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Szanowni Państwo, 

kolej w dziejach Śląska, a w szczególności ziem górnośląskich, odegrała zna-
czącą rolę. Powyższe stwierdzenie może wydawać się pewnikiem, nie wymaga-
jącym komentarza czy też głębszego uzasadnienia. Jednak nic bardziej błędne-
go. Powstające przez wiele dziesięcioleci przyczynkarskie i monograficzne ujęcia 
historii przemysłu, a w szczególności górnictwa (rzadziej hutnictwa), jedynie 
wspominały o funkcjonowaniu kolei żelaznych. Ich istnienie i funkcjonowanie 
było tak wpisane w codzienność, że wręcz wyalienowane z badań naukowych. 
Prace na ten temat pisali nieliczni i niestety ta tendencja nadal dominuje. Ow-
szem, w przeciwieństwie do przeszłości, na kanwie wzrastającego zaintereso-
wania lub też swoistej kreacji tematyki turystyki przemysłowej, w tym i dotyczą-
cej dziedzictwa komunikacyjnego, pojawiły się liczne opracowania popularne. 
Także w przestrzeni kulturowego dziedzictwa miasta Rybnika — dodajmy, mia-
sta, na którego życiu, kolej odcisnęła niezatarte piętno — oraz jego teraźniejszo-
ści, kolejarska przeszłość pozostawała słabo rozpoznana. 

Pojawienie się w rybnickim Muzeum na początku XXI w. nowego pokolenia 
muzealników-badaczy, wprowadziło nową jakość zainteresowania tematyką ko-
lei. Osoba dr. Dawida Kellera, ówcześnie, tj. w 2006 r., jeszcze młodego stażem 
magistra historii, miała ogromny wpływ na rozpoczęcie badań tego tematu 
przez rybnickie Muzeum. Sprzyjał temu również fakt, iż w 2006 r. obchodzili-
śmy 150-lecie włączenia miasta Rybnika w poczet miast posiadających dworce 
kolejowe i nowoczesne połączenie drogami żelaznymi z odległym światem. 

Od tego momentu Muzeum w Rybniku cyklicznie podejmowało tematykę 
kolejową w przygotowywanych wystawach, kolekcjonerstwie, konferencjach na-
ukowych, publikacjach i działaniach wspierających procesy badawcze poświęco-
ne kolejnictwu na Śląsku i w kontekście całości współczesnych ziem polskich. 



Pokłosiem tych naukowych działań było ukazanie się siedmiu publikacji wyda-
nych przez Muzeum lub też przy jego współudziale, nie licząc wielu większych 
i drobniejszych kolejowych przyczynków w innych zbiorowych muzealnych 
opracowaniach, a także publikacjach wydawanych w całej Polsce. Tu również 
szczególnie ważny był udział dr. Dawida Kellera. 

Dziś, u schyłku 2018 r., prezentujemy Państwu publikację, która zdaje się 
wieńczyć blisko 12-letnie prace badawcze. Jesienią 2017 r. Muzeum w Rybni-
ku zorganizowało dwie konferencje: naukową pt. Węgiel, polityka, stal, ludzie. 
Kolej w życiu Śląska oraz o charakterze popularno-naukowym pod prostym, 
a jakże wymownym tytułem Z dziejów kolei w Rybniku. Pierwsza z wspomnia-
nych konferencji była już szóstą konferencją naukową w przeciągu dekady. 

Problematyka tomu jest bardzo szeroka, a zaproszeni do udziału w wydaw-
nictwie prelegenci zapewnili wysoki poziom merytoryczny. Problematyka kole-
jowa w badaniach historycznych to temat niewyczerpany, stąd możemy dziś 
powiedzieć, iż będziemy wracali w kolejnych latach do niej. W tym miejscu chcę 
podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w te projekty, a szczegól-
nie Panu Dawidowi Kellerowi, który niestrudzenie przez wiele lat animował 
w naszym Muzeum tematykę kolejową. Życzymy naszym czytelnikom owocne-
go spotkania z tą publikacją i miłej lektury. 

Rybnik, jesień 2018 r. 

       dr Bogdan Kloch

      Dyrektor Muzeum w Rybniku



Wstęp
Nie ulega wątpliwości znaczenie kolei dla historii Śląska – jako czynnika 

wspomagającego rozwój życia gospodarczego (w tym przemysłu ciężkiego, 
a zwłaszcza górnictwa), a także oddziałującego na szeroko rozumiane życie spo-
łeczne. Już początki kolejnictwa związane z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej 
pokazały jak ważny dla rozwoju wydobycia węgla kamiennego był sprawny 
transport. W związku z rozbudową tego środka komunikacji powstawały obiek-
ty dworcowe, a z biegiem czasu także liczne budynki mieszkalne czy nawet ko-
lonie pracownicze. Zaangażowanie państwa w funkcjonowanie kolei przyniosło 
również znaczące zwiększenie nakładów finansowych, a więc i możliwość sto-
sowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, w tym np. elektryfika-
cji. Na Śląsku znaleźć można również liczne przykłady obiektów inżynieryjnych, 
w tym tunele i wiadukty, o często wyjątkowym charakterze. Liczne grono kole-
jarzy angażowało się społecznie, sportowo; była to też grupa aktywna pod 
względem organizacyjnym (np. związki zawodowe) i politycznym (np. powsta-
nia śląskie). Śląsk obfitował również w koleje prywatne – związane bardzo 
często z zakładami przemysłowymi, a także wąskotorowe. Dwoistość rozwoju 
kolei do 1945 r. (część Górnego Śląska przyłączona do Polski w 1922 r. dzieli-
ła odtąd losy Polskich Kolei Państwowych) czy również później (część Śląska 
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Cieszyńskiego znajdująca się w Czechosłowacji) jest dodatkowym niezwykle 
interesującym zagadnieniem badawczym. 

Historia kolei na Śląsku może wydawać się jako dobrze lub bardzo dobrze 
rozpoznana. W 1992 r. w związku z obchodami jubileuszu 150-lecia istnienia 
tego środka komunikacji i otwarcia ruchu na odcinku Wrocław – Oława po-
wstało kluczowe opracowanie M. Jerczyńskiego i S. Koziarskiego1. Nie wyczer-
pało ono tematu i w kolejnych latach powstawały prace poświęcone wyłącznie 
Górnemu Śląskowi2 czy poszczególnym liniom i węzłom kolejowym3. Ostatnio 
ukazała się również nowa synteza dziejów kolei na Dolnym Śląsku4, a także 
pionierska praca dotycząca okresu przed 1914 r.5 Obfitość prac pokazuje zna-
czenie tego środka komunikacji dla obszaru Śląska. Warto też odnotować ist-
nienie prężnych ośrodków badań nad dziejami kolei we Wrocławiu i (do nie-
dawna) także w Rybniku. 

Przedstawione w tomie teksty stanowią cenne uzupełnienie dotychczaso-
wych ustaleń. Pomimo obfitości i różnorodności istniejącej literatury mają nie 
tylko charakter syntetyzujący, ale i wnoszą wiele nowych ustaleń do dotychcza-
sowego stanu badań. Andrzej Mielcarek prezentuje bowiem syntetyczny obraz 
relacji między koleją a innymi środkami transportu na pruskim Śląsku – w ba-
daniach nad kolejami często zapomina się o ich otoczeniu gospodarczym. Prze-
mysław Dominas podkreśla znaczenie śląskich konstrukcji mostowych dla roz-
woju techniki ich budowy, ale też zwraca uwagę na recepcję najnowszych 
światowych doświadczeń w tej dziedzinie. Adam Frużyński udowadnia, że kolej 
na Śląsku nie rozpoczęła swojego istnienia w 1842 r. i pokazuje jakie znaczenie 
dla rozwoju górnictwa węgla kamiennego miał sprawny transport szynowy. 
Grzegorz Biszczanik opisując losy jednego z zielonogórskich producentów tabo-
ru wskazuje obecność  jego produktów również na śląskich torach. Dominik 
Lulewicz na tle historii kolei w Galicji i Austrii pokazuje dzieje kolei na Śląsku 
Cieszyńskim. 

W bloku tekstów poświęconych historii okresu międzywojennego Krzysztof 
Nowak prezentuje dzieje kolei na Śląsku Cieszyńskim – obszarze relatywnie 
najlepiej wyposażonym w nowe inwestycje kolejowe tego czasu, być może nawet 
w skali Polski. S. Anna Tejszerska pokazuje w jaki sposób dyskutowano o archi-
tekturze dworców kolejowych na magistrali węglowej – największej kolejowej 
inwestycji tego czasu w Polsce. Uzupełnieniem do tego tekstu jest opracowanie 

1  150 lat kolei na Śląsku, Wrocław–Opole 1992.
2  K. Soida i in., Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Katowice 1997.
3  Prac tych jest bardzo dużo. Kilka przykładów: P. Dominas, Kolej Kłodzko – Kudowa Zdrój, 
Łódź 2013; D. Keller i in., Koleją z Katowic do Raciborza, Rybnik 2006 (II wydanie Rybnik 
2013); P. Nadolski i in., Węzeł kolejowy Tarnowskie Góry, Rybnik 2007; P. Nadolski i in., Węzeł 
kolejowy Gliwice, Rybnik 2010; P. Nadolski i in., Węzeł kolejowy Katowice, Rybnik 2007; P. Do-
minas, Dzieje kolei Doliny Bystrzycy Świdnica – Jedlina Zdrój, Świdnica 2010; tenże, Powstanie 
i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854–1914, Kłodzko 2009. To tylko przykłady pol-
skojęzyczne. Do tego dodać należy liczne prace przyczynkowe, artykuły
4  P. Dominas, T. Przerwa, Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Łódź 2017.
5  P. Dominas, Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej : mechanizmy powstawania i funkcjo-
nowania do 1914 roku, Łódź 2013.
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Anny Syski, która na lokalnym przykładzie inwestycji województwa śląskiego, 
linii Rybnik – Pszczyna, wskazuje na wartość również tej architektury. Ewa Ku-
lik identyfikując lokalizacje i dzierżawców restauracji i bufetów kolejowych na 
terenie katowickiego okręgu dyrekcyjnego wytycza nowy kierunek badawczy. 
Tomasz Przerwa udowadnia, że niemieckie koleje w okresie międzywojennym 
nie powinny być kojarzone wyłącznie z „Latającym Ślązakiem”, ale z przedsię-
biorstwem które dla obrony swoich najlepszych interesów gotowe było publicz-
nie blefować. Patrick Starczewski pisze wreszcie o procesach produkcji zakła-
dów Linke Hofmann we Wrocławiu. Podsumowaniem dwóch epok jest tutaj 
również tekst Judyty Kurowskiej-Ciechańskiej i Ariela Ciechańskiego na temat 
transportu piwa na Śląsku.

Blok tekstów, których tłem jest okres po 1945 r., ma charakter wybitnie po-
lityczny. Trzeba odnotować, że jest to pierwszy zbiór o tym charakterze w pol-
skiej historiografii. Otwiera go opracowanie Bartosza Kruka opisujące rywaliza-
cję między Polską Partią Socjalistyczną i Polską Partią Robotniczą o kontrolę 
nad koleją, na przykładzie sytuacji w dyrekcji wrocławskiej. Marcin Jarząbek 
wykorzystując akta jednostki kontrolnej bada sposób w jaki oceniano funkcjo-
nowanie PKP w okresie stalinizmu. Dawid Keller opisuje sytuację kolei na po-
czątku lat siedemdziesiątych w oparciu o zachowane sprawozdania jednostek 
kolejowych szczebla dyrekcyjnego – jest to szansa na dogłębne poznanie funk-
cjonowania kolei w Polsce po 1945 r. Andrzej Synowiec wskazuje na trudności, 
jakie miała kolej w starciu z eksploatacją górniczą na Górnym Śląsku oraz zna-
czenie, jakie dla walki z tym zagrożeniem wniosły badania Antoniego Rosiko-
nia. Tematykę polityczną kontynuują trzy obszerne teksty – Adama Dziuby na 
temat funkcjonowania Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej przy węźle kolejowym w Rybniku (pierwsze studium tego typu), Zbi-
gniewa Bereszyńskiego na temat relacji między koleją i Służbą Bezpieczeństwa 
również w Rybniku oraz o Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu.

Ostatnią część książki stanowi dyskusja nad historią i współczesnością kolei 
na Śląsku. Rozpoczyna ją polemiczny tekst Grażyny Balińskiej i Doroty Baliń-
skiej-Ciężki podsumowujących działania rewitalizacyjne na łączącej Śląsk 
z Wielkopolską linii Poznań – Wrocław. Daniel Załuski i Sylwia Rzepnicka po-
dejmują natomiast temat dworca w Katowicach. Jadwiga Kolasińska oraz Julia 
Kolano próbują wreszcie ocenić działania rewitalizacyjne na innych, mniejszych 
górnośląskich przykładach. Ariel Ciechański pisze o kolejach przemysłowych 
na Górnym Śląsku. Grzegorz Dejneka i Paweł Mierosławski, w dwóch tekstach, 
analizują troskę o zachowanie dziedzictwa kolejowego na przykładzie skansenu 
w Jaworzynie Śląskiej oraz ochrony zabytków łączności kolejowej. Anna Gra-
bowska-Rogus podsumowuje wreszcie gromadzenie kolekcji obiektów związa-
nych z historią kolei przez Muzeum w Rybniku. 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do wyda-
nia tej książki, zwłaszcza Dyrektorowi Muzeum w Rybniku, które przez kilkana-
ście lat gościło historyków kolei z całej Polski; dziękujemy także właścicielom 
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zamieszczonych w książce ilustracji. Prezentowany tom jest zamknięciem pew-
nego etapu dziejów polskiej historiografii. Mamy nadzieję, że badania nad dzie-
jami polskiego transportu kolejowego będą kontynuowane, już w nowych oko-
licznościach.

Michał Kapias, Dawid Keller



Andrzej Mielcarek (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług)

Koleje na pruskim Śląsku 
a inne środki transportu. 

Konkurencja i współdziałanie
Koleje i statki parowe, środki transportu zmechanizowanego, weszły w rela-

cje konkurencji i/lub współpracy z transportem konnym i żeglugą. Na początku 
XX w. pojawił się nowy środek transportu lądowego – samochód i nowa gałąź 
transportu – lotnictwo. Koszty przewozu, szybkość, niezawodność, stanowiły 
istotne, choć nie jedyne elementy konkurencji. Kolej uzyskała i mogła skutecz-
nie bronić swej dominującej pozycji w niemieckim transporcie najpierw dzięki 
swoim właściwościom technicznym i eksploatacyjnym, a następnie dzięki zna-
czeniu dla finansów i polityki gospodarczej państwa. 

Powyższe zagadnienia zostaną pokazane na przykładzie Śląska, prowincji 
o zróżnicowanym charakterze gospodarczym, w której rozwijało się górnictwo, 
przemysł, rolnictwo i sektor usług, a wraz z tym postępowała też urbanizacja. 
Istotną przeszkodę w procesie industrializacji stanowił transport. Najważniejszą 
drogę przewozu ładunków masowych tworzyła Odra z dopływami i kanałami 
prowadzącymi w kierunku Berlina i Łaby, a także Szczecina. Wydajność trans-
portu konnego w zakresie przewozu ładunków i osób wzrosła dzięki rozbudo-
wie po 1815 r. szos, czyli dróg z utwardzoną nawierzchnią. Kolej pojawiła się 
w przestrzeni z ukształtowanymi potokami ładunków. O ile z transportem wod-
nym kolej konkurowała przede wszystkim w zakresie ładunków masowych, 
o tyle transport samochodowy mógł konkurować z nią w zakresie ładunków 
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wartościowych i przewozach osób, mając takie same cechy jak transport konny, 
ale będąc o wiele bardziej wydajny. 

Zakresem terytorialnym artykuł obejmuje pruską prowincję Śląsk, podzielo-
ną po I wojnie na Dolny i Górny Śląsk. W 1937 r. połączono je na powrót. Wo-
bec przyłączenia polskich części Górnego Śląska do Rzeszy w 1941 r. utworzo-
no znów dwie prowincje. 

Szosy i drogi kolejowe

Po 1815 r. Prusy realizowały program budowy szos, dróg z utwardzoną na-
wierzchnią, w najważniejszych kierunkach prowadzących z Berlina w stronę 
ważniejszych miast i granic państwa. Ich przebieg pokrywał się w dużej części 
z istniejącą siecią dróg. Pod względem gęstości szos w epoce przed kolejami 
Śląsk miał pierwsze miejsce wśród wschodnich prowincji i znajdował się w po-
bliżu średniej dla całych Prus. W 1816 r. długość szos wynosiła 716 km i wzrosła 
do 2 tys. km w 1846 r. Wzrost o 520 km zaznaczył się po 1836 r. Gęstość szos 
wynosiła 1,8 (1816 r.), 5,0 (1846 r.) i 13,8 (1876 r.) km na 100 km21. Tak więc 
krótko przed rozpoczęciem budowy kolei zbudowano podstawową sieć dróg. 

Kierunki przebiegu linii kolejowych zatwierdzały władze państwowe o czym 
postanawiała ustawa kolejowa z 1838 r. (§ 4)2. Koleje łączyły większe miasta, 
jednakże ich przebieg nie pokrywał się najczęściej z przebiegiem szos i dzięki 
temu, w skali lokalnej, otwierały się nowe szlaki, a wiele miejscowości zyskiwa-
ło lepszy dostęp do sieci komunikacyjnej. 

Budowa kolei na Śląsku rozpoczęła się w latach czterdziestych. Z Wrocławia 
wybiegały linie w kierunku Górnego Śląska i w kierunku Berlina. Trzecim był 
kierunek południowo-wschodni. Pierwszy odcinek linii z Wrocławia (Breslau) 
na Górny Śląsk zbudowano w 1842 r., a do Mysłowic (Myslowitz) i granicy 
austriackiej doprowadzono go w 1846 r. Z Wrocławia na północny-zachód po-
prowadzono kolej do Legnicy (Liegnitz, 1844 r.), Bolesławca (Bunzlau, 1845 r.) 
i Frankfurtu n/O (1846 r.) do działającej od 1842 r. linii Berlin – Frankfurt. Na 
prawym brzegu Odry zbudowano w 1858 r. linię z Opola (Oppeln) do Tarnow-
skich Gór (Tarnowitz), a potem dalej do Bytomia (Beuthen) i Rudy Śląskiej3.

W kierunku południowo-zachodnim prowadziła z Wrocławia linia do Świe-
bodzic (Freiburg, 1843 r.) i przez Jaworzynę Śląską (Königszelt) do Świdnicy 
(Schweidnitz, 1844 r.). W 1853 r. poprowadzono linię ze Świebodzic do Wał-
brzycha (Waldenburg)4. Do lat siedemdziesiątych zbudowano ważniejsze linie 
kolejowe. W 1872 r. na obszarze prowincji śląskiej było 1869 km linii kolejo-

1  R. Gador, Die Entwicklung des Strassenbaues in Preussen 1815–1875 unter besonderer Be-
rücksichtigung des Aktienstrassenbaues, Berlin 1966, s. 62–63, tab 9, s. 123.
2  . L. v. Rönne, Die Wege-Polizei und das Wege-Recht des Preussischen Staates, Breslau 1852, 
s. 26.
3  „Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen“, Bd. 27, 1879 , Berlin, s. 262, 
354 (dalej: Stat.N.Pr. Eb.); E. Obst, H. Freymark, Der Grundlagen der Verkehrsentwicklung 
Schlesiens und die Entstehung des schlesischen Eisenbahnnetzes, Breslau 1942, s. 123.
4  Stat.N.Pr. Eb., Bd. 27, 1879, s. 352.
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wych (rejencja wrocławska – 515 km, opolska – 690 km, legnicka – 664 km). 
Gęstość na mile kwadratową wynosiła w rejencji wrocławskiej 2,15 km, opol-
skiej 2,94 km, legnickiej 2,75 km5.

Linia kolejowa z Wrocławia do Berlina biegła najpierw do Leśnicy (Deutsch 
Lissa), Mrozowa (Nippern), Malczyc (Maltsch) i dalej do Legnicy. Natomiast szo-
sa biegła do Leśnicy, a dalej Środy Śląskiej (Neumarkt in Schlesien), Prochowic 
(Parchwitz), Lubina (Lüben), Polkowic (Polkwitz) i do Nowej Soli (Neusalz an der 
Oder),  Zielonej Góry (Grünberg in Schlesien), wreszcie Krosna (Crossen an der 
Oder). Cała linia kolejowa Wrocław – Berlin miała długość 356,6 km, nato-
miast szosa 282 km6.

W kierunku Górnego Śląska linia kolejowa z Wrocławia prowadziła przez 
Oławę (Ohlau), Brzeg (Brieg), Opole, wzdłuż na prawym brzegu Odry, do Koźla 
(Cosel) i dalej na wschód do Gliwic (Gleiwitz) i przez Chorzów (Kőnigshűtte), 
Mysłowice do Słupnej (granica). Linia kolejowa aż do Brzegu biegła bardzo 
blisko szosy i przecinała ją w wielu miejscach. Od Opola biegła na prawym 
brzegu Odry i od Koźla wzdłuż Kłodnicy i Kanału Kłodnickiego zmierzała 
w kierunku Gliwic7. Szosa tymczasem prowadziła z Wrocławia przez Oławę, 
Godzikowice, Brzeg, Strzelniki do Opola, gdzie przechodziła przez Odrę i pod-
czas gdy linia kolejowa zmierzała na południe na prawym brzegu Odry do Koź-
la, to szosa biegła przez Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów, 
Katowice, Mysłowice do granicy rosyjskiej8. Długość linii kolejowej wynosiła 
197,25 km9, natomiast długość szosy 173,25 km. 

W obu powyższych przypadkach szosy przebiegały po krótszej trasie niż kole-
je. Wynikało to z przypisania szosom znaczenia strategicznego, militarnego. Przy 
wytyczaniu tras kolei bardziej brano pod uwagę względy gospodarcze, istniejące 
już potoki ładunków, a te w dużej mierze związane były z drogami wodnymi. 

Kolej z Wrocławia do Świebodzic i Świdnicy biegła najpierw do Świebodzic, 
a w Jaworzynie Śląskiej odgałęziała się do Świdnicy. Miała długość 66,5 km. 
Szosa natomiast prowadziła z Wrocławia do Świdnicy i dalej do Świebodzic 
przez Klecinę (Klettendorf), Małuszów (Malsen), Marcinowice (Gr. Merzdorf) 
i miała 67,5 km. Odległość między linią kolejową a szosą wynosiła ok. 9–10 km. 

Koleje a przewozy konne

Państwo, które zainwestowało znaczne środki w budowę dróg, oczekiwało 
zwrotu kosztów pobierając opłaty za korzystanie z tych dróg. Poczta była mono-
polem państwa, co oznaczało, że ma wyłączność na przewóz przesyłek o okre-
ślonej wadze, przesyłek pocztowych i regularne przewozy osób. Dopiero prawo 

5  Stat.N.Pr. Eb., Bd. 20, 1872, s. 134–135. 
6  Verzeichniss der im Anfange des Jahres 1862 im Preussischen Staate vorhandenen Chausseen 
[b.d. m.w.], s. 28, 32, 48; Stat. N. Pr.Eb., Bd. 11, 1863, s. 24.
7  Na podstawie: Vollständiger Universal-Handatlas der neueren Erdbeschreibung in 114 Blät-
tern, oprac. K. Sohr, F. Handtke, Glogau 1853, [k. 24] Provinz Schlesien. 
8  Verzeichniss..., s. 27, 37.
9 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Oberschlesischen Eisenbahn 1859, Breslau 1860, s. 14.
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pocztowe z 1852 r. zezwoliło na regularne przewozy osób, ale bez zmiany koni. 
Transport ten nie stanowił wówczas konkurencji dla poczty, ponieważ musiał 
płacić za przejazd szosami10.

Przewozy pasażerów koleją wzrastały w szybkim tempie i tak Koleją Górno-
śląską (Oberschlesische Eisenbahn, OSE) w 1844 r. przewieziono 250 tys. osób, 
w 1868 r. – 1,4 mln i w 1873 r. 2,8 mln osób11. Kolej została jednak zobowiąza-
na do przewozu ładunków pocztowych. Odebrała poczcie przewozy osób w głów-
nych kierunkach, ale spowodowała wzrost przewozów pocztą w innych kierun-
kach. W 1850 r. liczba pasażerów przewożonych pocztą wynosiła 1,9 mln. Do 
1856 r. postępował wzrost, po czym nastąpiła stagnacja i znów wzrost od 1864 
do 1867 r. do poziomu prawie 4 mln osób, po czym wyniki te zaczęły się zmniej-
szać12. Kursy poczty zostały skomunikowane z rozkładem jazdy kolei. 

Otwarcie linii kolejowej powodowało likwidację niektórych kursów pocz-
towych i uruchamianie innych. Kiedy powstała kolej na odcinku Legnica – Lubin 
w 1869 r. zniesiono pocztę osobową na tej trasie i na trasie Legnica – Głogów 
i Strzedrzykowice (Spittelndorf) – Ścinawa (Steinau). Jednakże uruchomiono 
kursującą trzy razy dziennie pocztę osobową Głogów – Polkowice – Lubin, kur-
sującą dwa razy dziennie pocztę Lubin – Ścinawa, a ponadto prowadzone były 
przewozy prywatne osób, trzy razy dziennie, na trasie Prochowice – Strzedrzy-
kowice13.

W 1870 r. liczba podróżujących pocztą (wyjeżdżających) z Ząbkowic Ślą-
skich wynosiła 13,8 tys. osób, w 1871 r. – 16,5 tys., w 1872 r., 15,7 tys.14 Ten 
wzrost wynikał ze zbudowania w 1856 r. kolei ze Świdnicy przez Dzierżoniów 
do Ząbkowic Śląskich, skąd zaczynały się kursy pocztowe15. Jeszcze w 1874 r. 
wyjeżdżało stąd 4,7 tys. osób, a w 1875 r. statystyka nie wykazuje już pasażerów 
poczty. Kolej Wrocław – Kłodzko – Międzylesie została zbudowana w latach 
1871–1875. Kłodzko pozostało ważnym punktem ruchu pocztowego z 10,6 tys. 
i 10,9 tys. wyjeżdżających w 1871 i 1872 r. i jeszcze w 1887 r. – 5,5 tys. osób16.

Przewoźnicy drogowi starali się wykorzystać wzrost przewozów spowodowa-
ny przez kolej. Kiedy w 1842 r. zaczęła funkcjonować linia kolejowa Frank-
furt n/O – Berlin koncesjonowane przedsiębiorstwo Berlińsko-Wrocławski 
Przewóz Pospieszny (Berlin-Breslauer Eilfuhre) uruchomiło w 1844 r., za ze-
zwoleniem Generalnego Urzędu Poczty, regularny i pospieszny przewóz ładun-
10  H. Stephan, K. Sautter, Geschichte der preussischen Post, Berlin 1928, s. 694, 696–697. 
Por. też: A. Mielcarek, Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności 
w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914, Szczecin 2004, s. 106. 
11  Stat. N. Pr Eb. Bd. 27, 1879, s. 308-313.
12  Graphische Darstellung der statistischen Ergebnisse des Preussischen, demnächst Reichs–
Postwesens in den Jahren 1850 bis 1873, Statistik der Deutschen Reichs Post, 1871–1875, Berlin 
1873. H. Stephan, K. Sautter, Geschichte..., Teil 1, s. 716.
13  E. Clauss, Das Postwesen In Liegnitz von 1868 bis 1897, [w:] Deutsche Postgeschichte 
1942/ II, s. 330.
14  Statistik der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes, Jahr 1870, s. 33, Stat. DRP 1871, 
s. 37, 1872, s. 31
15  E. Obst, H. Freymark, Der Grundlagen…, s. 115
16  Stat. DRP 1871, s. 36, 1872, s. 31, 1874, s. 31. E. Obst, H. Freymark, Der Grundlagen..., 
s. 140. Statistik der Deutschen Reichs Post und Telelegraphenverwaltung, 1887, s. 68. 



Koleje na pruskim Śląsku... 17

ków między Berlinem a Wrocławiem. Ładunki do obu miast docierały w ciągu 
trzech dni od nadania. Transport między Berlinem a Frankfurtem odbywał się 
pociągami, a dalej do Wrocławia rozstawnymi końmi17. Wzrosło też zapotrze-
bowanie na obsługę stacji kolejowych przez transport konny. W prowincji ślą-
skiej w 1816 r. statystyki notowały 275 furmanów i 997 koni furmańskich, 
a w 1861 r. 1685 furmanów i 4279 koni18.

Trakcja konna, obok parowej, znalazła zastosowanie w łączeniu kopalń i hut 
ze stacjami głównych linii kolejowych na obszarze Górnego Śląska. Do końca 
1857 r. 45,6 km linii bocznych było obsługiwane przez lokomotywy, a 52,5 km 
przez trakcję konną. Od 1860 r. zrezygnowano z eksploatacji lokomotyw na 
bocznych liniach wąskotorowych i na wszystkich posługiwano się trakcją konną. 
Według danych z 1874 r. do tych linii przyłączano 72 prywatne bocznice o dłu-
gości 27 km, a w tym 26,6 km obsługiwane było przez trakcję konną. Jedynie 
na odgałęzieniu (0,75 km) Kolei Wilhelma (Wilhelmsbahn, WB) prowadzącym 
do Kanału Kłodnickiego używano trakcji parowej. Do linii Wrocław – Świebo-
dzice – Świdnica przyłączono 34 koleje boczne i bocznice o długości 12,47 km, 
a w tym 11,3 km normalnotorowych z trakcją parową i 1,17 km linii normalno-
torowych z trakcją konną. Z Koleją Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer 
Eisenbahn, ROUE) związanych było 19 linii o długości 16,3 km, w tym 2,7 km 
normalnotorowych z trakcją parową, 3,8 km normalnotorowych konnych i 9,7 km 
wąskotorowych konnych. Były to prywatne linie dla transportu węgla i ładunków 
zarządzane częściowo przez właścicieli, częściowo przez zarząd kolei19.

Kolej a zbyt węgla śląskiego w XIX w.

Dużą część węgla wydobytego na Górnym i Dolnym Śląsku zużywał miejsco-
wy przemysł, koleje, a z części wywożonej z zagłębi najwięcej trafiało do Wro-
cławia i Berlina. Roczne wydobycie węgla na Śląsku wynosiło na początku lat 
sześćdziesiątych XIX w. 3,6 mln t, z czego Górny Śląsk zużywał na produkcję 
cynku – 740 tys. t, a dla produkcji żelaza 660 tys. t., a więc w sumie 1,4 mln t. 
Pozostawało do wywozu 1,4 mln t. Konsumpcja Wrocławia wynosiła rocznie 
ok. 200 tys. t20. Przewozy węgla z użyciem OSE wynosiły w 1851 r. 111 tys. t, 
już 406 tys. t w 1856 r., a 3,3 mln t w 1877 r. Kolej Dolnośląsko-Marchijska 
(Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn, NME), przewiozła w 1877 r. 1,5 mln t, 
ROUE ok. 1 mln t., a Wrocławsko-Świdnicka-Świebodzicka (Breslau-Schweid-
nitz-Freiburger Eisenbahngesellschaft, BSFE) 800 tys. t21. Udział węgla w masie 

17  „Börsen Nachrichten der Ostsee” 1844, Zweite Beilage zu nr 27, s. 476.
18  Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preussischen Staats, Berlin 1863, s. 569. 
19  Stat. N. Pr. Eb. 1874, s. 159, 1879, s. 318.
20  C. Schierer, Ueber Steinkohle, Eisenstrassen, Oder, ihre Verbindung, die Basen wohlfeilen 
Lebens. Vortrag... 1861 von..., s. 12, 13.
21  Uebersicht über den Steinkohlen–Verkehr… in den Jahren 1850–1877, “Archiv für Eisen-
bahnwesen” 1878, s. 112–113.
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przewożonych ładunków wynosił w 1870 r. 67% na OSE, 61% na BSFE, 58% 
na WB, 53% na NME22.

Dla zbytu węgla śląskiego szczególnym wyzwaniem był rynek berliński, na 
którym w latach pięćdziesiątych sprzedawano rocznie 0,5 mln t, głównie węgla 
morskiego, czyli przywożonego z Anglii. Górny i Dolny Śląsk dostarczał w ciągu 
roku koleją i wodą najwyżej 100 tys. t23. Podstawowym czynnikiem w tej kon-
kurencji były koszty przewozu, określane przez koszty eksploatacji i politykę 
taryfową kolei. 

Rząd pruski czynił wysiłki aby pozyskać rynek berliński dla węgla górnoślą-
skiego przez wprowadzenie niskiej stawki taryfowej – jeden fenig za milę i cent-
nar. W 1849 r. z Górnego Śląska do Berlina wysłano prawie milion centnarów, 
czyli 1/20 całego wywozu. Powstały jednak trudności z porozumieniem miedzy 
OSE a NME. Pod naciskiem ministra handlu doszło do porozumienia, dzięki 
czemu zbyt górnośląskiego węgla w Berlinie w 1857 r. wzrósł prawie dwuipół-
krotnie w stosunku do 1849 r., a w 1865 r. stanowił prawie 2/3 zaopatrzenia24. 
Węgiel górnośląski mógł zyskać zbyt nawet w portach bałtyckich dzięki wpro-
wadzeniu w 1896 r. węglowej taryfy wyjątkowej25. Taryfy takie umacniały także 
pozycję kolei wobec żeglugi śródlądowej. 

Kolej a żegluga śródlądowa

W pierwszej połowie XIX w. w transporcie na dalsze odległości dominował 
transport wodny. Jego niewydolność stanowiła główną przeszkodę w rozwoju 
gospodarczym Śląska. Rozpoczęty w 1817 r. kolejny etap regulacji Odry postę-
pował bardzo powoli do 1840 r. Pod względem nakładów pierwszeństwo miały 
zachodnie prowincje Prus26.

Od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XIX w. wzrastały przewozy żeglugą 
śródlądową. Przyczyniały się do tego także przewozy związane z budową kolei. 
Kiedy jednak rozwinęła się sieć kolei, które zazwyczaj budowano tam gdzie 
istniały już znaczne potoki ładunków czyli wzdłuż dróg wodnych, nastąpił spa-
dek przewozów żeglugą śródlądową. Ruch statków we Wrocławiu, w części 
z powodu niekorzystnych warunków wodnych, w części z powodu konkurencji 
kolei, zmniejszył się z 92 tys. t w 1851 r. do 28 tys. w 1858 r.27

Kiedy kolej zaczęła przewozić znaczniejsze ilości ładunków i stopniowo obni-
żać stawki przewozowe, przewoźnicy rzeczni musieli odpowiednio kształtować 
swoje taryfy. Stawki przewozu węgla koleją wynosiły w 1858 r. 2,25 pf t/km, 
w 1878 r. 1,2 pf t/km, a przed powstaniem sieci kolejowej 40 pf. Innymi słowy 

22  Stat. N.Pr. Bd 18 (1870)
23  C. Schierer, Ueber Steinkohle, Eisenstrassen..., s. 21.
24  E. Obst, H. Freymark, Der Grundlagen..., s. 144–145.
25  J. Stanielewicz, Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1914, Szczecin 
1991, s. 155–156.
26  W. Treue, Wirtschafts–und Technikgeschichte Preussens, Berlin–New York 1984, s. 375. 
27  Schwabe, Die Entwicklung der deutsche Binnenschiffahrt bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts, Berlin 1899, s. 81. 
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najniższe taryfy wyjątkowe wynosiły prawie 33. część tych przed okresem ko-
lei28. 

Doprowadzenie kolei do przystani odrzańskich we Wrocławiu postulowano 
już w latach czterdziestych XIX w. Byłoby to stosunkowo łatwe, ponieważ dwo-
rzec OSE był położony w pobliżu szerokiego i głębokiego kanału miejskiego29. 
Nie doszedł też do skutku projekt BSFE. Koleje, w tym także OSE przejęta 
w zarząd państwa, nie były zainteresowane bezpośrednim połączeniem z porta-
mi rzecznymi. Jej zarząd dowodził, że odpowiada przed akcjonariuszami i nie 
może zmniejszać dochodów kolei działając na rzecz żeglugi. Zmniejszenie do-
chodów to konieczność wypłacania gwarancji ze strony państwa. Trzeba zatem 
utworzyć towarzystwo dla budowy tego portu30.

Upaństwowione koleje pruskie zyskały pozycję monopolistyczną wobec że-
glugi śródlądowej. Budowę kanału Dortmund – Ems rząd zrekompensował Ślą-
skowi ustawą kanałową z 1886 r. i 1888 r. o drodze wodnej z Górnego Śląska 
do Berlina31. Ustawa z 1888 r. dotyczyła ulepszenia drogi wodnej Odry od Wro-
cławia do Koźla, a więc zakładała kanalizację Odry od Koźla do ujścia Nysy, 
budowę nowych większych śluz koło Brzegu i Oławy, drogi wodnej przez Wro-
cław z większymi śluzami i przewidywała m.in. zbudowanie portu przeładun-
kowego w Koźlu z połączeniem kolejowym do dworca w Koźlu. Ponadto pań-
stwo przeznaczyło środki na odbudowę Kanału Kłodnickiego. Port w Koźlu 
i kanalizację Odry od Koźla do ujścia Nysy ukończono w roku 1895. W końcu 
1897 r. otwarto drogę wodną we Wrocławiu. Statki o nośności 400 t mogły 
dopływać do portu w Koźlu. Na Kanale Kłodnickim mogły pływać barki o ła-
downości 100 t32.

Warunkiem uzyskania przez żeglugę śródlądową znaczenia w systemie 
transportu było połączenie portów z siecią kolei. Minister robót publicznych 
Albert v. Maybach (1879–1891) polecił dyrekcjom kolei zbadanie możliwości 
budowy połączenia kolei z portami rzecznymi, jeśli przemawiał za tym interes 
publiczny. W finansowaniu budowy miały uczestniczyć zainteresowane samo-
rządy33. 

Pierwsza nowocześnie wyposażona przeładownia powstała we Wrocławiu 
w 1882 r. i została zbudowana przez ROUE. Była wyposażona w wywrotnicę dla 
wagonów z węglem i pięć dźwigów. W tymże roku ze środków Kolei Pruskich 
(Preußische Staatseisenbahnen) zbudowano pierwszą wywrotnicę węglarek na 
Popowicach (Pöpelwitz) na lewym brzegu Odry. Na Popowicach zbudowała w la-
tach 1888–1889 też swój port Frankfurter Gütereisenbahn AG. Przedsiębiorstwo 
28  Tamże, s. 136.
29  Eisenbahnen in Schlesien und der Hafen zu Breslau (aus Breslau), „Börsen Nachrichten der 
Ostsee” 1845, nr 50, s. 383. Por. też: Projekt zur Anlage eines Hafens für 270 Schiffe auf der 
Viehweide zu Breslau, Breslau [1842], s. 4–5.
30  E. Hoffmann, Verbindung der Schlesischen Eisenbahnen mit der Oder, Breslau 1861. s. 18, 
23–24, 31.
31  Die Handelskammer Breslau 1849–1924. Festschrift der Industrie- und Handelskammer, 
Breslau 1924, s. 147. 
32  Schwabe, Die Entwicklung..., s. 82–83.
33  Tamże, s. 132.
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to, założone przez kupców berlińskich, powstało w 1881 r. dla budowy we 
Frankfurcie n/O linii kolejowej do portu rzecznego; w 1885 r. przeniosło swą 
siedzibę do Wrocławia. Oprócz taboru kolejowego dysponowało ono flotą 
17 parowców i 66 barek34. W 1901 r. otwarto wreszcie port zbudowany przez 
miasto Wrocław. Tak w tym, jak i w innych portach i przystaniach wrocławskich 
długość torów na nabrzeżach przeładunkowych wynosiła w sumie 3,4 km35.

We wrześniu 1895 r. zaczęła funkcjonować linia kolejowa z Malczyc do 
Strzegomia (Striegau) W 1898 r. zbudowano kolej portową w Malczycach, które 
były portem dla węgla z Zagłębia Wałbrzyskiego i granitu ze Strzegomia. Przed 
połączeniem kolejowym przeładunki w Malczycach wynosiły 12 tys. t, a po zbu-
dowaniu kolei portowej w 1906 r. 114 tys. t i w 1910 r. 166 tys. t36.

Koleje państwowe odrzucały później z reguły budowę kolei portowych na 
swój koszt i uznały, że powinny robić to gminy miejskie lub inni właściciele 
portów. Zastrzegały sobie jednak sprawdzenie czy nie będzie to przynosić strat 
kolejom37.

O przełomie, jaki nastąpił w latach dziewięćdziesiątych świadczą także prze-
ładunki węgla w porcie w Koźlu. Wzrosły one z 200 tys. t w 1896 r. do ponad 
2 mln w 1913 r., a rudy w tymże czasie z 8,6 tys. na 1,2 mln t. Wobec stanu 
Kanału Kłodnickiego ładunki masowe z Górnego Śląska, takie jak węgiel, ruda 
i surówka żelaza, przewożono koleją do Koźla i tam ładowano na statki. W od-
wrotnym kierunku wodą przewożono ładunki takie jak zboże, mąka, cukier 
i nawozy38. Zwiększyły się także obroty rzeczne Wrocławia, które w 1880 r. 
wynosiły 125 tys. t., w 1890 r. 1,3 mln t i w 1913 r. ok. 5,5 mln t39. W sumie 
obrotów żeglugi i kolei w obsłudze Górnego Śląska udział żeglugi wzrastał z 5% 
do 7% w latach 1909–1913 i z 9% do 11% w latach 1919–1926. Nastąpiło to 
jednak w sytuacji spadku przewozów kolejowych w porównaniu z okresem 
przedwojennym i niewielkiego wzrostu przewozów wodnych40.

Doprowadzenie torów kolejowych do portu rzecznego nie oznaczało jeszcze 
zapewnienia mu ładunków przywożonych koleją. Istotną rolę odgrywały taryfy 
kolejowe. Ponieważ przewóz łamany powodował spadek dochodów, kolej wpro-
wadzała taryfy dla ładunków masowych, których stawki za przewóz na krótkie 
odległości były wyższe od stawek na dalsze odległości. Mieściło się to w polityce, 
której celem było wspieranie niemieckich portów morskich. przeciw zagranicznej 
34  „Das Schiff” 1883 nr 167. Die deutschen Dampfschiffahrts Gesellschaften 1897/98, Leipzig 
1899. O. Teubert, Die Binnenschiffahrt, Bd. 2, Leipzig 1918, s. 406-407. 
35  Hafenanlagen zu Breslau. Denkschrift zur Eröffnung des städtischen Hafens am 3 September 
1901, Breslau, s. 83, 85. 
36  K. Menzel, Die Frachtschiffahrt auf der Oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein 
Ueberblick, Bitterfeld 1997, s. 33–34.
37  O. Teubert, Die Binnenschiffahrt..., s. 611.
38  A. Kunz, R. Federspiel, Die Verkehrsentwicklung Oberschlesiens im 19 Jahrhundert – zur 
marktwirtschaftlichen Erschliessung einer räumlichen isolierten Region, [w:] Industriegeschichte 
Oberschlesiens in 19 Jahrhunderts. Rahmenbedingungen, gestaltende Kräfte, infrastrukturelle Vo-
raussetzungen, regionale Diffusion, red. T. Pierenkemper, Wiesbaden 1992, s. 245, 249.
39  Die Handelskammer Breslau 1849–1924, s. 145.
40  Reichsbahn und Binnenschifahrt, Februar 1930. Anlagen zur Denkschrift der Hauptverwal-
tung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Anlage II 18a, s. 2–3. 
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konkurencji, a to dalej uderzało w żeglugę śródlądową. Przykładowo zmiana 
w 1901 r. taryfy specjalnej na wywóz cukru spowodowała, że ładunek ten utra-
ciła żegluga śródlądowa, w tym odrzańska. Dla przewozu węgla z Górnego Ślą-
ska do Szczecina kolej stosowała taryfę wyjątkową ze stawką 1,34 pf t/km 
i opłatą za odprawę 60 pf/t, podczas gdy dla przewozu do portów w Koźlu 
i Wrocławiu-Popowicach obowiązywała znacznie wyższa taryfa kolejowa dla 
surowców. Mieszana taryfa kolejowo-wodna z przeładunkiem w tych portach 
była znacznie wyższa od przewozu wyłącznie koleją. Rząd pruski zazwyczaj 
odrzucał postulaty obowiązujących dla portów morskich taryf wyjątkowych także 
i dla portów śródlądowych. Odmienność stanowiła taryfa wyjątkowa z 1912 r. dla 
rudy żelaza przewożonej z portów bałtyckich na Górny Śląsk (stawka 1 pf t/km), 
która została rozszerzona na porty odrzańskie41. Polityka taryfowa kolei zniwe-
lowała skutki kanalizacji górnej Odry zakończonej w 1895 r. i doprowadzenia 
„wielkiej drogi żeglownej” do Wrocławia w 1897 r. Przez Kostrzyn (Küstrin) 
w dół Odry przepłynęło w 1894 r. 183 tys. t węgla, a w 1900 r. 134 tys. t. W tym-
że czasie przywóz węgla koleją z Górnego Śląska do Szczecina (Stettin) i pobli-
skich portów wzrósł z 400 tys. t na 740 tys. t42.

Wobec rosnącego obciążenia kolei w czasie I wojny światowej starano się 
przenieść na drogi wodne nie tylko przewozy ładunków masowych, ale i drob-
nicy. Brakowało jednak wozów konnych i samochodów dla obsługi przeładow-
ni. Załadowcy niechętnie lub wcale nie korzystali z dróg wodnych. Zastosowano 
więc przymus. Przy urzędzie zarządzającym w czasie wojny kolejami (Eisenbahn–
Zentralamt) w Berlinie powstał Generalny Urząd Transportu (Generalverkehrs-
amt), którego urzędnicy nakłaniali do używania dróg wodnych wszędzie tam 
gdzie warunki na to pozwalały. Rezultaty działalności tych urzędów były mier-
ne. Centralne kierownictwo eksploatacji kolei polecało urzędom do spraw dys-
trybucji żywności używanie dróg wodnych, gdy zakłady nadawców i odbiorców 
były położone nad wodą. Zależało to oczywiście od rodzaju ładunku. Przepro-
wadzanie tych nakazów napotykało jednak na trudności. Także władze wojsko-
we starały się skierować więcej ładunków na drogi wodne. Szefostwo kolei po-
lowych powołało jesienią 1916 r. „Wydział Żeglugowy”43. Dla żeglugi odrzańskiej 
urzędem dyspozycyjnym był „Wydział żeglugowy przy szefie kolei polowych” 
z siedzibą we Wrocławiu44.

Nie udało się jednak zwiększyć udziału dróg wodnych w przewozach. Udział 
kolei w obsłudze portów niemieckich wzrósł z 51% w 1913 r. do 70% w 1918 r. 
Jednakże udział w przewozach węgla i koksu utrzymywał się właściwie na tym 
samym poziomie 85–87%, a jedynie w 1915 r. osiągnął 90%, a w przewozach 
rud wzrósł z 64% do 80–90%. Wynikało to ze zmniejszenia się znaczenia portów 

41  O. Teubert, Die Binnenschiffahrt..., s. 611–613.
42  E. Rudorff, Entwicklung und Aussichten des Stettiner Handels (1886–1912), Berlin 1914, 
s. 24. 
43  Reichsbahn und Binnenschifahrt, Februar 1930..., Anlage I 1. s 1–2.
44  K. Menzel, Die Frachtschiffahrt..., s. 8–9.
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w wyniku blokady. Największy spadek udziału dróg wodnych zaznaczył się dla 
rudy żelaza i drewna45.

