 – Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
z r. 1889.

wyróżniały się zespoły koszarowe, kompleks browaru
Gőtza przy ul. Lubicz oraz zielona enklawa Ogrodu
Strzeleckiego. W latach trzydziestych XX w. miejsce
bocznic i składów w rejonie ul. Pawiej i Zacisze zajęły
modernistyczne kamienice. W okresie II wojny kontynuowano porządkowanie okolic Placu Kolejowego. Jesienią roku 1952 otwarto dworzec PKS14, a rok 1961
upiększył okolice dworca minimalistyczną brzydotą pawilonu PSS „Społem”, baru „Smok”, kolejowej przychodni zdrowia oraz „Orbisu”. Ich architektura przez
wiele lat zaciążyła na negatywnej ocenie wyglądu i funkcjonalności okolic dworca. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zwyciężył pomysł stworzenia nowoczesnego,
wielofunkcyjnego centrum komunikacyjnego w rejonie
istniejącego dworca i na obszarze przyległym15. Etapowanie prac powodowało, że budowano obiekty tymczasowe
i nieestetyczne – np. wiaty przy wyjściu z peronów, które
„wytrzymały” 30 lat. Po ukończeniu w 1996 r. modernizacji peronów zabrano się za budowę „Nowego Miasta”16. W latach 2002–2003 usuwano byłe magazyny
kolejowe, a w czerwcu 2004 r. rozebrano dworzec PKS,
z ponad rocznym opóźnieniem oddając nowy obiekt po
wschodniej stronie17. Rozbiórką objęto też obiekty z lat
sześćdziesiątych XIX w. Całą przestrzeń po zachodniej
stronie zajęła Galeria Krakowska, psująca nijakością swej
architektury okolice dworca. Przebito nowy odcinek ulicy Pawiej, pod torami i peronami przepuszczono zaprojektowane przed kilkudziesięciu laty tunele: drogowy
i tramwajowy, które połączono z nowymi ulicami i łącz14 „Dziennik Polski” 1952, nr 218, s. 6.
15 „Architektura” 1966, nr 11 (numer w całości poświęcony konkurs

owi na zagospodarowanie części śródmieścia Krakowa); Budowaliśmy
krakowski Manhattan. Rozmowa Dawida Hajoka z Krzysztofem
Leśnodorskim, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,97379,6216304,
Budowalismy_krakowski_Manhattan.html, 14.01.2012.
16 Tak nazywano przewidywany do realizacji od końca lat dziewięć
dziesiątych zespół zabudowy usługowo-handlowej między ul. Pawią
a stacją kolejową.
17 Tzw. Regionalny Dworzec Autobusowy przy ul. Bosackiej oddany z rocznym opóźnieniem do użytku 25 października 2005 r.
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nikami po wschodniej stronie stacji. Modernizacje ostatnich lat, choć odnosiły się do samej stacji jako rdzenia
centrum komunikacyjnego, pomijały ją – zabrano się za
nią w roku 2010 (zaczynając od modernizacji peronów
i podziemnego hallu kasowego), kończąc w obrębie peronów latem 2012 r. Podstawą rozważań na temat przemian w obrębie poszczególnych części stacji jest najwartościowszy merytorycznie, opracowany w roku 1948
i uzupełniony w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych
plan sytuacyjny sporządzony przez PKP18. W oparciu
o ten plan zespół stacji krakowskiej podzielono umownie
na 4 strefy zabudowy położone po obu stronach układu
torowego. Sam układ torowy podzielono w zależności od
związku funkcjonalnego z daną strefą. Leżący w centralnej części układ peronowy omówiono w kontekście
dworca ze względu na jego powiązanie funkcjonalne.
Rozwój urbanistyczny zespołu dworca
do lat sześćdziesiątych XX w.
Budynek dworca, perony pasażerskie, magazyn
celny i poczta.
Zabudowa pierwszej stacji krakowskiej z lat 1844–
1860 praktycznie nie istnieje. Większość spośród 17
obiektów tej fazy rozebrano w latach 1934–1936 podczas generalnej rozbudowy. Ostatnie „niedobitki”: wieżę
wodną zespołu hal prostokątnych, byłe warsztaty naprawcze Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (Kaiser
Ferdinand Nordbahn, KFNB) oraz magazyn celny z pocztą usuwano odpowiednio w latach 1962, 1984 i 2004.
Do dziś istnieją jedynie mury pierwszego dworca ukryte
w silnie przekształconej strukturze obecnego budynku19.
Przyczyną likwidacji tej zabudowy był znaczący postęp
18 Stacja Kraków Osobowa, plan sytuacyjny, skala 1:1000, DOKP

w zakresie rozwiązań technicznych na kolei oraz towarzyszące temu powiększanie areału stacji warunkujące wznoszenie przydatniejszych, obszerniejszych obiektów oraz
powiększanie układu torowego. Najstarszy budynek
dworca nie imponował rozmachem w dzisiejszym pojęciu, choć dla współczesnych był to jeden z piękniejszych
dworców w Europie20. Obiekt (początkowo należący do
Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (Krakau Oberschlesische
Eisenbahn), później do KFNB zaplanowano jako obiekt
czołowy, otwarty stroną zachodnią. Dwukondygnacyjną
fasadę zachodnią tworzyły 3 symetrycznie rozmieszczone
budynki zespolone z cofniętym parterowym pawilonem
z otwartą werandą. Elewacje ożywiały półkoliście zamknięte otwory okienne z opaskami oraz gzymsami.
Górną kondygnację wieńczyły akroteriony rekompensujące brak widocznych (nisko pochylonych) połaci dachowych. Od strony ul. Lubicz znajdowała się imponująca,
symetryczna fasada, flankowana 4 wieżyczkami. W fasadzie tej umieszczono 5 dużych, zamkniętych półkoliście
portali, z których 3 środkowe rozpięto nad torami zbiegającymi się na obrotnicy przed ul. Lubicz21. Ścianę powyżej nich ożywiono wydatnym gzymsem oraz fryzem
z małych arkad. Kompozycja ta odzwierciedlała w zmienionej formie rozpowszechniony w Europie około połowy XIX w. reprezentacyjny budynek wejścia – bramy
wprowadzającej z miasta na dworzec kolejowy. Identyczną fasadę zrealizowano po stronie północnej. Po stronie
wschodniej zbudowano, korespondujące z częścią zachodnią 2 dwukondygnacyjne budynki mieszkalne. Całość zintegrowano z przeszkloną halą nakrytą dwuspadowym dachem. Dwa rzędy gęsto rozmieszczonych
żeliwnych kolumn dzieliły wnętrze na 3 części: środkową, mieszczącą 3 tory, i 2 boczne z jednokrawędziowymi
peronami. Cały budynek wraz z halą miał wymiary 75 na

w Krakowie, 4 luty 1948, nr. Ps.-100 (aktualizowany w 1967 r.).

20 J. Mączyński, Kraków dawny i dzisiejszy z przeglądem jego okolic,

bowy..., plan nr 7: Hipotetyczna inwentaryzacja reliktów pierwszego
dworca na planie z 1892 roku.

21 Było to typowe rozwiązanie stosowane wtedy przy budowie

19 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Oso-
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Kraków 1854, s. 116.

dworców czołowych.

45 m przy czym szerokość hali wynosiła nieco ponad
28 m. Stylistycznie dworzec wpisywał się w popularną,
głównie na terenie Niemiec około połowy XIX w., architekturę budowli publicznych łączącą cechy stylu klasycystycznego i arkadowego22. W roku 1856, wraz z oddaniem do użytku Kolei Galicyjskiej, (później Kolei Karola
Ludwika, Carl-Ludwig Bahn, w skrócie CLB), wybiegającej w kierunku południowym, stacja stała się przelotową – ukształtował się południkowy przebieg kolei w centrum Krakowa23. Wtedy też uformował się pierwszy
układ torowy wykazujący tendencję do rozbudowy na
wolnym terenie – na północ od peronów pasażerskich,
które do międzywojnia znajdowały się na wysokości
dworca. Tworzyła go (i nadal tworzy) pojedyncza grupa
torów z dwiema głowicami rozjazdowymi24. Od samego
początku dla jej południowej części charakterystyczne
było ułożenie wielu zakończonych kozłami oporowymi
torów bocznych (warsztatowych oraz magazynowych) po
obu stronach torów głównych. Oprócz tego, ułożono
liczne pojedyncze tory dojazdowe – po stronie wschodniej do lokomotywowni i warsztatów, a po zachodniej
(aż po linię obecnej ul. Pawiej) do magazynów oraz zasieków przedsiębiorstw handlujących węglem25. Obieg wagonów w obrębie stacji zapewniał system rozjazdów oraz
22 M. Zwierz, J. Ilkosz, Wprowadzenie [w:] Wrocławskie dworce kole-

jowe, Wrocław 2006, s. 7–8. Budowniczym dworca krakowskiego
był budowniczy dworca Kolei Górnośląskiej we Wrocławiu, Piotr
Rosenbaum; Styl arkadowy (Rundbogenstil – styl okrągłołukowy)
– popularny około połowy XIX w. styl stosowany głównie w budownictwie użyteczności publicznej, operujący elementami zapo
życzonymi z architektury romańskiej i renesansowej – m.in. półko
liście zamkniętymi arkadami i otworami okiennymi – por. W. Koch,
Style w architekturze, Warszawa 2011, s. 273, 472.
23 Atlas historyczny miast polskich..., plan 1.1a – Stadt Krakau mit
den Vorstädten Kleparz, Czarna Wieś, Piasek, Stradom, Wesoła, Smolensko u. Kazimierz 1848 rok (w odbitce z 1856 r.).
24 Plan sytuacyjny stacji Kraków, ok. 1856. Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, nr inw. MHK-259/VIII.
25 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 81.

popularnych wtedy obrotnic talerzowych, krzyżowych26,
dzięki którym eliminowano problem braku miejsca na
położenie torów o odpowiednim promieniu łuku. Budynek dworca rozbudowano w latach 1869–187127 wydłużając go równolegle do osi torów, w kierunku ul. Lubicz,
zmieniając jednocześnie strukturę fasady. Powstał obecny
zrąb dworca z 4 wysuniętymi budynkami, z których
2 skrajne były węższe i nieznacznie cofnięte. Zlikwidowano istniejący po zachodniej stronie ogród, urządzając
wybrukowany plac zajazdowy. Elewacje budynku opracowano w stylu neorenesansowym czytelnym m.in. w oprawie wejść i okien. Przeorganizowano również wnętrze
zmieniając układ poczekalni i korytarzy. Kolejną przebudowę zrealizowała KFNB po roku 1892 według projektu
Józefa de Wassilko. Obiekt otrzymał obecny kształt i zachowaną do dziś dekorację zewnętrzną28. Partię frontową
całości wysunięto o około 1/3 ku przodowi zachowując
podział na części wysunięte oraz schowane. Od północy
przybudowano salę restauracyjną, a cofnięte pawilony
korpusu podniesiono o jedną kondygnację. Całość nieznacznie podniesiono a wnętrze poddano kolejnej modernizacji – budując 2 obszerne halle dla rozdziału ruchu
pasażerów przyjeżdżających od wyjeżdżających. Elewacje
dworca otrzymały starannie opracowaną dekorację neobarokową z boniowaniem (wydatniej zaakcentowanym
w części parterowej), pilastrami i nową oprawą okien.
Horyzontalny układ budowli, oprócz spłaszczonych dachów oraz długiej elewacji frontowej (150 m) podkreślała nieduża wysokość oraz „ciężki” gzyms wsparty na konsolkach. Starą halę, niewygodną ze względu na gęsto
rozstawione kolumny, zastąpiono nową, nieco dłuższą
(100 m), ale o tej samej rozpiętości co poprzednia – nadal mieszczącą 3 tory, z których ruch pasażerski obsługiwały jedynie 2 skrajne. Otrzymała ona przeszkloną kon26 Drehscheiben [w:] Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2-te Vollständig Neubearbeitete Auflage, Bd. 3, Berlin–Wien 1912, s. 428.
27 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 36–38.
28 Tamże, s. 40–42.
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Rys. 7. Plan pierwszego zespołu stacji z około 1856 r., przedstawiający nieistniejącą zabudowę, rozebraną głównie w latach dziewięćdziesiątych XIX w.
i w okresie międzywojennym. Zwraca uwagę układ torowy ukonstytuowany
na północ od dworca. Nowo powstała CLB została wrysowana na tle wcześniejszych podziałów katastralnych. Ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, nr inw. MHK-259/VIII
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strukcję stalową złożoną z nitowanych kratownic
parabolicznych, wspartych z jednej strony na ścianie
dworca, a z drugiej na nowej ścianie z półkolistymi prześwitami, która biegła wzdłuż nowego peronu wyspowego29. Przy końcach ściany zbudowano ozdobne pawilony
z obeliskami. Peron 1 znacznie wydłużono w kierunku
północnym, w celu obsługi pociągów do Wiednia oraz
29 Ustawienie ściany wzdłuż zewnętrznej krawędzi peronu 2
wykluczało jej użytkowanie przez transport pasażerski.

