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WSTĘP

Przedsiębiorstwa kolejowe, działając na szeroką, ponadre-
gionalną skalę przez dziesięciolecia ogniskowały w sobie 
wiele gałęzi techniki. W XIX wieku stały się kołem napędo-
wym postępu. Zbliżając do siebie wytwórcę i konsumen-
ta po raz pierwszy umożliwiły masowy przepływ towarów. 
Upowszechniły dostęp do surowców ułatwiając opracowa-
nie nowoczesnej fabrykacji. Zarazem, wymagając dla swego 
istnienia ogromnych na owe czasy ilości skomplikowanych 
wyrobów uplasowały się w pierwszym szeregu klientów 
przemysłu. I – co ważne – były klientem kreatywnym, ocze-
kującym zaspokojenia całkiem nowych wtedy potrzeb.

Wśród licznych wymagań dotyczących szybkich środków 
trakcyjnych, pewnych w działaniu urządzeń zabezpieczenia 
ruchu czy nowoczesnego systemu akwizycji usług pojawiło 
się jeszcze jedno ważne zagadnienie – konieczność szybkiego 
komunikowania się na odległość.

HISTORIA ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Łączność na kolei – początki
Kolej stała się pierwszą w historii ludzkości instytucją cywilną 
wymagającą stałej, pewnej i szybkiej w działaniu łączności. 
Przede wszystkim, poruszające się z niespotykaną wcześniej 
prędkością pociągi, korzystając ze wspólnych torów, dla uni-
knięcia katastrofy musiały mieć zapewnioną informację o ak-
tualnym wzajemnym położeniu1.

Ale nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów okazało się 
istotne. Koleje, jako przedsiębiorstwa rozmieszczone na roz-
ległym terytorium, dla sprawnego zarządzania potrzebowały 
sprawnych kanałów komunikacji ogólnoeksploatacyjnej.

W pierwszych latach istnienia kolejnictwo posiadało, 
oprócz znanej od wieków wymiany listów (na kolei przewo-
żonych już pociągami), jedynie prymitywne, zależne od stanu 
pogody systemy optyczne (np. telegraf optyczny Chappeau 
analogiczny do stosowanego w ruchu pocztowym). Jednak, 
aby dać możliwość zwiększania przepustowości szlaków po-
przez zagęszczanie ilości poruszających się składów oraz po-
większenie ich prędkości należało sięgnąć po sposoby pew-

1 Kuliszewski 1951: 475.

niejsze. Rozwiązaniem problemu na ponad stulecie stała się 
elektryczna łączność przewodowa.

Europejskim prekursorem w tej dziedzinie stały się Koleje 
Królestwa Hanoweru. Na przełomie lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych XIX wieku (od 1847 roku) wprowadziły do użytku 
sieć elektromagnetycznego telegrafu Samuela Morse’a.

Telegraf okazał się użyteczny zarówno dla łączności ru-
chowej – przekazującej dane o biegu pociągów, jak i dla 
komunikacji typowo biznesowej, związanej z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem. W krótkim czasie, wszystkie zarządy ko-
lejowe zastosowały ten nowoczesny na owe czasy system 
porozumiewania się. Również i na dzisiejszych ziemiach pol-
skich od połowy XIX wieku zaczynają pracować telegrafy sys-
temu Morse’a, królując nieprzerwanie przez następne cztery 
dekady. Kolejowa sieć telegraficzna współpracuje z sieciami 
pocztowymi. Pierwsze publiczne magistrale telegraficzne łą-
czące znaczniejsze ośrodki miejskie, a nawet stolice państw, 
często bazują na infrastrukturze kolejowej.

Od szóstej dekady XIX wieku urządzenia telegraficzne 
oparte na kropkowo-kreskowym alfabecie Morse’a uzu-
pełnia telegrafia literowa. Powstają złożone w eksploatacji 
aparaty systemu Hughesa („Juzy”). W praktyce kolejowej 
użytkowane są jednak rzadko i zasadniczo wyłącznie w ko-
munikacji związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem2.

O wiele powszechniejszy staje się wprowadzony niecałą 
dekadę później system komunikacji dzwonowej, leżący na 
styku dwu obszarów: łączności i zabezpieczenia ruchu. Jest 
on oparty o zasadę przekazywania zestandaryzowanych infor-
macji (przykładowo: „pociąg jedzie ku końcowi linii”; „wszyst-
kie pociągi zatrzymać”; „wagony zbiegły”; „przysłać lokomo-
tywę z robotnikami i lekarzem”) za pomocą odpowiednio 
odliczanych serii impulsów elektrycznych. Impulsy te urucha-
miały stojące obok budynków pokaźnych rozmiarów dzwony 
zewnętrzne, lub rzadziej urządzenia dzwonowe wnętrzowe3. 
System ten służył w ruchu pociągów niemal 70 lat.

Wszystkie te środki łączności przewodowej (telegrafy, 
dzwony) były bądź trudne w eksploatacji, wymagając spe-
cjalistycznie wykwalifikowanej obsługi (np. znajomości alfa-
betu Morse’a), bądź posiadające niewielkie zastosowanie. 

2 Kuliszewski 1951: 226–228.
3 Dobrzyński 1932: 217–220.

Paweł Mierosławski

Problematyka ochrony zabytków  
łączności kolejowej
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Dzięki temu krąg potencjalnych użytkowników był mocno 
ograniczony.

Kamieniem milowym dla dziejów łączności, a można za-
ryzykować twierdzenie, że również dla całej ludzkości, stał się 
opracowany w 1876 roku telefon. Wynalazek ten jako pierw-
szy upowszechnia możliwość szybkiego komunikowania się 
na odległość bez specjalnie wykwalifikowanego pośrednika. 
Od tej pory każdy, kto tylko przezwyciężył obawę, mógł po-
dejść do wiszącej na ścianie orzechowej skrzyneczki i zdjąwszy 
z haczyka słuchawkę, po prostu konferować ze znajdującą się 
gdzieś na drugim końcu przewodu osobą, mówiąc do mikrofo-
nowego rożka. Telefon – nie tylko na kolejach – diametralnie 
zmienił obraz rzeczywistości.

Zaledwie w rok później, na ziemiach obecnej Polski dokony-
wane są udane próby rozmów międzymiastowych. Nawiązywa-
ne są połączenia z Wrocławia. Po drutach Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej 7 i 9 grudnia 1877 roku przeprowadzona 
zostaje na odległość ponad 66 km pierwsza w Królestwie Pol-
skim, a zarazem w Cesarstwie Rosyjskim rozmowa – połączenie 
ze Skierniewic do Warszawy. Wrażenia z tych prób, a szczegól-
nie nakładanie się na rozmowy pracy kolejowych telegrafistów 
(rozmowy prowadzono na przewodach telegraficznych) opisał 
ze szczegółami nawet Kurier Lubelski w numerze 141/1877.