Konstytucja weimarska dawała Rzeszy prawa zwierzchnie nad drogami wod-
nymi, co oznaczało możliwość określania rodzaju, środków i zasięgu polityki 
budowy dróg wodnych. Ostatecznie rząd Rzeszy doszedł do porozumienia 
z rządami krajowymi w sprawie przejęcia dróg wodnych w 1921 r.46

Prace nad uregulowaniem środkowej Odry rozpoczęły się dopiero w 1924 r. 
na trasie Wrocław – Lubusz (Lebus), a w latach 1928–1933 została wybudowa-
na zapora wodna w Otmuchowie (Ottmachau) na Nysie Kłodzkiej. Woda z tego 
zbiornika miała pozwolić na uzyskanie najniższej głębokości 1,40 m, tak by 
rzeką mogły pływać statki 400-tonowe z co najmniej 75% ładowności. Został on 
po raz pierwszy napełniony w 1935 r. Ponadto zbudowano w 1941 r. zbiornik 
w Turawie na Małej Panwi na północ od Opola. Regulacja środkowej Odry obej-
mowała wyprostowanie nurtu Odry, przystosowanie go dla ruchu barek o ła-
downości 700–750 t. Do 1937 r. przebudowano 66,6% drogi środkowej Odry 
– Wrocław /Rędzin (Ransern) – Lubusz47.

Podjęte w latach trzydziestych XX w. inwestycje znacznie ułatwiły żeglugę na 
Odrze. Od 1940–1941 zbiorniki w Otmuchowie i Turawie zbierały już tyle 
wody, że statki mogły pływać wykorzystując 60–75% ładowności. Nie było po-
stojów letnich. W końcu 1939 r. otwarto nowy kanał z Koźla do Gliwic (Adolf–
Hitler Kanal) Miał on długość 40 km, sześć śluz i mogły nim pływać barki 
750-tonowe. Miał być pierwszą częścią kanału łączącego Odrę z Dunajem48.

Po I wojnie światowej koleje zostały przejęte przez Rzeszę i powstała Deutsche 
Reichsbahn (DR). Od grudnia 1920 r. wprowadzono nową jednolitą krajową 
taryfę towarową obniżającą się wraz z odległością. Była to odpowiedź na postu-
laty kół gospodarczych oraz skutek zmiany granic. Koła żeglugowe odniosły się 
do tej taryfy krytycznie, bowiem stopniowanie taryf dla drobnicy działało prze-
ciw ich interesom, a służyło to kolei do obrony utrzymania wysokowartościo-
wych ładunków49.

Opłata za przewóz węgla z Koźla do Berlina drogą wodną, według taryfy 
z sierpnia 1927 r., stanowiła 42%, a z października 1927 r. – 47% stawek kole-
jowych. Między Wrocławiem a Berlinem na drodze wodnej było to odpowied-
nio 29%, 36% stawki kolejowej. Należy przy tym wskazać na znaczny wzrost 
stawek kolejowych (+23%, +38%) w porównaniu z 1913 r. Natomiast stawki 
przewozów wodnych zmniejszyły się o kilka procent, lub też wzrosły w paź-
dzierniku 1927 r. (+25%, +15%). Dla rudy wzrost ten wynosił połowę stawek 

45  A. Sarter, Die Deutschen Eisenbahnen im Kriege, Stuttgart–Berlin–Leipzig–New Haven 1930, 
s. 109, 276–277. 
46  F.J. Schroiff, Das Binnenschiffahrt-Verkehrssystem. Die Bedeutung der Wasserstrassen and 
der Binnenschiffahrt für die räumliche Entwicklung, Hannover 1984, s. 173.
47  A. Born, Regulacja Odry i rozbudowa urządzeń technicznych, [w:] Monografia Odry. Stu-
dium zbiorowe, red. A. Grodek, M. Kiełczewska-Zaleska, A. Zierhoffer, Poznań 1948, s. 469, 
473. K. Menzel, Die Frachtschiffahrt..., s. 10, 12, 14. 
48  K. Menzel, Die Frachtschiffahrt..., s. 16, 18. 
49  Reichsbahn und Binnenschifahrt, Februar 1930, s. 54–56.
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kolejowych. Znacznie niższe od kolejowych były stawki za przewóz wodą z Wro-
cławia do Szczecina. Stanowiły one 23–29% stawek kolejowych50. Umowy 
frachtowe żeglugi śródlądowej, w przeciwieństwie do taryf kolejowych, nie mu-
siały być ogłaszane i ustalane na dłuższy czas. Nie dawało to jednak przewagi 
żegludze śródlądowej nad kolejami. Zdecydowaną przewagę przewozów kolejo-
wych pokazuje mapa potoków ładunków przebiegających przez Śląsk51.

We wrześniu 1939 r. zostało wydane rozporządzenie „o zwalczaniu niedobo-
ru w transporcie”. Na jego mocy przymusowo kierowano pewne przewozy z ko-
lei na drogi wodne. Tam gdzie kolej biegła w tym samym kierunku co droga 
wodna przenoszono transport ładunków masowych na drogę wodną. Tak było 
w przypadku przewozów rudy żelaza ze Szczecina na Górny Śląsk i w odwrot-
nym kierunku węgla. DR musiała ułatwiać dowóz ładunków na drogi wodne. 
Musiała też znieść taryfy, dzięki którym konkurowała z drogami wodnymi, 
szczególne ustalenia co do ilości w taryfach wyjątkowych, zakaz dostarczania 
wagonów dla ładunków, które mogły być przewiezione wodą i powinna była 
przewozić węgiel na użytek własny żeglugą rzeczną (jeśli warunki na to pozwa-
lały). Przewóz kopalniaków miał następować przede wszystkim drogą wodną. 
Dotyczyło to także produktów rolnych. Przymusem korzystania z żeglugi rzecz-
nej zaczęto obejmować także ładunki drobnicowe. Zostały dla nich uruchomio-
ne nawet regularne linie. Zakazano przewozu koleją drobnicy i ładunków cało-
wagonowych między określonymi miejscowościami52. W 1939 r. dla odciążenia 
DR i lepszego wykorzystania żeglugi śródlądowej rozbudowano środki taryfo-
we53. W porównaniu do 1939 r., w 1940 r. obroty portów rzecznych w Szczeci-
nie zmniejszyły się o 18%, w Berlinie o 36%. Natomiast Koźle i Gliwice odnoto-
wały wzrost o 14%54.

W październiku 1941 r. wprowadzono pospieszne przewozy rzeczne ładun-
ków, które dotychczas wysyłano z berlińskiego dworca towarowego do (m.in.) 
Wrocławia, Koźla, Krosna, Frankfurtu n/O, Fürstenberg n/O, Głogowa, Ko-
strzyna, Gorzowa, Malczyc, Nowej Soli, Obornik, Cigacic, Opola, Ścinawy, 
Szczecina czy Świnoujścia. Wyjątek stanowiła drobnica pospieszna, pospieszne 
ładunki całowagonowe, żywe zwierzęta, łatwo psujące się towary i ładunki woj-
skowe i służbowe. Podobne postanowienia dotyczyły innych dyrekcji kolei (tam 
gdzie były odpowiednie drogi wodne)55.

Nie nastąpił jednak tak znaczny wzrost przewozów jak planowano. Kolej na-
tomiast mogła szybciej reagować na popyt na transport niż żegluga śródlądowa. 
Niedobór taboru uzupełniono taborem zrabowanym w krajach okupowanych. 
50  Reichsbahn und Binnenschifahrt, Februar 1930, Anlage IV 1 d.
51  Belastung der Verkehrswege in Nettotonnen für das Jahr 1929, Bl. 44: Güterverkehr Schlesiens 
II, oprac. L. Jänecke, [w:] Wirtschafts – und verkehrsgeographischer Atlas von Schlesien, oprac. 
W. Geisler, Breslau 1932, www.dbc.wroc.pl/dlibra.
52  Geschichte des Verkehrswesens, 9. Lehrbrief, II Ausgabe, oprac. E. Rehbein, R. Keil, H. Weh-
ner, Berlin [1961], s. 525.
53  Geschäftsbericht der Deutschen Reichsbahn über das Geschäftsjahre 1940, Berlin 1941, 
s. 12 (dalej: Geschäftsbericht DR).
54  Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 59 Jhg 1941/42, Berlin (dalej: Stat. Jb. DR).
55  Geschichte des Verkehrswesens..., s. 526.
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Zmniejszyły się przeładunki w Szczecinie i mniej było ładunków w górę rzeki. 
Przykładowo w 1940 r. do Koźla przybyło 7,7 tys. statków, z których 5,1 tys. 
było pustych. W Malczycach w tymże czasie udział pustych wynosił 33,2%. 
Wobec zakłóceń przewozów kolejowych na skutek nalotów pod koniec wojny 
zwiększyło się znaczenie przewozów węgla Odrą. Do sierpnia 1944 r. wydoby-
cie węgla było jeszcze na poziomie przedwojennym, brakowało jednak barek56.

 
Koleje a transport samochodowy

Rozwój transportu samochodowego na większą skalę rozpoczął się pod ko-
niec I wojny światowej. Z powodu braku koni i niewydolności transportu kole-
jowego Ministerstwo Wojny (Kriegsministerium), pod koniec I wojny, zdecydo-
wało się wykorzystać wojskowy tabor samochodowy dla przezwyciężenia 
kryzysu w transporcie. Po demobilizacji, wobec ograniczenia etatu sił zbrojnych, 
przekształcono wojskowe kolumny transportowe w urzędy cywilne (Kraftver-
kehrsämter). Nie zdecydowano się na sprzedaż aby nie pozbawiać zatrudnienia 
samochodów cywilnych, a przede wszystkim ze względu na konieczność odda-
nia części taboru państwom zwycięskim. Przekształcono więc Urzędy Samo-
chodowe w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których obszar działalno-
ści pokrywał się z granicami politycznymi, w przypadku Prus z obszarem 
prowincji. W tym przedsięwzięciu użyteczności publicznej uczestniczyła Rzesza 
z udziałem od 25 do 49%, a jej wkładem był tabor samochodowy i urządzenia 
służące obsłudze transportu samochodowego, oraz związki komunalne, miasta 
i powiaty. Zadaniem Kraftverkehrs-Gesellschaften był odpłatny przewóz, szcze-
gólnie w tych dziedzinach gdzie występował niedobór w transporcie, a więc wę-
gla, żywności, drewna, materiałów budowlanych, produktów rolnych oraz osób. 
Samochody mogły być wydzierżawiane57. 

W grudniu 1919 r. powstało Kraftverkehrsgesellschaft m.b.H. Schlesien. 
Z powodu kryzysu zaopatrzenia w węgiel prawie cały jego tabor został zatrud-
niony w wywozie węgla z Górnego Śląska i Zagłębia Wałbrzyskiego. Na począt-
ku lipca 1920 r., kiedy kolej przezwyciężyła kryzys, Komisarz Rzeszy do Spraw 
Zaopatrzenia w Węgiel (Reichs-Kohlenkomissar) zakazał wywozu samochodami 
węgla z tych zagłębi58.

Z czasem kolej stanęła wobec coraz poważniejszej konkurencji transportu 
samochodowego. Reagowała na to środkami technicznymi, eksploatacyjnymi 
i taryfowymi, a więc zwiększając prędkość pociągów pasażerskich i towaro-
wych, wprowadzając lżejsze i krótsze zestawy, tabor motorowy, wydłużając czas 
przyjmowania i nadawania ładunków, przyspieszając odprawę na dworcach, 

56  K. Menzel, Die Frachtschiffahrt..., s. 18–20. 
57  Richtlinien für die Gründung von Kraftverkehrs=Gesellschaften durch das Deutsche Reich 
nebst näheren Erläuterungen, druk inserowany w: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Odd-
ział w Legnicy (dalej: APL), Akta miasta Chojnowa (zespół nr 1), sygn. 172, k. 10. 
58  Bericht über die Erste Geschäftsjahr vom 4 Dezember 1919 bis 31 Dezember 1920 der 
Kraftverkehrsgesellschaft m.b.H. Schlesien, druk inserowany w: APL, Akta miasta Chojnowa, 
sygn. 172.
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wprowadzając nocne przewozy ładunków oraz przewozy „od drzwi do drzwi”, 
wspierając budowę bocznic, wprowadzając rozkłady jazdy pociągów towaro-
wych i użycie pojemników, w przewozach pasażerskich upowszechniając wago-
ny pulmanowskie, tworząc własne służby samochodowe, zawierając umowy 
z przedsiębiorstwami samochodowymi, reklamując usługi kolei, stosując ogól-
ną obniżkę taryf dla ładunków, wprowadzając jednolitą taryfę dla drobnicy, ob-
niżając taryfę towarową pospieszną, taryfę dla pojemników w przewozach ła-
dunków oraz dodatki do biletów pospiesznych, stosując bilety weekendowe, 
wprowadzając bilety zbiorowe rodzinne, zbiorowe dla towarzystw i stowarzy-
szeń, szkolnych, wakacyjnych, okrężnych, kombinowane bilety kolejowo-samo-
chodowe oraz specjalne taryfy dla podróżnych z samochodami59.

Według rozporządzenia o liniach samochodowych z 24 stycznia 1919 r. 
przed uruchomieniem przewozów samochodowych konieczne było sprawdze-
nie czy nie powstanie niepożądana gospodarczo konkurencja dla kolei. Opinie 
powinna przedstawić odpowiednia terytorialnie dyrekcja kolei. Przejściowe roz-
porządzenie z 1919 r. zostało zastąpione w sierpniu 1925 r. przez ustawę o li-
niach samochodowych. Każdy przedsiębiorca, który prowadził przewozy osób 
i ładunków poza granice gminy na określonej trasie, musiał mieć zezwolenie 
odpowiedniego urzędu, który sprawdzał czy przedsięwzięcie to będzie konku-
rencyjne wobec innych linii samochodowych lub kolei60. Ministerstwo Komuni-
kacji Rzeszy (Reichsverkehrsministerium) dążyło także do uregulowania stosun-
ków między kolejami a transportem samochodowym i doprowadziło w marcu 
1924 do układu między DR i Kraftverkehr Deutschland GmbH (zrzeszającą 
samochodowe towarzystwa regionalne). Towarzystwa samochodowe zobowią-
zywały się nie naruszać interesów kolei61.

Znaczny wzrost liczby i ładowności samochodów ciężarowych spowodował, 
że ich sumaryczna ładowność osiągnęła w 1925 r. 3,2% ładowności wagonów 
towarowych DR. Kolej straciła znacząca sumę 10 mln mk62. Jednakże transport 
samochodowy mógł odciążyć kolej od budowy nowych linii i zmniejszyć marno-
trawstwo w transporcie. Ustanowienie takich przewozów pozostawiono poszcze-
gólnym dyrekcjom kolei. 

Od 1924 r. funkcjonowało kilka linii samochodowych, w których udział mia-
ła DR. Były to: Gliwice – Sośnicowice i Prudnik – Głuchołazy. Służyły przewo-
zowi osób i drobnicy, a ta pierwsza linia dodatkowo przewozom poczty. Na tych 
trasach przewoźnikiem była DR i miała 10% udziału w dochodzie. Trasę Gliwi-
ce – Sośnicowice obsługiwała dwoma omnibusami i jedna przyczepą towarową; 
59  P. Wohl, A. Albitreccia, Eisenbahn und Kraftwagen in vierzig Ländern der Welt, Berlin 1935, 
Tab. III: Die von Eisenbahnen zur Anpassung an die durch die Entwicklung des Kraftverkehrs 
geschaffene Lage ergriffenen Massnahmen.
60  W. Schenkel, Der Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Kraftwagen Eisenbahn sowie Seine 
Bekämpfung durch die Eisenbahngeselllschaften , unter besonderer Berücksichtigung der deutsche 
Verhältnisse, Offenburg (Baden) 1930, s. 89.
61  R. Köhler, Die Nebenbetriebe der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft auf dem Gebiet des 
Personenverkehrs, „Archiv für Eisenbahnwesen” 1926, s. 1278. 
62  Wernekke, Kraftfahrwesen und Luftverkehr, [w:] Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegen-
wart, oprac. Hoff, Kumbier, Angier, Berlin 1927, s. 228
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przewiozła w tym czasie 16,4 tys. osób i 41,5 t ładunków, co dzieliło się prawie 
po połowie na bliski i daleki przewóz. W 1925 r. przewóz ładunków wzrósł do 
81 t. Miedzy Ścinawą Małą i Głuchołazami przez Prudnik jeździły od paździer-
nika do grudnia 1924 r. również dwa omnibusy i jedna przyczepa towarowa; 
przewieziono 3,3 tys. osób i 23 t ładunków. Trasa ta łączyła dwie linie kolejo-
we63.

Ogółem w Rzeszy przewozy kolejowo-samochodowe wyniosły w 1925 r. 
179 tys. t ładunków (wobec 65 tys. w roku poprzednim) i 112 tys. pasażerów 
(wobec 20 tys. w 1924 r.), przy czym przejechano 572 tys. km w przewozach 
ładunków i 83 tys. km w ruchu osobowym. Samochody służyły także DR 
w przypadku zakłóceń w przewozach kolejowych. 

Tab. 1. Przewóz osób na liniach autobusowych zgodnie z układem zawartym 
między Dyrekcją DR we Wrocławiu a Kraftverkehrsgesellschaft Schlesien latach 
1925–1926 

Linia
Liczba 

przewiezionych osób
Data podjęcia 

przewozów

Gliwice – Sośnicowice 31 003 5 czerwca 1924 r.

Ścinawa Mała – Prudnik 10 160 1 października 1924 r.

Wrocław Dw. Główny – Wrocław 
Dw. Świebodzki

17 842 5 listopada 1925 r.

Bystrzyca Kłodzka – 
Międzygórze

– 15 maja 1926 r.

Międzygórze – Lądek Zdrój – 15 maja 1926 r.

Źródło: R. Köhler, Die Nebenbetriebe der Deutschen Reichsbahn – Gesellschaft auf dem Gebiet des 
Personenverkehrs, „Archiv für Eisenbahnwesen” 1926, s. 1279

Koleje przedsiębiorstw tramwajowych, kolei prywatnych i trzeciego rzędu 
także korzystały z samochodów, szczególnie w przewozach osób. Na Śląsku do 
znaczniejszych tego rodzaju przedsiębiorstw należała bolesławiecka Bunzlauer 
Kleinbahn AG, która przewiozła w 1938 r. 15 tys. osób, jeleniogórska Hirschber-
ger Talbahn, która miała pięć autobusów, linie długości 28 km i przewiozła 
w 1938 r. 141 tys. osób, Schlesische Kleinbahn AG z czterema autobusami, 
średzka Neumarkter Kleinbahn AG – jeden autobus (przewiozła 131 tys. osób)64. 

DR, chcąc ograniczyć konkurencję z Pocztą Rzeszy (Deutsche Reichpost), dą-
żyła do stworzenia z nią jednolitej organizacji przewozów samochodowych. Od-
powiedni układ zawarto w kwietniu 1929 r. dla już istniejących lub mających 

63  Tamże, s. 231.
64  Handbuch der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Beschreibung und Betriebszahlen der deutschen 
Strassenbahnen, Kleinbahnen Privateisenbahnen, Privatanschlussbahnen und der öffentlichen 
Kraftverkehrsbetriebe, oprac. M. Pohl, G. Strommenger, Berlin 1940. s. 295, 316, 334, 405. 
Rozwój regularnych przewozów pasażerów pokazuje Blatt 49 – Wohnplätze und planmassige 
Verkehrsmittel. Sommer 1930, oprac. A. Krzemian. Wirtschafts – und verkehrsgeographischer At-
las von Schlesien. 
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powstać linii. Dotyczył przewozów osób, a także i ładunków. Kolej i poczta mo-
gły eksploatować wspólnie linie, dzieląc zysk i stratę w proporcji 65% dla pocz-
ty i 35% dla kolei. Udostępniły sobie wzajemnie poczekalnie, bagażownie, stacje 
paliwowe, zakłady naprawcze. Kolej natomiast wycofała się z przewozu osób, 
a poczta rezygnowała z przewozu ładunków, z wyjątkiem przewozu paczek 
i pewnych rodzajów drobnicy specjalnymi liniami samochodowymi. Układ obo-
wiązywał do 1934 r. i miał być przedłużony jeśli nie zostanie wypowiedziany na 
następnych pięć lat. Układ umożliwiał DR uzupełnienie rozkładu jazdy kolei 
przez samochody pocztowe65.

Kolej i poczta zawarły też w 1930 r. umowę o obsłudze przewozu pasażerów 
i bagażu między dworcami kolejowymi a miejscowościami, do których docierały 
linie autobusowe Poczty Rzeszy – tzw. Krapeiverkehr. Usługa ta została w sierp-
niu 1942 r. zniesiona na czas wojny66. 

Jeszcze w 1929 r. w wykazie linii samochodowych w rejencji wrocławskiej 
wymieniono trzy linie należące do DR (59 km). W sumie było takich linii 144 
o długości 1801 km, w czym większość (104, 1487 km) należało do Poczty 
Rzeszy. W wykazie z 1931 r. wymieniono co prawda dwie linie DR, ale z adno-
tacją, że przeszły do Poczty Rzeszy67.

Interwencja państwa w czasie kryzysu lat trzydziestych obejmowała także 
transport. Rozporządzenie prezydenta Rzeszy z października 1931 r. dotyczyło 
kontroli dalekobieżnych przewozów samochodami. Zezwolenia wymagały regu-
larne przewozy osób poza obszar danej gminy, a także przewóz ładunków na 
odległość powyżej 50 km. Nie dotyczyło to przewozów koncernowych czyli mię-
dzy oddziałami, filiami przedsiębiorstwa. Zezwolenia miały być konsultowane 
z DR, Pocztą Rzeszy, izbami przemysłowo-handlowymi i przedstawicielami sek-
tora transportu samochodowego. Liniowe przewozy osób wymagały zezwolenia 
władz administracyjnych i konsultacji z publicznymi przedsiębiorstwami trans-
portowymi działającymi na danym obszarze. Sprzeciw DR mógł zawiesić decy-
zję. Rozkład jazdy i ceny powinny być podane do publicznej wiadomości. Roz-
porządzenie ustalało także wprowadzenie w transporcie ładunków taryfy 
obowiązującej w całej Rzeszy. Uzasadniano to interesem ogólnogospodarczym, 
a w nim szczególną rolę odgrywały koleje. Transport kolejowy i samochodowy 
miały konkurować na równych warunkach. Jednocześnie DR obniżyły stawki 
przewozowe dla wyższych klas ładunków całowagonowych. Przestawała także 
obowiązywać ustawa o liniach samochodowych z 1925 r.68 

65  W. Schenkel, Der Wettbewerb..., s. 86–88.
66  K. Sautter, Geschichte der Deutschen Post, Teil 3: Geschichte der Deutsche Reichspost (1871–
1945), Frankfurt (Main) 1951, s. 65. Reichskursbuch 1942 Nov Kleine Ausgabe nr 2, 742a. 
67  Wykaz linii według stanu z 1 stycznia 1929 r. i 1 stycznia 1931 r. Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu (dalej: AP Wr), Rejencja Wrocławska (zespół nr 172, dalej: RWroc), Wydział I, sygn. 
9796, k. 7, 21.
68  „Reichsgesetzblatt” Teil I 1931, nr 67: Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Si-
cherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6 Ok-
tober 1931, s. 537, 558–561.
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Powyższe rozporządzenie miało na celu głównie ochronę interesów kolei. 
Dyrekcja Kolei Rzeszy (Reichsbahn Direktion, RBD) we Wrocławiu podejmo-
wała energiczne działania przeciw nadużyciom przewoźników samochodo-
wych, ponieważ po obniżeniu stawek przewozowych DR straciła to co gospodar-
ka zyskała, czyli 300 mln RM. Dyrekcja wrocławska zwróciła się w sprawie 
kontroli do prezydentów rejencji we Wrocławiu, Legnicy i Opolu, zarządów 
prowincji dolnośląskiej i górnośląskiej, krajowego urzędu finansowego we Wro-
cławiu i Nysie. Przykładem dla niej była prowincja Górny Śląsk, gdzie zostało 
już osiągnięte porozumienie o współpracy policji, zarządu dróg i kolei. W celu 
przygotowania porozumienia zwołane zostało zebranie przedstawicieli rejencji, 
żandarmerii wiejskiej (Landjägerei), policji, zarządów prowincji dolnośląskiej 
i górnośląskiej, urzędu podatkowego oraz RBD we Wrocławiu. Prezydent Dy-
rekcji wskazał, że nadpodaż taboru samochodowego w czasie kryzysu prowadzi 
do obniżania stawek przewozowych ze szkodą dla kolei. Ustalono, ze kontrole 
będzie prowadzić policja z udziałem innych urzędników, w tym wyznaczonych 
przez Dyrekcję pracowników kolei69.

RBD reagowała natychmiast gdy donoszono o możliwym naruszaniu przepi-
sów. Zamknięcie śluzy w Rędzinie poniżej Wrocławia spowodowało, jak pisała 
RBD, silny wzrost ruchu samochodowego do i z Malczyc. Urzędnicy kolei przy 
udziale Landjäger przeprowadzali kontrolę ciężarówek i stwierdzili liczne prze-
kroczenia przepisów. Wobec tego, że ruch trwał w dzień i nocy i Landjäger nie 
byli w stanie wszystkich skontrolować, RBD prosiła o wsparcie ze strony poli-
cji70. Przeciw zaangażowaniu urzędników kolei w kontrolę przewozów ciężaro-
wych zaprotestowali natomiast u ministra komunikacji przedstawiciele przed-
siębiorstw przewozowych71.

Ściślejsze regulacje zapisano w ustawie z 1935 r., która weszła w życie 
1 kwietnia 1936 r. Wprowadzono konieczność zezwolenia na przewozy 
samochodowe na odległość większą niż 50 km, jeśli miało to gospodarcze 
uzasadnienie. Przedsiębiorcy zostali zrzeszeni w Reichs-Kraftwagen-Betriebsver-
band. Taryfy ładunków ustalano w porozumieniu z DR, zatwierdzał je minister 
komunikacji, który też rozstrzygał ewentualne spory. DR mogły zajmować się 
dalekobieżnymi przewozami ładunków własnymi samochodami. W razie po-
trzeby mogły zawierać umowy na przewozy krótko- i dalekobieżne z prywatny-
mi przedsiębiorstwami samochodowymi72.

69  Dyrekcja Kolei Rzeszy we Wrocławiu, 23 grudnia 1931 r. Do prezydentów rejencji we Wro-
cławiu, Legnicy, Opolu, zarządu prowincji Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Krajowy Urząd Finansowy 
we Wrocławiu i w Nysie w sprawie kontroli przewozów dalekosiężnych samochodami. AP Wr, 
RWroc, Wydział I, sygn. 9746, k. 82. Zapis spotkania 12 stycznia 1932 r. w Dyrekcji Kolei we 
Wrocławiu w sprawie rozporządzenia z 6 października 1931 r. Tamże, k. 84, s. 1–16.
70  Dyrekcja Kolei we Wrocławiu, 21 stycznia 1932 r. Tamże, k. 81.
71  Tamże, k. 174, 19 lutego 1932 r. 
72  Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftwagen vom 6 Juni 1935, „Reichsgesetzblatt” 
1935, Teil I, s. 788–791. 
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Tab. 2. Tabor i linie samochodowe należące do RBD we Wrocławiu w latach 
trzydziestych i czterdziestych XX w.

1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Linie kolejowe 
normalno- 
torowe km 

2684 2696 2669 2706 2765 2772 2770 2771

Linie autobusowe 
w eksploatacji km

– 4290 5414 4849 3463 3489 3444 2611

Autobusy  1  6  20  105  119  121  127  119

Samochody 
ciężarowe

–  124 133  156  165 113  99  120

Źródło: H.-W. Scharf, Eisenbahnen zwischen Oder und Weichsel, Freiburg 1981, s. 271.

Tab. 3. Tabor i linie samochodowe należące do RBD w Opolu w latach trzy-
dziestych i czterdziestych XX w.

1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Linie kolejowe 
normalnotorowe 

km 
 904 925 1853 3350 3418 3438 3489 3519

Linie samochodo-
we w eksploatacji 

km
– 1018 2660 3527  909  824  157  131

Autobusy –  4  8  44  39  37  34  29

Samochody 
ciężarowe

–  32 54 144  63  69  67  71

Źródło: H.-W. Scharf, Eisenbahnen zwischen Oder..., s. 367–368.
 
RBD we Wrocławiu często zwracała uwagę na omijanie przez przedsiębior-

ców samochodowych wyżej wspomnianych przepisów. Polegały one na zakłada-
niu filii firmy przewozowej by zwiększyć zakres jej działania bez konieczności 
starania się o zezwolenie, a także przekraczanie odległości 50 km bez odpowied-
niego zezwolenia73. Także i w drugiej połowie lat trzydziestych RBD pilnowała by 
nie następowało naruszenie przepisów o przewozach samochodowych. Z konku-
rencją regularnych przewozów samochodowych walczyła także kolej prywatna 
firmy W. Güttler eksploatująca linię Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok. Straty 
wynikające z regularnego kursowania samochodu z przyczepą wyceniła na 

73  Dyrekcja Kolei Rzeszy we Wrocławiu do Rejencji Wrocławskiej, 8 sierpnia 1936 r. AP Wr, 
RWroc, Wydz. I, sygn. 9759 , k. 52. Dyrekcja Kolei Rzeszy we Wrocławiu do prezydenta rejencji, 
10 grudnia 1936 r. Tamże, sygn. 9763, k. 83; Landrat ze Świdnicy do rejencji wrocławskiej, 3 
maja 1937 r., tamże, k. 49. 



30 Andrzej Mielcarek

6 tys. RM rocznie. Szkodziło to także DR, z którymi Güttler miał umowę na 
korzystanie, w razie potrzeby, z samochodów DR74. 

Porozumienie z 1939 r. o rozgraniczeniu obszaru zadań linii autobusowych 
kolei i poczty zostało osiągnięte w maju 1939 r. Eksploatację linii na autostra-
dach pozostawiono DR, natomiast przewozy na drogach Rzeszy i drogach krajo-
wych były zadaniem poczty75. Tu należy przypomnieć, że DR miały znaczący 
udział w budowie autostrad. Stanowiły dla nich bazę materialną i finansową.

Według rozkładów jazdy z lata 1939 r. głównymi liniami autobusowymi DR 
była biegnąca autostradą z Wrocławia przez Legnicę, Żagań, Żary do Cottbus. 
Z Frankfurtu n/O do Krosna Odrzańskiego. Drugą, ważniejszą, była linia sudec-
ka ze Zgorzelca przez Gryfów, Szklarską Porębę, Kowary do Kłodzka. Liczne 
linie autobusowe utrzymywała DR w samej Kotlinie Kłodzkiej. Milicz miał po-
łączenie z Wrocławiem. Rozkład letni 1941 r., oprócz wyżej wspomnianych, 
wykazywał także linie z Katowic do Trzebini czy z Raciborza (Ratibor) do Ryb-
nika76.

W czasie wojny przewozy samochodowe podlegały ograniczeniom. Zlikwi-
dowano wiele linii autobusowych. Jednakże zwiększyły się przewozy osób ob-
sługujących ważne zakłady zbrojeniowe. W samochodowych przewozach ła-
dunków ograniczono się, wobec ustawowego nakazu, tylko do takich przewozów 
towarów wojennych i podstawowych dla życia, których nie można było zrealizo-
wać koleją. Zasadniczo ograniczono przewozy samochodowe ładunków do 
przewozów lokalnych77.

 
Lotnictwo

Samoloty, jako nowy środek transportu, nie były tak ściśle związane z infra-
strukturą liniową jak żegluga, transport konny i samochodowy. Zbudowanie 
i urządzenie lotniska nie wymagało jeszcze znacznych środków. Przewóz lotni-
czy przewyższał inne środki transportu prędkością, ale początkowo był silnie 
ograniczony warunkami meteorologicznymi, porą roku, dnia i niewielkimi moż-
liwościami przewozu. Przewaga prędkości była częściowo niwelowana przez 
konieczność dojazdu na lotnisko położone zwykle kilka kilometrów od miasta. 

Przewozy lotnicze były subwencjonowane ze względu na ich znaczenie dla 
przewozu poczty. Było to bodźcem do tworzenia licznych przedsiębiorstw lotni-
czych. Postępował równocześnie proces koncentracji, aż do utworzenia w stycz-
niu 1926 r. Deutsche Lufthansa AG. Udział w nim miały wielkie koncerny, Rze-
sza, kraje Rzeszy i regionalne towarzystwa lotnicze78. Udziałowcem, choć 

74  W. Güttler, Złoty Stok, 7 stycznia 1938 r. do Prezydium Rejencji. AP Wr, RWroc, Wydział I, 
sygn. 9763, k. 160. 
75  K. Sautter, Geschichte der Deutschen Post..., s. 106.
76  Deutsches Kursbuch, Sommer 1939, Sommerausgabe 1941, www.deutsches-kursbuch.de, 
15.03.2017 r.
77  Geschäftsbericht DR 1940, s. 11.
78  Einbaum – Dampflok – Düsenklipper, red. E. Rehbein, Leipzig–Jena–Berlin 1974, s. 263.
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mniejszościowym, zostały w 1934 r. także DR, bowiem, jak stwierdził zarząd 
DR, było to wyrazem dążenia do współpracy z innymi środkami transportu79.

Od połowy lat dwudziestych powstawały linie lotnicze o znaczeniu regional-
nym, krajowym i międzynarodowym. Ambicją wielu miast było uzyskanie połą-
czenia lotniczego. Najważniejszą linią na Śląsku była prowadząca z Berlina do 
Wrocławia i Gliwic, a także linia do Jeleniej Góry. W statystykach przejściowo 
pojawiały się także Nysa i Zgorzelec. Poza tym z Wrocławia wylatywały samolo-
ty na zachód i południe Niemiec (Lipsk, Düsseldorf, Monachium). 

Liczba pasażerów przylatujących do Wrocławia wynosiła kilka tysięcy osób, 
do Gliwic, Jeleniej Góry po kilkaset osób rocznie. Waga ładunków i bagażu wy-
nosiła we Wrocławiu kilkadziesiąt ton, a poczty od kilkudziesięciu do ponad stu 
ton, w Gliwicach po kilka ton obu rodzajów ładunków. Podobne jak w Gliwi-
cach wielkości występowały w Jeleniej Górze80. 

Od 1927 r. prowadzono ekspresowe przewozy drogą powietrzną i koleją 
(Flug-Eisenbahn-Expressgutverkehrs). W tych przewozach kolejowo-lotniczych 
(Fleiverkehr) obowiązywał lotniczy list przewozowy, także wtedy gdy przewóz 
zaczynał się na kolei. Lufthansa występowała tu jako jedyny przewoźnik, a pla-
cówki kolejowe były tylko pośrednikami. Przewóz między dworcem kolejowym 
a lotniskiem zapewniała Lufthansa. Przesyłki te na kolei przewożono jako ekspre-
sowe. Stacją docelową mogło być każde lotnisko i każda stacja DR81. W latach 
1936 i 1937 wymieniono w Statystyce Rzeszy lotnicze linie towarowe DR82. 

Niezależnie od Fleiverkehr DR samodzielnie wykorzystywała samoloty do 
przewozu najpilniejszych ładunków na ważniejszych liniach, w tym Berlin – 
Wrocław. Przewozy lotniczo-kolejowe, uruchomiono na próbę w 1934 r., wspól-
nie z Pocztą Rzeszy83. Lufthansa i DR prowadziły też lotniczo-kolejowe przewozy 
osób (Fleiperverkehr). Pasażer kontynuujący podróż koleją musiał wymienić bi-
let lotniczy na bilet kolejowy84.

Przewozy lotnicze były subwencjonowane i dlatego też nie ustalano taryf we-
dług wartości i nie próbowano oszczędzać przez stosowanie rabatu dla mniej 
wartościowych ładunków. Lotnicze stawki frachtowe były około trzech razy 
wyższe od stawek ekspresowych kolei85. 

Podobnie jak przewozy ładunków, przewozy osób także były subwencjonowa-
ne przez Rzeszę, kraje Rzeszy i gminy. Dlatego też ceny przewozu nie odnosiły się 
do kosztów własnych. Punktem odniesienia były ceny biletów kolejowych I klasy 
na odpowiedniej trasie. Ustalano też ceny poniżej cen kolei, jeśli wymagały tego 

79  Geschäftsbericht DR 1934, s. 90.
80  Stat. Jb. DR 54 Jhg 1935, 57 Jhg 1937, 58 Jhg 1939/40, 59 Jhg 1941/42. A. Mielcarek, 
Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939, „Marke-
ting i Zarządzanie”, nr 1, 2016, s. 97.
81  G. Fischer, Der Luftverkehr, [w:] G. Fischer, O. Reuther, L. Mayer, Der Güter und Per-
sonenverkehr, Leipzig 1930, s. 90–91.
82  Stat. Jb. DR 57 Jhg 1938, s. 244.
83  Geschäftsbericht DR 1934, s. 58, 90.
84  G. Fischer, Der Luftverkehr..., s. 95. 
85  Tamże, s. 82. Th. Securius, H. Böning, Güterverkehr und Spedition im Grossdeutschen Reich, 
Teil 1: Die Verkehrsmittel zu Lande und in der Luft, Berlin 1943, s. 110. 
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warunki konkurencji86. W czasie kryzysu lat trzydziestych nastąpił spadek prze-
wozów pasażerów, szczególnie na krótszych liniach, a Lufthansa wprowadziła 
ruchome ceny biletów. Tak więc obok obowiązujących stawek w ruchu krajowym 
15 pf za km, na międzynarodowych liniach 20 pf za km, wprowadzono ceny 
odpowiadające popytowi i podaży. Zbliżono te opłaty do II klasy pasażerskiej DR. 
W wyniku tego przeciętne opłaty wynosiły dla rejsów krajowych 13,5 pf/km, na 
międzynarodowych 15,9 pf/km. W 1931 r. przewożono studentów za opłatą 
równą III klasie biletów kolejowych. Skorzystało z tego 2,2 tys. osób. Ogólnie 
obniżka cen biletów wyniosła 12%, ale spadek dochodów wyniósł 5%87.

W 1927 r. koszt przejazdu pociągiem pospiesznym w I klasie na trasie Berlin 
– Wrocław (333,5 km) wynosił (10,8 pf/km) 36,18 RM, w 1942 r., zależnie od 
trasy, między 29 a 36 RM. W 1927 r. przelot na trasie 293 km kosztował 45 RM 
(15,35 pf/km), a w 1942 r. 32 RM88. Należy przy tym uwzględnić dodatek do 
cen biletów w pociągach przyspieszonych i pospiesznych, którego wysokość za-
leżała od odległości i klasy pasażerskiej, a których nie było do 1928 r. Wprowa-
dzono wtedy dla pociągów pospiesznych dalekobieżnych dodatek nadzwyczaj-
ny 4 RM, a w pociągach międzynarodowych 8 RM. W 1942 r. do biletu pociągu 
pospiesznego obowiązywał dodatek 5 RM, którego nie było w 1927 r.89 Wynika 
stąd, że przelot samolotem nie był szczególnie droższy od przejazdu pociągiem. 

Zakończenie

Ukształtowane kierunki przewozów drogami wodnymi i lądowymi, związane 
z siecią osadniczą i ośrodkami gospodarczymi, wyznaczyły też kierunki przebie-
gu linii kolejowych. Część pierwszych linii kolejowych przebiegała równolegle 
do głównych szos (Wrocław – Oława – Opole, Wrocław – Świebodzice – Świdnica). 
Bezpośrednia konkurencja kolei z przewozami drogowymi prowadziła do spad-
ku dochodów z opłat za przejazd szosami i państwowej poczty, która stopniowa 
musiała zlikwidować kursy w pewnych kierunkach i przystosować rozkład swo-
ich kursów do rozkładu jazdy kolei. Transport konny w dużej mierze współdzia-
łał z kolejami i stąd wzrost liczby koni i przedsiębiorstw furmańskich w prowin-
cji śląskiej w okresie gdy tworzyła się sieć kolejowa. 

Koleje umożliwiły rozwój przewozów ładunków masowych, wobec niewy-
starczających możliwości żeglugi odrzańskiej. Linie kolejowe takie jak Wrocław 
– Opole – Koźle, Racibórz – Bogumin (Bohumin) budowano bezpośrednio 
wzdłuż dróg wodnych lub też, jak w przypadku NME, krótszą drogą do Berlina 
po cięciwie łuku Odry. Żegluga odrzańska pozostawała zdominowana przez ko-
leje do lat osiemdziesiątych XIX w. Nie było współdziałania, to znaczy brakowa-
ło doprowadzenia torów kolejowych do nadrzecznych przeładowni i portów 

86  G. Fischer, Der Luftverkehr…, s. 93-94.
87  Einbaum..., s. 268–269. 
88  Grosser Luftverkehrs – Atlas von Europa, Berlin – Leipzig 1927, s. XIII. Reichskursbuch, 
kleine Ausgabe nr 2, 2.Nov. 1942, Berlin, nr 1003 (61), nr 755.
89  Stat. Jb. DR 1941/42, s. 279.
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rzecznych, mogących wydajnie obsłużyć ładunki masowe, w tym szczególnie 
węgiel. Odpowiednio wyposażone porty rzeczne powstawały dopiero od lat 
osiemdziesiątych XIX w., co odwróciło tę sytuację. W tymże czasie koleje zosta-
ły przejęte przez państwo. Rozpoczęta wówczas kanalizacja górnej Odry dała 
silny impuls do konkurencji z kolejami. Jednakże, oprócz warunków technicz-
nych, istotne znaczenie miały także taryfy przewozowe, które w dużej mierze 
preferowały przewozy kolejowe (np. węgla do Berlina, taryfy wyjątkowe dla por-
tów morskich). Pomimo wszystko koleje śląskie przewoziły znacznie więcej niż 
drogi wodne. Nawet w czasie wojen zastosowanie przymusu korzystania z dróg 
wodnych nie dawało oczekiwanych rezultatów. 

Możliwości transportu samochodowego ujawniły się po I wojnie światowej. 
Samochody z demobilu przyczyniły się do pokonania w 1919 r. kryzysu trans-
portowego, wywożąc węgiel ze śląskich zagłębi. DR starały się konkurować 
z transportem samochodowym w aspekcie technicznym, eksploatacyjnym i ta-
ryfowym. Decyzją władz państwowych DR brały udział w budowie autostrad. 
Starały się z jednej strony ograniczyć możliwości konkurencyjne transportu sa-
mochodowego, a z drugiej wykorzystać go dla obsługi przewozów kolejowych. 
RBD we Wrocławiu i Opolu tworzyły własny tabor samochodowy i utrzymywa-
ły regularne przewozy osób i ładunków. Państwo dbając o dochody kolei regulo-
wało warunki działania transportu samochodowego w przewozach osób i ładun-
ków. RBD we Wrocławiu, tak jak i inne dyrekcje, włączyła swoich pracowników 
w kontrolę przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców samochodowych. 
Uruchomienie regularnych przewozów samochodowych wymagało akceptacji 
kolei. W umowie o rozgraniczenie sfer działania w transporcie samochodowym 
kolej miała ograniczyć się do przewozów ładunków, a poczta do przewozu osób. 

Lotnictwo mogło konkurować z innymi środkami transportu dzięki subsy-
diom. Mogło konkurować z koleją czasem przewozu, ale przewaga ta zmniej-
szała się, jeśli uwzględni się położenie lotnisk. Ze względu na możliwości prze-
wozowe samoloty nie stanowiły szczególnie znacznej konkurencji dla kolei. 
Występowało natomiast współdziałanie kolei i przewoźnika lotniczego w prze-
wozach osób i ładunków. Od lat dwudziestych do głównych szlaków transpor-
towych Śląska doszła jeszcze linia lotnicza Berlin – Wrocław – Gliwice. 
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Andrzej Mielcarek – Railways in Prussian Silesia vs. other Means of Transport.
Competition and Cooperation

The article shows relationship between Silesian railways and other means of transport. The 
transport system linked Upper  Silesia, with Wrocław and Berlin. In this main, north-western 
direction flowed the goods in connection with the industrialisation. Horse transport used the road 
network built shortly before the railways. The railways followed the same routes. Horse transport 
mostly played a complimentary role. Due to the fact that the water transport on the Odra was 
underdeveloped, it was thanks to the railways that the transport barrier for the economy could be 
overcome in the 1840s and 1860s.  Only in the 1880s was the railway system connected with the 
ports on the Odra, which had been regulated thus providing better technical conditions for water 
transport.  However, tariff policy in national railways was a serious obstacle in the development of 
water transport. With the support of the authorities national railways tried to take control over 
road transport and, in an attempt to curb the competition, strived to take over part of the goods 
and people being transported. They cooperated with Reich’s Post in road transport. Local bran-
ches, including Opole and Wroclaw, ran their own road transport service. The most important 
airline ran from Gliwice, via Wrocław to Berlin.

Słowa kluczowe. Pruski Śląsk XIX–XX w., historia transportu, koleje, transport konny, samocho-
dowy, żegluga, lotnictwo. 
Key words: Prussian Silesia 19th–20th century, history of transport, railway, horse transport, road 
transport, water transport, air transport.





Grzegorz Biszczanik (Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział Zielona 
Góra)

Beuchelt & Co. Dzieje zakładu 
w latach 1876–1945

 
Celem artykułu jest opisanie historii Fabryki Budowy Mostów i Konstrukcji 

Żelaznych Beuchelt i Spółka w Zielonej Górze (Fabrik für Brückenbau und 
Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien). Zielonogórskie za-
kłady Georga Beuchelta do dziś budzą żywe zainteresowanie historyków i re-
gionalistów ze względu na fakt, iż przemysł metalowy nie miał nigdy odniesienia 
do tradycji Zielonej Góry. Był w mieście zupełnie nową dziedziną powstałą 
w II połowie XIX w., co nie przeszkodziło G. Beucheltowi stworzyć tutaj jeden 
z największych zakładów przemysłowych ówczesnych Niemiec, który, wielo-
krotnie nagradzany w wielu konkursach, uzyskał międzynarodową renomę. 

Szczegółowym, naukowym badaniem rozwoju i historii Zielonej Góry zajmo-
wali się Hugo Schmidt1, Zbigniew Bujkiewicz2, Jerzy Piotr Majchrzak3, Hiero-
nim Szczegóła wraz z Joachimem Benyskiewiczem4, a obecnie tę tematykę po-
dejmuje m.in. autor niniejszego artykułu. Spośród wielu opracowań naukowych 
poświęconych historii Winnego Grodu tylko nieliczne stawiały sobie za cel 
próbę szerszego spojrzenia na historię tej fabryki. Do takich wydawnictw nale-
żałoby zaliczyć książkę pod redakcją Mariana Eckerta5 czy chociażby oparty na 

1  H. Schmidt, Geschichte der Stadt Grünberg, Grünberg 1922.
2  Z. Bujkiewicz, Krajobraz materialny i społeczny Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XX 
wieku, Zielona Góra 2003.
3  J.P. Majchrzak, Wędrowanie w przeszłość. Zapiski encyklopedyczne o Zielonej Górze i okolicy, 
Zielona Góra 2005.
4  J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Zielona Góra, zarys dziejów, Poznań 1991.
5  Zastal 1876-1976, red. M. Eckert, Zielona Góra 1976.
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materiałach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze ar-
tykuł Macieja Mameta6. Na uwagę zasługuje także tekst Grażyny Wyder7 odno-
szący się do samej osoby założyciela fabryki – G. Beuchelta.

Cennymi źródłami do badania dziejów zakładów Beuchelt & Co. jest zacho-
wany oryginalny maszynopis kroniki zakładowej8 oraz okolicznościowe9 i rekla-
mowe10 katalogi firmowe prezentujące m.in. dzieje zakładu, znajdujące się 
w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Najbardziej wartościowe materiały dotyczące omawianej firmy można od-
naleźć w zielonogórskim Archiwum Państwowym, gdzie znajduje się zespół 
archiwalny o nazwie Fabryka Budowy Mostów, Konstrukcji Stalowych i Wago-
nów G. Beuchelt S.A. w Zielonej Górze11. Zespół ten składa się z ok. 2 tys. doku-
mentów z lat 1876-1945, które po II wojnie światowej przetrwały w archiwum 
zakładowym. Zachowana dokumentacja zawiera projekty różnych konstrukcji 
powstających w zakładzie w tymże czasie, ogromną liczbę rysunków technicz-
nych oraz sporą liczbę własnych katalogów reklamowych oraz fotografii ukazu-
jących gotowe produkty w postaci pojazdów drogowych i szynowych. 

