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WSTĘP

Pomysł budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce pojawił się 
już w 1834 roku, ale dopiero w 1848 roku uruchomiono Ko-
lej Warszawsko-Wiedeńską. W roku 1862 powstała Kolej Pe-
tersburska, pierwsza na prawym brzegi Wisły, a w 1867 roku 
– Kolej Terespolska z Warszawy przez Siedlce do Brześcia – 
obie szerokotorowe. Istniały więc w Warszawie trzy dworce 
kolejowe, które nie miały połączenia ze sobą.

Aby temu zaradzić zbudowano most kolejowy oraz linię 
obwodową (1875 r.), która połączyła Dworzec Wiedeński z li-
niami po praskiej stronie. Dopiero w tym momencie Warsza-
wa stała się węzłem kolejowym.

Wybudowano jeszcze szerokotorowe linie: kaliską i nad-
wiślańską (z Modlina do Dęblina) Na przełomie XIX i XX wie-
ku Warszawa, otoczona z wielu stron terenami wyłączonymi 
spod zabudowy, należała do najbardziej zagęszczonych miast 
w Europie. Poza granicami miasta powstawały nowe osiedla, 
których dalszy rozwój i włączenie do istniejącej zabudowy 
miejskiej wymagał uruchomienia szybkiej komunikacji pod-
miejskiej. Z czasem sieć komunikacyjną uzupełniono kolejkami 
dojazdowymi (marecką, jabłonowską, wilanowską i grójecką). 

W czasie I wojny światowej obiekty kolejowe w rejonie 
Warszawy bardzo ucierpiały, najpierw na skutek ewakuacji 
armii rosyjskiej, później przez zajęcie terenów przez Niem-
ców, które spowodowało szybką, acz prowizoryczną napra-
wę szlaków oraz przekucie torów na tzw. normalną szero-
kość1, w celu umożliwienia przerzutu wojsk i zaopatrzenia 
oraz wywozu ogromnych ilości drewna.

W 1918 roku odrodziło się niepodległe państwo i polskie 
władze przejęły zarządzanie kolejami (ryc. 1). Rozpoczął się 
proces odbudowy i scalania sieci kolejowej. O ile nie istniał 
problem normalizowania szerokości torów, to stan technicz-
ny szlaków był bardzo zły. Należało też zbudować kilka no-
wych odcinków, ponieważ stare szlaki zostały przecięte no-
wymi granicami państwowymi.

Plany elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego 
(WKW) powstawały jeszcze przed uzyskaniem niepodległo-
ści. Jednak dopiero po 1918 roku działania nabrały tempa. 

1 W 1917 roku normalna szerokość toru sięgała aż pod Dyneburg, Mińsk 
Białoruski i pod Winnicę na Ukrainie.

Powstanie długofalowego projektu modernizacji WKW
W 1918 roku prof. Roman Podoski przedstawił projekt elek-
tryfikacji kolei. Zaproponował zelektryfikować węzeł war-
szawski oraz trzy magistrale: z Warszawy do Krakowa i Kato-
wic, z Warszawy do Poznania i z Krakowa przez Przemyśl do 
Lwowa. Z inicjatywy inż. Juliana Eberhardta powołano Komi-
sję do Spraw Przebudowy WKW. Przewodniczącym Komisji 
został prof. Aleksander Wasiutyński2.

W dniu 19 lipca 1919 roku Sejm RP uchwala ustawę o prze-
budowie i elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego3 na 
podstawie projektu opracowanego w latach 1913–1914 przez 
zespół w składzie: prof. A. Wasiutyński, inż. A. Świętochowski, 
inż. J. Eberhardt.

Utworzono Międzyministerialną Komisję dla studiów 
nad elektryfikacją kolei głównych w Polsce oraz komisję Mi-
nisterstwa Kolei do spraw przebudowy Węzła Kolejowego 
Warszawskiego. Gdy przyszedł wielki kryzys, prace nad elek-
tryfikacją wcale nie zwolniły, zmienił się tylko ich charakter. 
Dzięki temu, że brak było funduszy na inwestycje, bardzo do-
kładnie przeanalizowano stronę teoretyczną.

W 1928 roku został przyjęty harmonogram robót na lata 
1928–1931 (ryc. 2). Przewidywał zelektryfikowanie około 
400 km linii kolejowych w trzech etapach:
●  elektryfikacja ruchu podmiejskiego z Warszawy do 

Otwocka, Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego,
● elektryfikacja pozostałych linii podmiejskich,
● dalsza rozbudowa i elektryfikacja całego węzła.

Większość działań związanych z planami i realizacją prze-
budowy oraz elektryfikacji możemy prześledzić dzięki zacho-
wanemu w Archiwum Państwowym w Warszawie (APW) 
archiwum Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego (BE WKW).

Zespół dokumentów nr 607 — archiwum Biura Elektry-
fikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego (dalej: BE WKW) 
w 1939 roku został zagrabiony przez ZSRR. W 1967 roku 

2 Przelaskowski 1971: 203.
3 Plan przewidywał, że fragmenty linii średnicowych przebiegających przez 

centrum Warszawy będą poprowadzone w tunelach, a linie na przedmie-
ściach, włącznie z wewnętrzną linią obwodową, zostaną poprowadzone 
w wykopach, tak aby w miarę rozwoju miasta, po przykryciu w naturalny 
sposób stały się odcinkami metra.

Ryszard Rybarczyk

Przedwojenna elektryfikacja warszawskich 
linii podmiejskich (na podstawie dokumentów 

z Archiwum Biura Elektryfikacji  
Węzła Kolejowego Warszawskiego)

39–59
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część zbioru została rewindykowana. W latach 1975–1976 
akta uporządkował i sporządził ich inwentarz Jędrzej 
Świerzewski. Po raz pierwszy autor oglądał ten zbiór 
w 2006 roku, kiedy to dokumenty były jeszcze w teczkach 
opatrzonych rosyjskimi opisami. Z metryczek poszczegól-
nych teczek wynika, że autor był pierwszą osobą, która po 
sporządzeniu inwentarza zapoznała się z tymi dokumenta-
mi. Wcześniej dostęp do archiwum BE WKW był utrudnio-
ny, bo o ile katalog znajduje się w Archiwum Państwowym 
w Warszawie, to same archiwalia były przechowywane 
w magazynach w Nidzicy. Obecnie zespół przechowywany 
jest w archiwum w Milanówku. Zatytułowany jest Polskie 
Koleje Państwowe Biuro Elektryfikacji Węzła Kolejowe-
go Warszawskiego /1929–1934/ 1935–1939. Archiwum 
BE WKW zawiera 496 jednostek archiwalnych (5 mb), co 
stanowi około 20% pierwotnej wielkości zbioru. Składa się 
z następujących części:
1. Wstęp
2. Inwentarz

Część I
 –   Akta Kierownictwa Elektryfikacji Węzła Kolejowego  

Warszawskiego (sygn. 1–71)
 –   Kancelaria (sygn. 1–32)
 –   Plany, projekty, schematy, rysunki techniczne (sygn.  

33–71)
Część II

 –   Akta Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego (sygn. 72–496)

 –   Dział ogólny (sygn. 72–210)

 –   referat I (rachunkowy) (sygn. 72–134)
 –   referat II (świadczeń) (sygn. 135–177)
 –   referat III (umowy i kontrola cen) (sygn. 178–182)
 –   kancelaria (sygn. 183–210)
 –   Dział Taboru i Ruchu (sygn. 211)

 –   referat I (konstrukcyjny) (sygn. 211–228)
 –   referat II (szkolenia) (sygn. 229–233)
 –   referat III (ruchu) (sygn. 234–235)
 –   referat IV (warsztatowo-remizowy)  

(sygn. 236–240)
 –   referat V i VI (podstacji prądu zmienne-

go i prądu stałego) (sygn. 241–265)
 –   referat VII (podstacji, statystyki i ruchu)  

(sygn. 266–267)
 –   Dział Sieci (sygn. 268–317)
 –   Dział Projektów i Studiów (sygn. 318–322)

 –   referaty projektów elektrotrakcyjnych, 
nietrakcyjnych, organizacyjnych i studiów 
eksploatacyjnych (sygn. 318–322)

Część III
 –   Plany, projekty, schematy, rysunki techniczne, oblicze-

nia statyczne (sygn. 323–496)
 –   Stacje i tory (sygn. 323–378)
 –   Sieć (sygn. 379–405)
 –   Słupy, bramki, skrzyżowania (sygn. 406–496).

Archiwalia te dostarczają wielu cennych informacji do-
tyczących przygotowania i przeprowadzenia elektryfikacji, 
w zdecydowanej większości nigdzie wcześniej nie publi-

Ryc. 1.  Węzeł Kolejowy Warszawski 
w 1918 roku (opracował 
R. Rybarczyk)

Fig. 1.   Warsaw Railway Junction in 
1918 (by R. Rybarczyk)
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Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii podmiejskich

kowanych4. Wynika z nich, że najpierw zbierano bardzo 
dokładne dane, wysyłano za granicę delegacje, które pod-
glądały rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane 
przez najlepszych w dziedzinie elektryfikacji kolei. Później, 
po wnikliwej analizie podejmowano decyzje. Dzięki temu, 
wybrany wówczas nowatorski sposób elektryfikacji przy po-
mocy prądu stałego o napięciu 3000 V jest stosowany do 
dnia dzisiejszego.

Bardzo ciekawa jest też część zbiorów APW, która obej-
muje dokumenty dotyczące wyboru oferty. Dysponujący ol-
brzymim autorytetem prof. Roman Podoski przekonał osoby 
decyzyjne w Ministerstwie Komunikacji, że trzeba bardzo 
dokładnie wszystko zaplanować oraz przy wyborze nie kie-
rować się tylko ceną zakupu, ale trwałością i sprawnością 
oferowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 
Efektem tego było wybranie oferty dwóch angielskich firm: 
The English Electric Co. Limited oraz Metropolitan Vickers 
Co., które zaproponowały najlepsze ówcześnie urządzenia za 
rozsądną cenę i na dobrych warunkach kredytowych.

Z dokumentów wynika też, że I etap elektryfikacji, przypa-
dający na lata 1933–1937, przeprowadzono przy silnym opo-
rze środowiska kolejarzy, począwszy od lekceważenia decyzji 
BE WKW do stwarzania problemów z zamówieniami taboru 
włącznie.

W archiwum znajdziemy też dokumenty, które potwier-
dzają olbrzymią władzę wojska w II RP. Władze wojskowe 
decydowały o wszystkim, co dotyczyło sfery gospodarczej. 
Utrudniały prowadzenie dokumentacji, w tym głównie foto-
graficznej, zasłaniając się wszędzie, doprowadzoną do granic 
absurdu, tajemnicą wojskową. W efekcie różnych działań 
władze wojskowe przyczyniły się do groźnych dla całego 
procesu elektryfikacji problemów z dostawami energii elek-
trycznej dla WKW.

Bardzo ciekawa jest też część archiwum zawierająca kore-
spondencję dotyczącą „czarnej listy” nierzetelnych dostaw-
ców. Ministerstwo Komunikacji bardzo dokładnie pilnowało, 
aby takie firmy nie mogły brać udziału w dostawach dla ja-
kichkolwiek sektorów państwowego transportu.

Dokumenty dotyczące II etapu elektryfikacji, który miał 
miejsce w latach 1937–1939, obejmują zapisy dotyczące 
próby samodzielnej przebudowy małych fragmentów sie-
ci przez PKP, decyzje o zakazie samodzielnych negocjacji 
w sprawie dalszych etapów oraz informacje o planowanym 
udziale Szwecji, która do tej pory była postrzegana tylko jako 
powojenny dostawca aparatury elektrycznej i Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych (dalej: EZT)5 EW-54.

W zespole 607 są też informacje na temat infrastruktury, 
taboru, wypadków oraz bardzo późnego rozpoczęcia przez 

4 Są wśród nich, np. plany mobilizacyjne i dyspozycje dla Radcy Finanso-
wego Ambasady RP w Londynie w sprawie negocjacji na temat dalszej 
elektryfikacji WKW, opatrzone pieczątkami „TAJNE”. 

5 Oryginalnie w dokumentach najczęściej występuje nazwa „wagon motoro-
wy”, ale ze względu na brak ówcześnie jednoznacznych i jednolitych nazw 
dla tego typu taboru, będę używał obecnie powszechnie stosowanego 
określenia „Elektryczny Zespół Trakcyjny” (EZT) lub „jednostka”. Ówczesne 
problemy z nazewnictwem były na tyle duże, że zdarzało się umieszcze-
nie innej nazwy w tzw. metryczce rysunku i innej w opisie na tym samym 
rysunku. Np. na jednym z rysunków konstrukcyjnych w tabelce jest okre-

PKP przygotowań do wojny. Cezurą czasową zbioru doku-
mentów jest wybuch wojny oraz informacja o wprowadzeniu 
wojennego rozkładu jazdy.

PRZEBUDOWA WĘZŁA KOLEJOWEGO 
WARSZAWSKIEGO

Przebudowę WKW rozpoczęto od wybudowania tymczaso-
wego Dworca Głównego przy ul. Chmielnej. Dworzec typu 
czołowego miał 12 torów i został oddany do użytku 20 kwiet-
nia 1920 roku. 

Budowa linii średnicowej  
i drugiego mostu kolejowego
Projekt mostu, wiaduktu, nasypu i tunelu (długości 1167,5 m, 
szerokości 8,84 i wysokości 5,5 m)6 wykonał inż. Aleksander 
Pstrokoński. Budowę rozpoczęto w 1923 roku od wyburzenia 
Dworca Wiedeńskiego (ryc. 3) i wykonania wielkiego wykopu 
na miejscu dworca i placu przed nim. W ten sposób udało się 
zachować większość torów i utrzymać działanie stacji.