dla obsługi oddanej do ruchu w 1888 r. linii cirkumwallacyjnej30. Innowacją była budowa nakrytego żelbetowym stropem tunelu pasażerskiego pod torami w hali.
Przebudowując halę rozebrano budynki mieszkalne po
wschodniej stronie. Ich miejsce zajęły tory objazdowe dla
30 „Czas” 1887, nr 297, s. 2. Licząca ponad 6,8 km kolej cirkum-

wallacyjna (czyli obwodowa) łączyła stację krakowską z odnogą
Kolei Transwersalnej: Podgórze Płaszów – Oświęcim/Sucha. W tym
celu w 1888 r. oddano do użytku stację węzłową Podgórze Bonarka.
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Rys. 8. Stacja Kraków Główny Osobowy według stanu z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Plan sytuacyjny z 1948 r. (z późniejszymi poprawkami) z wyszczególnieniem stref, a w nich obiektów omówionych w tekście. Przy budowlach nieistniejących podano daty rozbiórki. Numeracja obiektów
w danej strefie została przyjęta według klucza chronologicznego. Ze zbiorów autora.
STREFA 1: Plac dworcowy wraz z otoczeniem; 1.1 Budynek dworca; 1.1.1 Hale peronowe, I – rozebrana 1892 r. i II – rozebrana w 1934 r.; 1.1.2 Układ
peronów, rozebrany latach 1990–1994; 1.2 Magazyn i urząd celny, rozebrany w 2004 r.; 1.3 Poczta, rozebrana w 2004 r.; 1.4 Wiadukt nad ul. Lubicz; 1.5
Dojazd od strony ul. Pawiej, zlikwidowany w 2004 r.; 1.6 Dworzec PKS, rozebrany w 2004 r.; 1.7 Kolejowa Przychodnia Lekarska, rozebrana w 2004 r.;
1.8 Lokalizacja przejazdu z Pl. Kolejowego do ul. Pawiej, zlikwidowanego w 2004 r.;
STREFA 2: Dawne magazyny towarowe wraz z zabudową przy ul. Warszawskiej; 2.1 Magazyny towarowe, rozebrane 1919 r. i tory postojowe wagonowni,
zlikwidowane w 1994 r.; 2.2 Magazyn towarów przychodzących, później warsztat wagonowni, rozebrany w 2003 r.; 2.3 Wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej,
rozebrany w 1979 r.; 2.4 Magazyn przesyłek ekspresowych, rozebrany w 2003 r.; 2.5 Biuro telegraficzne kolei KFNB, później budynek mieszkalny, roze-
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brany w 2003 r.; 2.6 Poniemiecka nastawnia dysponująca KGA, rozebrana w 1992 r.; 2.7 Poniemiecka nastawnia, później odcinek radiołączności kolejowej,
rozebrana w 2003 r. oraz posterunek rewidentów wagonów „zachód”, rozebrany w 1994 r.; 2.8 Poniemiecka kotłownia, rozebrana przed 1990 r.; 2.9 Baraki
warsztatowe i mieszkalne, rozebrane w latach 1966–1970; 2.10 Nastawnia wykonawcza KG 1, rozebrana w 1994 r.; 2.11 Akumulatornia, rozebrana przed
2003 r.
STREFA 3: lokomotywownia wraz z zapleczem warsztatowym; 3.1 Wieża wodna zespołu hal prostokątnych, rozebrana w 1962 r., później piaskownia zlikwidowana po 1974 r.; 3.2 Budynki warsztatowe i magazynowe – pierwotnie kolei KFNB, rozebrane w 1984 r.; 3.3 Hala wachlarzowa z obrotnicą, rozebrana
w 1974 r.; 3.4 Hala rozprzęgania wagonów, później motowozownia, rozebrana w 1987 r.; 3.5 Zasieki węglowe, zlikwidowane w latach 1964 i 1983; 3.5.1
Lokalizacja pawilonu PKP i wylotu tunelu przy ul. Bosackiej; 3.6 Parowozownia prostokątna, rozebrana w 1984 r.
STREFA 4: Byłe warsztaty wagonowe i kolonia mieszkalna; 4.1 Dom mieszkalny kolei CLB, ul. Lubicz 14; 4.2 Dom mieszkalny kolei KFNB, ul. Lubicz
10; 4.3 Domy mieszkalne kolei KFNB, ul. Bosacka 18–24, rozebrane w 1964 r.; 4.4 Dom mieszkalny kolei CLB, ul. Lubicz 14 a; 4.5 Ruiny schroniska dla
manewrowych, rozebranego po 1945 r.; 4.6 Warsztaty wagonowe kolei państwowej, częściowo rozebrane przed 1984 r.; 4.7 Domy mieszkalne kolei państwowych, ul. Lubicz 12, ul. Bosacka 4, 8–16; domy przy ul. Bosackiej 26–32 rozebrano w 1984 r.; 4.8 Drukarnia kolejowa; 4.9 Wieża wodna, wzniesiona
w miejsce poprzedniej rozebranej przed rokiem 1935 i posterunek rewidentów wagonów „wschód”

Rys. 9. Dworzec krakowski jako dworzec
czołowy w latach 1847–1856; widok od
strony południowo-zachodniej. Fasada
południowa z pięcioma arkadowymi portalami została zniesiona w momencie podłączenia Kolei Karola Ludwika. Ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 8304

lokomotyw, zbiegające się w przebudowanej południowej głowicy stacji31. Przebudowa w 1892 r. to także znacząca inwestycja w układ torowy – wzrosła ilość torów
dodatkowych i bocznych w rejonie warsztatów naprawczych, po wschodniej stronie i przy rozbudowanych magazynach w rejonie ul. Pawiej i Warszawskiej (stan ten
utrzymał się do lat trzydziestych XX w.). W centralnej
części układu przeprowadzono serię rozjazdów pozwalających na obieg parowozów między lokomotywownią
a peronami. W celu ich obsługi, w rejonie końca pero31 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., Il. 41.
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nu 2, zbudowano ceglaną, piętrową nastawnię, nakrytą
dwuspadowym dachem. Wyróżniały ją minimalna, dopasowana do miejsca na międzytorzu szerokość oraz
przeszklenie nastawnicowni w postaci ciągu wielokwaterowych okien. Mimo tych modernizacji, dworzec okazał
się mieć zbyt małą przepustowość – po upaństwowieniu
KFNB (1906 r.) podjęto starania o budowę nowego
dworca i układu peronowego o około 300–400 m na
północ od obecnego, w rejonie ul. Kurniki lub Ogrodowej. Prace te prowadzone w latach 1908, 1910 oraz 1913

Rys. 10. Przekrój poprzeczny pierwszej
hali dworcowej, rozebranej ok 1892 r. Za:
W. Komorowski , E. Grochowska, Stacja
Kraków Główny Osobowy...
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Rys. 11. Projekt przebudowy budynku
dworca z 1892 r. – elewacja zachodnia
(po tej przebudowie dworzec przybrał
współczesny wygląd). Za: W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny
Osobowy...

nie wyszły poza fazę wstępną32. Warunkiem koniecznym
do realizacji przedsięwzięcia było uwolnienie przestrzeni
zajmowanej przez magazyny towarowe w rejonie ul. Pawiej, co stało się możliwe po oddaniu do użytku dworca
towarowego wybudowanego na świeżo włączonych do
miasta terenach Krowodrzy w latach 1910–191433. Po
odrodzeniu Rzeczypospolitej w 1918 r. prace te przerwano. Wobec powyższego, w 1920 r. rozbudowano ku
32 Tamże, s. 91–94., „Architekt” 1910, zeszyty 6–8 (w całości
poświęcone konkursowi na plan regulacji Krakowa), s. 88, 90.
Nowa lokalizacja dworca osobowego była jednym z podstawowych
warunków tego konkursu.
33 D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie. Dworzec towarowy
i stacja Kraków Główny Zachód (1887–2010), „Krzysztofory” nr. 29,
Kraków 2011, s. 281–304
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przodowi parter dworca powiększając poczekalnie oraz
halle kasowe. Co istotne, opracowując ich fasady „powtórzono” neobarokowy wystrój ścian i wykrój okien,
przez co dobudowa nie odstaje od reszty34. Do budowy
nowego dworca wracano kilkakrotnie w okresie międzywojennym w ścisłym związku z przekształceniem okolic
Placu Kolejowego oraz ul. Pawiej i Ogrodowej w bardziej
reprezentacyjne, bowiem do późnych lat dwudziestych
znajdowały się tu składy i bocznice. Zmiany przyszły
w połowie lat trzydziestych, kiedy to zwiększenie przewozów uwarunkowane otwarciem 25 listopada 1934 r.35
34 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 43.

35 „Czas” 1934, nr 325, s. 1.

połączenia z Warszawą przez Tunel, wymogło budowę
nowego układu torowego i peronowego. W tym celu
w roku 1934 dokonano likwidacji najstarszej zabudowy
w miejscu jej lokalizacji: hali peronowej, obu lokomotywowni prostokątnych oraz nastawni (oprócz hali pozostałe obiekty były wówczas dość wiekowe – pochodziły
z lat 1850–1860). Trzy perony wraz z nowoczesnymi
wiatami spawanymi produkcji fabryki Zieleniewskiego
w Krakowie i przejściem podziemnym, powstały
w 1935 r.36 i zajęły teren w osi planowanego dworca. Stosownie do konfiguracji przestrzennej miały one różną
długość – najdłuższy był pół wyspowy peron 1 (z krawędzią o długości 670 m), podzielony na dwie części (1
i 1A) rozdzielone skrzyżowaniem pozwalającym na nieza
leżny ruch pociągów przy obu częściach37. Podczas okupacji niemieckiej, do połowy 1941 r., rozważano projekt

dyslokacji dworca wraz z osią kolejową w rejon obecnego
Ronda Mogilskiego i ul. Powstania Warszawskiego –
w miejsce zlikwidowanego pasa umocnień Twierdzy Kraków. Problemy ekonomiczne III Rzeszy lat 1943–1945
wyhamowały te plany, więc unowocześnienia węzła krakowskiego oparto na istniejącym układzie38. Budynek
dworca nie uległ przebudowie. W 1942 r. w hallu głównym umieszczono propagandowe wizerunki zabytków
Krakowa, a na peronach pojawiły się niemieckojęzyczne
informatory. Plac Kolejowy uległ powiększeniu poprzez
likwidację ogrodu przy Pałacu Wołodkowiczów i przebiciu nowego dojazdu od strony ul. Worcella. Na północ
od budynku poczty wybudowano jeszcze jeden peron
pół wyspowy – późniejszy peron 1. W okresie powojennym, w latach 1953–1954, dworzec doczekał się upiększenia w duchu socrealizmu. Wnętrze pozbawiono części

36 L. Wilenko, Spawane dachy peronowe na stacji Kraków – Osobowa,

38 D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie. Przebudowa i modernizacja w latach 1939–1945, „Krzysztofory” nr 27, Kraków 2010,
s. 105–128.