Jak zauważa M. Mamet, w zespole tym znajduje się jednostka pt. Ortsverzeich-
nis, w której wymieniane są poszczególne przedsięwzięcia w układzie alfabetycz-
nym miejscowości, realizowane przez zakłady Beuchelta wraz ze zleceniodaw-
cą, a także numerem zlecenia12. Informacje te pozwalają na ustalenie kiedy oraz 
w jakim konkretnym mieście obiekty powstały. Ujęto w nim niemal wszystkie 
zlecenia do końca działalności zakładu w 1945 r. Wymienionych jest tam po-
nad 3500 przedsięwzięć, w tym aż 278 zrealizowanych w samej Zielonej Gó-
rze13.

Początek XIX w. to w Europie okres industrializacji, dynamicznego rozwoju 
przemysłu, wzrostu wydajności pracy oraz nakładów inwestycyjnych. Okres ten, 
poprzez wzrost udziału przemysłu w wytwarzaniu dochodu społecznego oraz 
usprawnienie systemów produkcyjnych, diametralnie oddziaływał na stosunki 
gospodarczo-społeczne miast z wsiami. W Zielonej Górze uprzemysłowienie 
spowodowało, że tradycyjny przemysł włókienniczy, zdecydowanie dominujący 
w strukturze przemysłu miejskiego, nie wytrzymywał konkurencji zmechanizo-
wanej. W związku z tym miasto nie posiadające tradycji w przemyśle metalo-
wo-maszynowym, pod koniec XIX w. z inicjatywy Fritza Förstera, doczekało się 
6  M. Mamet, Zakłady Georga Beuchelta w Zielonej Górze, [w:] Epoka przemysłowa w miastach 
południowej części województwa lubuskiego, red. L.C. Belzyt, J. Skierska, Zielona Góra 2017.
7  G. Wyder, Georg Beuchelt. Założyciel fabryki wagonów i mostów, [w:] Znani zielonogórzanie 
XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra, 1996, s. 26.
8  Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (dalej: MZL), Kronika Beuchelt & Co. (dalej: 
Kronika).
9  MZL, Katalog okolicznościowy Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien 1876-1926, Grünberg 
1926 (dalej: Katalog okolicznościowy).
10  MZL, Katalog reklamowy Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien. Buckenbau-Stahlbau-Wa-
gonnbau-Tiefbau, Glogau 1931 (dalej: Katalog reklamowy).
11  Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej: APZG), Fabryka Budowy Mostów, Konstruk-
cji Stalowych i Wagonów G. Beuchelt S.A. w Zielonej Górze (zespół nr 2052, dalej: Beuchelt).
12  M. Mamet, Zakłady..., s. 302.
13  Tamże.
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otwarcia filii Dolnośląskich Zakładów Budowy Maszyn dawniej Conrad Schiedt 
w Zgorzelcu (Niederschlesisches Maschinenbau Aktiengesellschaft, vormals Con-
rad Schiedt Görlitz) zajmujących się budową mostów. W ten sposób na tere-
nach na wschodzie Niemiec pojawił się zupełnie nowy zakład produkcyjny. Fa-
bryka zlokalizowana była w pobliżu linii kolejowej14 Szczecin – Wrocław (Sttetin 
– Breslau), w niedalekiej odległości od portu rzecznego na Odrze w Cigacicach 
(Tschicherzig am Oder). Bardzo ważnym czynnikiem zlokalizowania fabryki 
w Zielonej Górze była zdecydowanie tańsza siła robocza niż ta występująca 
w innych częściach Cesarstwa Niemieckiego. 

Jednakże dość dobre umiejscowienie oraz obniżenie kosztów produkcji po-
przez niższe wynagrodzenia, nie stworzyło idealnych warunków do przetrwania 
fabryki. Firma ze Zgorzelca popadła w spore kłopoty finansowe, co diametralnie 
zmieniło historię zielonogórskiej filii, która została wystawiona na sprzedaż15.

1 grudnia 1876 r. filia w Zielonej Górze została kupiona przez dwóch pracu-
jących w niej inżynierów G. Beuchelta16 i Alberta Ribbecka17. O przeprowadzo-
nej transakcji świadczy list założycielski z tego dnia, w którym zawarta jest in-
formacja do matki G. Beuchelta (zamieszkałej w Zwickau) o treści: niniejszym 
mamy zaszczyt powiadomić, iż postanowiliśmy założyć w tutejszej miejscowości 
firmę zajmującą się budową mostów i konstrukcji żelaznych Beuchelt & Co. Na-
byliśmy zakład budowy mostów Niederschlesischen Maschinenbau Gesellschaft 
vormals Conrad Schiedt ze wszystkimi elementami jego wyposażenia. Będziemy 
nadal kontynuowali produkcję w tej branży z rozszerzeniem jej na cele kolejowe 
i budowlane. Niezbędne projekty będziemy wykonywali na życzenie. Prosimy 
o łaskawe przyjęcie i cenne zlecenia, które zostaną wykonane najstaranniej 
i przyniosą pożądane efekty18. Po zakupieniu firmy wspólnicy zmienili jej na-
zwę, która wówczas brzmiała Fabryka Budowy Mostów i Konstrukcji Żelaznych 
Beuchelt i Spółka w Zielonej Górze na Śląsku. 

Kupiony majątek składał się z terenu o całkowitej powierzchni 132 125 m219 

(w tym budynki ponad 4500 m2 20 – m.in. kotłownia, kuźnia, portiernia). W za-

14  Zakłady tanim kosztem wybudowały własnym sumptem bocznicę kolejową, którą połączono 
ramieniem suwnicy z urządzeniami hali. [cyt za:] Zastal 1876-1976..., s. 10.
15  Tamże, s. 8.
16  Georg Beuchelt (urodzony w 1852 r. w Zwickau, zmarł 1913 r. w Zielonej Górze) – w Chem-
nitz podjął naukę w średniej szkole przemysłowej, w Dreźnie ukończył wyższe studia techniczne. 
W czasie pierwszej wojny prusko-francuskiej służył w 104. pułku piechoty. Kapitan Ladwehry 
w stanie spoczynku. Pochowany został na Cmentarzy Zielonokrzyżowym przy obecnej ul. Wazów 
– dziś Park Tysiąclecia. Jego grobowiec do dziś jest zachowany. Za: G. Wyder, Georg Beuchelt..., 
s. 26; Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy.
17  Albert Ribbeck (urodzony w 1847 r., zmarł 1930 r.) – podjął naukę w szkole przemysło-
wej w Aachen, w studiował w Akademii Przemysłowej w Berlinie oraz Politechnice w Aachen. 
W latach 1893-1919 radny miejski w Zielonej Górze. Był przedstawicielem urzędu miejskiego 
w urzędzie budowlanym w Zielonej Górze. Za: Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beu-
chelt & Co., pochodząca z wystawy stałej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy.
18  Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy. Zobacz też: MZL, Kronika, k. 1a.
19  M. Mamet, Zakłady..., s. 304.
20  Tamże.
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kładzie znajdowały się maszyny parowe, żuraw załadunkowy i bocznica kolejo-
wa. Inwestycja kosztowała nowych właścicieli 120 tys. mk21, z czego połowa tej 
kwoty stanowiła obciążenie hipoteki, która już w 1877 r. została całkowicie 
spłacona22. 

Początkowo w fabryce pracowała załoga składająca się z pięciu osób: inży-
nierów Beuchelta oraz Ribbecka, pomocy biurowej Schnetzke oraz mistrza 
i praktykanta Mittmannów23. W 1880 r. pracowało sześciu robotników, mistrz 
księgowy oraz goniec, zaś po roku w zakładzie zatrudnionych było już 83 pra-
cowników24, którzy pracowali na hali montażowej o niewielkiej powierzchni 
3200 m2 (80 x 40 m)25, wyposażonej tylko w ręczny drewniany dźwig26.

W pierwszej fazie istnienia nowo powstałych zakładów przyjmowano zlece-
nia jako podwykonawca. W tym czasie naprawiano i produkowano stalowe bra-
my, kraty, okiennice, kadzie dla Twierdzy Grudziądz (Festung Graudenz), a na-
stępnie wykonywano prace oraz produkty w podobnym zakresie w twierdzach 
Poznań (Festung Posen), Królewiec (Festung Königsberg) i Toruń (Thorn). Pro-
dukowane okiennice i bramy ze stali wysokiego gatunku, musiały obligatoryjnie 
przechodzić testy wytrzymałości na ostrzał z broni palnej na terenie twierdz. 
Dla ufortyfikowanych miast produkowano także mosty zwodzone. Dzięki pro-
fesjonalizmowi i jakości wykonywanych produktów zakłady zaczęły otrzymy-
wać zamówienia na konstrukcje dachowe, mosty drogowe i kolejowe, windy 
oraz zbiorniki27. 

W ciągu pierwszych 25 lat swojej działalności Beuchelt & Co. na terenie 
całego Śląska wyprodukował m.in. wiadukty kolejowe, w latach 1879-1880 
o wadze 550 t28 w Głuszycy (Nieder Wüstegiersdorf), w latach 1896-1897 przez 
Odrę w Krapkowicach (Krappitz in Schlesien) o wadze 500 t oraz w 1897 r. dla 
Kolei Legnicko-Rawickiej (Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn Gesselschaft) o wa-
dze 1300 t29. Zakłady zajmowały się także produkcją elementów i budową mo-
stów ruchomych. Należy do nich zaliczyć wybudowane w 1884 r.: ważący 260 t30 
Legebrücke w Elblągu (Elbing) oraz Grüne Torbrücke w Gdańsku (Danzig), któ-
ry łączył Stare Miasto z Wyspą Spichrzów31. 

W latach osiemdziesiątych XIX w. zaczęły pojawiać się pierwsze zlecenia 
z zagranicy, np. w 1883 r. na budowę pirsów (Landungsbrücke) w Danii, czy 

21  Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy. Zobacz też: MZL, Kronika, s. 5.
22  MZL, Kronika, k. 5–6.
23  Tamże, k. 23.
24  Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy.
25  MZL, Kronika, k. 5.
26  Zastal 1876-1976..., s. 10
27  MZL, Kronika, k. 13-14; M. Mamet, Zakłady..., s. 310.
28  MZL, Katalog okolicznościowy, k. 14 (karty nienumerowane).
29  Tamże, k. 14 (karty nienumerowane).
30  Tamże, k. 16 (karty nienumerowane).
31  M. Mamet, Zakłady..., s. 309
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w 1887 r. stalową konstrukcję kopuły dachu bukaresztańskiego Ateneum (Ate-
neul Român)32.

Wraz ze zwiększaniem produkcji oraz liczby zamówień firma Beuchelta po-
większała swoje tereny fabryczne poprzez budowę nowych hal montażowych 
oraz zakup sprzętu potrzebnego do produkcji wagonów, jak i konstrukcji stalo-
wych, w tym mostów. Zwiększało się także zatrudnienie firmy.

Właściciele zakładów, na samym początku tworzenia się firmy, mieszkali 
w wynajmowanym domu znajdującym się na terenie fabryki. W budynku funk-
cjonowało też zakładowe biuro. W 1878 r. Albert Ribbeck ożenił się i wyprowa-
dził. G. Beuchelt w domu zamieszkał sam. Jednakże w związku z rozwojem 
zakładu postanowił wybudować dla siebie nowy dom (również na terenie zakła-
du). Zbudowany w 1882 r. budynek został usytuowany ok. 100 m od hali fa-
brycznej i 50 m od kotłowni33. Na piętrze znajdowały sie pomieszczenia miesz-
kalne, a dolna część była przeznaczona wyłącznie na biuro. W związku z faktem, 
że G. Beuchelt nie był zamężny, dom był prowadzony przez jego siostrę Liddy 
Beuchelt, która w nim zamieszkiwała wraz ze swoją chrześnicą Marthą Beu-
chelt. Pomimo, iż budynek był dość okazały, to początkowo nie posiadał podłą-
czenia wodociągowego34, a bieżącą wodę doprowadzono dopiero w 1895 r., kie-
dy to doszła do skutku rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej. 

Kiedy G. Beuchelt pod koniec października 1882 r. wprowadził sie do nowo 
wybudowanej willi, odbyło się w niej huczne i uroczyste przyjęcie z tej okazji. 

32  MZL, Katalog okolicznościowy, k. 17 (karty nienumerowane).
33  M. Mamet, Zakłady..., s. 304 
34  Tamże.

Il. 1. Willa G. Beuchelta znajdująca się na terenie zakładów w 1910 r., pocztówka, zb. autora
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Udział w tej uroczystości wzięli m.in. rodzina właściciela, tj. bratanica M. Beu-
chelt, siostra L. Beuchelt, bracia Konstanz Beuchelt z Chemnitz, Oskar Beu-
chelt z Zwickau oraz kilka zaprzyjaźnionych rodzin zielonogórskich35. 

W 1888 r. A. Ribbeck postanowił, oficjalnie ze względów zdrowotnych, 
odejść z firmy, co spowodowało, że G. Beuchelt został jedynym właścicielem 
zakładów36. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż Ribbeck w tym samym roku 
założył swoje przedsiębiorstwo – cementownię – powód zdrowotny może budzić 
pewne niejasności odnoszące się do faktycznych powodów rozstania się wspól-
ników. Nie ma jednak żadnych informacji świadczących o jakimkolwiek kon-
flikcie między współudziałowcami.

Rosnąca renoma firmy w znaczącym stopniu przyczyniła się do jej szybszego 
rozwoju. Było to zasługą samego G. Beuchelta, który był dobrym zarządcą 
i w umiejętny sposób wykorzystywał istniejącą, dogodną koniunkturę stworzo-
ną w wyniku realizacji procesu budowy nowoczesnej infrastruktury Cesarstwa 
Niemieckiego. Zakłady Beuchelta w doskonały sposób potrafiły dostosować 
swój profil produkcji do tych warunków, poprzez znalezienie wielu rynków zby-
tu, wielokierunkowe starania o surowiec produkcyjny oraz warunki pracy. 
Sprzyjająca koniunktura przyniosła wzrost liczby zleceń, a w ślad za tym wzrost 
zatrudnienia. W ten sposób w 1888 r. zielonogórskie zakłady miały 200 pra-
cowników, a na przełomie XIX i XX w. już ponad 100037. Wiązało się to również 
z rozbudową przedsiębiorstwa, tak że w 1901 r. całkowita powierzchnia zabu-
dowań fabrycznych wynosiła 19 500 m2, a obszar wykorzystywany przez firmę 
wynosił 58 300 m2 38.

Wraz ze wzrastającą liczba pracowników firma zaczęła poszerzać zakres 
przyjmowanych zleceń. W związku z tym w 1886 r. zakład podzielono na dwa 
oddziały, tj. budowy mostów (Brückenbau)39 oraz budowy wagonów (Waggon-
bau)40. Dodatkowo w 1902 r. stworzono całkowicie nowy oddział budownic-
twa głębokościowego (Tieffbau)41, który zajmował się projektowaniem kon-
strukcji filarów mostowych i budownictwem głębokościowym. Dzięki prężnej 
działalności tego wydziału zakłady G. Beuchelta opatentowały (nr patentowy 
43340842) w 1925 r. metodę wbijania pali za pomocą sprężonego powietrza43, 
która była powszechnie stosowana. W latach 1896-1926 zielonogórska firma 
tą metodą postawiła 200 filarów, na których zawieszano mosty, m.in. most na 
Odrze w Opolu (Oppeln)44.

35  MZL, Kronika, k. 23. Zob. też: M. Mamet¸ Zakłady..., s. 305.
36  MZL, Kronika, s. 26; plansza pt. Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pocho-
dząca z wystawy stałej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Początki firmy.
37  http://wystawy.archiwum.zgora.pl/pojazdy_od_pana_beuchelta/ 22.01.2018 r.
38  MZL, Katalog okolicznościowy..., k. 10
39  H. Schmidt, Geschichte..., s. 1128.
40  MZL, Katalog okolicznościowy..., k.48. Zob. też: http://wystawy.archiwum.zgora.pl/pojaz-
dy_od_pana_beuchelta/ 22.01.2018 r.
41  H. Schmidt, Geschichte..., s. 1128. Zob. też: Z. Bujkiewicz, Krajobraz..., s. 261.
42  M. Mamet, Zakłady…, s. 313.
43  http://wystawy.archiwum.zgora.pl/pojazdy_od_pana_beuchelta/ 22.01.2018 r.
44  Zastal 1876-1976..., s. 12.
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Zielonogórskie zakłady powoli, lecz systematycznie zaczęły się unowocze-
śniać. Dotychczasowe oświetlenie olejowe w 1885 r. zostało wymienione na 
gazowe, by w 1892 r. wymienić je na lampy elektryczne45. Oświetlenie elek-
tryczne wymagało kolejnych inwestycji, gdyż w tym czasie miasto nie posiadało 
nadwyżek energii elektrycznej. W związku z tym G. Beuchelt na swoim terenie 
wybudował elektrownię o mocy 2000 kW46, wykorzystującą węgiel brunatny 
wydobywany w pobliskich kopalniach47.

Zaczęto także inwestować w wyposażenie fabryki, a podjęcie decyzji o budo-
wie wagonów tylko te działania przyspieszyło. W 1886 r. wybudowano nową 
halę wyposażając ją w ruchome suwnice, jak i wydajne maszyny specjalistyczne 
do produkcji elementów wagonowych. Powstały także nowe zakładowe działy 
pomocnicze (kuźnia, tartak, suszarnia drewna oraz stolarnia).

Postępująca rozbudowa zakładów oraz posiadanie coraz nowocześniejszego 
sprzętu wymuszały kolejne zmiany oraz ulepszenia. W 1894 r. powołano do 
istnienia zakładową straż pożarną oraz zakładową inspekcję pracy, mającą za 
zadanie nadzorowanie kwestii bezpieczeństwa pracowników48. Rok później 
utworzono zakładową kasę chorych49. Także różnego rodzaju wypadki były wy-
korzystywane przez zakład do rozbudowy firmy i wprowadzenia udogodnień 
pracowniczych. Tak było np. w 1902 r., kiedy doszło do pożaru na terenie zakła-
dów, w wyniku czego spłonęła stolarnia50. W miejscu pogorzeliska wybudowa-
no kantynę oraz łaźnię pracowniczą51.

Jednym z największych klientów Beuchelt & Co. stawały się koleje (państwo-
we i prywatne52). Pierwsze zamówienie opiewające na produkcję 110 węglarek 
przyjęto w 1888 r. Aby je zrealizować wybudowano drewnianą halę o wymia-
rach 23,4 x 24 m, co umożliwiło już w maju 1889 r. przekazanie klientowi pierw-
szej węglarki53. Następnie zakłady zaczęły produkować wagony towarowe do 
przewozu wapna i węgla oraz zdecydowano o produkcji wagonów osobowych. 
W 1892 r. ukończono pierwsze wagony klasy III. i IV. (typu pulmana), a w 1892 r. 
klasy II./III.54 dla Pruskich Kolei Państwowych (Preußische Staatseisenbahnen). 
Nie poprzestano tylko na tego typu wagonach. Oferta firmy była cały czas posze-
rzana. Prócz standardowych wagonów towarowych i pulmanów pasażerskich 

45  MZL, Kronika, k. 38. Zob. także: M. Mamet, Zakłady..., s. 306.
46  Zastal 1876-1976..., s. 10.
47  Z. Bujkiewicz, Krajobraz materialny..., k. 223.
48  MZL, Kronika, k. 38.
49  M. Mamet, Zakłady..., s. 306.
50  MZL, Kronika, k. 41.
51  Tamże.
52  Zakłady Beuchelta były dostarczycielami m.in. wagonów dla niepaństwowej linii kolejowej 
Zielona Góra – Szprotawa (Kleinbahn Grünberg – Sprottau Aktiengesellschaft). Były tak że udzia-
łowcami tejże spółki. Za: G. Biszczanik, Niepaństwowa linia kolejowa Zielona Góra–Szprotawa. 
Nacjonalizacja, upadek, próby reaktywacji, [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. 
M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 413. Zob. też: M. Zarzycki, Przejęcie przez PKP i upaństwo-
wienie kolejki lokalnej Zielona Góra–Szprotawa, „Rocznik Lubuski”, t. 31, 2005, s. 33.
53  MZL, Kronika, k. 16, 25-26. Zob. też: M. Mamet, Zakłady..., s. 315.
54  MZL, Katalog okolicznościowy, s. 59 (karty nienumerowane); MZL, Kronika, s. 26–38. Zob. 
też: M. Mamet, Zakłady…, s. 315. 



44 Grzegorz Biszczanik

zaczęto produkować również wagony do przewozu drewna, zwierząt, cysterny, 
a w późniejszym okresie także wagony restauracyjne, pocztowe, chłodnie-lo-
downie oraz wagony z dźwigami. Rozpoczęto produkcję lokomotyw, elektrycz-
nych, wagonów tramwajowych oraz drezyn o napędzie spalinowym55. Produkty 
zakładów Beuchelta były eksportowane m.in. do takich krajów jak Rosja, Wło-
chy, Turcja oraz Brazylia, Togo, Tanganika, Kamerun56. Tylko do 1926 r. w Zie-
lonej Górze wyprodukowano 24 494 wagony, z czego aż 20 920 było wagonami 
towarowymi57. 

Zielonogórskie zakłady Beuchelta na przełomie XIX i XX w. z powodzeniem 
konkurowały z innymi przedsiębiorstwami posiadającymi taki sam profil pro-
dukcji na terenie całych Niemiec. Dobra koniunktura spowodowała, że zakład 
zaczął zajmować kolejne tereny (zabudowa wzrosła z 19 500 m2 w 1901 r. do 
41 000 m2 w 1926 r.58). Usprawniano także pracę poprzez adaptację nieużywa-
nych pomieszczeń na cele produkcyjne lub tworzenie nowych. W 1909 r. po-
wstało specjalne pomieszczenie wyposażone w urządzenia do wykonywania 
światłokopii projektów59. Zmodernizowano także park technologiczny i maszy-
nowy. Wprowadzono metodę spawania elektrycznego zamiast nitowania, co 

55  MZL, Katalog okolicznościowy, s. 59 (karty nienumerowane)
56  Z. Bujkiewicz, Krajobraz..., s. 262.
57  Tamże.
58  Zastal 1876-1976..., s. 10. Zob. też: Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt 
& Co., pochodząca z wystawy stałej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Rozwój firmy.
59  M. Mamet, Zakłady…, s. 306. Zob. też: MZL, Kronika, k. 11. 

Il. 2. Pierwszy wybudowany w zakładach Beuchelta wagon osobowy klasy II./III, źródło: Kronika 
zakładowa Beuchelt & Co. w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
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w zdecydowany sposób skróciło czas montażu. Nowo budowane obiekty lokali-
zowano w taki sposób, aby od chwili rozładunku materiałów do momentu zała-
dowania gotowych produktów, nie krzyżowały się kolejne etapy obróbki techno-
logicznej60.

W tymże czasie zakłady Beuchelta mogły się pochwalić swoimi produkcjami, 
do których niewątpliwie należy zaliczyć Most Cesarski we Wrocławiu (Kaiserbrüc-
ke Breslau)61 – będącym drugim z największych mostów wiszących w Niemczech 
(długość 126,6 m62, waga 2300 t63), Most Królowej Luizy w Sowiecku (Königin-
-Luise-Brücke Tilsit) składający się z trzech mostów zwodzonych z elementami 
podnoszonymi elektrycznie (długość 410 m, waga 2800 t64) oraz wiele mostów 
spinających brzegi Odry. Firma budowała mosty w Turcji, Rumunii oraz nie-
mieckich koloniach, a od 1903 r. uczestniczyła w budowie linii kolejowej Da-
maszek – Bagdad. Do tego zadania powołano osobne biuro konstrukcyjne, któ-
re było kierowane przez Oskara Thomasa, a zatrudniało 21 inżynierów, ośmiu 
techników-kreślarzy oraz trzech pisarzy technicznych65

Ważną gałęzią produkcji zakładów były także inne konstrukcje stalowe i że-
lazne, w dużej części związane z rozwojem kolei, do których należały m.in. hale 
i wiaty dworcowe, bramki sygnalizacyjne z semaforami oraz obrotnice kolejowe. 
Beuchelt & Co. zajmował sie także budową konstrukcji dachowych. W okresie 
1887–1888 wybudowano konstrukcje dachowe pomieszczeń przeznaczonych 
dla małp, ptaków oraz słoni w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu (Zoologi-
scher Garten Breslau)66. Wiele takich konstrukcji zostało także zaprojektowa-
nych i wykonanych dla zielonogórskich zakładów włókienniczych (Deutsche 
Wollenwaren Manufaktur Aktiengesellschaft), np. w latach 1893–1894 kon-
strukcja pilastego dachu zapewniającego doświetlenie hali (tzw. Scheddach) 
tkalni o powierzchni 3000 m2 67. 

Zielonogórska firma zaczęła budować także hale o konstrukcjach stalowych. 
Doskonałym doświadczeniem w tej kwestii były wszelkie rozbudowy własnego 
zakładu, gdzie takie konstrukcje wykonywano samodzielnie na miejscu. Do 
1945 r. przedsiębiorstwo zrealizowało 9868 projektów dotyczących budowy, re-
montów własnych zabudowań. Jedną z najciekawszych tego typu konstrukcji wy-
produkowanych w zakładach Beuchelta była hala dworca kolejowego Friedrich-
straße w Berlinie wybudowana w latach 1922–192369. W latach 1899–1901 na 
zlecenie spółki zarządzającej berlińskim metrem zakłady wybudowały m.in. 
konstrukcję stacji przy Büllowstrasse, przejazdów podziemnych przy Potsdamer 

60  Zastal 1876-1976..., s. 8
61  H. Schmidt, Geschichte..., s. 1129.
62  Tamże, s. 1129.
63  MZL, Katalog okolicznościowy, k. 14, 27 (karty nienumerowane).
64  MZL, Katalog okolicznościowy, k. 31 (karty nienumerowane)
65  G. Wyder, Georg Beuchelt..., s. 28.
66  MZL, Katalog okolicznościowy, s. 17.
67  Tamże.
68  M. Mamet, Zakłady..., s. 313.
69  Hala główna o długości 58,65 m, hala boczna o długości 19 m i całkowitej wadze 1150 t. 
Za: MZL, Katalog okolicznościowy, k. 41 (karty nienumerowane).
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Platz, wiadukt przy Büllowstrasse, przystanków przy Büllowstrasse i Mockern-
brücke70.

Znaczny spadek produkcji miał miejsce w czasie I wojny światowej ze wzglę-
du na brak zamówień z terenów ówczesnych Niemiec, jak i utratę zamówień 
zagranicznych. Jeszcze na początku Wielkiej Wojny fabrykę zobowiązano do 
dostarczenia w ciągu ośmiu tygodni 13 składanych mostów wojskowych o łącz-
nej masie 107 t71. Niestety ponad 700 robotników72, stanowiących 60%73 całej 
załogi, powołano do pełnienia służby wojskowej, a zatrudnionych wówczas było 
tylko 400 osób74. W związku z tym podjęto decyzje o zatrudnianiu jeńców wojen-
nych75, kobiet i nieletnich. Z obozu w Żaganiu (Sagan am Bober) przywieziono 
ponad 150 jeńców wojennych76. Do zakładów przywieziono także bliżej nie-
określoną liczbę jeńców cywilnych z Łodzi (Lodz)77. Jeńców wojennych uloko-
wano na terenie zakładów w przystosowanej do tych celów dawnej stolarni78. 
Cywile zaś przetrzymywani byli w dawnym domku winiarskim w rejonie Doliny 
Luizy (Luisental), nazwanym „rosyjską szopą” (Russenscheune)79. Jak zauważa 
M. Mamet, budynek swoją nazwę zawdzięczał faktowi przetrzymywania w nim 
Rosjan80. Część pomieszczeń biurowych zostało przeznaczone dla pilnujących 
jeńców żołnierzy (tzw. Wachkommando), a teren na którym znajdowali się przy-
musowi pracownicy został ogrodzony drutem kolczastym81. 

Starano się, aby zakłady dostosowały produkcję do celów wojskowych, co 
wiązało się z ciągłością zamówień, np. poprzez produkcję wagonów do przewo-
zu amunicji, mostów wojskowych oraz remonty sprzętu wojskowego82. Zwięk-
szający się brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz zmniejszenie zamówień 
spowodowało obniżenie produkcji. 17 sierpnia 1913 r. zmarł założyciel zakła-
dów G. Beuchelt. Zgodnie z jego ostatnią wolą cała firma pozostała w rękach 
siostry L. Beuchelt83, a dyrektorem został Paul Henke, mąż M. Beuchelt, brata-
nicy założyciela84. W swoim testamencie G. Beuchelt zapisał kwotę 500 tys. ma-
rek w złocie85 na wybudowanie w Zielonej Górze ewangelickiego kościoła Zba-
wiciela (Erlöserkiche – dziś kościół katolicki pw. Najświętszego Zbawiciela), 
który miał być wotum błagalnym za poległych w czasie Wielkiej Wojny. Budowę 

70  MZL, Katalog okolicznościowy, s. 17. Zobacz także: M. Mamet, Zakłady..., s. 314.
71  M. Mamet, Zakłady..., s. 310. Zobacz też: MZL, Kronika, op. cit., k. 67, 87.
72  Z. Bujkiewicz, Krajobraz..., s. 262.
73  Zastal 1876-1976..., s. 14.
74  M. Mamet, Zakłady..., s. 307.
75  MZL, Kronika, k. 68.
76  M. Mamet, Zakłady..., s. 307.
77  MZL, Kronika, k. 68.
78  Tamże.
79  Tamże.
80  M. Mamet, Zakłady..., s. 307.
81  MZL, Kronika, k. 68.
82  Tamże.
83  MZL, Kronika, k. 62.
84  Tamże, k. 40, 62.
85  Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela.
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świątyni rozpoczęto 21 marca 1915 r. na parceli przy dawnej Bahnhofstrasse 
(dziś al. Niepodległości) należącej do Beucheltów, a zakończono 3 stycznia 
1917 r. Kościół został wybudowany z cegły, a tylko konstrukcja wieży była żel-
betonowa. Stalowa konstrukcja dachu została w całości wykonana przez zakła-
dy Beuchelta. 

Przegrana przez Cesarstwo Niemieckie I wojna światowa pogłębiła jeszcze 
niekorzystną sytuację zakładu. Powstały kryzys powojenny nie sprzyjał nowym 
zamówieniom, a zakład nie odzyskał zamówień eksportowych na mosty i wago-
ny do Afryki. Utracono także rynek zbytu w Rosji, gdzie trwała rewolucja, a Pol-
ska, która odzyskała niepodległość, zaczęła rozwijać własną produkcję taboru 
kolejowego. Pozostałe rynki zbytu zostały przejęte przez zagraniczne zakłady 
lub silną zachodnioniemiecką konkurencję koncernów stalowych, które, tracąc 
po wojnie, podobnie jak zakłady Beuchelta, swoje rynki zbytu, zaczęły być bar-
dziej zainteresowane sprzedażą swoich produktów i konstrukcji na rynku kra-
jowym, kierując się na tereny dotychczas dla nich nieatrakcyjne, a będące tra-
dycyjnym rynkiem zbytu dla zielonogórskich zakładów. Pojawiły się także 
trudności w zaopatrzeniu surowcowym zakładów, które sprowadzały materiał 
głównie z terenów Górnego Śląska. Niekorzystna okazała się także niemiecko-
-polska wojna celna z 1925 r. zmuszająca firmę do zaopatrywania się w żelazo 
i stal w Zagłębiu Ruhry. Ewentualne zamówienia państwowe nie pomagały i nie 
pokrywały możliwości produkcyjnych oddziału wagonów. W latach 1918–1922 

Il. 3. Stalowa konstrukcja Erlöserkiche w całości wykonana w zakładach Beuchelt & Co. w Zie-
lonej Górze, zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
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nie wykonano żadnej konstrukcji kolejowo-mostowej i wybudowano tylko dwa 
100-tonowe mosty drogowe86. W związku z tym oraz ograniczeniem produkcji 
zakład utracił znaczenie i zmniejszono liczebność załogi do 1100 osób87.

Kierujący w tym czasie zakładami P. Henke poszukiwał różnych sposobów 
na wyjście z impasu. W 1924 r. zatrudniono dr. inż. Hermana Fischmana, który 
został dyrektorem produkcji88, a rozwiązaniem trudnej sytuacji miało być zdo-
bycie zleceń na produkcję podwozi i karoserii samochodowych. W związku 
z tym, w tym samym roku, utworzono oddział budowy samochodów (Autobau) 
zajmujący się produkcją i montażem karoserii oraz podwozi autobusowych dla 
firm Büssing89 oraz Mercedes. Początkowo produkowano elementy autobusów 
(m.in. piętrowych, przyczep pasażerskich i furgonetek pocztowych90), a w póź-
niejszych latach także wozy strażackie. W latach 1925–1926 wspólnie z firmą 
Sablating zaczęto produkować pojazdy pod własna marką Sablating-Beuchelt. 
Sablating dostarczał układy napędowe, a pozostała część produkcji odbywała 
się w zakładach Beuchelta. Były to pojazdy o pojemności silnika ok. 1500 cm3 

i mocy 30 KM91, a jednym z najbardziej popularnych samochodów był model 
6/30 PS występujący w dwóch wersjach nadwoziowych, tj. standardowej i ka-

86  MZL, Katalog okolicznościowy, s. 13–16.
87  Z. Bujkiewicz, Krajobraz..., s 263.
88  MZL, Kronika, k. 72.
89  Obecnie MAN.
90  APZG, Beuchelt, sygn. 56. Zob. też: http://wystawy.archiwum.zgora.pl/pojazdy_od_pana_
beuchelta/ 22.02.2018 r.
91  M. Mamet, Zakłady..., s. 316. 

Il. 4. Samochód marki Sablating-Beuchelt, model 6/30PS w wersji standardowej produkowany 
w latach 1925–1926, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Beuchelt, sygn. 52



Beuchelt & Co... 49

briolet92. Budowano także autobusy pasażerskie z maksymalnie 33 miejscami 
siedzącymi i 16 stojącymi oraz przyczepy autobusowe o 20 miejscach siedzą-
cych i 28 stojących93. 

Zmiana profilu produkcyjnego okazała się jednak nietrafiona, gdyż wiązała 
się ze zmianą parku maszynowego oraz ogromnymi kosztami. Zakładom Beu-
chelta ciężko było także konkurować z wielkimi koncernami samochodowymi, 
firmami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi, które zaczęły masowo poja-
wiać się na rynku niemieckim. Spowodowało to zaprzestanie produkcji samo-
chodowej i powrót do dawnego profilu produkcyjnego, związanego z budową 
konstrukcji stalowych, mostów i wagonów kolejowych.

W latach dwudziestych XX w. zakładowi zaczęły sprzyjać niemieckie koleje 
państwowe (Deutsche Reichsbahn), które zamawiały tabor, mosty oraz dworce. 
Zamówienia składały także władze powiatowe i miejskie oraz firmy prywatne 
zainteresowane różnymi konstrukcjami i budownictwem wodnym. Widoczne 
zmiany w polityce państwa polegające na zabezpieczeniu dostaw surowców 
i materiałów, w tym, paliw z terenów zachodnich Niemiec poprawiły sytuację 
zakładów, a zatrudnienie wzrosło do 1500 osób94.

W 1926 r. zakłady obchodziły jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji wyda-
no okolicznościowy katalog reklamowy prezentujący dzieje zakładu oraz wyro-
by ze stali i żelaza. W tym czasie zakłady posiadały już jednak przestarzały park 
maszynowy, a stan zatrudnienia dopiero osiągnął poziom sprzed wybuchu 
Wielkiej Wojny.

W 1928 r. naczelnym dyrektorem został H. Fischemann, który zajął to stano-
wisko po śmierci P. Henke95. Uruchomiono nowe biuro konstrukcyjne, mając 
nadzieje, że firma niedługo dorówna innym wielkim niemieckim firmom. W la-
tach 1922–1929 zakłady Beuchelta wybudowały sześć mostów ruchomych, 
osiem drogowych oraz 30 mostów kolejowych o różnej długości i tonażu96

Następny okres dobrej koniunktury dla zakładów przypadł na czasy nazi-
stowskie, a pierwszym przejawem tego był udział w budowie autostrady Berlin 
– Katowice, gdzie fabryka miała realizować duże zamówienia na mosty i wia-
dukty. Największą ilość zamówień pozyskała od Kierownictwa Budowy Auto-
strady Rzeszy z Berlina (Oberste Bauleitung Reichsautobahnen Berlin) i wybu-
dowała m.in. mosty i wiadukty na obwodnicy Berlina oznaczone numerami 
403, 405, 405A, 110A, 110B, 110D, 31997. Największym przedsięwzięciem 
było wybudowanie mostu autostradowego nad Odrą o długości 204 m na trasie 
Berlin – Szczecin98.

92  APZG, Beuchelt, sygn. 52.
93  APZG, Beuchelt, sygn. 32. Zobacz też: M. Eckert, Dzieje zakładu..., s. 15.
94  Plansza Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., pochodząca z wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Samochody.
95  MZL, Kronika, k. 81.
96  MZL, Katalog reklamowy, k. 17–19.
97  T. Dzwonkowski, Zielona Góra w latach 1914-1945, [w:] Historia Zielonej Góry. Dzieje 
miasta w XIX i XX wieku, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2012, s. 340.
98  Tamże.
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Nie bez wpływu na poprawę sytuacji finansowej zakładów miała militaryza-
cja i przygotowania Niemiec do II wojny światowej. Zakłady przestawiły się 
wówczas na produkcję wojenną. Zmodernizowano przestarzały park maszyno-
wy oraz rozbudowano hale produkcyjne. Ponownie zwiększono zatrudnienie do 
2000 osób99. 

Z początkiem 1935 r. zaczęto rozwijać produkcję pojazdów specjalistycz-
nych na podzespołach dostarczanych przez firmę Daimler-Benz AG. Pierwsze 
z linii montażowych zjechały autobusy piętrowe, stając sie bardzo popularnymi 
pojazdami w ówczesnych Niemczech. W zakładach zaczęto kłaść nacisk na me-
chanizację produkcji i zastosowanie nowych maszyn. W znaczący sposób zin-
tensyfikowano produkcję taboru kolejowego o specjalnym przeznaczeniu, np. 
dziesięcioosiowego wagonu o ładowności 80 t do transportu transformatorów, 
produkowanego dla firmy Siemens-Schuckertwerke100 czy wagonów dźwigo-
wych101. Dzięki temu w zakładach ponownie zwiększono zatrudnienie, które 
w 1936 r. wynosiło 785 osób102. Przedsiębiorstwo zaczęło osiągać równowagę 

99  Zastal 1876-1976..., s. 16.
100  APZG, Beuchelt, sygn. 31 i 1717. Także Stalowe Imperium. Z dziejów firmy Beuchelt & Co., 
pochodząca z wystawy stałej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pt. Wagony.
101  APZG, Beuchelt, sygn. 32 i 38.
102  T. Dzwonkowski, Zielona Góra..., s. 340.

Il. 5. Dziesięcioosiowy wagon o ładowności 80 t do transportu transformatorów produkowany 
dla firmy Siemens-Schuckertwerke, źródło: Katalog okolicznościowy pt. Beuchelt & Co. Grünberg 
in Schlesien 1876–1926, zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
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ekonomiczną, której nie zahamował nawet pożar z sierpnia 1936 r., który znisz-
czył hale do obróbki drewna i tokarnię. Firma bardzo szybko wszystko odbudo-
wała. 

Od 1938 r. zaczęto przyjmować zamówienia na montaż ciężarówek przysto-
sowanych do celów wojskowych różnych marek103 oraz produkcję nadwozi 
i podwozi do tychże pojazdów. Były to wozy transportowe z otwartą przestrzenią 
ładowną lub krytą brezentem. Następnie rozpoczęto produkcję pojazdów o róż-
norodnym przeznaczeniu wojskowym (np. wozy o nadwoziach w wersji stacji 
łączności i szyfrowania104, wozy pomiarowe artylerii105, wozy do transportu pie-
choty czy mobilne punkty dowodzenia). Były to trójosiowe pojazdy z napędem 
na dwie tylne osie. 

Wybuch II wojny światowej przyniósł powołanie części załogi do pełnienia 
służby wojskowej. Jednoczesna intensyfikacja produkcji na cele militarne przy-
niosła brak wykwalifikowanej siły roboczej. W zakładach pracowało coraz wię-
cej robotników przymusowych, których przetrzymywano w dawnym obozie Re-
icharbeitdienst przy ul. Botanicznej (Ochelhermsdorferstrasse). Na początku 

103  Najczęściej były to ciężarówki takich firm jak Daimler-Benz, MAN, Magirus, Henschel.
104  APZG, Beuchelt, sygn. 60.
105  Tamże.

Il. 6. Ciężarówka Mercedes-Benz typu G3a przystosowana do celów wojskowych w malowaniu 
maskującym z przestrzenią ładowną krytą brezentem, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 
Beuchelt, sygn. 60
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1940 r. robotników przeniesiono do nowo wybudowanego obozu zlokalizowa-
nego w niedalekiej odległości od zakładów przy ul. Winogradu (Weinberweg – 
dziś ulica nie istnieje). Nowy obóz otrzymał nazwę Lager Beuchelt. W związku 
z faktem, że przybywało w nim jeńców, został on rozbudowany w 1942 r., kiedy 
zakwaterowano w nim grupę Polaków106.

Od 1939 r. Beuchelt & Co. nawiązał ścisłą współpracę z firmą Dynamit Ak-
tiengesellschaft Bad Sachsa, a trwająca wojna, militaryzacja oraz nowe zdoby-
cze terytorialne III Rzeszy spowodowały poszerzenie możliwości ekspansji pro-
dukcyjnej firmy. W 1939 r. zakłady zaczęły budować w Wielkopolsce przeprawy 
rzeczne, rozbudowywały fabrykę elektrod i maszyn elektrycznych w Fürsten-
walde, narzędziownie w stoczni w Gdańsku oraz hale i instalacje dla Mineralöl-
-Bau G.m.b.H.107 Od 1941 r. zakłady Beuchelta zaczęły budować mosty i prze-
prawy w Rosji, do których należy zaliczyć m.in. most kolejowy w miejscowości 
Jamburg koło Rygi108.

Podczas II wojny światowej zakłady Beuchelta zrealizowały także zamówie-
nia dotyczące budowy kilkunastu hal fabrycznych przy obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu (Konzentrationslager Auschwitz). Wykonywano je na zlecenie róż-
nych firm funkcjonujących przy tym obozie, ale największym zamawiającym był 
koncern chemiczny Syndykatu Przemysłu Farbiarskiego (I.G Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft). Aktualnie brak jest szczegółowych danych, a istniejące szcząt-
kowe informacje nie pozwalają na określenie rodzaju oraz dokładnego przezna-
czenia budowanych obiektów109.

Pod koniec 1943 r. spółka Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiengesell-
schaft w stoczni Seebeck rozpoczęła produkcję nowych okrętów podwodnych 
o długości 76,7 m110, oznaczonych jako U-Boot Typ XXI. Była to jedna z najno-
wocześniejszych konstrukcji, ale ze względu na trwające naloty podjęto decyzję 
o podziale kadłubów na dziewięć sekcji produkcyjnych. Sekcja VII zajmująca 
się budową luków torpedowych oraz VIII produkująca dzioby z wyrzutniami 
torped od 1944 r. zostały przeniesione do zakładów Beuchelta. Luki torpedowe 
produkowane w zielonogórskich zakładach miały 6,8 m długości i wagę 92 t, 
zaś wyrzutnie wagę 110 t111. Z początkiem lipca 1944 r. zakłady zostały dodat-
kowo włączone do programu budowy miniaturowych okrętów podwodnych 
typu „Molch” (Klein U-Boot Molch)112. Z materiałów archiwalnych wynika, że 
firma Beuchelt & Co. podjęła się także budowy promów transportowych z za-
krytymi ładowniami (Marinefährprahm) z terminem realizacji przypadającym 
na czerwiec 1945 r.113

106  T. Dzwonowski, Zielona Góra..., s. 382.
107  Tamże, s. 380.
108  Tamże.
109  M. Mamet, Zakłady..., s. 314.
110  Tamże, s. 382.
111  G. Biszczanik, U-Booty w Grünbergu [Nieznana Zielona Góra], https://www.wzielonej.pl/
informacje/zielona-gora/u-booty-w-grunbergu-nieznana-zielona-gora/ 30.08.2018 r.
112  Tamże.
113  Tamże.
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Wszystkie wyprodukowane w zakładach elementy transportowano do Ciga-
cic specjalnymi ciągnikami, gdzie spławiano je do stoczni Seebeck Aktiengesell-
schaft w Wasermünde114 lub holowano do Głogowa (Glogau), gdzie były na-
stępnie wyposażane w niezbędny sprzęt115 i spławiane do stoczni Oderwerke 
w Szczecinie116. 

W trakcie II wojny światowej zielonogórska fabryka, oprócz elementów łodzi 
podwodnych, produkowała także wagony-cysterny do przewozu paliwa płynne-
go o normalnym rozstawie osi. Cała produkcja na cele wojskowa była objęta 
ścisłą tajemnicą. Wszelka dokumentacja techniczna oraz dotycząca asortymen-
tu nie zachowała się do współczesności. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, 
że elementu kadłubów łodzi podwodnych były produkowane w zakładach117. 

W dniach 11/12 lutego 1945 r. władze Zielonej Góry otrzymały meldunki 
wojskowe z informujące o tym, że w okolicach Nowej Soli (Neusalz an der Oder) 
znajdują się wojska sowieckie. Miasto przygotowywało się do obrony, ponieważ 
zgodnie z niemieckimi planami obronnymi miało być silnym punktem oporu. 

114  M. Mamet, Zakłady..., s. 317. Zobacz też: T. Dzwonkowski, Zielona Góra..., s. 383 oraz 
Zastal 1876-1976..., s. 17.
115  Z. Bujkiewicz, Krajobraz..., s. 264.
116  G. Biszczanik, Niepaństwowa..., s. 416. 
117  APZG, Zastal, sygn. 702.

Il. 7. Elementy kadłubów U-Bootów produkowanych w zielonogórskich zakładach Beuchelta od-
nalezione w 1945 r. na terenie przedsiębiorstwa, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Zaod-
rzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego „Zastal”, sygn. 702
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Jednakże po uzyskaniu tych informacji przerwano przygotowania do odparcia 
sił radzieckich oraz z megafonów nawoływano do ucieczki w stronę Krosna 
Odrzańskiego (Crossen an der Oder) i Gubina (Guben). Władze miejskie oraz 
powiatowe pośpiesznie opuszczały miasto, policja zaczęła palić wszelką posia-
daną dokumentację, a wieczorem 13 lutego 1945 r. odjechał ostatni pociąg 
z miasta118. 

Rano 14 lutego 1945 r. saperzy zaczęli niszczyć i wysadzać strategiczne 
obiekty w mieście, m.in. urządzenia kolejowe, wiadukty koło miasta oraz nisz-
czyć urządzenia w wodociągach, gazowni oraz elektrowni. Obecnych jeszcze 
w Zielonej Górze żołnierzy Wehrmachtu wycofano w głąb miasta, a następnie 
w rejon miejscowości Letnica (Lättnitz).

Do miasta, od strony Nowej Soli, zbliżała się 253. Dywizja Strzelecka (253- 
я стрелковая дивизия) 21. Korpusu Strzeleckiego Armii Czerwonej (21- 
й стрелковый корпус)119. Około godziny 13:00 ze wzgórz koło miejscowości 
Racula (Lawaldau) miał rozpocząć się ostrzał artyleryjski. W kierunku miasta 
wyruszyły pododdziały zwiadu, a główny oddział wkroczył do miasta od strony 
ul. Wrocławskiej (Breslauerstrasse). Grupy żołnierzy Armii Czerwonej zaczęły 
pojawiać się także od strony ul. Kożuchowskiej (Freystädter Chausse). Armia 
Radziecka miała zamiar szturmować miasto, jednak postawa zielonogórskiego 
proboszcza Georga Gottwalda, który nawiązał kontakt z nacierającymi żołnie-
rzami oraz przekazał im informacje, że miasto nie jest w żaden sposób bronio-
ne, spowodowało, że odstąpiono od ataku i niszczenia miasta120. Zajęcie miasta 
przez jednostki Armii Czerwonej zakończyło działalność zakładów Beuchelta. 