Łączność – podobieństwo i różnice rozwiązań kolejo-
wych i pocztowych
W pionierskim czasie XIX wieku urządzenia łączności, zarów-
no kolejowe, jak i te dostępne dla publiczności – pocztowe, 
nie różnią się pod względem konstrukcyjnym (ryc. 1). Te same 
typy aparatów telegraficznych i telefonicznych używane są 
w obu przypadkach. Ma to istotne znaczenie dla wykorzysty-
wania łącz kolejowych w ruchu pocztowym, wobec początko-
wo nikłej jeszcze gęstości sieci telekomunikacyjnej.

Jednakże stopniowo, od ostatniej dekady XIX wieku na-
stępuje specjalizacja. Rozwój środków łączności przewodo-
wej na kolejach odchodzi od rozwiązań z ogólnodostępnych 
sieci pocztowych. Podporządkowanie potrzebom kolejowe-
go przedsiębiorstwa wykształca odmienne rozwiązania apa-
ratów telegraficznych i telefonicznych, a w dalszej kolejności 
również łącznic i całych sieci.

Proces ten zaczyna się od telegrafii. Kolejowe aparaty te-
legraficzne Morse’a (ryc. 2) poczynają znacznie, nawet wizu-
alnie odróżniać się od aparatów pocztowych, choć poszcze-
gólne podzespoły pozostają nadal wymienne. Na przełomie 
XIX i XX wieku wykształcają się klasyczne kanony konstrukcji. 
Budowane są odmienne w kształcie i funkcjonalności apara-
ty „pocztowe”; „wojskowe” – przenośne i „kolejowe”4. Apa-
raty kolejowe są większe, dostosowane do trudniejszych wa-
runków użytkowania (zyskują np. przekaźniki) i do różnych 
systemów pracy (prądem roboczym lub prądem ciągłym)5. 
Kompletuje się je ze specjalnymi stołami wyposażonymi 
w gniazda i przełączniki pozwalające w prosty sposób wy-
mieniać lub rezerwować użytkowane aparaty6.

4 Kuliszewski 1951: 187.
5 Kuliszewski 1951: 202.
6 Dobrzyński 1932: 179; Kuliszewski 1951: 201.

Ryc. 1.  Początkowo urządzenia łączności kolejowej i pocztowej nie 
różnią się – na zdjęciu pruski, uniwersalny aparat telefoniczny 
OB 05 z 1907 roku (fot. P. Mierosławski)

Fig. 1.  Initially the railway and post communication devices are the 
same – here: a Prussian universal phone OB 05 from 1907 
(photo by P. Mierosławski)

Ryc. 2.  Kolejowy aparat telegraficzny Morse’a z ok. 1905 roku  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 2.  Morse railway telegraph, ca 1905 (photo by P. Mierosławski)
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Rozejście się dróg rozwoju pomiędzy „pocztą” a „koleją” 
szczególnie dobrze widać w telefonii. Pocztowe sieci telefo-
niczne tworzą się jako ograniczone terytorialnie sieci miejsco-
we, zamknięte w granicach jednego miasta lub aglomeracji. 
Te punktowe sieci łączone są nielicznymi łączami międzymia-
stowymi. Wynika to z oczekiwań abonentów, bowiem ruch 
telefoniczny wewnątrz danej miejscowości zawsze jest bar-
dziej potrzebny od połączeń międzymiastowych.

Na kolejach jest odwrotnie. Tu bezcelowe jest tworze-
nie sieci miejscowych, za to od razu budowane są linie łą-
czące odległe miejscowości – siedziby stacji i węzłów. Kolej 
jako twór działający ponadregionalnie wykształca od razu 
telefoniczny ruch dalekosiężny. Dodatkowo, na kolejach 
wykształca się również kilka odrębnych typów (poziomów) 
sieci, nierzadko ze sobą niepowiązanych, dostosowanych do 
specyficznych potrzeb kolei.

Pojawiają się linie strażnicowe, przeznaczone tylko do 
komunikacji ruchowej (ryc. 3), np. zapowiadania pociągów. 
Budowane są sieci o charakterze dyspozytorskim, łączące 
główne stacje węzłowe. Konieczna staje się łączność ogólno-
eksploatacyjna dająca możliwość wymiany informacji mie-
dzy centrum zarządczym a terenowymi jednostkami eksplo-
atacyjnymi (tabela 1).

Tabela 1.  Okres wprowadzenia specjalistycznych urządzeń łączności na 
kolejach (oprac. P. Mierosławski)

Table 1.  The time of implementation of specialized communication devic-
es on the railways (compiled by P. Mierosławski)

od ok. 1890 Kolejowy telegraf Morse’a
od ok. 1905 Kolejowy aparat telefoniczny „liniowy”
od ok. 1907 Łączność telefoniczna selektorowa

od 1934 Kolejowe telefoniczne centrale automatyczne

Telefonia – ruch ręczny i automatyzacja
Do końca lat dwudziestych XX wieku kolejowa łączność tele-
graficzna i telefoniczna oparta jest wyłącznie o ruch ręczny 
– pracę telefonistów i telefonistek. Ruch ten zastępowany 
w okresie późniejszym sukcesywną automatyzacją, zanika 
dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku.

Zauważalne postępy automatyzacji sieci pocztowych 
(pierwsza centrala w Europie – 1909 rok; pierwsza w Polsce 
– 1912) dają bodziec do wprowadzania jej na kolejach.

Automatyzacja telefonii kolejowej z uwagi na odmienność 
potrzeb przebiegła inaczej niż w przypadku poczt. Tam nowy 
wynalazek objął przede wszystkim większe ośrodki miejskie, 
pozostawiając na wiele lat połączenia międzymiastowe w ru-
chu ręcznym. Na kolejach zaś – odmiennie – w pierwszym 
rzędzie należało rozwiązać zagadnienie bezobsługowego ru-
chu dalekosiężnego, przede wszystkim podejmując problem 
opracowania właściwego systemu zdalnego wybierania abo-
nentów (z uwagi na wynikające z praw fizyki zagadnienie 
zniekształcania impulsu wybierczego).

Przez dwie dekady od zastosowania w praktyce pomysłu 
centrali samoczynnej autorstwa Almona Browna Strowgera, 
żaden ze znaczących producentów urządzeń telefonicznych 
nie podjął się opracowania problematyki szerokiej automa-
tyzacji ruchu ponadregionalnego. Dopiero w pierwszej poło-

wie lat dwudziestych XX wieku zagadnieniem tym na zlecenie 
Towarzystwa Niemieckich Kolei Rzeszy zajął się berliński kon-
cern Siemens & Halske. Zadanie okazało się złożone. Siemens 
w ciągu kilku lat (od 1926 roku) opracował bez wystarczająco 
dobrych rezultatów aż cztery odmiany automatycznej centra-
li kolejowej. Dopiero odmiana piąta, wprowadzona w roku 
1934 jako Eb5/34 okazała się rozwiązaniem trafionym.

