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Wyburzać, przebudowywać, nie zachowywać – to pokusa, 
z którą styka się wielu administratorów zabytkowej infra-
struktury przemysłowej. Wciąż jeszcze pokutuje XIX-wieczny 
podział na architekturę-sztukę, reprezentowaną przez bu-
dowle sakralne i rezydencjonalne oraz architekturę-inżynie-
rię – hale, mosty, dworce. Podział ten przez długi czas nie po-
zwalał dostrzegać walorów estetycznych dawnej zabudowy 
przemysłowej, oceniając jedynie jej funkcjonalizm. Spowo-
dowało to, że przez wiele lat, przy społecznym przyzwoleniu, 
w imię postępu i bezpieczeństwa, wyburzano przedwojen-
ne kamienice i hale fabryczne. Nie oszczędzono też, a może 
zwłaszcza, infrastruktury kolejowej. Wiele przedwojennych 
budynków dworcowych padło ofiarą źle rozumianego po-
stępu. Smutnym przykładem tych praktyk jest los wiat na 
stacjach kolejowych na linii mińskiej, czy parowozowni daw-
nego Dworca Petersburskiego, rozebranej w 2010 r. Pomysł 
ochrony dawnych budynków kolejowych jest więc stosunko-
wo nowy i niewątpliwie dużą rolę w jego upowszechnianiu 
odgrywają społecznicy.

Zespół zestandaryzowanych, modernistycznych wiat na 
przystankach i stacjach kolejowych linii grodziskiej, otwockiej 
i mińskiej był przykładem na to, że infrastruktura kolejowa 
może być estetyczna i funkcjonalna zarazem. Nowoczesna, 
lekka forma dobrze wpisywała się w pejzaż podmiejski. Po-
wtarzalność zestandaryzowanych elementów wyposażenia 
przystanków ułatwiała orientację podróżnym i wpływała na 
bezpieczeństwo.

Pomysł budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce pojawił 
się już w 1834 roku1, ale dopiero w 1848 roku uruchomiono 
Kolej Warszawsko-Wiedeńską. W roku 1862 powstała Kolej 
Petersburska, pierwsza na prawym brzegu Wisły, przez Biały-
stok, Grodno, Wilno i Psków, a w 1867 roku Kolej Terespolska 
z Warszawy przez Siedlce do Brześcia2 – obie szerokotorowe.

Na przełomie XIX i XX wieku Warszawa, otoczona z wie-
lu stron terenami wyłączonymi spod zabudowy, należała do 
najbardziej zagęszczonych miast w Europie. Poza granicami 

1  Plany te wyprzedzały o rok budowę pierwszej kolei w Niemczech (7.12 
1835 r.), a o dziewięć lat budowę pierwszej kolei we Francji. Jednak po-
mysłodawcy Henryk Łubieński (wiceprezes Banku Polskiego) i Piotr Ste-
inkeller (przemysłowiec) nie zdołali zgromadzić odpowiednich funduszy; 
zob. Śniechowski 1926: 211.

2  We wrześniu 1866 roku oddano do użytku odcinek kolejowy od Pragi 

miasta powstawały nowe osiedla, których dalszy rozwój 
i włączenie do istniejącej zabudowy miejskiej, wymagał uru-
chomienia szybkiej komunikacji podmiejskiej. Wybudowano 
linie: kaliską i nadwiślańską (z Modlina do Dęblina) oraz linię 
obwodową (1875 r.) i most kolejowy, łączący Dworzec Wie-
deński z liniami po stronie praskiej. Z czasem sieć uzupeł-
niono kolejkami dojazdowymi (marecką, jabłonowską, wila-
nowską i grójecką). W latach 70. XIX w. powstał też dworzec 
towarowy w rejonie obecnego Dworca Zachodniego. Z tego 
okresu przetrwały do naszych czasów budynki Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (dalej: DŻWW): budynek magazy-
nowy DŻWW Wola, ul. Tunelowa 2A3; budynek administra-
cyjny Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Wola, ul. Tunelowa 24 
i budynek techniczny parowozowni DŻWW Wola, ul. Tunelo-
wa 2B5 – obecnie wszystkie znajdują się w gminnej ewidencji 
zabytków.

Po odzyskaniu niepodległości, Polska przystąpiła do od-
budowy infrastruktury komunikacyjnej. Wtedy też przedsta-
wiono projekt elektryfikacji kolei – węzła warszawskiego oraz 
magistrali: z Warszawy do Krakowa i Katowic, z Warszawy do 
Poznania i z Krakowa przez Przemyśl do Lwowa. W dalszej 
perspektywie planowano budowę kolejnych linii. W 1928 r. 
został przyjęty harmonogram robót na lata 1928–1931. 
Przewidywał zelektryfikowanie około 400 km linii kolejo-
wych w trzech etapach6:
1. elektryfikacja ruchu podmiejskiego z Warszawy do 

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

Odcinek Warszawa Wschodnia (dawniej Terespolska) 
– Otwock był już gotowy 14.08.1936 roku, a 15.12.1936 
roku, wraz z wdrożeniem zimowego rozkładu jazdy, nastąpi-
ło uroczyste uruchomienie pociągów na odcinku od Otwoc-

(Warszawa) do Siedlec. W 1871 roku połączono ją z Koleją Moskiewską, 
a w 1873 roku w Brześciu z Kijowem przez Berdyczów, Równe i Kowel.