Miasto nie było zniszczone, jednak wycofujące się oddziały niemieckie de-
montowały i wywiozły z terenu fabryki większość urządzeń produkcyjnych. 
Ucierpiała także część obiektów zakładowych, a pozostawiony park maszynowy 
nie był zdatny do natychmiastowego uruchomienia, gdyż ważne elementy ukła-
dów były wymontowane i brakowało do nich części zamiennych121. Na powojen-
nych terenach fabrycznych nie było zachowanych żadnych źródeł energii elek-
trycznej122. Wprawdzie w zakładzie odnaleziono jeden transformator, lecz nie 
posiadał on żadnej instalacji, pomimo podłączenia do Miejskiej Elektrowni123. 
Nie było także śladu po elektrowni o mocy 2000 kW. Znajdujące się na terenie 
zakładów hale fabryczne nie posiadały szyb ani okien. 

Na początku października 1945 r. Ministerstwo Przemysłu podjęło decyzję, 
aby po doprowadzeniu do stanu używalności, w budynkach i halach fabrycz-
nych dawnej Fabryki Budowy Mostów i Konstrukcji Żelaznych Beuchelt i Spół-
118  G. Biszczanik, 14 lutego 1945 roku – zajęcie Grünbergu, https://www.wzielonej.pl/informa-
cje/zielona-gora/14-lutego-1945-roku-zajecie-grunbergu-nieznana-zielona-gora/ 30.08.2018 r.
119  Tamże.
120  Tamże.
121  Zastal 1876-1976..., s. 21.
122  „100tny Wagon” – jednodniówka wydana z okazji wyprodukowania setnego wagonu w Za-
odrzańskich Zakładach Budowy mostów i Wagonów w Zielonej Górze, Zielona Góra 1946, APZG, 
Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze (zespół nr 417), sygn. 
702.
123 Tamże, s. 7.
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ka utworzyć zakład, który po części miał zachować przedwojenny profil pro-
dukcyjny, zaprzestając jednak budowy konstrukcji stalowych, a utrzymując 
produkcję wagonów. Nowej firmie nadano nazwę Zaodrzańskie Zakłady Budo-
wy Mostów i Wagonów „WAGMO” w Zielonej Górze (ZZBMiW).
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Grzegorz Biszczanik – Beuchelt & Co. The history of the plant
in the years 1876-1945

Georg Beuchelt’s plant in zielona Góra are still a subject of vivid interest of historians and 
regional researchers as metal industry has never been associated with traditions of Zielona Góra. 
It became a totally new branch in the second half of the 19th  century, which did not prevent G. 
Beuchelt from creating one of Germany’s biggest industrial plants, internationally renowned and 
achieving prizes at many competitions.

Railways, both state owned and private, were among the biggest customers of Beuchelt & Co.   
Freight wagons, pullman passenger cars, wagons for transporting wood or animals, and tankers 
were produced, and later buffet cars, mail cars, cooler cars and wagons with cranes were added. 
The plant started production of electric rail engines, trams and draisines with combustible engi-
nes. Beuchelt products were exported to Russia, Italy, Turkey, Brasil, Togo, Tanganika, and Came-
roon. At the turn of the 19th and 20th centuries Beuchelt plant was competitive with other si-
milar plants in Germany.

On February 1945 Red Army entered Zielona Góra, which ended the operation of the plant. 
At the beginnning of 1945 The Ministry of Industry made a decision to revitalise the plant and 
create a plant that would stick to the pre-war production profile, focusing on the manufacturing 
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of railway cars. The new plant was named Zaodrzańskie Zakłady Budowy Mostów i Wagonów 
„WAGMO” in Zielona Góra.

Słowa kluczowe: Zielona Góra; zakłady Beuchelt; produkcja dla kolei
Key words: Zielona Góra; Beuchelt plant; production for railways





Przemysław Dominas (Wrocław)

Ewolucja kolejowego 
budownictwa mostowego 

na Śląsku w latach 1842–1945
Wstęp

Podstawową przesłanką do podjęcia problemu kolejowego budownictwa 
mostowego na Śląsku, oprócz oryginalności, jest stosunkowo dobry stan zacho-
wania historycznych obiektów mostowych, które w ostatnich latach zastępowa-
ne są nowymi konstrukcjami, często zacierającymi ich oryginalną, historyczną 
formę. 

Badania zmierzające do ustalenia ewolucji kolejowego budownictwa mosto-
wego na Śląsku w latach 1842-1945 miały formę inwentaryzacji terenowej naj-
ważniejszych obiektów mostowych wybranych linii kolejowych, rozpoznanych 
uprzednio w literaturze przedmiotu. Inwentaryzacja, podczas której fotografo-
wano najcenniejsze walory, poddana została analizie jakościowej i ilościowej. 
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wysunąć wnioski, że na Śląsku 
miała miejsce, zależna od wielu czynników, ewolucja w technice wykonania 
obiektów mostowych. Do najważniejszych czynników ją warunkujących należy 
zaliczyć: rozwój światowej myśli inżynieryjnej w budownictwie mostowym na 
danym etapie dziejów, zróżnicowane warunki terenowe w regionie wymagające 
stosowania różnorodnych rozwiązań technicznych, a także zróżnicowaną do-
stępność odpowiedniego budulca. 

Celem autora, obok chęci ukazania bogatych dziejów śląskiego kolejowego 
budownictwa mostowego, jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki był przebieg 
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wspomnianej ewolucji, zarówno pod względem stosowanej techniki budowla-
nej (np. zwiększanie rozpiętości przęseł), jak i zmiany stosowanych technologii 
budowlanych (np. wprowadzenie konstrukcji żelbetowych). 

W artykule przyjęto porządek chronologiczno-problemowy, który najłatwiej 
umożliwia przedstawienie problemu ewolucji omawianego zjawiska.

Jak dotąd nie powstała żadna praca wprost poruszająca to zagadnienie. Po-
wstało natomiast wiele artykułów dotyczących poszczególnych przepraw mo-
stowych lub ich grup, zarówno w okresie przed jak i powojennym. Dobrym 
przykładem jest obszerny artykuł odnoszący się do budowy mostu w Zgorzelcu 
(Görlitz) opublikowany w „Zeitschrift für Bauwesen” w 1855 r.1 czy artykuł 
L. Budycha dotyczący mostów kolejowych kolei Świdnica (Schweidnitz) – Jedli-
na Zdrój (Bad Charlottenbrunn)2. Podstawowe informacje dotyczące parame-
trów technicznych omawianych mostów pochodzą z Kart ewidencyjnych mostów, 
wiaduktów i tuneli, wykonanych przez DOKP Wrocław w latach piećdziesiątych 
XX w. w oparciu o dokumentację niemiecką. Budowa niektórych obiektów mo-
stowych była poruszana także w bogatej literaturze dotyczącej dziejów kolejnic-
twa na Śląsku. Najważniejsze artykuły, jak również literatura zawierająca pro-
blematykę budowy mostów na Śląsku, zostały przytoczone w tekście oraz 
w spisie literatury. 

Budownictwo mostowe przed powstaniem kolei

Tradycyjnym sposobem budowy obiektów mostowych już od starożytności 
były mosty kamienne sklepione. Udoskonalone przez Rzymian półkoliste skle-
pienia były sprawdzone, a także sprawiały, że obiekty te nawet przez kilkaset lat 
doskonale pełniły swoją funkcję. Przykładem może być istniejący do dzisiaj 
rzymski most nad rzeką Tag z miejscowości Alcántara z 104 r., wzniesiony na 
cześć cesarza Trajana, który uzyskał 194 m długości podzielonych na sześć 
przęseł. W mniejszym stopniu do budowy mostów stosowano także drewniane 
kratownice, których rozwinięcie nastąpiło w kolejnych epokach. 

W średniowieczu mosty miały nieco mniejszą rozpiętość przęseł, jak np. 
wzniesiony w 1136 r. most nad Dunajem w Ratyzbonie, który uzyskał 15 przę-
seł o maksymalnej rozpiętości 16,7 m. Zdarzały się jednak także bardzo śmiałe 
realizacje, jak zbudowany w XIV w. we Włoszech most nad Addą w Trezzo 
o rozpiętości przęsła 72,3 m w świetle i strzałce 20,7 m3. 

Pod koniec średniowiecza i w czasach nowożytnych, z uwagi na rozbudowę 
kanałów i dróg lądowych, coraz częściej przęsła mostów wykonywano również 
w formie drewnianych kratownic. Ich projektowanie wynikało z przekonania, że 
mosty kamienne sklepione są kosztowne i czasochłonne. Ponadto budowniczowie 

1  Henz, Der Bau des Neisse–Viaducts bei Görlitz in der Niederschlesich-Märkischen Eisenbahn, 
„Zeitschrift für Bauwesen” 1855, nr 5, s. 281–344.
2  Zabytki przemysłu i techniki w Polsce, red. J. Biliszczuk, S. Januszewski, Wrocław 2000, 
s. 49–54.
3  J. Szczygieł, Wiadomości ogólne o mostach, Warszawa 1955, s. 32–34.
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dostrzegli, że materiał przęsła zgromadzony wokół osi obojętnej nie odgrywał 
większej roli w przenoszeniu obciążeń z przęsła na podpory. Dobrym przykła-
dem tego jest konstrukcja drewnianej kratownicy zaprojektowana w XVI w. 
przez znanego architekta Andreę Palladio, który wykorzystał trójkątną geome-
trię kratownicy. Drewniane przęsła kratownicowe budowano jednak rzadziej 
i uzyskiwały głównie niewielkie rozpiętości. 

Rozwój podstaw statyki i badań nad wytrzymałością materiałów rozpoczął 
się dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Istotne badania nad obliczeniem staty-
ki kratownic przeprowadził w 1678 r. Robert Hooke. Sformułował on prawo 
o proporcjonalności odkształceń w stosunku do obciążeń w prętach spręży-
stych, zarówno rozciąganych, jak i ściskanych. Natomiast w 1757 r. Leonhard 
Euler wypracował wzór na wyboczenie sprężyste prętów ściskanych. W 1776 r. 
francuski fizyk Charles Coulomb określił warunki sił wewnętrznych i zewnętrz-
nych kratownicy4. Powyższe doświadczenia często dawały podstawy budowni-
czym drewnianych kratownic w XIX w. 

Bardzo popularnym i uznanym przęsłem drewnianym w XIX-wiecznym bu-
downictwie drogowym i kolejowym były konstrukcje projektu znanego amery-
kańskiego architekta i budowniczego mostów Ithiela Towna, opatentowane 
w 1820 r. Zbudowane były z dwóch warstw desek w postaci kraty równobocznej 
i wielokrotnej gęstej5 (il. 1). Kilka dekad później w całej Europie ich formę za-
pożyczali inżynierowie w budowie stalowych mostów kolejowych. 

W zgodnej opinii ówczesnych specjalistów za idealną została uznana kratow-
nica zaprojektowana w 1830 r. przez amerykańskiego inżyniera wojskowego Ste-
phena Harrimana Longa (choć w rzeczywistości Long nie odróżniał prętów ści-
skanych od rozciąganych). Jego drewniane kratownice skonstruowane „na 
wyczucie” zawierały prostokątne pola z podwójnym krzyżulcem każde (il. 1).

W połowie XIX w. bardzo dużą popularnością również w Stanach Zjedno-
czonych cieszyły się drewniane konstrukcje amerykańskiego architekta Willia-
ma Howe’a opatentowane w 1840 r. W tych klasycznych przęsłach belkowych 
krzyżulce miały działać głównie na ściskanie, a słupki na rozciąganie, dzięki 
czemu przęsła te mogły przenosić rozpiętości nawet do 85 m (il. 1). Przeciwnie 
do kratownicy Howe’a skonstruowana była kratownica Pratta, opatentowana 
w 1844 r. przez amerykańskich inżynierów Thomasa i (jego ojca) Caleba Pratta. 
W kratownicy Pratta (odwrotnie niż u Howe’a) krzyżulce nachylone są ku środ-
kowi (il. 1). Konstrukcja stosowana do początku XX w. przenosiła rozpiętości 
do 76 m. 

Rozwój przemysłu oraz kolei żelaznych w XIX w. przyspieszył prace nad 
wprowadzaniem nowych technologii w dziedzinie projektowania i budowy mo-
stów. Pierwsze żelazne mosty z przęsłami belkowymi zaczęto budować w latach 
czterdziestych XIX w. i wzorowano je na drewnianych formach kratownic stoso-
wanych w Stanach Zjednoczonych przez Longa, Howe’a czy Towna. 

4  Tamże, s. 32–34.
5  P. Dominas, Dzieje kolei doliny Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica – Jedlina Zdrój, Świd-
nica 2010, s. 7–8.
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Początkowo drogowe mosty żelazne wykonywano z żeliwa, lecz szybko za-
stąpiono je konstrukcjami ze stali zgrzewnej (spawalnej). Jedne z pierwszych 
dużych przęseł stalowych wzorowanych na dźwigarach Towna zbudowano nad 
Wisłą w Tczewie (Dirschau) w latach 1845–1857 podczas budowy Kolei 
Wschodniej (Preußische Ostbahn). 

Pomiędzy licznymi systemami kratownicowymi powstałymi w pierwszej poło-
wie XIX w. bardzo popularny był stosowany od 1845 r. układ kratowy pojedyn-
czy, zaprojektowany przez inż. Nevilla, udoskonalony i opatentowany w 1848 r. 
przez brytyjskiego inżyniera Jamesa Warrena (il. 1). Nevill zastosował w swojej 
kratownicy krzyżulce w formie trójkątów równobocznych, natomiast Warren 
w formie trójkątów równoramiennych. Kratownica Warrena była prostym, kla-
sycznym rozwiązaniem, a za sprawą swojej prostoty znajdowała zastosowanie 
przez wiele dekad; używana jest w wielu mostach do współczesności. 

W pierwszej połowie XIX w. oprócz dźwigarów prostych o pasach równole-
głych, powstało wiele dźwigarów o pasach krzywoliniowych. Przykładem może 
być opatentowane w 1835 r. przęsło soczewkowe typu Pauli (Pauliträger) (il. 1), 
od nazwiska jego twórcy niemieckiego inżyniera Friedricha von Pauli. W dźwi-
garach tych kształt pasów został tak dobrany, że największe siły osiowe we 
wszystkich prętach są jednakowe. 

Niezmiernie doniosłym rozwiązaniem w dziedzinie mostów kolejowych w la-
tach sześćdziesiątych XIX w. było wynalezienie nowatorskiego sposobu łączenia 
przęseł przez Heinricha Gerbera, który był uczniem Friedricha Pauli. Gerber 
chcąc udoskonalić wieloprzęsłowe ustroje ciągłe, spoczywające dotąd na wielu 
filarach, zaproponował przęsła podwieszane na wystającym przęśle zakończo-
nym wspornikiem. Rozwiązanie to nie tylko wydłużało rozpiętość przęseł, lecz 
również sprawiało, że w razie osiadania filaru most nie tracił nośności. Przęsło 
nadwieszone mogło być wsparte na wsporniku z obu stron lub tylko z jednej, 
natomiast z drugiej spoczywając tradycyjnie na podporze. Podwieszenie przęsła 
na wsporniku metodą Gerbera następowało za pomocą walcowych przegubów, 
umożliwiających poruszanie się obu łączonych elementów. Mosty wspornikowe 
systemu Gerbera, opatentowane w 1866 r., duży rozgłos uzyskały dopiero na 
wystawie w Wiedniu w 1873 r., a szczególnie popularne stały się dopiero w po-
czątkach XX w.6 Również na Śląsku w kilku przypadkach znalazły zastosowanie. 

Pomiędzy wszystkimi wymienionymi postaciami szczególnie ważną, z punk-
tu widzenia wkładu w dziedzinie nauk teoretycznych w inżynierii mostowej, ale 
i bezpośrednio w budownictwo mostowe na Śląsku, był berliński inżynier Jo-
han Wilhelm Schwedler. Od 1858 r. był zatrudniony w nadzorującym budowę 
kolei w Prusach Biurze Technicznym (Technischebüro) Ministerstwa Handlu 
(Handelsministerium) w Berlinie i odpowiadał za budowę m.in. mostów na ko-
lejach pruskich. Podczas swojej służby, aż do śmierci w latach dziewięćdziesią-
tych XIX w., współtworzył lub zatwierdzał niemal wszystkie ważniejsze projekty 

6  H. Hilz, Heinrich Gerber Bauingenieur, Wissenschaftler und Unternehmer, „Eisenbrückenbau 
und Unternehmertätigkeit in Süddeutschland”, Stuttgart 1993, s. 113–117.
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mostowe powstające na kolejach pruskich7. Schwedler w połowie XIX w. opra-
cował teorię nośności przęseł systemu kratownicowego. Wprowadził pojęcie 
momentu zginającego M i siły poprzecznej V do przęseł kratownicowych i wy-
kazał związek pomiędzy nimi. Dowiódł również, że przekrój poprzeczny, w któ-
rym moment zginający osiąga maksimum, jest przekrojem, w którym siła po-
przeczna zmienia znak. Charakterystyczną cechą przęsła kratownicowego 
Schwedlera było skierowanie sił konstrukcyjnych na pas paraboliczny skiero-
wany ku górze (il. 1)8. W dźwigarze Schwedlera wszystkie krzyżulce mogą być 
tylko rozciągane9. 

Udoskonalenia w zakresie kolejowego budownictwa mostowego nie byłyby 
możliwe gdyby nie rozwój technologii wspomagających budowę mostów, np. 
metalurgii. Pierwsze żelazne mosty kolejowe budowano z żelaza zgrzewnego 
(spawalnego), produkowanego w wywodzących się z Anglii (1784 r.) piecach 
pudlarskich. Ważne udoskonalenia wiązały się ze zmianą sposobu przetapiania 
surówki przez Bessemera (1855 r.), a także Thomasa (1878 r.). Epokowym do-
konaniem okazało się wynalezienie pieca Siemensa-Martina (martenowskiego) 
w 1864 r., które umożliwiło masową produkcję stali zlewnej10. Jednak pomimo 
wynalezienia pieca martenowskiego, do końca XIX w. większość mostów na 
omawianym terenie wykonywano wciąż z tańszego żelaza zgrzewnego. 

7  M. Trautz, Eiserne Brücken im 19. Jahrhundert in Deutschland, Düsseldorf 1991, s. 43–44.
8  P. Dominas, Dzieje kolei doliny Bystrzycy..., s. 7–13.
9  A. Niemierko, Rzecz o kratownicach, Warszawa 1987, s. 22–47; J. Szczygieł, Wiadomości..., 
s. 23–63. 
10  J. Szczygieł, Wiadomości…, s. 47.

Il. 1. Schematy podstawowych rodzajów kratownic, na których wzorowali się budowniczowie linii 
kolejowych na Śląsku w latach 1842–1945
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Inną doniosłą zmianą było wynalezienie i udoskonalenie technologii łącze-
nia żelaza i betonu. Doświadczenia nad technologią żelbetową prowadzono już 
w latach sześćdziesiątych XIX w., a pierwsze konstrukcje żelbetowe wykonał 
francuski ogrodnik Monier, który w latach 1867–1873 uzyskał wiele patentów 
na żelbetowe kadzie, zbiorniki, rury i mosty. Jego pierwszy żelbetowy obiekt 
mostowy pokazano dopiero na wystawie w Bremie w 1890 r.11 Jednak za pio-
niera mostowych konstrukcji żelbetowych uważany jest francuski inżynier 
François Hennebique12.

Stosowanie technologii żelbetowych na omawianym terenie wiąże się z oso-
bą Matthiasa Koenena, który w Niemczech uważany jest za ojca technologii 
żelbetowych. Koenen w listopadzie 1886 r. opublikował artykuł na temat meto-
dy pomiarów ugięcia zbrojonej płyty żelbetowej oraz jej empirycznego zastoso-
wania13. Od początku XX w. rozpoczyna się stosowanie konstrukcji żelbeto-
wych, które w okresie międzywojennym zaczną odgrywać rolę dominującą 
w budowie kolejowych obiektów mostowych. 

Kolejowe budownictwo mostowe Śląska w latach czterdziestych XIX w.

Lata czterdzieste XIX w. to moment kiedy budowniczowie na Śląsku stanęli 
w obliczu wyzwań związanych z pojawieniem się nowego środka transportu, 
jakim była kolej. Brak doświadczeń w budowaniu mostów kolejowych powodo-
wał, że początkowo na Śląsk przybywali inżynierowie doświadczeni przy budo-
wie kolei w innych częściach Europy14, którzy przeszczepiali i dostosowywali 
swoje kompetencje do nowych warunków. Sięgano zatem do różnych metod 
budowlanych, pochodzących głównie z Anglii, Stanów Zjednoczonych czy z, bę-
dącego poligonem doświadczalnym, regionu Alp. W tym czasie na Śląsku pod-
czas budowy mostów na ogół realizowano tradycyjne formy kamienne sklepio-
ne lub w budowlach drewnianych czerpano z wzorców amerykańskich, adaptując 
je do istniejących warunków. Dobrym przykładem było stosowanie mostów 
drewnianych, których przęsła bazowały na kratownicach Towna i Longa.

Wiadomo, że podczas budowy pierwszej linii kolejowej na Śląsku na odcin-
ku Wrocław (Breslau) – Opole Zachodnie (Oppeln), Towarzystwo Kolei Górno-
śląskiej (Oberschlesische Eisenbahn Gesellschaft, OSE) wzniosło aż 44 mosty 
drewniane i 16 kamiennych sklepionych. Przewaga mostów drewnianych po-
dyktowana była względami ekonomicznymi i wynikała ze skromnych zasobów 

11  Tamże, s. 51–52.
12  J. Conzett i in, Schweizer Bahnbrücken, Architektur- und Technikgeschichte der Eisenbahnen 
in der Schweiz, Bd. 5, Zürich 2013, s. 26–27.
13  M. Koenen, Für die berechnung der Stärke der Monierischen Cementplatten, „Centralblatt der 
Bauverwaltung” 1886, nr 47, s. 462.
14  Korzystanie z budowniczych doświadczonych przy budowie kolei w innych regionach było 
na Śląsku powszechne. Przykładowo OSE zatrudniło radcę Rosenbauma, doświadczonego przy 
budowie kolei w Niemczech oraz prawdopodobnie w Anglii. Podobnie BFE od 1841 r. sprowa-
dziło do budowy inżyniera Cochiusa, doświadczonego przy budowie kolei Berlińsko-Anhalckiej. 
Wrocławskie dworce kolejowe, red. M. Zwierz, Wrocław 2006, s. 262; H. Freymark, Die Entste-
hung des schlesisches Eisenbahnnetzes, Breslau 1942, s. 57. 
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w pobliskiej okolicy stosownego budulca kamiennego. Tymczasem pomiędzy 
Opolem i Mysłowicami (Myslowitz) wybudowano aż 104 obiekty mostowe, po-
między którymi siedem obiektów było dużych. Przykładowo Odrę oraz jej teren 
zalewowy w pobliżu Opola pokonano dwoma mostami stalowymi i trzema 
drewnianymi, które łącznie uzyskały 33 przęsła i 407 m długości15. Cechą cha-
rakterystyczną budowanych mostów była niewielka średnia długość pojedyn-
czych przęseł, która w powyższym przypadku nie przekraczała 13 m (względem 
kolejnych dekad była to wartość niewielka). Sytuacja taka wymagała budowy 
wielu kosztownych filarów, częściowo osadzanych w nurcie rzecznym. 

Wybudowany w 1844 r. most na Odrze w Opolu uzyskał 12 przęseł spoczy-
wających na ceglanych podporach. Przęsła o długości ok. 14 m każde, wykona-
no w formie lekkiej konstrukcji zastrzałowej; ich górna część była drewniana, 
natomiast słupki i ściągi były stalowe. W tej formie most funkcjonował do 1866 r., 
kiedy przęsła stalowe zastąpiono stalowymi blachownicami. Każda z blachownic 
w formie belki ciągłej miała 44,25 m i spoczywała na dawnych podporach, za-
stępując trzy dotychczasowe przęsła. Zburzenie dwóch filarów nurtowych i bu-
dowa 40 m długości kratownicowego przęsła nurtowego nastąpiło dopiero w la-
tach 1897–189816. 

Podobnie wyglądała sytuacja na granicznym moście na Przemszy w Mysło-
wicach, gdzie pokonywana przestrzeń doliny rzecznej wynosiła ok. 60 m. Choć 
nie wiadomo do końca jakiego rodzaju przęsła zastosowano pierwotnie na Prze-
mszy, można stwierdzić że most wybudowano jako trzyprzęsłowy, tak więc każ-
de z nich uzyskało ok. 20 m długości17. W drodze analogii można przyjąć, że już 
podczas budowy linii w latach czterdziestych XIX w. zastosowano trzy drewnia-
ne kratownice. Bez względu na to jaki rodzaj przęseł zastosowano, rozwiązanie 
takie wymagało budowy dwóch kosztownych filarów nurtowych. Dla porówna-
nia można wskazać, że już trzy dekady później tego rodzaju przeszkody, dzięki 
rozwojowi technologii metalurgicznych i upowszechnieniu mostów stalowych, 
pokonywano jednym przęsłem kratownicowym. 

Podobne rozwiązania, gdzie długość przęseł nie przekraczała 20 m, były 
dość powszechne w początkach budowy kolei na Śląsku. Wskazują na to choć-
by mosty budowane na Kolei Wilhelma (Wilhelmsbahn, WB) pomiędzy Koźlem 
(Cosel) i Bohuminem (1846/1848), które w większości dużych przepraw uzy-
skiwały ok. 10 m długości. Przykładowo most nad Odrą w Raciborzu (Ratibor, 
il. 2) o długości ok. 85 m pokonano aż ośmioma przęsłami, z których każde 
uzyskało zaledwie 10,5 m. Najdłuższy na wymienionej kolei most przez Odrę 

15  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Opole-Wrocław 1992, s. 23.
16  M. Rolloff, Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die Oder bei Oppeln, „Die Bautech-
nik“ 1928, nr 6, s. 771–793.
17  Trzyprzęsłową formę mostu potwierdza relacja z wojny austriacko-pruskiej (1866 r.), kiedy 
wysadzono przyczółek, niszcząc przy tym jedno przęsło. Dokonana wówczas rekonstrukcja wyko-
nana została w formie trzech stalowych kratownic o konstrukcji belkowej, po których jazda oby-
wała się górą. W takiej formie most utrwalono na ilustracji z początku XX w. A.O. Klaussmann, 
Oberschlesien vor 55 Jahren, Kattowitz 1912, s. 123–124. 



66 Przemysław Dominas

w Chałupkach (Annaberg, ok. 220 m) liczył 13 przęseł o długości zaledwie 
16,8 m w świetle18. 

Podczas budowy Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej (Niederschlesisch-Märkische 
Eisenbahn, NME) pomiędzy Wrocławiem i Frankfurtem nad Odrą (Frankfurt 
an der Oder) wraz z odgałęzieniem Węgliniec (Kohlfurt) – Zgorzelec, ukończo-
nej w 1847 r., wybudowano ok. 1000 obiektów mostowych. Większość stano-
wiły niewielkie przepusty, które budowano na ogół jako kamienne sklepione, 
natomiast średniej wielkości mosty wyposażano w drewniane przęsła wsparte 
na kamiennych podporach. Duże mosty wybudowano jako kamienne sklepione. 
Na omawianym terenie do dużych obiektów zaliczyć należy most na Bobrze 
w Bolesławcu (Bunzlau, 489 m), most na Kwisie koło Zebrzydowej (Siegersdorf, 
130 m), nad Jędrzychowickim Potokiem koło Jędrzychowic (Hennersdorf, 150 m) 
oraz na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu (480 m)19.

Południowo-zachodnia część omawianego regionu dysponowała większą ilo-
ścią kamieniołomów stanowiących dobry i łatwo dostępny surowiec do budowy 
mostów, dlatego największe i najmniejsze obiekty mostowe budowano jako ka-
mienne sklepione. Podczas budowy omawianej kolei w mniejszym stopniu sto-
sowano także przęsła stalowe. Przyjmuje się, że w 1846 r. w Gubinie (Guben) 
nad Nysą Łużycką wybudowano pierwszy stalowy most kratownicowy w Niem-
czech, którego przęsła o rozpiętości zaledwie 10 m wzorowano na konstrukcji 
amerykańskiego inżyniera Towna20. 

Rozpatrując budowę mostów kamiennych sklepionych nie sposób pominąć 
dwóch największych mostów ówczesnej epoki na Śląsku, wybudowanych w Bo-

18  D. Keller i in., Koleją z Katowic do Raciborza, Rybnik 2013, s. 28.
19  Wrocławskie dworce..., s. 39.
20  M. Trautz, Eiserne Brücken im 19. Jahrhundert in Deutschland, Düsseldorf 1991, s. 61.

Il. 2. Wybudowany około 1846 r. most kolejowy nad Odrą w Raciborzu o długości około 85 m 
charakteryzował się stosunkowo krótkimi ośmioma przęsłami o długości 10,5 m każde
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lesławcu i Zgorzelcu. Oprócz ich wielkości warto zwrócić uwagę na rozplano-
wanie poszczególnych przęseł, które podzielono na różnej długości sekcje.

Most w Bolesławcu (489 m) podzielono na sześć sekcji, z których, postępując 
od wschodu na zachód, pierwsza pięcioprzęsłowa uzyskała 50,3 m długości. 
Druga, dwuprzęsłowa nad obecną drogą i strumieniem Młynówki, mierzy 42,7 m. 
Kolejne dwie dziesięcioprzęsłowe sekcje uzyskały po 131,9 m długości każda. 
Sekcja nurtowa nad Bobrem dysponuje pięcioma przęsłami o długości 89,2 m. 
Ostatnia trzyprzęsłowa sekcja mierzy 34 m. Pomiędzy 35 przęsłami dwa naj-
dłuższe znalazły się nad nurtem Młynówki, mierząc zaledwie 21,53 m. Wszyst-
kie inne uzyskały najwyżej kilkanaście metrów długości. Długość przęseł nale-
ży zatem uznać za stosunkowo niewielką.

Most w Zgorzelcu (480 m) podzielono również na sześć sekcji, pomiędzy któ-
rymi, podążając od wschodu na zachód, trzy pierwsze sześcioprzęsłowe uzyskały 
po 71,1 m długości każda. Kolejna pięcioprzęsłowa sekcja uzyskała 78,74 m 
długości. Następna była trzyprzęsłowa sekcja o długości 69,78 m. Sekcja nurto-
wa nad Nysą Łużycką, dysponująca trzema przęsłami, uzyskała 78,71 m długo-
ści. Ponadto po obu stronach most wyposażono w masywne przyczółki o łącznej 
długości 39,77 m, z których wschodni dysponował dodatkowym przesklepio-
nym przęsłem. Dysponujący 31 przęsłami most zgorzelecki trzy najdłuższe 
przęsła uzyskał nad nurtem Nysy Łużyckiej o długości 26,23 m każde. Jednak 
aż trzy sekcje zalewowe dysponują 18 przęsłami o długości zaledwie 11,85 m. 

Cechą charakterystyczną poszczególnych przęseł dwóch powyższych mostów 
jest fakt, iż były stosunkowo krótkie. Ich półkoliste sklepienia i masywne filary, 
jak również literatura przedmiotu wskazują, iż wybudowane były bez przepro-
wadzenia szczegółowych obliczeń nośności poszczególnych przęseł (w ich dzi-
siejszym rozumieniu). Oczywiście, zdawano sobie sprawę ze statyki obiektu, 
czego dowodem jest podział obiektu na poszczególne sekcje, co miało na celu, 
w razie uszkodzenia jednego przęsła, uniknięcie utraty nośności całego mostu. 
Kontrolowano również nacisk filarów na grunt, który przykładowo w przypad-
ku czwartego filara mostu zgorzeleckiego wynosił ponad 200 t. Wyraźne prze-
wymiarowanie powyższych mostów gwarantowało przyjmowanie najcięższych 
możliwych składów kolejowych w odległej przyszłości. 

Ważnym czynnikiem przy budowie kosztownych kamiennych obiektów skle-
pionych była łatwa dostępność budulca. Wiadomo, że granit do budowy mostu 
zgorzeleckiego sprowadzano z kamieniołomu w Königshain koło Görlitz, poło-
żonego w odległości 12 km, natomiast piaskowiec do budowy mostu w Bole-
sławcu dostarczono z oddalonej zaledwie kilka kilometrów od placu budowy 
wsi Dobra (Dobrau)21. 

Dostępność budulca była jednym z podstawowych kryteriów wpływających 
na wybór rodzaju i konstrukcji mostów. Trudniejsza dostępność odpowiedniego 
budulca kamiennego na terenie Górnego i w północnej części Dolnego Śląska 

21  Henz, Der Bau des Neisse–Viaducts bei Görlitz in der Niederschlesich-Märkischen Eisen-
bahn, „Zeitschrift für Bauwesen” 1855, nr 5, s. 281–344; L. Budych, M. Jerczyński, Wielkie 
kamienne mosty kolejowe na Śląsku, „Świat Kolei” 2002, nr 1, s. 10–15.
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powodowała, że stosunkowo duża liczba obiektów mostowych powstała jako 
ceglane lub drewniane. Pomijając kwestie wysokich kosztów, rzadsze stosowa-
nie mostów stalowych w początkach budowy nie wynikało jedynie z braku do-
świadczeń w tej materii, lecz także z powodu braku wyspecjalizowanych fabryk, 
mogących w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość przęseł, czego dowodzi 
sprowadzanie wyrobów stalowych z hut np. angielskich22. 

Przez cały omawiany okres budownictwa kolejowego na Śląsku, w miejscach 
gdzie istniał deficyt kamienia sięgano po budulec ceglany. Budowano zarówno 
ceglane podpory ze stalowymi przęsłami, jak i ceglane obiekty sklepione. Za 
przykład w omawianej dekadzie mogą posłużyć mosty w Żaganiu wybudowane 
przez Dolnośląską Kolej Boczną (Niederschlesische Zweigbahn Gesellschaft, 

22  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat..., s. 35.

Il. 3. Most kolejowy w Zgorzelcu powstały w latach 1844–1847 jako jeden z największych obiek-
tów kamiennych sklepionych stanowił jedno z najtrudniejszych wyzwań budowlanych w dziejach 
kolejowego budownictwa mostowego na Śląsku 

Il. 4. Ceglany most sklepiony nad Bobrem w Żaganiu o długości 191,15 m powstały w latach 
1845–1846 stanowi największy tego typu obiekt na Śląsku
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1846 r.) na Bobrze i na Czernej. Przykładowo most na Bobrze o długości 
191,15 m uzyskał 20 przęseł podzielonych mniejszymi filarami na 10 sekcji. 
Charakterystyczną cechą mostu są masywne filary z wydatnymi izbicami oraz 
krótkie przęsła osiągające 7,9 m rozpiętości w świetle. Most nad Bobrem w Ża-
ganiu (Sagan) jest największą ceglaną przeprawą kolejową na Śląsku.

Pod względem stosowanego budulca, uwzględniając liczne dolnośląskie 
obiekty kamienne na NME oraz z uwagi na fakt, że większość obiektów stano-
wiły niewielkie kamienne przepusty, można stwierdzić, że najwięcej budowano 
obiektów kamiennych sklepionych. Pod względem ilości, drugie w kolejności 
były przeprawy drewniane na murowanych podporach, natomiast w mniejszo-
ści były mosty ceglane i stalowe. Również na Górnym Śląsku przewagę stanowi-
ły obiekty kamienne, np. na WB jeszcze w kolejnej dekadzie podstawowym bu-
dulcem obiektów mostowych był piaskowiec23. 

Z punktu widzenia stosowanych przęseł, bez względu na to czy były one 
drewniane czy stalowe, ich długość należy uznać za ograniczoną, osiągającą ok. 
20 m. Niewiele dłuższe były przęsła kamienne sklepione, które na tym etapie na 
ogół uzyskiwały bezpieczną formę półkolistą. Fakt ten dowodzi, że myśl inżynie-
ryjna w latach czterdziestych XIX w. w kolejowym budownictwie mostowym była 
zjawiskiem nowym, wymagającym szerszego rozpoznania. Tezę o słabo zaawan-
sowanych doświadczeniach przy budowie mostów kolejowych potwierdza litera-
tura przedmiotu, która jest zgodna, co do faktu, że obiekty mostowe tego okresu 
budowano bez szczegółowych obliczeń inżynieryjnych ich nośności24. 

Systemy kratownicowe na Śląsku wzorowane na dźwigarach Towna 
w latach pięćdziesiątych XIX w.

W pierwszym inauguracyjnym numerze „Zeitschrift für Bauwesen” z 1851 r. 
Wilhelm Schwedler omówił teoretyczne reguły obliczania nośności w mostach 
belkowych. Pomiędzy licznymi kratownicami, szczegółowo przedstawił rolę po-
szczególnych elementów w systemie kratownic Howeya, Nevilla oraz Towna25. 
Na ówczesnym etapie artykuł ten, a także kolejne, stanowiły podwaliny umożli-
wiające w kolejnych latach rozwój myśli inżynieryjnej oraz swobodne stosowa-
nie oraz adaptowanie nowych konstrukcji także na Śląsku.

W budownictwie mostowym Śląska w latach pięćdziesiątych XIX w. pojawił 
się nowy typ mostów, wyposażonych w przęsła stalowe, których dźwigary wzo-
rowano na kracie wielokrotnej gęstej Ihtiela Towna. Tego typu konstrukcje sto-
sowane w krajach zachodnich powszechnie stosowano także w Prusach, można 
nawet mówić o swoistej modzie na przęsła posttownowskie zarówno w tej, jak 
i w kolejnej dekadzie. 

23  D. Keller i in., Koleją..., s. 38.
24  J. Szczygieł, Wiadomości..., s. 44–46.
25  J.W. Schwedler, Theorie der Brückenbalkensysteme, „Zeitschrift für Bauwesen” 1851, nr 1, 
s. 265–278.
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Budowa mostów o kracie wielokrotnej gęstej zapoczątkowana została w Ir-
landii (Royal-Channel-Bridge w Dublinie), natomiast na terenie ówczesnych 
Prus po raz pierwszy przęsła te zastosował inż. Henz w Gubinie na Nysie Łu-
życkiej (1846) podczas budowy NME, natomiast w dużej skali radca Lentzte, 
budując słynny most nad Wisłą w Tczewie na Kolei Wschodniej26. 

Na terenie Śląska przęsła o kracie wielokrotnej gęstej w dużych przeprawach 
mostowych zastosowano trzykrotnie. Osobliwość tego typu konstrukcji na Ślą-
sku dodatkowo polegała na wybudowaniu ich w przeprawach, którym przypisy-
wano ważne funkcje militarne. 

Przypomnieć można, że początkowo doktryna wojskowa w Prusach była 
przeciwna doprowadzaniu kolei w pobliże twierdz, w obawie przed ofensyw-
nym wykorzystaniem jej przez wroga. Na Śląsku dotyczyło to licznych twierdz 
rozmieszczonych wzdłuż granicy z Austrią, jak choćby w Głogowie (Glogau), 
Świdnicy, Nysie (Neisse) czy Koźlu. Twierdze w Koźlu i Świdnicy stały się nawet 
bezpośrednim powodem ominięcia przez kolej wymienionych miejscowości. 
W pierwszym przypadku stację zlokalizowano w sąsiedniej wsi Kędzierzyn 
(Kandrzin), natomiast w drugim, zamiast do miasta, pierwotnie kolej poprowa-
dzono do sąsiedniej Jaworzyny Śląskiej (Königszelt) i dopiero rozważano jak roz-
lokować ją w pobliżu świdnickiej twierdzy27. W przypadku Świdnicy w 1844 r. 
rozwiązaniem okazał się prowizoryczny drewniany dworzec, umieszczony na 
przedpolu miasta, który miał być wysadzony na wypadek najazdu wroga. Pro-
blem jednak pogłębił się kiedy Kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzicka 
(Breslau–Schweidnitz–Freiburger Eisenbahngesellschaft, BSFE) podjęła stara-
nia o rozbudowę kolei z Jaworzyny przez Świdnicę (teren twierdzy) w kierunku 
Dzierżoniowa (Reichenbach im Eulengebirge), na którą koncesję uzyskała 
w 1852 r. Po długich pertraktacjach z władzami wojskowymi rozwiązaniem 
okazały się dwa sztucznie wyniesione ponad poziom terenu wiadukty, ulokowa-
ne na przedpolu miasta w obrębie twierdzy. Ich stosunkowo lekka konstrukcja 
bazowała na założeniu, iż w razie ataku nastąpi łatwe zniszczenie obiektu, od-
cinające wrogowi przejazd drogą kolejową. Wiadukty miały być nie tylko łatwe 
do wysadzenia, lecz także łatwe w rekonstrukcji po ewentualnym ukończeniu 
działań wojennych. Podczas pertraktacji BSFE w sprawie budowy kolei do 
Dzierżoniowa zarząd świdnickiej twierdzy dokładnie określił charakter mostów, 
jakie należało wybudować. Obiekty miały uzyskać 34 i 20 przęseł o długości 
ok. 15 metrów (50 stóp pruskich28) każdy. 

Realizując dźwigary obu obiektów sięgnięto do tzw. układów wielokrotnie 
przesztywnionych, wykonując je w postaci kraty wielokrotnej gęstej, wzorowa-
nych na dźwigarach Towna. Przyczółki i owalne filary wykonano z cegły i będą-
cego w mniejszości kamienia, co dawało im lekkości i obniżało koszty budowy. 

Świdnicki Wiadukt Północny (600 m) uzyskał 34 przęsła o długości 
ok. 17 m każde, wsparte na 35 kamienno-ceglanych podporach. W odległości 

26  M. Trautz, Eiserne..., s. 60.
27  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat..., s. 24–25.
28  1 stopa pruska/reńska = 0,31385 m. 
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ok. 550 metrów na południe od stacji nad Witoszowskim Potokiem wybudowano 
Wiadukt Witoszowski (350 m), wyposażony w 20 przęseł o długości 15,65 m 
każde29. Oba obiekty posiadały blokhauzy obronne. Taktyka obrony zakładała, że 
stacjonujący przy obiekcie żołnierze wysadzą obiekt na wypadek najazdu wroga. 

Dodać należy, że świdnickie wiadukty były sztuczną ingerencją w przestrzeń, 
nie wymagającą podnoszenia torowiska na tak dużą wysokość. Nawet gdyby 
istniała potrzeba wybudowania tak dużych obiektów mostowych, prostym roz-
wiązaniem byłoby wykorzystanie budulca kamiennego z kamieniołomów np. 
w okolicy Strzegomia (Striegau), z których BSFE korzystała realizując w tym 
czasie inne mniejsze mosty kolei podsudeckiej30. 

Świdnickie wiadukty nigdy nie zostały wykorzystane do celów obronnych i po 
zniesieniu statusu twierdzy zostały zastąpione nasypami podczas przebudowy 
linii Świdnica – Dzierżoniów na dwutorową w latach 190131–1906. 

Wiadukty świdnickie były rozwiązaniem osobliwym, zarówno ze względu na 
militarny charakter, jak i długość. Wiadukt północny stanowił najdłuższy stalo-
wy kolejowy obiekt mostowy na całym Śląsku. 

29  A. Scheer, Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich, „Rocznik Świdnicki”, 
1994, s. 40–80.
30  H.J. Kuhnt, Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahngesellschaft: Gründung, Planung, 
Bau, Eröffnung und Anfangsbetrieb der Eisenbahnstrecken Breslau-Königszelt-Freiburg, Königs-
zelt-Schweidnitz und Königszelt-Liegnitz, Altenmedingen 2011, s. 84.
31  A. Scheer, Sto pięćdziesiąt lat kolei w Świdnicy na tle kolei śląskich, cz. II: Lata 1895–1995, 
„Rocznik Świdnicki”, 1995, s. 130.

Il. 5. Wiadukt Północny w obrębie świdnickiej twierdzy (1855 r.) ze względu na funkcje mili-
tarne uzyskał 600 m długości i lekkie, łatwe do wysadzenia przęsła o kracie wielokrotnej gęstej 
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Podobieństwo do świdnickich wiaduktów miały wzniesione w tym czasie 
obiekty nad Odrą w Popowicach (Pöpelwitz) koło Wrocławia (na linii Wrocław 
– Poznań, 1856 r.) oraz nad Odrą (7 przęseł – 190 m) i jej starorzeczem (12 przę-
seł – 454 m) w Głogowie (na linii Leszno – Głogów, 1858 r.). Podobieństwo 
wiązało się zarówno z militarnym charakterem obiektów, wyposażonych w blo-
khauzy obronne oraz zastosowanymi przy nich, powszechnymi w tym czasie 
w kolejowym budownictwie mostowym oraz łatwymi do wysadzenia, przęsłami 
stalowymi o kracie wielokrotnej gęstej32. 

W latach pięćdziesiątych XIX w. pociągi coraz rzadziej kursowały po drew-
nianych przęsłach budowanych w poprzedniej epoce. Stopniowo wymieniano je 
na przęsła stalowe. Przykładowo w 1858 r. BSFE dokonała przebudowy pięciu 
mostów, których drewniane przęsła zastąpiono stalowymi. Nowe 15-metrowe 
przęsła kratownicowe wymienione m.in. na rzece Bystrzycy w Kątach Wrocław-
skich (Canth) wyprodukowano we wrocławskiej fabryce Ruffera33. 

Rozwój konstrukcji stalowych w latach sześćdziesiątych XIX w.

W latach sześćdziesiątych XIX w. najważniejsze działania w kolejowym budow-
nictwie mostowym Śląska odbywały się na Śląskiej Kolei Górskiej (Schlesische 
Gebirgsbahn, ŚKG), wiodącej z Węglińca i Görlitz przez Lubań (Lauban), Jele-
nią Górę (Hirschberg) do Wałbrzycha (Waldenburg). Budowa prowadzona w la-
tach 1863–1867 odbywała się pod nadzorem radcy rządowego Malberga z dyrek-
cji NME. Ze szczegółowego raportu radcy wiadomo, że w tym czasie na ok. 155  km 
kolei wzniesiono łącznie aż 783 obiekty mostowe. Wśród nich do 392 wiaduktów 
nad torami zużyto 5340 m3 kamienia, do 257 małych mostów i przepustów 
wykorzystano 46 369 m3 kamienia, do 119 wiaduktów pod i nad torami zużyto 
73 113 m3 kamienia, a do 15 dużych mostów i wiaduktów wykorzystano 
64 480 m3 kamienia. Łącznie do budowy obiektów mostowych wykorzystano 
189 303 m3 kamienia. Jedynie 25 obiektów drogowych uzyskało stalowe przę-
sła o łącznej długości 580,1 m oraz 14 wiaduktów nad drogami o łącznej dłu-
gości przęseł 66,2 m. Kolejno dwa wiadukty drogowe o łącznej długości 22,6 m. 
Wreszcie dziewięć dużych mostów uzyskało stalowe przęsła o długości 492,3 m. 
Drewnianą konstrukcję uzyskało zaledwie sześć wiaduktów nad torami, któ-
rych łączna długość wynosiła 136,2 m.

Z powyższego wynika, że w przeważającym stopniu budulcem drogowych 
obiektów inżynieryjnych ŚKG był kamień. Fakt ten nie dziwi, jeśli uwzględnić 
bogactwo surowca znajdującego się w sudeckich kamieniołomach. Uwzględnić 
należy również fakt, iż była to prestiżowa realizacja finansowana przez państwo 
pruskie, dlatego obiekty mostowe realizowano jako reprezentacyjne i nadzwy-
czaj solidne. Warto zwrócić uwagę, że wzniesienie 783 obiektów kosztowało 

32  P. Dominas, Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej. Mechanizmy powstawania i funkcjo-
nowania do 1914 roku, Łódź 2013, s. 164–166.
33  „Gebirgs-Zeitung” 1858, nr 31.
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1 755 350 talarów, z czego obiekty stalowe kosztowały 132 tys. talarów (7,5%), 
a drewniane zaledwie 6 tys. talarów (0,3%). 