„Inżynier Kolejowy” 1936, nr 3, s. 112–115.
37 Por. Ilustracja 8.
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Rys. 12. Widok dworca wraz z drugą halą
peronową od strony południowej na początku XX w. Pocztówka ze zbiorów M. Ćwikły

dekoracyjnego wystroju z końca XIX w., a ściany wyłożono płytami granitowymi. W hallu głównym, na wysokości drugiej kondygnacji namalowano, oddającą ducha
epoki, trzyczęściową dekorację malarską autorstwa Witolda Chomicza, przedstawiającą odpowiednio: panoramę krakowskiego starego miasta, schematyczną sieć połączeń DOKP Kraków ze stylizowanymi postaciami
robotników i rolników oraz panoramę Nowej Huty –
miasta i kombinatu39. W latach 1959–1961, w kontek39 „Dziennik Polski” 1954, nr. 218, s. 3.
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ście traktowanej prestiżowo elektryfikacji węzła krakowskiego (pierwszy pociąg elektryczny przyjechał do
Krakowa Głównego 7 stycznia 1959 r.) odnowiono elewacje dworca oraz unowocześniono wnętrze instalując
m.in. nowy system informacji wizualnej dla podróżnych.
Perony otrzymały łatwiejszą do utrzymania, choć mało
estetyczną, nawierzchnię z asfaltu40. Zarówno dworzec
40 1956–1976. XX lat biura Inwestycji PDOKP, Kraków 1976, s. 39,

M. Ćwikła, fragmenty przygotowywanego przez tego autora opracowania historii krakowskiego węzła kolejowego.

Rys. 13. Pociąg ekspresowy z Warszawy
Wschodniej w trakcji podwójnej (2 razy
EP05) przy peronie 3. Na peronach 3 i 4
widoczne wiaty spawane z 1935 r. Neon
z nazwą stacji pochodzi z początku lat
sześćdziesiątych. W głębi po lewej stronie
konstrukcje wsporcze, wieżowe trakcji z lat
1958–1959. Po prawej stronie nowe perony 4 i 5 z zadaszeniem i „wieżami” klatek
schodowych. Fot. P. Terczyński, 1990 r.

jak i perony zaopatrzono w stylizowane duże neony informacyjne41. Pomimo przekształceń budynek dworca
41 Projekt techniczno-roboczy konstrukcji nośnej napisów i oświetlenia
neonowego nad kioskami PKP w Krakowie. „Zespół inżynierski”.
Spółdzielnia pracy w Krakowie, marzec 1961.

cały czas zachowywał zasadniczy wygląd jaki mu nadano
w 1892 r. Jego zagłada miała nadejść wraz z realizacją
PRL-owskiej karykatury Manhattanu – nowego centrum
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rokiem 185044, zbudowano murowany, nakryty dwuspadowym dachem, magazyn
oraz urząd celny. Jego część południowa została w 1861 r. przebudowana na dwukondygnacyjną45. Odtąd elewacja frontowa (po roku
1874 zaopatrzona w stylową wieżyczkę zegarową) była do 1945 r. charakterystycznym elementem panoramy placu kolejowego. Ściany
budynku zaopatrzono w wysokie, opracowane
ozdobnie, zamknięte łukiem półkolistym
okna (występujące pojedynczo lub parami) –
obiekt zdradzał cechy stylu arkadowego. Bu-

Rys. 15. Budynek magazynu celnego
w stylu arkadowym oraz poczta (po prawej) w roku 1938. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-G-5333
Rys. 14. Hall główny dworca z socrealistyczną dekoracją malarską z lat 1953–
1954. Stan z 1983 r. Za L. Sulerzyska,
Główny dworzec kolejowy w Krakowie...

miasta konkurującego powierzchnią
ze starym miastem, a wysokością
wieżowców znacznie je przewyższającego42.
Na północ od budynku dworca
bardzo krótko (do roku 1855) działała pierwsza wagonownia zaopatrzona
w dwie przesuwnice i tory dojazdowe43. Miejsce po niej zajęły (do 1889
r.) tory ładunkowe magazynów: celnego i towarowego. Na północny-zachód od budynku dworca, już przed
42 Budowaliśmy krakowski Manhattan...
43 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 47.
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44 Atlas historyczny miast polskich..., plan1.1a.
45 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 45–47.

dynek ten architektonicznie był podobny do zbudowanej przed rokiem
1859 stacji w Bierzanowie (ob. Kraków Bieżanów – jedyny zachowany
w pierwotnym stanie budynek
dworca w krakowskim węźle kolejowym). Na przedłużeniu magazynu
powstał magazyn inspekcyjny, który
zintegrowany po 1892 r. z magazynem celnym, został częściowo rozebrany w roku 1919 w związku z budową nowego dworca. Pod koniec
XIX w. zbudowano też udaną wizualnie bramę wjazdową od strony pl.
Kolejowego. Po odzyskaniu niepodległości magazyn celny zintegrowano funkcjonalnie z pobliską pocztą
– odtąd występuje pod nazwą Dworzec Zachodni. W roku 1931 część
północną obiektu gruntownie przebudowano na kasy biletowo-bagażowe wraz z poczekalnią, ponieważ
budowa nowego dworca wciąż była
odkładana46. W latach 1889–1893
pomiędzy magazynem celnym a peronem pasażerskim stanął trzykondygnacyjny budynek poczty47.
Wzniesiono go na planie litery T,
której poprzeczkę stanowiły jednopiętrowe skrzydła ustawione równolegle względem torów (skrzydło północne powiększono w roku 1910).
Fasadą i wejściem głównym obiekt
zwrócony był w stronę peronów,
Rys. 16. Fasada wschodnia (od strony torów) urzędu pocztowego – projekt
z 1889 r. Widoczne „poprawki” związane
z międzywojenną rozbudową obiektu. Ze
zbiorów autora

46 Przebudowa budynku głównego na dworcu zachodnim w Krakowie.
Skala 1:100. DOKP w Krakowie, Wydział Drogowy. 1930 rok.

47 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 47–49; Postgebäude auf dem Bahnhofe In Krakau, K. k. pr.
Kaiser. Ferd. Nordbahn, Wien im März 1889.
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Rys. 18. Magazyn celny i poczta po powojennej odbudowie z 1947 r. w nieuporządkowanym krajobrazie Pl. Kolejowego. Fot.
M. Czapkiewicz, 13 października 2002 r.

Rys. 17. Projekt rozbudowy poczty z 1922 r.
– elewacje. Listopad 1922 r. Ze zbiorów autora

Rys. 19. Plac dworcowy w roku 1930.
Zwraca uwagę harmonijna kompozycja
zabudowy: dworca (na pierwszym planie),
poczty i magazynu celnego. Pocztówka ze
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, nr inw. MHK-634/K/VIII
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Rys. 20. Projekt połączenia magazynów towarowych z 1892 r. U góry widoczna hala wachlarzowa (pierwotnie 12 stanowiskowa), hale prostokątne
z obrotnicą, a powyżej nich hala rozprzęgania wagonów oraz staw (na planie koła). U dołu magazyn frachtowy z przyległą zabudową. Zwraca uwagę tor
poprzeczny połączony z układem stacji obrotnicami krzyżowymi. Za: W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy...
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a od tyłu przybudowano go do magazynu
celnego. Elewacje opracowano w stylu neorenesansowym z boniowaniem, mocniej zaakcentowanym w ścianach parteru, wydatnymi gzymsami i starannie opracowaną
oprawą okien. Budynek wyróżniały wysokie
płaszczyzny dachowe, jednak położenie budynku – „schowanie” za magazynem celnym
i dworcem – uniemożliwiały jego pełną ekspozycję widokową. Od strony północnej dochodziły doń tory i perony pocztowe.
W roku 1923 powiększono pocztę dobudowując od strony północnej dwukondygnacyjne skrzydło mieszczące magazyny oraz
sortownię paczek48. Podobnie jak w przypadku budynku dworca dobudowę zrealizowano w identycznej konwencji stylistycznej,
z dbałością o artykulację ścian i detal. Zarówno poczta,
jak i dawny magazyn celny zostały spalone w 1945 r.
W 1947 r. odbudowano je w gruntownie zmienionej postaci integrując w jedną całość. Zniesiono trzecią kondygnację oraz usunięto dekorację ścian. Magazyn celny
otrzymał nową fasadę oraz został pozbawiony dwuspadowego dachu. Ta „toporna” odbudowa pozbawiła oba budynki architektonicznej wytworności. Jednak przyjrzawszy się bliżej można było dostrzec pozostałości wystroju
– boniowania, oprawy okien i portali. W 1960 r. część
północną byłego magazynu celnego adaptowano na toalety dla pasażerów49.

48 Projekt rozszerzenia urzędu pocztowego na dworcu w Krakowie.
Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie, listopad 1922.
49 Projekt adaptacji części magazynu ekspedycji bagażowej na toalety
dla podróżnych. Skala 1:50. DOKP w Krakowie, Zarząd Drogowy,
nr. D/6b-103/21/60. Kraków, 13 maja 1960.

Rys. 21. Zaniedbany magazyn frachtowy
widziany od strony ul. Ogrodowej. Fot.
M. Czapkiewicz, 13 października 2002 r.

Magazyny towarowe oraz przesyłek ekspresowych (późniejsze warsztaty wagonowe)
W 1859 r. wzdłuż zachodniej krawędzi układu torowego, na północ od magazynu celnego, wzniesiono 2
murowane, bliźniacze magazyny towarowe z drewnianymi dwustronnymi rampami, obsługującymi tor ładunkowy oraz drogę dojazdową50. Zwrócone frontami ku
sobie części biurowe zbudowano jako dwukondygnacyjne. Podobnie jak w przypadku magazynu celnego okna
i drzwi uzyskały łuki półkoliste nawiązujące do stylu arkadowego. Obiekty te oprócz cech stylistycznych okresu
w jakim powstały, zdefiniowane zostały przez cechy
funkcjonalne. Parterowe, o dużej kubaturze, z wysokimi
rampami, pozwalały na szybką i wygodną obsługę. Daleko wysunięte połacie dachowe chroniły pracujących
przed opadami atmosferycznymi, a zintegrowanie z ma50 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 67–68.
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Rys. 22. Biuro telegraficzne Kolei Północnej, w późniejszym okresie budynek
mieszkalny. Widok od strony torów. Fot.
J. Szkolnicki, 1992 r.

gazynem części biurowej ułatwiało nadzór personelu.
W 1892 r. KFNB przebudowała budynki – scaliła je
w jeden – łącząc ze sobą części administracyjne. Nowe,
ceglane elewacje, nawiązujące do popularnego w budownictwie publicznym Krakowa końca XIX w. tzw. stylu
burgowego, otrzymały skromne dekoracje w postaci szerokich opasek wokół górnych części okien i drzwi. Obiekt
rozebrano pod koniec pierwszej wojny przygotowując
teren pod budowę nowego dworca osobowego. W roku
1873 na zachód od niego (bliżej ul. Pawiej) powstał największy kubaturowo (172 m długości) obiekt zachodniej
strony zaplecza stacji – magazyn towarów przychodzących (frachtowy)51. Podpiwniczony, ceglany budynek,
posadowiono na kamiennej podmurówce. Po obu stronach wzniesiono rampy ładunkowe z bocznicami. Jednoprzestrzenne wnętrze z drewnianym stropem wsparto na
51 Tamże, s. 63–65.

124 Dominik Lulewicz

żeliwnych kolumnach. Od południa przybudowano parterowy aneks administracyjno-biurowy. W elewacjach obiektu
wyróżniały się pary solidnych dwuskrzydłowych drzwi.
Obiekt przekształcono po 1913 r. w warsztaty wagonowe
przebudowując wnętrze, a po roku 1950 podniesiono
o jedną kondygnację część administracyjną upraszczając
detal elewacji. W roku 1892 na północ od tego magazynu, równolegle do ul. Warszawskiej wzniesiono magazyn
przesyłek ekspresowych w postaci dwóch bliźniaczych
budynków52. Obiekty wyróżniała konstrukcja szachulcowa wypełniona cegłą. Wzdłuż dłuższych boków pociągnięto drewniane rampy z bocznicami. Po 1913 r. magazyny towarowe przekształcono w warsztaty naprawy wagonów (późniejsza wagonownia Kraków Główny).
Obiekty te, mimo pokaźnych rozmiarów, nie stanowiły
dominant widokowych ze względu na swoją wysokość.
52 Tamże, s. 65–66. Jeden z budynków tego magazynu rozebrano po
otwarciu dworca towarowego w 1913 r.