Centrale Eb5/34 (Einheitsbasa typ 5 rok 1934; BASA = Ba-
hnselbstanschlußanlage) oparto o podzespoły elektryczne 
i konstrukcje mechaniczne sprawdzone w układach łącznic 
miejskich i abonenckich modelu opracowanego w roku 
1929. Dodatkowo jednak zaopatrzono je w szereg układów 
(przede wszystkim rozmaitych translacji) opracowanych wy-
łącznie dla potrzeb kolei.

Rozwiązanie Siemensa – jak wszystkie konstrukcje central 
biegowych są rozwinięciem XIX-wiecznego patentu strowge-
rowskiego7. Firma Siemens & Halske w roku 1909 nabyła 
w USA prawa patentowe – dające możliwość produkcji jed-
nej z pierwszych odmiany strowgerowskiej (stosującej tzw. 
wybieraki wstępne). Nabyty patent dawał Siemensowi moż-
liwość dalszego rozwoju, co zaowocowało opracowaniem 
ulepszeń, popularnie nazwanych „systemem Siemensa”8.

„System Siemensa” odmiennie od rozwiązań innych wiodą-
cych europejskich producentów (angielskiego Autelco, szwedz-
kiego L.M. Ericsson) oparto o specyficzną konstrukcję wybieraka 
(typ 1929) odznaczającą się mniejszymi gabarytami oraz o da-
jącą się łatwo budować lub przestawiać konstrukcję stojaków 
mocowanych na mieszczących się w zwykłych pokojach 
biurowych ramach wsporczych. To rozwiązanie umożliwiało 
zabudowę central w budynkach o normalnej wysokości 
pomieszczeń oraz znacznie łatwiejszy montaż z uwagi na 
niewielki ciężar pojedynczych elementów konstrukcyjnych.

7 Podręcznik teletechnika 1944: 365.
8 Jaros 1951: 311.

Ryc. 3.  Aparat telefoniczny pociągowy typu OB 33 z 1939 roku  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 3.  A train telephone OB 33 from 1939 (photo by P. Mierosławski)
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Ograniczenie wymagań architektonicznych wraz z opra-
cowaniem dedykowanych dla specyfiki ruchu kolejowego 
podzespołów legło u podstaw sukcesu systemu BASA.

Od połowy lat 1930. niemieckie koleje rozpoczęły szero-
ką, sukcesywną budowę sieci BASA. W okresie II wojny świa-
towej Niemcy, okupując kraje europejskie i dążąc do scalenia 
systemu łączności kolejowej rozwiązania te rozpowszechnili. 
Dało to po raz pierwszy w dziejach naszego kontynentu – 
choć oczywiście w warunkach wojny – możliwość pełnoau-
tomatycznego, paneuropejskiego ruchu telefonicznego. 

Po zakończeniu wojny szereg państw, w tym też Polska, 
pozostałą po okupancie infrastrukturę łączności uznało za 
fundament tworzenia własnych zautomatyzowanych sieci 
kolejowych.

Na kolejach, podobnie jak w ruchu pocztowym, istotnym 
zadaniem jest odpowiednie wzmacnianie prowadzonych 
rozmów dalekosiężnych oraz wielokrotne wykorzystywa-
nie przewodów. O ile wzmacniaki telefoniczne pojawiły się 
w pierwszych latach XX wieku, o tyle zagadnienie zwielokrot-
nienia możliwości wykorzystania torów rozmównych na ba-
zie podziału pasm częstotliwości w praktyce wprowadzono 
dopiero w latach trzydziestych XX w. 

Telefonia selektorowa
Osobną formą telefonii automatycznej, endemiczną dla ko-
lejnictwa stała się łączność selektorowa9. Selektory, czyli apa-
raty zespolone z własnymi urządzeniami wybierczymi, selek-
cjonującymi impulsy wywołania, umożliwiały przyłączenie 
do jednej, wspólnej linii nawet kilkunastu odległych od sie-
bie abonentów. Poszczególne rozwiązania umożliwiały bądź 
obustronną możliwość wywołania automatycznego (tzn. 
każdy z przyłączonych abonentów mógł sam połączyć się 
z innym), bądź wywołania jednostronnego (wywołać mógł 
jedynie abonent uprzywilejowany, np. dyspozytor, pozosta-
li abonenci posiadali możliwość jedynie wywołania głosem 
dyspozytora, posiadającego oprócz własnego aparatu tele-
fonicznego również głośnik bezpośrednio włączony w linię). 
Urządzenia selektorowe oferowało szereg firm, m.in.: L.M. 
Ericsson, Siemens & Halske, Western Electric & Co; Hasler 
& Co Bern. Urządzenia selektorowe wykorzystywane są na 
kolejach, choć w coraz mniejszym stopniu, do chwili obecnej.

Radiokomunikacja kolejowa
W połowie lat trzydziestych XX wieku, w praktyce kolejowej 
łączności pojawia się radio. Dzięki swym zaletom od razu jest 
stosowane zarówno w systemach łączności ruchowej – dając 
po raz pierwszy możliwość komunikacji głosowej dyżurnych 
ruchu z obsługą pociągów oraz w łączności ogólnoeksploata-
cyjnej (tabela 2).

Automatyzacja łączności kolejowej w Polsce
W naszym kraju automatyzacja kolejowej sieci telefo-
nicznej rozpoczęła się na kilka lat przed wybuchem woj-
ny. Pierwsze kolejowe centrale automatyczne (Warszawa 
lewobrzeżna i prawobrzeżna) rozpoczęły swą służbę już 

9 Jaros 1951: 454.

w roku 193510. Przedwojenną łączność PKP oparto o roz-
wiązania produkowane w kraju na podstawie licencji za-
kupionej w amerykańsko-angielskim koncernie Autelco 
z Liverpoolu. W Warszawie zastosowano nieco zmodyfiko-
wane, produkowane w kraju centrale abonenckie typu AT. 
Już wtedy, opierając się o sprawdzony w rozległej poczto-
wej sieci Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego system wybiera-
nia zdalnego (oparty na współdziałaniu tzw. wybieraków 
współbieżnych) rozpoczęto prace studialne nad wprowa-
dzeniem tego rozwiązania na sieci PKP. Prace te jednakże 
definitywnie przerwała wojna.