Znana jest również długość poszczególnych przęseł, zarówno kamiennych 
jak i stalowych. W pierwszym przypadku najdłuższe półkoliste przęsła kamien-
ne uzyskał ośmioprzęsłowy most na Bobrze w Jeleniej Górze o łącznej długości 
113 m. Jego najdłuższe przęsła w sekcji nurtowej uzyskały zaledwie 18,83 m. 
Porównując je z najdłuższymi przęsłami mostu zgorzeleckiego (1847 r.) wyno-
szącymi 26,23 m, należy je uznać za stosunkowo krótkie. Tymczasem dwa naj-
dłuższe przęsła stalowe (kratownicowe) wykorzystane na Bobrze w Janowicach 
Wielkich (Jannowitz), wsparte na wysokich 14,4-metrowych granitowych pod-
porach, uzyskały długość 34 m każde34.

Porównując je z przęsłami budowanymi w poprzednich dwóch dekadach, 
gdzie ich długość osiągała ok. 20 m, przęsła ŚKG należy uznać za względnie 
długie. W tym przypadku widać stopniowy postęp, jaki dokonał się pod wzglę-
dem ich długości. 

Charakterystycznym dla stalowych obiektów mostowych ŚKG jest wykona-
nie ich przęseł w formie blachownic i kratownic o pasach równoległych. Obiek-
ty w Janowicach i Marciszowie (Merzdorf) uzyskały kratownice bazujące na 
konstrukcji Longa, gdzie pomiędzy słupkami znajdował się jeden krzyżulec. 
Ani jeden stalowy dźwigar na ŚKG na tym etapie nie powstał jako paraboliczny, 
co mogło wynikać z uwarunkowań terenowych oraz z faktu, że tego rodzaju 
przęsła zaczęto stosować kilka lat później.

34  Malberg, Der Bau der Königl. Schlesischen Gebirgsbahn bis zum Ende des Jahres 1866, 
„Zeitschrift für Bauwesen” 1868, nr 18, s. 95–102.

Il. 6. Kamienny most sklepiony nad Bobrem w Jeleniej Górze o długości 113 m był najważniej-
szym obiektem mostowym pierwszego odcinka ŚKG wybudowanym za 217 712 talarów
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Il. 7. Most kolejowy nad Bobrem w Marciszowie uzyskał dwa przęsła kratownicowe wzorowane 
na kratownicy Longa o długości 28,6 m każde

Il. 8. Schemat kratownicowego Przęsła Schwedlera zastosowany na Odrze we Wrocławiu na uru-
chomionej w 1868 r. ROUE



Ewolucja kolejowego budownictwa mostowego... 75

Znaczący postęp dostrzec można w budowanym w 1868 r. moście nad starą 
Odrą we Wrocławiu na Kolei Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn, 
ROUE). Uzyskał on już paraboliczne przęsła kratownicowe typu schwedlerow-
skiego, gdzie w przęśle o długości 29,5 m (94 stopy) projektant Wilhelm Schwe-
dler dokonał szczegółowych obliczeń każdego elementu dźwigarów, biorącego 
udział w przenoszeniu obciążeń na podpory obiektu. Dodać można, że wymie-
nione przęsło o masie 33,9 t (678,24 ctr.), na tym etapie w przeważającym 
stopniu (31,9 t) (639,58 ctr.) wciąż wykonane było z żelaza zgrzewnego (spa-
walnego), jedynie elementy łączące były ze stali zlewnej35. 

Kolejne przeprawy mostowe na Śląsku coraz częściej uzyskiwały już parabo-
liczne przęsła typu schwedlerowskiego, o coraz większych rozpiętościach. 

Odważne zastosowanie stali w latach siedemdziesiątych XIX w.

Lata siedemdziesiąte XIX w. na Śląsku to okres tzw. gorączki kolejowej, kie-
dy uruchomiono rekordową w dziejach długość linii kolejowych. Dynamika bu-
dowy przełożyła się również na ilość wznoszonych przepraw mostowych. W ich 
budowie w mniejszych obiektach wciąż w przeważającym stopniu stosowano 
kamień i formę sklepioną, jednak w dużych mostach budowniczowie coraz 
śmielej sięgali po konstrukcje stalowe. Stwierdzić można, że lata siedemdziesią-
te XIX w. to okres przejściowy szczególnie dla dużych obiektów, kiedy wciąż 
liczne obiekty kamienne sklepione są zdecydowanie wypierane przez przepra-
wy stalowe. W znacznym stopniu wykorzystywano kratownicowe przęsła krzy-
woliniowe, co umożliwiało stosowanie coraz większych rozpiętości.

Dobrym przykładem takiego procesu jest budowa dwóch przepraw przez 
Odrę w Brzegu Dolnym (Dyhernfurth) i Ścinawie (Steinau an der Oder) na kolei 
BSFE w 1874 r. W przypadku obu obiektów zrealizowano je jako stalowe, każ-
dy o długości całkowitej przekraczającej 370 m. Na całej rozpiętości każdego 
z obiektów osadzono po 10 parabolicznych przęseł schwedlerowskich o długo-
ści 36,45 m każde36. 

Podobne zastosowanie przęseł stalowych nastąpiło podczas kontynuacji 
ŚKG pomiędzy Wałbrzychem i Kłodzkiem (Glatz) w latach 1876–1880, gdzie 
należało wybudować 10 dużych obiektów mostowych. Wyjątkowo duża skala 
obiektów spowodowała, że we wszystkich 10 obiektach zastosowano przęsła 
stalowe, choć, jak wiadomo, w pobliżu znajdowały się liczne kamieniołomy, 
umożliwiające budowę obiektów kamiennych sklepionych. Najwyższe obiekty 
mostowe (Wałbrzych, Głuszyca (Nieder Wüstegiersdorf), Ludwikowice Kłodzkie 
(Ludwigsdorf), Jugów (Hausdorf), Nowa Ruda Zatorze, Nowa Ruda (Neurode)) 
wyposażono w wolno podparte kratownicowe dźwigary o pasach równole-
głych, które uzyskały ok. 36 m długości. W przypadku mostów w Wałbrzychu 

35  J.W. Schwedler, Der Eiserne Überbau der Oderbrücke in Breslau in der Rechten Oderuferei-
senbahn, „Zeitschrift für Bauwesen” 1868, nr 18, s. 513–518.
36  Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien, Brückenbau u. Eisenkonstruktionen, Waggonbau, Tief-
bau, Glogau 1931, s. 23. 
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i Ludwikowicach Kłodzkich przęsła uzyskały aż 40 m długości każde, co w przy-
padku przęseł o pasach równoległych było długością dotąd na Śląsku niespoty-
kaną. Nie można pominąć również estetyki i konstrukcji filarów w formie ostro-
słupa ściętego, które, zarówno w przyziemiu, a wyższe również w górnej strefie, 
uzyskały obszerne paraboliczne otwory pachwinowe. Część z nich (Jugów, Zato-
rze, Nowa Ruda) oblicowano blokami miejscowego czerwonego piaskowca, któ-
rego okładziny obrobiono w formie cyklopowej rustyki. Najwyższy most w No-
wej Rudzie zadziwia do dnia dzisiejszego zarówno ze względu na skalę (35 m 
wysokości, 149,4 m długości), jak i kompozycję przestrzenną oraz estetykę wy-
konania. 

Nieco niższe obiekty w Świerkach (Königswalde), Gołogłowach (Hollenau) 
i Kłodzku wyposażono w przęsła o górnych pasach parabolicznych. Najdłuższe 
z nich o długości 48,85 m uzyskał most na Nysie Kłodzkiej w Kłodzku37. Oso-
bliwością tego obiektu, oprócz rekordowej rozpiętości przęseł, było wyposaże-
nie go z obu stron w blokhauzy obronne, co świadczy o wciąż dużym znaczeniu 
militarnym kłodzkiej twierdzy. Przypomnieć można, że od 1869 r. pruski sztab 
generalny zniósł, wynikającą ze względów militarnych, blokadę budowlaną 
w obrębie twierdzy kłodzkiej38. Ponadto po wojnie austriacko-pruskiej (1866 r.) 
taktyka budowy kolei w obrębie twierdz została zmieniona, zakładając jej swo-
bodny dostęp w ich rejony. Jak widać, w Kłodzku aspekt obronny w pobliżu 
twierdzy pełnił wciąż ważną rolę. 

37  P. Dominas, Kolej Wałbrzych – Kłodzko, Łódź, 2010, s. 26–38.
38  „Neue Gebirgs-Zeitung” 1869, nr 25; P. Dominas, Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodz-
kiej w latach 1854–1914, Kłodzko 2009, s. 63.

Il. 9. Przykład jednego z wielu wysokich wiaduktów w Wałbrzychu na przedłużonej w 1880 r. 
ŚKG z Wałbrzycha do Kłodzka z przęsłami o długości 40 m
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W rozpatrywanym aspekcie obiekty linii Wałbrzych – Kłodzko są o tyle oso-
bliwe, że wyraźnie widać jak wielki postęp konstrukcyjny dokonał się w stosun-
ku do minionych epok. Sama struktura podpór wskazuje, że przeprowadzono 
w nich obliczenia, eliminując budulec zgromadzony wokół osi obojętnej filarów, 
który nie odgrywał roli nośnej, a obniżał ich koszt. Ponadto przez zabieg ten 
zadbano o względy estetyczne wielkich stalowych obiektów o charakterze prze-
mysłowym, które agresywnie ingerowały w górską przestrzeń. Obiekty omawia-
nej kolei, ze względu na skalę, wyjątkowo korzystną kompozycję przestrzenną, 
jak i zastosowane na ówczesnym etapie dziejowym rozwiązania konstrukcyjne, 
stanowią jedne z najciekawszych w całym regionie. 

Podczas rozbudowy Kolei Podsudeckiej na odcinku Ząbkowice Śląskie 
(Frankenstein) – Nysa – Kędzierzyn-Koźle (1873–1876) z uwagi na zasobność 
podsudeckich kamieniołomów, w małych i średnich obiektach budowano głów-
nie przęsła kamienne sklepione i blachownicowe przęsła stalowe. Duży most 
nad Nysą Kłodzką w Nysie zrealizowano jako trzyprzęsłowy most kratownico-
wy o przęsłach parabolicznych o długości 33,7 m każde. Pod względem długo-
ści zastosowanych przęseł rekordowe osadzono na moście nad Odrą w Koźlu. 
Czteroprzęsłowy most o długości ok. 230 m, dzięki dodatkowym stężeniom 
wzmacniającym dźwigary, uzyskał przęsła paraboliczne osiągające 57 m każde39. 
Na Śląsku był to rekord długości przęsła w omawianej dekadzie. W stosunku do 

39  DOKP Wrocław, Karty ewidencyjne mostów, wiaduktów i tuneli, linia 74, Stalinogród – 
Nysa – Legnica, Wrocław 1954.

Il. 10. Noworudzki most ŚKG uzyskał wysokie filary z wykrojami w kształcie paraboli, oblicowa-
ne blokami miejscowego, czerwonego piaskowca o fakturze cyklopowej rustyki
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poprzednich dekad, rozwiązanie takie należy uznać za zdecydowany krok na-
przód w rozwoju techniki budowy mostów stalowych.

Jak już zaznaczono powyżej, zarówno w powyższym przypadku, jak i każ-
dym innym, dobór budulca zależał od uwarunkowań lokalnych. Nie inaczej 
było podczas budowy kolei Oleśnica (Oels) – Grabowno Wielkie (Groß Graben) 
– Krotoszyn (Krotoschin, 1875 r.), kiedy w większych i mniejszych obiektach 
w przeważającym stopniu zastosowano budowle ceglane. Za przykład może 
służyć przeprawa ponad doliną Baryczy w Miliczu (Militsch), zrealizowana jako 
pięcioprzęsłowy ceglany most sklepiony o długości całkowitej 76,5 m. Każde 
z przęseł, w formie łuków odcinkowych o długości zaledwie 12,5 m, wsparto na 
ceglanych filarach, których segmentowe sklepienia wykonano w postaci szero-
kich ceglanych opasek40. 

Tezę o doborze lokalnego budulca potwierdza także budowa kolei Wrocław 
– Międzylesie (Mittelwalde, 1876 r.), gdzie w przeważającym stopniu wzniesio-
no obiekty z lokalnego kamienia. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
ziemi ząbkowickiej, gdzie w obiektach występuje lokalny łupek oraz granitoidy 
(most nad Budzówką w Kamieńcu Ząbkowickim, Kamenz)41, natomiast już na 
ziemi kłodzkiej zastosowanie znalazł miejscowy piaskowiec. Co ciekawe, na linii 
tej zdecydowanie przeważają obiekty kamienne sklepione, podczas gdy przęsła 
stalowe znalazły się w większych przeprawach i stanowią zdecydowaną mniej-
szość (jedynie w Bardzie (Wartha), Krosnowicach Kłodzkich (Rengersdorf) i Go-
rzanowie (Grafenort)). 

Przewaga mostów stalowych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XIX w.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX w. to okres kiedy na ogół budo-
wano koleje drugorzędne o niższych parametrach technicznych. Dlatego, w sto-
sunku do minionych dekad, w okresie tym wznoszono stosunkowo dużo obiek-
tów o mniejszych rozmiarach. Zdecydowanie coraz chętniej sięgano po mosty 
stalowe, pomiędzy którymi łączono przęsła kratownicowe i blachownicowe. 
Kratownice w różnych ustrojach z reguły wznoszono jako przęsła nurtowe, na-
tomiast blachownice jako zalewowe. W niewielkich wiaduktach nad drogami 
powszechnie osadzano przęsła blachownicowe, rezygnując z powszechnych do-
tąd przęseł kamiennych sklepionych. Jedynie niewielkie przepusty wciąż 
w przeważającym stopniu realizowano jako kamienne sklepione lub kamienne 
płytowe. 

W latach osiemdziesiątych XIX w. dominacja stali w dużych obiektach zaczy-
na być na tyle wyraźna, że nawet w terenach podgórskich, gdzie występował ła-
two dostępny budulec kamienny, stosowano tańsze przeprawy stalowe. Przykła-
dem może być linia Ścinawka Średnia (Mittelsteine) – Tłumaczów (Tuntschendorf, 

40  DOKP Wrocław, Karty ewidencyjne mostów, wiaduktów i tuneli, linia 281, Oleśnica – Choj-
nice, Wrocław 1953, karta ewidencyjna nr 60.
41  P. Dominas P., T. Przerwa, Koleje ziemi ząbkowickiej, Łódź 2016, s. 98–124.
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1889 r.), gdzie przeprawę nad Ścinawką w Tłumaczowie (56,5 m) pokonano 
jednym przęsłem kratownicowym typu schwedlerowskiego. 

Również pod względem długości osiągano coraz większe rozpiętości przęseł. 
Najbardziej znaczącym obiektem lat dziewięćdziesiątych XIX w. na Dolnym Ślą-
sku był most na Odrze w Głogowie. Czteroprzęsłowy obiekt o długości 129,8 m 
uzyskał dwa przęsła kratownicowe o długości 68 m każde i dwa mniejsze przę-
sła zalewowe (15,6 i 16,1 m), zrealizowane już ze stali zlewnej42. 

Lata dziewięćdziesiąte XIX w. charakteryzuje na Śląsku duża ilość stosun-
kowo niewielkich obiektów mostowych, gdzie w większych przeprawach zde-
cydowanie dominowały przęsła stalowe. Nadal regułą było łączenie głównego, 
nurtowego przęsła kratownicowego, z mniejszymi, zalewowymi przęsłami bla-
chownicowymi. Przykładem mogą być liczne mosty w dolinie rzeki Kaczawy 
(1896 r.). Na 30 km odcinku pomiędzy Złotoryją (Goldberg) i Marciszowem 
(Merzdorf) nastąpiło siedmiokrotne przekroczenie rzeki i w każdym przypadku 
przeprawa mostowa wykonana była ze stali43. 

Warto zauważyć, że w ostatniej dekadzie XIX w. na Śląsku nie powstał ani 
jeden bardzo duży most. Przyczyną takiego stanu rzeczy było minimalizowanie 
kosztów podczas wznoszenia kolei lokalnych, gdzie przeszkodę łatwiej było po-
konać kilkoma mniejszymi obiektami. Podczas budowy mostu nad Bobrem 
w Lwówku Śląskim na linii Złotoryja – Lwówek Śląski (Löwenberg, 1896 r.) 
pierwotnie zakładano, że most będzie dużym obiektem, na wzór kamiennego 
mostu w Bolesławcu. Ostatecznie ze względów ekonomicznych wybudowano 

42  Wenzl, Die neuen Brückenbauten der Reichsbahn in Glogau, „Die Bautechnik“ 1936, nr 14, 
s. 228.
43  P. Dominas, Koleje regionu kaczawskiego, Lwówek Śląski – Złotoryja – Marciszów, Jelenia 
Góra – Wleń – Lwówek Śląski, Jelenia Góra 2012, s. 57–58.

Il. 11. Kolejowa przeprawa mostowa na Odrze w Głogowie w 1898 r. uzyskała dwa przęsła nur-
towe o długości 68 m każde
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go jako zespół z przewagą kratownic (kratownicowy i kratownicowo–blachow-
nicowy) podzielony nasypem kolejowym44. 

W mniejszych obiektach, jak np. przepusty, obok budulca kamiennego coraz 
częściej używano cegły. Przykładem może być kolej Kłodzko – Stronie Śląskie 
(Seitenberg, 1897 r.), gdzie pomimo dostępności kamienia wiele przepustów 
wykonano z cegły. Zapoczątkowana w ostatniej dekadzie XIX w. tendencja na 
zastępowanie budulca kamiennego ceglanym trwała niemal do wybuchu I woj-
ny światowej i związana była, oprócz względów ekonomicznych, z dynamicz-
nym rozwojem lokalnych cegielni.

Eksperymenty z nowymi technologiami od początku XX w. do I wojny 
światowej

Pierwsza dekada XX w. to okres kiedy na Śląsku, w stosunku do minionych 
dwóch dekad, wzrosła długość oddanych do ruchu linii kolejowych. Generalnie 
można stwierdzić, że w okresie tym w większych przeprawach wciąż domino-
wały budowle stalowe. W tym czasie inżynierowie zaprojektowali obiekty o re-
kordowych długościach przęseł, które nigdy później nie zostały przekroczone. 
Pojedyncze przęsła kratownicowe za sprawą dźwigarów krzywoliniowych prze-
kroczyły długość 100 m, jak miało to miejsce np. na Odrze w Stanach koło 
Nowej Soli (Neusalz an der Oder), w Racławicach Śląskich (Deutsch Rasselwitz) 
czy nad zaporą wodną w Pilchowicach (Mauer). Oprócz rekordowych długości 
przęseł powstało również kilka rzadkich rozwiązań technicznych, jak mosty 
wspornikowe Gerbera. 

44  „Liegnitzer Tageblatt” 1894, nr 298; „Liegnitzer Tageblatt” 1895, nr 78.

Il. 12. Przeprawa mostowa nad Bobrem w Lwówku Śląskim (1896 r.) według pierwotnych pla-
nów miała powstać jako duży most na wzór mostu w Bolesławcu, ostatecznie ze względów eko-
nomicznych wybudowano most kratownicowo-blachownicowy oraz dodatkowo kilkaset metrów 
dalej kratownicowy
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Bogatsze doświadczenia na płaszczyźnie budownictwa mostowego powodo-
wały, że budowniczowie eksperymentowali z nowymi technologiami. Po raz 
pierwszy w kolejowym budownictwie mostowym pojawiają się obiekty żelbeto-
we. Początkowo jedynie jako wiadukty nad torami, lecz już pod koniec dekady 
także jako podpory mostów, a na początku drugiej dekady także jako przęsła 
drogowych obiektów kolejowych.

Wskazać należy, że w mniejszych obiektach powszechnie stosowano także 
tańsze od kamiennych ceglane podpory, które często łączono ze stalowymi przę-
słami. Jak już wspomniano, cegła od lat sprawdzała się także w obiektach ka-
miennych sklepionych i wciąż wykorzystywana była szczególnie w miejscach 
występowania złóż gliny. Stosując kryterium skali, z tego okresu warto omówić 
dwa przypadki ceglanych obiektów mostowych na Śląsku.

Pierwszy przykład to dwa wiadukty wybudowane w 1902 r. w okolicach 
Srebrnej Góry (Silberberg) na prywatnej Kolei Sowiogórskiej (Eulengebirgsbahn). 
Obiekty powstały na szlaku o dużym nachyleniu torowiska. Wiadukt w pobliżu 
wsi Żdanów wybudowano na rekordowym dla Śląska nachyleniu szlaku 64,5‰ 
i wyposażono w szynę zębatą systemu Abta. Uzyskał długość całkowitą 87,23 m 
i wysokość w najwyższym punkcie ok. 24 m. Poszczególne przęsła miały nie-
spotykaną dotąd w obiektach ceglanych na Śląsku długość 15,23 m, 27,20 m, 
28,55 m. Wybudowany 1,4 km dalej, w pobliżu Przełęczy Srebrnej, wiadukt 
srebrnogórski z przęsłami o długości 25,75 m, 27,20 m i 28,41 m był nieco 
dłuższy, uzyskując 96,73 m. W najwyższym punkcie wysokość obiektu wynio-
sła ok. 27 m. Istotą obu wiaduktów były filigranowe sklepione przęsła o łukach 
wspiętych, czyli takich gdzie podpory występowały na dwóch różnych wysoko-
ściach. Ponadto wiadukty wybudowano używając betonowego rdzenia, oblico-
wanego trzema warstwami cegły. Proponowane początkowo mosty z betonu 

Il. 13. Ceglany wiadukt Żdanowski w pobliżu Srebrnej Góry z 1902 r. o długości 87 m wybudo-
wano z przęsłami w filigranowej formie sklepienia z łukami, którego najdłuższe uzyskało długość 
ponad 28 m
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zagęszczanego, ze względu na niewielkie doświadczenia w tego rodzaju budow-
lach inżynieryjnych, nie były zalecane przez prowadzących nadzór nad budową 
urzędników Dyrekcji Kolei (Konigliche Eisenbahn Direktion, KED) we Wrocła-
wiu. Doświadczeni w budowie radcy zalecali, aby tak dużą przestrzeń pokonać 
obiektami stalowymi o ustroju kratownicowym. Właściciel firmy prowadzącej 
budowę, Friedrich Lenz, mocno protestował, argumentując, że jego spółka jest 
przedsiębiorstwem koncesjonowanym w zakresie budowy mostów i, pomimo 
innych zaleceń, zdecydował się na wzniesienie betonowo-ceglanych obiektów. 
Rozwiązanie to już po trzech dekadach okazało się błędnym, gdyż z uwagi na 
wadliwe wykonanie zaprawy betonowej oba wiadukty utraciły nośność i były 
przyczyną zamknięcia fragmentu odcinka Kolei Sowiogórskiej w 1931 r.45

Inny wyjątkowy wiadukt ceglany powstał w Rybniku nad obecną ulicą Wielo-
polską w 1912 r. podczas przebudowy odcinka Leszczyny (Egersfeld) – Rybnik. 
Ze względu na skalę i użycie w tym czasie na budowanej linii już technologii 
żelbetowej, stanowił stosunkowo rzadkie rozwiązanie. Wiadukt o długości 49 m 
i wysokości ok. 14 m uzyskał pięć półkolistych przęseł o świetle 8 m każde. Pro-
stokątne, stosunkowo smukłe filary na wysokości wezgłowi zaakcentowano po-
dwójnymi gzymsami46. Porównując obiekt rybnicki z wiaduktami srebrnogórski-
mi należy zauważyć, iż rozpiętość jego przęseł była zdecydowanie mniejsza, lecz 
przede wszystkim konstrukcyjnie zastosowano bezpieczne proste rozwiązanie 
półkoliste z masywnym podwójnym wykonaniem opaski sklepienia. Tymczasem 

45  P. Dominas, Srebrnogórskie mosty kolejowe, [w]: Twierdza Srebrnogórska III. Miasteczko 
i fortyfikacje, red. T. Przerwa, G. Podruczny, Wrocław 2010, s. 64–74; M. Jerczyński, T. Przerwa, 
Kolej Sowiogórska, Srebrna Góra 2002; wyd. 2, Srebrna Góra 2007.
46  J. Kamiński, Czy Rybnik posiada zabytki kolejowe?, [w:] 150 lat kolei w Rybniku, red. 
A. Grabiec, D. Keller, B. Kloch, „Zeszyty Rybnickie” 5, Rybnik 2007, s. 65–73. 

Il. 14. Ceglany wiadukt w Rybniku z 1912 r. stanowił wyjątek pomiędzy żelbetowymi obiektami 
wznoszonymi w tym czasie na linii Leszczyny – Rybnik
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wiadukty srebrnogórskie zrealizowano jako filigranowe rozległe przęsła o łu-
kach wspiętych, ulokowane na znacznym nachyleniu. W tym czasie kierunek 
rozwoju zmierzał w stronę najnowszej technologii, jaką były konstrukcje żelbe-
towe.

Na terenie Śląska dwa pierwsze kolejowe obiekty mostowe w konstrukcji 
żelbetowej wybudowano w 1904 r. na linii Świdnica – Jedlina Zdrój. Pierwszy 
powstał w Bystrzycy Górnej jako wiadukt nad torami. Trzyprzęsłowy obiekt 
o szerokości 10 m uzyskał trzy przęsła o prześwitach: środkowy 6,3 m i dwa 
skrajne 4,7 m. Drugi wybudowano w Zagórzu Śląskim jako wiadukt nad drogą 
lokalną. Trzyprzęsłowy obiekt o szerokości 5 m uzyskał trzy przęsła o prześwi-
tach: środkowy 6 m i dwa skrajne 4,6 m. Dwie skrajne podpory służyły jedno-
cześnie jako ochrona zapobiegająca osunięciom skał na torowisko. Oba wia-
dukty uzyskały pomosty wykonane według systemu Matthiasa Koenena47; oba 
też obecnie już nie istnieją. 

W pierwszej dekadzie XX w. budowniczowie stopniowo częściej sięgali po 
konstrukcje żelbetowe przy wznoszeniu coraz większych wiaduktów. Przykła-
dowo, nad wykopem w pobliżu stacji Jastrzębie Zdrój Górne (Jastrzemb, obec-
nie Aleja Józefa Piłsudskiego) na linii Żory (Sohrau) – Wodzisław Śląski (Loslau) 
w 1911 r. żelbetowy wiadukt nad torami uzyskał przęsło sklepione o długości 
40 m w świetle48. 

Pod koniec pierwszej dekady XX w. pojawiły się pierwsze obiekty mostowe, 
w których podpory wykonano już z żelazobetonu. Podczas budowy linii Mirsk 
(Friedeberg) – Świeradów Zdrój (Bad Flinsberg, 1909 r.) podpory mostu nad 
Kwisą o długości całkowitej 82 m wybudowano w nowatorskiej żelbetowej tech-
nice. Oba przyczółki wykonane w formie przęseł sklepionych oraz pozostałe 
dwa filary dla przęsła nurtowego zrealizowano z żelazobetonu49. Przęsło nurto-
we wykonano w formie wolnopodpartej kratownicy, natomiast dwa przęsła nad 
drogami jako blachownice50. Charakterystyczna masywna forma skrajnych 
podpór sklepionych świadczy o braku głębszych doświadczeń z nową technolo-
gią. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie podpory w narożach oblicowano rusty-
kalnymi blokami kamiennymi, nadając im w podgórskim terenie wyjątkowo 
atrakcyjną formę. Czynnik estetyki jest o tyle godny uwagi, że na ogół obiekty 
żelbetowe na Śląsku nie były licowane cegłą ani kamieniem, tylko uzyskiwały 
tzw. formę nagości. 

Wreszcie tuż przed wybuchem I wojny światowej w Rybniku wybudowano 
pierwsze kolejowe obiekty żelbetowe przyjmujące składy pociągów. Pierwszy 
pojawił się w 1912 r. na wspomnianym odcinku kolei Rybnik – Leszczyny. 
Czteroprzęsłowy most żelbetowy nad rzeką Rudą w (Rybniku-) Paruszowcu 

47  Perkuhn, Riß- und Rostbildung bei ausgeführten Eisenbetonbrücken der Eisenbahndirek-
tions- bezirke Kattowitz und Breslau, „Zeitschrift für Bauwesen” 1916, nr 66, s. 97–168.
48  Tamże, s. 104.
49  Nowatorskość konstrukcji żelbetowej jest godna odnotowania, gdyż zaledwie trzy lata wcze-
śniej w moście w Pilchowicach analogiczne przęsło wybudowano z jeszcze jako kamienne.
50  DOKP Wrocław, Karty ewidencyjne mostów, wiaduktów i tuneli, linia 336, Mirsk – Świera-
dów Nadleśnictwo, Wrocław 1954, karta ewidencyjna nr 12.
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(Paruschowitz) uzyskał długość 85 m. Dwa większe przęsła nurtowe uzyskały 
ok. 30 m długości każde, natomiast skrajne przęsła zalewowe po kilkanaście 
metrów. Sklepienia obiektu wykonano w formie półkolistej, gdzie dolną część 
filarów poszerzono, nadając im kształt zwężających się ku górze ostrosłupów. 

Równie nowatorską konstrukcją na skalę całego Śląska był most nad Nacyną 
w Rybniku, wybudowany w 1913 r. podczas budowy odcinka Rybnik – Sumina 
(Summin). Całkowita długość obiektu wynosiła ok. 100 m, i podzielona była na 
trzy symetryczne przęsła. Siedmiokrotne przesklepienie w obrębie pach odcią-
żało konstrukcję mostu, zmniejszając nacisk obiektu na fundamenty, tym sa-
mym nadało mu optycznej lekkości51. Obie rybnickie konstrukcje żelbetowe na-
leżały do pierwszych dużych mostów żelbetowych, po których prowadzono ruch 
pociągów na Śląsku, a biorąc pod uwagę dokonany postęp technologiczny należy 
je uznać za nowatorskie i niezmiernie ważne na tym etapie historycznym. 

Dowodem na przewagę na Śląsku w pierwszej dekadzie XX w. stalowych 
obiektów mostowych jest przywoływana kolej Świdnica – Jedlina Zdrój, gdzie 
pomiędzy kilkudziesięciu większymi obiektami mostowymi, niemal wszystkie 
wybudowano jako stalowe. Osadzane na kamiennych lub ceglanych podporach 

51  J. Kamiński, Czy Rybnik..., s. 65–73. 

Il. 15. Wiadukt nad torami w Zagórzu Śląskim (Kiensberg, 1904 r.) był jednym z pierwszych ko-
lejowych obiektów żelbetowych wybudowanych na Śląsku. Przyczółki dodatkowo pełniły funkcję 
wzmacniającą skarpę
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przęsła o pasach krzywo i prostoliniowych łączono w różnych ustrojach. W naj-
większych mostach kratownice krzywoliniowe uzyskiwały pasy paraboliczne 
zwrócone ku dołowi, które często były zestawione z przęsłami blachownicowy-
mi. Duże kratownice sprowadzano z huty Donnersmarcków (Donnersmarck-
hütte) z Zabrza, blachownice dostarczała i montowała firma Maschinenbau AG 
Starke & Hoffmann z Jeleniej Góry52. 

Na tej linii za najbardziej oryginalną konstrukcję należy uznać most wspor-
nikowy systemu Gerbera, zrealizowany w Jedlinie Zdroju. Most o długości cał-
kowitej 92,25 m wybudowano najprawdopodobniej z myślą o potencjalnym 
osiadaniu filarów z uwagi na szkody górnicze. Na dwóch kamiennych filarach 
osadzono kratownicowe przęsło wspornikowe o długości 46,15 m. Na wysunię-
tych wspornikach z obu stron podwieszono przegubowo blachownice o długości 
23,15 i 22,85 m, które z drugiej strony wsparto na kamiennych przyczółkach. 
Most w dobrej kondycji przetrwał do współczesności, dzięki zdolności do przyj-
mowania składów pociągów stanowi wyjątkowy zabytek, swoją oryginalnością 
wykraczający poza teren Śląska53. 

52  „Schweidnitzer Stadtblatt” 1903, nr 238; „Schweidnitzer Stadtblatt” 1903, nr 271.
53  P. Dominas, Dzieje kolei doliny..., s. 64–78.

Il. 16. Most nad Nacyną w Rybniku (1913 r.) był jednym z pierwszych dużych obiektów, po 
których kursowały regularne pociągi; uzyskał niezmiernie lekką konstrukcję w celu zminimalizo-
wania nacisku filarów na fundamenty
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Jednym z najbardziej doniosłych rozwiązań inżynieryjnych zastosowanych 
w tym czasie na Śląsku był most, którego konstrukcję przęsła wykorzystano 
w dwóch miejscach: na Górnym i Dolnym Śląsku. W 1904 r. na linii Racławice 
Śląskie – Głubczyce (Leobschütz) i w 1906 r. na linii Jelenia Góra – Lwówek 
Śląski. Kratownicowy dźwigar paraboliczny o długości 119 m stanowi rekord 
długości dźwigara zastosowanego w kolejowym obiekcie mostowym w przed-
wojennych dziejach Śląska. Wykorzystanie tak długiego przęsła jest o tyle do-
niosłe, że ukazuje jak wielki postęp dokonał się od czasów, kiedy w latach czter-
dziestych XIX w. realizowano przęsła o długości kilkunastu metrów.

Sięgając genezy powstania obiektu należy wskazać, że początkowo w 1876 r. 
na linii Racławice Śląskie – Głubczyce w Racławicach Śląskich nad Osobłogą 
wybudowano czteroprzęsłowy kamienny most sklepiony, którego każde z przę-
seł mierzyło 12 m szerokości i 18 m wysokości. Podczas powodzi w lipcu 1903 r. 

Il. 17. Most nad Bystrzycą w Jedlinie Górnej z 1904 r. wykonano w konstrukcji wspornikowej 
Gerbera. Blachownice jako przęsła podwieszone spoczywają na kratownicowym przęśle wspor-
nikowym

Il. 18. Most nad Osobłogą w Racławicach Śląskich uzyskał najdłuższy w dziejach kolejowego 
budownictwa mostowego Śląska dźwigar kratownicowy o długości 119 m 
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kamienny most został tak mocno zniszczony, że początkowo pozostały jedynie 
przyczółki, które pod wpływem naporu wody również osunęły się w dół. Wyrwa 
w nasypie wyrwa mierzyła w dolnej części ok. 60-70 m, natomiast w górnej 
ok. 110 m. W tej sytuacji najkorzystniej z punktu widzenia ekonomicznego 
było wpasowanie stalowego obiektu w istniejącą lukę. Zastosowano rzadkie 
rozwiązanie, gdzie na dźwigarze głównym w formie belki wspornikowej (Krag-
träger) wsparto niewielkie przęsło pomostu (Schleppträger). Główny dźwigar 
(119 m), którego dolny pas uzyskał formę paraboli, osadzono na dwóch ka-
miennych filarach oddalonych od siebie o 85 m. Ułożona na całej długości 
dźwigara głównego belka podparta pomostu wystawała poza jego skrajne części 
5,5 i 4 m, na krańcu każdej ze stron spoczywając na niewielkich betonowych 
przyczółkach. Długość stalowego ustroju nośnego obiektu wyniosła 129 m, a cał-
kowita długość wraz z przyczółkami ok. 130 m. Most ten uzyskał rozwiązanie 
belki ciągłej wspornikowej, wykonanej techniką Gerbera. Zaprojektował go 
radca rządowy i budowlany Labes z KED w Katowicach (Kattowitz). Waga sa-
mego dźwigara głównego wyniosła 368 t. Wykonanie projektu przypadło spółce 
Vereinigte Königs- und Laurahütte Aktien-Geselschaft für Bergbau und Hütten-
betrieb. Huta z Siemianowic Śląskich wykonała konstrukcję za cenę 120 tys. 
marek w ciągu czterech tygodni. Realizacja mostu nastąpiła w cztery miesiące 
(i została uruchomiona 1 maja 1904 r.)54 

Obiekt przetrwał do współczesności i znajduje się w stosunkowo płaskim 
terenie, co przy filarach mierzących ok. 10 m czyni go przysadzistym i mocno 
dominującym w przestrzeni. 
54  Briegleb, Die neue Eisenbahnbrücke über die Hotzenplotz bei Deutsch-Rasselwitz in Ober-
schlesien, „Zeitschrift für Bauwesen” 1904, nr 54, s. 587–592.

Il. 19. Most w Racławicach Śląskich do dnia dzisiejszego zachował sprawny stalowy dźwigar 
kratownicowy o długości 119 m
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Analogiczną konstrukcję wykorzystano na oddanym w 1906 r. odcinku Jele-
nia Góra – Wleń (Lähn) w Pilchowicach, nad głębokim na 20 m wąwozem, 
w którym później spiętrzono wodę Bobru tworząc Zaporę Pilchowicką. W tym 
przypadku dźwigar główny uzyskał analogiczną długość 119 m, natomiast dłu-
gość całkowita stalowego ustroju nośnego wyniosła 131 m. Dodatkowo od po-
łudnia wybudowano kamienną podporę sklepioną, wraz z którą obiekt uzyskał 
długość całkowitą 151,68 m. Konstrukcję stalową dostarczyło to samo zjedno-
czenie hut co w przypadku racławickim. Podczas próby nośności maksymalne 
wygięcie przęsła dochodziło do 4 cm, podczas gdy maksymalne dopuszczalne 
ugięcie obliczono na 6–7 cm, przy obciążeniu przekraczającym nawet 600 t. 
Koszt jego budowy wyniósł 260 tys. marek55. 

Warto odnotować, że most pilchowicki, pomimo analogicznej konstrukcji, 
z uwagi na położenie w górskim otoczeniu na nieco wyższych filarach, sprawia 
wrażenie większej lekkości i bardziej harmonijnej kompozycji przestrzennej niż 
obiekt w Racławicach Śląskich. 

Rozwój technologii żelbetowej w mostach okresu międzywojennego

Okres międzywojenny to czas kiedy w odniesieniu do minionych dekad na 
Śląsku powstało stosunkowo niewiele nowych linii kolejowych. W latach 1916–
1943 na Śląsku wybudowano zaledwie 701,4 km linii, z czego 369,3 km w prze-
55  P. Dominas, Koleje regionu..., s. 160–161.

Il.20. Fragment mostu w Pilchowicach ukazujący sposób podparcia belki podwieszonej na kra-
townicowym wsporniku
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dziale 1922–1930 i 204,2 km w latach 1931–1940, podczas gdy np. w latach 
1901–1916 powstało aż 1510 km56. Siłą rzeczy ilość zbudowanych mostów 
w tym czasie znacząco się zmniejszyła. 

Kierunek rozwoju technologii w kolejowym budownictwie mostowym na 
Śląsku w okresie międzywojennym dobrze oddaje budowa obwodnicy towaro-
wej Legnica (Liegnitz) Piekary Wielkie – Miłkowice (Arnsdorf, 13,1 km), uru-
chomionej w 1925 r. Na odcinku 10 km pomiędzy mostami lub wiaduktami 
o świetle ponad 5 m zrealizowano 32 obiekty mostowe, z czego 27 jako żelbe-
towe, natomiast tylko pięć jako stalowe, lecz i tutaj podpory wykonano już z żel-
betu. Pomiędzy wybudowanymi obiektami żelbetowymi przeważały sklepione 
(15 szt.), podczas gdy obiektów o przęsłach płytowych powstało 12. Należy pod-
kreślić, że obiekty żelbetowe uzyskiwały przęsła, których długość w świetle nie 
przekraczała 20 m. Zastosowanie przęseł kratownicowych nastąpiło głównie 
w obiektach wymagających większej rozpiętości przęseł niż 20 m. Przykładowo 
w obrębie tejże obwodnicy most nad Kaczawą uzyskał stalowe przęsło kratow-
nicowe o długości 67,8 m, natomiast most nad Czarną Wodą paraboliczne 
przęsło kratownicowe o długości 41,9 m57. 

Rozwinięcie technologii mostów żelbetowych nastąpiło w kolejnej dekadzie. 
Najlepszym przykładem jest budowa w latach 1937–1939 mostu na Bobrze na 
bocznicy wojskowej Leszno Górne (Ober Leschen) – Pstrąże (Pstransse)/Stara 
Oleszna (Altöls) w miejscowości Pstrąże. Jedenastoprzęsłowy żelbetowy most 
sklepiony o długości konstrukcyjnej ok. 371 m uzyskał dwie oddzielne nitki, 
kolejową i drogową. Dziesięć przęseł zalewowych o świetle 25 m uzyskało filary 
o długości 3,8 m, natomiast przęsło nurtowe o świetle 38 m uzyskało filary 
o długości 4,5 m. Zmienna grubość sklepienia wynosi od 90 cm w kluczu do 
140 cm w wezgłowiu58. Rekordowe rozmiary konstrukcji zarówno pod wzglę-
dem długości przęseł, jak i tęgości podpór i sklepień, są bezprecedensowe 
w budownictwie mostowym w omawianym okresie i można je uznać za ukoro-
nowanie rozwoju techniki żelbetowej w okresie administracji niemieckiej na 
Śląsku. Most, ze względu na funkcje militarne, spoczywał w rękach wojska i nie 
był dostępny dla ruchu pociągów cywilnych. W 1945 r. dwa przęsła nitki mostu 
drogowego zostały zniszczone i nigdy nie odbudowane. Po wojnie most został 
przejęty przez Armię Czerwoną, natomiast w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
przeszedł w użytkowanie Wojska Polskiego. Wyremontowana nitka mostu ko-
lejowego na przełomie wieków XX i XXI obecnie jest w dobrym stanie. 

Przytoczone przykłady wskazują, że okres międzywojenny cechowała tenden-
cja do rozwijania technologii żelbetowych, jednak w przeprawach wymagających 
przęseł powyżej 40 m ciągle stosowano stal. O ile w pierwszej dekadzie przęsła 

56  Powyższe dane dotyczą terenu całego Śląska w obecnych granicach, według: M. Jerczyński, 
S. Koziarski, 150 lat..., s. 191–206.
57  DOKP Wrocław, Karty ewidencyjne mostów, wiaduktów i tuneli, linia 222, Wielkie Piekary 
– Miłkowice, Wrocław 1953, karty ewidencyjne nr 1–47.
58  „Just Mar” Spółka z o.o. Wrocław, Inwentaryzacja mostu kolejowego na rzece Bóbr w m. Pstrą-
że, Wrocław, październik 1997, s. 1–6.
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Il. 21. Czteroprzęsłowy wiadukt nad ulicą Bydgoską w Legnicy o długości 54,2 m, wybudowany 
jako jeden z wielu obiektów żelbetowych kolejowej obwodnicy Legnicy uruchomionej w 1925 r.

Il. 22. Most kolejowy nad Bobrem w miejscowości Pstrąże (1937–1939) uzyskał masywne, skle-
pione przęsła żelbetowe, w tym przęsło nurtowe o świetle 38 m
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o długości powyżej 20 m realizowano jeszcze przęsłami stalowymi, to w latach 
trzydziestych XX w. rekordowe przęsła żelbetowe osiągnęły nawet 38 m. 

Podsumowanie

Proces przemian w zakresie budowy mostów kolejowych na Śląsku przez 
cały omawiany okres zachodził bardzo dynamicznie i zależny był od ogólno-
światowych tendencji i postępu w dziedzinie rozwoju technologii mostowych. 
Najlepszym przykładem w tym zakresie było stosowanie przęseł kratownico-
wych wzorowanych na systemach Towna, Longa, Howeya czy Pratta.

Na tle innych regionów lub krajów Europy mosty kolejowe na Śląsku należy 
uznać za zgodne z europejskimi tendencjami, lecz jednocześnie różnorodne 
i bardzo oryginalne, o czym świadczy np. powszechne stosowanie wynalazku 
w formie przęsła Schwedlera czy wykorzystywanie powszechnie stosowanych 
w Europie konstrukcji wspornikowych Gerbera. 

Powielanie europejskich tendencji przejawiało się w stosunkowo dynamicz-
nym zapożyczaniu konstrukcji, czego przykładem może być zastosowanie przę-
seł o kracie wielokrotnej gęstej niespełna kilka lat po wykorzystaniu ich w in-
nych częściach Europy, a także względnie szybkie stosowanie konstrukcji 
żelbetowych. 

Na dużą dynamikę rozwoju wskazuje także wzrost długości przęseł w po-
szczególnych dekadach. O ile w pierwszych trzech dekadach można mówić 
o stosunkowo ograniczonej dynamice, gdzie przęsła miały około 20 m długości, 
to w latach siedemdziesiątych XIX w. widać wyraźne przyspieszenie np. wzrostu 
długości przęseł i w większych przeprawach dominację przęseł stalowych, co czę-
ściowo podyktowane było ilością wznoszonych szlaków kolejowych. Na początku 
XX w. wzrosła długość budowanych przęseł, osiągając rozmiary przekraczające 
100 m oraz pojawiły się nowe rozwiązania techniczne w postaci konstrukcji 
wspornikowych, a do budowy mostów zaczęto także stosować żelazobeton. 

Różnorodności stosowanych rozwiązań w budowie mostów kolejowych 
sprzyjały uwarunkowania terenowe. Zarówno bogata sieć rzeczna jak i górzysty 
teren południowej części regionu pomagały z jednej strony w budowie bardzo 
dużej ilości wznoszonych obiektów mostowych, z drugiej powstawaniu nowych 
zróżnicowanych form w budowlach inżynieryjnych. Świetnym przykładem 
mogą być tutaj obiekty linii Świdnica – Jedlina Zdrój o zróżnicowanej konstruk-
cji, łącznie z zastosowaniem konstrukcji wspornikowej Gerbera w Jedlinie 
Zdroju. Na oryginalność wskazują obiekty w Racławicach Śląskich i nad zaporą 
wodną w Pilchowicach.

Inne doniosłe znaczenie miało strategiczne położenia Śląska na peryferiach 
państwa, co nadawało mu szczególnej roli dla jego obronności. Dobrym przy-
kładem są tutaj mosty w obrębie twierdzy w Świdnicy, lecz także wyjątkowe 
umocnienia mostów we Wrocławiu na Osobowicach czy w Głogowie. 
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Il. 23. Schemat ukazujący wzrost długości przęseł w mostach kolejowych na Śląsku w poszcze-
gólnych dekadach w okresie administracji niemieckiej
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Pod względem jakościowym na Śląsku powstało wiele obiektów, które przez 
cały omawiany okres bez większych remontów przyjmowały składy pociągów 
pomimo wzrostu prędkości ich kursowania, jak i masy własnej. Co więcej, prze-
ważająca większość powstałych obiektów mostowych, przynajmniej częściowo, 
z powodzeniem wykorzystywanych jest do dnia dzisiejszego, świadcząc o bar-
dzo dobrej jakości wykonania. Wiele obiektów mostowych ze względu na wiek 
oraz stan zachowania stanowi cenny zabytek sztuki inżynieryjnej XIX i pierw-
szej połowy XX w., które powinny być poddane opiece służb ochrony zabytków 
i, o ile to możliwe, zachowane w oryginalnej formie. 
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Przemysław Dominas – The Evolution of Railway Bridge Construction in Silesia 
between 1842–1945

The process of evolution of railway bridge construction in Silesia during the period in question 
was very dynamic and depended on international tendencies and progress in the area of bridge 
construction technologies. The best example is the use of truss spans based the systems of Town, 
Long, Howey or Pratt.

In comparison with other regions or other European countries Silesian railway bridges can be 
seen as compliant with European tendencies, but, at the same time, much varied and very origi-
nal, e.g. the use of Schwedler spans or Gerber’s support constructions that were commonly used 
in Europe.

Following European tendencies could be seen in relatively dynamic implementation of mo-
dern constructions, e.g. the use of spans with multiply dense trusses only a few years after they 
had been first used in Europe and relatively early implementation of reinforced concrete con-
structions.

The great dynamics of the development can also be seen in the growing length of spans in the 
following decades. If in the first 3 decades a limited dynamics can be seen, with spans of 20 me-
tres long, the 1870s showed substantial acceleration in the growth of the length of spans, and, in 
longer bridges, the dominance of steel spans, which was partially due to the number of constructed 
railway lines.

At the beginning of the 20th century the length of spans grew, reaching over 100 metres. Also, 
new technological solutions appeared, as, for example, support constructions and the use of rein-
forced concrete.

The variety of solutions used in railway bridge construction was necessitated by the terrain 
conditions. Both the dense river network and mountainous area in the southern part of the region 
resulted in a big number of bridges and varied types of engineering constructions. A good example 
are the objects along Świdnica – Jedlina Zdrój line, which are of varied types, including Gerber 
support construction in Jedlina Zdrój. The originality is exemplified by objects in Racławice Ślą-
skie and at the water dam in Pilchowice.