Tunel dla dwutorowej linii poprowadzono pod południo-
wym fragmentem Al. Jerozolimskich. Wybudowano go bar-
dzo płytko, od wierzchu stropu do nawierzchni jezdni było 
ok. 1 m. Na wysokości ul. Nowy Świat, tunel lekko skręcał 
na północ i kończył się na wysokości północnego fragmentu 
przyczółka wiaduktu Poniatowskiego. W celu umożliwienia 
wyjścia tunelu w tym miejscu, rozebrano tę część przyczółka 
pozostawiając tylko wieżę7.

ślenie „jednostka elektryczna”, natomiast w opisie instalacji zamieszczonej 
na tym rysunku jest „elektrowagon” (APW sygn. 229, k. 36), na jednym 
z kolejnych rysunków jest to już „wagon motorowy” (APW sygn. 229, k. 38).

6 Obecnie tunel ciągnie się od stacji Powiśle do ul. Żelaznej i ma 2100 m 
długości.

7 W takim kształcie ten fragment przyczółka zachował się do dnia dzisiej-
szego.

Ryc. 2.  Projekt Warszawskiego Węzła Kolejowego z 1928 roku (źródło: 
„Architektura i Budownictwo” nr 11, 1928: 421) 

Fig. 2.  Warsaw Railway Junction project in 1928 (after: “Architektura 
i Budownictwo” nr 11, 1928: 421) 
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Ryc. 5.  Most kolejowy linii średnicowej. Widok od strony północno-za-
chodniej. Na fotografii bardzo dobrze widać, że zarówno filary jak 
i nasyp przy przyczółkach mostu, były od razu przygotowane pod 
budowę torów dalekobieżnych (Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
sygn. 1-G-3534-1)

Fig. 5.  A main railway line bridge. View from the north-west. We can 
see that pillars as well as a bridgeheads embankment had been 
prepared for two another track ways to separate a long-distance 
and suburban traffic in future (National Digital Archives sygn. 
1-G-3534-1)

Dalej, aż do ul. Czerwonego Krzyża, linia biegła na nasypie, 
następnie po murowanym wiadukcie (ryc. 4) do Wybrzeża 
Kościuszkowskiego8, gdzie był nasyp ziemny z dwoma prze-
jazdami nad ulicami oraz przyczółek mostowy.

Bardzo ważnym elementem linii średnicowej był nowy 
most kolejowy poprowadzony przez Wisłę (ryc. 5). Był to pię-
cioprzęsłowy most stalowy o długości 445 metrów, oparty 
na kamiennych filarach. Zbudowano go w latach 1921–1931.

Budowa Dworca Głównego
W 1928 roku przyjęty został do realizacji projekt Dworca 
Głównego, autorstwa Czesława Przybylskiego i Andrzeja 
Pszenickiego (ryc. 6). Miał to być podziemny dworzec prze-
lotowy z 12 torami peronowymi i budynkiem dworcowym 
położonym nad nimi. Na początek planowano zbudowanie 
ośmiu torów, pozostałe cztery tory miały być wykonane póź-
niej. Dla ułatwienia ruchu podróżnych, dworzec miał być po-
dzielony na część podmiejską i dalekobieżną oraz mieć dla 
nich po 16 kas biletowych9. Teren dworca miał być ograniczo-
ny Al. Jerozolimskimi oraz ulicami: Marszałkowską, Chmielną 
i przedłużeniem Chałubińskiego. Śródmieście Warszawy sta-
ło się wielkim placem budowy.

Budowę Dworca rozpoczęto w 1932 roku. Harmonogra-
my robót bardzo precyzyjnie określały kolejność i termin 
wykonania robót. Zaplanowano, np. że oświetlenie dworca 
miało być uruchomione do 15 maja, a zegary na peronach do 
31 sierpnia 1936 roku10.

Otwarcie linii średnicowej
Dnia 2 września 1933 roku oddano do użytku tunel i nastą-
piło uroczyste otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Od 8 
października 1933 roku na linii średnicowej wprowadzono 
wahadłowy ruch pociągów podmiejskich, które tak samo 
jak i ruch dalekobieżny był obsługiwany przez parowozy 
(ryc. 7). Po otwarciu linii średnicowej wprowadzono zasa-
dę, że jeżeli to tylko możliwe, pociągi aby odciążyć komu-
nikację miejską, mają przejeżdżać przez Dworzec Główny, 
czyli przez całą Warszawę. Pociągi jadące na wschód ru-
szały z Dworca Zachodniego, a jadące na zachód z Dworca 
Wschodniego11.

PRZYGOTOWANIA DO ELEKTRYFIKACJI

Wybór systemu trakcyjnego
Dynamiczny rozwój kolei i wejście linii do centrów miast, 
spowodowało potrzebę zmiany uciążliwej trakcji parowej. 
W związku z tym, od początków lat osiemdziesiątych XIX 
wieku12, w większych miastach europejskich zaczęto wpro-

8 Wiadukt niestety nie zachował się do naszych czasów.
9 Wołkanowski 1931: 79-80.
10 Harmonogram DOKP; APW sygn. 336, k. 24.
11 Zasada ta jest stosowana w Warszawie do dnia dzisiejszego.
12 Pierwszym miastem, które zastosowało trakcję elektryczną był Berlin, 

w którym od 1881 roku zaczęły jeździć tramwaje elektryczne. W 1882 
roku w Paryżu rozpoczęły kursowanie trolejbusy, a w 1890 roku lon-
dyńskie metro przeszło z trakcji parowej na elektryczną. Od tego czasu 
wszystkie nowe koleje podziemne były od razu projektowane do trakcji 
elektrycznej; Budapeszt w 1896 r., Paryż w 1900 r., Berlin w 1902 r.

Ryc.  3.  Budowa linii średnicowej. Rozbiórka Dworca Wiedeńskiego 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3157-1)

Fig. 3.  Construction of Warsaw main railway line. Demolition of 
Wiedeński Station (National Digital Archives sygn. 1-G-3157-1)

Ryc.  4. Wiadukt linii średnicowej (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 
1-G-3168)

Fig. 4.  Viaduct of Warsaw main railway line (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3168)
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wadzać trakcję elektryczną w przewozach aglomeracyjnych. 
Jednak ówczesny stan techniki ograniczał stosowane napię-
cia trakcji elektrycznej do 500–600 V w przypadku linii tram-
wajowych oraz do 700–800 V na liniach metra.

Prowadzone na przełomie XIX i XX wieku intensywne ba-
dania systemów trakcji, doprowadziły do określenia dwóch 
najbardziej ekonomicznych systemów zasilania: prądem sta-
łym o stosunkowo niskim napięciu (700–800 V) lub prądem 
przemiennym o dużym napięciu (3000–3500 V). Jednak oba 
posiadały znaczące ograniczenia: w pierwszym przypadku 
ograniczone do 120–150 kW moce silników, w drugim ogra-
niczenia częstotliwości prądu do 16 2/3 Hz oraz zasilanie 
z osobnych elektrowni i sieci przesyłowych.

W latach 1920–1935 w wyniku intensywnych badań 
nad lepszymi systemami trakcji, równocześnie w USA i we 
Włoszech uznano za najbardziej perspektywiczny system 
prądu stałego o napięciu 3 kV. W 1924 roku koleje włoskie 
rozpoczęły zamianę dotychczasowego systemu trójfazowe-
go prądu przemiennego o napięciu 3,6 kV i częstotliwości 
16 2/3 Hz13 na system prądu stałego o napięciu 3 kV.

W 1921 roku po przeprowadzeniu wnikliwych analiz 
i porównaniu ewentualnych kosztów, Komisja Międzymini-
sterialna podjęła decyzję o elektryfikacji PKP. Ustalono, że 
będzie to system prądu stałego o napięciu 3 kV, przy zasila-
niu sieci trakcyjnej z podstacji wyposażonych w prostowniki 
rtęciowe14. Była to bardzo odważna decyzja, ponieważ był to 
system mało rozpowszechniony i na dodatek będący wów-
czas jeszcze w trakcie prób. Jednak zastosowanie napięcia 
3 kV miało wtedy same zalety: umożliwiło, bez stosowania 
bardzo dużego przekroju przewodów, stosunkowo rzadkie 
rozmieszczenie podstacji15. Dodatkowym atutem takiego 
wyboru była możliwość pobierania energii w postaci prądu 
trójfazowego z istniejących elektrowni16.

13 System trójfazowego prądu przemiennego był stosowany tylko w północ-
nej części Włoch, wymagał on dwuprzewodowej sieci jezdnej, a całkowita 
jego likwidacja nastąpiła dopiero w 1978 roku; Frontczak 1996: 12.

14 Braun 1977: 248.
15 Podstacje miały być rozmieszczone w odległościach około 20 km od siebie.
16 Wady tego systemu trakcji wyszły na jaw dopiero w latach 70. XX w., kiedy 

Analiza potrzeb WKW oraz możliwości technicznych 
i finansowych PKP
W 1926 roku ze względów finansowych nastąpił zastój prac, 
co dało czas na dokładne przeanalizowanie potrzeb i moż-
liwości elektryfikacji węzła. Te analizy wykazały, że całko-
wicie nieopłacalne jest elektryfikowanie tylko linii średni-
cowej, trzeba doprowadzić trakcję elektryczną co najmniej 
do najbliższych parowozowni, czyli w promieniu minimum 
40–50 km od Warszawy, to jest do Piotrkowa Trybunalskie-
go, Łowicza, Modlina, Białegostoku, Siedlec oraz do Radomia 
(po zbudowaniu połączenia)17.

W 1928 roku został przyjęty harmonogram robót na lata 
1928–1931. Podjęcie decyzji wymusiła sytuacja na kolejach 
dojazdowych, które przekraczały wszelkie planowane wskaź-
niki przewozu pasażerów18. Pracami studyjnymi zajmował się 
Departament Projektów i Studiów PKP oraz Komisja Eksper-
tów przy Ministerstwie Komunikacji. Ciało to postanowiło, 
że należy zapoznać się z osiągnięciami i rozwiązaniami zasto-
sowanymi w tej dziedzinie w rozwiniętych krajach Europy, 
takich jak Szwajcaria19, Niemcy, Anglia, Francja i Włochy. Do 
tych państw zostały wysłane delegacje składające się z wyso-
kiej klasy specjalistów.

okazało się, że system ogranicza prędkość pociągów do ok. 200 km/h, co 
akurat w przypadku transportu aglomeracyjnego nawet dzisiaj nie stano-
wi żadnego problemu; Frontczak 1996: 13, 15. Pod koniec XX w. i ten pro-
blem zniknął, gdy zastosowano falowniki, które już w pojeździe ponownie 
zamieniały prąd stały na przemienny i umożliwiły zasilanie w pociągach 
(i tramwajach) trójfazowych silników elektrycznych. W nocy z 28 na 29 
sierpnia 2015 roku należący do „Kolei Mazowieckich” podmiejski(!) EZT 
typu 45WE „Impuls” produkcji NEWAG Nowy Sącz pobił rekord prędkości 
na polskiej sieci kolejowej. Odcinek między Górą Włodawską a Psarami 
przejechał z prędkością 225  km/h.

17 Pokropiński 1995: 8.
18 W lecie 1929 roku na terenie aglomeracji warszawskiej osiągnięto wiel-

kość podmiejskich przewozów pasażerskich, która była planowana do-
piero na 1935 rok; APW sygn. 1, k. 9–10.

19 Szwajcaria była wówczas (w 1929 roku) najbardziej zelektryfikowanym 
krajem Europy.

Ryc. 6.  Makieta Dworca Głównego (źródło: Architektura i budownictwo” 
8–10, 1936: 322)

Fig. 6.  A scale model for Warsaw Main Station (after: „Architektura 
i budownictwo” 8–10, 1936: 322)

Ryc. 7.  Uroczyste otwarcie linii średnicowej. Inauguracyjny pociąg 
wyjeżdża z tunelu (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-
3168-3)

Fig. 7.  A celebratory openinig of the main railway line. A first train 
was coming out from the tunnel (National Digital Archives sygn. 
1-G-3168-3)



44 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Ryszard Rybarczyk

Opracowanie wymagań dla oferentów
Dnia 15 lipca 1930 roku prof. Roman Podoski wystosował 
do Ministerstwa Komunikacji pismo w sprawie elektryfika-
cji Węzła Warszawskiego20. W piśmie tym wykazał, że należy 
w pierwszym etapie elektryfikować linie najbardziej obciążo-
ne, czyli do Żyrardowa, Otwocka i Mińska Mazowieckiego21.

W celu opracowania dokładnego zapotrzebowania na ta-
bor i planów rozkładów jazdy, prof. R. Podoski wysłał do Dy-
rektora VI Departamentu MK pismo, w którym domagał się 
zweryfikowania danych wyjściowych do obliczeń22 (Tab. 1). 
Przytoczył też dane na temat planowanych wielkości prze-
wozów, które ówcześnie oficjalnie podawano.