W okresie okupacji na terenach naszego kraju (szcze-
gólnie na Śląsk i do Wielkopolski) okupant wprowadza sys-
tem BASA. Centrale te włączane są w tworzoną na kolejach 
Rzeszy tzw. „wielką sieć telefoniczną”. Wraz z nimi do Pol-
ski napływają niemieckie rozwiązania telefonii wielokrotnej 
i nośnej, prowadzona jest również sukcesywna wymiana da-
lekosiężnych linii napowietrznych na linie kablowe11.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, pomi-
mo zniszczeń, w kraju pozostaje szereg kolejowych central 
telefonicznych zdatnych do dalszej eksploatacji. Centrale te 
oparły się również zakusom armii radzieckiej. Jako potrzeb-
ne w prowadzeniu ruchu tranzytowego pomiędzy ZSRR i ra-
dziecką strefą okupacyjną w Niemczech nie zostały zdemon-
towane i wywiezione na wschód12.

Wobec, z jednej strony istnienia na kolei nowoczesnych 
w tamtym okresie środków łączności, z drugiej zaś niemoż-
ności wystarczająco szybkiej odbudowy zniszczonego krajo-

10 Jaros 1951: 110.
11 Jaros 1951: 110.
12 Śmigielski 1946: 75.

Tabela 2.  Etapy rozwoju łączności na kolejach (oprac. P. Mierosławski)
Table 2.  Stages of railway communication development (compiled by 

P. Mierosławski)

Okres Łączność związana 
z ruchem pociągów

Łączność związana 
z zarządzaniem  

przedsiębiorstwem

Od początków 
kolei - poczta listowa

Od 1847 roku telegraf elektryczny Morse’a

Od 1860 roku -
telegraf alfabetyczny 

Hughes’a („Juza”)

Od 1870 roku sygnalizacja dzwonowa -

Od 1877 roku telefon o ruchu ręcznym

Od 1907 roku telefon selektorowy -

Od 1910 roku telegraf alfanumeryczny  
(telegraf pospieszny, dalekopis)

Od 1934 roku -
telefon o ruchu  
automatycznym

Od 1935 roku radio

Od 1940 roku radiotelefon, telefon „komórkowy” analogowy
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wego przemysłu teletechnicznego, w roku 1946 władze PKP 
podjęły decyzję o przyjęciu poniemieckiego systemu BASA 
jako normalnego dla krajowej sieci kolejowej13. Zdecydowa-
no o szybkiej rozbudowie łączności automatycznej w oparciu 
o import z Czechosłowacji, bowiem tamtejsze zakłady Tesla 
w Pradze-Kolinie posiadały licencje Siemensa oraz produko-
wały tego typu sprzęt przez cały okres wojny14.

Począwszy od końca lat czterdziestych PKP otrzymują i in-
stalują kolejne centrale. Zapewne szczupłość środków powo-
duje, że przyrost kolejowej automatyzacji jest powolny i nie-
równomierny. Część ówczesnych DOKP – Lublin, Szczecin, 
wydaje się traktowana po macoszemu, co należy przypisać 
brakom odpowiednich dla automatyzacji połączeń kablo-
wych. W części DOKP (Warszawskiej i Katowickiej) automa-
tyzacja sieci telefonicznej postępuje wraz z elektryfikacją 
pierwszej magistrali – Warszawa–Katowice. Na niej wszystkie 
stacje węzłowe już w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
otrzymują pojemne centrale automatyczne (np. stacja Skier-
niewice w roku 1951). Zakup central z Tesli trwa nieprzerwa-
nie przez okres lat pięćdziesiątych, przy czym od połowy tej 
dekady z mniejszym niż wcześniej natężeniem. Przykładowo 
– DOKP Wrocław w roku 1954 dysponuje 1815 centralami au-

13 Śmigielski 1946: 76.
14 Jaros 1951: 312.
15 PKP DOKP Wrocław 1954.

tomatycznymi, w cztery lata później w roku 1958 ma ich 2016, 
a dekadę później, w roku 1969 – 2317. Potentatem automaty-
zacji jest DOKP Katowice, użytkująca w 1960 roku 46 central 
automatycznych18 (ryc. 4), zaś w roku 1966 – 5519. 

Rozwój central kolejowych produkowanych w czeskiej 
Tesli w praktyce zatrzymał się na etapie końca lat czterdzie-
stych (po wojnie, socjalistyczna Czechosłowacja była od-
cięta od unowocześnień wprowadzanych przez zachodnio-
niemieckiego Siemensa). Zauważając ten fakt, niezależnie 
od koniecznego importu, PKP próbują nakłonić przemysł 
krajowy do zajęcia się produkcją sprzętu kompatybilnego 
z poniemieckim systemem. Przemysł jednakże, mający za-
pewniony zbyt dotychczas produkowanych urządzeń dla 
mało wymagających, bo chłonnych sieci publicznych, nie 
jest początkowo zainteresowany wytwarzaniem bardziej 
niż w przypadku poczty skomplikowanego asortymentu. 
Wynika to z przyjęcia dla sieci pocztowych innej odmiany 
central Strowgera – wykonania Autelco, a co za tym idzie 
braku możliwości prostej współpracy „systemu Siemensa” 
z „systemem Autelco”. 

Dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, po opanowa-
niu przez krajowy przemysł produkcji wybieraków krzyżo-

16 PKP DOKP Wrocław 1958.
17 PKP DOKP Wrocław 1969.
18 PKP DOKP Katowice 1960.
19 PKP DOKP Katowice 1966.

Ryc. 4.  Mapa telefonicznych połączeń kolejowych w DOKP Katowice – rok 1960 (za: PKP DOKP Katowice 1960)
Fig. 4.  A map of telephone rail connections in Katowice Railways District Directorate (DOKP) – 1960 (after: PKP DOKP Katowice 1960)
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wych otwiera się droga do dokonywania przez PKP zakupów 
w kraju. W końcu tej dekady rusza produkcja niewielkich, 
lecz bardzo potrzebnych na PKP, bezobsługowych central 
automatycznych typów CK20 i CK30/60 (dla 20 lub 30/60 
abonentów) przystosowanych do bezpośredniej współpracy 
z centralami Siemensa. „Cekatki”, jak je pieszczotliwie nazwali 
łącznościowcy stały się prostym środkiem automatyzacji nie-
wielkich ośrodków (węzłów), dotychczas obsługiwanych wy-
łącznie uciążliwą obsługą ręczną. Około dekady później, wraz 
z zakupem i wdrożeniem do produkcji systemu Pentaconta, na 
PKP pojawiły się również centrale tego typu. Ale o ile łącznice 
CK okazały się bardzo użyteczne, o tyle kolejowe Pentaconty 
– składane z elementów stosowanych w wielkich centralach 
miejskich – nie przyniosły postępu. Kilka niewielkich central, 
ustawionych w rejonie Warszawy było ostatnimi na PKP 
przykładami automatycznych rozwiązań analogowych.