The strategic position of Silesia in the border zone was another significant factor, which made 
the area play a special, strategic role in the state defence. A good example in thi area are the 
bridgeS within Świdnica fortress,  as well as unusual bridge reinforcements in Wrocław Osobo-
wice or Głogów.

Quality-wise, many objects constructed in Silesia were able to accept trains despite the increase 
in their speed or weight. What is more, the majority of bridges are, to some extent, used till this 
day, which illustrates the good quality of craftsmanship. Many bridges, thanks to  their age and 
technical condition, are valuable historical objects showing the engineering skills of the 19th and 
first half of the 20th century. These objects should be institutionally protected, and, if possible, 
preserved in the original form.

Słowa kluczowe: Dolny Śląsk; mosty; ewolucja; technicy
Key words: Lower Silesia; bridges; evolution, technicians



Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

Transport szynowy 
w górnośląskich kopalniach 
węgla kamiennego do 1945 r.

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego bez pra-
widłowo zorganizowanego transportu, umożliwiającego wywiezienie na po-
wierzchnię pozyskanego przez górników węgla. Ze względu na skomplikowaną 
budowę kopalni obejmuje on trzy elementy: odstawę, przewóz i ciągnienie. Od-
stawa odpowiada za przemieszczenie urobku z przodka wydobywczego do 
głównego chodnika transportowego, wykorzystywanego do przewozu węgla, 
materiałów i ludzi do podszybia. Dalej, za pośrednictwem pionowych szybów, 
odbywa się ciągnienie urobku na powierzchnię kopalni1. W ciągu ostatnich 
300 lat do transportu węgla stosowano bardzo wiele różnego typu urządzeń, 
umożliwiających przewożenie coraz większych ilości urobku. Używane począt-
kowo w kopalniach skrzynie włóczne, taczki i niecki zostały zastąpione przez 
transport szynowy, wykorzystujący wozy, ciągnięte przez konie i różnego typu 
lokomotywy (elektryczne, pneumatyczne, akumulatorowe, spalinowe). W XX w. 
zaczęto rezygnować z transportu szynowego na rzecz przenośników zgrzebło-
wych i taśmowych. Urobek na powierzchnię wyciągano kołowrotami i kieratami 
konnymi, które bardzo szybko zostały zastąpione przez parowe i elektryczne 
maszyny wyciągowe. Ale na terenie kopalni transportowano nie tylko węgiel. Na 
powierzchnię wywożono uzyskany podczas drążenia wyrobisk kamień, a pod 

1  P. Strzałkowski, Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego, Gliwice 2011, s. 106; 
W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa, t. 1, Katowice 1959, s. 211; T. Kubiczek, Maszyny 
i urządzenia mechaniczne w górnictwie, Katowice 1971, s. 390; Z. Korecki, Maszyny i urządze-
nia górnicze, Katowice 1985, s. 74; A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo, Kraków 1880, s. 68.
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ziemię przesyłano drewno, elementy maszyn, materiały wybuchowe i budowla-
ne. Z urządzeń transportowych korzystali także górnicy, podróżujący w głąb 
podziemnego świata za pomocą klatek i dowożeni do miejsca pracy wagonami 
osobowymi2.

Transport węgla do połowy XIX w.

Na Górnym Śląsku pierwsza kopalnia węgla kamiennego powstała w 1657 r., 
ale szybki rozwój górnictwa nastąpił dopiero w drugiej XVIII w., kiedy pojawiły 
się pierwsze maszyny parowe, a węgiel zaczęto stosować do wytopu żelaza i me-
tali nieżelaznych. Od lat czterdziestych XIX w. był on w coraz większych ilo-
ściach wysyłany poza teren zagłębia3. Ponieważ górnicy eksploatowali pokłady 
węgla o dużej miąższości, wysokość powstałych w ten sposób wyrobisk umożli-
wiała wprowadzanie do nich różnego typu naczyń służących do przewozu wę-
gla. Pozwalało to na rozpoczęcie transport węgla w miejscu wydobycia, a jego 
pierwszym etapem był załadunek węgla do naczyń transportowych. Duże bryły 
węgla (kęsy) do skrzyń włócznych wkładane były ręcznie. Pozostały w wyrobi-
sku urobek przegarniano metalowymi grabiami i grackami, a uzyskany w ten 
sposób węgiel ładowano do drewnianych niecek o pojemności 30–35 kg, z któ-
rych przesypywano go do oddzielnych skrzyń włócznych4. Po zakończeniu zała-
dunku wozak (szleper) transportował skrzynię z wyrobiska do chodnika wy-
bierkowego. Następnie skrzynia była przeciągana przez chodnik pośredni do 
chodnika podstawowego połączonego z podszybiem szybu wydobywczego5. 
W niskich pokładach wykorzystywano skrzynie o ładowności 60 kg, które leżą-
cy wozak popychał nogami, a skrzynie mieszczące do 200 kg wozacy przeciąga-
li bezpośrednio po spągu, lub po ułożonych na nim deskach. Górnik z skrzynią 
włóczną był połączony za pomocą szelek zakładanych przez ramiona i piersi. 
W ten sposób węgiel transportowano na odległość 50–60 m. Aby zmniejszyć 
tarcie, niektóre skrzynie posiadały płozy obite blachą. Do przewożenia węgla 
w wyjątkowych wypadkach wykorzystywane były drewniane taczki6. 

W niektórych kopalniach urobek był przewożony przy pomocy wózków wę-
gierskich. Przemieszczały się one po drewnianych belkach, ułożonych na spągu 
wyrobiska. Były one wykonane z drewnianych elementów, połączonych żelazny-
2  A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Łódź 2012, s. 83; W. Szczepanek, Zarys 
górnictwa, Warszawa 1954, s. 140–141; T. Bielewicz, B. Prus, Górnictwo, Katowice 1984, s. 368.
3  J. Jaros. Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1965, s. 91; Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, t. 2, red. J. Pazdur, 
Katowice 1961, s. 39.
4  A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego..., s. 74.
5  A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s.68. 
6  Muzeum Górnictwa Węglowego/Technika Górnicza/Archiwum (dalej: MGW/TG/A): 876, 
Rysunek skrzyni włócznej wykorzystywanej do  transportu węgla, początek XIX wieku, rys. Ko-
enig, OBB 1383; A. Frużyński; Powstanie  przemysłu  górniczo-hutniczego  na Górnym  Śląsku, 
[w:] Od maszyny parowej do kolei żelaznej, red. A. Frużyński, P. Mrass, Ratingen Zabrze 2004, s. 
16; MGW/TG/A: 2820, Drewniane taczki, niecki i wiadra służące do transportu węgla, początek 
XIX wieku, rys. autor nieznany, OBB 1447; H. Kondratowicz, Górnictwo, t. 2, Warszawa 1919, 
s. 160–161.
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mi listwami, a ściany skrzyni ładunkowej były nachylone do środka wozu. Po-
ruszały się one na dwóch parach kół, przymocowanych do drewnianej belki. 
Miały one różną średnicę, dzięki czemu środek ciężkości wozu był przesunięty 
do przodu, a to pozwalało na jego lepsze przesuwanie po drewnianej belce7. 
Aby wóz nie spadał z belki, przybita do niej była pionowa drewniana łata, po 
której dwóch stronach przechodziły koła wozu. W kopalniach wykorzystywano 
także wozy niemieckie. W odróżnieniu od wozów węgierskich były one wyposa-
żone w żelazny kołek wchodzący w szparę znajdującą się pomiędzy dwiema 
pionowymi łatami przymocowanymi do ulokowanej na spągu drewnianej bel-
ki8. Poziome chodniki transportowe prowadzono w kierunku pionowych szy-
bów, których głębokość w latach dwudziestych XIX w. dochodziła już do 70 m. 
W każdym szybie, oprócz przedziału transportowego, znajdował się też, oddzie-
lony przepierzeniem z desek, przedział drabinowy, przeznaczony do schodzenia 
do kopalni9. W kopalniach o niewielkim wydobyciu nad szybem ustawiano 
zwykłe drewniane kołowroty, a położony na drewnianych kozłach poziomy wał 
kołowrotu wprawiali w ruch górnicy. Na wale kołowrotu nawinięta była konop-
na lina, do której przyczepiano naczynia transportowe. Były to drewniane wia-
dra, skrzynie lub beczki. Czasem montowano nad nim drewniany dach, który 
chronił wnętrze szybu przed wpływem czynników atmosferycznych10. 

Na początku XIX w. wzrost wydobycia węgla spowodował, że istniejący sys-
tem przestał wystarczać, ponieważ odcinki, którymi przewożono węgiel, stały 
się dłuższe, a przewożone ładunki cięższe. Wymusiło to rewolucyjne zmiany 
w organizacji transportu. Proces ten został zapoczątkowany w należących do 
państwa pruskiego kopalniach „Königin Louise” („Zabrze”) w Zabrzu i „König” 
(„Król”) w Chorzowie. Aby przewozić duże ilości urobku w obydwu przedsię-
biorstwach, z inicjatywy dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego (Oberbergamt) 
we Wrocławiu (Breslau) hr. Fryderyka Wilhelma von Redena, w 1802 r. wpro-
wadzono po raz pierwszy szynowy transport konny11. Drewniane szyny były zna-
ne w górnictwie już od XVI w., gdzie wykorzystywano je do transportu rudy 
w kopalniach w Górach Harcu. W XVIII w. rozwiązanie to zostało przeniesione 
do kopalń angielskich, w których szyny zaopatrzono w metalowe nakładki, a na-
stępnie zaczęto stosować szyny odlewane z żeliwa. Od drugiej połowy XVIII w. 
szyny instalowano w wielu niemieckich zagłębiach górniczych. Wozy transpor-
towe otrzymały koła wyposażone w obrzeża, a to zapobiegało się ześlizgiwaniu 
wozów i platform z torowiska12. 

7  MGW/TG/A: 830, Tarnowskie Góry –  rysunek wózka węgierskiego 1807, rys. Berunhardt, 
OBB 1341 
8  A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s. 69. 
9  S. Kossuth, Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku, Katowice 1963, 
s. 35; J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 83–84.
10  A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe od żurawia do konstrukcji żelbetowej, Cho-
rzów 2008, s. 1; MGW/TG/A: 659, Rysunek kołowrotu wyciągowego obsługiwanego przez dwóch 
górników, 1809, rys. Schwarbauer, OBB 1222. 
11  J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 105; Zarys dziejów górnictwa..., s. 40.
12  F. Freisse, Skizzen zur Geschichte der bergmännischen Förderung, Kattowitz 1907, s. 16–17.
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Il. 1. Drewniane tory stosowane w kopalniach węgla kamiennego, początek XIX w., rysunek ze 
zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Il. 2. Platforma do przewozu skrzyń z węglem, początek XIX w., rysunek ze zbiorów 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Wprowadzenie na Górnym Śląsku szynowego transportu konnego pozwoliło 
na zwiększenie długości tras przewozowych do 600 m, a zatrudnione w kopalni 
zwierzęta spuszczano do kopalń w specjalnym wieszadle, sprowadzonym z ko-
palni soli w Wieliczce. Wybudowano dla nich również podziemną stajnię 
i chodnik światowy (Tagenstrecke), umożliwiający wyprowadzanie koni na po-
wierzchnię. Dla szynowego przewozu konnego wybudowano przekątnie. Były to 
mające stały kąt nachylenia chodniki, łączące chodnik podstawowy z górną gra-
nicą wybieranego pola13. Stosowane w kopalni tory, o szerokości 88 cm (880 mm), 
budowano początkowo wyłącznie z drewna. Składały się z szyn, wykonanych 
z sosnowych belek o długości 6 m i grubości 10–13 cm. Aby miały one większą 
wytrzymałość zaopatrzono je w twardą dębową okładzinę, a powstałe w ten 
sposób szyny przybijano drewnianymi kołkami do ułożonych co 1 m podkła-
dów. W podobny sposób wykonywano zwrotnice lub obrotnice wagonów. 
W miejscach gdzie tory były zaginane w łuk, odstęp pomiędzy nimi zwiększano 
o 1,5–3 cm w celu zmniejszenia ich nacisku na koła14. W 1812 r. na terenie 
kopalni „Król” na drewniane szyny zaczęto nakładać płaskie żeliwne nakładki. 

13  H. Heintzmann, Ubersicht der oberschlesischen Kohlenrevier üblichen Förderungsmethoden, 
„Archiv für Bergbau und Hüttewesen”, t. 2, 1820, s. 43.
14  MGW/TG/A: 908, Rysunek drewnianych torów wykorzystywanych w kopalni Król, początek 
XIX wieku, rys. autor nieznany, OBB 1410.

Il. 3. Wóz kopalniany do przewozu drewna, kop. „Ludwik” w Zabrzu 1956 r., rysunek ze zbiorów 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Korzystano też z szyn żeliwnych płaskich i żelaznych wypukłych, które przymo-
cowano bezpośrednio do drewnianych podkładów. W przekątniach o dużym 
nachyleniu wynoszącym 4-6° stosowano nadal drewniane szyny, aby zapobiec 
zbyt szybkiemu staczaniu się platform15. 

Ze względu na różnice w eksploatacji węgla, transport ten zorganizowano na 
dwa różne sposoby. W kopalni „Królowa Luiza” od 1806 r. urobek przewożono 
do trzech portów węglowych, znajdujących się w Głównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej (Hauptschlüsselerbstollen; jej budowę rozpoczęto w 1799 r., a li-
czący 2,5 km zabrzański odcinek sztolni ukończono w 1810 r.16). Pierwszy 
z nich, ulokowany w północnej części pokładu Reden, wykorzystywano do zała-
dunku węgla, wydobywanego z pokładów zalegających na poziomie sztolni. Po-
zyskany w zabierkach węgiel górnicy ładowali bezpośrednio do drewnianych 
skrzyń, mieszczących po 370 kg węgla. Miały one kształt odwróconego trapezu, 
a ich ściany boczne i dna były wzmacniane żelaznymi płaskownikami. W każdej 
z nich znajdowały się cztery uchwyty, umożliwiające zaczepienie zakończonych 
hakami łańcuchów. Ustawiano je na platformach, ciągniętych przez konia, którego 
za uzdę prowadził wozak. Każda z platform mieściła po trzy skrzynie z węglem. 
Zestawy takie poruszały się po drewnianych szynach, ułożonych na spągu 
chodników, prowadzących do podziemnego portu17. W porcie konia wyprzęgano, 
a samą platformę przetaczano pod dźwig, który skrzynie z węglem opuszczał na-
stępnie do łodzi transportowej. Dźwig obsługiwał jeden górnik, a zamocowanie 
skrzyni w łodzi nadzorował jego pomocnik. Po załadowaniu trzech skrzyń łódź 

15  MGW/TG/A: 920, Stalowe tory stosowane w kopalni König, 1813, rys. Plunicke, OBB 1419; 
J. Jaros; Historia górnictwa..., s. 103.
16  J. Jaros. Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice”, Zabrze 1991, s. 11; 
A. Frużyński, Rewolucja hrabiego Redena, „Śląsk” 1999, nr 2, s. 14; tenże, Główna Kluczowa 
Sztolnia Dziedziczna w planach i rysunkach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, „Gór-
nik Polski”, nr 4, 2010, s. 272. 
17  MGW/TG/A: 918, Rysunek  transportu wodnego w kopalni Królowa Luiza, 1812, Zabrze, 
rys. Gardt, OBB 1418; MGW/TG/A: 759. Rysunek transportu wodnego w kopalni Królowa Luiza, 
1812, Garett, Zabrze OBB 1283.

Il. 4. Elektryczna lokomotywa dołowa, okres międzywojenny, rysunek ze zbiorów Muzeum Gór-
nictwa Węglowego w Zabrzu
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trzeba było przesunąć, gdyż zamontowany na nieruchomej podstawie dźwig 
miał zbyt mały zasięg, uniemożliwiający załadowanie od razu całej łodzi18. Po-
nieważ pojedyncza łódź mieściła do 11 skrzyń z węglem, czynność tę trzeba 
było powtarzać czterokrotnie. Platformy transportowe wykonywane były 
z dwóch drewnianych belek o szerokości 18 cm i grubości 10 cm19. Do nich 
przybito grube sosnowe deski, tworzące prostokątną platformę ładunkową. Do 
dolnej części belek przymocowano, wykute z żelaza, koła i osie. Każde z kół 
zostało zamocowane w osobnym łożysku i posiadało własną oś. Taki sposób 
zamocowania kół zapobiegał ślizganiu się platformy na zakrętach. Pod dnem 
platformy przymocowano dwie poprzeczne belki sosnowe wzmacniające całą 
konstrukcję. Była tam również przymocowana żelazna sztaba o grubości 4 cm 
zakończona dwoma otworami, służącymi do przytwierdzania zaprzęgu konne-
go20. W południowej części pokładu Reden znajdował się drugi port, służący do 
załadunku węgla, pozyskiwanego z pokładów zalegających powyżej poziomu 
sztolni. Był on połączony za pośrednictwem pochylni transportowej z chodnika-
mi, znajdującymi się powyżej sztolni. Na jej spągu ułożone były dwie pary drew-
nianych torów. Na jej szczycie umieszczony był kołowrót hamulcowy, umożli-
wiający opuszczanie pochylnią platform, na których ustawiono pojedyncze 
skrzynie z węglem. Były one połączone z wałem kołowrotu przy pomocy żela-
znego łańcucha. Gdy robotnik zwalniał hamulec kołowrotu, platforma z pełną 

18  MGW/TG/A: 2596, Kopalnia Królowa Luiza – rysunek sztolni, portu węglowego oraz pod-
ziemnych wyrobisk znajdujących się w północnej części pokładu Reden, 1810 r., rys. Gard i Plü-
nicke, OBB 558. 
19  A. Frużyński, Główna Kluczowa Sztolnia..., s. 280.
20  MGW/TG/A: 759, Rysunek transportu wodnego w kopalni Królowa Luiza, 1812 r., Zabrze, 
rys. Gardt, OBB 1283. 

Il. 5. Plan sieci transportowej na poziomu 305 metrów w zabrzańskiej kopalni „Ludwik”, 1931 r., 
rysunek ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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skrzynią staczała się w dół pochylni pod wpływem własnego ciężaru21. Obraca-
ła ona jednocześnie wał, na który nawijał się drugi łańcuch, służący do wcią-
gnięcia drugiej platformy z pustą skrzynią. Łańcuchy spoczywały na kilkunastu 
drewnianych rolkach umocowanych pomiędzy szynami. Prędkość jazdy oby-
dwu platform regulował obsługujący kołowrót robotnik za pośrednictwem ha-
mulca. Gdy platforma z ładunkiem stoczyła się do punktu załadowczego, to 
znajdujący się tam robotnik przy pomocy dźwigu przeładowywał skrzynię do 
łodzi. Cykl ten był wielokrotnie powtarzany, a do transportu pochylnią wykorzy-
stywano wyłącznie siłę grawitacji22. 

W sztolni funkcjonował jeszcze trzeci punkt załadunku węgla, ulokowany 
w jednym z jej odcinków, posiadającym obudowę murowaną. Był on połączony, 
za pośrednictwem pochylni, z zalegającymi powyżej sztolni pokładami węgla. 
Miał on bardzo prostą budowę. Stanowiła go niewielka, umieszczona w prowa-
dzącej do sztolni pochylni, prostokątna komora, w której zamontowano koło-
wrót. Na jego drewnianym wale nawinięty był żelazny łańcuch, służący do pod-
noszenia i opuszczania skrzyń z węglem do łodzi, zacumowanych w punkcie 
załadowczym23. Łodzie załadowane skrzyniami z węglem, po osiągnięciu wylo-
tu sztolni, wypływały na powierzchnię i zatrzymywały się w porcie węglowym, 
wybudowanym na początku Kanału Kłodnickiego, łączącego kopalnię „Królo-
wa Luiza” z Królewską Odlewnią Żelaza (Königlich Preußische Eisengießerei) 
w Gliwicach (Gleiwitz). Część dostarczonego węgla przewożono na ulokowane 
w porcie składowisko za pośrednictwem kolejki szybowej, po której kursowały 
platformy mieszczące pojedynczą skrzynię z węglem. Z Gliwic kanał biegł dalej 
w kierunku Koźla (Cosel), gdzie łączył się z Odrą24.

W uruchomionej w 1791 r. kopalni „Król” urobek początkowo przewożono 
skrzyniami włócznymi, nieckami, a gdy kopalnia zwiększyła wydobycie, w pod-
ziemnych chodnikach ułożono tory, po których kursowały ciągnięte przez konie 
platformy o długości 3 m i szerokości 80 cm. Platforma taka zbudowana była 
z dwóch drewnianych belek o szerokości 18 cm i grubości 10 cm, do których 
przybite były poprzecznie ułożone deski. Przy każdym końcu platformy przy-
twierdzano dla jej wzmocnienia poprzeczne belki. Pod dnem przymocowany 
był stalowy płaskownik o grubości 4 cm, do którego końców zaprzęgano ko-
nie25. Koła platformy były wykonane z żelaza i obracały się razem z osiami. Aby 
sprawnie pokonywać zakręty, każde koło miało własną oś osadzoną w osobnej 
panewce. Krawędzie kół były gładkie lub wklęsłe. Na ważącej 235 kg platformie 

21  A. Frużyński, Główna Kluczowa Sztolnia..., s. 282.
22  MGW/TG/A: 3092, Kopalnia Królowa Luiza-rysunek  sztolni,  portu węglowego  oraz pod-
ziemnych wyrobisk znajdujących się w południowej części pokładu Reden, 1810 r., rys. Plünicke, 
OBB 559; MGW/TG/A: 757, Rysunek dźwigu do przestawiania skrzyń z węglem z wozów ko-
palnianych na czółna w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, 1812 r., rys. Gardt, OBB 1283. 
23 MGW/TG/A: 774, Rysunek Głównej Kluczowej Sztolni  z pokazaniem przejścia  jej w skały 
spągowe wraz z urządzeniem do załadunku wozów, 1812 r., rys. Degenhadt, OBB 1293; A. Fru-
żyński, Główna Kluczowa Sztolnia..., s. 285.
24  A. Frużyński, Zabrze centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego część I do 1876 r., 
„Górnik Polski”, nr 1, 2007, s. 16. 
25  Zarys historii górnictwa..., s. 40.
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ustawiano, sporządzone ze splecionych wierzbowych prętów, okrągłe kosze, 
o wysokości 1 m, mieszczące do 370 kg węgla. Całość wzmacniały dwa stalowe 
płaskowniki, które krzyżowały się pod dnem koszy. Były one zakończone haka-
mi, służącymi do mocowania liny, wyciągającej kosz szybem26. W 1802 r. gór-
mistrz H. Heintzmann wprowadził niższe, ale za to szersze kosze, które ze 
względu na swoje wymiary były łatwiejsze do napełniania. Wraz z metalowymi 
wzmocnieniami ważyły one do 135 kg. Na platformie lokowano dwa lub trzy 
kosze z węglem. Po kilku latach zostały one zastąpione przez prostokątne drew-
niane skrzynie, mieszczące również po 370 kg węgla. Posiadały one żelazne li-
stwy wzmacniające, także zakończone hakami27. 

Zastosowanie szynowego transportu konnego znacznie zwiększyło ilości 
przewożonego pod ziemią węgla. W 1814 r. jeden koń, ciągnący wozy w kopal-
ni „Król” w czasie 12-godzinnej zmiany, potrafił przewieźć 27 t węgla na odle-
głość 420 m. Przy transporcie węgla pracowały wtedy trzy konie i sześciu pra-

26  J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 102.
27  MGW/TG/A: 843–849, Chorzów – plan podziemnych wyrobisk kopalni wraz z torami prze-
znaczonymi do transportu, 1812 r., rys. Pletschke, OBB 1413; MGW/TG/A: 907-916, Chorzów 
– wozy, platformy i tory OBB 1351–1353, OBB 1409-17.

Il. 6. Wóz do przewozu węgla w kop. „Hohenzollern” (Szombierki) w Bytomiu, 1918 r., rysunek 
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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cowników. Trzech górników opiekowało się zwierzętami, a kolejnych trzech 
podpinało na podszybiu skrzynie do liny wyciągowej. W kopalni zatrudnionych 
było również 10 ładowaczy węgla28. Wzrost zapotrzebowania na węgiel w la-
tach dwudziestych XIX w. wymusił zwiększenie powierzchni wybieranego po-
kładu węgla, a to doprowadziło do wydłużenia dróg transportowych. W 1820 r. 
zaczęto wprowadzać pochylnie, biegnące po upadzie pokładu, do których do-
chodziły poziome chodniki wybierkowe29. W 1820 r. górmistrz Heintzmann 
przeprowadził analizę kosztów transportu węgla. Według jego obliczeń, koszty 
utrzymania jednego konia wynosiły 273 talary rocznie. Ponieważ za taką kwotę 
można było zatrudnić trzech wozaków, państwowe władze górnicze bardzo 
szybko zrezygnowały z transportu konnego, którego wydajności, ze względu na 
małą wytrzymałość szyn, nie można było zwiększyć. Od 1822 r. platformy, na 
których znajdowała się teraz tylko jedna skrzynia z węglem, pchali po torach 
wozacy. Nowa platforma ważyła wraz z ładunkiem 670 kg, a tory, po których się 
poruszała, miały 47 cm (470 mm) szerokości. W ten sposób w ciągu dniówki 
szleper przewoził około 5,5 t węgla30. Transport węgla w pochylniach odbywał 
się nadal za pośrednictwem kołowrotu hamulcowego. W 1821 r. przysięgły gór-
niczy Buchbach wprowadził w kopalni „Król” pionowe szybiki ślepe, za pomocą 
których transportowano węgiel z wyżej położonych pokładów do znajdujących 
się niżej chodników transportowych. Szybikami ślepymi opuszczano tylko same 
skrzynie lub kosze z węglem31.

28  J. Jaros. Historia kopalni „Król” w Chorzowie (1791–1945), Katowice 1962, s. 20–22.
29  Tenże, Henryka Heintzmana „O przygotowaniu i eksploatacji pokładów w kopalniach ślą-
skich  ze  szczególnym uwzględnieniem Górnego  Śląska, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnic-
twa”, t. 2, red. J. Pazdur, Wrocław 1958, s. 291. 
30  A. Frużyński, Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zabrze 2012, s. 70; J. Ja-
ros. Historia górnictwa..., s. 103; 
31  J. Jaros. Historia kopalni Król..., s. 21–23.

Il. 7. Wagony osobowe wykorzystywane do przewozu górników, okres międzywojenny, pocztówka 
ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Il. 8. Drewniane taczki, niecki i wiadra służące na początku XIX w. do transportu węgla, 1810 r., 
rysunek ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Początkowo pozyskany w kopalni węgiel kamienny transportowano na po-
wierzchnię pionowymi szybami, nad którymi ustawione były drewniane koło-
wroty. Zostały one jednak bardzo szybko zastąpione przez kieraty konne, które 
w europejskim górnictwie znane były od kilku stuleci32. W 1800 r. pierwsze 
tego typu urządzenie zamontowano na szybie „Henrietta” kopalni „Król”. Cen-
tralnym elementem urządzenia był pionowy 7-metrowy wał, na którego szczy-
cie osadzony został bęben linowy o średnicy 3 m. Do niego przymocowane były 
dwie liny wyciągowe, biegnące w kierunku szybu za pośrednictwem dwóch 
drewnianych kół linowych. Na końcu każdej liny znajdowały się cztery metalo-
we łańcuchy, do których umocowano wyciągane na powierzchnie kosze lub 
skrzynie z węglem. Nad całą konstrukcją ustawiony został drewniany dach, 
a sam szyb osłaniały ściany boczne, tworzące niewielkie nadszybie. Do obraca-
nia kieratu służył wahacz. Była to belka, przymocowana ukośnie do wału przy 
pomocy śrub i specjalnej drewnianej rozpory. Na jej końcu przytwierdzony był 
ruchomy dyszel, do którego zaprzęgano jednego lub dwa konie, których ruch 
powodował obracanie się wału i bębna linowego33. Zamontowane kieraty dwu-

32  Zarys historii górnictwa..., s. 51; A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s.75.
33  MGW/TG/A: 697–700, Kopalnia  „Król”  w Chorzowie  –  jednokonny  kierat  wyciągowy, 
1812, autor nieznany, OBB 1251. 

Il. 9. Wóz do transportu 1 tony węgla, okres międzywojenny, rysunek ze zbiorów Muzeum Gór-
nictwa Węglowego w Zabrzu
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konne wyciągały na powierzchnię do 44 t węgla na dobę, natomiast wydajność 
jednokonnych, dochodziła do 26 t. Węgiel na podszybie dostarczały platformy 
konne, mieszczące po dwie lub trzy skrzynie z węglem. Były one przymocowy-
wane przy pomocy czterech łańcuchów do liny wyciągowej34. Pojedyncza skrzy-
nia po wyjeździe na powierzchnię była ustawiana na małym wózku (wywrotka), 
przemieszczającym się po żelaznych torach, ułożonych na pomoście wyładow-
czym. Na jego końcu znajdował się punkt przeładunkowy, gdzie skrzynia była 
przechylana, a węgiel wysypywał się do ustawionego niżej wozu, mieszczącego 
ok. 2,2 t węgla. 

W kierunku huty „Królewskiej” („Königshűtte”) był on ciągnięty przez konia 
po specjalnie ułożonych w tym celu szynach o długości 600 m. Szyny te zostały 
wykonane z żelaznych płaskowników, przybitych do drewnianych listew, spoczy-
wających na drewnianych pokładach. Cała konstrukcja spoczywała na nasypie. 
Była to pierwsza linia kolejowa wybudowana na Górnym Śląsku, za pomocą 
której przewożono w ciągu doby 45 t węgla (po 1802 r.). W kolejnych latach tory 
położono pomiędzy pozostałymi szybami kopalni „Król” a hutą „Królewską”35. 
Węgiel dostarczano na plac koksowy huty, na którym zainstalowane były miele-
rze i piece ulowe służące do produkcji koksu. Cześć przewiezionego paliwa 
wykorzystywano w maszynach parowych lub spalano w piecach destylacyjnych 
huty cynku „Lydognia”. Ten system transportu jest widoczny na wykonanej 
w latach czterdziestych XIX w. litografii Ernesta Wilhelma Knippla Koakplatz 
in Konigshütte36.

Na początku XIX w. kieraty konne zostały zastąpione przez parowe maszyny 
wyciągowe, a pierwsze tego typu urządzenie zainstalowano w 1814 r. na szybie 
„Einsiedel” kopalni „König”. Przy jej pomocy transportowano na powierzchnię 
do 106,5 t węgla na dobę, a koszty wydobycia były niższe niż przy stosowaniu 
kieratu konnego37. W skład zespołu szybowego wchodziły: drewniana wieża 
szybowa, przylegający do niej budynek maszynowni i kotłownia. Wieża szybu 
wyciągowego była wykonana z drewna, a na jej szczycie ulokowano dwa koła 
linowe, osłonięte drewnianym dachem mansardowym. Do transportu urobku 
służyła 16-calowa jednocylindrowa parowa maszyna wyciągowa, poruszająca 
za pośrednictwem wahacza korbowodu wał, na którym były przymocowane 
koło zamachowe i przekładnia zębata wprawiająca w ruch obrotowy dwa pozio-
me drewniane bębny linowe o średnicy 2 m38. Nawinięta na nich była konopna 
lina służąca do wyciągania na powierzchnię skrzyń z węglem. W szybach mon-
towano drewniane prowadniki, zapobiegające huśtaniu się naczyń z urobkiem. 
W kopalni „Król” maszyny parowe zainstalowano również w szybach wydo-
bywczych „Scharnchorst”, „Blücher” i „Hedwig”. Znajdujące się w nich silniki 

34  J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 107.
35  MGW/TG/A: 697-699, Chorzów – kierat konny wyciągowy, 1812 r., rys. J.G. Gartner, OBB 
1251. 
36  Muzeum Gliwicach, Litografia Ernesta Wilhelma Knippla Koakplatz in Konigshütte.
37  J. Jaros. Historia kopalni „Król”..., s. 26–28.
38  MGW/TG/A: 609-610, Kopalnia  „Król”  w Chorzowie  –  maszyna  parowa  wyciągowa, 
1820 r., rys. Murr, OBB 1182. 
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parowe miały około 10 KM, a na powierzchnię skrzynie z węglem wyciągano 
z prędkością nie przekraczającą 1 m/s39. 

Mimo skomplikowanej budowy i sporego zużycia węgla, silniki parowe wy-
dobywały duże ilości węgla, co czyniło ich eksploatację bardziej opłacalną, niż 
funkcjonowanie kołowrotów ręcznych i kieratów konnych. Jednak ich wysoka 
cena powodowała, że bardzo niewiele kopalń mogło sobie na nie pozwolić. Dla-
tego też w 1825 r. na 52 czynne górnośląskie kopalnie węgla tylko trzy posiada-
ły parowe maszyny wyciągowe, a średnia moc takiego urządzenia wynosiła tyl-
ko 23 KM40. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. nad szybami 
zaczęto stawiać murowane wieże szybowe, które pozwoliły na instalowanie sil-
niejszych maszyn wyciągowych, mogących wynosić na powierzchnię ładunki 
o masie 500 kg41. Ich budowa była wprawdzie droższa, ale miały one większą 
wytrzymałość i mogły funkcjonować przez wiele lat. Jeden z pierwszych takich 
kompleksów, szyb „Dechen”, powstał w latach 1838-1842 w kopalni „Królowa 
Luiza” w Zabrzu. Obok wieży szybowej powstawały murowane budynki, miesz-
czące parową maszynę wyciągową o mocy 30 KM, kotłownię, magazyn węgla, 
cechownię42. W 1846 r. do szybu doprowadzono linię kolejową, umożliwiającą 

39  J. Jaros. Historia kopalni „Król”..., s. 28; tenże, Zarys dziejów górnictwa węglowego, Warsza-
wa–Kraków 1975, s. 77–78.
40  Tenże, Historia górnictwa..., s. 106.
41  A. Frużyński, P. Wybraniec, Wieże wyciągowe..., s. 4.
42  S. Kossuth, Górnictwo węglowe..., s. 314; MGW/TG/A: 278-279, Kopalnia „Królowa Luiza” 
w Zabrzu – szyb wydobywczy i odwadniający „Dechen”, 1845, rys. Nothebohn, OBB 978; MGW/
TG/A: 419, Kopalnia „Królowa Luiza” w Zabrzu – szyb wydobywczy i odwadniający „Dechen”, 
1837, rys. Schottelius. OBB 1064.

Il. 10. Transport konny w kopalni węgla kamiennego, autor M. Steckel, 1898 r., fotografia ze 
zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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kopalni wysyłkę węgla do odbiorców zarówno na terenie Górnego Śląska, jak 
i poza nim. Obok szybu zbudowano pomost przeładunkowy, na którym wydo-
byty na powierzchnię węgiel przesypywano do wagonów kolejowych mieszczą-
cych po 6 t węgla43. W kolejnych latach bocznice kolejowe uzyskały inne kopal-
nie, a na początku XX w. ponad 90% wydobytego na Górnym Śląsku węgla 
przewożono do odbiorców za pośrednictwem linii kolejowych44.

Transport węgla w latach 1850–1918

W XIX w. górnictwo węgla kamiennego rozwijało się bardzo dynamicznie, 
a sam węgiel stał się najważniejszym surowcem energetycznym, metalurgicz-
nym i chemicznym, umożliwiającym funkcjonowanie ówczesnej gospodarki. 
Ogromny wpływ na rozwój górnictwa miało powstanie linii kolejowych, które 
umożliwiły transport węgla do bardzo wielu odbiorców. Budowano nowe kopal-
nie, a istniejące już przedsiębiorstwa były modernizowane i rozbudowywane. 
W 1851 r. wydobycie węgla przekroczyło poziom 1 mln t, a w 1913 r. górnoślą-
skie kopalnie dostarczyły już 43,8 mln t węgla45. Stały wzrost wydobycia węgla 
doprowadził do znaczącej modernizacji kopalnianego transportu. Nie zmienił 
się sposób załadunku węgla, ponieważ wozy napełniano nadal w miejscu jego 
wydobycia. Jedynie w przypadku, gdy nie mógł on wjechać do przodka, łado-
wacze musieli przenosić urobek w nieckach do stojącego w chodniku wozu. 
W 1855 r. pojawiły się pierwsze niecki stalowe (kop. „Fanny” w Katowicach, 
Kattowitz), a w 1859 r. wprowadzono niecki, wykonane z splecionych ze sobą 
stalowych taśm. Niecki tego typu ważyły 5 kg, a za ich pośrednictwem można 
było przenosić do 35 kg węgla46. Dopiero pod koniec XIX w. do ładowania wo-
zów zaczęto wykorzystywać stalowe prostokątne łopaty, które na początku XX w. 
zastąpiły łopaty w kształcie serca. Napełnione wozy ładowacze wypychali do 
chodnika pośredniego, gdzie przejmowali je wozacy, pchający je za pośrednic-
twem pochylni do głównego chodnika przewozowego47. 

Prace te wykonywali pracownicy młodociani, którzy w kopalni przepraco-
wali minimum jeden rok. Wozili węgiel taczkami, ciągnęli skrzynie włóczne, 
przenosili niecki z węglem, transportowali różne materiały, opiekowali się koń-
mi, łączyli i rozdzielali wozy, obsługiwali kołowroty pochylniane. Jeżeli dobrze 

43  MGW/TG/A: 810, Rysunek pomostu do  załadunku węgla na wagony kolejowe w kopalni 
Königin Louise w Zabrzu, kołowrotu wyciągowego obsługiwanego przez 2 górników, 1847 r., rys. 
Schwarzbauer, OBB 1330.
44  A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 38.
45  Zarys historii górnictwa..., s. 53.
46  MGW/TG: 86, Łopata do załadunku urobionego węgla kopalnia Rydułtowy w Rydułtowach, 
1896 r., wym. 1,4 m x 40 cm, drewno i żelazo zgrzewne; MGW/TG: 33, Metalowa niecka wyko-
rzystywana do transportu węgla, kopalnia Königin Louise w Zabrzu, XIX/XX w., 55 x 35 x 15 cm, 
żelazo zgrzewne kute; MGW/TG 142, Metalowa niecka przeznaczona do przenoszenia urobio-
nego węgla lub pokruszonej skały, Górny Śląsk, XIX w., 60 x 28 x 15 cm, blacha metalowa kuta; 
MGW/TG: 89, Łopata sercówka do załadunku odstrzelonego węgla na rynnę wstrząsową, Górny 
Śląsk, XX w., 105 x 48 x 42 cm, drewno (stylisko), blacha stalowa tłoczona (szufla).
47  „Zeitschrift für Berg Hütten und Salinwesen” (dalej: ZBHS), Teil B, Berlin 1895, s. 197.
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Il. 11. Podziemny port w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, 1812 r., rysunek ze 
zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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wywiązywali się z tych obowiązków, po przepracowaniu trzech lat przechodzili 
pod opiekę rębacza48. Wykonywali wtedy pracę ładowacza lub ślepra. W wielu 
wypadkach była to praca bardzo ciężka. Tak opisywał ją jeden z młodych górni-
ków: Hajerzy  odstrzelili.  Smędu  jeszcze  było  pełno,  a jo  –  hamulec  do woza. 
Najpierw wozy  pierwszego  ślepra  wyciść,  potym  drugiego  –  i tak  szło  aże  do 
62 wozów. W połowie szychty, jo już myśloł, że będą mnie musieli sanitarką od-
wieść. Kiedy zech przyszedł do domu, to zech się ani nie uwmył, ani niczego nie 
jodł, jeno bychnął sobą na deliny i takoch przespoł aże do rana49.

W drugiej połowie XIX w. zrezygnowano ostatecznie z platform, na których 
ustawiane były skrzynie z węglem, a do transportu węgla w coraz szerszym za-
kresie stosowano nowe typy wozów. Wykorzystywano wozy angielskie, posiada-
jące płaskie koła z obrzeżem ulokowane pod skrzynią ładunkową. W kopal-
niach pracowały także wozy niemieckie, których koła z wklęsłą powierzchnią 
wystawały poza obręb skrzyni. Były one początkowo wyposażone w drewnianą 
skrzynię ładunkową, połączoną z wykonanym z dwóch belek drewnianym pod-
woziem. Ściany skrzyni ładunkowej miały 35 mm grubości, a dno tworzyły de-
ski o grubości 40 mm. Jedynie koła, osie i listwy wzmacniające ściany skrzyni 
ładunkowej wykonane były z żelaza50. Początkowo wozy tego typu mieściły po 
275 kg węgla. Potem zaczęto stosować wozy o ładowności 350 kg lub 450 kg, 
a następnie wprowadzono wozy mieszczące już 500 kg węgla. W kolejnych la-
tach do przewozu węgla zaczęto wykorzystywać wozy zbudowane ze stalowej 
blachy o grubości 3–4 mm. Tego typu wozy były lżejsze od wozów drewnianych, 
a ich konstrukcja pozwalała na dłuższy okres użytkowania51. Posiadały one pro-
stokątną skrzynię ładunkową, którą lokowano na drewnianych belkach, do któ-
rych przymocowano dwa zestawy kołowe. W późniejszych konstrukcjach drew-
no zastąpiły stalowe kształtowniki (podłużnice), a skrzynia ładunkowa otrzymała 
zaokrąglone dno. Taki kształt umożliwiał całkowite wyładowanie węgla, groma-
dzącego się w miejscu, gdzie do tej pory burty prostokątnej skrzyni łączyły się 
z jej dnem. Arkusze blachy łączono początkowo nitami, zastąpionymi następnie 
przez spawy52. Małe wozy kopalniane osadzane były bezpośrednio na zestawie 
kołowym albo na stalowych belkach, noszących nazwę podłużnic. Duże wozy 
osadzano na ramach, a pomiędzy ramę i zestawy kołowe dodawano resory53. Na 
początku XX w. wozy kopalniane zaczęto wyposażać w zamknięte łożyska kul-
kowe lub wałeczkowe, dzięki którym koła się lżej obracały, a ponadto znacznie 

48  M. Żywirska, Gawędy górnicze, Warszawa 1968, s. 179–180.
49  Życiorysy górników, praca zbiorowa, Katowice 1949, s. 257.
50  MGW/TG: 367, Wóz drewniany wzmocniony metalowymi listwami wykorzystywany do 
przewożenia około 500 kg węgla, Górny Śląsk, druga połowa XIX w., długość 122, szerokość 72, 
wysokość 96 cm, drewno, stal walcowana i kuta; MGW/TG: 420, Drewniany wagon do przewozu 
węgla, kopalnia „Ludmiła”, XIX w., 1863–1880, 135 x 80 x 115 cm, skrzynia ładunkowa wyko-
nana z drewnianych desek spiętych metalowymi listwami, podwozie drewniane, koła i osie stal 
kuta; H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 213–214.
51  A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s. 71.
52  MGW/TG 597, Wóz do transportu węgla z kopalni Wawel w Rudzie Śląskiej w XIX w., dłu-
gość 133, szerokość 104, wysokość 83 cm; T. Kubiczek, Maszyny i urządzenia..., s. 489–490.
53  W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 156.
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zmniejszało się zużycie smarów. W tego typu zestawach jedno z kół osadzono 
na osi luźno, a drugie było zaklinowane, co ułatwiało przejście wozu na małych 
łukach szyn54. Zostały on później zastąpione przez wozy posiadające łożyska 
stożkowe, pozwalające na niezależne obracanie się kół względem nieruchomej 
osi. 

Do łączenia wozów ze sobą zaczęto stosować różnego typu sprzęgi zdejmo-
wane, nakładane na haki przymocowane do ram wozów. Ponieważ sprzęgi tego 
typu bardzo łatwo się gubiły, a na podszybiach musiały być przenoszone ze 
strony wozów pełnych na stronę wozów próżnych, wprowadzono sprzęgi na 
stałe przymocowane do wozów55. Nowe wozy mogły przewozić do 750 kg węgla, 
a pod koniec lat sześćdziesiątych XIX w. kopalnie posiadały już 5,6 tys. takich 
wozów. Ponieważ podczas przetaczania lub spinania wozów dochodziło bardzo 
często do urazów dłoni, wozy wyposażano w przymocowane do burt metalowe 
uchwyty. Do transportu drewna zaczęto wykorzystywać wozy z przymocowany-
mi do podwozia kłonicami. Ten typ był przez górników nazywany sukami. Do 
transportu materiałów długich służyły wozy składające się z dwóch dwuosiowych 
wózków połączonych, wykonaną ze stalowych rur, nastawną rozworą56. Do trans-
portu materiałów wybuchowych wykorzystywano wozy zaopatrzone w drewnianą 
skrzynię z odchylaną ścianą boczną. Były one zaopatrzone w resory zapobiegające 
większym wstrząsom. 

W latach pięćdziesiątych XIX w. zaczęto wykorzystywać szyny wykonane 
z walcowanej stali. Były one ustawiane sztorcem lub płasko na dębowych pod-
kładach (belkowych lub wykonywanych z połowic), do których przybijano je 
drewnianymi klinami, a które z czasem zostały zastąpione przez metalowe szy-
niaki (haki i wkręty). Bardzo rzadko wykorzystywano podkłady stalowe. Były 
one bardzo sztywne i bardzo szybko niszczyła je rdza57. Gdy w kopalni wyko-
rzystywano tory ciężkie, to po wewnętrznej stronie szyny mocowano dwa szy-
niaki, a po zewnętrznej jeden. Jeżeli stosowane były szyny lekkie, po obu stro-
nach szyny wbijano po jednym szyniaku. Wkręty służyły do mocowania szyn 
tylko w głównych chodnikach przewozowych. Przy ich pomocy szyny były pew-
niej i silniej przymocowywane do podkładów58. Szyny były połączone śrubami, 
łubkami szynowymi lub spawami. W niektórych przypadkach pod stopę szyny 
wkładano podkładkę szynową. W chodnikach kopalnianych posiadających nie-
równy spąg układano kamienne podtorze. W latach sześćdziesiątych XIX w. 
kopalnie dysponowały już torami o długości 242 km (80% tory stalowe)59. 

54  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 164; W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 222.
55  W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 223.
56  J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 153; MGW/TG: 1411, Wóz do transportu drewna i elemen-
tów długich, początek XX w., długość 115, szerokość 102, wysokość 80 cm, stal; H. Kondrato-
wicz, Górnictwo..., s. 215–216; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 181.
57  W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 153; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 169–170. 
58  T. Kubiczek, Maszyny i urządzenia..., s. 479.
59  MGW/TG: 510, Tory pochodzące z kopalni Paweł w Rudzie Śląskiej w XIX w., szerokość 
52 cm długość 150 cm, stal walcowana (szyny) podkłady drewno; MGW/TG: 559, Umocowane 
na drewnianych podkładach stalowe tory, Górny Śląsk XIX/XX w., szerokość 55 cm długość 160 
cm, podkłady drewniane, szyny stal walcowana; W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 199.
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W 1853 r. na kopalniach „Gottessegen” („Błogosławieństwo Boże”) i „Carl 
Emanuel” w Rudzie Śląskiej do transportu węgla ponownie zastosowano konie, 
ciągnące pociągi liczące do 10 wozów, z prędkością dochodząca do 4 km/h. 
Transport konny był on 5 do 17 razy wydajniejszy od ręcznego, przy czym róż-
nica na korzyść transportu konnego wzrastała w miarę wydłużania się dróg 
transportowych60. W 1860 r. tylko cztery górnośląskie kopalnie korzystały 
z pracy 20 koni. W kolejnych latach, aby sprostać rosnącym przewozom, za-
trudniano coraz więcej koni, a w 1891 r. w transporcie pracowało już 2 tys. 
zwierząt. Na początku XX w. liczba koni wykorzystywanych w górnictwie prze-
kroczyła już 3 tys.61 Konie ciągnęły wozy w poziomych chodnikach transporto-
wych, które czasami wykładano płytami z piaskowca. Musiały być one odpo-
wiednio wysokie, aby uniknąć obrażeń głowy konia. Zwierzęta nie mogły być 
wykorzystywane na pochylniach lub przekątnych o niewielkim nachyleniu. Ko-
nie były prowadzone za uzdę przez wozaka, a ich czas pracy wynosił tyle samo 
co dniówka górnika. Każdy koń posiadał swoją szychtownicę, gdzie potwierdza-
no zmianę, na której pracował i wolną od pracy niedzielę. Ponowne zastosowa-
nie transportu konnego spowodowało, że pod ziemią wybudowane stajnie, 
w których dla każdego ze zwierząt należało zamontować dwa wykonane z ema-
liowanej blachy żłoby62. Były one przeznaczone dla wody i owsa, a nad żłobem 
lokowano kosz lub drabinkę na siano. Opiekę nad końmi sprawowali wozacy. 
Aby zwierzęta otrzymywały świeże powietrze, stajnie powstawały w pobliżu szy-
bu wdechowego, a dla każdego konia musiano dostarczyć do 20 m3 powietrza 
na minutę. Stosowanie transportu konnego miało też strony negatywne. Zgro-
madzone w stajni suche siano mogło ulec zapaleniu, a usuwanie końskich od-
chodów było również kłopotliwe63. 