Tabela 1.  Porównanie wielkości dobowych przewozów na liniach przewi-
dzianych do elektryfikacji, według planów na 1934 rok i rzeczy-
wistych wykonanych w lecie 1929 roku (oprac. R. Rybarczyk)

Table 1.  24-hours transport comparision on railways provided for electrifi-
cation based on plans prepared to 1934 and these ones realised 
in 1929

Linia
Plany 

przewozów 
na 1934 rok

Wykonanie 
przewozów 
w 1929 roku

Warszawa — Żyrardów 384  603

Warszawa — Otwock 264  396

Warszawa — Mińsk Mazowiecki 136  202

Razem 784 1201

W lecie 1929 roku w ciągu doby przejeżdżało o 417 hi-
potetycznych wagonów więcej niż planowano na 1934 rok. 
Autor wykazał tym samym, że skoro w pociągach panuje nie-
opisany ścisk, a wagonów jeździ o 65% więcej niż planowano 
na okres o pięć lat późniejszy, to wyliczenia oparto na błęd-
nych założeniach. Jeżeli te same wyliczenia staną się podsta-
wą do określenia wymagań ofertowych, to mogą spowodo-
wać fiasko całego przedsięwzięcia23. Na potrzeby wymagań 
ofertowych, prof. R. Podoski określił warunki techniczne dla 
lokomotyw elektrycznych24.

Na początku 1933 roku prof. R. Podoski zaopiniował 
otrzymane projekty EZT25. Projekty całkowicie nie nadawały 

20 Pismo R. Podoskiego z dnia 15 lipca 1930 roku; APW sygn. 1, k. 1.
21 Ogólny projekt elektryfikacji WKW; APW sygn. 1, k. 8–9; Porównanie 

przepustowości szlaków przy zastosowaniu wagonów motorowych i lo-
komotyw elektrycznych; APW sygn. 1, k. 11.

22 Porównanie wielkości przewozów, przy zastosowaniu przeliczenia na hi-
potetyczny wagon 60-osobowy; Pismo inż. doradcy z dn. 16 marca 1932 
roku do Dyrektora Departamentu VI MK, W sprawie zweryfikowania da-
nych o wielkości ruchu podmiejskiego; APW sygn. 1, k. 5–7.

23 Pismo inż. doradcy (prof. Romana Podoskiego) z dn. 16 marca 1932 roku 
do Dyrektora Departamentu VI MK, W sprawie zweryfikowania danych 
o wielkości ruchu podmiejskiego; APW sygn. 1, k. 5–7.

24 Warunki techniczne dla lokomotyw typu Bo’Bo’; APW sygn. 1, k. 17. 
Bo’Bo’ to typ lokomotywy elektrycznej, która ma dwa dwuosiowe wózki 
i każdą oś napędzaną oddzielnym silnikiem.

25 Opinia w sprawie projektów wagonów motorowych Lilpop-Saurer i Lilpop- 
-Parowóz, którą inż. doradca przekazał 28 lutego 1933 roku Dyrektorowi 
Departamentu VI MK; APW sygn. 1, k. 45–46.

się do zastosowania w ruchu podmiejskim. Profesor zasu-
gerował też, aby przyszli konstruktorzy EZT wzorowali się na 
jednostkach kolei Paris–Orléan, które były oglądane przez 
jedną z delegacji MK.

Znalezienie wykonawcy elektryfikacji
Na początku 1931 roku, w celu zaznajomienia się z propo-
nowanymi rozwiązaniami technicznymi i ich cenami, Mini-
sterstwo Komunikacji wysłało do większych przedsiębiorstw 
zajmujących się trakcją elektryczną zapytanie ofertowe na 
elektryfikację linii średnicowej i ruchu podmiejskiego na 
trzech liniach, na warunkach kredytowych. Firmy, których 
oferty były najatrakcyjniejsze, przewidywano zaprosić do 
dalszych negocjacji26.

Wpłynęło 17 ofert od firm krajowych i zagranicznych, ale 
proponowane warunki finansowe były nie do przyjęcia27. 
Różnica w wartości technicznej zaproponowanych rozwią-
zań była bardzo duża, jednak jeszcze większa była różni-
ca w cenach ofert. Najdroższa była oferta firmy Siemens 
(56897000 zł), która była o 30% droższa od najtańszej oferty, 
firmy ELIN (43674000 zł)28. Komisja dostała dobry materiał 
porównawczy i przystąpiła do weryfikacji i oceny ofert. Prze-
prowadzono selekcję firm pod względem jakości urządzeń, 
wartości technicznych rozwiązań i ich cen.

Rozpiętości cen były bardzo duże29: lokomotywy od 
461900 zł/szt. (Savigliano), do 686500 zł/szt. (Alsthom). EZT 
od 292250 zł/szt. (Ansaldo), do 565670 zł/szt. (Alsthom); sieć 
trakcyjna (bez słupów i fundamentów) od 15602 zł/km (Séche-
ron), do 33000 zł/km (Breda). Żadna z ofert nie nadawała się dla 
WKW, ponieważ nie przewidywała finansowania za pomocą 
kredytu. Większość ofert nie była możliwa do realizacji ze 
względu na zastosowane rozwiązania techniczne30. W rezulta-
cie Komisja nie zarekomendowała żadnej z nich.

Przełom w wyborze oferenta nastąpił w 1933 roku, kiedy 
do Ministerstwa Komunikacji wpłynęły oferty dwóch angiel-
skich firm: The English Electric Co. Limited oraz Metropoli-
tan Vickers Co. Te dwie oferty przedstawiały zupełnie nową 
jakość, zawierały dogodne warunki kredytowe oraz przewi-
dywały, że elektryfikacja tak ważnego węzła kolejowego bę-
dzie przeprowadzona bez przerywania ruchu.

W celu uzgodnienia szczegółów oferty, do Londynu po-
jechał zespół w składzie: prof. R. Podoski (inżynier doradca 
MK), inż. J. Wagner, inż. A. Bobkowski, inż. J. Bruski-Kasyna 
(Radca Ministerialny).

26 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 1.
27 Wszystkie oferty były gotówkowe w sytuacji, gdy podstawowym warun-

kiem zapytania ofertowego był kredytowy sposób finansowania elektry-
fikacji; APW sygn. 5, k. 4.

28 Ciekawostką jest fakt, że obie te firmy istnieją do dnia dzisiejszego.
29 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 2–3.
30 Jednym z błędów było proponowanie PKP systemu zasilania trakcyjnego 

za pomocą tzw. „trzeciej szyny”, tak jak jest to rozwiązane w większości 
kolejek podziemnych i części podmiejskich. Taki system wymaga całkowi-
tego wydzielenia torowiska i wielopoziomowych skrzyżowań z ruchem 
drogowym i innymi liniami kolejowymi zasilanymi w sposób tradycyjny. 
W polskich realiach był to (i do dnia dzisiejszego nadal jest) warunek nie 
do zrealizowania.
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Ofertę angielską wnikliwie porównano z ofertami, które 
wcześniej wpłynęły do Ministerstwa Komunikacji, jednak 
szczególnie z ofertą firmy Brown-Boveri (B-B)31. Zespół opi-
niujący przestrzegł jednak MK przed porównywaniem tylko 
parametru dotyczącego ceny. Jako przykład podano elek-
tryfikację dwóch linii kolei francuskich: Chemins de Fer du 
Midi oraz Paris–Orléan. Linie Midi chciały małych kosztów, 
Paris–Orléan najlepszych gatunkowo materiałów i rozwią-
zań. W wyniku koszt elektryfikacji na linii Paris–Orléan był 
prawie dwukrotnie wyższy za każdy kilometr linii, ale przez 
pięć lat elektryfikacji nie było ani jednej przerwy w ruchu 
spowodowanej uszkodzeniem części elektrycznej, a koszty 
eksploatacji były na tyle niższe, że całkowicie zrekompenso-
wały większe koszty budowy32.

Parametry proponowanej sieci trakcyjnej były praktycz-
nie nieporównywalne, ponieważ oferta angielska stanowiła 
zupełnie nową jakość. Przy praktycznie identycznej cenie za 
1 km trakcji (27500 zł – B-B i 27560 – angielska), propozycja 
angielska miała lepsze jakościowo materiały, większy prze-
krój przewodu (70 mm2 wobec 50 mm2 B-B) oraz całkowicie 
automatyczną regulację naprężenia przewodów trakcyjnych, 
czyli tzw. sieć skompensowaną33. Dodatkowym atutem pro-
pozycji angielskiej, była możliwość zastosowania tańszych 
kratowych słupów trakcyjnych34. 

W podsumowaniu uznano, że oferta angielska jest nie 
tylko lepsza, ale i tańsza. W wydanej opinii czytamy: „uznać 
należy iż oferta przedsiębiorców odpowiada w zupełności 
wszelkim najnowszym wymaganiom techniki i zapewnia PKP 
dostawę zupełnie pierwszorzędnych maszyn, materiałów 
i urządzeń, które dają wszelką gwarancję sprawnego i nie-
przerwanego ruchu oraz możliwie małych kosztów eksplo-
atacji i utrzymania […] Wobec tego iż wyżej przeprowadzona 
analiza cen i ofert wykazuje, że ceny English Electric i Me-
tropolitan Vickers stoją na poziomie średnich cen 7-iu firm, 
wyroby zaś angielskie znane są ze swojej dobroci, uważamy, 
że ceny te nadają się do przyjęcia”35.

Podpisanie umowy
W oparciu o powyższą opinię, 2 sierpnia 1933 roku została 
zawarta umowa pomiędzy PKP z jednej strony i The English 
Electric Co. Limited oraz Metropolitan Vickers Co. z drugiej, 
dotycząca przeprowadzenia w ciągu czterech lat I etapu elek-
tryfikacji WKW na warunkach kredytowych36.

Umowa zawierała łącznie 26 punktów oraz załączniki, 
w których były omówione warunki realizacji polskich wyma-
gań. Ewentualne zatargi miał rozstrzygać arbitraż. Kredyt na 
realizację Umowy Elektryfikacyjnej wygasał z chwilą zakoń-

31 Firma Brown-Boveri (obecnie znana pod nazwą ABB) słynęła ówcześnie 
z bardzo wysokiej jakości i solidności wykonywanych prac i urządzeń.

32 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 5.
33 Sieć skompensowana stanowiła wtedy najnowsze osiągnięcie w technice 

kolejowej, novum na skalę światową. Sieć ta jest używana przez PKP do 
dnia dzisiejszego; Frontczak 1996: 138–139.

34 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 12.
35 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 14.
36 Umowa sprawie elektryfikacji WKW, wydrukowana w Drukarni Państwo-

wej, Warszawa ul. Miodowa 22, zamówienie nr 67448, egz. nr 6; APW 
sygn. 4, k. 1.

czenia „okresu budowy”, to jest 30 września 1937 roku lub 
wcześniej w razie nie wpłacenia przez PKP na czas którejkol-
wiek płatności (§13)37. 

Umowę podpisali: ze strony polskiej — Adam Koc, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu; ze strony The English 
Electric Co. Limited — dyrektorzy G.H. Nelson i H. Mensforth 
oraz sekretarz G.W.E. Hooper; ze strony Metropolitan Vic-
kers Co. — dyrektorzy C.S. Richards i G.E. Bailey oraz sekre-
tarz R.H. Haviland (ryc. 8)38. 

W myśl załączników do podpisanej umowy elektryfikacyj-
nej, wykonanie części mechanicznych EZT i zamontowanie 
w nich wyposażenia elektrycznego produkcji angielskiej powie-
rzono fabrykom Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie (wa-
gony silnikowe), Cegielski w Poznaniu (HCP) oraz Zieleniewski, 
Fitzner-Gamper w Sanoku (wagony doczepne i sterownicze).

Firmy angielskie, w celu sprawniejszej obsługi polskiego 
kontraktu powołały wspólne przedsiębiorstwo pod nazwą 
— Contactors Committee for the Electrification of Polish Ra-
ilways — w skrócie CC, które realizowało już dostawy urzą-
dzeń trakcji elektrycznej dla PKP39.

I ETAP ELEKTRYFIKACJI (LATA 1933–1937)

Po podpisaniu umowy zaczęto szybko przygotowywać się do 
jej realizacji. Aby temu problemowi podołać, prof. R. Podo-
ski w dniu 2 września 1933 roku złożył na ręce Ministra Ko-
munikacji memoriał40. Postulował w nim powołanie do życia 
komórki, która powinna kierować całym przedsięwzięciem. 
Autor sugerował także, że przyszła jednostka organizacyjna 

37 Streszczenie umowy budowlanej i finansowej na elektryfikację WKW; 
APW sygn. 12, k. 40.

38 Umowa sprawie elektryfikacji WKW; APW sygn. 4, k. 5.
39 Ciekawe jest to, że CC nie zostało rozwiązane po wybuchu wojny i z powo-

dzeniem służyło powojennej elektryfikacji PKP. Najpierw była to sprzedaż 
wyposażenia elektrycznego do powojennych EZT, a później w połowie lat 
60. XX w., sprzedaż 16 elektrowozów typu EU06 oraz licencji na ich pro-
dukcję w Polsce pod oznaczeniem EU07, czyli najbardziej rozpowszech-
nionego typu elektrowozu do prowadzenia pociągów pasażerskich, uży-
wanego do dnia dzisiejszego.

40 Odpis memoriału prof. R. Podoskiego; APW sygn. 3, k. 1.

Ryc. 8.  Moment podpisania Umowy Elektryfikacyjnej (źródło: „Inżynier 
Kolejowy” 11, 1933, s. 286)

Fig. 8.  Signinig of an electrification contract (after: “Inżynier Kolejowy” 
11, 1933, p. 286)
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powinna posiadać jak największą fachowość i powinna zaj-
mować się tylko sprawami elektryfikacji kolei oraz podlegać 
bezpośrednio pod jednego z wiceministrów komunikacji.

W oparciu o memoriał, Minister Komunikacji powołał za-
rządzeniem z dnia 4 października 1933 roku Kierownictwo 
Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego (KE WKW)41.