3 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL34072, wpisany 
w dniu 25.08.2015.

4 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL20274, wpi-
sany w dniu 24.07.2012.

5 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL20788, wpisany 
w dniu 24.07.2012.

6 Por. artykuł R. Rybarczyka w niniejszym tomie.

Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk
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Remonty zabytkowej infrastruktury 
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ka do Pruszkowa. W następnym roku linię przedłużono do 
Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa. Dnia 15.12.1937 uru-
chomiono również linię Warszawa Wschodnia – Mińsk Ma-
zowiecki. W sumie zelektryfikowano 106 km linii, 12 stacji 
i 18 przystanków.

Przed rozpoczęciem prac przeanalizowano wszelkie 
uwarunkowania, do których trzeba było dostosować plany 
elektryfikacji – jakość gruntu, gęstość zabudowy, typ osad-
nictwa i potencjalną wielkość przewozów7. Mając dokładne 
dane, projektanci zadbali o wszelkie aspekty budowy, w tym 
dużą i małą architekturę (budynki dworców, perony, wiaty, 
przejścia podziemne i naziemne). Przewidziano nawet, po 
której stronie mają znaleźć się słupy trakcyjne, by przy do-
kładaniu i elektryfikowaniu torów dalekobieżnych nie trzeba 
było dokonywać żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze. 
Wyliczono też promień łuku krawędzi peronu i torów, by po-
ciągi dalekobieżne, poruszające się z prędkościami powyżej 
100 km/h nie musiały zwalniać mijając przystanki i stacje.

Nowobudowana linia otwocka kładziona była na tym sa-
mym śladzie, co XIX-wieczna linia nadwiślańska. Pozwoliło 
to na wykorzystanie istniejących budynków dworcowych, 
zwłaszcza tam, gdzie obsługiwał miały ruch dalekobieżny 
(np. Falenica i Otwock) – tam elektryfikacja wymusiła je-
dynie przebudowę peronów i małej architektury na pero-
nach. W samym Otwocku zachował się budynek dworca linii 
nadwiślańskiej, wzniesiony 
w 1910 r.8 Na stacji Falenica 
do chwili obecnej funkcjonuje 
zespół dawnych budynków li-
nii nadwiślańskiej: dwa dawne 
budynki dworca – drewniany 
i ceglany9 (ryc. 1). Podobnie 
było w przypadku linii miń-
skiej, kładzionej na śladzie linii 
terespolskiej (neogotycki bu-
dynek dworca w Dębem Wiel-
kim). Jednak torowiska były 
bardzo zniszczone, w związku 
z tym zarówno je, jak i perony 
wraz ze znajdującymi się na 
nich urządzeniami wznoszono 
od nowa.

Elektryfikacja umożliwiła 
większe zagęszczenie przy-
stanków – minimum co 2 km 
– w związku z tym w rejonach 
podmiejskich stacje/przystan-
ki były rozmieszczone częściej 
niż na wcześniej funkcjonują-
cych liniach. Na linii mińskiej 
było ich dziewięć – Warsza-
wa Wschodnia, Rembertów, 

7  Centnerszwer 1937a: 141–148. Przeanalizowano również przebieg 
I etapu elektryfikacji; zob. Plewako 1938: 35–40.

8  Wpisany do rejestru zabytków, sygnatura A-1296, 05.2015 r.
9  W gminnej ewidencji zabytków, wpis z dnia 24.07.2012 i rejestr za-

bytków nr A-1566 z dnia 1.02.1994.

Platforma (Wesoła), Wola Grzybowska, Miłosna, Sulejówek, 
Skruda (Halinów), Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki; na linii 
otwockiej 12 – Warszawa Wschodnia, Warszawa Olszynka, 
Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Mi-
chalin, Józefów, Świder oraz Otwock.

Teoretykiem nowoczesnej kolei był inż. Kazimierz Cent-
nerszwer10. To on drobiazgowo wyliczył oszczędności czasu 
wynikające z elektryfikacji. On też stwierdził, że maksymal-
ne korzyści z elektryfikacji będą wyciągnięte wtedy, gdy do 
ruchu masowego przystosuje się jeszcze trzy dziedziny: ta-
bor, organizację i urządzenia inżynieryjne na przystankach11. 
Wszystkie trzy były ze sobą ściśle powiązane: tabor o dużej 
pojemności (pociąg elektryczny pełnej długości złożony 
z trzech zespołów – dziewięciu wagonów – był w stanie prze-
wieźć 1038 podróżnych z maksymalną prędkością 100 km/h, 
szybkość eksploatacyjna nie przekraczała 85 km/h) musiał 
umożliwiać szybkie i wygodne wsiadanie i wysiadanie z wa-
gonu, o drzwiach o szerokości 130 cm, bez stopni, dla które-
go wybudowano wysokie perony.