W ich pobliżu, na styku z terenem należącym do miasta,
powstały na przełomie XIX i XX w. inne, jak stylowy budynek urzędu akcyzowego na rogu ul. Ogrodowej i Pawiej wzniesiony w wypełnionej cegłą konstrukcji szachulcowej w roku 189453 czy biuro telegraficzne KFNB
w pobliżu wiaduktu w ul. Warszawskiej. Ten ostatni
obiekt wzniesiono z cegły na kamiennej podmurówce –
nietynkowane, nawiązujące do tzw. stylu burgowego,
elewacje ożywiały tynkowane opaski okienne oraz lizeny
i gzymsy54. W okresie II wojny światowej powiększono
układ torowy, a przestrzeń od byłych magazynów w stronę
placu dworcowego zabudowano barakami warsztatowymi
z ceramicznych prefabrykatów systemu Hourdise’a55.
53 Tamże, il. 123.
54 Tamże, s. 66.
55 Było to popularne w czasie wojny budownictwo barakowe wzno-

szone na terenie krakowskiego (i nie tylko) węzła kolejowego – por.

Rys. 23. Projekt nastawni dysponującej
Kraków Filia (Befehlstellwerk KF) z lipca
1940 r. PKP S.A. OGN w Krakowie

Między barakami, a torami postojowymi wzniesiono
drewniany budynek kotłowni56. Pomiędzy torami warsztatów a torami głównymi stacji, przy końcu peronu 1,
w 1942 r. zbudowano trójkondygnacyjną nastawnię dysponującą Kraków Filia (Befehlstellwerk KF), wyposażoną
docelowo w nastawnicę elektromechaniczną. Obiekt
w stylu architektury funkcjonalistycznej57, wyróżniała
Ekspertyza więzarów dachowych baraków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 15 w Krakowie, DOKP w Krakowie, Zarząd Drogowy, nr.
35/62, 1962 rok.
56 Kraków – kotłownia OPL. Stara kotłownia przy ul. Pawiej. Dokumentacja architektoniczno-budowlana, inwentaryzacja. PKP. Biuro
Projektów Kolejowych w Krakowie, nr 81245-1K, 27 grudnia 1981.
57 Trzy projekty nastawni: Befehls-Stellwerk KF, Hauptbahnhof
Krakau. Generaldirektion der Ostbahn. Krakau, den 20 VII 40; Bahn-
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Rys. 24. Zniekształcona powojenną przebudową dawna nastawnia na stacji Kraków
Główny (w owym czasie siedziba odcinka
radiołączności kolejowej, o czym świadczy
wieżyczka z anteną). Fot. K. Słowikowski,
31 lipiec 1984 r.

Rys. 25. Projekt akumulatorni w stylu socrealizmu zbudowanej w roku 1953 na terenie wagonowni. Ze zbiorów autora
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nowoczesna, prostopadłościenna bryła z nadwieszonym
ryzalitem nastawnicowni oraz wyższą dobudową mieszczącą klatkę schodową z okrągłymi oknami. Po wojnie
w obrębie warsztatów wzniesiono spawalnię i akumulatornię. Obiekty zbudowane zostały w latach 1952 i 1953
w stylu socrealistycznym – wyróżniały je wielospadowe,
strome dachy z wysokimi kominami, wąskie opaski wokół okien i drzwi oraz terakotowa okładzina cokołów58.
Położona na północ od magazynów północna głowica
rozjazdowa ukształtowana została w latach siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. Za nią następowało
hof Krakau, Befehlstellwerk KF, Blatt 1-3, den 26 Juni 1942, Generaldirektion der Ostbahn; (z polskim opisem, niedatowany) Projekt
nastawni na dworcu osobowym w Krakowie, DOKP w Krakowie,
nr B-bs.27.
58 Projekt budynku spawalni dla rejonu budynków w Krakowie.
DOKP w Krakowie 15 kwietnia 1952, Projekt budynku ładowni aku-

Rys. 26. Projekt wiaduktu stalowego w ciągu ul. Warszawskiej, 1875 r. Za: W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków
Główny Osobowy...

przecięcie ul. Warszawskiej z torami. Dokonane w początku lat siedemdziesiątych XIX w. przesunięcie linii
umocnień twierdzy poza Cmentarz Rakowicki pozwoliło
na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania drogi z torami
stacji59. Inwestycję zrealizowano w latach 1876–1877
budując łukowate podjazdy zakończone kamiennymi,
ozdobnie opracowanymi przyczółkami. Na nich posadowiono paraboliczne, kratownicowe przęsło wiaduktu
mulatorów przy ul. Pawiej w Krakowie. Skala 1:100, DOKP w Krakowie, Wydział Drogowy. 10 lipca 1952. Nr inw. B.bs. – 47.
59 W momencie likwidacji dzieła fortecznego przęsło wiaduktu nie
blokowało widoczności pola ostrzału – tzw. równi ogniowej bastionu IV (Rakowickiego).
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utylitarną czasów wojny. Dwukondygnacyjny
budynek, z dużymi ułatwiającymi widoczność
oknami nastawnicowni, nakryto czterospadowym, łamanym do środka dachem z wydatnym okapem przeciwodblaskowym63.
Obiektu nie ukończono przed końcem
wojny – oddano go do użytku po przebudowie urządzeń zabezpieczenia ruchu w 1970 r.64
Wcześniej, bo w roku 1955, oddano niewielką, ale interesującą architektonicznie nastawnię KG1 na południe od wiaduktu. Utrzymano ją w konwencji socrealistycznej – elewacje
ożywiały pilastry, opaski okienne, wydatny
gzyms i attyka.
Rys. 27. Socrealistyczna nastawnia wykonawcza KG 1 (od roku 1990 KG 2) wraz z zespołem naprężaczy. W głębi po lewej nastawnia dysponująca KG z lat 1987–1990. Fot.
P. Terczyński, 1992 r.

o długości 29,4 m60. Wiadukt okazał się przydatny,
zwłaszcza, że otwarcie w 1888 r. linii cirkumwallacyjnej
wraz ze stacją manewrowo-postojową w rejonie obecnej
ul. Składowej przyczyniło się do intensyfikacji ruchu taboru. Celem ułatwienia jazdy manewrowej wybudowano dodatkowe tory łączące, przebudowane po 1910 r. dla
po
trzeb nowego dworca towarowego61. W grudniu
1931 r. do głowicy północnej wpięto pojedynczy tor budowanej linii do Tunelu62. W 1942 r. w ramach modernizacji, po północnej stronie wiaduktu wzniesiono nastawnię (była nastawnia wykonawcza KG1, od roku
1970 dysponująca KGA) reprezentującą architekturę
60 Überfahrt für die Warschauerstraße bei Krakau, Maßtab 1:100,

K. K. Ferdinands Nordbahn, Wien, Mai 1875; „Czas” 1877, nr 66,
s. 2.
61 D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie. Dworzec towarowy...
62 Linja Kraków – Miechów – Kozłów.Plan sytuacyjny, odcinek
Kraków – Sudoł, podziałka 1:2000, Biuro Projektów i Studiów PKP,
nr 1-V, rok 1932.
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Obiekty utrzymania trakcji wraz z zapleczem po wschodniej stronie stacji

Około 1855 r., po północno-wschodniej stronie stacji, powstały pierwsze obiekty związane z obsługą lokomotyw. Stanowił je zespół 2 prostokątnych, bliźniaczych
hal skomunikowanych ze sobą torami przecinającymi się
na obrotnicy65. Zbudowano je jako obiekty jednoprzestrzenne, trzystanowiskowe, nakryte dwuspadowymi, niskimi dachami. Zorientowane równolegle do torów zaplanowano jako obiekty przelotowe – bramy umieszczono
po obu ich stronach. Portale oraz wysokie, rozdzielone
lizenami, otwory okienne otrzymały oprawę w postaci
łuków półkolistych o identycznym wykroju, co również
sytuuje je w grupie budowli wznoszonych w stylu arka63 Na terenie obecnego węzła krakowskiego analogiczne obiekty

wzniesiono na dworcu towarowym oraz stacjach Bieżanów i Mydlniki.
64 Regulamin tymczasowy prowadzenia robót w czasie przełączenia
i uruchomienia nowych urządzeń z. r. k. z sygnalizacją świetlną w stacji
Kraków Gł. Osob. od strony zachodniej. PKP Oddział Ruchowo-Handlowy w Krakowie, 2 grudnia 1970.
65 Hala południowa należała do kolei CLB, a północna do KFNB.

dowym. Po upaństwowieniu kolei KFNB
w roku 1906, hala północna została częściowo
rozbudowana. Około roku 1855 przy obrotnicy zbudowano stację wodną w typie dwukondygnacyjnej wieży. Część wyższa, środkowa, nakryta dwuspadowym dachem,
posiadała w narożach wzmocnienia w postaci
filarów dźwigających dach oraz umieszczony
na drugiej kondygnacji zbiornik wodny. Ściany drugiej kondygnacji dla odjęcia ciężaru
miały konstrukcję drewnianą. Po obu stronach wieży przybudowano 2 symetrycznie
rozmieszczone piętrowe aneksy. Taka forma
konstrukcyjna wieży (w późniejszym okresie
bez przybudówek) powielana będzie wielokrotnie w budownictwie kolei austriackich66. Analiza
najstarszego planu stacji wskazuje, że wieża ta miała być
docelowo częścią większego zespołu budynków67 Na północny wschód od hal, około 1858 r. wybudowano 4
obiekty warsztatowe i pomocnicze KFNB zespolone
bocznicami z terenem stacji (warsztat, stolarnię, magazyn, montażownię i zasieki węglowe). Z analizy mocno
zniszczonych, acz zachowanych do lat osiemdziesiątych
XX w. ich pozostałości, można przypuszczać, że obiekty
wzniesiono również z elementami stylu arkadowego –
otwory drzwiowe i okienne opracowano jako łuki półkoliste o identycznym wykroju. Późniejsze przebudowy,
zwłaszcza z okresu PRL, stopniowo usuwały dekoracje,
dążąc do uproszczenia i likwidacji trudnego do konserwacji detalu (pilastrów, lizen, gzymsów, opasek okiennych). Kolejne inwestycje w tym rejonie umożliwiło dopiero przesunięcie w latach siedemdziesiątych XIX w.
linii fortyfikacji na północ od Cmentarza Rakowickiego,
co pozwoliło poszerzyć teren stacji. Część zniwelowanego bastionu IV zajęły zbudowane w latach 1884–1887
66 Wasserstationen, [In:] Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2-te Vollständig Neubearbeitete Auflage, Bd. 10, Berlin–Wien 1923, s. 288.
67 Plan sytuacyjny stacji Kraków, ok. 1856...

Rys. 28. Akumulatornia i magazyn frachtowy (na drugim planie). Po prawej grupa
postojowa wagonowni pasażerskiej zlikwidowana w roku 1994. Fot. J. Szkolnicki,
1992 r.

obiekty wojskowego zespołu aprowizacyjnego Twierdzy
Kraków, połączonego torami z północną głowicą stacji68.
W roku 1873 zbudowano 12-stanowiskową halę wachlarzową lokomotywowni z obrotnicą i zespołem torów dojazdowych (jej pierwotny wygląd jest trudny do odtworzenia69). Jej rozbudowa do 21 stanowisk nastąpiła
w roku 1935, po rozbiórce hal prostokątnych. Wtedy też
dokonano modernizacji obiektu wprowadzając otwory
bramne i drzwi o prostokątnym wykroju. Budynek nakryto silnie spłaszczonym dachem z drewnianą więźbą,
mieszczącym elementy instalacji oddymiającej. Do południowego skrzydła dobudowano trzykondygnacyjną
dyspozytornię. W okresie II wojny światowej zainstalo68 H. Łukasik, A. Turowicz, Twierdza Kraków znana i nieznana,