Pomimo ponownego wprowadzenia transportu konnego szybko rosnące ilo-
ści przewożonego węgla przyczyniły się do wprowadzenia różnego typu urzą-
dzeń umożliwiających mechanizację transportu dołowego. W 1859 r. w za-
brzańskiej kopalni „Concordia” do napędu kołowrotu, ciągnącego wozy po 
upadowej, wykorzystano koło wodne. W ten sposób transportowano po dwa 
500-kilogramowe wozy. Podobne urządzenia powstały również w kilku innych 
górnośląskich kopalniach. Miały one jednak niewielką moc i ograniczone za-
stosowanie64. W 1870 r. na kopalni „Paweł” wykorzystano po raz pierwszy 
mechaniczny transport linowy. Jednotorowa trasa miała 665 m długości, a za-
instalowana w kopalni maszyna parowa, o mocy 50 KM, napędzała przebie-
gającą przy spągu stalową linę, która po wykonaniu pracy wracała w kierun-
ku maszyny parowej na ulokowanych pod stropem wyrobiska rolkach.

60  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 164.
61  A. Frużyński, Kopalnie węgla..., s. 75.
62  H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 230. 
63  F. Heise, F. Herbs. Lehrbuch der Bergbaukunde, Bd. 2, Berlin 1910, s. 303–304; MGW/TG/F 
6291, Podziemna stajnia w kopalni „Paryż” w Dąbrowie Górniczej, lata 20. XX w., druk Bracia 
Altmann Sosnowiec; S. Gierlotka, Historia  górnictwa.  Technika, mechanizacja,  elektryfikacja, 
Katowice 2009, s. 137.
64  ZBHS (B), 1872, s. 379–380.
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Il. 12. Transport szynowy w kopalni Król w Królewskiej Hucie, 1810 r., rysu-
nek ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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Przyczepiano do niej 14–20 wozów z węglem o pojemności po 560 kg i dwa wozy 
konduktorskie, znajdujące się na początku i końcu składu. Pociąg taki poruszał 
się z prędkością 10 km/h65. 

W latach osiemdziesiątych XIX w. do ciągnięcia wozów zastosowano wiele 
tego typu urządzeń, wykorzystujących stalowe liny lub łańcuchy (przewóz za 
pomocą liny przedniej i tylnej, za pomocą liny i przeciwliny, dwóch lin przed-
nich i jednej tylnej (dwie pary torów), za pomocą liny lub łańcucha bez końca 
oraz za pośrednictwem podwieszonej liny lub łańcucha66). Były one napędzane 
przez jedno lub dwa koła napędowe. Ustawiano je przeważnie pionowo, co za-
pobiegało spadaniu łańcucha lub liny, a dla zwiększenia tarcia zaopatrywano je 
w drewniany wieniec. Koła wprawiały w ruch umieszczane w podziemnych mu-
rowanych komorach maszyny parowe, silniki elektryczne lub pneumatyczne67. 
Liny i łańcuchy, przebiegające początkowo przy spągu, zostały zastąpione liną 
górną, do której wozy przyczepiano przy pomocy lin i łańcuszków zakończo-
nych uchwytami. W miejscach, gdzie chodniki zakręcały, lokowano koła kieru-
jące, a przy nachyleniu chodników stosowano uchwyty przyciskające liny do 
krążków68. Stalowe łańcuchy były bardziej wytrzymałe niż liny, a to powodowa-
ło, że można było do nich przyczepiać więcej wozów, przez co ten rodzaj trans-
portu był wydajniejszy. Były one jednak droższe i cięższe od lin, a przy ich po-
mocy musiano ciągnąć pewną minimalną ilość wozów. Gdy wozów było mniej, 
łańcuchy wlokły się po spągu. Dlatego też od 1893 r. w kopalniach wykorzysty-
wano wyłącznie przewóz linowy, który obsługiwał główne chodniki przewozo-
we, mające czasem kilka kilometrów długości69. 

W miejscach gdzie pojedyncze wozy przekładano z jednego toru na drugi 
zaczęto instalować przesuwnice. Składały się one z ułożonej w poprzek torów 
stalowej ramy, na której poruszał się wózek. Wóz kopalniany wprowadzano na 
wózek przesuwnicy, który następnie po ramie przetaczano na drugi tor. W miej-
scach gdzie tory rozgałęziały się lub krzyżowały stosowano różnego typu roz-
jazdy70: płyty rozjazdowe obrotowe (gładkie i rowkowe), nakładane i obrotnice 
płytowe. Na torowiskach instalowano rozjazdy symetryczne prawe i lewe, po-
dwójne prawe i lewe, symetryczne, krzyżowe, torowe i angielskie podwójne. 
Obok rozjazdów wbudowanych na stałe używano także przesuwnych rozjazdów 
nakładanych, umożliwiających bądź przejazd z jednego toru na drugi, bądź też 

65  A. Heimann, Die maschinellen Streckenförderungen aud den oberschlesischen Steinkohlen-
gruben, ZBHS (B), 1900, s. 18–20; A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 70.
66  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 165, H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 231–277; 
W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 224; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 162.
67  MGW/TG/F: 5097/26, Podziemny transport łańcuchowy w górnośląskiej kopalni węgla, z al-
bumu M. Steckel, Vom Oberschlesischen Steinkohlen Bergbau, Kőnihgshűtte 1898; H. Kondrato-
wicz, Górnictwo…, s. 232–240; A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s.73.
68  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa....., s. 165.
69  ZBHS (B) 1884, s. 288; H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 249–252.
70  T. Kubiczek, Maszyny i urządzenia..., s. 484.
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wymianę wozów w przodku. Do ustawiania wykolejonych wozów na torach słu-
żyły wkolejnice, stanowiące przeważnie wyposażenie pomocnicze lokomotyw71. 

W latach dziewięćdziesiątych XIX w. unowocześniono również transport na 
pochylniach, gdzie po zamontowaniu dwóch tarcz hamulcowych połączonych 
liną bez końca, można było opuszczać jednocześnie po kilka wozów z węglem. 
Po zastosowaniu kołowrotów mechanicznych (parowe, elektryczne i pneuma-
tyczne) zwiększono szybkość przejazdu, a wozy można było teraz wciągać pod 
górę. Mechaniczne kołowroty instalowano także w szybikach ślepych72. Do 
transportu wozów w pochylniach wykorzystywano podwózki pochylniane, 
a dla zatrzymywania wozów staczających się w dół po urwaniu liny służyły łapa-
cze. Górnikom zabroniono jeżdżenia wozami i chodzenia po pochylni przewozo-
wej. Dla ruchu załogi wykonano pochylnie obchodowe. Połączenie pochylni 
z dolnym chodnikiem zabezpieczono murem lub stojakami. W niektórych ko-
palniach wykonywano chodnik objazdowy73. Rozbudowa transportu dołowego 

71  W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys Górnictwa..., s. 221; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., 
s. 143; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 183.
72  ZBHS (B) 1905, s. 102; MGW/TG 151, Wyposażony w dwa cylindry robocze kołowrót po-
wietrzny poruszający bęben, na który nawija się lina ciągnąca wagony, producent firma EICK-
HOFF, kopalnia Zabrze w Zabrzu, 1882 r., wym. 105 x 57 x 60 cm; H. Kondratowicz, Górnic-
two..., s. 300–303; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 171; A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., 
s. 74.
73  W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 228.

Il. 13. Lokomotywa elektryczna w kopalni Hohenzollern (Szombierki) w Bytomiu, aut. M. Stec-
kel, 1898 r., fotografia ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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doprowadziła do powstania funkcji nadzorcy przewozu, kierującego pracą łado-
waczy, wozaków (ciskaczy), hamowaczy (obsługiwali tarcze hamulcowe), ciąga-
czy (obsługiwali kołowroty wyciągowe), podpinaczy i odpinaczy wozów, wysy-
pywaczy węgla, drzewiarzy (transportowali drewno), koniarzy (prowadzenie 
i obsługa koni), zapychaczy (wpychali i wyciągali wozy z klatek)74. 

Przełom w mechanizacji transportu dołowego nastąpił jednak we wrześniu 
1883 r., gdy na kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”) pojawiła się pierwsza 
lokomotywa elektryczna, wyprodukowana w firmie Siemens-Halske. Ważąca 
2,1 t lokomotywa była zasilana prądem stałym z przewodu, zawieszonego pod 
stropem i mogła ciągnąć 15 naładowanych wozów o łącznej masie 15 t z pręd-
kością 12 km/h75. Napędzał ją silnik elektryczny o mocy 10 KM. Poruszała się 
ona po torach o szerokości 628 mm. Liczącą 750 m długości trasę pokonywała 
ona w ciągu 5 minut, a to pozwalało na przewiezienie do 60 t węgla na godzinę. 
Po 23 latach pracy została ona przekazana do Deutsche Muzeum w Mona-
chium76. Po wprowadzeniu lokomotyw elektrycznych w kopalni „Hohenzollern” 
rozbudowana została kotłownia i elektrownia, a na instalację nowych urządzeń 
kopalnia wydała 52 tys. mk. Aby zasilać elektrowozy w kopalniach wybudowano 
sieć trakcyjną. Wykonane z miedzi przewody jezdne, poprzez izolatory, moco-
wano do linek nośnych rozciągniętych poprzecznie do toru. Na prostych odcin-
kach punkty mocowania wykonywano co 5 m, a na łukach co 3 m. W niektó-
rych kopalniach po wprowadzeniu silniejszych lokomotyw formowano nawet 
pociągi liczące do 100 wozów. W 1913 r. w górnośląskich kopalniach pracowa-
ło już 200 dołowych lokomotyw elektrycznych77. Pracujące w kopalniach loko-
motywy składały się z podwozia z dwoma zestawami kołowymi, nadwozia 
mieszczącego silniki z przekładnią i kabiny maszynisty z urządzeniami sterow-
niczymi. Rama zbudowana była z dwóch belek podłużnych (ostojnice) i dwóch 
belek poprzecznych, zwanych czołownicami. Lokomotywy wyposażano w pia-
secznice, zderzaki, hamulce, odbierak prądu i sprzęgi78. Wykorzystywane w ko-
palniach lokomotywy elektryczne produkowały firmy AEG, Klemm Dressler, 
Siemens. Wykorzystywano także lokomotywy spalinowe opalane benzolem, 
benzyną lub spirytusem. Były one jednak stosowane w bardzo niewielkim zakre-
sie, ponieważ zanieczyszczały powietrze w kopalniach. Instalowano je głównie 
w miejscach, gdzie nie można było wprowadzić transportu elektrycznego lub 
linowego. Wozy do transportu węgla wykorzystywano również do przewożenia 
górników, którzy siedzieli w środku komory ładunkowej na drewnianych de-
skach, stanowiących prymitywne siedzisko79. 

74  J. Jaros. Historia górnictwa..., s. 211.
75  G. Heimann, Die maschinellen..., s. 49.
76  K. Soida, Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, t. 1, Katowice 1996, s. 124.
77  S. Gierlotka, Historia górnictwa..., s. 144; H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 280–283.
78  T. Kubiczek,  Maszyny  i urządzenia..., s. 501–502; Z. Korecki, Maszyny  i urządzenia..., 
s. 188–190.
79  MGW/TG/F: 5097/30, Elektryczna lokomotywa dołowa w kopalni „Hohenzollern” (Szom-
bierki) w Bytomiu, z albumu Vom Oberschlesischen...
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Dopiero w 1906 r. na kopalni „Radzionków” w Bytomiu (Beuthen) po raz 
pierwszy wprowadzono wagony służące do przewozu górników. Do podwozia 
przymocowane było metalowe nadwozie. Było ono podzielone na trzy lub cztery 
przedziały, z których każdy zawierał dwie ławki mieszczące 2–3 górników. Znaj-
dujące się z boku zaopatrzone wejścia do przedziałów były zamykane stalowy-
mi drzwiczkami, tak by górnicy nie wychylali się z nich podczas przewozu, od-
bywającego się z prędkością 5–11 km/h 80. System ten rozpowszechniał się 
jednak bardzo powoli, a jeszcze w latach trzydziestych XX w. w wielu kopal-
niach górnicy do pracy podróżowali w węglarkach. Taki sposób przewozu gór-
ników został pokazany na wykonanym w 1928 r. filmie prezentującym pracę 
w kopalni „Król” w Chorzowie81. W 1911 r. pojawiły się lokomotywy elektrycz-
ne z rozwijanym przewodem, docierające do wyrobisk, w których nie było stałej 
sieci zasilającej. Od początku XX w. na Górnym Śląsku stosowano także loko-
motywy akumulatorowe, na podwoziu których lokowano skrzynię mieszcząca 
baterię akumulatorów. Dla każdej lokomotywy przewidywano dwie wymienne 
baterie. Gdy jedna dostarczała niezbędnej do pracy energii, druga była ładowa-
na. Elektrowozy tego typu miały od 8 do 20 KM mocy i osiągały prędkość do 
7 km/h82. W niewielkim stopniu wykorzystywano lokomotywy pneumatyczne. 
Były one wyposażone w zainstalowany na podwoziu silnik tłokowy, a napędzają-
ce go sprężone powietrze magazynowano w kilku butlach przymocowanych do 
nadwozia. Montowano dwie lub trzy butle wytrzymujące ciśnienie 100–150 atm. 
Wykorzystywane w tego typu lokomotywach silniki były zasilane powietrzem 
o ciśnieniu 10–30 atm. Dlatego też po wyjściu z butli powietrze rozprężało się 
z zaworze redukcyjnym i było kierowane do zbiornika roboczego83. Ponieważ 
podczas rozprężania powietrze ulegało oziębieniu, było kierowane do podgrze-
wacza. W ten sposób znajdująca się w powietrzu wilgoć nie zamrażała przewo-
dów powietrznych. Zbiorniki te napełniano na podszybiu za pomocą kompreso-
ra lub zbiornika zasilanego powietrzem dostarczanym z powierzchni kopalni. Ich 
podstawową wadą była zbyt duża w stosunku do siły pociągowej masa, wynoszą-
cą nawet 7 t oraz to, że malejące ciśnienie powietrza zmniejszało moc silnika 
lokomotywy. Stosowanie lokomotyw pneumatycznych podnosiło jednak koszty 
transportu. Wykorzystywano lokomotywy chodnikowe o mocy 40–70 KM i przod-
kowe o mocy 10–20 KM84. Pracujące w górnośląskich kopalniach lokomotywy 
pneumatyczne wytwarzały firmy Berliner Maschinenbau AG, L. Schwartzkopff 
i A. Borsig Tegel. Po zakończonej pracy lokomotywy kierowano do wybudowanych 

80  A. Frużyński, Zarys dziejów... , s. 71; ZBHS (B), 1909, s. 50; T. Kubiczek, Maszyny i urzą-
dzenia..., s. 494; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 171.
81  MGW/FL 68, Film praca w kopalni „Król” w Chorzowie, autor nieznany, 1928 r.
82  T. Kubiczek, Maszyny i urządzenia..., s. 505; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 197–
198; S. Gierlotka, Historia górnictwa..., s. 149
83  W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 226; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 164; 
T. Kubiczek, Maszyny i urządzenia..., s. 508.
84  S. Gierlotka, Historia górnictwa..., s. 142.
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Il. 14. Stalowe szyny wykorzystywane w kopalni Król w Królewskiej Hucie, 
1813 r., rysunek ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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w pobliżu podszybia zajezdni, w których mieściły się także warsztaty naprawcze 
i remontowe85. 

Prawdziwym przełomem w procesie mechanizacji transportu węgla okazał 
się jednak, wynaleziony przez inż. Romana Riegera, przenośnik wstrząsany. Zo-
stał on po raz pierwszy zastosowany w 1905 r. w kopalni „Ludwik” (Zagłębie 
Ostrawsko–Karwińskie). Jego pojawienie się ograniczyło stosowanie transportu 
szynowego, ponieważ węgiel z przodka do chodnika przewozowego przesyłany 
był bez pośrednictwa wozów86. W latach 1907–1908 przenośniki Riegera za-
częto montować także na Górnym Śląsku, a pierwszym górnośląskim zakła-
dem, w którym ten system zastosowano, była kopalnia „Concordia” w Zabrzu87. 
Instalowano je przede wszystkim w cienkich pokładach, w których wozów nie 
można było wprowadzać do przodka. Przenośniki tego typu składały się z kilku 
połączonych ze sobą stalowych rynien, układanych na spoczywających na spą-
gu rolkach, lub też podwieszanych na stalowych linach czy łańcuchach. Taki 
sposób mocowania pozwalał na wykonywanie przez rynnę ruchu wahadłowego, 
umożliwiającego transport węgla. Do napędu rynny służyły silniki pneumatycz-
ne i elektryczne88. Ułożone w chodnikach wybierkowych rynny główne były po-
łączone z doprowadzonymi do zabierek rynnami bocznymi, a długość takiej tra-
sy liczyła czasem kilkaset metrów. W ten sposób za ich pośrednictwem węgiel 
mógł dotrzeć do chodnika przewozowego, gdzie był przesypywany do wozów. 
Długość tras obsługiwanych przez przenośniki wstrząsane rosła bardzo szybko. 
W 1912 r. węgiel transportowały już urządzenia o łącznej długości 16,6 km. Po 
sześciu latach kopalnie posiadały już przenośniki mające ponad 30 km długo-
ści. Transportowały one duże ilości węgla (70–50 t/h), ale ich budowa była 
droga, a ich praca była bardzo głośna. Nie mogły one również transportować 
urobku po wzniesieniach. Głównym producentem przenośników była firma 
Eickhoff z Bochum89. 

W drugiej połowie XIX w. zaczęto budować coraz głębsze szyby – początko-
wo do 200 m, następnie do 400 m, a w 1911 r. w kopalni „Karsten-Centrum” 
(„Centrum”) uruchomiono szyb o głębokości 774 m. Budowa tak głębokich szy-
bów okazała się jednak bardzo kosztowna, dlatego też wykonywano pojedyncze, 
stałe szyby, przez które starano się udostępnić jak największy obszar pola wę-
glowego90. Podszybia zakładano teraz na kilku poziomach, prowadząc od nich 
85  ZBHS (B), 1912, s. 316; J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 167; Z. Korecki, Maszyny 
i urządzenia..., s. 199–203.
86  A. Bury, Maszyny i urządzenia górnicze, cz. 2, Warszawa 1957, s. 164; MGW/TG: 6, Rynna 
transportowa wstrząsana służąca do transportu węgla w ścianach i nachylonych wyrobiskach, 
Górny Śląsk, lata dwudzieste XX w., 2 x 40 x 15 cm, stal walcowana, MGW/TG: 5, Silnik pneu-
matyczny na sprężone powietrze wykorzystywany do poruszania rynny wstrząsowej, producent 
firma EICKHOFF, lata dwudzieste XX w., 150 x 75 x 50 cm, stal walcowana, kuta, odlewy żeliw-
ne; W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 214.
87  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 169.
88  A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 71; ZBHS (B), 1915, s. 189–194; H. Kondratowicz, Górnic-
two…, s. 170–172; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 143; T. Kubiczek, Maszyny i urządze-
nia..., s. 395; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 81–83.
89  P. Strzałkowski, Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego, Gliwice 2005, s. 110.
90  Zarys dziejów górnictwa..., s. 44. 
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długie, pojedyncze przekopy, od których biegły chodniki podstawowe, docho-
dzące do pokładów węgla, w których prowadzono pochylnie, połączone z chod-
nikami pośrednimi i wybierkowymi. Przy szybach wydobywczych instalowano 
udoskonalane parowe maszyny wyciągowe, których moc stale rosła. W 1859 r. 
na 83 czynnych kopalń węgla, parowe maszyny wyciągowe posiadało już 48 
zakładów. W latach osiemdziesiątych XIX w. w kopalniach instalowano dwucy-
lindrowe maszyny parowe o mocy 400 KM, a na początku XX w. pojawiły się 
maszyny o mocy dochodzącej do 2 tys. KM, mogące podnosić ładunki o masie 
6 t, z prędkością 18 m/s. Maszyny te poruszały bębny linowe o średnicy docho-
dzącej nawet do 8 m91 

Największa w tym czasie maszyna parowa została zamontowana w 1902 r. 
w szybie „Hohenlohe” kopalni „Oheim” („Wujek”). Było to urządzenie składają-
ce się z dwóch cylindrów wysokiego i niskiego ciśnienia. Dwustopniowe rozprę-
żanie pary powodowało, że maszyna ta zużywała o 20% mniej pary niż kon-
strukcje jednostopniowe; była także najsilniejszym urządzeniem wyciągowym, 
pracującym na Górnym Śląsku, osiągającym moc 3 tys. KM92. Ponieważ bębny 
linowe były bardzo ciężkie, od 1880 r. zaczęto w ich miejsce montować tarcze 
cierne Köpego (kop. „Mysłowice”). Było to pojedyncze koło, wyłożone na brzegu 
okładziną drewnianą, zwiększającą tarcie, przez które przewijała się lina wycią-
gowa93. W 1902 r. na kopalni „Concordia” do napędu bębna linowego o średni-
cy 3,8 m zastosowano po raz pierwszy silnik elektryczny w układzie Leonarda. 
Ponieważ maszyny elektryczne były mniejsze i bardziej wydajne od maszyn pa-
rowych, instalowano je nie tylko w nowo budowanych zakładach, ale także w ist-
niejących już kopalniach. W 1912 r. na Górnym Śląsku pracowały już 32 elek-
tryczne maszyny wyciągowe94. 

Na powierzchnię wozy z węglem wyciągano początkowo w klatkach jedno-
piętrowych, mieszczących jeden lub dwa wozy o ładowności 600 kg węgla. Były 
one wstawiane do klatki tylko z jednej strony, a to spowalniało załadunek, po-
nieważ górnicy, aby wstawić do niej pełny wóz, musieli najpierw wyciągnąć 
z klatki wóz pusty. W 1859 r. na kopalni „Karolina” w Katowicach po raz pierw-
szy zastosowano klatki dwupiętrowe, mieszczące na każdym piętrze po 500-kg 
wozie. Klatki te były załadowywane i rozładowywane jednocześnie za pomocą 
dwupiętrowego nadszybia i podszybia, co znacznie przyspieszyło proces trans-
portu węgla95. Gdy wozy z węglem zaczęły ciągnąć lokomotywy elektryczne, na 
podszybie zaczęły docierać coraz większe ilości węglarek. Powodowało to zato-
ry, gdyż istniejące szyby miały zbyt małą przepustowość. Aby rozwiązać ten 
problem, w kolejnych latach wprowadzono klatki trzypiętrowe, a pod koniec 
XIX w. używano już klatek czteropiętrowych, mieszczących do ośmiu wozów. 
Klatki zbudowane były ze szkieletu (stalowe kształtowniki), głowicy, zawiesia 

91  A. Frużyński, Kopalnie węgla..., s. 80.
92  A. Frużyński i in., Kopalnie i huty Katowic, Katowice 2017, s. 143.
93  ZBHS (B), 1883, s. 201; H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 377–378.
94  A. Frużyński,  Od  Amalii  do  Pstrowskiego.  195  lat  historii  kopalni, Zabrze 1996, s. 11; 
S. Gierlotka, Historia górnictwa..., s. 124.
95  S. Kossuth, Górnictwo węglowe..., s. 79.
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górnego i dolnego, liny nośnej, spodniej liny wyrównawczej, drewnianych pro-
wadnic i łapadeł, umożliwiających zatrzymanie klatki w razie urwania liny no-
śnej. Na każdym piętrze układano metalową podłogę i tory dla wozów. Monto-
wano tam również zastawki dla wozów i lekkie drzwi. Klatki służyły również do 
ruchu załogi i transportu niezbędnych do funkcjonowania kopalni materia-
łów96. Pod koniec XIX w. zaczęto montować w szybach elektryczne urządzenia 
sygnalizacyjne, za pomocą których nadawano sygnały świetlne i dźwiękowe wy-
korzystywane do regulacji ruchu klatek. Były one wzorowane na aparatach sto-
sowanych w marynarce wojennej. Na początku XX w. pojawiły się pierwsze me-
chaniczne zapychacze wozów do klatek, co przyczyniło się do zwiększenia 
przepustowości szybów. Na podszybiu i nadszybiu zainstalowano także stalowe 
drzwi zabezpieczające dojście do szybu97. 

W drugiej połowie XIX w. rozbudowany został znajdujący się na powierzchni 
kopalni transport szynowy. Po wyjeździe na powierzchnię wozy z węglem były 
wyładowywane z klatek i następnie przetaczane ręcznie do budynku sortowni. 
Tam z użyciem różnego typu wywrotów wozy były opróżniane. Dalej za pośred-
nictwem systemu torowisk były kierowane z powrotem do nadszybia, gdzie 
wprowadzano je ponownie do klatek zwożących je w głąb kopalni98. Ponieważ 
przez sortownię przechodziły coraz większe ilości wozów, do ich przetaczania 
zaczęto stosować różnego typu mechaniczne urządzenia. Podzielony na kilka 
sortymentów węgiel był ładowany do wagonów kolejowych znajdujących się 
bezpośrednio pod budynkiem sortowni. Ponieważ przyjęto zasadę, że każdy ro-
dzaj węgla jest ładowany na osobnym torowisku, pod ustawionym na stalowych 
słupach budynkiem sortowni znajdowało się kilka par torów99. Do przetaczania 
wagonów wykorzystywano parowozy, kołowroty i przesuwnice. Po sformowaniu 
pociąg oczekiwał na wyjazd na osobnym torze znajdującym się na terenie dwor-
ca kopalnianego. Funkcjonujący przy kopalni „Oheim” („Wujek”) dworzec kole-
jowy posiadał 16 par torów normalnotorowych i trzy pary torów kolejki wąsko-
torowej. Przy kopalniach powstały lokomotywownie i warsztaty naprawcze 
taboru kolejowego, a ruchem pociągów kierowali pracownicy działu transpor-
tu100. Należeli do nich maszyniści, pomocniczy maszynistów, ustawiacze, dyżur-
ny ruchu, zwrotniczy, monter urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego lub 
toromistrzowie. Ich kwalifikacje zawodowe były weryfikowane przez organy 
kontrolne kolei państwowych sprawujących nadzór nad danym przedsiębior-
stwem. Ponieważ transport zakładowy odbywał się na niewielkie odległości, 

96  MGW/TG/A: 3280, Czteropiętrowa klatka szybowa stosowana na kopalni „Ludwik” w Za-
brzu, 1956 r., Zabrze; H. Kondratowicz, Górnictwo..., s. 383–386; W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys 
górnictwa..., s. 230; A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s.81.
97  J. Jaros. Zarys dziejów górnictwa..., s. 178; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 207. 
98  MGW/DW: 5598, Obieg wozów w sortowni kopalni Mysłowice, autor M. Steckel, 1928 r.
99  MGW/DW: 5597, Budynek sortowni kopalni „Hohenzollern w Bytomiu, autor M. Steckel, 
1898 r.
100  MGW/TG/A: 4336, Plan powierzchni kopalni „Pokój” w Rudzie Śląskiej, 1:1000, 1905 r.; 
MGW/H: 186, Fotografia dworca kolejowego kopalni „Wujek” w Katowicach, autor M. Steckel, 
1928 r.
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Il. 15. Wyposażony w skip szyb Prezydent kopalni Prezydent w Chorzowie, 1933 r., rysunek ze 
zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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z małymi prędkościami, a pociągi miały niezbyt dużą masę, obejmowały go zła-
godzone przepisy eksploatacyjne101. 

W kilkudziesięciu górnośląskich kopalniach węgla funkcjonowały również 
zakładowe kolejki wąskotorowe. Były one wykorzystywane do przewozu wydo-
bytego węgla do brykietowni, koksowni, elektrowni, cegielni, hut żelaza i meta-
li nieżelaznych. Koleje wąskotorowe obsługiwały także place drzewne, kopal-
niane magazyny, szyby podsadzkowe i składowiska odpadów. Posiadały one 
tory o szerokości 785 mm, po których pociągi ciągnęły lokomotywy parowe 
produkowane przez firmy A. Borsig, Henschel & Sohn (Cassel), Krauss & Co., 
Linke – Hoffmann Werke Breslau, Hannoversche Maschinenbau (Hanower), 
Deutz, L. Schwartzkopff (Berlin), A. Jung Lokomotivfabrik G.m.b.H (Jungenthal), 
R. Hartmann (Chemnitz), Hohenzollern A.G. für Lokomotivbau (Düsseldorf), 
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. (Chrzanów) lub elektrowozy dostar-
czane przez spółki Allgemeine Elektricitas Gesellschaft, Siemens Schuckert 
Werke, Klemm-Dressler, Bergmann Elektricitas Unternehmung A.G. i ASEA. 
Najbardziej rozpowszechnione były dwuosiowe parowozy firmy A. Borsig o mocy 
od 20 do 90 KM. W niektórych kopalniach stosowano również torowiska o sze-
rokości 600 mm, 650 mm, 1000 mm, 1050 mm, a budowane połączenia o róż-
nej szerokości tworzyły sieci trzytorowe, pozwalające na kursowanie pociągów 
o kilku rozstawach szyn. Wagony kolejowe dostarczały firmy Wagonfabrik Dan-
zig, Wagen-und Maschinebau Görlitz, Linke Hofmann Werke, Wagonfabrik 
A.G. (Weimar), Huta Ferrum, Konstal Chorzów102. 

Nad szybami budowano nadal murowane basztowe wieże szybowe. Aby 
zwiększyć ilość transportowanego na powierzchnię węgla, w niektórych kopal-
niach budowano dwuprzedziałowe szyby wydobywcze, mieszczące po cztery 
klatki. W ten sposób starano się zmniejszyć koszty uruchomienia nowej kopal-
ni, a sam szyb umożliwiał transport większych ilości materiałów. Do najciekaw-
szych przykładów tego typu architektury należał szyb „Kaiser Wilhelm” („Kry-
styna”) kopalni „Hohenzollern” w Bytomiu, który ukończono w 1873 r.103 
W latach sześćdziesiątych XIX w. murowane wieże basztowe zaczęto zastępo-
wać żelaznymi konstrukcjami z umieszczonymi na szczycie kołami linowymi. 
W dolnej części trzonu wieży powstał budynek nadszybia, nakryty dachem 
dwuspadowym. Nowa konstrukcja wieży została oparta na rozwiązaniach, 
funkcjonujących w górnictwie angielskim104. Pierwsza tego typu wieża powstała 
w 1869 r. na kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu (szyby „Poremba I–IV”). Wieże 
tego typu były prostsze i tańsze od murowanych wież basztowych. Miały także 
bardzo dużą wytrzymałość, a ich konstrukcja pozwalała na transport coraz cięż-
szych ładunków105. Wieże stalowe lokowano również nad szybami dwuprze-

101  K. Soida, Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, t. 2, Katowice 2001, s. 129.
102  K. Soida, Koleje wąskotorowe..., s. 110–125.
103  MGW/TG/A: 3896-3898, Kopalnia „Hohenzollern” („Szombierki”) – wieża szybu Kaiser 
Wilhelm, 1902, rys. Tomeczek, 1:200.
104  J. Jaros. Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim do1914 r..., s. 161.
105  H. Kondratowicz, Górnictwo, t. 2, Warszawa 1919, s. 359–360; A. Frużyński, Zarys dzie-
jów..., s. 72.
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działowymi, a pierwsza tego typu dwuzastrzałowa wieża kozłowa powstała 
w 1877 r. nad podwójnym szybem „Hugo” kopalni „Gräfin Laura” („Hrabina 
Laura”) w Chorzowie. Taki szyb posiadał dwie maszynownie, umieszczone sy-
metrycznie po jego obu stronach. Zastosowanie elektrycznych maszyn wyciągo-
wych pozwoliło na wybudowanie, stojących bezpośrednio nad szybem, wież 
basztowych i słupowych, w których maszynownia została umieszczona w hali 
mieszczącej się na ostatniej kondygnacji wieży. Pierwsza tego typu konstrukcja 
powstała w 1908 r. na kopalni „Niemcy” („Polska”) w Świętochłowicach106. 

Bardzo nietypowym rozwiązaniem było zastosowanie do transportu węgla 
wyciągów wodnych. Zostały one zamontowane w czterech górnośląskich kopal-
niach węgla kamiennego: „Ferdynand” i „Caroline” w Katowicach oraz „Gott mit 
Uns” i „Marta Valesca” w Łaziskach Średnich107. Do lin nośnych tych urządzeń 
przymocowane były dwie klatki wyciągowe, pod dnem których przymocowane 
były zbiorniki na wodę. Gdy klatka z wozem pustym znajdowała się na nad-
szybiu, maszynista otwierał zawór, z którego wypływała woda, wypełniająca 
zbiornik podklatkowy. W tym samym czasie na podszybiu woda wypływała ze 
zbiornika znajdującej się tam klatki, a górnicy w miejsce wozu pustego wsta-
wiali napełniony urobkiem108. Po zwolnieniu hamulca klatka z wypełnionym 
wodą zbiornikiem i z pustym wozem zaczynała się opuszczać w głąb szybu, 
ciągnąc za sobą linę wyciągową, do której drugiego końca była przymocowana 
klatka szybowa z pełnym wozem i pustym zbiornikiem wodnym. Ruch połą-
czonych liną klatek w szybie trwał tak długo, aż cięższa z nich, mająca pełny 
zbiornik, zjechała na podszybie, natomiast lżejsza wyjechała na nadszybie109. 
Mimo wielu zalet wyciągi wodne nigdy nie znalazły szerszego zastosowa-
nia w górnictwie. Ich najważniejszą wadą był sposób pracy, polegający na 
ponownym opuszczaniu do kopalni wody, już raz wydobytej przez pompy 
odwadniające110.

Lata 1918–1945

Po zakończeniu I wojny światowej górnictwo musiało przystosować się do 
nowych warunków politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. W granicach 
odrodzonej Rzeczpospolitej znalazła się większość eksploatowanego przez gór-
nictwo obszaru, obejmująca wschodnią część Górnego Śląska, natomiast część 
zachodnia pozostała w granicach Niemiec. W okresie międzywojennym, mimo 
zmiennych wahań koniunktury ekonomicznej, kontynuowano rozpoczęty w po-
przednim okresie proces modernizacji transportu. Był on konieczny, ponieważ 

106  E. Szady, Ewolucja architektury górniczych wież wyciągowych, „Przegląd Górniczy” 1991, 
nr 9, s. 34.
107  ZBHS (cz. B), 1862, s. 147.
108  A. Gurlt, Górnictwa i hutnictwo..., s. 77.
109  A. Klich, Rozwój konstrukcji urządzeń wyciągowych w górnictwie węgla kamiennego w Pol-
sce do połowy XIX wieku, [w:] Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. 9, red. J. Pazdur, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1965, s. 70–72. 
110  MGW/TG/A: 746, Wyciąg wodny z kopalni „Ferdynand” w Katowicach, OBB 1276.
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wydobycie węgla na Górnym Śląsku wzrosło w tym czasie z 31,5 do 83 mln t111. 
W grubych pokładach węgiel ładowano nadal do wozów wprowadzanych bez-
pośrednio do przodka, a po zakończeniu tego procesu ciskacze odstawiali je do 
najbliższej pochylni, gdzie opuszczano je do chodnika pośredniego. Tam łączo-
no je z innymi wozami, które konie lub urządzenia mechaniczne przeciągały do 
kolejnej pochylni, połączonej z głównym chodnikiem przewozowym. W kierun-
ku podszybia ciągnęły je dalej lokomotywy albo przewóz linowy. Tak zorganizo-
wany transport był czasochłonny i wymagał dużej ilości pracowników112. 

Aby zwiększyć wydajność transportu w 1928 r. w chorzowskiej kopalni „Pre-
zydent” zaczęto wykorzystywać duże wozy o ładowności 2,5 t węgla, które po-
ruszały się po szynach o prześwicie 1050 mm. Wozy tego typu ważyły po 1,2 t 
i były produkowane przez katowicką firmę MONTANA. Były z nich formowane 
pociągi liczące 30–50 wozów, które z prędkością 15–20 km/h ciągnęły ciężkie 
lokomotywy elektryczne dostarczone przez firmy Alstom i AEG113. Wozy o podob-
nej ładowności wprowadzono także w kopalni „Knurów” w Knurowie i „Barbara 
– Wyzwolenie” w Chorzowie (podobnie prześwit 1050 mm). Do najbardziej nowo-
czesnych należał jednak transport dołowy, znajdujący się na poziomie 613 m 
kopalni „Wujek” w Katowicach (1934 r.). Do transportu urobku służyły dwie 
ciężkie elektryczne lokomotywy o długości 5,5 m, szerokości 1,5 m, wysokości 

111  Zarys dziejów górnictwa..., s. 205.
112  S. Górkiewicz, Postępy górnictwa węglowego za czasów polskich, Katowice 1935, s. 14. 
113  J. Jaros. Historia kopalni Król..., s. 132.

Il. 16. Wozy o ładowności 3,5 tony, kopalnia Wujek w Katowicach, 1934 r., fotografia ze zbiorów 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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1,6 m i wadze 15 t. Posiadały one koła o średnicy 950 mm i były poruszane 
przez dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 225 KM. Były one zasilane prą-
dem stałym o napięciu 220V. Prowadziły one pociągi, składające się z 20 wo-
zów o niespotykanej w europejskim górnictwie ładowności, wynoszącej 3,5 t. 
Masa pustego wozu wynosiła 1,5 t, długość 3,3 m, szerokość 1,6 m i wysokość 
1,3 m. Pociągi kursowały z prędkością 16 km/h po torach o rozstawie 1000 mm114. 
Spoczywały one na impregnowanych drewnianych podkładach, pod którymi 
znajdowała się gruba warstwa tłucznia dolomitowego. Niezbędny do zasilania 
lokomotyw elektrycznych prąd stały wytwarzały dwie przetwornice o mocy 
125 KW i 85 KW. 

Węgiel do wozów wprowadzano na stacjach załadunkowych, wyposażonych 
w przenośniki taśmowe. Same stacje otrzymywały węgiel za pośrednictwem ry-
nien wstrząsowych. Ze względu na dużą masę nowych wozów, na podszybiu 
zamontowano wahadłowe pomosty łącznikowe i dolne pneumatyczne zapycha-
cze wozów do klatek, a wozy przetaczano również za pomocą łańcucha dolnego. 
Wzrosła w ten sposób wydajność, a wyeliminowana została ciężka praca górni-
ków115. Wozy były automatycznie blokowane w klatce szybowej, a szybem „Le-
chia” transportowano do 350 t węgla na godzinę. Pełne wozy były wypychane za 
pomocą pneumatycznych zapychaczy dolnych. Puste wozy były kierowane do 
klatek za pośrednictwem pierwszych na Górnym Śląsku elektrycznych tarcz 
obrotowych połączonych z pneumatycznymi zapychaczami. Jednak, ze względu 
na duże rozmiary, wozy o dużej pojemności można było stosować tylko w nie-
których wyrobiskach. W 1937 r. w górnośląskich kopalniach znajdowało się już 
167,5 tys. wozów, z których aż 95% miało poniżej 1 m3 pojemności116. 

Do mechanicznego przetaczania wozów na podszybiach służyły kolejki łań-
cuchowe, zapychaki lub pomosty wahadłowe. Kolejki łańcuchowe montowano 
pod szynami, a do przesuwania pełnych wozów służyły przymocowane do łań-
cucha chwytaki. Dalej do środka klatki wozy wpychały pneumatyczne zapycha-
ki. Wozy pełne wypychały na drugą stronę szybu wozy puste, a po załadunku 
jednego piętra klatki zamykano drzwi i klatkę podciągano do góry. Podobne 
urządzenia zainstalowane były na nadszybiu, gdzie z klatek wyciągano wozy 
pełne, wstawiając w ich miejsce puste. Znajdowały się tam torowiska, zapycha-
ki, nastawnie, waga, kolejka łańcuchowa, wywroty wozów, urządzenia do sma-
rowania wozów. Z nadszybia pełne wozy kierowano do sortowni, z której na 
podszybie spływały wozy puste117. Systematycznie ograniczano udział koni 
w transporcie dołowym – w 1937 r. wozy ciągnęło już tylko 207 koni. Wzrosła 
natomiast liczba i moc lokomotyw elektrycznych, a największe z nich mogły cią-
gnąć z prędkością 25 km/h pociąg złożony ze 150 wozów. Obsługiwały one trasy 
o łącznej długości 600 km. Obok lokomotyw elektrycznych wykorzystywano 

114  Zakłady Hohenlohego S.A. w Wełnowcu. Kopalnia „Wujek” Katowice–Brynów. Na pamiątkę 
otwarcia poziomu 613 w marcu 1934 roku, Katowice 1934, s. 18–21.
115  A. Frużyński i in., Kopalnie..., s. 142.
116  Sprawozdanie Unii za 1937 rok, s. 80, ZBHS (część statystyczna), 1939, s. 12. 
117  W. Budryk, W. Lesiecki, Zarys górnictwa..., s. 241.
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lokomotywy spalinowe, akumulatorowe i pneumatyczne118. W kopalni „Prezy-
dent” lokomotywy elektryczne, wyposażone w rozwijane przewody zasilające, 
wjeżdżały bezpośrednio do przodków wydobywczych, a długość takiego kabla 
dochodziła do 250 m. W innych kopalniach wprowadzono chodniki o niewiel-
kim wzniosie, umożliwiające formowanie pociągów z węglem bezpośrednio 
w miejscu jego wydobycia119. Pojawiły się też haki do mechanicznego spinania 
i rozłączania wagonów, co zapobiegło wielu wypadkom (1929 r., kopalnia „Lu-
dwik” w Zabrzu). Lokomotywy wyposażono w reflektory i sygnalizację świetlną 
do kierowania ruchem120.

W latach dwudziestych XX w. pojawiły się pierwsze ściany wydobywcze, zlo-
kalizowane głównie w kopalniach w rejonie Rybnika, a na znajdującej się w ko-
palni „Dębieńsko” ścianie o długości 400 m węgiel transportowano wyłącznie 
przenośnikami wstrząsanymi121. Ponieważ w kolejnych latach system ścianowy 
był rozbudowywany, systematycznie rosła liczba takich przenośników, mają-
cych w 1939 r. już 170 km długości. Były one napędzane przez silniki pneuma-
tyczne i elektryczne122. Na pochylniach od 1929 r. stosowano przenośniki ha-
mujące inż. M. Skupnia. Składały się one z stalowej rynny, w której znajdował 
się poruszany przez silnik elektryczny łańcuch łubkowy. Poruszał się on w prze-
ciwnym kierunku niż przemieszczający się po przenośniku urobek, a to zmniej-
szało szybkość staczania się węgla123. Od 1930 r. rozpoczęto wprowadzanie 
przenośników zgrzebłowych (kop. „Ludwik” w Zabrzu). Składały się one z nie-
ruchomej stalowej rynny, w której poruszał się łańcuch bez końca, zaopatrzony 
w poprzeczne stalowe elementy, zwane zgrzebłami. Do ich napędu wykorzysty-
wano głównie silniki elektryczne. Przenośniki zgrzebłowe miały dużą wytrzyma-
łość i wydajność (100 t/h), ale ich praca wymagała znacznych ilości energii124. 
W latach trzydziestych XX w. wprowadzono pierwsze przenośniki taśmowe, wy-
korzystywane głównie w niemieckiej części zagłębia górnośląskiego. Były one wy-
konane ze spoczywającej na rolkach taśmy gumowej lub stalowej. Taśma przecho-
dziła przez dwa bębny, z których jeden stanowił napęd, a drugi wykorzystywano do 
napinania taśmy. Były one droższe i mniej wytrzymałe od przenośników wstrząsa-
nych, lecz bardziej wydajne (200 t/h), a poza tym pracowały bez hałasu. Można 

118  J. Jaros. Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945, Ka-
towice–Kraków 1969, s. 101–102; A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 94.
119  Zarys dziejów górnictwa…, s. 198; S. Gierlotka, Historia górnictwa..., s. 145.
120  Statistik des Oberschlesien Berg – und Huttenmannischen Vereins. Gleiwitz 1937, s. 12.
121  W. Turkiewicz, I. Sittek, Warunki eksploatacji w rybnickiej niecce, „Przegląd Górniczo-Hut-
niczy” 1939, s. 144–147.
122  W. Biernacki, Stan i potrzeby polskiego przemysłu węglowego, „Przegląd Górniczo-Hutni-
czy” 1938, s. 666.
123  A. Bura, Maszyny i urządzenia..., s. 19–22; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 118–
120.
124  ZBHS (cz. B), 1931, s. 83; P. Strzałkowski, Zarys rozwoju..., s. 111; MGW/TG:1394, Rynna 
i łańcuch zgrzebłowy przenośnika, typ PTH–200, lata trzydzieste XX w.; W. Budryk, W. Lesiec-
ki, Zarys górnictwa..., s. 214; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 149; T. Kubiczek, Maszyny 
i urządzenia..., s. 438; Z. Korecki, Maszyny i urządzenia..., s. 85–87.
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nimi były przesyłać urobek w kierunku wzniesienia. Były one instalowane 
w chodnikach odbierających urobek z wyrobisk wybierkowych125. 

W niektórych kopalniach przenośniki rynnowe i taśmowe, znajdujące się 
w chodnikach bocznych, zaczęto także instalować w głównych chodnikach prze-
wozowych. Umożliwiało to bezpośredni transport urobionego węgla z przodka 
do podszybia szybu wydobywczego. W 1933 r. w kopalni „Królowa Luiza” zabu-
dowano przenośnik o łącznej długości 1,2 km, którym przewożono 1000 t wę-
gla na dniówkę126. W uruchomionej w 1938 r. kopalni „Berve” po raz pierwszy 
na Górnym Śląsku cały urobek z przodka do szybu transportowano wyłącznie 
za pomocą przenośników. W podobny sposób zorganizowany był transport 
w dwóch oddziałach kopalni „Königin Louise – Westfeld”. Taki system organi-
zacji transportu był bardziej wydajny niż przewóz szynowy. Wymagał również 
zatrudnienia mniejszej ilości pracowników, a to wszystko przyczyniało się do 
zmniejszenia kosztów wydobycia węgla. W 1938 r. pracujące w górnośląskich 
kopalniach węgla przenośniki taśmowe miały już długość 40,2 km127. 