Obok wyżej wymienionej jednostki powołano jako ciało 
doradcze i opiniujące, Komitet Dla Spraw Przebudowy i Elek-
tryfikacji Węzła Warszawskiego. Do zadań Komitetu należał 
nadzór nad całokształtem przebudowy i elektryfikacji WWK 
oraz opiniowanie przed zatwierdzeniem przez Ministra Ko-
munikacji wszystkich ważniejszych spraw. W skład Komitetu 
wchodzili profesorowie Politechniki Warszawskiej, wybitni 
specjaliści oraz kierownik Biura Elektrotechnicznego.

Infrastruktura
Rozpoczęła się przebudowa stacji i układów torowych tak, 
aby możliwie najefektywniej wykorzystać tereny i istniejące 
tory, a jednocześnie w miarę możliwości oddzielić ruch pasa-
żerski od towarowego i trakcję parową od elektrycznej.

Niezależnie od prowadzonych działań wynikających 
z umowy elektryfikacyjnej, prowadzono równocześnie prace, 
które były przewidziane w planie modernizacji i przebudowy 
WWK. Prace budowlane przy przebudowie i elektryfikacji 
węzła przebiegały ze zmiennym szczęściem. Na pewnych 

41 Odpis zarządzenia Ministra Komunikacji z dn. 4 października 1933 roku; 
APW sygn. 3, k. 25.

fragmentach prace szły zgodnie z harmonogramem lub go 
nawet wyprzedzały. Na innych było znacznie gorzej z utrzy-
maniem harmonogramu.

W 1934 roku przekazano do eksploatacji nową linię ko-
lejową Warszawa-Radom42. Była to pierwsza nowo wybu-
dowana linia przewidziana do elektryfikacji w III etapie. Ze 
względu na brak zatwierdzonych wytyczeń pod planowany 
Dworzec Południowy i południową część linii obwodowej43, 
tymczasowo przeprowadzono linię wykorzystując istniejącą 
bocznicę łączącą lotnisko na Okęciu i fabrykę silników lotni-
czych Škody z stacją Warszawa Zachodnia (ryc. 9).

W 1935 roku, po zatwierdzeniu przebiegu południowego 
fragmentu linii obwodowej rozpoczęto prace przy bezkoli-
zyjnym wprowadzeniu linii radomskiej do węzła i budowie 
szerokiego wykopu dla docelowego jej przebiegu. Pomimo 
wytyczenia przez puste pola, to od Służewca do Dworca Za-
chodniego była poprowadzona w szerokim wykopie44.

We wrześniu 1936 roku zakończono prace ziemne na do-
celowym przebiegu szlaku miedzy Służewcem a Dworcem 
Zachodnim. Dzięki zachowanym dokumentom, dowiaduje-

42 Ówcześnie była to linia jednotorowa obsługiwana trakcją parową.
43 Jednym z większych problemów administracyjnych ówczesnej Warszawy, 

był fakt, że tylko 4% terenów należało do miasta. W tym samym czasie 
np. Kraków posiadał 12%, Poznań 17%, Toruń 24% terenów, w sytuacji, 
gdy za bezpieczne minimum uważało się wówczas posiadanie przez mia-
sto 50% gruntów; Starzyński 1938: 20.

44 Ten fragment linii obwodowej został od razu przygotowany do wybudo-
wania podziemnej czterotorowej (!) linii elektrycznej.

Ryc. 9.  Plan Węzła Kolejowego 
Warszawskiego w 1939 roku 
(oprac. R. Rybarczyk)

Fig. 9.  Warsaw Railway Junction in 
1939 (designed by R. Rybarczyk)
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my się, że na tym odcinku linii radomskiej wybudowano dwa 
wiadukty drogowe: dla Alei Krakowskiej i dla „autostrady 
Żwirki i Wigury”, oraz jeden kolejowy dla Elektrycznej Kolei 
Dojazdowej45.

Dla utrzymania i napraw taboru elektrycznego wybudo-
wano w pobliżu stacji Warszawa Zachodnia, przy ulicy Ar-
matniej, Główne Warsztaty Elektrotrakcyjne46 oraz podległą 
im elektrowozownię na Grochowie (ryc. 10).

Ciekawa jest zachowana dokumentacja dotycząca pro-
jektów typowych peronów. Projektując typowy peron 
przeanalizowano nawet wielkość odstępu dachu wiaty od 
wagonu, aby zapewnić odpowiedni dostęp światła, a jedno-
cześnie maksymalnie ograniczyć zacinanie deszczu czy śnie-
gu. Dokładne studia objęły nawet problem dojścia na peron. 
Z dwóch wariantów przejścia tunelem czy kładką, wybrano 
tunel. Zdecydowała ochrona przed złymi warunkami atmos-
ferycznymi i liczba stopni do pokonania przez pasażerów47. 
Uwzględniono też fakt, że perony i pozostałe obiekty będą 
budowane etapami, w zależności od możliwości i nasilenia 
ruchu oraz potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa podróżnym. Przedmiotem studiów było na-
wet umiejscowienie tymczasowych budynków kasowych czy 
słupów trakcyjnych (ryc. 11). Te ostatnie miały być tak umiej-
scowione aby nie psuły ogólnego widoku przystanku i ułatwi-
ły późniejszą dobudowę torów dalekobieżnych.

W trakcie prac zmodernizowano 12 stacji i 18 przystan-
ków, gdzie zbudowano poczekalnie dla podróżnych, nowo-
czesne zunifikowane wiaty48 oraz wysokie, wyspowe perony. 
Perony te miały przy torze prowadzącym w kierunku War-
szawy prostą krawędź, natomiast przy torze od Warszawy 

45 Harmonogram DOKP; APW sygn. 336, k. 19.
46 Z powodu braku odpowiedniego miejsca, Warsztaty powstały z przebu-

dowy dawnych warsztatów kolei kaliskiej; APW sygn. 112, k. 27.
47 Patrz także: Żurek i Rybarczyk 2018 (w niniejszym tomie).
48 Wiaty na przystankach podmiejskich były jednakowe na całym zelektry-

fikowanym obszarze. Na niektórych stacjach, zwłaszcza na linii otwockiej 
zachowały się do dziś; APW sygn. 35, k. 15.

Ryc. 10.  Przegląd EZT na terenie Głównych Warsztatów 
Elektrotrakcyjnych (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-
3765-3)

Fig. 10.  EMU (EZT) routine inspection in Main Railway Electric Traction 
Workshop (National Digital Archives sygn. 1-G-3765-3)

Ryc. 11.  Przykład planowania, nawet rozmieszczenie słupów trakcyj-
nych uwzględniało przyszłą rozbudowę linii (źródło: „Inżynier 
Kolejowy” 04, 1937, rys. 07–08)

Fig. 11.  Traction poles arrangement have taken into account railway 
line developing in future (after: „Inżynier Kolejowy” 04, 1937, 
fig. 07–08)

Ryc. 12.  a) Zastosowanie łukowej jednej krawędzi peronu, umożliwia-
ło przejazd bez zmniejszania prędkości również pociągom 
pospiesznym (źródło: „Inżynier Kolejowy” 04, 1937, rys. 09); 
b) Przy zachowanych przystankach, dobrze widać omawiany 
łuk toru (fot. M. Żurek)

Fig. 12.  a) An arc-shaped edge of platform enabled a ride without 
reduce speed even for fast trains (after: „Inżynier Kolejowy” 04, 
1937, fig. 09); b) An arc-shaped edge of platform is well visible 
at existing platforms (photo by M. Żurek)

a)

b)
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krawędź była łukiem o promieniu 5 km49 (ryc. 12). Wszystkie 
perony przystosowano do nowego taboru50.

W połowie 1934 roku pojawił się kolejny problem. Nowe 
wysokie perony na stacjach i przystankach podmiejskich 
praktycznie uniemożliwiały korzystanie z nich przez nowy 
typ taboru – tzw. autorails51. Zwołano konferencję na której 
problem nowego taboru rozwiązano szybko i bardzo prosto. 
Postanowiono na końcu peronu od strony Warszawy dobu-
dować pochylnię oraz kilkunastometrowej długości peron 
niski52 (ryc. 13).

Opór kolejowych przeciwników postępu
Elektryfikacja WKW wielokrotnie napotykała na przeszkody. 
Plan elektryfikacji tylko trzech linii w I etapie spowodował 
reakcję Departamentu IV (ruchu kolejowego). Dyrektor De-
partamentu przesłał do KE WKW pismo, w którym zauwa-
żył, że ograniczenie elektryfikacji tylko do trzech linii spowo-
duje skrajnie niekorzystne warunki na pozostałych liniach, 

49 Dzięki temu, nawet jadący po tym torze pociąg pospieszny lub daleko-
bieżny nie musiał zwalniać. Według współczesnych przepisów, można 
przejechać obok takiego peronu z prędkością do 160 km/h, więc tłuma-
czenia Polskich Linii Kolejowych, że muszą rozebrać zabytkowy peron aby 
zwiększyć prędkość szlakową, są nieprawdziwe.

50 Nowe perony miały wysokość 860 mm nad główką szyny po to, aby wej-
ście i wyjście z nowych wysokoperonowych jednostek elektrycznych od-
bywało się na jednym poziomie, bez stopni pośrednich.

51 Był to szybki osobowy wagon motorowy z napędem spalinowym, obec-
nie określany jako autobus szynowy, używany głównie w komunikacji 
pospiesznej, np. na trasie do Zakopanego. Początkowo problem mógł się 
wydawać istotny, ponieważ część tego typu taboru (dla zwiększenia pręd-
kości i stateczności na zakrętach) charakteryzowała się niskim zawiesze-
niem (według dzisiejszej terminologii były to wagony niskopodłogowe) 
i była produkowana także w Polsce. 

52 Protokół z dnia 20 lipca 1934 roku z konferencji, która odbyła się dnia 5 
lipca 1934 roku w MK, W sprawie wysokości peronów na stacjach węzła 
warszawskiego w związku z nowymi typami wagonów osobowych moto-
rowych; APW sygn. 19, k. 2–3.

zwłaszcza na liniach Kaliskiej, Mławskiej i Białostockiej, tym 
bardziej w sytuacji planowanej likwidacji dworców Gdań-
skiego i Wileńskiego. Wobec powyższego Departament IV 
uważa, że należy już teraz włączyć do projektu elektryfikacji 
węzła inne linie podmiejskie, a w pierwszej kolejności linię 
Kaliską53.

Tempo prac nadal pozostawiało wiele do życzenia, mo-
mentami można odnieść wrażenie, że prace były wręcz sabo-
towane przez władze kolejowe, które nie uznawały zwierzch-
ności BE WKW. Tezę tą potwierdza monit przesłany 13 marca 
1936 roku przez Ministra Komunikacji do Dyrektora Kolei 
Państwowych54. W monicie tym napisano: „dyrekcja opie-
szale załatwia zarządzenia Ministerstwa Komunikacji wyda-
wane przez samodzielne Biura Ministerstwa Komunikacji, 
w szczególności przez Biuro Elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego, które często są poddawane przez Dyrekcję 
w wątpliwość i nie są wykonywane do chwili potwierdzenia 
przez inne urzędy Ministerstwa Komunikacji. Z tego powodu 
tok robót znacznie opóźnia się z winy Dyrekcji. Wobec po-
wyższego proszę wydać niezwłocznie odpowiednie zarządze-
nia i donieść mi o ich wykonaniu”.

Pomimo ewidentnych zysków z elektryfikacji ruchu pod-
miejskiego węzła warszawskiego, na łamach prasy fachowej, 
głównie „Inżyniera Kolejowego”, toczyły się spory o stronę 
ekonomiczną przedsięwzięcia. Nawet gdy okazało się, że zy-
ski umożliwią spłatę pożyczki w ciągu 10 lat, opozycja wobec 
elektryfikacji nie słabła. Nie pomagały wyliczenia, że wskaź-
nik zużycia węgla na wykonanie 1000 brutto-kilometrów, 
przy trakcji parowej wynosi ok. 32,8 kg, natomiast przy trak-
cji elektrycznej jest to tylko ok. 10,3 kg. Roczne oszczędności 
w zużyciu węgla wynosiły wówczas 800–1200 ton na każdy 
kilometr zelektryfikowanej linii55. Oponenci trwali przy swo-
ich racjach56.

Silna opozycja wobec elektryfikacji istniała także w krę-
gach ministerialnych. Na jednym z posiedzeń Rady Technicz-
nej MK, które odbyło się w 1937 roku, jeden z jej członków 
wypowiadał się przeciwko jakimkolwiek planom elektryfika-
cyjnym, argumentując że elektryfikacja pociąga za sobą la-
winowy wzrost przewozów pasażerskich, co stwarza poważ-
ne trudności służbie ruchu. Jednak wiceminister J. Piasecki, 
który był przewodniczącym Rady, zapytał: „A może się pan 
zechce zastanowić, komu i do czego ma służyć kolej czy nos 
dla tabakiery, czy też tabakiera dla nosa?57”. W efekcie, do 
wybuchu wojny na posiedzeniach Rady temat wstrzymania 
elektryfikacji już nie był poruszany.