Jak pisał Centnerszwer: „W dziedzinie stacyjnych urzą-
dzeń budowlanych wymagany jest przy ruchu masowym ła-
twy dostęp do pociągu. Droga, jaką podróżny przebywa od 
wejścia na stację do pociągu, powinna być krótka i możliwie 
prosta, a w każdym razie łatwa do zorientowania się i pozba-
wiona wszelkich zbytecznych przeszkód, jak nadmiaru drzwi, 

10  Inż. K. Centnerszwer był autorem dwuczęściowego, obszernego arty-
kułu w „Inżynierze Kolejowym” (Centnerszwer 1937a, 1937b), gdzie 
szczegółowo opisał założenia elektryfikacji oraz związaną z nią infra-
strukturę kolejową. Opisem taboru zajął się inż. S. Plewako; zob. Ple-
wako 1937.

11  Centnerszwer 1937b: 174.

Ryc. 1.  Stacja Falenica. Budynek dawnego szaletu kolei nadwiślańskiej, widok od strony północno-wschodniej 
(fot. M. Żurek)

Fig. 1.  Falenica railway station. Building of the former lavatory of the Vistula River Railroad, view from the 
north-east (photo by M. Żurek)
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słupów w przejściach, licznych zakrętów, zwężeń itp. Droga 
ta w kierunku poziomym i pionowym powinna mieć na całej 
swej długości dostateczną przelotność, aby uniknąć tworze-
nia się w pewnych punktach zatorów, jak to często zdarza się 
przy wąskich wylotach schodów lub przy niedostatecznej 
ilości przepustów biletowych. Wreszcie należy zapewnić po-
dróżnemu wygodne warunki oczekiwania na pociąg”12.

Aby osiągnąć maksymalną przepustowość kolei, na obu 
liniach (i trzeciej, do Żyrardowa) infrastrukturę wzniesiono 
według drobiazgowych wytycznych inż. Kazimierza Centner-
szwera13.

Przed elektryfikacją wszystkie prawie urządzenia przezna-
czone dla podróżnych były na stacjach podmiejskich skoncen-
trowane w budynku dworca. Podróżny kupował bilet, oczeki-
wał nadejścia pociągu w budynku dworca i wychodził dopiero 
w ostatniej chwili na nieosłonięty peron. Takie urządzenie 
wzorowane było na małych stacjach ruchu dalekobieżnego, 
ze słabym ruchem pociągów, gdzie podróżny przybywał na 
dworzec zazwyczaj na długi czas przed przybyciem pociągu 
i trzeba było mu zapewnić możność dłuższego przebywania 
na stacji. Reliktem tych czasów były budynki dworcowe z du-
żymi poczekalniami drugiej i trzeciej klasy oraz bufetami.

12  Centnerszwer 1937b: 174.
13  Centnerszwer 1937b: 174–183.

Elektryfikacja zrewolucjonizowała nie tylko konstrukcję 
pojazdów. Przy planowanym sztywnym lub zbliżonym do 
sztywnego rozkładzie jazdy 15-minutowym na odcinku War-
szawa – Pruszków i 30-minutowym na pozostałych odcin-
kach stają się zbyteczne dla podróżnego wielkie dworce, po-
czekalnie II i III klasy i bufety. Podróżny powinien mieć przede 
wszystkim zapewniony łatwy i bezpośredni dostęp na peron, 
z kupnem po drodze biletu, oczekiwać zaś nadejścia pociągu, 
przy tak gęstym ruchu, może na samym peronie odpowied-
nio urządzonym, oświetlonym i zabezpieczonym od opadów 
atmosferycznych. W ten sposób w przeciwieństwie do stanu 
dotychczasowego punkt ciężkości urządzenia przystanków 
przeniesiono z dworców na perony.

W Biurze Projektów i Studiów PKP opracowano powta-
rzalny projekt przystanku i wiaty peronowej. Najprawdopo-
dobniej projektantem był wzmiankowany już wielokrotnie 
K. Centnerszwer. Planując nowe linie postawiono na perony 
wyspowe, dotąd niespotykane. Drugą nowinką była wyso-
kość peronu – 96 cm nad główką szyny14 (podłoga nieobcią-
żonego pociągu – 115 cm nad główką szyny)15. Zachodnia 
krawędź peronu linii otwockiej i południowa linii mińskiej 
była łukiem o promieniu 5000 m, aby umożliwić pociągom 
bezpieczny wjazd na stację (ryc. 2). Z drugiej strony peronu 

14  Centnerszwer 1937b: 176. Na dworcach Warszawa Główna, Zachodnia 
i Wschodnia, przeznaczonych raczej dla pociągów dalekobieżnych, po-
ziom peronu znajdował się 86 cm nad główką szyny.