częsć: III Żelazny Pierścień, Międzyzdroje–Kraków 2002, s. 40– 41,
60; Projekt für die Erweiterung der Geleise Anlagen beim k.k. Verpflegs Etablissement nächst des Nordbahnhofes in Krakau (niedatowany), Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. Dok.V.I.371.5.42, plan
nr 33.
69 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 86.
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wano obrotnicę o średnicy 23 m70. W 1955 r. dokonano
remontu hali wymieniając m.in. drzwi (na stalowe), kładąc nowe tynki, szkląc okna i wymieniając instalacje71.
Na styku z obecną ul. Bosacką i terenem wojskowym
wybudowano w latach siedemdziesiątych XIX w. trzystanowiskową halę rozprzęgania wagonów wyposażoną
w przesuwnicę, połączoną torami dojazdowymi z północną głowicą stacji72. Elewacje opracowano analogicznie
jak w przypadku hal bliźniaczych – zaopatrzono je w bramy i okna o identycznym, półkolistym wykroju, oraz zaakcentowano pilastrami i wydatnym gzymsem. Około
1910 r. obiekt wydłużono o 5 przęseł o wyższych oknach,
ale zachowujących ten sam półkolisty wykrój. Poszerzono go też o jedno stanowisko. Budynek nakryto drewnianym stropem opartym na parabolicznych drewnianych
wspornikach z drewnianą kratownicą. W 1936 r. halę
przebudowano na motowozownię – stacjonowały tu
szybkobieżne wagony motorowe serii SAx (tzw. „luxtorpedy”)73. W celu uzyskania większej ilości miejsca, halę
przerobiono na trzystanowiskową, jednocześnie przebudowując ścianę frontową budynku. Zbombardowaną we
wrześniu 1939 r. motowozownię odbudowano w uproszczonych formach (m.in. zmieniając wykrój portali na
prostokątny). W okresie II wojny światowej do północnej ściany hali wachlarzowej dobudowano trzystanowiskową parowozownię. Nietynkowany, prostokątny
obiekt, nakryto dwuspadowym, spłaszczonym dachem
70 Był to standard wprowadzany na terenach okupowanych przez

koleje DRG i Ostbahn w celu obsługi dłuższych parowozów wojennych serii 52 i 42 (późniejsze Ty2 i Ty3). Dla porównania typowa
obrotnica kolei kkStb miała 18 m średnicy.
71 Remont remizy parowozowej Kraków Główny, Centralne Biuro
Studiów i Projektów Kolejowych, Oddział w Krakowie, 3 listopada
1955.
72 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., il. 33, 41.
73 Szerzej na temat tych jak i innych pojazdów spalinowych eksploatowanych na PKP piszą: R. Kroma, J. Sosiński, K. Zintel w publikacji Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919–1939, Poznań
2011.
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z podłużnym świetlikiem, a w ścianie frontowej zainstalowano dwuskrzydłowe, stalowe drzwi. Elewacje boczne
ożywiały prostokątne, wielokwaterowe okna rozdzielone
masywnymi pilastrami.
W ciągu drugiej połowy XIX w. nastąpiła również
rozbudowa zespołu warsztatów położonych na południe
od hali wachlarzowej – elewacje dobudowanych części
utrzymano w podobnej jak poprzednio konwencji stylistycznej. Powstały też obiekty pomocnicze: magazyny
oleju, lamp i narzędzi. W latach 1934–1935 zaplecze torowe lokomotywowni przesunięto w miejsce ogrodów
przy budynkach mieszkalnych wzdłuż ul. Bosackiej –
spowodowane było to budową peronów. Wybudowano
nowe, większe zasieki węglowe i tory dojazdowe. Podczas
II wojny światowej zbudowane nowe, ceglane obiekty
magazynowe i schronisko dla robotników. Zainstalowano też wydajniejsze urządzenia do nawęglania parowozów.
Warsztaty naprawy wagonów i kolonia mieszkaniowa przy ul. Bosackiej i Lubicz
Czwartą strefę, znajdującą się naprzeciwko budynku
dworca, wyróżnia największa ilość zachowanej zabudowy
i przeważają tu obiekty mieszkalne. Pierwsze jednak były
tu warsztaty naprawcze CLB zniesione razem z układem
torowym po upaństwowieniu przedsiębiorstwa w 1892 r.74
Tworzyły je 2 budynki – południowy z halą warsztatową
na 10 stanowisk oraz północny – hala prostokątna na 8
stanowisk. Z obu hal tory wychodziły na przesuwnicę
umożliwiającą komunikację z pozostałą częścią stacji.
Z analizy planów wynika, że wzniesiono je w okresie początkowym, około 1855 r.75 Przypuszczalnie wybudowano je w stylu arkadowym, na co wskazywałaby litografia
H. Waltera z 1875 r. przedstawiająca Ogród Strzelecki –
74 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 61–62.

75 Plan sytuacyjny stacji Kraków, ok. 1856...

na prawo od budynku Celestatu widoczny jest fragment
elewacji budynku z parami półkoliście zamkniętych
okien przedzielonych zdwojonymi pilastrami. W roku
1897 zastąpiono je nowym obiektem wzniesionym na
planie prostokąta, nakrytym dwuspadowym dachem76.
Jednoprzestrzenne wnętrze wsparto na żeliwnych kolumnach. Z racji pełnionej funkcji, w dłuższych bokach zbudowano bramy wjazdowe dla taboru, a po wschodniej
stronie przesuwnicę. Ściany budynku uzyskały staranną
dekorację w postaci pilastrów z głowicami o zgeometryzowanych formach. Międzywojenna przebudowa układu
torowego pozbawiła budynek funkcji związanej z obsługą taboru – przeorganizowano wnętrze wznosząc ściany
działowe. Teren po przesuwnicy zajęła drukarnia kolejowa oraz nowa stacja wodna.

76 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 61– 62.

Rys. 29. Jedna z XIX-wiecznych hal parowozowni prostokątnych rozebranych
w roku 1934. Na pierwszym planie parowozy serii Ok1 udekorowane z okazji rocznicy odsieczy wiedeńskiej, wrzesień 1933 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-P-3047-1

Od lat sześćdziesiątych XIX w. nastąpił znaczny przyrost zabudowy mieszkalnej wznoszonej przez oba towarzystwa kolejowe, a po 1910 r. przez koleje państwowe
kaiserliche und königliche Staatsbahnen (kkStb). Do
1939 r. powstało tu 12 zróżnicowanych stylistycznie domów, z których zachowało się 8. Zabudowa w tym rejonie spowodowała stopniową likwidację terenów zielonych oraz poprzecznej (równoległej do ul. Lubicz) rampy
ładunkowej, wraz z obrotnicą talerzową, istniejącej do
1872 r. Pierwszy budynek77 zbudowała kolej CLB na
rogu ul. Lubicz i obecnej ul. Bosackiej w latach 1861–
77 Za pierwsze obiekty mieszkalne w tym miejscu należy uznać budynki wzniesione wraz z pierwszym dworcem, rozebrane w 1892 r.
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KFNB przy ul. Lubicz 1079. Położony po drugiej stronie torów naprzeciw dworca, trzykondygnacyjny, o wysokich płaszczyznach dachowych budynek, stał się jego architektonicznym
i optycznym dopełnieniem. Zbudowano go
na planie zbliżonym do litery L, w stylu neoRys. 30. Dawne warsztaty naprawcze Kolei Północnej z połowy XIX w. w ostatnich
miesiącach przed rozbiórką. Fot. K. Słowikowski, 31 lipca 1984 r.

renesansowym. Obiekt wyróżniają ryzality
z parami masywnych, wieżowych pilastrów,
boniowane partery z półkoliście zamkniętymi
oknami oraz wydatne gzymsy. Od strony torów zbudowano ryzality klatek schodowych.
W roku 1893 rozbudowano część wschodnią
w identycznym stylu, a na jej przedłużeniu
zbudowano parterowy budynek stołówki
o dekoracyjnym rozwiązaniu fasad (boniowanie, półkoliste łuki z opaskami). W okresie II
Rys. 31. Lokomotywownia wachlarzowa
jako motowozownia w roku 1967. Ze zbiorów M. Ćwikły

1862 (obecnie ul. Lubicz 14)78. Był to obiekt nawiązujący do architektury klasycznej – wyróżniały go boniowany parter, ozdobne opracowanie okien (opaski i gzymsy
na konsolkach) oraz plastyczny fryz. Bryłę o symetrycznym układzie z wyższą częścią środkową nakrywał wysoki dach. W 1920 r. nadbudowano aneksy boczne, obniżono dachy oraz usunięto dekoracje elewacji,
zniekształcając w ten sposób wygląd pierwotny. Najbardziej monumentalny dom wzniosła w latach 1872–1873

wojny światowej, w związku z przebudową urządzeń zabezpieczenia ruchu południowej głowicy stacji (była to
niejako kontynuacja prac modernizacyjnych z lat trzydziestych) przebudowano wnętrza, organizując w budynku biura i zaplecze socjalne. W powiększonym ryzalicie od strony torów zbudowano nastawnię dysponującą
– w elewacji przebito pokaźne otwory okienne i zainstalowano daszek przeciwodblaskowy80. W 1945 r. skrzydło

78 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Oso-

79 Tamże, s. 49–51.
80 Ul. Lubicz 10 a,b,c, Skala 1:50, DOKP w Krakowie, Oddział

bowy..., s. 53–54.
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Drogowy 23 marca 1936 (z odręcznymi korektami); niepodpisana

z nastawnią wysadzono w powietrze81. Rekonstrukcję wykonano z uproszczeniem form
– elewacje odtworzono bez boniowań i opasek okiennych. Po gruntownej modernizacji
urządzeń zabezpieczenia ruchu w obrębie stacji w przebudowanym ryzalicie urządzono nastawnię Kraków Główny B (KGB).
Rys. 32. Prostokątna hala rozprzęgania
wagonów, później motowozownia PKP,
na zdjęciu jako zdegradowany budynek
warsztatowy w ostatnich miesiącach przed
rozbiórką. Na pierwszym planie budowa
peronów nr 4 i 5. Fot. K. Słowikowski, 10
września 1987 r.

W roku 1875 z dala od pierzei ul. Lubicz,
na osi budynku dworca, kolej CLB wzniosła
dwukondygnacyjny budynek nakryty dwuspadowym dachem82. Wyróżniały go niewielki ryzalit od wschodu oraz zamknięte odcinkowo okna z opaskami na górnej kondygnacji.
Na północ od niego wzniesiono w roku 1892
stację wodną złożoną z dwukondygnacyjnej
dwuzbiornikowej wieży oraz dwóch, symetrycznie rozmieszczonych, skrzydeł o proporRys. 33. „Drugowojenna” parowozownia
prostokątna tuż przed rozbiórką. Jaśniejsze
miejsce to ślad po łączniku z halą wachlarzową (rozebraną w 1974 r). Fot. P. Terczyński, 1984 r.

cjach bryły zbliżonych do tego budynku. Górna kondygnacja wieży ze względu na ciężar znajdujących się tu
zbiorników na wodę została wykonana z drewna a jedykopia wspomnianego planu z opisem w języku niemieckim.
81 M. Ćwikła, Fragmenty przygotowywanego...
82 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 55.

nie filary dźwigające dach wykonano z cegły. W 1934 r.
w trakcie powiększania układu torowego – budowano
tory postojowe oraz objazdowe w kierunku lokomotywowni i zasieków węglowych – rozebrano stację wodną
i wzniesiono nową wieżę wodną. Budowla ta o modernistycznej formie ma postać zwężającego się ku górze walca, z nasadzoną cylindryczną kondygnacją z wykuszem
mieszczącą zbiornik wodny. Wieżę nakryto spłaszczoNieznany Kraków Główny...
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Rys. 34. Byłe warsztaty naprawcze kolei
państwowych – fasada wschodnia. W głębi
po lewej drukarnia kolejowa. Stan z 1978 r.
Ze zbiorów autora

Rys. 35. Projekt budynku mieszkalnego
Kolei Karola Ludwika przy ul. Lubicz 14
z 1861 r. Za: W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy...