Powołanie Biura Elektryfikacji  
Węzła Kolejowego Warszawskiego
Kierownictwo Elektryfikacji działało do 1935 roku. Takie roz-
wiązanie okazało się rozwiązaniem połowicznym, wywołało 

53 Pismo Departamentu IV MK do KE WKW z dnia 5 stycznia 1934 roku; 
APW sygn. 12, k. 6–7.

54 Pismo Ministra Komunikacji do Dyrektora Kolei Państwowych z dnia 13 
marca 1936 roku; APW sygn. 178, k. 41.

55 Przelaskowski 1971: 202.
56 Karlsbad 1939: 96–112.
57 Frontczak 1989: 83.

Ryc.  13.  Przystanek Międzylesie. Zejście z peronu po pochylni i zapla-
nowana „rezerwa miejsca” na ew. przystanek dla niskopodło-
gowych autobusów szynowych (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 13.  Station Międzylesie. Departure from the platform by the 
ramp and a reserved place for low-floor carriages (photo 
byR. Rybarczyk)
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mnóstwo sporów kompetencyjnych pomiędzy departamen-
tami Ministerstwa Komunikacji, Komitetem i Kierownictwem. 
W celu definitywnego rozwiązania problemu, uwzględniając 
postulaty prof. Romana Podoskiego, Rada Ministrów, w dniu 
25 maja 1935 roku podjęła uchwałę powołującą do życia Biu-
ro Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego i podpo-
rządkowała je bezpośrednio Ministrowi Komunikacji58.

W oparciu o powyższą uchwałę URM, w dniu 31 lipca 
1935 roku Minister Komunikacji wydał zarządzenie nr P5 
148/5/35 o organizacji Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego (BE WKW) z równoczesnym rozwiązaniem 
Kierownictwa Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego i Biura Elektrotechnicznego59. Zarządzenie to określi-
ło wreszcie, bez żadnych kompromisów i ustępstw, podział 
kompetencyjny oraz podległość BE WKW.

Na czele Biura stanął Naczelnik inż. Alfred Karlsbad60, któ-
ry podlegał bezpośrednio Ministrowi Komunikacji. Naczelnik 
posiadał uprawnienia analogiczne jak Dyrektor Kolei Pań-
stwowych (!).

PROBLEMY ELEKTRYFIKACJI

Elektryfikacja nie przebiegała bezproblemowo. Do utrudnień 
związanych z pracami elektryfikacyjnymi należy zaliczyć to, że 
nawet dokumentowanie postępu robót, czy fotografowanie 
obiektów było ograniczone i wymagało każdorazowej zgody 
BW MK. Na dodatek wykonane zdjęcia musiały być wywoła-
ne i przechowywane w Departamencie Lotnictwa Cywilnego 
MK61.

Kolej elektryczna poza postępem niosła też zagrożenia. 
Pociągi elektryczne, które były znacznie szybsze, cichsze oraz 
mniej widoczne (brak widocznego z kilku kilometrów pióro-
pusza dymu) stanowiły śmiertelne niebezpieczeństwo dla 
ludzi i pojazdów, które znalazły się na ich drodze. Zachowały 
się dokumenty dotyczące wypadków i zdarzeń na zelektryfi-
kowanych szlakach z okresu luty – sierpień 1939 roku.

O niektórych wypadkach z udziałem taboru elektryczne-
go można dowiedzieć się drogą pośrednią, np. dzięki temu, 
że powołano komisję do zbadania wypadku, jakiemu uległa 
jedna z lokomotyw elektrycznych, czy też dlatego że na po-
czątku 1938 roku przekazano do HCP cztery wagony EZT ce-
lem naprawy po wypadkach62.

Z zachowanych dokumentów wynika, że zdecydowana 
większość zdarzeń to chuligańskie wybryki, najczęściej pole-
gające na obrzuceniu pociągu kamieniami63. Zdarzały się też 

58 O tym jak pilna była to sprawa świadczy to, że uchwała weszła w życie 
dnia 1. czerwca 1935 roku, czyli w niecały tydzień po jej ogłoszeniu(!).

59 Dziennik Urzędowy MK nr 30 z dn. 3 września 1935 roku, pkt 159; APW 
sygn. 3, k. 29.

60 Mgr inż. Alfred Karlsbad był jednym z pierwszych absolwentów zakładu 
trakcji elektrycznej Politechniki Warszawskiej; Przelaskowski 1971: 208.

61 Pismo BW MK z dnia 28 listopada 1934 roku, w sprawie fotografowania 
budowy Warsztatów Elektrotrakcyjnych na Czystem; APW sygn. 207, k. 2.

62 Pismo MK do HCP z dnia 18 marca 1938 roku, dotyczące przekazania do 
naprawy wagonów EZT nr. 92002, 92008, 92011, 92021, które zostały 
uszkodzone w czasie zderzenia; APW sygn. 176, k. 23.

63 W okresie od lutego do sierpnia 1939 roku odnotowano pięć takich przy-
padków; APW sygn. 121, k. 1, 16-17, 19, 20, 21.

przypadki potrącenia osób, zderzenia z samochodem, z czoł-
giem(!)64 oraz porażenia prądem elektrycznym65.

Najnowocześniejsza ówcześnie technika wymagała do-
brze i wszechstronnie wyszkolonych kadr. Zanim te kadry zo-
stały dobrze wyszkolone to problemy z elektryfikacją WKW 
miała nawet Poczta Polska66, bo zasilanie trakcji powodo-
wało poważne zakłócenia w komunikacji telefonicznej na 
liniach międzynarodowych67.

Problem z dostawą energii elektrycznej
Pierwszym i najważniejszym problemem przy elektryfikacji 
było znalezienie dostawcy energii elektrycznej dla WWK. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem było wybudowanie wła-
snej elektrowni68, jednak BW MK nakazało ogłosić przetarg 
na dostawę energii elektrycznej dla WWK. Postawiono je-
den podstawowy warunek: elektrownia powinna być elek-
trownią użyteczności publicznej mającą poza obciążeniem 
trakcyjnym inny poważniejszy rozchód energii69. Już w grud-
niu 1933 roku inż. doradca do spraw elektryfikacji w piśmie 
do Ministra Komunikacji zwracał uwagę na ten problem, 
który groził dużymi karami finansowymi za niedotrzymanie 
terminów ustalonych w umowie.

Sprawa zasilania WKW w energię elektryczną stale napo-
tykała na przeszkody. W drugiej połowie lipca 1935 roku, Mi-
nister Komunikacji przesłał do Ministra Spraw Wojskowych 
pismo, w którym zwracał się z prośbą o wywarcie nacisku na 
właściwe mu organy w celu przyspieszenia budowy linii prze-
syłowej dalekosiężnej WN Mościce-Starachowice. Przypomi-
nał, że linia ta, przewidziana jako jedno z głównych źródeł 
zasilania WKW, powinna być uruchomiona nie później niż na 
jesieni 1936 roku.

Po przeczytaniu pisma można odnieść wrażenie irytacji 
Ministra Komunikacji, ponieważ to Minister Spraw Wojsko-
wych negatywnie zaopiniował projekt budowy przez WKW 
własnej elektrowni, polecając jednocześnie (ze względów 
strategicznych) wykorzystanie mocy elektrowni ZEORK. Teraz 
WKW jest bez własnej elektrowni i bez zasilania, bo opóźnia 
się budowa linii dalekosiężnej70.

64 Dnia 19 czerwca 1939 roku o godzinie 21.35 na niestrzeżonym przejeź-
dzie kolejowym na szlaku Miłosna – Mińsk Mazowiecki pociąg najechał 
na czołg. Rannym czołgistą zajęły się służby wojskowe, brak informacji 
o uszkodzeniach pociągu; APW sygn. 121, k. 12.

65 Dnia 27 maja 1939 roku na Dworcu Wschodnim, pomocnik maszynisty, 
w czasie czyszczenia parowozu został porażony prądem i spadł na tor. 
„W drodze do szpitala św. Wojciecha życie zakończył. Przyczyną własna 
nieostrożność”; APW sygn. 121, k. 7.

66 Pismo Ministra Poczt i Telegrafów do Ministra Komunikacji z dnia 13 listo-
pada 1936 roku opatrzone pieczątką „B. PILNE”; APW sygn. 200, k. 1.

67 Pismo Podsekretarza Stanu w MK do Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 
grudnia 1936 roku; APW sygn. 200, k. 4. Prawdziwą przyczyną zakłóceń 
był błąd obsługi, która nie włączyła w podstacji urządzeń „wygładzają-
cych” przy prostownikach.

68 Przykład własnej elektrowni Tramwajów Warszawskich, pokazywał, że 
jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i najbezpieczniejsze.

69 Notatka BE WKW z dnia 2 stycznia 1934 roku, w sprawie zasilania energią 
elektryczną WKW w związku z zaprowadzeniem trakcji elektrycznej; APW 
sygn. 12, k. 5.

70 Pismo MK z dnia 20 lipca 1935 roku; APW sygn. 27, k. 113. 
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Na podstawie danych Polskiego Komitetu Energetycz-
nego oszacowano zapotrzebowanie Warszawy na energię 
elektryczną. Z szacunków wynikało, że trzy warszawskie 
elektrownie już w 1936 roku nie będą w stanie pokryć całe-
go zapotrzebowania na energię elektryczną. Pojawiły się też 
sugestie, że nawet rozbudowa tych elektrowni nie rozwiąże 
problemu, bo kolej nie będzie w stanie dostarczyć odpo-
wiedniej ilości węgla dla tych elektrowni.

BW MK proponowało, aby energetyczną linię przesyłową 
ze strategicznie bezpiecznych elektrowni położonych w połu-
dniowo-wschodniej Polsce, obliczyć i skonstruować jako linię 
200 kV, natomiast wykonać ją tymczasowo jako 100 kV, po-
nieważ linia taka wystarczy Warszawie na około 10 lat. We-
dług BW MK plan ZEORK proponujący linię 150 kV był ówcze-
śnie dla stolicy za duży, natomiast dla strategicznej magistrali 
Południe-Północ za mały71.

Zapadła decyzja o podpisaniu umowy z Elektrownią Okrę-
gu Warszawskiego S.A. (EOW) i Francuską Spółką Akcyjną 
Compagnie d’Electricité de Varsovie – Towarzystwo Elek-
tryczności w Warszawie (EW) na dostawę energii elektrycz-
nej dla WWK. Ponieważ czas naglił, BE WKW opracowało pro-
jekt umowy72. W prasie ukazały się informacje o tym, że po 
długich pertraktacjach nastąpiło parafowanie tejże umowy 
pomiędzy EW i EOW oraz MK na dostawę energii dla WKW 
na 15 lat z prawem rewizji po dwóch latach73. Zawarcie umo-
wy z oboma elektrowniami nastąpiło 14 marca 1936 roku74. 
Jednak pośpiech w zawieraniu umowy nie wszystkim się po-
dobał. W kwietniu 1936 roku Prokuratoria Generalna prze-
słała do BE WKW pismo z uwagami do projektu umowy75. Do 
dziewięciu stron projektu zgłoszono 17 stron uwag(!).

Problemy z zamówieniami taboru
Według zachowanych dokumentów, problemy z realizacją 
Umowy Elektryfikacyjnej dotyczyły również zamówień na ta-
bor, czyli kontaktów BE WKW z Departamentem VI MK.

W marcu 1938 roku Naczelnik BE WKW inż. Alfred 
Karlsbad w ostrym tonie zażądał wyjaśnień od Dyrektora 
Departamentu VI MK, dlaczego ten wstrzymuje produkcję 
taboru. BE WKW od początku żądało zamówienia 76 EZT (tak 
zapisano w Umowie Elektryfikacyjnej), a Departament VI za-
mawiał po kilkanaście lub kilka wagonów, powodując zagro-
żenie terminów zawartych w umowie76.

Z dalszej korespondencji wynika, że Departament VI nie 
zmienił zbytnio sposobu swojego działania. W sierpniu 1938 

71 W 1934 roku maksymalne moce warszawskich elektrowni były następu-
jące: Elektrownia Warszawska – 30200 kW, Elektrownia Tramwajów War-
szawskich – 6240 kW, Elektrownia Pruszkowska – 8140 kW; APW sygn. 
17, k. 11.

72 Projekt umowy na dostawę energii elektrycznej; APW sygn. 178, k. 2.
73 Wycinek prasowy z 1935 roku z gazety „Dobry Wieczór”; APW sygn. 178, 

k. 42.
74 Umowa na dostawę energii elektrycznej; APW sygn. 181, k. 7–10.
75 Zastrzeżenia do projektu umowy na dostawę energii elektrycznej; APW 

sygn. 178, k. 32.
76 Pismo Naczelnika BE WKW do Dyrektora Departamentu VI MK z dnia 19. 

marca 1938 roku. Z pisma dowiadujemy się, że zamiast zamówienia na 76 
EZT, Departament VI zamówił najpierw 16 wagonów silnikowych i osiem 
doczepnych (zamówienie z dnia 19 czerwca 1937 roku), później następne 

roku zmienił wcześniejsze zamówienie dla zakładów Lilpop, 
Rau i Loewenstein i zamiast „6 wagonów elektrycznych dwu-
kabinowych” polecił zbudowanie sześciu wagonów silniko-
wych do EZT, czyli po zmianach, zamówienie LP.74 obejmo-
wało w sumie budowę 10 sztuk wagonów silnikowych77. Jest 
to o tyle ciekawa zmiana zamówienia, że wymienia nowy 
typ taboru. W literaturze nigdzie nie ma wzmianki o tym, że 
planowano jeszcze produkcję elektrycznych autobusów szy-
nowych(!)78.

Problemy z nierzetelnymi dostawcami
Dostawy i prace przy przebudowie i elektryfikacji WKW mo-
gły być źródłem bardzo dużych dochodów dla niektórych 
firm. Część zamówień na dostawy podzespołów i części 
zamiennych opiewała na bardzo duże sumy. Ponieważ tak 
wielka inwestycja wymagała ogromnej rzeszy dostawców, 
pojawił się problem z nierzetelnymi kontrahentami. Problem 
ten Ministerstwa Komunikacji bardzo szybko rozwiązało. 
Ogłoszono „czarną listę” dostawców. Analizując dokumenty, 
można stwierdzić, że ze względów bezpieczeństwa bardziej 
było karane niesolidne wykonanie niż niedotrzymanie ter-
minów. Za niedotrzymanie terminu podwykonawca płacił 
karę, natomiast za niesolidne wykonanie firma mogła trafić 
na „czarną listę”.