15  Centnerszwer 1937b: 175.

Ryc. 2.  Przystanek Józefów, widok od strony południowo-wschodniej. Dobrze widoczny łuk zachodniego toru przy przystanku (fot. M. Żurek)
Fig. 2.  Józefów railway station, view from the south-east. A well visible arc of the west track at the shelter (photo by M. Żurek)
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w przyszłości miały biec tory linii dalekobieżnych, zaplano-
wano już nawet lokalizację słupów trakcyjnych. Zakończe-
niem peronu od strony Warszawy jest rampa o stosunku 
wysokości do długości 1:7, a od strony przeciwnej – schodki 
(ryc. 3). Na końcach peronu znajdują się szykany, pozwalają-
ce na szybkie, ale i bezpieczne przejście przez tory (począt-
kowo planowano bramki, ale ostatecznie z nich zrezygno-
wano). Na dużych stacjach (np. Włochy, Pruszków, Grodzisk, 
Rembertów, Falenica) na peron wyspowy podróżni docierali 
przejściem podziemnym, zalecanym ze względu na bezpie-
czeństwo i wygodę podróżnych, choć droższym rozwiąza-

niem16. Szerokość tuneli wynosiła 4 m, a prowadzących doń 
schodów – 3,5 m.

Ogółem wybudowano na linii średnicowej 13 peronów, 
a na odcinkach podmiejskich 32 perony wysokie, w tym 8 
zewnętrznych, 2 półwyspowe i 22 wyspowe.

Przyjęto, że peron ma 8,70 m szerokości i 190 m długo-
ści (perony, gdzie zatrzymywały się pociągi dalekobieżne – 

16  Centnerszwer 1937b: 177.

Ryc. 3.  Przystanek Anin. Rampa prowadząca na peron, a także widocz-
ny fragment budynku kasowego, widok od strony północno-za-
chodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 3.  Anin railway station. The ramp leading to the platform and 
a fragment of the ticket office, view from the north-west (photo 
by M. Żurek)

Ryc. 4.  Przekrój wiaty peronowej (za: Centnerszwer 1937b: 177 ryc. 13)
Fig. 4.  The cross-section of the platform shelter (after: Centnerszwer 

1937b: 177 fig. 13)

Ryc. 5.  Przystanek Międzylesie. Wiata, widok od strony północno-zachodniej (fot. M. Żurek)
Fig. 5.  Międzylesie railway station. The shelter, view from the north-west (photo by M. Żurek)
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250 m), by pasażerowie mogli bezpiecznie opuścić pociąg17. 
Ścianki peronów wykonano z ustawionych lekko pochylo-
nych prefabrykowanych płyt żelbetonowych, krawędzie wy-
łożono płytami betonowymi, a resztę nawierzchni wysypano 
żwirem.

Równie nowatorskim pomysłem była konstrukcja wiat pe-
ronowych (ryc. 4–5). Tu również nadrzędnym celem była wy-
goda podróżnych, ale nie zrezygnowano też z estetyki – ich 
kształt aprobowała wcześniej Rada Techniczna przy Ministrze 
Komunikacji. Głównym zadaniem wiaty była osłona przed 
opadem. Obliczając powierzchnię dachu wiaty uwzględnio-
no skrajnię pociągu, deszcz ukośny i możliwość doświetlenia 
dziennym światłem peronu pod daszkiem w momencie, gdy 
stoją przy nim dwa pociągi. Przyjęto zatem krawędź wiaty 
na wysokości 3,60 m nad krawędzią peronu. Wychodząc 
z założenia, że słupy powinny jak najmniej przeszkadzać we 
wsiadaniu, wysiadaniu i swobodnym poruszaniu się podróż-
nych po peronie, zastosowano na peronach wyspowych 
wiaty oparte na jednym szeregu słupów, rozstawionych 
w odstępach co 9 m, które tylko przy klatkach schodowych 
prowadzących do tuneli oraz przy poczekalniach przechodzą 
w powiązane z nimi konstrukcyjnie dwa szeregi słupów. Ta-
kie rozstawienie słupów dzieli peron wyspowy na dwa pasy, 
odpowiadające dwóm przyległym torom i kierunkom ruchu 
oraz sprzyja prawidłowemu rozmieszczeniu podróżnych na 
peronie. Na peronach zewnętrznych przydworcowych słupy 
rozstawiono stosownie do miejscowych warunków.

Wiaty miały mieć konstrukcję żelbetową, łupinową, przy 
czym żebro w środkowej części wiaty zawieszone miało być 
na wysokości 2,65 m, krawędź zaś 3,60 m nad peronem18. 
Wg szacunków K. Centnerszwera konstrukcja taka pozwala na 
oszczędność materiału i jest tańsza niż wiaty stalowe. Nie zre-
zygnowano z nich mimo dużych trudności, które wynikły przy 
budowie wiat tego typu na peronach przydworcowych stacji, 
gdzie trzeba je było ustawić przy starych budynkach o zupeł-
nie odmiennej architekturze (np. Grodzisk i Falenica)19.