Należy podkreślić, że zaprojektowana tuż po zakończeniu 
wojny, a podstawowo zrealizowana w latach 1950–1970, 
tzw. kolejowa „sieć wielka” stała się jedyną w pełni funk-
cjonalną krajową siecią telefoniczną. Pokryła ona swoim 
zasięgiem całość kraju, wszystkie stacje i węzły, a poza nie-
licznymi wyjątkami również większość liniowych posterun-
ków ruchu (o ile tylko posterunki takie były obsadzone per-
sonelem). W większości kolejowy ruch telefoniczny odbywał 

się w pełni automatycznie, za pomocą wybieranych przez 
abonenta numerów kierunkowych, przy czym na PKP utrzy-
mano niemiecką zasadę tzw. numeracji jawnej20. Numeracja 
taka – dostępna w formie map z numerami kierunkowymi, 
wraz z zapewnieniem przez centrale kolejowe dalekosięż-
nych połączeń tranzytowych, dawała możliwość zestawia-
nia przez abonenta wybranej drogi połączenia, co zabez-
pieczało przed „zapychaniem się” najbardziej popularnych 
kierunków. Abonent, przykładowo, ze Skierniewic, chcący 
rozmawiać z abonentem Jaworzyny Śląskiej mógł sam wy-
brać połączenie poprzez Warszawę – Wrocław lub (znów 
przykładowo) przez Piotrków – Radomsko – Katowice – Kę-
dzierzyn – Kamieniec wykręcając kolejne numery kierunko-
we i wysłuchując głosowej zapowiedzi nazwy centrali, tej do 
której aktualnie się dotarło. Każda z central automatycznych 
lub ręcznych (poza małymi, pracującymi bez obsługi) dyspo-
nowała całodobową informacją, dzięki czemu książki telefo-
niczne, choć przydatne, nie były nieodzowne. Najważniejsze 
było to, że całość sieci telefonicznej pracowała – co dzisiaj 
się wydaje oczywiste – bez przerwy.

W tym samym czasie publiczna sieć pocztowa nie dość, 
że oferująca niski standard połączeń międzymiastowych, 
zestawianych ręcznie, dodatkowo na wielkich połaciach kra-
ju czynna była tylko w godzinach pracy lokalnych urzędów 
pocztowych, w przeważającej większości od 8.00 do 15.00. 
Do jakości kolejowej telefonii daleko było również innym kra-
jowym sieciom resortowym – wojskowej, górniczej, energe-
tycznej, a nawet MSW.

TELEFONIA SELEKTOROWA NA PKP
Urządzenia selektorowe pojawiły się na PKP w połowie lat 
trzydziestych XX w.21 Wraz z elektryfikacją Warszawskiego 
Węzła Kolejowego, na pierwszych elektrycznych liniach: War-
szawa – Pruszków oraz Warszawa – Otwock, tytułem próby 
zainstalowano selektory dwu systemów – L.M. Ericssona oraz 
Siemensa & Halske. Próby miały na celu wyłonienie systemu 
optymalnego do pracy w warunkach PKP, przy czym z uwagi 
na sytuację polityczną (zakaz zakupów w firmach niemiec-
kich) i istnienie w Radomiu wytwórni Ericssona skłoniono się 
właśnie ku temu rozwiązaniu. Badania przerwała wojna.

Po drugiej wojnie światowej częściowo w ramach pomocy, 
a częściowo w ramach zakupów sprowadzono z USA spraw-
dzone na wielu kolejach rozwiązanie firmy Western Electric 
& Co. Charakterystyczne aparaty selektorowe, wzorowane na 
XIX-wiecznej obudowie w kształcie kolumienki (ryc. 5), na po-
nad trzy dekady zagościły na PKP. Od lat pięćdziesiątych apa-
raty produkcji USA współpracowały z selektorami radzieckiej 
firmy Krasnaja Zaria, skopiowanymi w ZSRR z „Westerna”22.

Dekadę później wyeksploatowane już urządzenia zagra-
niczne zostały zastępowane produkowanymi w krajowych 
Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnałowych selektorami 
„Selton”. W chwili obecnej łączność selektorowa jest na PKP 
w zaniku.

20 Szerzej na ten temat zob. Podręcznik teletechnika 1944: 373–376.
21 Jaros 1951: 456.
22 Jaros 1951: 456.

Ryc. 5.  Aparat selektorowy firmy Western Electric (fot. P. Mierosławski)
Fig. 5.  Western Electric selector (photo by P. Mierosławski)
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Łączność radiowa PKP
Początki łączności radiowej na polskiej kolei zaczęły się od 
wykonania stałego połączenia ogólnoeksploatacynego po-
między warszawskim Ministerstwem Komunikacji i DOKP 
Warszawa a siedzibą DOKP Lwów23. Do roku 1939 nie użytko-
wano na PKP innych rodzajów radiołączności.

Po zakończeniu II wojny światowej komunikacja radiowa 
powróciła na PKP dopiero w latach pięćdziesiątych XX w., 
jako łączność do celów ruchowych.

OBECNY STAN OCHRONY ZABYTKÓW 
ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Zabytki łączności kolejowej po roku 1989
Trwająca przez ostatnie lata istnienia PRL zapaść techniczno
-ekonomiczna kolei spowodowała, że na PKP nie tylko w za-
kresie łączności zachowało się dużo urządzeń o wartości hi-
storycznej. Kolejową łączność przewodową ominęły trendy 
modernizacyjne, w tym tzw. „elektronizacja”, rozpoczęta w sie-
ciach publicznych już w roku 1977 zainstalowaniem pierwszej 
w Polsce pocztowej centrali elektronicznej w Poznaniu-Wino-
gradach, a w późniejszym okresie tzw. „cyfryzacja”. Problemy 
ekonomiczne, z jakimi kolej borykała się przez szereg lat po 
1989 roku przesunęły czas koniecznej modernizacji kolejowej 
telefonii na ostatni możliwy okres – granicę czasową pełnego 
przejścia krajowych sieci telefonicznych na urządzenia cyfro-
we. Dopiero w połowie pierwszej dekady XXI wieku nastąpiła 
sukcesywna likwidacja zabytkowych już wtedy urządzeń, któ-
ra zbiegła się z samoograniczaniem się przedsiębiorstw kole-
jowych i związanym z tym znacznym obniżeniem liczby abo-
nentów. Dzięki temu jeszcze do około 2009 roku można było 
dokonać wyboru i pozyskać poszczególne eksponaty.