134 Dominik Lulewicz

nym dachem ze świetlikiem83. W 1873 r.
KFNB rozpoczęła zabudowę w części północnej strefy, na styku ul. Bosackiej z ul. Lubomirskiego i Topolową. Powstały tu 2 identyczne,
dwupiętrowe domy złożone z dwóch bliźniaczych segmentów (ul. Bosacka 18 i 20)84
Rys. 36. Wiadukt kolejowy nad ul. Lubicz.
W głębi po lewej budynek mieszkalny przy
ul. Lubicz 10. Zwraca uwagę pierwotne
ukształtowanie fasady zachodniej przebudowanej na nastawnię w okresie II wojny
światowej. Na jej tle austriacki semafor
kształtowy (z ażurowym ramieniem). Ze
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, nr. inw. 636/K/VIII

zaopatrzonych w pary dwuosiowych ryzalitów
z trójkątnymi szczytami. Prostokątne okna
ozdobiono opaskami. Parter zaznaczono boRys. 37. „Luzak” EP09 – 004 w klasycznym malowaniu przy dawnym peronie
drugim z charakterystycznym zadaszeniem
pochodzącym z lat trzydziestych (zlikwidowanym dwa lata później). W głębi budynek przy ul. Lubicz 10 z przebudowaną
na nastawnię częścią zachodnią; w elewacji
przebito duże otwory okienne, nad którymi założono daszek przeciwodblaskowy.
Fot. M. Czapkiewicz, maj 1993 r.

niowaniem ryzalitu oraz zdwojonym gzymsem.
Po upaństwowieniu KFNB rozpoczęto zabudowę obiektami typowymi, budowanymi według ujednoliconego wzoru w latach 1910–1911. Podstawę stanowił tu swoisty
„moduł” czyli trzykondygnacyjny budynek na planie prostokąta, z ryzalitem klatki schodowej w części środko-

wej85. Wznoszono go z cegły na kamiennej podmurówce, a wyróżnikiem były nietynkowane elewacje ze
starannie opracowanymi dekoracjami ceglanymi (pasy
okienne, naczółki, fryzy). Na terenie krakowskiej stacji
wzniesiono 12 takich „modułów”, na ogół łącząc je
w pary86. W jednym przypadku zbudowano trójczłon
(ul. Bosacka 8–10–12) a w innym zbudowano tylko je-

83 Tamże, s. 62. Identyczne wieże wzniesiono już w okresie po
wojennym w Nowym Sączu i Tarnowie.
84 Tamże, s. 68.

85 Tamże, s. 51–52, 56, 59–61.
86 Domy kolejarskie według tego wzoru wznoszono również w rejonie krakowskiego dworca towarowego.
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dynek drukarni kolejowej, nakryty wysokim
dachem87. Ma on elewacje niemal pozbawione dekoracji, za wyjątkiem strony północnej,
gdzie znajduje się ozdobny portal. W latach
1930–1931 linię zabudowy ul. Bosackiej dopełniono czterokondygnacyjnym, modernistycznym domem, wyróżniającym się wydatnym, położonym centralnie wykuszem88.
Tynkowaną elewację ożywiają również dwa
mniejsze, trójkątne wykusze. Analogiczne wykusze mieszczące klatki schodowe zlokalizowano w elewacji tylnej (od strony stacji). Na
styku tej strefy oraz rejonu dworca, w 1897 r.
powstał ozdobnie opracowany wiadukt i podkop w ciągu ul. Lubicz projektu T. Talowskiego, będący pierwszym dwupoziomowym
skrzyżowaniem w Krakowie. Podkop wzmocniono dekoracyjnymi murami z ciosów piaskowcowych z wieżyczkami i kutymi balustradami. Trójprzęsłowy wiadukt o długości 19,8
m złożony z nitowanych blachownic i belek
skrzynkowych podparto 16 ozdobnymi kolumnami89.
Rys. 38. Sytuacja domu Kolei CLB przy
ul. Lubicz 14 A z 1875 r. Na planie widoczny budynek dworca rozbudowany w latach
1869–1871 w stronę południową oraz dom
mieszkalny przy ul. Lubicz 10. Za: W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków
Główny Osobowy...

den budynek (ul. Bosacka 4). Ciekawą modyfikacją tego
projektu jest dom przy ul. Lubicz 12, gdzie część od ulicy
otynkowano, zaopatrzono w obłe wykusze i nakryto
mansardowym dachem z naczółkami. W latach 1926–
1927, z dala od ulic, wzniesiono trzykondygnacyjny bu-

Powyższa charakterystyka nie wyczerpuje
wszystkich elementów krajobrazu stacji. Warto wspomnieć o rzadziej zauważanych, lecz istotnych funkcjo87 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 57 – 58.

88 Tamże, s. 58–59.
89 Dokumentacja: Wiadukt stalowy, numer inwentarzowy: 4/031-

00483/223, PKP PLK SA, Zakład Linii Kolejowych w Krakowie.
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Rys. 39. Projekt pojedynczego domu typowego kolei państwowych z 1910 r. – elewacje. Za: W. Komorowski, E. Grochowska,
Stacja Kraków Główny Osobowy...

nalnie posterunkach ruchu, czy obiektach magazynowych bądź socjalnych. Często były to
prowizoryczne drewniane budy bądź „zdemobilizowane” pudła (będących na ogół zabytkami) wagonów. Są to obiekty nieistniejące,
trudne do umiejscowienia chronologicznego,
likwidowane najczęściej podczas modernizacji
torowiska i jego urządzeń. Przykładowo poza
południową głowicą stacji, na wysokości obecRys. 40. Dom typowy (pojedynczy) o dekoracyjnych, ceglanych elewacjach przy
ul. Bosackiej 10. Fot. autor, 23 października 2011 r.

nego żeberka, wzniesiono schronisko dla manewrowych
z dwuspadowym dachem. Obok niego, po 1892 r. stanął
posterunek typowy dla kolei kkStb – parterowy, z drewnianą elewacją nastawnicowni, z charakterystycznymi

ściętymi narożnikami. Budynek nakryto spłaszczonym
dachem90. Obiekty te opuszczono, a następnie rozebra90 Obiekt ten posiadał swoją odmianę piętrową, murowaną – np.
nastawnie budowane w latach 1883–1884 na trasie Galicyjskiej

Nieznany Kraków Główny...

137

Rys. 41. Ul. Lubicz z domami (od lewej do
prawej) nr. 10, 12, 14. Fot. autor, 20 sierpnia 2011 r.

Rys. 42. Międzywojenna wieża wodna oraz
fragment budynku stołówki z końca XIX w.
Fot. autor, 23 października 2011 r.

no, po otwarciu późniejszej nastawni KGB91. Podczas
II wojny światowej w różnych miejscach wznoszono baraki (najczęściej z ceramicznych prefabrykatów), które
długo jeszcze służyły w czasach PRL. Z tymi obiektami
częściowo wiąże się ciekawe zjawisko likwidacji niedoboru mieszkaniowego na PKP poprzez wykorzystywanie
często niespełniających podstawowych wymogów socjalnych obiektów na cele mieszkalne92. Tak było w przypadku baraków przy ul. Pawiej 13 i 15 zlokalizowanych
Kolei Transwersalnej.
91 Na planie z 1948 r. zaznaczono jedynie fundament po rozebranym schronisku manewrowych.
92 Na dworcu towarowym zamieszkiwano dwie, nieukończone
przed 1945 r. nastawnie i inne pierwotnie nieprzeznaczone do tego
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między warsztatami a przychodnią, z których mieszkańców wysiedlono dopiero po ukończeniu budowy pawilonu PKP przy ul. Bosackiej93.
Przekształcenia zespołu
w latach 1960–2004
Do początku lat sześćdziesiątych XX w. zespół stacji
Kraków Główny Osobowy rozwijał się w sposób ewolucyjny i zharmonizowany. Do istniejącej kompozycji architektoniczno-przestrzennej dodawano nowe elementy,
budynki. Por. D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie. Dworzec
Towarowy...
93 1956–1976. XX lat..., s. 46.

a okresowe wyburzenia (1892, 1934–1935) nie przybierały charakteru totalnego. Dzięki temu nawarstwiły się
tu rozmaite rozwiązania architektoniczne i techniczne,
a całość zespołu uzyskała w ciągu ponad stulecia postać
„kolejowego miasteczka” cieszącego oko różnorodnością
rozwiązań architektonicznych i stylistycznych oraz spowitego pióropuszami dymu parowozowego. „Nowe”
przychodziło po II wojnie światowej powoli, początkowo
w sposób bezinwazyjny. Gruntowna modernizacja torowiska wraz z oddaniem do ruchu nowych nastawni
i urządzeń sterowania ruchem została przeprowadzona

Rys. 43. Sytuacja projektowanego parkingu oraz pawilonu PKP przy ul. Bosackiej
na tle dotychczasowej zabudowy, październik 1964 r. Ze zbiorów autora

w latach 1955–195694. W latach 1958–1959, w ramach
elektryfikacji, zainstalowano przy części torów głównych,
różnego typu konstrukcje wsporcze: indywidualne oraz
94 Protokół z oddania do eksploatacji urządzeń bezpieczeństwa po

kapitalnym remoncie w ST. Kr. Główny spisany dn 15 V 56; Stacja
Kraków Gł. Osobowy, plan sytuacyjny, podziałka 1:1000, DOKP
w Krakowie, 1 października 1955, nr Ps-100.
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Rys. 44. Kolorystyka elewacji pawilonu
PKP przy ul. Bosackiej (obiekt ładniej prezentował się na projekcie niż w rzeczywistości), październik 1964 r., ze zbiorów autora

Rys. 45. Poprzedzający rozbiórki plan inwentaryzacyjny zespołu stacji z roku 1969
z projektowanym przebiegiem tunelu
pod torami i „nowej” ul. Pawiej. Na plan
wtórnie naniesione zostały etapy prac rozbiórkowych oraz dla porównania granica
obszaru względnie nie przekształconego
(budynek dworca oraz kolonia mieszkaniowa. Ze zbiorów autora
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grupowe – w tym wieżowe, z charakterystycznymi wysokimi słupami kratownicowymi o kształcie ściętych ostrosłupów, między którymi rozpięto sieć trakcyjną – w krajobraz stacji został wkomponowany nowy element
wizualny.
W roku 1962 trakcję parową w lokomotywowni zastąpiono spalinową, co wiązało się ze stopniową likwidacją zasieków, wyciągów węglowych, żurawi do nawadniania oraz budową nowej infrastruktury – zbiorników
z paliwem, urządzeń do tankowania oraz nowej piaskowni z bramkami do napiaszczania lokomotyw. Zmieniono
przeznaczenie obiektów warsztatowych i magazynowych95. W trakcie tych prac rozebrano już ponad stuletnią wieżę wodną zespołu lokomotywowni prostokątnych. Rozbudowa Nowej Huty na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz zamknięcie dla
ruchu pasażerskiego linii kocmyrzowskiej obsługującej
ten kierunek (1963 r.)96 wymogły intensyfikację połączeń komunikacyjnych z tą dzielnicą. Wobec powyższego, zaistniała potrzeba „otwarcia” się Krakowa Głównego
w kierunku wschodnim – zdecydowano wówczas o budowie pawilonu obsługi podróżnych z dojściem do peronów od strony ul. Bosackiej i Topolowej. W latach
1964–1965 rozebrano pozostałości zasieków węglowych,
tory, warsztaty oraz dwa XIX-wieczne domy mieszkalne
przy ul. Bosackiej (nr 18–20 i 22–24)97. 1 września
1964 r. oddano do użytku przedłużony od peronu 4 tunel pieszy do ul. Bosackiej oraz pętlę tramwajową
Dworzec Wschodni98. Następnie rozpoczęto budowę pa-

wilonu PKP oddanego do użytku w roku 196699. Jest to
sztandarowy przykład pudełkowatego minimalizmu,
w którym brak wartości estetycznych. W porównaniu
z dotychczasową architekturą stacji był to pierwszy agresywny wizualnie element. Obiekt zbudowano na planie
prostokąta z cegły silikatowej z użyciem stali konstrukcyjnej i żelbetu. Ścianę frontową wykonano jako w pełni
przeszkloną, z dwoma parami drzwi. Poziome listwy pod
krawędzią dachu miały akcentować horyzontalną dyspozycję obiektu. Wnętrze podzielono na: obszerny hall kasowy, dyżurkę SOK oraz część gastronomiczną. Toalety
założono na poziomie piwnic. Pozostałą część zabranego
stacji terenu zajęto pod parking dla autobusów PKS i samochodów. Powstała po roku 1966 perspektywa realizacji centrum komunikacyjnego spowodowała nieukończenie inwestycji. Nie wykonano zadaszenia – pergoli
wraz z zegarem oraz dobudowy od strony ul. Bosackiej
(jej budowa wymagałaby wyburzenia domu pod nr 16).
Tandetne wykonanie sprawiło, że pawilon szybko się zestarzał100. 20 lat później podczas realizacji pierwszego
etapu budowy tunelu oraz peronów 4 i 5, pawilon zamknięto dla pasażerów PKP. Obecnie funkcjonują tu
mało wykwintne sklepy z tanią odzieżą i bary typu fast-food z brzydkimi szyldami. Minimalizm architektoniczny okresu małej stabilizacji uwidocznił się także w architekturze zbudowanych w obrębie układu torowego posterunków
rewidentów wagonów „zachód” i „wschód”101. Były to

95 Por. Regulamin techniczny lokomotywowni I kl. w Krakowie. Nr.

99 Rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne wyjścia na ul. Bosacką.

PF 71/34/69, Kraków 9 maja 1969.
96 R. Garbacik, Historia kolei Kraków – Kocmyrzów, Kraków 1997,
s. 47–48.
97 M. Ćwikła, Fragmenty przygotowywanego...; Pawilon dworcowy
Kraków Główny Osobowy, ul. Bosacka. Stan istniejący, skala 1:500,
PKP Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie, nr 1333 – 10B, 15
października 1964.
98 „Dziennik Polski” 1964, nr 217, s. 4. Tunel planowano oddać
do użytku w dniu 1 maja, ale z przyczyn „obiektywnych” nie było
to możliwe.