Idea, że podróżni mają oczekiwać na pociąg na peronie, 
wymusiła budowę również innych urządzeń: poczekalni, ła-
wek, kiosków, tablic z rozkładami jazdy, zegarów, itp. (ryc. 6). 
Nie wszystkie z wymienionych urządzeń zostały wybudo-
wane przed uruchomieniem linii, gdyż wymagałoby to zbyt 
wielkiego nakładu, nieusprawiedliwionego istotną potrzebą. 
Miały one pojawiać się sukcesywnie. Jednakże, aby upo-
rządkować pojawianie się elementów wykończenia, określo-
no ich rozmieszczenie na peronie wyspowym jako typowe, 
z tym, że budowa miała być wykonywana stopniowo, już po 
uruchomieniu linii. Projekt ostateczny przewidywał również 
budowę tunelu dla podróżnych pośrodku długości peronu, 
symetryczne rozmieszczenie poczekalni i pomieszczenia 
służbowego z jednej, kiosku zaś z drugiej strony tunelu, oraz 
takie rozstawienie ławek na peronie, aby co drugie przęsło 

17  Centnerszwer 1937b: 176. Jednostka elektryczna (wagon silnikowy i dwa 
wagony doczepne) miała 59,67 m długości, pełny pociąg składał się 
z trzech jednostek, a więc miał 179 m.

18  Centnerszwer 1937b: 180.
19  Centnerszwer 1937b: 179–180.

między słupami wiaty pozostało wolne do komunikacji mię-
dzy jedną i drugą stroną peronu20.

Budynek mieszczący poczekalnię i pomieszczenie służbo-
we miał w świetle szerokość 3,24 m i długość 15 m, z czego 
na poczekalnię wypada 10,2 m, a na pomieszczenie służbo-
we 4,8 m (ryc. 7). Pomieszczenie służbowe lokowano od stro-
ny Warszawy, poczekalnię natomiast od strony stacji końco-
wej, aby podróżni oczekujący na pociąg do Warszawy mogli 
go wcześnie zauważyć21.

Wnętrze poczekalni ogrzewane było za pomocą pieca. 
Wzdłuż ścian umieszczone były ławki ogólnej długości około 
13 m – ogółem 20 miejsc siedzących i 30 stojących (ryc. 8). 
Absolutnym minimum wyposażenia peronu w momencie 
oddania go do użytku, poza wiatą zintegrowaną z poczekal-

20  Centnerszwer 1937b: 180 ryc. 18.
21  Opis budynku za Centnerszwer 1937b: 180.

Ryc. 6.  Typowe rozplanowanie wyposażenia przystanku (za: 
Centnerszwer 1937b: 180 ryc. 18)

Fig. 6.  A typical layout of the station equipment (after: Centnerszwer 
1937b: 180, fig. 18)

Ryc. 7.  Przystanek Józefów. Budynek poczekalni z widokiem na 
pomieszczenie służbowe, widok od strony północno-zachodniej 
(fot. M. Żurek)

Fig. 7.  Józefów railway station. Building of the waiting room with 
a view of the service room, view from the north-west (photo by 
M. Żurek)



66 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk

nią i pomieszczeniem służbowym, były dwie ławki z osłona-
mi od wiatru oraz latarnie. Założono też, że kioski mogą być 
wznoszone na peronach przez zainteresowane firmy w miej-
scu przewidzianym w planie przystanku i według ustalonego 
typu, zharmonizowanego z poczekalnią i innymi urządze-
niami. Cokół ścian poczekalni, kiosków i słupów wiat miał 
być wyłożony płytkami ceramicznymi w kolorze zarezerwo-

wanym dla danego przystanku. Dla ułatwienia podróżnym 
orientacji przyjęto cztery kolory płytek, które miały się po-
wtarzać cyklicznie, co cztery przystanki.

W projekcie uwzględniono budowę czasowych budynków 
kasowych, które miały być zastąpione pomieszczeniami ka-
sowymi zintegrowanymi z wiatą.

Peron pod wiatą oświetlony jest lampami umieszczonymi 
wzdłuż krawędzi wiaty. Poza kwestią praktyczną, takie umiesz-
czenie lamp miało też znaczenie estetyczne – uwydatniało 
konstrukcję i łagodny łuk skrzydła wiaty. Na peronie otwartym 
przewidziano ustawienie latarni na słupach betonowych, do-
stosowanych do kształtu wiaty i innych budowli. Tablice i napi-
sy informacyjne zostały w projekcie szczegółowo opracowane. 
Na długości peronu przewidziano ogółem cztery dwustronne 
tablice z nazwą przystanku, zawieszone pod wiatą lub ustawio-
ne na tej samej wysokości na słupach (górna krawędź 2,5 m 
nad peronem). Przy takiej wysokości i rozstawieniu napisów, 
jeden z nich będzie zawsze w zasięgu wzroku podróżnego, sie-
dzącego w wagonie przy oknie. Na tablicach stojących z nazwą 
przystanku przewidziano w dolnej części miejsce na plakaty 
i reklamy. Rozkłady jazdy miały być umieszczone w dwóch 
miejscach: przy wejściu na przystanek, na ścianie budynku ka-
sowo-bagażowego lub kasowo-kontrolnego oraz na peronie na 
osobnej tablicy, zawieszonej na słupie wiaty i przeznaczonej do 
umieszczenia dwóch znormalizowanych arkuszy rozkładu pod-
miejskiego i dalekobieżnego danej linii; wszelkie inne rozkłady 
na przystankach podmiejskich uznano za zbyteczne. Dość duże 
znaczenie mają tablice ze wskazaniem kierunków pociągów 
przy obu krawędziach peronu, gdyż po wyjściu z tunelu na 
peron wyspowy podróżny łatwo traci orientację. W tym celu 
przewidziano z jednej strony poczekalni tablicę „kierunek do 
Warszawy”, z drugiej zaś np. „kierunek do Otwocka”.