Stan posiadania zabytków łączności kolejowej w kraju
Kolejnictwo, na tle innych gałęzi przemysłu odznacza się sto-
sunkowo szeroką ochroną swoich pamiątek. Świadczy o tym 
wielość miejsc, w których są kolekcjonowane i eksponowa-
ne zabytki związane z przeszłością dróg żelaznych. Istnieje 
również ruch hobbystów zajmujących się kolejnictwem, co 
przekłada się nie tylko na realizację prywatnych pasji, lecz 
również na działania o charakterze instytucjonalnym. W Pol-
sce oprócz samorządowego (kiedyś resortowego) Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie istnieją dwie placówki prowadzo-
ne przez jednego z przewoźników – państwowe PKP Cargo 
S.A. (Wolsztyn, Chabówka), uzupełnione o ekspozycje pro-
wadzone przez lokalne samorządy (np. Skansen w Kościerzy-
nie, Ekspozycja na kolei dojazdowej w Ełku), osoby prywat-
ne (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej) 
oraz organizacje społeczne zrzeszające pasjonatów (np. 
Skierniewice, Jarocin, Pyskowice). 

W większości jednak przypadków ochronie podlega naj-
bardziej oddziałujący na wyobraźnię tabor – lokomotywy 
i wagony. Stan ochrony przedmiotów z innych dziedzin – 
zabezpieczenia ruchu, dróg kolejowych lub łączności – jest 
znacznie uboższy. Podstawowym problemem ochrony zabyt-

23 Jaros 1951: 110.

ków niebędących taborem jest brak systematyki, spowodo-
wany niskim upowszechnieniem wystarczającej wiedzy.

W większości krajowych ekspozycji elementy dawnej 
łączności kolejowej z reguły są jedynie częścią składową 
wystaw o charakterze ogólnym. Nieliczne telefony stoją 
w gablotach obok karbidówek, mundurów czy biletów. Tylko 
w kilku miejscach eksponaty związane z łącznością pojawiają 
się w znaczącej ilości w formie odrębnego działu. Tematykę 
tę zadowalająco przedstawiono w warszawskich: Muzeum 
Techniki (jako element szerszej kolekcji urządzeń łączności, 
nie tylko kolejowej) i Muzeum Kolejnictwa (obecnie „Stacja 
Muzeum”), w salach ekspozycyjnych Ełckiej Kolei Wąskoto-
rowej w Ełku (własność samorządu miejskiego), w Muzeum 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (własność społecz-
nego Towarzystwa Przyjaciół DŻWW), mieszczącym się w bu-
dynku dworca Częstochowa Stradom.

Wszędzie tam ograniczono się jednak do przedmiotów 
niewielkich gabarytowo, takich jak aparaty telegraficzne i te-
lefoniczne oraz łącznice telefoniczne ręczne niewielkiej po-
jemności. W dużej mierze są to muzealia, których pierwotne 
przeznaczenie było uniwersalne, tj. takie, które mogły służyć 
albo na kolei, albo w innych sieciach telefonicznych. Ten stan 
rzeczy, w każdej z wymienionych lokalizacji wynika przede 
wszystkim ze szczupłości miejsca, jakie organizator placówki 
mógł przeznaczyć na ekspozycję, a z pochodnej możliwości 
technicznych i finansowych. Przedmioty drobne nie wyma-
gają bowiem szczególnych zabiegów, a samo ich pozyskanie 
lub transport nie wiąże się z wygórowanymi kosztami.

Pamiątki kolejowej łączności odznaczające się znaczniej-
szymi gabarytami i ciężarem zgromadzono w kraju jedynie 
w dwu placówkach. W wydzielonym z sal ekspozycyjnych 
pomieszczeniu Parowozowni Wolsztyn (własność PKP Cargo 
S.A.) zaprezentowano wybrane elementy centrali BASA (typ 
Eb5/41 w wykonaniu Tesla). Elementy te, najpewniej z bra-
ku miejsca, ograniczono do wycinka pokazującego przebieg 
techniki połączenia w obrębie jednego węzła kolejowego. 
Zgromadzono tu cztery stojaki centralowe: stojak wybiera-
ków wstępnych, wybieraków grupowych, wybieraków linio-
wych oraz wyposażenia pomocniczego. Oprócz stojaków za-
instalowano aparat stanowiska uszkodzeń, aparat abonencki 
oraz biurkowe stanowisko awizo (połączeń zewnętrznych). 
Urządzenia te w roku 2009 uruchomiono do celów ekspo-
zycyjnych. 

Drugą z wymienionych placówek jest Parowozownia 
Skierniewice w Skierniewicach. Obiekt ten jest własnością 
Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które korzysta-
jąc z faktu dysponowania obszernym zespołem budynków, 
postanowiło w ramach tworzenia kolekcji kolejowych pamią-
tek stworzyć obszerny, przekrojowy, reprezentatywny dział 
zabytków łączności kolejowej na czele z szeregiem pełnowy-
miarowych łącznic automatycznych.

Skromnie przedstawia się także stan posiadania innych 
wielkogabarytowych zabytków kolejowej łączności. Nale-
żą do nich także urządzenia dzwonowe, których na terenie 
kraju zachowano prawdopodobnie jedynie trzy sztuki. Dwie 
z nich (typ zewnętrzny oraz typ ścienny) znajdują się w kolek-
cjach prywatnych, trzecia (typ zewnętrzny) w zbiorach Pol-
skiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Skierniewicach.
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Doświadczenia Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei
Proces pozyskiwania zbiorów z obszaru łączności rozpoczęty 
w roku 1992 trwał przez siedemnaście lat, tj. w czasie po-
stępującej modernizacji urządzeń PKP. Początkowo, w uzgod-
nieniu z ówczesną Centralną DOKP w Warszawie udawało 
się otrzymywać nieodpłatnie drobniejsze przedmioty, takie 
jak aparaty i łącznice ręczne oraz dawny sprzęt pomiarowy. 
Część tego typu urządzeń stowarzyszenie otrzymywało rów-
nież w darze od swoich członków, dokonujących zakupów na 
rynku kolekcjonerskim. Z chwilą podjęcia przez ówczesną Te-
lekomunikację Kolejową decyzji o cyfryzacji sieci i likwidacji 
dotychczasowych central analogowych (w roku 2004), sto-
warzyszenie podjęło decyzję o zgromadzeniu przekrojowej 
kolekcji urządzeń o większych gabarytach.

Dążenie to, z uwagi na obowiązujący ówcześnie w Gru-
pie PKP zakaz nieodpłatnego przekazywania mienia (również 
o charakterze muzealnym) wiązało się z koniecznością zna-
lezienia sponsorów wśród najbardziej zainteresowanych tą 
dziedziną członków Stowarzyszenia. Jednocześnie w ramach 
prac przygotowawczych stworzono plan kolekcji, rozpisany 
na poszczególne elementy central o odmiennym przeznacze-
niu lub występujące w odmiennych wykonaniach. Plan ten 
zrealizowano poprzez zakupy przeprowadzone w dwu kolej-
nych transzach. Zakupu dokonano po rynkowych cenach zło-
mu, ukształtowanych przez oferty firm realizujących fizyczną 
likwidację niepotrzebnych już urządzeń.