Z początku były to wykluczenia pojedynczych firm takich 
jak Katebe79, Smoschewer i Ska80, Kiebrandt81, Inwuka, czy 
Polska Fabryka Farb i Lakierów I.C. Koch82. Jednak w listopa-
dzie 1937 roku została rozesłana przez MK tajna lista zawie-
rająca 70(!) firm wykluczonych z listy potencjalnych dostaw-
ców. Na listach firm wykluczonych znalazły się, np. koncerny 
AEG83, Siemens84 oraz Fabryka Żarówek OSRAM85.

Jeżeli takie wykluczenie dotknęło firmę, to dotyczyło za-
równo prac na rzecz PKP, Lotnictwa Cywilnego oraz Dróg 
Wodnych i Kołowych. Dodatkowo Minister Komunikacji po-
lecił dokładne sprawdzanie wszystkich nowych firm zgłasza-
jących się do przetargów czy przypadkiem nie reprezentują 
lub nie współpracują z firmami wykluczonymi86.

osiem wagonów doczepnych (zamówienie dla HCP z dnia 25 września 
1937 roku); APW sygn. 176, k. 12.

77 Pismo MK do zakładów Lilpop, Rau i Loewenstein z dnia 22 sierpnia 1938 
roku, w sprawie zmiany treści zamówienia; APW sygn. 176, k. 53.

78 Informacja jest tym bardziej godna dalszego wyjaśnienia, że skoro wa-
gony były już zamówione to znaczy, że wcześniej zostały opracowane 
wymagania techniczne i zatwierdzony projekt wspomnianych „wagonów 
elektrycznych dwukabinowych”, a nie ma o tym żadnego innego śladu 
w dokumentach.

79 Pismo MK z 18 czerwca 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”; 
APW sygn. 201, k. 3.

80 Pismo MK z 4 września 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”. Je-
dyny przypadek podania powodu wykluczenia, jaki udało mi się znaleźć: 
„właściciel był niemieckim żydem”(!); APW sygn. 201, k. 2.

81 Pismo MK z 20 września 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”; 
APW sygn. 201, k. 4.

82 Pismo MK z 26 listopada 1937 roku, Chwilowo nie wzywać do przetar-
gów, „TAJNE”; APW sygn. 201, k. 5.

83 Zezwolenia i wykluczenia firm od dostaw; APW sygn. 175, k. 2–4.
84 Zezwolenia i wykluczenia firm od dostaw; APW sygn. 175, k. 14.
85 Pismo MK z 26 listopada 1937 roku, Lista firm wykluczonych od dostaw, 

„TAJNE”; APW sygn. 201, k. 6–9.
86 Tajne pismo MK z dnia 2 listopada 1936 roku; APW sygn. 175, k. 5.
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Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii podmiejskich

URUCHOMIENIE ZELEKTRYFIKOWANYCH LINII

Odcinek Warszawa Wschodnia – Otwock był już gotowy 14 
sierpnia 1936 roku, a 15 grudnia 1936 roku, wraz z rozpoczę-
ciem obowiązywania w Europie zimowego rozkładu jazdy, 
nastąpiło uroczyste uruchomienie pociągów na odcinku od 
Otwocka do Pruszkowa. Data ta jest powszechnie uważana 
za początek elektryfikacji PKP (ryc. 14).

Dnia 22 maja 1937 roku oddano do użytku odcinek Prusz-
ków – Grodzisk – Żyrardów, a 15 grudnia 1937 roku urucho-
miono pociągi elektryczne do Mińska Mazowieckiego. Był 
to koniec pierwszego etapu elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego. Okazało się, że wzrost przewozów jest na 
tyle duży, że elektryfikacja okazała się w pełni uzasadniona87. 
Uzyskano potwierdzenie zasadności elektryfikacji wszystkich 
bez wyjątku linii podmiejskich.

Elektryfikacja linii Mińskiej przed linią na Tłuszcz została 
przeprowadzona z powodu planowanej likwidacji Dworca 
Wileńskiego i wprowadzenia pociągów z Tłuszcza na linię 
średnicową.

Tabor
Elektryfikacja spowodowała wprowadzenie do ruchu no-
wego taboru. EZT miał 536 miejsc, w tym 233 siedzących 
(ryc. 15). Zespół posiadał trzecią i drugą klasę (obejmowała 
ona 1/6 całości miejsc). W drugiej klasie były miękkie sie-
dzenia (pokryte skórą), zaś pozostałe stanowiły klasę trze-
cią z siedzeniami wykonanymi z wyprofilowanych twardych 
listew drewnianych. Masa zespołu wynosiła 114 t, długość 
60 m (bez sprzęgów), a najwyższa prędkość eksploatacyjna 
— 100 km/h. Elektryczny Zespół Trakcyjny był wyposażony 
w cztery silniki trakcyjne, zawieszone systemem tramwa-
jowym „za nos”, każdy o mocy ciągłej 108 kW oraz mocy 
godzinowej 149 kW. Prąd do zasilania EZT był pobierany 
z sieci trakcyjnej za pomocą jednego z dwóch pantografów, 
zainstalowanych na dachu wagonu silnikowego88. Jednostki 

87 St. Plewako, Podstawy gospodarcze elektryfikacji kolei, referat z 1938 
roku; APW sygn. 111, s. 19.

88 Ze względu na zdrowie maszynisty (długotrwała praca w silnym polu elek-
tromagnetycznym) i bezpieczeństwo pasażerów, był to drugi pantograf 
w stosunku do kierunku jazdy pociągu. Ta zasada stosowana jest na kolei 

Ryc. 14.  Uroczyste otwarcie pierwszej zelektryfikowanej linii Pruszków 
– Otwock (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3171)

Fig. 14.  A celebratory openinig of the electrical railway line Pruszków – 
Otwock (National Digital Archives sygn. 1-G-3171)

Ryc. 15.  Jedno z przedwojennych zdjęć EZT, na którym dobrze widać 
znaczną różnicę w odcieniu malowania górnej części wagonu 
doczepnego, w miejscu przedziałów drugiej klasy (Narodowe 
Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3095)

Fig. 15.  One of pre-war photos of EMU (EZT), a difference in painting 
of trailer carriage upper part, where second class compart-
ment were (National Digital Archives sygn. 1-G-3095)

Ryc. 16.  Lokomotywa elektryczna serii EL.100 (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe sygn. 1-G-3084)

Fig. 16.  Electrical locomotive series EL.100 (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3084)

były przystosowane do sterowania wielokrotnego i spinania 
w składy, w których jeździły maksymalnie trzy jednostki, czyli 
dziewięć wagonów89.

Elektryczny Zespół Trakcyjny posiadał też regulator siły 
hamowania, który uwzględniał stopień zapełnienia jednostki 
i dawał równomierne oraz spokojne hamowanie, niezależne 
od umiejętności maszynisty90.

Zbudowano łącznie 76 jednostek, a pozostałe cztery wy-
posażenia, przewidziane pierwotnie dla EZT, przeznaczono 
dla lekkich lokomotyw elektrycznych EL.200 (ryc. 16), które 
w 1937 roku wyprodukowały zakłady Hipolita Cegielskiego 
z Poznania. Lokomotywy elektryczne rozpoczęły właściwą 
pracę pod koniec 1937 roku. Najpierw przybyło na teren 
WKW sześć lokomotyw ciężkich. Dwie wyprodukowane 
w Anglii oraz cztery pozostałe wyprodukowane w Pierwszej 

w Polsce do dnia dzisiejszego.
89 St. Plewako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, s. 3.
90 St. Plewako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, 

s. 19.
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Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie91. Elektrowozy ciężkie 
typu EL.100 (ryc. 17), miały parametry techniczne, które po-
zwalały im w przyszłości prowadzić pociągi dalekobieżne92.

II ETAP ELEKTRYFIKACJI (LATA 1937–1939)

W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. praktycznie cały 
przemysł maszynowy, zbrojeniowy i elektrotechniczny był ulo-
kowany w Warszawie i jej okolicach. Zelektryfikowane w I eta-
pie odcinki linii kolejowych, radykalnie poprawiły zarówno 
przepustowość szlaków, jak i warunki podróży, ale tylko na kie-
runkach wschodnim, południowo-wschodnim i zachodnim.

Pod koniec lat 30. XX wieku w godzinach szczytu komuni-
kacyjnego Warszawa była nieprzejezdna. Dodatkowym pro-
blemem stolicy były możliwości produkcyjne fabryk środków 
transportu, np. w 1938 roku Warszawa kupiła wszystkie(!) 
autobusy i tramwaje, jakie mógł wyprodukować polski prze-
mysł oraz wszystkie, na jakie władze miasta dostały zgodę na 
sprowadzenie z zagranicy93. Problem transportu miejskiego 
był naprawdę wielki.

Władzom miejskim bardzo zależało na zwiększeniu ilości 
przystanków, w celu lepszego dostosowania linii kolejowych 
do potrzeb rozwijającej się aglomeracji, ale władze PKP uwa-
żały, że większa liczba przystanków zmniejszy prędkość szla-
kową94 i przepustowość linii95.

91 Fabryka w Chrzanowie wykonała część mechaniczną lokomotyw, po czym 
Anglicy zamontowali wykonane u siebie wyposażenie elektryczne. St. Ple-
wako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, s. 22.

92 Jedyna ocalała po wojnie lokomotywa EL.106, od remontu przeprowa-
dzonego w 1946 roku w zakładach w Lubaniu Śląskim do 1954 roku jeź-
dziła na terenie WWK, a później do 1964 roku prowadziła pociągi pasa-
żerskie na trasie Warszawa – Łódź; Frontczak 1996: 36.

93 Władze Warszawy oczekiwały na dostawę 46 autobusów zamówionych 
w 1937 roku, 33 autobusów zamówionych w 1938 roku, zamówiono też 
100(!) nowych tramwajów; Starzyński 1938: 57–58.

94 Przy przystankach rozmieszczonych co 2 km, średnia prędkość jednostek 
wynosiła ok. 65 km/h, a przy przystankach rozmieszczonych co 1 km, 
średnia prędkość spadała do 53 km/h.

95 Dodatkowe przystanki (Ochota, Powiśle, Stadion) wybudowano dopiero 
w latach 60. XX w., po dobudowaniu torów dalekobieżnych oraz wprowa-
dzeniu nowego taboru o lepszym przyspieszeniu.

Trafność pomysłu linii średnicowej północ – południe spo-
wodowała, że pomimo iż cena budowy 1 kilometra linii pod-
ziemnej była ówcześnie szacowana na ok. 8 mln zł, to przygo-
towania do rozpoczęcia budowy pierwszych 25 km linii były 
prowadzone w szybkim tempie. 28 maja 1938 roku Zarząd 
Miejski m. st. Warszawy96, zwrócił się do BE WKW z prośbą 
o przekazanie materiałów do studiów97.

Oszczędności z powodu zamiany trakcji parowej na 
elektryczną wynosiły 4,5 mln zł rocznie. Był to imponujący 
wynik, który bardzo dobrze rokował na przyszłość. Były to 
bardzo skuteczne argumenty dla dalszej rozbudowy węzła. 
Dodatkowym bodźcem było to, że ówcześnie koszt budowy 
1 km zelektryfikowanej linii kolejowej wynosił ok. 135 tys. zł, 
natomiast drogi bitej nawet do 200 tys. zł98.

W 1939 roku był już wytyczony cały południowy fragment 
Wewnętrznej Linii Obwodowej. Realizację tych zamierzeń 
przerwała wojna (ryc. 18).

Próby samodzielnej elektryfikacji
W ramach II etapu elektryfikacji WKW, przystąpiono naj-
pierw do drobnych samodzielnych prac. Pracownicy nabiera-
li doświadczenia, a elektryfikowanie kolejnych, nawet bardzo 
krótkich odcinków, torów postojowych, czy wręcz pojedyn-
czych rozjazdów powodowało usprawnienie ruchu i w spo-
sób znaczący podnosiło funkcjonalność stacji oraz poprawę 
przepustowości99.

Według notatki BE WKW, dzięki elektryfikacji kilku rozjaz-
dów na stacji Warszawa Zachodnia, uzyskano oszczędności 
rzędu 1714 zł/dobę, nie licząc ułatwień w ruchu na stacji100. 
Praktycznie na terenie całego węzła kolejowego prowadzono 
prace mające na celu usprawnienie ruchu na liniach, zwięk-
szenie ich przepustowości oraz wprowadzenie możliwie bez-
kolizyjnych skrzyżowań z ruchem kołowym.

Na 1939 rok w ramach dalszej elektryfikacji węzła zapla-
nowano kilka większych inwestycji oraz całą masę mniej-
szych101. Do większych należała elektryfikacja linii Warszawa 
– Błonie (24 km toru podwójnego za 1470 tys. zł), zakup sze-
ściu lokomotyw elektrycznych (za 2400 tys. zł) oraz przerób-
ki i modyfikacje EZT (za 450 tys. zł)102. W związku z planem 
przebudowy stacji Falenica, mającej na celu przystosowanie 

96 Pismo z dnia 28 maja 1938 roku; APW sygn. 207, k. 52.
97 Zarząd Miejski w m.st. Warszawy, poprosił o przekazanie do użytku 

służbowego „danych dotyczących obrysia wagonów kursujących na ze-
lektryfikowanych liniach Węzła Warszawskiego oraz wymaganej skrajni 
budowli, jak również o rysunek powyższego wagonu”; APW sygn. 207, 
k. 52. Według dokumentów, zgodę otrzymali; APW sygn. 207, k. 55.