Przy opisie każdego elementu wyposażenia K. Centner-
szwer podkreślał konieczność zharmonizowania go z resz-
tą. Wyraźnie widać, że aspekt estetyczny przystanku był dla 
niego równie istotny jak i funkcjonalny. Założono też, że wy-
kończenie architektoniczne nastąpi według wskazań osobnej 
komisji powołanej w tym celu i będzie obejmowało, prócz 

Ryc. 9.  Przystanek Świder. Śruby do mocowania zegara i tablicy (fot. 
M. Żurek)

Fig. 9.  Świder railway station. Screws for attaching a clock and a board 
(photo by M. Żurek)

Ryc. 10.  Przystanek Józefów. Napis i mocowanie flag, widok od strony 
północno-wschodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 10.  Józefów railway station. Inscription and the flag holder, view 
from the north-east (photo by M. Żurek)

Ryc. 8.  Przystanek Międzylesie. Wnętrze poczekalni, widok od strony 
południowo-wschodniej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 8.  Międzylesie railway station. Interior of the waiting room, view 
from the south-east (photo by R. Rybarczyk)
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wykończenia tuneli i poczekalni, również ich umeblowanie, 
ostateczny wybór ławek, latarni, zegarów, itp. Projektant 
zwrócił też uwagę na estetykę przystanków, zalecając obsia-
nie trawą szerokich międzytorzy przy obu końcach peronów 
wyspowych i obsadzenie roślinami pnącymi ślepych ścian 
budynków kasowo-bagażowych. Przypominał też o koniecz-
ności starannego utrzymania nowych przystanków; przy za-
niedbaniu tego, zwłaszcza w pierwszym okresie po oddaniu 
do użytku, nawet najlepiej opracowane i wykończone urzą-
dzenia ulegną szybkiemu zniszczeniu.

Linię otwocką uruchomiono 15.12.1936 r., linię mińską – 
15.12.1937 r. Tu stacje budowała firma Kazimierza Stefana 
Brandta i Edwarda Szenejki. Do wybuchu wojny na żadnej ze 
stacji nie udało się w pełni zrealizować opisanego projektu. 
Wraz z postępami realizacji zrezygnowano z pewnych zało-
żeń estetycznych – poprzestano na dwóch kolorach płytek 
ceramicznych stanowiących okładzinę cokołów ścian i pod-
pór wiat (brązowy dla linii otwockiej, zielony dla linii grodzi-
skiej), nie obsadzono też wiat roślinnością. W zależności od 
obciążenia linii przystanki doposażano na bieżąco. Wydaje 
się, że nigdzie nie zrealizowano kiosków, nie zawieszono tak-
że zegarów, choć wciąż widoczne są ich mocowania (ryc. 9). 
Nie wszędzie też w szczyty pomiędzy wygiętymi skrzydłami 
wiat wkomponowano uchwyty na flagi i charakterystycz-
ne betonowe litery z nazwami miejscowości o liternictwie 
nawiązującym do modnej wówczas czcionki Futura (np. 
w Świdrze) (ryc. 10).

Na linii otwockiej jednym z mniej zaawansowanych był 
przystanek w Aninie. Wybudowano go dopiero w 1939 r. – 
zdążono wznieść jedynie peron, fundamenty wiaty i budy-
nek kasowy, choć na powierzchni peronu widać ślady fun-
damentu filara wiaty. W tym stanie przystanek przetrwał 
do dzisiaj – w latach 70. XX w. dodano jedynie blaszaną 
wiatę.