Kraków Główny. Pawilon dworcowy. PKP Biuro Projektów Kolejowych
w Krakowie nr 1333-10B, 16 listopada 1964; Pawilon dworcowy
Kraków Gł. Osobowy ul. Bosacka. Elewacje, skala 1:100. PKP Biuro
Projektów Kolejowych w Krakowie nr 1775/64, październik 1964.
100 Jego architektonicznym „krewnym” jest budynek dworca
Kraków Płaszów z lat 1965–1967, który dziś również niespecjalnie
wygląda.
101 Kosztorys nr 60165-177 O na wykonanie budynku rewidentów
wagonów „zachód” – stacja Kraków Główny. PKP Biuro Projektów
Kolejowych w Krakowie, 2 grudnia 1961.
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projektów tego zespołu zakładał niszczącą ingerencję w zastaną tkankę zespołu stacji i sąsiadujących dzielnic. Być może obstrukcja
ekonomiczna systemu oraz rodząca się świadomość wartości architektury przełomu XIX
i XX w. częściowo je wyhamowały. Jednak na
ścisłym terenie PKP prace prowadzono bez
oglądania się na wartości historyczne. Poprzedzającą rozpoczęcie wyburzeń inwentaryzację
całości terenu (zabudowy, układ torowego,
urządzeń i instalacji) wykonano w 1969 r.102
W roku 1972 opróżniono halę wachlarzową
przenosząc trakcję spalinową do Płaszowa.
Następnie zniesiono część budynku planując
budowę kotłowni103. Dwa lata później rozebrano resztę hali. W tym czasie rozpoczęto
pierwsze przymiarki do budowy tunelu tramwajowego pod torami104 i sporządzono plan
nowoczesnego układu torowo-peronowego
o zasięgu niemal identycznym z dzisiejszym
(różnicą było jedynie ukształtowanie peronu
1 w typie zbliżonym do peronu 2 i 2A jako
Rys. 46. Wizualizacja „ekstremalnej” wersji
nowego centrum Krakowa z aneksją przyległych terenów Kleparza oraz Wesołej.
Cieniowanie budynków informuje o planowanej wysokości budynków mających
„przerosnąć” wieże starego miasta. Widoczne kontury nowego układu peronów i
dworca. Projekt z 1972 r. Za: http://krakow.
gazeta.pl/krakow/1,97379,6216304,Budowalismy_krakowski_Manhattan.html

obiekty parterowe, nakryte płaskimi dachami i pozbawione dekoracji.
Powstała w 1971 r. Rada Programowa „Kraków 2000”
wśród wielu wymysłów komunistycznej megalomanii,
postawiła sobie ambitne zadanie – realizację Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Każdy z konkursowych
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102 Inwentaryzacja obiektów na st. Kraków Główny Osobowy, skala
1:1000,DOKP w Krakowie, nr. zlecenia 67112/812/69r.

103 Stacja Kraków Główny – kotłownia zastępcza według nowej lo-

kalizacji – bocznica do zasieków węglowych, Skala 1:500. PKP, Biuro
Projektów Kolejowych w Krakowie, nr 72030 – 5C, 26 wrzesień 1972.
104 http://www.psmkms.krakow.pl/remonty/tunel/index.htm, 17.01.
2012.

pół wyspowego105. W projekcie przewidziano znaczne
przesunięcie poza linię ul. Lubicz południowej głowicy
rozjazdowej stacji, co w praktyce oznaczało „wyrok
śmierci” na wiadukt Talowskiego, budynek przy ul. Lubicz nr 10, wieżę wodną i byłe warsztaty. Opcja ta zmieniła się w momencie, kiedy ten wiadukt zaczęto postrzegać jako zabytek inżynierii. Poskutkowało to wpisaniem
go do rejestru zabytków w roku 1977. Nową głowicę
zaplanowano w miejscu dotychczasowej, co nie uratowało zabytkowych warsztatów z 1897 r. przed „obcięciem”
o 1/3 przed rokiem 1984, celem przeprowadzenia torów
do peronu 5106. Mimo tak ambitnych zamierzeń, rozpoczęte w 1974 r. prace nad tunelem i sprzężonymi z nim
peronami, zostały wstrzymane z przyczyn ekonomicznych. Wobec powyższego pozostawiono istniejący układ
torowy, prowadząc przy nim konieczne remonty. Jeszcze
w latach 1968 i 1970–1971 oddano do użytku sygnalizację świetlną odpowiednio przy południowej i północnej
głowicy i jednocześnie dokonano przebudowy rozjazdów
i urządzeń zabezpieczenia ruchu wraz z urządzeniami
w nastawniach KGA i KGB107. W latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, głównie w celach propagandowych,
podejmowano się również tzw. estetyzacji, mającej na
celu uporządkowanie wizualne i odświeżenie dworca
oraz pozostałych rejonów, w których bywali pasażerowie.
Najpoważniejsze prace przeprowadzono w okresie poprzedzającym olimpiadę w Moskwie w roku 1980108.
Smutnym epizodem tego okresu była, podyktowana
względami czysto utylitarnymi, rozbiórka w roku 1979
105 Stacja Kraków. Projektowany układ torowy. PKP, Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie. Pracownia Centrum Komunikacyjnego,
nr 74166-K, lipiec 1974.
106 Kraków, ul. Bosacka 6 – adaptacja pomieszczeń dla użytku drukarni kolejowej. Ekspertyza o stanie technicznym istniejących budynków.
PKP Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie, nr. 77260-2B, 21
września 1978.
107 Telegram służbowy DOKP Kraków nr. 1109 z dnia 18 grudnia
1968; Telegram służbowy DOKP Kraków nr. 108 z dnia 3 lutego 1971.
108 Protokół spisany w dniu 9 maja 1977 w st. Kraków Gł. Osobowy
w sprawie ustalenia zakresu robót estetyzacyjnych i I etapu wystroju

zabytkowego i uznawanego wówczas za dzieło sztuki inżynierskiej, wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej. Obok
niego poprowadzono nowy, dwujezdniowy, łączący przedłużaną Al. Słowackiego z Al. 29 Listopada109.
Prace nad budową tunelu wznowiono w roku 1983,
likwidując stopniowo pozostałości układu torowego na
wschód od starego peronu 4 w rejonie byłej lokomotywowni. Rok później rozebrano 2 zabytkowe domy
z 1910 roku przy ul. Bosackiej (nr 26–28 i 30–32).
W roku 1986 zlikwidowano pętlę tramwajową Dworzec
Wschodni. Zachowane w obrębie zespołu lokomotywowni budynki byłych warsztatów oraz 2 hale prostokątne (motowozownię oraz poniemiecką parowozownię)
eksploatowano aż do „śmierci technicznej” jako zaplecze
warsztatowe). Rozbierano je w latach 1984–1988 w miarę postępów prac przy peronach. W roku 1987 stała już
tylko mocno zdewastowana motowozownia wykorzystywana jako zaplecze Zmechanizowanego Odcinka Robót
Drogowych – dla potrzeb bieżących przebudowano jej
część tylną110. Wraz z halą swych dni dożywały wycofane
z użytku parowozy wykorzystywane jako tzw. grzejki. Jesienią tego roku ukończono zasadniczy zrąb peronów
4 i 5 wraz z torowiskiem i przystąpiono do montażu stalowej konstrukcji zadaszenia wraz z podstawą pod płytę
parkingu. Rozpoczęto także budowę nowej nastawni
dysponującej KG wyposażonej w urządzenia przekaźnikowe. Zgodnie z trendami, jest to budynek bez zaznaczonych cech stylowych, złożony z kilku brył: prostopadłościennej przekaźnikowi i siłowni z wąskimi,
prostokątnymi okienkami, przeszklonego słupa dyspozytury i posadowionej na jego szczycie, nadwieszonej nastawnicowni. Obiekt wraz z tymi peronami, przebudowaną sygnalizacją świetlną i drugim torem szlakowym do
posterunku Kraków Przedmieście na linii do Tunelu,
wnętrz w budynku dworcowym; Pismo DOKP do Działu Budynków
PKP w Krakowie, marzec 1979.
109 Z. Beiersdorf, Stary i Nowy..., s. 62.
110 PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych Kraków, ul.
Bosacka 32, przebudowa hali produkcyjnej, sierpień 1985.
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Rys. 47. Pociąg osobowy do Przemyśla przeciągany do Płaszowa lokomotywą SM42 podczas przełączania napięcia do sieci zasilającej
nowe perony. Z lewej strony wyróżnia się
odrestaurowana część środkowa dworca. Fot.
J. Radziewicz-Winnicki, 19 maja 1990 r.

oddano do użytku w maju 1990 r. (budowę drugiego
toru na tym odcinku planowano już w roku 1969)111.
Jednoczesne ukończenie odcinka tunelu pod torami stacji pozwoliło na kontynuację budowy peronów w kierunku zachodnim. Kolejno wyłączano z użytkowania
i rozbierano perony 4, 3 i 2A. W ich miejsce zbudowano
kolejno perony 3, 2 i 1 uruchamiane w latach 1993,
1994 i 1996112. Rzecz jasna wieloletnie, skomplikowane
logistycznie prace przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu pociągów powodowały spore zawirowania zwłaszcza

111 Telegram służbowy DOKP Kraków nr 237/90 z dnia 24.05.1990;
Projekt techniczny – przebudowa i rozbudowa stacji Kraków Główny.
I etap. PKP Biuro Projektów Kolejowych. Pracownia Linii i Stacji
Kolejowych. Nr 69081IK/350/70, 27 wrzesień 1969.
112 M. Ćwikła, Fragmenty przygotowywanego...; Telegram służbowy
ROS Kraków nr. 1080 z dnia 24.09.1993; Telegram służbowy ROS
Kraków nr 972 z dnia 29.11.1994.
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w momentach przełączania zasilania do nowej
trakcji113. Ostatnim „reliktem” dawnej stacji
był peron 1 użytkowany do jesieni 1993 r.
Nowe perony wyróżniała, uznawana początkowo za nowoczesną, linia stylistyczna z marmurowymi okładzinami i posadzkami oraz
kanciastymi zadaszeniami, obłożonymi malowaną na żółto blachą trapezową. W części
środkowej przechodziły one w halę, której
strop stanowił jednocześnie konstrukcje
wsporczą dla parkingu. Ponad jego płytę wystawały uformowane półłukowo osłony klatek schodowych.
Jeśli chodzi o budynek dworca, to pod koniec lat siedemdziesiątych gwałtownie zmieniło się jego postrzeganie w kontekście prowadzonej inwestycji. Przewidywany jeszcze 10 lat wcześniej
do likwidacji, stał się obiektem zainteresowania służb
konserwatorskich. W latach 1973 i 1981 dokonano analizy, będącego w złym stanie technicznym obiektu114.
Kilka lat później przystąpiono do realizacji rozłożonego
na etapy generalnego remontu, tak aby nie wyłączać budynku z użytkowania. W międzyczasie (lipiec 1986 r.)
wpisano go do rejestru zabytków. Jako pierwszą, w roku
1984, remontem objęto część środkową („A”) z hallem
południowym i kasowym. W roku 1989 przystąpiono do
generalnego remontu części południowej dworca („C”)
a od jesieni roku następnego pracami objęto część północną budynku („B”) 115. Prace wiązały się z całkowitą
likwidacją wystroju ukształtowanego w toku międzywoj113 Miłośnicy kolei mieli wtedy niepowtarzalną okazję ujrzeć
przeciąganie składów na odcinku Kraków Główny – Kraków
Płaszów przy użyciu trakcji spalinowej. Pasażerowie bynajmniej nie
byli tym faktem ukontentowani.
114 Analiza wytrzymałości stropów w budynku dworca głównego PKP
w Krakowie. Kraków, czerwiec – grudzień 1973; L. Sulerzyska, dz.
cyt., s. 29–32.
115 Projekt techniczny. Remont budynku dworca. PKP. Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”, Kraków, styczeń 1990.

nia i lat późniejszych. Osuszono mury, wymieniono stropy, konstrukcję dachu, schody i wszystkie instalacje.
Usunięto lastrikowe wylewki, granitowe okładziny, balustrady i żyrandole. Zainstalowano windy towarowe.
W toku sfinalizowanych w roku 1995 prac zaproponowano postmodernistyczny wystrój, w nikłym stopniu
nawiązujący do wnętrz ukształtowanych po roku 1892116.
Widoczne było to zwłaszcza w nowej dekoracji ścian, kamiennych i drewnianych elementach hallu kasowego czy
wystroju części restauracyjnej wraz z antresolą. Niepowe116 W. Komorowski, E. Grochowska, Stacja Kraków Główny Osobowy..., s. 44.