98 Miszke 1939: 26.
99 Pismo DOKP z dnia 7 lutego 1939 roku, w sprawie uzupełnienia sieci trak-

cyjnej; APW sygn. 309, k. 3.
100 APW sygn. 96, k. 7.
101 Preliminarz rozchodów budżetowych funduszu inwestycyjnego na okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 1939 roku; APW sygn. 102, k. 3–28.
102 W EZT zaplanowano: udoskonalenie sygnalizacji (za 15 tys. zł), zain-

stalowanie sterowania ogrzewaniem (za 25 tys. zł), przeróbkę części 
przedziałów pasażerskich w części wagonów doczepnych na przedziały 
bagażowe (za 100 tys. zł), uzupełnienie łączników międzywagonowych 
(za 250 tys. zł) oraz inne drobne zmiany (za 60 tys. zł). Preliminarz roz-
chodów budżetowych funduszu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 1939 roku; APW sygn. 102, k. 3–28.

Ryc. 17.  Lokomotywa elektryczna serii EL.200 (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe sygn. 1-G-3064)

Fig. 17.  Electrical locomotive series EL.200 (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3064)
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stacji do zawracania EZT, jak też do zwiększania i zmniejsza-
nia długości składów, wykonano kosztorys103. Prace wyce-
niono na 70 tys. zł104.

Zakaz samodzielnych negocjacji
Po rozpoczęciu na szeroką skalę prac przy przebudowie i elek-
tryfikacji WKW, coraz więcej firm interesowało się przejęciem 
dalszych etapów lub przynajmniej próbowało włączyć się do 
gry. W archiwum znajdują się dokumenty, które mówią, że Mi-
nister Skarbu czuwał nad tym i w odpowiednich momentach 
reagował. Pod koniec 1937 roku Minister Skarbu, przesłał do 
Ministra Komunikacji tajne pismo, w którym polecił wstrzy-
mać wszelkie rokowania na temat dalszej elektryfikacji WKW.

Wiesław Zbijewski, radca finansowy Ambasady RP w Lon-
dynie, został poinformowany, że na podstawie rozmów to-
czonych z Export Credit Guarantee Departament, Anglicy 
zgodzili się na dalsze kredytowanie do sumy 1 mln funtów. 
Dalsza elektryfikacja miałaby być finansowana w stosunku 
50/50, połowa wartości ulokowana w firmach angielskich, 
połowa w polskich, z tym, że produkcja EZT miała odbywać 
się już wyłącznie na terenie Polski105.

103 Pismo MK do CBPiS PKP z dnia 6 lipca 1939 roku, w sprawie wykonania 
kosztorysu przebudowy stacji Falenica; APW sygn. 309, k. 32.

104 Kosztorys przeróbek torowych na st. Falenica w związku z zawracaniem 
i zmianą składów pociągów elektrycznych; APW sygn. 309, k. 37. Pod 
sumą całkowitą ręczny dopisek „miało być 50.000”.

105 Pismo MS do MK z dnia 26 stycznia 1939 roku, „TAJNE”; APW sygn. 178, 
k. 51.

Szwedzki ślad w przedwojennej elektryfikacji
Z dokumentów możemy się dowiedzieć też, że radca W. Zbi-
jewski poinformował Anglików, że wobec ograniczonych 
możliwości kredytowych strony angielskiej, pozostałe prace 
przy elektryfikowaniu węzła jednocześnie będą wykonywały 
firmy szwedzkie106.

Pismo to rzuca nowe światło na sprawę finansowania 
dalszej elektryfikacji WKW, ponieważ publikacje, które oma-
wiają założenia i przygotowania do II etapu elektryfikacji, nie 
uwzględniają planów dalszego kredytowania przez Anglików, 
a „ślad szwedzki” występuje dopiero przy powojennej odbu-
dowie polskich kolei.

EZT przegrywają ze śniegiem
W zimie na przełomie 1937 i 1938 roku doszło do serii awa-
rii EZT. W dniu 6 stycznia 1938 roku z 60 posiadanych EZT, 
aż 44 były uszkodzone. Dokumenty zachowane w archiwum 
dokładnie wyjaśniają ten problem. Przyczyną awarii była 
wadliwa konstrukcja obudowy silników trakcyjnych EZT, któ-
ra nie przewidywała tak dużych mrozów i nie zabezpieczała 
silników przed dostawaniem się do nich śnieżnego pyłu. An-
glicy natychmiast zmienili konstrukcję obudowy i naprawili 
wszystkie silniki.

Wstępne wyliczenia wykazały olbrzymie straty PKP z ty-
tułu uszkodzenia EZT (szacowano je na ponad 170 tys. zł). 

106 Kopia instrukcji Eugeniusza Kwiatkowskiego Ministra Skarbu dla W. Zbi-
jewskigo radcy finansowego Ambasady RP w Londynie, w sprawie dalszej 
elektryfikacji WKW przez firmy angielskie z dnia 23 stycznia 1939 roku, 
„TAJNE”; APW sygn. 178, k. 52. 

Rys. 18.  Plan przebiegu linii kole-
jowych na terenie WKW 
po wykonaniu inwestycji 
zaplanowanych na lata czter-
dzieste (oprac. R. Rybarczyk)

Fig. 18.  Expected WKW in forties 
of XX cent. (designed by 
R. Rybarczyk)
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Sprawie przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli107. Rzeczywiste 
straty oceniono na mniej niż 100 tys. zł108 i uznano za koszt 
wypadków nadzwyczajnych.

Anglicy nie widzieli podstaw do wypłaty odszkodowania, 
jednak zachowali się nadzwyczaj profesjonalnie. Na własny 
koszt zdemontowali, naprawili w Anglii i zamontowali silniki. 
Pokryli wszelkie koszty delegacji polskiego personelu odbior-
czego oraz przedłużyli gwarancję na silniki (chociaż według 
umowy nie musieli) o kolejne dwa lata(!)109.

WPŁYW ELEKTRYFIKACJI  
NA ROZWÓJ WARSZAWY

Pierwszym najbardziej zauważalnym wpływem elektryfika-
cji jest spowodowanie rozwoju aglomeracji warszawskiej 
wzdłuż pasm, których środkiem biegnie linia kolejowa. Elek-
tryfikacja znacznie ułatwiła dojazdy do pracy oraz wyjazdy 
wypoczynkowe do podwarszawskich miejscowości. O in-
tensywności osiedlania się w strefie podmiejskiej Warszawy 
świadczy również to, że roczny wzrost zaludnienia stolicy 
to ówcześnie 1% (podczas, gdy średnia krajowa podawana 
w Roczniku Statystycznym to 2,9%), a wzrost zaludnienia po-
wiatu warszawskiego to 6,4% rocznie(!).

Szybkie połączenie z Warszawą, realizowane za pomo-
cą EZT, wprowadziło zupełnie nową jakość na kolei. Spo-
wodowało znaczne zwiększenie ruchu pasażerskiego oraz 
aktywizację zakładów przemysłowych zarówno tych, które 
były zaangażowane przy przebudowie i elektryfikacji węzła, 
jak też innych zlokalizowanych w pobliżu zelektryfikowa-
nych linii, w momencie gdy gospodarka przeżywała dno 
kryzysu gospodarczego. Zamówienia dla kolei pozwoliły na 
gwałtowny rozwój przemysłu elektrotechnicznego w latach 
1933–1935110. 

Pomimo, że elektryfikacja kolei w Polsce, w porówna-
niu do innych państw europejskich, nastąpiła stosunkowo 
późno, to już po dwóch latach eksploatacji, trakcja ujaw-
niła wszystkie swoje zalety. Najważniejsze to: duże średnie 
prędkości nawet przy małych odległościach pomiędzy przy-
stankami111, lepsze wykorzystanie taboru; znacznie mniejsze 
koszty eksploatacyjne, większa elastyczność ruchu112.

W ciągu dwóch lat (1936–1938) na liniach zelektryfikowa-
nych przewozy wzrosły na linii żyrardowskiej o 78%, na linii 
mińskiej o 71%, natomiast na linii otwockiej aż o 100%113. 

107 Sprawozdanie NIK w sprawie gospodarki MK w świetle wyników kontro-
li za okres budżetowy 37/38, s. 126; APW sygn. 98, k. 2.

108 Sprawozdanie NIK w sprawie gospodarki MK w świetle wyników kontroli 
za okres budżetowy 37/38; APW sygn. 98, k. 3.

109 Wyjaśnienia Naczelnika BE WKW; APW sygn. 98, k. 8.
110 Przelaskowski 1971: 202, 206–207.
111 Takie prędkości były nieosiągalne dla trakcji parowej.
112 Nie używane jednostki stanowią zawsze gotową rezerwę, zdolną do na-

tychmiastowego uruchomienia i oddania do ruchu.
113 Co prawda planistom znany był przykład Kopenhagi, gdzie po zelektryfi-

kowaniu ruchu podmiejskiego przewozy w ciągu roku wzrosły o 100 %, 
ale uznano to za szczególny przypadek, którego nie należy brać pod 
uwagę. St. Plewako, Wpływ elektryfikacji WKW na przewozy pasażerów 
podmiejskich. Referat na zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ka-
towicach w 1939 roku; APW sygn. 110, s. 3.

Co ciekawe, wzrost przewozów na liniach mińskiej i otwoc-
kiej rozpoczął się jeszcze przed elektryfikacją. W 1938 roku 
na trzech warszawskich podmiejskich liniach zelektryfiko-
wanych przewieziono 75% wszystkich pasażerów przewie-
zionych przez PKP w ruchu podmiejskim i 20% wszystkich 
pasażerów przewiezionych w ogóle przez PKP.

W 1939 roku z 76 EZT czynnych było 60, pozostałe sta-
nowiły szczytową rezerwę. W ciągu niecałych trzech lat 
eksploatacji, od grudnia 1936 roku do września 1939 roku, 
EZT przejechały w sumie ponad 12 mln km114. Po usunię-
ciu wady konstrukcyjnej obudowy silników trakcyjnych, 
jednostki praktycznie bezawaryjnie jeździły aż do wybuchu 
wojny.

PRZYGOTOWANIA DO WOJNY

Bardzo ciekawie wygląda w dokumentach sprawa przygoto-
wań PKP do wojny. Dopiero 11 maja 1939 roku rozpoczyna 
się zachowana w archiwum korespondencja w sprawie przej-
ścia kolei ze stopy pokojowej na wojenną. Do 20 maja 1939 
roku wszystkie departamenty MK miały przedstawić projekty 
zmian w zarządzeniach, dostosowujące je do warunków wo-
jennych115.

Jednak dopiero 2 sierpnia 1939 roku(!) BE przesłało do 
BW MK analizę zadań na wypadek wojny116. Dokument opa-
trzony pieczątką „MOB” w punktach wymieniał zadania, 
zalecenia i zagrożenia. Z dokumentów wynika, że przewi-
dywana była możliwość zniszczenia mostu średnicowego. 
Tym samym mogło dojść do przerwania ruchu na linii do 
Mińska Mazowieckiego i Otwocka. Jednak szacowano, że 
wykonanie obejścia rezerwowego zajmie służbom ratow-
niczym maksymalnie 48 godzin117. Układ zasilania w ener-
gię elektryczną WKW był przystosowany do dowolnego 
przełączania linii przesyłowych lub wręcz zasilania roz-
środkowanych zakładów z linii PKP118.

W sierpniu zaczynają się już pojawiać sygnały o realnych 
możliwościach sabotażu na kolei119. Według dokumentów, 
przez kolejne dwa tygodnie służby WKW zajmują się właści-

114 Frontczak 1996: 33.
115 Pismo MK do wszystkich departamentów MK z dnia 20 maja 1939 roku, 

w sprawie przesłania projektów zmian w zarządzeniach w celu dostoso-
wania ich do warunków wojennych; APW sygn. 210, k. 1. Biorąc pod uwa-
gę, że pismo Ministra Komunikacji dotyczyło podstawowych zarządzeń, 
które zostaną wprowadzone w życie w momencie ogłoszenia mobilizacji, 
należy uznać, że wcześniej na kolei nie widziano problemu wojny. 

116 Pismo BE WKW do BW MK z dnia 2 sierpnia 1939 roku, z analizą zadań na 
wypadek wojny; APW sygn. 210, k. 7.

117 BE WKW wykazało jednocześnie możliwość wcześniejszego przygotowa-
nia się na taką ewentualność. Wystarczyło wybudować linię rezerwową 
przez drewniany most wojskowy w Jeziornie. Takie rozwiązanie pozwoli-
łoby uniknąć przerw w dopływie prądu nawet po uszkodzeniu elektrowni 
warszawskiej i pruszkowskiej jednocześnie.

118 W wielu miejscach wokół Warszawy linie energetyczne PKP były jedyny-
mi mogącymi w danej okolicy dostarczyć większe ilości energii.

119 12 sierpnia 1939 roku DOKP wysłała do podległych i współpracujących 
służb, tajną informację od Policji Państwowej o tym, że kowal z miej-
scowości Wielkie Hajduki wykonał na zlecenie nieznanego osobnika 24 
klamry, które mogą służyć do detonowania pocisków pod kołami pocią-
gów; APW sygn. 210, k. 10.
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wie tylko sprawami personalnymi: komu, jakie dodatki, czy 
rekompensaty będą przysługiwały w przypadku ewakuacji 
pracownika lub jego rodziny oraz komu mają być wysłane 
pobory.