Najwięcej elementów uwzględnionych w projekcie za-
wierały wiaty w Świdrze, Józefowie, Michalinie i Międzyle-
siu, choć prawdopodobnie nigdy nie zrealizowano tu pro-
jektowanych ławek. Zachowały się one jedynie na peronie 
w Radości, częściowo zniszczonym przez Niemców w lipcu 
1944 r. (ryc. 11). Niemal w pełni zrealizowano projekt dużej 
stacji w Falenicy – jedynej na linii ze zrealizowanym przed 

Ryc. 11.  Przystanek Radość. Ławki peronowe, widok od strony północ-
no-zachodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 11.  Radość railway station. Platform benches, view from the north
-west (photo by M. Żurek)

Ryc. 12.  Przystanek Sulejówek, prawdopodobnie w 1999 r., podczas 
przebudowy linii kolejowej do Łukowa. Na zdjęciu widoczny 
istniejący jeszcze peron wyspowy z wiatą i budynkiem pocze-
kalni, widok od strony wschodniej (za: Portal Miasta Sulejówek, 
Internet: http://sulejowek.info/portal/viewtopic.php?p=49797)

Fig. 12.  Sulejówek railway station, probably in 1999, during rebuilding 
of the railway line to Łuków. The picture shows island platform 
existing then with a shelter and a waiting room building, view 
from the east (after: Portal Miasta Sulejówek, website: http://
sulejowek.info/portal/viewtopic.php?p=49797)

Ryc. 13.  Przystanek Rembertów podczas II wojny światowej. Fotografia 
z albumu rodziny Zawitkowskich (za: Dawny Rembertów, 
Internet: http://www.dawnyrembertow.pl/index.php/foto-
grafie.html)

Fig. 13.  Rembertów railway station during the World War II. A pho-
tograph from the Zawitkowski family album (after: Dawny 
Rembertów, website: http://www.dawnyrembertow.pl/index.
php/fotografie.html)

Ryc. 14. Przystanek Rembertów w 2017 r. (fot. M. Żurek)
Fig. 14. Rembertów railway station in 2017 (photo by M. Żurek)
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wojną przejściem podziemnym i dwoma wiatami – na pero-
nie wyspowym (z wyjściem z tunelu) i półwyspowym (wą-
ska, osłaniająca przestrzeń przed budynkiem dworca, pa-
miętającym jeszcze kolej nadwiślańską). Zabrakło tu ławek, 
wiatrołapu i zegara.

Linie kolejowe, jako urządzenia o znaczeniu strategicz-
nym, ucierpiały podczas II wojny światowej. Stosunkowo 
łaskawie los obszedł się z linią otwocką, za to linia mińska 
została całkowicie zniszczona przez Niemców w 1944 r. 
Uszkodzono nie tylko torowisko, ale też wysadzono część 
wiat. Przetrwała jedynie wiata w Sulejówku (ryc. 12). O dzi-
wo, nie naruszono peronów wyspowych. Po wojnie stacje 
na linii mińskiej zostały odbudowane zgodnie z projektem 
Kazimierza Stefana Brandta, dawnego wykonawcy przy-
stanków linii mińskiej. Architektura ich była nieco uprosz-
czona w stosunku do przystanków przedwojennych, choć 
zasada pozostała ta sama. Znikły jednak charakterystyczne 
napisy na wiatach z nazwą stacji. Stacja Olszynka została 
zaprojektowana wg tego wzoru w 1948 r. Na ile kształt wiat 
został zaakceptowany świadczyć może fakt, że naśladuje go 
również powojenna wiata w Kobyłce, a obecnie kształtem 
nawiązują doń nowe wiaty peronowe, np. wiata Warszawa 
Okęcie czy Kobyłka Ossów, wykonane już z innych mate-
riałów.

Obecnie modernistyczne wiaty na linii mińskiej już nie 
istnieją. Zostały zburzone w 1999 r., w związku z moder-
nizacją linii z Warszawy do Łukowa. Wyburzono nie tylko 
wiaty odbudowane po II wojnie światowej, ale również 
przystanek w Sulejówku, jedyny oszczędzony przez Niem-
ców, a także zlikwidowano perony wyspowe (zachowany 
jedynie w Rembertowie). Zamiast nich na peronach jed-
nokrawędziowych ustawiono blaszane budki zaprojekto-
wane w dwóch kolejowych biurach projektów: „Kolpro-
jekt” z Warszawy i Biura Projektów Kolejowych z Krakowa 
(ryc. 14).

Przebudowa peronów na linii mińskiej była niepotrzeb-
ną dewastacją. Wyburzenia peronów wyspowych (a więc 
i ich infrastruktury) nie były konieczne – według współcze-
snych przepisów budowy linii kolejowych minimalny pro-
mień łuku przy liniach magistralnych (powyżej 160 km/h) 
wynosi 4000 m, promień łuku peronów przedwojennych 
linii otwockiej i mińskiej miał 5000 m, a więc perony i toro-
wiska nie wymagały przebudowy. Tory dalekobieżne moż-
na było położyć w zarezerwowanych dla nich w momen-
cie budowy miejscach. Osobnym problemem jest fakt, 
że niepotrzebne jest modernizowanie linii podmiejskiej 
do parametrów linii dalekobieżnej – pociągi podmiejskie 
i tak nie mogą rozpędzić się do prędkości 160 km/h pomię-
dzy przystankami, a linia i tak przewidziana była do ruchu 
pociągów poruszających się z prędkością nieco powyżej 
100 km/h.