Rys. 48. Wspomnienie innego świata.
Stacja Kraków Osobowy jako „kolejowe
miasteczko” wizualnie i gabarytowo zintegrowane z miastem. Rok 1919. Ze zbiorów
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
nr. inw. 285/IX

towaną stratą była likwidacja trzyczęściowych dekoracji
socrealistycznych z 1954 r. w hallu głównym, w okresie,
kiedy dzieła tego okresu miały już status zabytków117.
Uciążliwość remontu przełomu lat osiemdziesiątych
117 Na szczęście zachowały się projekty tych dekoracji,
przechowywane w Centrum Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
– Nowej Hucie.
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Rys. 49. W 2010 r. rozpoczęto kolejną
modernizację ukończonego zaledwie 13
lat wcześniej układu peronowego – za ile
lat będzie następna? Widok z wieżyczki na
dachu budynku przy ul. Lubicz 10 w kierunku północnym. Fot. autor, 22 sierpnia
2011 r.

i dziewięćdziesiątych odczuwalna była zarówno dla pasażerów jak i użytkowników Placu Dworcowego, którego
sporą część ogrodzono likwidując postoje taksówek,
MPK i innych przewoźników. Dla korzystających
z dworca widomym znakiem końca długiego remontu
było usunięcie parkanów i odnowienie fasad, które
w roku 1995 ponownie zalśniły malowanym na biało
i żółto neobarokowym, wytwornym detalem. W roku
1995 przebudowano ciąg pieszy od strony dworca, likwidując (zbyt pochopnie) pochodzące z 1935 r. zadaszenie
146 Dominik Lulewicz

przy dawnej krawędzi peronu 2 i budując nowe o historyzującym kształcie, wsparte na parach kolumn, prowadzące od dworca do wylotu tunelu pod peronami118.
Ukoronowaniem zakończonego generalnego remontu
dworca oraz budowy nowych peronów, było oddanie
w roku 1997 do użytku podziemnej hali kasowej z pochylnią zejściową od strony dworca oraz windami obsługującymi perony i parking. Jeśli chodzi o nowe perony,
to czas nie obszedł się z nimi łaskawie. Niekonserwowane, wykonane z niezbyt dobrych jakościowo materiałów
i często po prostu niedokładnie sprzątane, po kilku latach wyglądały mało estetycznie. To przygnębiające wrażenie potęgował zamierający od drugiej połowy lat dzie118 Centrum komunikacyjne miasta Krakowa, stacja Kraków Główny
Osobowy, faza III, Agencja Centrum, spółka z o.o. Kraków, październik
1995.

więćdziesiątych ruch pociągów. Okazją do poprawy ich
wyglądu stały się rozpoczęte w roku 2010 i mające zakończyć się wiosną roku 2012 prace, w trakcie których
przewidziano „lifting” peronów oraz pełną przebudowę
podziemnego hallu. Docelowo ma się tu znajdować, zintegrowane z komunikacją miejską, nowoczesne centrum
obsługi podróżnych119.
Jeśli chodzi o rejon na północ od dworca (od nieistniejącego dworca PKS, w stronę warsztatów wagonowni), to po roku 1969 przystąpiono do jego „ucywilizowa119 http://krakownowyglowny.pl/, 14.01.2011. Oczywiście należy
założyć że terminy realizacji pewnych etapów prac mogą ulec
przesunięciu, co w historii krakowskiej stacji już się zdarzało.

Rys. 50, 51. Pierwszy stojący odważnie
w cieniu wieży, drugi okaleczony i ukryty
wśród wagonów – ostatni tutejsi świadkowie pisanej parą poezji żelaznych szlaków.
Dwa ostatnie żurawie do wodowania parowozów na stacji Kraków zlikwidowane
w latach 1984 i 1994. Fot 50, P. Terczyński, 1984 r. Fot 51, J. Szkolnicki, 1992 r.

nia”. Zlikwidowano pamiętające wojnę baraki warsztatowe
i mieszkalne, a w ich miejscu zbudowano objazd od Placu
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Dworcowego do ul. Pawiej dookoła przychodni PKP. Jednocześnie, w latach 1974–1975 przebudowano wyjście
do miasta z peronów 1 i 2A. Do historycznego budynku
ekspedycji Dworca Zachodniego dobudowano mało elegancką stalową wiatę, a w przyległym pomieszczeniu zorganizowano poczekalnię. Przy podjeździe zorganizowano
postój taksówek oraz autobusów miejskich z analogicznym stylistycznie zadaszeniem120. „Wojenna” kotłownia
na terenie byłych warsztatów zniknęła ponad 10 lat później. Całość torów postojowych dla wagonów pasażerskich rozebrano w roku 1994, po likwidacji wagonowni
i przeniesieniu stacji postojowej na stację Kraków Główny Zachód (byłą zachodnią część dworca towarowego) –
co ciekawe budowę tej stacji rozpoczęto już w roku 1974,
razem z budową nowego układu peronowego121. Poniemiecka, modernistyczna nastawnia, nigdy nie pełniąca
swej docelowej funkcji, zniekształcona przebudowami
w latach sześćdziesiątych (dobudowa garażu dla drezyn
oraz wieżyczki z balkonem i anteną) pełniła funkcję odcinka radiołączności kolejowej. Rozebrano ją pod koniec
2003 r. wraz z dawnymi magazynami: frachtowym oraz
przesyłek ekspresowych. Były to ostatnie zabytkowe budynki na tym terenie, które w ostatnich latach XX w.
prezentowały się w stanie opłakanym. Wiosną 2004 r.
rozbiórki objęły tereny bliżej budynku dworca – budynek poczty wraz z magazynem celnym; dworzec PKS
i przychodnię kolejową (tych budynków nikt nie żałował, gdyż ich sposób utrzymania pozostawiał sporo do
życzenia). W pełni oczyszczony obszar między torowiskiem stacji, a ul. Pawią i Warszawską został przeznaczony pod budowę wylotów tuneli oraz centrum handlowego i hoteli. W latach 2004–2006 sfinalizowano w tym
miejscu budowę tunelu tramwajowego wraz z wlotem
120 Kraków Główny – adaptacja wiaty przy wyjściu na ul. Dworcową.

PKP Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie, nr. 73225-1B, luty
1974.
121 St. Kraków Towarowy – budowa dróg dla potrzeb stacji postojowej i wagonowni. PKP, Biuro Projektów Kolejowych w Krakowie,
nr 72030-20K, 24 czerwiec 1974.
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przy zabudowaniach politechniki. W roku 2007 ukończono tunel drogowy. W tym samym czasie trwała, zakończona w 2006 r. budowa Galerii Krakowskiej, której
kreacja architektoniczna stanowi agresywny i kiczowaty
wtręt pomiędzy historyczną zabudowę Kleparza, a dworzec. Na dodatkową naganę zasługuje również to, że
obiekt ten fasadą wschodnią nie jest w żaden sposób zintegrowany architektonicznie z terenem stacji. W roku
2006 uporządkowano plac przy dworcu, z którego ostatecznie usunięto ruch kołowy, nadając mu imię Jana Nowaka Jeziorańskiego.
W najmniejszym stopniu przekształceniom oparł się
zespół zabudowy przy ul. Lubicz i Bosackiej. Chociaż tu
należy wymienić straty w postaci wspomnianych wyburzeń domów w jego północnej części czy dobudowy wieżyczki z anteną dla potrzeb SOK na dachu budynku przy
ul. Lubicz 10. Obecnie zaczęły zachodzić także niekorzystne zmiany w postaci nieprzemyślanych estetycznie
remontów. Podczas tych prac wykorzystuje się najtańsze
materiały: stolarkę okienną i drzwiową z PCV oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej.
Podsumowanie
Stacja Kraków Główny Osobowy stanowiła unikatowy przykład świadomie kształtowanej architektury zespolonej z infrastrukturą transportową i inżynieryjną.
Architektury, której realizacja zakładała (oprócz rzecz jasna funkcjonalności) tworzenie budowli i urządzeń intencjonalnie kształtowanych w celu wywołania zachwytu
nad ich pięknem. Była to zasada, której przestrzegano
wszędzie gdzie docierały żelazne szlaki. Krakowska stacja
(i nie tylko ta jedna) była tego znakomitym przykładem.
Budynki z XIX i początku XX w. lokowały się w kanonach wyważonej i modnej w danym czasie architektury
historyzującej. Obiekty międzywojenne z kolei kształtowano rozsądnie, aby w sposób nieinwazyjny stapiały się
z resztą, będąc jednocześnie użytecznymi. Budowle czasu

okupacji niemieckiej budowano nowocześnie i niezwykle starannie, a okresu stalinizmu z wykorzystaniem tradycyjnych zapożyczeń stylistycznych. Dopiero lata sześćdziesiąte wprowadziły nijakość, a dzieła poprzednich
dziesięcioleci zostały skazane na unicestwienie do czego
walnie przyczyniła się rozpoczęta budowa centrum komunikacyjnego. Prawie nikt nie stanął w obronie tego co
znikało. Nikomu też nie przyszło na myśl, że spora część
burzonych obiektów mogła zostać z powodzeniem wykorzystana do nowych potrzeb. Redukcja zróżnicowanej
funkcjonalnie stacji krakowskiej wyłącznie do obsługi
ruchu pasażerskiego sprawiła, że stały się one niepotrzebne, co w praktyce oznaczało dla nich „wyrok śmierci”,
będący jednocześnie zaprzepaszczoną szansą na ich ponowne wykorzystanie.
Dużo oryginalniej wyglądałoby centrum handlowe
zaaranżowane w zrewitalizowanym zespole magazynowym niż w tym co zbudowano. Gdyby projekt był przemyślany to układ nowych peronów mógłby współegzystować razem z zachowaną choćby częścią zespołu
lokomotywowni, gdzie krakowska DOKP lub lokalni
pasjonaci kolei mogliby z dumą prezentować korzystającym z dworca turystom zabytkowe parowozy, urządzenia
sygnalizacyjne czy inne pamiątki. Dawny wiadukt w ul.
Warszawskiej mógłby dziś być urokliwą kładką dla pieszych separującą ich od hałaśliwego ruchu samochodowego na Al. Słowackiego. Niestety, „antyszpiegowska”
blokada informacyjna wprowadzona przez państwo
i PKP oraz hurra optymizm lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wobec wszystkiego co było nowe (w rzeczywistości nim nie było; PRL jak każdy „demolud” był zapóźniony technicznie), sprawiły że w opinii szarego
obywatela kolej miała być wyłącznie użyteczna a nie
piękna. Po prostu mało kto wiedział (lub nie mógł wiedzieć) co kryje się za ogrodzeniem ozdobionym tabliczką
z napisem „Teren PKP – zakaz fotografowania”.
Z zespołu krakowskiej stacji do dziś zachowało się
około 1/3 pierwotnego stanu w jego południowej części.

Po roku 2004 w nieestetyczny sposób zdominowała go
Galeria Krakowska. Mimo to wciąż elegancko i wytwornie prezentują się: gmach dworca, wzorcowo odnowiony
wiadukt Talowskiego i względnie dobrze utrzymana zabudowa kolonii mieszkaniowej przy ul. Lubicz i Bosackiej. Po reszcie obiektów pozostało już tylko coraz odleglejsze wspomnienie, którego nie powinno się (zwłaszcza
w Krakowie!) zacierać.
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