W dniu 24 sierpnia 1939 roku, MK przesłało do Dyrekcji 
Kolei Państwowych wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
obiektów kolejowych120. Dopiero 31 sierpnia 1939 roku, wo-
bec coraz częściej pojawiających się przypadków napadów na 
kasy stacyjne, MK zaleciło niezwłocznie przystąpić do popra-
wy bezpieczeństwa i przesłało stosowną instrukcję121. Tego 
samego dnia Minister Komunikacji wydał też zarządzenie 
w sprawie zwalczania akcji sabotażowo-dywersyjnych w ba-
gażach i przesyłkach. W zarządzeniu wymieniono dokładnie 
jakie zalecenia są do natychmiastowego wykonania122.

Ponieważ zarówno w źródłach, jak i opracowaniach brak 
informacji o aktach sabotażu na terenie WKW, można wy-
snuć następujące wnioski:
– albo warszawscy kolejarze byli na tyle czujni, że sabotażyści 

nie znaleźli skutecznego dojścia do instalacji kolejowych,
– albo wobec planowanej „wojny błyskawicznej” agresor 

nie widział potrzeby niszczenia instalacji, które za chwilę 
jemu samemu będą potrzebne.
Jedyny powtarzany czasami przykład działań „piątej ko-

lumny” na terenie węzła – pożar Dworca Głównego, nigdy 
nie został potwierdzony jako akt sabotażu123.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna świa-
towa. BW MK rozesłało do Dyrektorów Departamentów 
pismo informujące o wprowadzeniu wojennego rozkładu 
jazdy124.

ZAKOŃCZENIE

Układ linii kolejowych wokół Warszawy przetrwał w niezmie-
nionym kształcie z wyjątkiem rozebranej przez niemców li-
nii do Palmir (zachowało się kilka obiektów inżynieryjnych 
takich, jak przepusty). Zmiany układów torowych dotyczą 
właściwie tylko usunięcia torów i bocznic towarowych na 
dworcach: Gdańskim, Wileńskim i Wschodnim. Niestety, 
z omawianych w tym artykule obiektów, do czasów dzi-
siejszych dotrwało bardzo niewiele. Część zostało zniszczo-
nych i rozebranych po I w.ś. tak jak Dworzec Petersburski125 
(ryc. 19–20), część, tak jak Dworzec Wiedeński czy Kaliski, zo-
stały rozebrane przy okazji budowy linii średnicowej, wresz-
cie część została rozebrana po II wojnie światowej, z powo-
du ich zniszczenia w czasie działań wojennych jak Dworzec 
Główny, Dworzec Pocztowy, Dworzec Wschodni (ryc. 21a) 
czy wiadukt i Most Średnicowy. 

120 Pismo MK z dnia 24 sierpnia 1939 roku; APW sygn. 210, k. 20.
121 Pismo MK z dnia 31 sierpnia 1939 roku; APW sygn. 210, k. 41.
122 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 sierpnia 1939 roku; APW 

sygn. 210, k. 48.
123 Oficjalnie pożar został spowodowany nieuwagą podczas prac spawalni-

czych. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy dokończyli budowę 
Dworca. 

124 Pismo BW MK z dnia 1. września 1939 roku; APW sygn. 210, k. 54.
125 Dworzec Petersburski (w miejscu dzisiejszego Wileńskiego) i tak miał być 

zlikwidowany w 1940 roku zgodnie z planami rozbudowy węzła.

W rezultacie II wojnę światową przetrwały dwukrotnie 
wysadzany i odbudowywany most przy Cytadeli, kilka budyn-
ków technicznych i gospodarczych linii kaliskiej i wiedeńskiej 
w rejonie między obecnym Dworcem Głównym i Zachodnim 
(ryc. 22), do 2011 roku istniała też parowozownia Dworca 
Petersburskiego. Ze wszystkich budynkw dworcowych został 
tylko mały fragment Dworca Terespolskiego (Wschodniego) 
(ryc. 21b).

Przykre jest to, że władze kolejowe, nie starają się chronić 
zabytków jakie posiadają, tylko wszelkimi sposobami starają 
się uzasadnić potrzebę ich likwidacji. Przedwojenna lokomo-
tywa elektryczna E.106, która jako jedyna ocalała z pożogi 
wojennej i prowadziła do 1964 roku pociągi pospieszne na 
trasie Warszawa – Łódź została złomowana. Taki los spotyka 
zdecydowaną większość kolejowych zabytków.

Autor odnosi wrażenie, że problem zachowania zabytków 
dotyczy głównie Warszawy i Mazowsza. W innych regionach, 
zabytkowy tabor trafia do skansenów np. w Kościerzynie lub 

a)

Ryc. 20.  a) Tak parowozownia Dworca Petersburskiego wyglądała 
w maju 2006 roku; b) Od 2012 r. w tym miejscu stoi budynek 
sieci Lidl, który tylko wielkością bryły nawiązuje do dawnej 
parowozowni (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 20.  a) Petersburski roundhouse in May 2006; b) Since 2012 there 
is a Lidl supermarket in this place, its building harks back to 
the roundhouse only in size (photo by R. Rybarczyk)

b)

Ryc. 19.  Dworzec Petersburski widziany od strony południowo-zachod-
niej. Niski budynek z prawej strony dworca to parowozownia, 
jedyny zachowany po II WŚ element pierwotnej zabudowy 
(autor zdjęcia nieznany)

Fig. 19.  Petersburski Railway Station from south-west. The low building 
on the right is a roundhouse, the only building that survived 
unspoiled after the Second War (author unknown)
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Chabówce. W Warszawie nawet przekazanie do Muzeum Ko-
lejnictwa nie chroni zabytku przed całkowitym zniszczeniem 
(ryc. 23)126. 

Trochę więcej szczęścia miał jedyny EZT, który dotrwał do 
naszych czasów (ryc. 24). Jeżeli dotrwa do końca 2018 roku 
to przejdzie w Mińsku Mazowieckim remont. Co prawda bę-
dzie to tylko poprawienie wyglądu zewnętrznego, czyli prze-
malowanie, wstawienie szyb i reflektorów (bez jakiejkolwiek 
ingerencji w stan wnętrza) (ryc. 25), ale dobre i to.

Skrzydlate wiaty na linii otwockiej i grodziskiej, których 
zachowanie zostało nagłośnione ostatnio, też przewidziane 
były do rozbiórki w planach przebudowy linii127. To awantura 
wywołana w mediach spowodowała, że kolej musiała zmie-
nić plany przebudowy128.

126 Taki los spotkał np. wagon motorowy SD80-02, który w pewnym momen-
cie został pomazany przez graficiarzy. Zamiast zwiększyć ochronę taboru 
stojącego na powietrzu, to wagon przeholowano w inne, nie rzucające 
się w oczy miejsce, gdzie został kilkakrotnie spalony i obecnie nie nadaje 
się nawet do odbudowy.

127 Problem zachowania wiat został omówiony w artykule Modernizacja czy 
dewastacja? Remonty zabytkowej infrastruktury Warszawskiego Węzła 
Kolejowego w niniejszym tomie.

128 I jest w tej chwili podstawowym hasłem usprawiedliwiającym tradycyjne 
na kolei opóźnienie zakończenia inwestycji.

a)

Ryc. 22.  Zachowane budynki kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ul. 
Tunelowej 2; a) budynek administracyjny; b) budynek tech-
niczny parowozowni (fot. M. Żurek)

Fig. 22.  Still existing Warsaw-Vienna Railway buildings: a) administra-
tion building; b) utility building (photo by M. Żurek)

b)

a)

Ryc. 23.  a) Wagon motorowy SD80-02 w skansenie Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie w latach 1980. (autor fotografii 
nieznany); b) obecny wygląd jednostki (fot. M. Żurek)

Fig. 23.  a) Motor carriage SD80-02 in Railroading Museum in Warsaw 
in the 1980s (author unknown); b) The same motor carriage in 
2017 (photo by M. Żurek)

b)

Ryc. 21.  a) Dworzec Terespolski (Wschodni) przed I wojną światową 
(fragment pocztówki); b) Ostatni zachowany fragment budyn-
ku przy ul. Kijowskiej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 21.  a) Terespolski Station before the First World War (frag-
ment of a postcard); b) The only surviving fragment of 
Terespolski Station, Terespolskiego, Kijowska street (photo by 
R. Rybarczyk)

a)

b)
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b)

Ryc. 25.  a) Oryginalny wygląd wnętrza przedziału 2 klasy; b) stan 
wnętrza wagonu sterowniczego z maja 2006 r.; c) stan wnę-
trza wagonu sterowniczego z maja 2006 r. (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 25.  a) Original look of second class compartment interior; b) May 
2006, interior of a control carriage; c) remnants of third class 
double-seat frame (photo by R. Rybarczyk)

c)

a)

Ryc. 24.  Jedyny ocalały do naszych 
czasów EZT E91036 widzia-
ny od strony wagonu silni-
kowego (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 24.  The only existing EMU (EZT 
E91036) seen form the motor car-
riage side (photo by R. Rybarczyk)
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zmuszane przez bierność urzędów do walki z tymi urzędni-
kami o zachowanie ostatnich zabytkowych obiektów na ich 
terenie. 

Optymistycznym akcentem na koniec jest informacja 
o wpisaniu na listę zabytków przystanku Warszawa Ochota. 

Projektanci kolejowi co chwilę zaskakują swoimi pomy-
słami. Sztandarowym pomysłem i uzasadnieniem potrzeby 
wyburzenia wszystkich starych peronów wyspowych i stoją-
cych na nich skrzydlatych wiat na liniach otwockiej i grodzi-
skiej jest potrzeba podniesienia tzw. prędkości szlakowej na 
liniach podmiejskich do 160 km/h. W sytuacji, gdy pociągi 
podmiejskie na szlaku nie przekraczają prędkości 120 km/h129, 
a łuk toru biegnącego od Warszawy, który tak przeszkadza 
kolejarzom ma promień 5000 m, więc po takich łukach moż-
na nawet według dzisiejszych przepisów jeździć z prędkością 
do 160 km/h.

Kolejarze próbowali np. przeforsować budowę wielokilo-
metrowego ekranu akustycznego wzdłuż lini grodziskiej na 
wysokości miast ogrodów. Zrezygnowali dopiero po realnych 
groźbach okolicznych mieszkańców, że całkowicie zablokują 
ten fragment magistrali kolejowej, jeżeli kolej przystąpi do 
montażu muru, który całkowicie podzieli miasta na części. 

Podobny problem będziemy mieli za chwilę z przebudową 
linii średnicowej na Powiślu. Nie dość, że kolejarze całkowicie 
odrzucili pomysł odtworzenia tego fragmentu linii w formie 
wiaduktu130, to z uporem pozbawionym sensu forsują idee 
montażu wysokich na 4–5 m ekranów akustycznych na na-
sypie kolejowym131. Jak będzie to wyglądało, można już teraz 
obejrzeć na Pradze przy Dworcu Wschodnim, gdzie te ekrany 
już stoją (ryc. 26).

Znamienne jest też i to, że wszelkie wpisy do rejestrów 
zabytków infrastruktury kolejowej nie tylko w Warszawie, ale 
i na całym Mazowszu w zdecydowane większości nie są efek-
tem inicjatywy właściwego urzędu, tylko burz medialnych, 
które wywołały różne lokalne stowarzyszenia i organizacje 
miłośników transportu. Tak było w przypadku parowozow-
ni Dworca Wileńskiego (Petersburskiego), linii otwockiej czy 
linii grodziskiej. 

Lokalne ruchy społeczne i miłośnicy transportu powinny 
mieć możliwość propagowania zabytków. Nie powinny być 

129 Aktualne przepisy wymagają dwuosobowej obsługi dla pociągów osiąga-
jących prędkość szlakową powyżej 130 km/h. Nie stać na takie rozwiąza-
nie żadnego z polskich przewoźników aglomeracyjnych.

130 Przed wojną linia była poprowadzona na wiadukcie, po to żeby tory kole-
jowe nie dzieliły miasta.

131 W przypadku dworca kolejowego budowa takich ekranów nie ma 
żadnego sensu, ponieważ w tym przypadku największym źródłem  
hałasu są zapowiedzi podawane przez sieć megafonów. W lecie słychać  
je nawet z odległości dwóch kilometrów od dworca. Aby ograniczyć  
hałas generowany przez poruszające się pociągi, wystarczy metrowej wy-
sokości osłona układu jezdnego. Ten typ wyciszenia linii kolejowych jest 
z powodzeniem stosowany np. w Niemczech.

Ryc. 26.  Ekrany akustyczne przy Dworcu Wschodnim: a) widok 
z piątego peronu w stronę centrum; b) widok od strony 
ulicy Skaryszewskiej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 26.   Acoustic screen close to Wschodni Station: a) view from the 
fifth platform to the city center; b) view from Skaryszewska 
Street (photo R. Rybarczyk)

a)

b)
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Ryszard Rybarczyk

Pre-war electrification of Warsaw railway suburban lines on the basis of documents from 
Electrificarion Bureau Archives of Warsaw Railway Junction

Summary

This paper is about history of Warsaw Railway Junction 
electrification, written on the basis of archive set including 
information about ideas, plans and its realization, rediscov-
ered in City of Warsaw Archives resources. Most interesting 
are documents concerning next steps of electrification and 
British and Swedish contribution in it as well as note about 
revision of rolling stock production order that enumerates 
completely different type of vehicles.  

Author elaborates all aspects concerning working out 
ideas, choosing bidders and redevelopment track and sta-

tion layouts as well as electrification of the junction. Au-
thor presents also interesting issues concerning electrifi-
cation process, solid and scrupulous researches of a team 
that recommended solutions applied during the redevel-
opment of track layout to an electric one. He mentions 
also problems authors of electrification programme have 
encountered. At the end athor presents some examples of  
still existing constructions.

Translated by Magdalena Żurek
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