Linia otwocka miała więcej szczęścia. Modernistyczne 
wiaty zostały wpisane do rejestru zabytków 1.07.2010 r., 
gdy Polskie Linie Kolejowe zwróciły się z wnioskiem 
o wyburzenie przystanku w Świdrze (jedynego wówczas 
umieszczonego w gminnej ewidencji zabytków), przy oka-
zji ujawniając, że chcą wyburzyć resztę wiat na linii. Wpis 
przyspieszyły protesty społeczników, a PLK zrezygnowała 

Ryc. 15.  Przystanek Świder. Filar wiaty z blachą trapezową maskującą 
kanał po rynnie, widok od strony południowo-wschodniej (fot. 
M. Żurek)

Fig. 15.  Świder railway station. Pier of the shelter with trapezoidal 
sheet metal covering the gutter channel, view from the south-
east (photo by M. Żurek)

Ryc. 16.  Stacja Falenica. Na pierwszym planie wiata przy budynku 
dworca, w głębi wiata na peronie wyspowym, widok od strony 
północno-zachodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 16.  Falenica railway station. A shelter next to the station building 
in the foreground, a shed on the Island platform in the back-
ground, view from the north-west (photo by M. Żurek)
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z wyburzeń tłumacząc się brakiem pieniędzy. Wtedy też 
opracowane zostały karty ewidencyjne zabytków architek-
tury dla wiat na linii otwockiej (wraz z inwentaryzacją) oraz 
(podobno) grodziskiej22.

Chociaż wiaty przetrwały, to niestety nie w oryginalnym 
stanie. W czasach powojennych PKP nie dbała o detale wy-
stroju, nie starając się uzupełniać niszczonych elementów 
zgodnie z oryginalnym projektem. Jedynie w Józefowie 
zadbano o zachowanie pierwotnych otworów okiennych 
i drzwiowych do pomieszczenia służbowego (ich kształt 
czytelny jest jeszcze w Świdrze, ale zostały zablokowane). 
Być może jednak przystanek Świder – skądinąd najbardziej 
zdewastowany – może mieć oryginalne drzwi do poczekal-
ni, choć dziś obite blachą.

Niestety, nawet wpis nie uchronił wiat na linii otwockiej 
przed dewastacją ze strony wandali i brakiem właściwej kon-
serwacji ze strony PLK – np. dachy wiat nie są czyszczone, 
a usunięcie rynien obecnych pierwotnie na filarach wiat spo-
wodowało zaciekanie wody deszczowej, nie odprowadzanej 
właściwie wskutek wylania peronu asfaltem (ryc. 15).

W 2015 r. rozebrano wiatę na peronie 1 w Grodzisku Mazo-
wieckim, jedną z niewielu wiat ustawionych przy istniejących 
już w czasie elektryfikacji budynkach dworcowych. PLK za-
powiadała remont i modernizację infrastruktury na pozosta-
łych stacjach tej linii, ale szczęśliwie wycofała się z wyburzeń 
i planowane jest nie tylko utrzymanie modernistycznych wiat 
przystankowych, ale również budowę nowych, inspirowanych 
tradycyjnymi tam, gdzie ich nie było23. Niestety, nie wszędzie 

22 Skalimowski i Tucholski 2010.
23 M. Z. 2013.

słowa dotrzymano – na stacji Warszawa Włochy wprawdzie 
fragment modernistycznej wiaty wciąż stoi, za to zniszczone 
zostało wejście do przedwojennego przejścia podziemnego.

I na koniec gorzka refleksja. K. Centnerszwer, publikujący 
swe wytyczne 80 lat temu, wspomina z niesmakiem przy-
stanek w Skrudzie na linii mińskiej (dziś Halinów), gdzie rolę 
dworca pełniło pudło wagonu towarowego24. Czas zatoczył 
koło – dziś w Halinowie (i nie tylko, niestety) rolę budynku 
kasowego pełni kontener pomalowany w barwy Kolei Mazo-
wieckich (ryc. 17).

24  Centnerszwer 1937b: 175.

Ryc. 17.  Przystanek Halinów. Kasa Kolei Mazowieckich w kontenerze 
(fot. M. Żurek)

Fig. 17.  Halinów railway station. The Koleje Mazowieckie ticket office 
in a container (photo by M. Żurek)
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Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk

The problem of preserving the historic railway infrastruc-
ture is a conservation issue of the last 25 years. Earlier ob-
solete constructions and devices were replaced with new 
ones, without reflecting on their historical value.

This problem is presented on the examples of modern-
ist train station shelters of the Otwock and Minsk line (in 
the first case still existing, while in the second one – rel-

atively recently dismantled) as well as three historic rail 
vehicles.

In the discussed cases the matter of preserving the his-
toric railway infrastructure and vehicles is only a matter of 
good will of the owner of the monuments. Unfortunately, 
this good will is often lacking.

Translated by Kamil Rabiega

Magdalena Żurek and Ryszard Rybarczyk

Modernization or devastation? Renovation of the historic infrastructure  
of the Warsaw Railway Junction
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