Z uwagi na konieczność pozyskania różnych wykonań 
sprzętu oraz dążenie do kompletności funkcjonalnej, ko-
nieczne stało się pozyskiwanie wybranych, wskazanych 
elementów w wielu lokalizacjach na terenie Mazowsza 
i Łódzkiego. Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości zapew-
nienia demontażu zachowawczego potrzebnych elementów 
siłami wykonawców rozbiórek, konieczne stało się zorgani-
zowanie własnych ekip demontażowych, składających się 
z członków stowarzyszenia. Konieczne było także zapewnie-
nie własnego transportu zakupionych elementów.

Poszczególne części kolekcji uzyskano z rozbiórki central 
kolejowych systemu Siemensa w Skierniewicach, Kolusz-
kach, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Dodatkowo dla 
uzupełnienia kolekcji zakupiono kompletne, krajowe łączni-
ce automatyczne z wybierakami krzyżowymi – CK20 oraz 
CK60 (z odcinka Łowicz – Kutno) oraz – już z braku miejsca 
i środków – tylko wybrane podzespoły najnowszych central 
systemu Pentaconta. Ogółem nabyto ponad 3 tony sprzętu, 
a wraz z nim około 6 mb, traktowanych jako „nikomu niepo-
trzebne” archiwaliów (wydawnictw specjalistycznych, ory-
ginalnej dokumentacji technicznej – schematów i rysunków 
wykonawczych).

Niezależnie od poszukiwania urządzeń łączności na PKP, 
stowarzyszenie w tym samym okresie prowadziło działania 
na rzecz zgromadzenia typów, które wiązały się z przedwo-
jenną automatyzacją krajowego kolejnictwa. Dzięki uprzej-
mości Tramwajów Warszawskich stowarzyszenie otrzymało 
m.in. dwie abonenckie łącznice systemu Strowgera, produk-
cji krajowej: FT100 oraz FT200, stanowiące rozwinięcie kon-
strukcyjne polskich łącznic typu AT zastosowanych na PKP 
w roku 1935.

Większość pozyskanych przedmiotów z uwagi na brak 
środków na przygotowanie docelowych pomieszczeń 
ekspozycyjnych musiała zostać zmagazynowana. Jedynie 
część centrali kolejowej Siemensa, po krótkim okresie skła-
dowania, w roku 2009 prowizorycznie zmontowano i uru-
chomiono w tymczasowo przeznaczonym na tę ekspozycję 
pokoju.

Docelowe wyeksponowanie zgromadzonej kolekcji było 
(i nadal jeszcze jest) warunkowane szczupłością środków, 
jakie stowarzyszenie może przeznaczyć na kompleksowy re-
mont i adaptację pomieszczeń ekspozycyjnych. Prezentacja 
dużych gabarytowo obiektów z założeniem zachowania ka-
nonów konstrukcyjnych oraz odtworzeniem, choćby ograni-
czonej funkcjonalności wiąże się z koniecznością posiadania 
miejsca o ściśle dobranych gabarytach. Z uwagi na znaczny, 
liczony w tonach ciężar pokazywanych muzealiów, dla unik-
nięcia skomplikowanych robót budowlanych pożądane jest 
ich umieszczenie na niepodpiwniczonym parterze. Pomiesz-
czenia przeznaczone na ekspozycję muszą być przed jej mon-
tażem kompleksowo wyremontowane, z uwagi na brak moż-
liwości dobrego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
lub uszkodzeniem przedmiotów zajmujących większą część 
objętości pomieszczenia.

Tego typu, złożone wymagania znacznie ograniczają moż-
liwości wystawiennicze. Niemniej jednak z uwagi na to, że 
Stowarzyszenie jest posiadaczem kompleksu budynków 
o charakterze postindustrialnym, udało się wygospodarować 
miejsce pod specjalizowaną wystawę łączności o łącznej po-
wierzchni ponad 135 m².

Od roku 2013 Stowarzyszenie prowadzi prace nad bu-
dową wystawy. Wyremontowano (wraz z odtworzeniem 
instalacji elektrycznych i ogrzewczych) dwa pomieszczenia, 
w których odtworzono w docelowym kształcie kompletną 
centralę automatyczną typu kolejowego (Siemens Einheits-
basa), składającą się z 22 stojaków umieszczonych na odtwo-
rzonej wg oryginału stalowej konstrukcji wsporczej (ryc. 6). 
Konstrukcja wsporcza (tzw. „ramy rzędowe”) liczy łącznie 12 
mb i jest podzielona na trzy rzędy o oryginalnym wymiarze 
nominalnym 4 mb. Odtworzona centrala składa się z ele-
mentów zapewniających przedstawienie pełnej funkcjonal-
ności typowej centrali węzłowej o pojemności 300 nume-
rów. Skompletowane wyposażenie umożliwia prezentację 
ruchu telefonicznego wewnątrz dużego węzła kolejowego 
oraz ruchu tranzytowego – dalekosiężnego, a także współ-
pracę z lokalną, publiczną siecią telefoniczną.

Zgodnie ze stosowaną praktyką pomieszczenie ze stoja-
kami (z uwagi na wytwarzany przez nie hałas) oddzielono od 
pomieszczenia obsługi, zawierającego oryginalne stanowi-
sko „biura napraw”, stanowisko „awizo” (miejsce pracy te-
lefonistki wykonującej połączenia specjalne lub udzielającej 
informacji) oraz – przy okazji – wyposażenie telefonii wielo-
krotnej i nośnej.

W kolejnym, adaptowanym pokoju znajdującym się 
w bezpośrednim sąsiedztwie, stanie centrala FT-200 oraz 
CK20 dla umożliwienia pokazania współpracy centrali kole-
jowej nadrzędnej z mniejszą oraz współpracy z symulowaną 
przez łącznicę FT centralą miejską (pocztową). Ogółem ta 
część wystawy zajmuje około 65 m².
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Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej

Wystawę przedmiotów o mniejszych gabarytach (apara-
tów telefonicznych, łącznic ręcznych i mniejszych automa-
tycznych, telegrafów, itp.) przewidziano w sali o powierzch-
ni 70 m² znajdującej się na I piętrze tego samego budynku, 
bezpośrednio nad pomieszczeniami parteru zajętymi przez 
centrale.

Takie umieszczenie ekspozycji – niekorzystne z uwagi na 
podział na dwie osobne kondygnacje i związane z tym utrud-
nienia dla przemieszczania się zwiedzających – wynika niestety 
z zastanych warunków lokalowych. Jednakże wobec tego, że 
obie części wystawy znajdują się bezpośrednio nad sobą, uła-
twione jest przeprowadzenie okablowania niezbędnego dla 
otrzymania efektu funkcjonalności (eksponowane na piętrze 
łącznice i aparaty mają współpracować z centralą z parteru).

Wnioski z obserwacji ochrony zabytków łączności 
kolejowej
Stan posiadania zabytków kolejowej łączności należy uznać 
w naszym kraju jako niewystarczający. Nieliczne, opisane 
w niniejszej pracy zbiory dokumentują tylko część okresów 
historii tej dziedziny transportu. W dostępnych dla publicz-
ności kolekcjach brak jest niemal w ogóle urządzeń datowa-
nych na okres przed 1905 rokiem. W szczególności dotyczy 
to eksponatów o proweniencji austriackiej i rosyjskiej.

Do chwili obecnej w kraju nie ma dostępnej przekrojowej 
ekspozycji prezentującej całość tematyki łączności na dro-
gach żelaznych. 

Liczebność zachowanych eksponatów jest niezadowa-
lająca. Przedmioty o większych gabarytach, wymagające 
bądź szczególnych warunków przechowywania, bądź odpo-
wiednio obszernego miejsca, są zachowane w pojedynczych 
egzemplarzach. W przypadku ich uszkodzenia brak będzie 
możliwości ich uzupełnienia lub renowacji. Niestety w chwili 
obecnej, wobec zakończenia przed około dekadą szerokiej 
modernizacji sieci telefonicznej połączonej z fizyczną likwi-
dacją dotychczas użytkowanych typów, nie ma już żadnej 
możliwości powiększenia istniejących kolekcji.

Istniejące zbiory są po części zgromadzone w sposób 
przypadkowy i niepełny, te zaś o większej reprezentatywno-
ści traktowane jako „niszowe”. Traktowanie to w szczegól-
ności widać w polityce przyznawania środków finansowych 
na budowę tego typu ekspozycji, które postrzegane są przez 
władze jako elementy o nikłym znaczeniu dla tożsamości na-
rodowej.

Należy jednakże podkreślić, że stan posiadania w zakresie 
eksponatów związanych z łącznością kolejową odznacza się 
pozytywnie na tle stanu posiadania pamiątek związanych z hi-
storią krajowej łączności publicznej. W chwili obecnej w na-
szym kraju próżno już szukać – przykładowo – wyekspono-
wanej automatycznej łącznicy z sieci publicznej. Zresztą, do 
czasu zakończenia przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei budowy własnej wystawy w Skierniewicach – w Polsce 
nie ma możliwości zobaczenia jakiejkolwiek wyprodukowanej 

w kraju automatycznej centrali telefonicznej. Taki stan rze-
czy wpływa ujemnie na promocję wytwórczości, sprawiając 
wrażenie, że Polska, wobec braku artefaktów nigdy nie była 
w stanie wyprodukować tak specjalistycznego sprzętu.

Ta nieprawdziwa faktograficznie, lecz niepoparta dziś 
namacalnie wizja stoi w głębokiej sprzeczności ze stanem 
posiadania zabytków łączności (w tym kolejowej) w krajach 
ościennych – Czechach, Słowacji i Niemczech. Szczególnie 
w tym ostatnim kraju istnieje szereg świetnie wyposażonych 
i prowadzonych (często przez organizacje pozarządowe) 
muzeów, z których najbliższe naszym granicom znajduje się 
w Dreźnie.

Na opisany stan rzeczy niewątpliwie miał wpływ brak 
środków, a przede wszystkim miejsca do gromadzenia 
i prezentowania wymagających ogromnego zaangażowana 
i wkładu pracy eksponatów. Jest to szczególnie istotne wo-
bec tego, że zabytek techniki (taki jak kolejowa, telefoniczna 
centrala) wymaga nie tylko ochrony „zabytkowej substancji”, 
ale również zachowania całości „kontekstu technologicz-
nego”. Kontekst ten można osiągnąć jedynie odtwarzając – 
choćby szczątkowo – funkcjonalność.

Ryc. 6.  Montaż ekspozycji centrali automatycznej typu Siemensa  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 6.  Installation of an exhibition of Siemens-type automatic tele-
phone exchange (photo by P. Mierosławski)
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Railway industry was the first institution in the history re-
quiring efficient communication. This need arose in the first 
place from the need to ensure the safety of rail traffic. On 
the other hand, a railway company, encompassing a large 
territory, needed to ensure communication between indi-
vidual organizational units for efficient management.

Already in 1847, a year after the invention of the Morse 
system telegraph, it was introduced in the European rail-
ways. The telecommunication devices and infrastructure 
used on the railway and in public postal networks remained 
identical until the break of the 20th century. From that mo-
ment, they went their separate ways, which resulted from 
different operations of railway and post networks. The rail-
way requires mainly long-distance communication, and this 
requirement is much lower in a postal operation.

Until the 1920s the manual switchboard operation domi-
nates the scene in the railway industry. Starting from the next 
decade, and building on the experience of the post, railways 
introduce automation. German railway system implements 
BASA system, developed by Siemens & Halske, based on a spe-
cial type of automatic exchanges. In Poland, the automation 
starts at the same time, but its development halts with the 
outbreak of the II World War. During the occupation the Pol-
ish railways receive the German system BASA implemented 
by the Reich railways in the majority of occupied territories. 
For the first time it allows the creation (in wartime conditions) 
of an international automatic telephone exchange system.

After the end of the war, the management of the Polish 
State Railway (PKP) make a rational decision to keep the 

BASA system and to develop it, basing on imports from the 
then Czechoslovakia. Since the end of the 1960s the provi-
sion of modern telephone exchanges for the railways is tak-
en up by the domestic industry.

The old telecommunication solutions, existing in PKP, 
were replaced by 2009 within the frames of moving to the 
digital communication system. At that time, Polish mu-
seums and railway enthusiast organizations noticed the 
need to protect this type of already historical equipment. 
Old communication devices found their way to a number 
of exhibitions – however, in the majority of cases the small 
equipment was preserved, such as telegraphs and tele-
phones, manual switchboards, etc. Large-scale equipment, 
such as automatic telephone exchanges, were preserved in 
only two locations in Poland, and only in one place a repre-
sentative collection of many types of complete items was 
established.

This resulted from problems, mainly related to the 
shortage of space, that haunt museums and collections. 
Another important factor was the expected costs and the 
necessary contribution to preserve items of such technical 
complexity.

In conclusion, it was asserted that the Polish holding of 
such historical assets, in contrast to the neighbouring coun-
tries (especially Germany), is unsatisfactory and, unfortu-
nately, already impossible to supplement due to the passage 
of time since the end of operation of old equipment. 

Translated by Jan Kłoczko

Paweł Mierosławski

Protection of historical railway telecommunication equipment

Summary
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