Rosła też systematycznie liczba elektrycznych maszyn wyciągowych, a naj-
większa z nich, o mocy 3,2 tys. KM, zamontowana została na szybie basztowym 
„Krystyna” w kopalni „Szombierki” w Bytomiu128. W niektórych kopalniach 
były nadal montowane parowe maszyny wyciągowe o mocy przekraczającej 
2,5 tys. KM (1925 r. – kop. „Königin Louise-Westfeld”). Na tej samej kopalni 
w szybie „Poremba Ia” pracowała najsilniejsza na Górnym Śląsku parowa ma-
szyna wyciągowa o mocy 4 tys. KM, a ostatni silnik parowy, o mocy 3,5 tys. KM 
zainstalowano w 1942 r. w szybie I kopalni „Bielszowice”. W szybach urobek 
nadal transportowano w klatkach, mających od jednego do sześciu pięter, na 
których ustawiano po dwa wozy129. W 1921 r. na Polu Wschodnim kopalni 
„Königin Louise” szyby „Poremba Ib” i „Poremba II” otrzymały pierwsze skipy 
pięciotonowe, pozwalające na transport większych ilości węgla. Stało się to 
możliwe po wyeliminowaniu czasochłonnego procesu wstawiania i wypychania 
wozów do klatek szybowych. Szybciej trwało również napełnianie i opróżnianie 
samego skipu odbywające się poprzez jego przechylenie lub otwarcie. Sam skip 
ważył także mniej niż klatka z wozami o takiej samej ładowności130. Najlepszy 
system transportu szybowego znajdował się jednak na kopalni „Prezydent” 
w Chorzowie. W latach 1929–1933, mimo trwania głębokiego kryzysu gospo-
darczego, przeprowadzono tam jedną z największych inwestycji w górnośląskim 
górnictwie węgla kamiennego. Wybudowano nowy, głęboki na 234 m szyb „Pre-
zydent Mościcki”, który otrzymał nowoczesną elektryczną maszynę wyciągową 

125  P. Strzałkowski, Zarys rozwoju..., s. 112; Zarys dziejów górnictwa..., s. 197; W. Szczepanek, 
Zarys górnictwa..., s. 147; T. Kubiczek, Maszyny  i urządzenia..., s. 398; Z. Korecki, Maszyny 
i urządzenia..., s. 130–134.
126  ZBHS 1933, s. 19.
127  ZBHS 1937, s. 24–25.; A. Frużyński, Kopalnie węgla..., s. 77.
128  A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 94.
129  J. Blitek, Zarys stanu technicznego polskiego przemysłu węglowego..., s. 571. 
130  J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945..., 
s. 108; tenże, Zarys dziejów górnictwa..., s. 308–309.
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Il. 17. Jednokonny kierat wyciągowy, szyb Einsiedel, kop. „Król” w Królewskiej Hucie, 
1812 r., rysunek ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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o mocy 2,1 MW131. Zainstalowano w nim dwa 10-tonowe skipy, mogące w cią-
gu godziny przewieźć na powierzchnię 530 t węgla, gdy w tym samym czasie 
klatkami można było wytransportować jedynie 230 t132. Dostarczane na pod-
szybie wozy były opróżniane za pomocą mechanicznych wywrotów, a ich zawar-
tość wsypywała się do dwóch 5-tonowych zbiorników, z których samoczynnie 
spadała do skipów. Przed wypróżnieniem wozy były ważone, a ciężar ładunku 
był zapisywany na taśmie. Po dotarciu na podszybie węgiel ze skipu wysypywał 
się samoistnie przez otwartą dolną klapę. Bezpośrednio ze skipu węgiel trafiał 
do zbiornika dozującego go na system przenośników transportujących urobek 
do sortowni133. Było to rozwiązanie na owe czasy pionierskie, stosowane w za-
ledwie trzech kopalniach. W 1938 r. funkcjonowało już 17 skipów o ładowno-
ści od 4 do 10 t, a najgłębszy (790 m) obsługiwany przez nie szyb znajdował się 
w kopalni „Dębieńsko”. Stanowiło to jednak tylko 10% czynnych szybów wydo-
bywczych, a z 78 kopalń skipy zamontowane były tylko w 16. Pojawienie się 
skipów pozwoliło kopalniom na wyeliminowanie transportu szynowego na po-
wierzchni, gdyż węgiel był przesyłany za pomocą bardziej wydajnych przeno-
śników taśmowych. Wymagało to mniejszej załogi, a to powodowało, że koszty 
funkcjonowania systemu były mniejsze od transportu szynowego134. 

W czasie II wojny światowej (1939–1945) stale rosnące zapotrzebowanie na 
węgiel spowodowało, że górnośląskie kopalnie systematycznie zwiększały jego 
wydobycie. Uruchomiono nieczynne kopalnie, rozpoczęto budowę nowych za-
kładów, zlikwidowano turnusy i świętówki, wydłużono godziny pracy, a w miej-
sce górników powołanych do wojska zatrudniono kobiety, robotników przymuso-
wych, pracowników młodocianych i jeńców wojennych. Dzięki tym posunięciom 
w 1943 r. wydobyto 86,6 mln t węgla, a zatrudnienie przekroczyło poziom 200 tys. 
pracowników. Jednak już w roku następnym kopalnie dostarczyły 83 mln t węgla. 
Przyczyniła się do tego rabunkowa gospodarka i wyczerpanie istniejących re-
zerw135. W latach 1939–1945 starano się zwiększyć wydobycie węgla w syste-
mie ścianowym, ale pod koniec wojny uzyskiwano w ten sposób tylko 26% 
węgla. W coraz szerszym zakresie wykorzystywano różnego typu przenośniki 
(zgrzebłowe, taśmowe)136. W 1942 r. kopalnie „Ferdynand” („Katowice”) i „Jan-
kowice” otrzymały pierwsze pancerne przenośniki zgrzebłowe, a w kopalni 
„Königin Louise-Westfeld” zmechanizowano załadunek węgla na przenośniki. 
W kopalniach zamontowano także przenośniki taśmowe i stalowe o łącznej 

131  Zarys dziejów górnictwa..., s. 199.
132  A. Frużyński, Kopalnie węgla..., s. 82.
133  J. Jaros, Historia kopalni „Król”..., s. 132–134; S. Górkiewicz, Postępy górnictwa..., s. 15–
16; W. Szczepanek, Zarys górnictwa..., s. 209. 
134  A. Frużyński, Zarys dziejów..., s. 95.
135  M. Czechowski, Szkody  przemysłu węglowego  poniesione w czasie  okupacji  niemieckiej 
w granicach państwa polskiego z r. 1939, „Przegląd Górniczy” 1946, nr 9, s. 600–606; J. Luksa, 
Rozwój wydobycia..., s. 47.
136  J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945..., 
s. 233.
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długości 116 km137. Dzięki ich zastosowaniu zdecydowanemu ograniczeniu 
uległ szynowy transport ręczny, konny, linowy i łańcuchowy. Mniej węgla trans-
portowano również za pośrednictwem przenośników potrząsalnych. Coraz więk-
sze wykorzystanie przenośników doprowadziło do ograniczenia roli transportu 
szynowego. O ponad 4,1 tys. sztuk spadła ilość posiadanych przez kopalnie wo-
zów, a to dorowadziło do zmniejszenia przewozów węgla transportem szyno-
wym o 20% Instalowano także skipy, a to powodowało, że coraz mniej wozów 
z węglem wywożono na powierzchnię kopalni138. W 1945 r. do transportu wę-
gla wykorzystywano 163,8 tys. wozów, z których 90% miało pojemność 1 t. 
W kopalniach znajdowało się 21 typów wozów różniących się kształtem, 50 ty-
pów wozów o różnej pojemności, które posiadały 17 rodzajów kół139. Poruszały 
się one po torach o szerokości od 470 mm do 1050 mm (28 różnych szeroko-
ści), które miały 648 km długości. Pociągi z węglem ciągnęły 1102 lokomotywy 
(920 – elektrycznych, 120 – spalinowych, 49 – pneumatycznych, 13 – akumu-
latorowych). W transporcie szynowym stosowano jeszcze kołowroty, łańcuchy 
i liny bez końca (471 km), przewóz ręczny (37 km) i konny (4,7 km)140. W ko-
palniach węgiel przesyłano także przenośnikami taśmowymi o łącznej długości 
156 km (gumowe – 145,8 km, stalowe – 40,2 km, rynnami potrząsalnymi 
o długości 220 km). Na powierzchnię urobek przewożono za pomocą 117 szy-
bów, z których tylko 26 posiadało skipy o pojemności od 4 do 12 t. W kopal-
niach zainstalowanych było wtedy 315 maszyn wyciągowych o łącznej mocy 
200 MW (176 elektrycznych i 139 parowych)141.

***

Wprowadzony w 1802 r. w górnośląskich kopalniach węgla transport szyno-
wy odegrał w historii górnictwa znaczącą rolę, pozwalająca na znaczne zwiększe-
nie wydobycia. Ciągnięte przez konie wozy umożliwiły transport dużych ilości 
węgla na znaczne odległości. Ponieważ w pierwszej połowie XIX w. na Górnym 
Śląsku górnicze pensje były bardzo niskie, bardzo szybko zrezygnowano z pracy 
zwierząt, a platformy i wozy z węglem pchali wówczas po torach wozacy. Gdy 
w drugiej połowie XIX w. wydobycie wzrosło, siła ludzkich mięśni przestała 
wystarczać, a konie ponownie powróciły do kopalni. Ponieważ wydobycie szyb-
ko rosło, a drogi transportowe stały się coraz dłuższe, również ich siła okazała 
się zbyt mała, a wozy z węglem zaczęły ciągnąć urządzenia wykorzystujące liny 
i łańcuchy. Od 1883 r. były one zastępowane przez lokomotywy elektryczne, 
137  J. Dzierżyński, J. Reich, Liczbowy stan mechanizacji robót górniczych Polskiego Zagłębia 
Węglowego, „Przegląd Górniczy” 1945, s. 223–224.
138  J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945…, 
s. 236.
139  S. Pasierbiński, Budowa  i eksploatacja  elektrycznych  kolei  kopalnianych, Stalinogród 
1956, s. 213. 
140  J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej (1945–1970), Warszawa-Kraków 
1973, s. 60–61.
141  Sprawozdanie z działalności polskiego przemysłu węglowego za rok 1947, Katowice 1948, 
s. 132; K. Soida, Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, t. 2, s. 133.
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pneumatyczne, spalinowe i akumulatorowe. Pojawienie się w 1907 r. pierwsze-
go mechanicznego przenośnika było zapowiedzią stopniowego ograniczania roli 
systemu szynowego, zastępowanego przez połączone ze sobą rynny wstrząsowe, 
przenośniki zgrzebłowe i taśmowe142. Ich wysoka wydajność i niższe koszty 
eksploatacji spowodowały, że w wielu kopalniach przejęły one całkowicie pod-
ziemny transport węgla. Po zastosowaniu skipów wozy z węglem przestały wy-
jeżdżać również na powierzchnię, a to przyczyniło się do ograniczenia transportu 
szynowego. Dążenie do jak największej wydajności mogło całkowicie wyrugować 
transport szynowy w kopalniach. Do przyjęcia takich rozwiązań projektantów 
kopalń skłaniały wady transportu szynowego. Można go bowiem stosować w tyl-
ko wyrobiskach o bardzo małym nachyleniu. Wymaga on specjalnych urządzeń 
służących do załadunku, wyładunku i czyszczenia wozów. Bardzo pracochłonne 
i kosztowne jest utrzymanie torów, a organizacja transportu jest skomplikowa-
na. Podczas tej metody transportu zdarzało się bardzo wiele wypadków urobku, 
a jego funkcjonowanie wymagało budowy dużych podszybi, dworców, załadow-
ni i wyrobisk. Pierwszym tego typu przykładem była uruchomiona w 1974 r. 
upadowa łącząca bezpośrednio wyrobiska kopalnia „Siersza” z elektrownią Sier-
sza. Ten liczący 2,9 km długości pochyły chodnik został wyposażony w kilka 
przenośników taśmowych przesyłających z poziomu 260 m do 600 t/h węgla. 
Zainstalowane urządzenia napędzały silniki elektryczne o łącznej mocy 2,7 MW143. 
Podobne rozwiązanie stanowi ukończona w 2008 r. upadowa na kopalni „Mar-
cel”. Ma ona 1,8 km długości i łączy powierzchnię kopalni z poziomem 400 m. 
Do transportu węgla zamontowano w niej przenośnik taśmowy o długości 1860 m 
i wydajności 1,5 tys. ton/h węgla. Jest on napędzany przez trzy silniki elektrycznej 
o łącznej mocy 2,5 MW. Do przewozu ludzi i materiałów eksploatacyjnych 
wykorzystywana jest kolejka spągowa144. Wysoka wydajność i niskie koszty 
funkcjonowania powodują, że w wielu projektowanych obecnie kopalniach, 
przesyłanie węgla pod ziemią i na powierzchni odbywać się będzie wyłącznie za 
pomocą powiązanego z sobą systemu przenośników, a rola transportu szynowe-
go zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Transport kopalniany uzu-
pełniać będą różnego typu spalinowe kolejki podwieszane lub spągowe. 
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Adam Frużyński - Rail Transport in the Upper Silesian Coal Mines until 1945

It is difficult to imagine a coal mine functioning without a properly organised transport system 
that enables transportation of the coal to the surface. Due to a complicated layout of a coal mine 
such system includes 3 elements: haulage, transportation, and hoisting to the surface. Haulage is 
the process of transporting the coal and rock from the longwall to the main haulage drift used for 
transportation of coal, materials, and people to the bottom of the shaft, Then the coal is hoisted to 
the surface via vertical shafts. In the last 300 years a number of various devices were used to 
transport the growing volumes of coal. The hand-dragged  containers and wheelbarrows were 
replaced by rail transport using carriages drawn by horses and engines of many kinds (electric, 
pneumatic, combustion). In the 20th century rail transport was gradually replaced by scraper 
conveyors and conveyor belts. The coal was transported to the surface with the use of turnstiles 
or horse mills, which were soon replaced by steam and electrical hoisting machines. However, it 
was not only coal that was transported in a coal mine. Excavated rock was transported to the 
surface, and wood, elements of equipment, explosives, or building materials were transported 
underground. The transport devices were also used by the miners who were carried downwards 
in cages and then taken by special passenger rail cars to their workplace.

Słowa kluczowe: Górnictwo węgla kamiennego; transport zakładowy; kolej; Górny Śląsk
Key words: Coal mining, plant transport, railways, Upper Silesia
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Bliżej pruskiego Śląska.
Rozwój sieci kolejowej na

Śląsku Cieszyńskim i w Galicji 
Zachodniej do 1914 r.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie etapów ewolucji sieci kolejowej na Ślą-
sku Cieszyńskim i w Galicji Zachodniej – terytoriach znajdujących się do 1918 r. 
w północnej części Cesarstwa Austrii. Od północy graniczyły one z pruskim 
Górnym Śląskiem oraz Królestwem Polskim należącym do Imperium Rosyj-
skiego. Zakres terytorialny oparty został na podziale administracyjnym obowią-
zującym w Cesarstwie do 1918 r. Do wybuchu I wojny światowej omawiany 
obszar przynależał do dwóch krajów koronnych Monarchii: Śląska Austriackie-
go (Herzogtum Ober- und Niederschlesien)1 oraz Królestwa Galicji i Lodomerii 
(Königreich Galizien und Lodomerien)2. Śląsk Cieszyński skupiający ziemie 
Księstwa Cieszyńskiego (Herzogtum Teschen) o powierzchni 2280 km2 stanowił 
wschodnią część Śląska Austriackiego. Jego zachodnią granicę wyznaczał do-
pływ Odry, Ostrawica, będąca historyczną granicą Śląska i Moraw oraz towa-
rzysząca jej linia kolejowa nr 323 Ostrawa (Ostrava) – Wołoskie Międzyrzecze 

1  K. Nowak, Przemiany prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-zawodowe i naro-
dowościowe, [w:] Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. V: Śląsk 
Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej, red. I. Panic, Cieszyn 2013, s. 12. Śląsk Au-
striacki jako kraj koronny Cesarstwa wyodrębniono w 1849 r. 
2  A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2006, s. 194.
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(Valašské Meziříčí). Od wschodu Księstwo Cieszyńskie graniczyło, poprzez do-
linę dopływu Wisły, Białej i wzniesienia Beskidu Śląskiego, z Galicją Zachod-
nią3. Z obszaru tego kraju koronnego Monarchii, zakresem artykułu objęto 
12 powiatów o łącznej powierzchni 8726 km2 4. Granica wschodnia omawiane-
go obszaru przebiega na zachód od środkowego biegu Dunajca, przecinając Pie-
niny, Gorce, Beskid Wyspowy, Pogórze Wiśnickie oraz równoleżnikowo biegną-
ce linie kolejowe nr 91: Kraków - Medyka i nr 104: Chabówka – Nowy Sącz. 
Gwoli ścisłości należy dodać, że terytorium galicyjskie na północ od biegu Wi-
sły do listopada 1846 r. zajmowała Rzeczpospolita Krakowska (Wolne Miasto 
Kraków), w momencie włączenia do Austrii przekształcona w Wielkie Księstwo 
Krakowskie (Großherzogtum Krakau)5. Na omawianym terenie wpływ na kształ-
towanie się sieci osadniczej i komunikacyjnej miały: konfiguracja terenu okreś-
lona przez występowanie rozdzielonych głębokimi dolinami wysokich pasm 
Karpat (Beskidów) oraz rozmieszczenie bogactw naturalnych warunkujące po-
wstawanie okręgów przemysłowych. Kryterium pozwalającym na traktowanie 
dróg żelaznych omawianego obszaru jako całości są: fakt formowania się i kil-
kudziesięcioletniego funkcjonowania w ramach systemu transportowego jedne-
go państwa oraz brak czytelnego rozgraniczenia sieci kolejowej Cieszyńskiego 
od Galicji6. Śląsk Cieszyński i Galicja Zachodnia, podobnie jak pruski Górny 
Śląsk i rosyjskie Zagłębie Dąbrowskie, stanowiły w XIX i XX w. miejsca istot-
nych przeobrażeń gospodarczych, związanych z industrializacją. W ramach tego 
procesu we wszystkich trzech zaborach ukształtowały się okręgi przemysłu 
ciężkiego: górniczego, hutniczego i metalowego. Konsekwencją tego zjawiska 
było zapotrzebowanie na wydajny środek transportu, jakim w konsekwencji 
okazał się wynalazek kolei żelaznej. 

Zakresem chronologicznym artykułu objęto okres od narodzin pierwszej 
koncepcji drogi żelaznej parowej w Austrii do wybuchu I wojny światowej. Po 
jej zakończeniu nastąpił trwały podział sieci kolejowej Cesarstwa na odrębnie 
rozwijane systemy państw sukcesyjnych. W naszym przypadku były to Czecho-
słowacja (od 1993 r. Czechy) i Polska, między które w 1920 r. podzielono Śląsk 
Cieszyński. Należy pamiętać, że mimo przekształceń czy degradacji, większość 
powstałej do 1914 r. historycznej infrastruktury kolejowej zachowała się do dziś, 
pozwalając, w zestawieniu ze stosownym przekazem źródeł, na rekonstrukcję 

3  H. Mróz, Środowisko geograficzne polskiego Śląska Cieszyńskiego, [w:] Śląsk Cieszyński: 
środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej i duchowej, Cieszyn 2001, s. 11.
4  Podręcznik Statystyki Galicyi t. IX cz. 1, red. T. Pilat, Lwów 1913, tab. 8: Obszar i ludność po-
wiatów politycznych. Były to powiaty: bialski, bocheński, chrzanowski, krakowski (miasto i wieś), 
limanowski, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, podgórski, wadowicki, wielicki i żywiecki 
w granicach ustalonych reformą administracyjną z 13 marca 1889 r.
5  A. Chwalba, Historia Polski..., s. 306. 
6  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje ko-
lei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012, s. 425. Sytuację w pełni ukształtowanej sieci Śląska 
Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej jako części systemu dróg żelaznych Austro-Węgier ukazują 
mapy tematyczne: K.K. Österreichische Staatsbahnen, Blatt B: Mittleres Staatsbahngebiet, Blatt 
C: Nordliches Staatsbahngebiet, Maßstab 1:850000, Wien 1913 oraz Artaria’s Eisenbahnkarte 
von Österreich-Ungarn V. Neubearbeitung. 7. Auflage 1917. Maßstab 1: 1400000, Wien 1917.
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Il. 1. Sieć kolejowa Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w 1917 r. Fr. mapy: Artaria’s Eisen-
bahnkarte von Österreich-Ungarn V. Neubearbeitung. 7. Auflage 1917. Maßstab 1: 1400000, za: 
https://hungaricana.hu

Il. 2. Krajobraz przemysłowy Zagłębia Krakowskiego: Kopalnia „Jacek Rudolf” w Jaworznie, 
zbiory CBN Polona
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ich rozwoju. Ewolucję żelaznych szlaków na omawianym terenie przedstawiono 
w układzie chronologicznym, jako następujące po sobie fazy, uwarunkowane 
kształtowaniem polityki kolejowej przez władze centralne, postępem technolo-
gicznym, specyfiką rozwoju regionu oraz potrzebami i realnymi działaniami in-
westorów. Wpisuje się to w stworzoną kilka lat temu ogólną periodyzację dzie-
jów tego środka transportu na ziemiach polskich7.

Na początku scharakteryzowano budowane najwcześniej (od lat trzydzie-
stych XIX w.) linie główne o znaczeniu kluczowym dla Monarchii, do dziś peł-
niące funkcję ważnych korytarzy transportowych Czech i Polski. Następnie 
omówiono realizowane nieco później (od końca lat czterdziestych XIX w.) ele-
menty uzupełniające: koleje przemysłowe, transgraniczne oraz „alternatywne” 
wobec kolei głównych. Jako ostatnie przedstawiono linie lokalne, realizowane 
najpóźniej, bo od lat osiemdziesiątych XIX w. do końca niniejszego okresu. 

Tło kształtowania się sieci kolejowej Śląska Cieszyńskiego i Galicji 
Zachodniej

Na specyfikę tworzenia się sieci dróg żelaznych obu regionów w znacznym 
stopniu wpłynął proces formowania się okręgów przemysłowych. Na Śląsku 
Cieszyńskim już w XVII i XVIII w. znane były eksploatacja węgla kamiennego, 
hutnictwo żelaza i włókiennictwo. Masowe upowszechnienie się nowych tech-
nologii w XIX w. doprowadziło do przeobrażenia się dotychczasowego przemy-
słu manufakturowego w fabryczny. W rejonie Bielska i graniczącej z nim gali-
cyjskiej Białej rozwinął się przemysł włókienniczy (wełny i lnu). W 1826 r. 
zastosowano tu maszynę parową, wprowadzając na dużą skalę maszyny przę-
dzalnicze. W latach czterdziestych XIX w. działało już kilkanaście fabryk, 
a w 1870 już 99. Bielsko i okoliczne miejscowości stały się na przełomie stule-
ci największym w Cieszyńskim i trzecim w Cesarstwie (po Brnie i Libercu) 
ośrodkiem produkcji tkanin wełnianych8. Produkcja tkanin bawełnianych od 
połowy XIX w. pomyślnie rozwijała się na zachodniej rubieży Księstwa – we 
Frydku i w, graniczącym z nim, morawskim Mistku (ob. Frýdek-Místek)9. Od-
krycie rud żelaza i wprowadzenie opalanego koksem wielkiego pieca systemu 
Darby’ego zaowocowały rozwojem hutnictwa w Księstwie Cieszyńskim. Pierw-
sza huta zainaugurowała swą działalność w Ustroniu w 1772 r., a w 1806 r. 
rozpoczął pracę wielki piec w Baszce nad Ostrawicą (Baška). W 1820 r. w do-
brach biskupów ołomunieckich, w Witkowicach (ob. Ostrava–Vítkovice), uru-
chomiono hutę, której właścicielem w 1843 r. stał się wiedeński bankier i prze-
mysłowiec Salomon von Rothschild10. Jego inwestycje w ten zakład, kopalnie 
węgla oraz doprowadzenie na Śląsk Cieszyński kolei, wpłynęły w dużej mierze 

7  M. Jarząbek, D. Keller, Rozdział wprowadzający, [w:] Dzieje kolei w Polsce..., s. 14–19.
8  M. Myška, Industrializacja Śląska Cieszyńskiego, [w:] Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania 
do czasów współczesnych, t. V..., s. 177–178, 221. 
9  Tamże, s. 178–179, 222. 
10  J. Spyra, Śląsk Cieszyński w okresie 1848-1653. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do 
czasów współczesnych, t. IV, Cieszyn 2012, s. 182–183, 187–188. 
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na ukształtowanie się w północnej części Księstwa tzw. Zagłębia Ostrawsko–
Karwińskiego. Do 1918 r. wyrosło ono na największy okręg przemysłowy Au-
stro-Węgier. Jego najważniejszym ośrodkiem stała się Ostrawa, która z biegiem 
czasu zdystansowała historyczne ośrodki miejskie, takie jak np. Frysztat (Frei-
stadt, ob. część miasta Karviná)11. W owym czasie dzieliła się ona na dwa orga-
nizmy miejskie rozdzielone biegnącą wzdłuż Ostrawicy granicą krajów koron-
nych: Ostrawę Morawską oraz Śląską, zwaną też Polską Ostrawą. W 1838 r. 
Komora Cieszyńska (administracja dóbr książęcych w Cieszynie) uruchomiła na 
południe od Cieszyna czynną do dziś dużą hutę żelaza w Trzyńcu (Třinec)12. Od 
1767 r. między Ostrawą i Karwiną (Karviná) prowadzono systematyczne poszu-
kiwania węgla kamiennego, zapoczątkowując jego wydobycie metodą głębinową. 
Pierwsze kopalnie powstały w Karwinie i Polskiej Ostrawie, a następne w: Dą-
browie (Doubrava), Michałkowicach (Michálkovice), Orłowej (Orlová) i Pietwał-
dzie (Petřvald). W latach czterdziestych XIX w. było ich siedem, a w 1870 r. już 
1513. Znaczący wzrost wydobycia nastąpił w nich w latach trzydziestych XIX w., 

11  K. Nowak, Przemiany prawno-administracyjne..., s. 13.
12  J. Spyra, Śląsk Cieszyński..., s. 188.
13  Tamże, s. 183, 187.

Il. 3. Zawiadomienie prasowe z 4 marca 1836 r. o utworzeniu towarzystwa akcyjnego w celu 
budowy linii kolejowej z Wiednia do Bochni. „Allgemeine Inteligenzblatt”, dodatek do „Wiener 
Zeitung” 1836, nr 53, s. 221
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Il. 4. Regulamin przewozu na transgranicznym odcinku linii: Bogumin do Chałupki (Oder-
berg – Annaberg). Sierpień 1848 r., Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy 
we Lwowie, sygn. 146/68/59, k. 25
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wraz z uruchomieniem wielkich piecy w Witkowicach i Trzyńcu, wprowadze-
niem maszyn parowych w kopalniach (1835 r.) i doprowadzeniem w 1847 r. 
torów do Zagłębia Ostrawskiego14. Właścicielami kopalń byli przedsiębiorcy 
prywatni, głównie właściciele ziemscy (np. Larischowie czy Wilczkowie). W ko-
palnie węgla inwestował również dom bankowy Rothschildów z Wiednia oraz 
związane z nim finansowo towarzystwo Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda 
(Kaiser Ferdinands - Nordbahn, KFNB), wówczas najważniejszy przedsiębiorca 
kolejowy regionu15. Poprowadzenie dróg żelaznych w rejonach dogodnie sko-
munikowanych sprzyjało lokalizacji zakładów w oddaleniu od miejsc pozyski-
wania surowców. Ich produkcja bazowała na transporcie, nieraz z odległych 
rejonów Monarchii. Obok nich od podstaw powstawały ośrodki miejskie. 
W Cieszyńskim były to Bogumin (Oderberg, ob. Bohumín) i Dziedzice (ob. Cze-
chowice-Dziedzice). W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. 
zbudowano tu odlewnie i walcownie żelaza oraz rafinerie ropy naftowej16. 

W Galicji Zachodniej również można zaobserwować kształtowanie się 
ośrodków przemysłowych. Proces ten zaznaczył się w centralnej i zachodniej 
części powiatu chrzanowskiego (okolice Jaworzna, Szczakowej i Trzebini), gdzie 
w XIX i XX w. powstało tzw. Zagłębie Krakowskie, bazujące głównie na eksplo-
atacji węgla kamiennego i hutnictwie cynku17. W tym rejonie również stosunko-
wo wcześnie pojawiła się kolej żelazna zaspokajając potrzeby transportowe 
przemysłu. Jeszcze w okresie staropolskim, w Szczakowej, w 1766 r. urucho-
miono pierwszą kopalnię węgla kamiennego, a po 1792 r. rozpoczęto trwającą 
przez cały XIX i XX w. eksploatację pokładów w pobliskim Jaworznie, Dąbrowie 
i Jeleniu, gdzie powstały czynne przez wiele lat kopalnie głębinowe: rządowe 
i prywatne. Eksploatację węgla prowadzono również w okolicach Jelenia nad 
graniczną Przemszą. W 1854 r. z inicjatywy Potockich powstały czynne do dziś 
zakłady górnicze w Sierszy18. Kopalnie były własnością rządową oraz przedsię-
biorców prywatnych – m.in. inwestujących w koleje rodzin Westenholzów 
i Domsów. W latach 1871–1914 większość zakładów stanowiło własność Ja-
worznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego, będącego największym produ-
centem tego paliwa w Galicji19. Innymi miejscami wydobycia węgla kamienne-
go były rozbudowane w 1895 r. kopalnie w Tenczynku koło Krzeszowic oraz 
uruchomione w początku XX w. zakłady w Brzeszczach i Libiążu20. Okolice 

14  M. Myška, Industrializacja Śląska Cieszyńskiego..., s.187–189. 
15  Tamże, s. 190–191
16  Tamże, s. 204–206, 236. W Dziedzicach czynna była również kopalnia węgla kamiennego 
„Silesia”.
17  P. Franaszek, Przemysł Zagłębia Krakowskiego w XIX i w pierwszej połowie XX wieku (do 
1945 roku), [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie. Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego na prze-
strzeni wieków, red. A. Rams, Jaworzno-Częstochowa 2016, s. 13. Pojęcie to zanikło po reformie 
administracyjnej z 1975 r., kiedy to Chrzanów, Jaworzno i Trzebinię włączono do województwa 
katowickiego. 
18  Tamże, s. 15–17. 
19  M. Leś-Runicka, Działalność Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego, [w:] Jaworzno 
interdyscyplinarnie..., s. 61–62. 
20  P. Franaszek, Przemysł Zagłębia Krakowskiego..., s. 17–18.
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Jaworzna i Trzebini od początku XIX w. stały się miejscem rozwoju górnictwa 
i hutnictwa cynku21. Ważniejsze kopalnie rudy cynkowej (galmanu) znajdowały 
się w Balinie, Chrzanowie, Jaworznie i okolicach Trzebini. Pierwsza huta po-
wstała w 1811 r. w Sierszy, następna w 1820 r. w Niedzieliskach koło Jaworzna. 
Zakłady te z powodzeniem funkcjonowały w okresie Wolnego Miasta Krakowa 
i w dekadach po włączeniu tego terytorium do Austrii w 1846 r. W 1895 r. po-
wstała nowoczesna huta cynku w Trzebini. W tym mieście w 1896 r. urucho-
miono rafinerię bazującą na dowozie koleją galicyjskiej ropy naftowej22. Na 
wschód od Krakowa, w Bochni i Wieliczce, od średniowiecza wydobywano sól 
kamienną. Po I rozbiorze Polski miejscowości te weszły w skład austriackiej 
Galicji, a eksploatacja soli stała się ważną gałęzią gospodarki Cesarstwa. Stąd 
w pierwszej koncesji dla KFNB z 1836 r. ustanowiono Bochnię jako jej stację 
końcową, przewidując udział tego środka transportu w transporcie soli23. Obok 
dynamicznie rozwijających się okręgów przemysłowych, w Cieszyńskim i Gali-
cji Zachodniej istniały inne miasta o historycznym rodowodzie: Limanowa, 
Nowy Targ, Oświęcim, Skoczów, Wadowice i Żywiec. Pełniły one funkcje lokal-
nych ośrodków przemysłowych i usługowych oraz węzłów komunikacyjnych. 
Kluczowe ośrodki administracyjne, Cieszyn i Kraków, zachowały przez cały 
okres pozycję dominującą. Cieszyn, historyczna stolica jednego z księstw ślą-
skich, w XIX i początkach XX w. pełnił funkcję centralnego ośrodka administra-
cyjnego i gospodarczego dóbr książęcych Habsburgów. Kraków, dawna stolica 
Królestwa Polskiego, do 1846 r. był centrum Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po 
1848 r. przekształcono go w jedną z najpotężniejszych twierdz w Austrii. 
W okresie autonomii galicyjskiej miasto stało się ważnym ośrodkiem gospodar-
czym i centrum polskiego odrodzenia narodowego. 

Drugim czynnikiem wpływającym na kierunki rozwoju dróg żelaznych było 
wprowadzanie przez władze stosownych ustaw i rozporządzeń. Miały one na 
celu określenie ram działalności inwestorów w zakresie budowy i eksploatacji 
linii, zapewnienie opłacalności i użyteczności przedsięwzięć kolejowych oraz 
bezpieczeństwo ich eksploatacji. W latach 1837 i 1838 wydano pierwsze regu-
lacje dotyczące udzielania koncesji (Allgemeinen Bestimmungen über das bei 
Eisenbahnen zubeobachtende Concessionssystem), które kilkanaście lat później 
zastąpiono nowym rozporządzeniem obowiązującym aż do schyłku monarchii 
(Verordnung des Ministeriums fur Handel, Gewerbe und Öffentliche Arbeiten 
vom 14 September 1854 betreffend die Ertheilung von Concessionen fur Privat-
-Eisenbahnbauten)24. Przepisy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu oraz ekspe-
dycji osób i towarów w 1847 r. uregulowano tzw. Ustawą Policyjną (Polizeige-
setz fűr Eisenbahnen), którą w listopadzie 1851 r. zastąpiono Porządkiem  

21  Tamże, s. 14 19-20. Hutę cynku w Trzebini jako ostatnią w regionie zlikwidowano na po-
czątku XXI w.
22  Tamże, s. 21. 
23  A. Horn, Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn, Wien-Heidelberg 1971, s. 7.
24  „Politische Gesetze und Verordnungen für sämmtliche Provinzen der Oesterreichischen Kai-
serstaates, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen” 1840, Nr. 83; „Reichs-Gesetz-Blatt für 
das Kaiserthum Oesterreich“ 1854, LXXXII Stűck, Nr. 238.
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czynności przy kolejach żelaznych (Kaiserliche Verordnung vom 16. November 
1851, mittelst welcher eine Eisenbahn-Betriebs-Ordnung für alle Kronländer er-
lassen wird), a w 1872 r. Nowym porządkiem ruchu na kolejach żelaznych (Ve-
rordnung des Handelsministers vom 1 Juli 1872, betreffend die Einfűhrung 
eines neuen Betriebs-Reglements fűr die Eisenbahnen der im Reichsrathe vertre-
tenen Kőnigreiche und Länder)25. Relacje samorządów i podmiotów prywatnych 
w odniesieniu do inwestycji kolejowych regulowała Ustawa z dnia 18 lutego 
1878 o wywłaszczeniu w celu budowy i utrzymania w ruchu kolei żelaznych 
(Gesetz betreffend die Enteignung zum Zwecke der Herstellung und des Betrie-
bes von Eisenbahnen)26. 25 maja 1880 r., 31 grudnia 1894 r. i 8 sierpnia 1910 r. 
wydano ustawy o kolejach lokalnych (niższego rzędu, znaczenia miejscowe-
go)27. Uproszczenie procedur administracyjnych oraz redukcja wymogów tech-
nicznych umożliwiły działalność na tym polu licznym przedsiębiorcom, przy-
czyniając się do dostosowania rozwijającej się sieci dróg żelaznych do realnych 

25  „Politische Gesetze und Verordnungen für sämmtliche Provinzen der Oesterreichischen Kai-
serstaates, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen“ 1849, Nr. 28; „Powszechny Dziennik 
Praw Państwa i Rządu dla Cesarstwa Austriackiego”. Rok 1852, Część I, nr 1; „Dziennik Ustaw 
Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 1872, cz. XXXVI, nr. 90.
26  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1878, cz. XIII, nr 30.
27  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1880, cz. II, nr 2; 1894, cz. XXIII, nr 56; 1910, cz. LXIII, nr 149. 

Il. 5. Oddany do użytku wraz z odcinkiem KFNB: Bogumin – Oświęcim, zachowany do dziś 
dworzec w Chybiu, fot. z lat siedemdziesiątych XIX w., zbiory Marka Ćwikły
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potrzeb krajów koronnych Cesarstwa28. Niezależnie od wyżej wymienionych 
aktów prawnych mających zasięg ogólnopaństwowy, budowę poszczególnych 
linii kolejowych zawsze poprzedzało wydanie ustaw określających szczegółowo: 
lokalizację, sposób finansowania oraz tryb i termin realizacji. 

28  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 429-430.

Il. 6. Ryzalit środkowy, rozbudowanego w latach 1901–1904 dworca w Boguminie, fot. D. Lule-
wicz, 17 lutego 2011 r.
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Il. 7. Statut Kolei Krakowsko-Górnośląskiej z marca 1844 r., Centralne Państwowe Archiwum 
Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 157/1/3907, k. 77–87
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Budowa i funkcjonowanie kolei głównych o znaczeniu ponadregio-
nalnym

Kolej Północna Cesarza Ferdynanda

Pierwszy pomysł na drogę żelazną biegnącą przez Śląsk Cieszyński i Galicję 
związany jest z osobą Franciszka Riepla, profesora k.k. Polytechnisches Institut 
w Wiedniu, inżyniera hutniczego i kolejowego. Efektem jego prac było unowo-
cześnienie zakładów metalurgicznych Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, m.in. 
poprzez skonstruowanie w 1825 r. pierwszego opalanego koksem wielkiego 
pieca dla huty w Witkowicach. Jednocześnie planował on stworzenie wydajne-
go środka transportu mającego skomunikować ten okręg ze stolicą monarchii, 
najważniejszym odbiorcą jego produkcji przemysłowej29. W 1829 r. przedłożył 
koncepcję kolei z trakcją parową wiodącej z portu w Trieście przez Lublanę, 
Wiedeń, Ostrawę, Kraków do Lwowa i Brodów na granicy z Rosją30. Ten „wi-
zjonerski” zamysł wykazywał analogię do powstających w Królestwie Pruskim 
pionierskich koncepcji Carla Karstena i Friedricha Krausego mających na celu 
połączenie Wrocławia (i Berlina) z Górnym Śląskiem. Projekt Krausego zakła-
dał, że linia kolejowa dotrze aż do Bierunia Nowego (Neu Berun) położonego 
nad Wisłą, tuż przy granicy z Austrią i Rzeczpospolitą Krakowską31. Na koncep-
cję Riepla zwrócił uwagę bankier i przemysłowiec wiedeński Salomon von 
Roth schild, również poszukujący rozwiązań ułatwiających transport dóbr z re-
jonu Ostrawy. Na jego polecenie prof. Riepl oraz inżynier Heinrich von Sichro-
vsky, zapoznawszy się z rozwiązaniami konstrukcyjnymi stosowanymi w Anglii, 
w 1834 r. opracowali nowy projekt32. Zdecydowano w nim o zmianie przebiegu 
kolei i skróceniu jej tak, aby uczynić opłacalną w eksploatacji. 4 marca 1836 r. 
cesarz Ferdynand I Habsburg udzielił domowi bankowemu Rothschilda przy-
wileju koncesyjnego na założenie towarzystwa akcyjnego i budowę w ciągu 
10 lat kolei żelaznej parowej z Wiednia do Bochni z odgałęzieniami do Brna, 
Opawy, Bielska, Dworów i Wieliczki, nazwanej na pamiątkę tego wydarzenia 
Koleją Północną Cesarza Ferdynanda. Towarzystwo zachowywało prawo do 
eksploatacji przez okres 50 lat33. Długość linii obliczono na 60 mil (ok. 455 km), 
a na interesującym nas obszarze miała prowadzić przez Ostrawę, Karwinę, 
Dziedzice i podkrakowskie Podgórze34. Oprócz obsługi kopalń i hut w Księ-
stwie Cieszyńskim, drugim ważnym zadaniem tej inwestycji miał być transport 

29  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen Oesterreich-Ungarns von den ersten Anfängen bis zum 
Jahre 1867, [w:] Geschichte der Eisenbahnen der oesterreichisch-ungarischen Monarchie, Band I, 
Teil I, Wien–Teschen–Leipzig 1898, s. 130–131.
30  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 425.
31  P. Nadolski, Z dziejów kolei w Bieruniu, s. 5, dostępne na: http://www.bierun.pl/miasto_bie-
run/zeszyty_bierunskie.html, 25.03.2018 r. Stąd Senat Rzeczypospolitej Krakowskiej na począt-
ku brał Bieruń pod uwagę jako punkt docelowy dla linii kolejowej na Śląsk.
32  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 134. 
33  Tamże, s. 135-137. Zapisy przywileju, stały się wzorem do opracowania w latach 1837 –1838 
pierwszego aktu prawnego regulującego udzielanie koncesji oraz czynność towarzystw kolejo-
wych.
34  Kraków znajdował się wówczas poza granicami Cesarstwa.
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soli z kopalń w Bochni i Wieliczce do nadwiślańskich składów skarbowych 
w Dworach koło Oświęcimia, Podgórzu i Niepołomicach35.

Budowa linii prowadzona od 1837 r. z Wiednia w stronę Moraw i Śląska, 
napotkała na trudności techniczne i finansowe. Jesienią 1841 r. prace zatrzy-
mały się w morawskim Lipniku (Lipník nad Bečvou), w połowie długości trasy, 
ponieważ koszty inwestycji osiągnęły prawie 16 mln guldenów (przy zakłada-
nych 13,4 mln dla całości). Pojawiło się ryzyko niedotrzymania terminu zawar-
tego w koncesji, stąd w marcu 1844 r. zreformowano kierownictwo budowy, 
wprowadzając oddziały terenowe (odcinkowe), ustanowiono nadzór państwowy 
i wprowadzono korektę trasy związaną z szansą na uzyskanie połączenia z dro-
gami żelaznymi na pruskim Śląsku36. W latach 1846–1847 powstała tam Kolej 
Wilhelma (Wilhelmsbahn, WB) prowadząca ze stacji Kolei Górnośląskiej (Ober-
schlesische Eisenbahn, OSE) w Koźlu (Cosel, ob. Kędzierzyn Koźle), wzdłuż Odry 
na południe do nadgranicznych Chałupek (Annaberg)37. 1 maja 1847 r. KFNB 
otwarła szlak Lipnik – Bogumin, pierwszy odcinek osiągający terytorium Księ-
stwa Cieszyńskiego. Wraz z uruchomieniem 1 września 1848 r. ponad trzykilo-
metrowego odcinka Bogumin – Chałupki powstało pierwsze kolejowe przejście 

35  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 142–143. Transport osób we wczesnym okresie 
działalności kolei odgrywał rolę drugorzędną. 
36  Tamże, s. 192, 194–195, 200. Władze towarzystwa liczyły na zażegnanie kryzysu w momen-
cie przejęcia transportów węgla z kopalń rejonu Ostrawy. Stąd rozpatrywano kontynuację budowy 
od Lipnika do Ostrawy jako kolei „tymczasowej” na lekkich szynach i z trakcją konną. 
37  P. Nadolski, Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowych 
Kolei Państwowych, [w:] Dzieje kolei w Polsce..., s. 110. 

Il. 8. Dworzec kolejowy w Krakowie, mimo przekształceń kryje w swym zrębie relikty założenia 
z czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej, pocztówka z 1930 r., zbiory Muzeum Historycznego Mia-
sta Krakowa, nr inw. MHK-634/ K/VIII
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Il. 9. Wynikiem prac nad pierwszą linią kolejową w Galicji było sprawozdanie przygotowane 
na polecenie Stanów Galicyjskich, zbiory Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej
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Il. 11. Pierwotny wygląd dworca kolejowego w Bochni w latach sześćdziesiątych XIX w. Za: Ge-
schichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, I Band, I Teil, Wien–Te-
schen–Leipzig 1898

Il. 10. Wraz z oddaniem odcinków Kolei Północnej z Oświęcimia do Trzebini i Wschodniej Kolei 
Państwowej z Krakowa do Dębicy powstała oś łącząca centrum monarchii z jej rubieżami. Na 
mapie błędnie podpisano właściciela linii, fr. mapy: Eisenbahnkarte von Österreich, Verlag und 
Eigenthum von Artaria & Co in Wien. Auflage 1858, Maßstab 1:200000. Za: https://hungari-
cana.hu
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graniczne w Austrii, pozwalające na bezpośrednie połączenie Wiednia z Berli-
nem przez Wrocław (Breslau) 38. Planowana budowa na wschód, w stronę Boch-
ni, została czasowo odłożona. W 1848 r. KFNB kończyła się w stacji Bogumin, 
gdzie wzniesiono dworzec z jedną z pierwszych hal peronowych w Austrii oraz 
zespół parowozowni39. Tor z Wiednia biegnący doliną Odry wprowadzono od 
południowego zachodu, natomiast odnoga do Prus wybiegała na północny-za-
chód. Granicę Księstwa Cieszyńskiego linia przekraczała na rzece Ostrawicy, 
miedzy Przewozem (Oderfurt, ob. Ostrava Přívoz) i Gruszowem (Hruschau, 
ob. Ostrava Hrušov), obecnymi dzielnicami Ostrawy40. Po stronie morawskiej, 
w Przewozie, powstała stacja kolejowa Ostrawa (Ostrau, później: Mährisch Ostrau 
– Oderfurt), która po rozbudowie, w latach dziewięćdziesiątych XIX w. stanie się 
drugim obok Bogumina najważniejszym węzłem dróg żelaznych zagłębia41. 

Od 1844 r. w Rzeczypospolitej Krakowskiej trwała budowa Kolei Krakow-
sko-Górnośląskiej Kraków – Mysłowice (Krakau Oberschlesische Eisenbahn, 
KOE), dlatego planowana w koncesji kontynuacja KFNB z Bogumina, prawym 
brzegiem Wisły w stronę Bochni, stała pod znakiem zapytania. Rząd austriacki 
próbował nawet zwalczać budowę prowadzoną w okręgu krakowskim, jako 
konkurencyjną w przebiegu wobec KFNB. Po inkorporacji Wolnego Miasta do 
Austrii w 1846 r. ostatecznie ukończono linię do Mysłowic, wprowadzając na-
tomiast zmiany w projekcie KFNB. W kwietniu 1853 r. towarzystwo to zostało 
zwolnione z realizacji zobowiązania budowy pozostałego, 170-kilometrowego 
odcinka do Bochni, na rzecz realizacji jedynie jego części do Oświęcimia przez 
Dziedzice z odnogami: Świnów (Schönbrunn, ob. Ostrava Svinov) – Opawa 
i Dziedzice – Bielsko, oddanego do użytku 17 grudnia 1855 r. Kontynuację 
z Oświęcimia do planowanego węzła w Trzebini na linii Kraków – Mysłowice 
miała wybudować nowoutworzona C.K. Wschodnia Kolej Państwowa (k.k. Östliche 
Staatsbahn, ÖStB). Ostatecznie był on również dziełem KFNB, a otwarto go 
1 marca 1856 r.42 Tym samym ukształtowana została komunikacyjna oś przeci-
nająca północne rejony Księstwa Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej, będąca 

38  Tamże, s. 110. W pierwszych latach czas przejazdu pomiędzy stolicami Austrii i Prus przez 
Bogumin wynosił 32 godziny. Administratorem odcinka transgranicznego były WB, później OSE, 
a ostatecznie Królewskie Pruskie Koleje Państwowe.
39  A. Borovcová, Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda, Ostrava 2012, s. 92; 
V. Hermann, Historie nádraži Bohumín, „Knihovna muzea”, č. 5, Ostrava 2016, s. 8–14. Po 
stronie śląskiej, na szlaku KFNB tuż przy granicy z Morawami znajdowała się jeszcze stacja 
kolejowa w Gruszowie (Hruschau, ob. Ostrava Hrušov). 
40  Österreichisches Staatsarchiv (dalej: ÖStA), Allgemeine Vervaltungsarchiv: Verkehr 
(dalej: AVA Verkehr), Kaiser Ferdinands-Nordbahn (dalej: KFNB), sygn. AVA Verkehr. Reg. 
v. EG KFNB VI/1, Kaiser Ferdinands- Nordbahn, Strecke: Leipnik-Oderberg. Provinz Schlesien, 
Bezirkhauptmannschaft: Friedeck. Maßstab: 1:2880, 1847.
41  A. Borovcová, Kulturní dědictví..., s. 25–26.
42  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl – Lwów – Podwołoczyska/
Brody (dawna Kolej Karola Ludwika). Studium historyczne, cz. I, (dostępne w archiwum Sta-
cji Muzeum w Warszawie), Kraków 1988, s. 15-16. Przy budowie połączenia z koleją Kraków 
– Mysłowice obok Trzebini jako punkt połączenia brano również pod uwagę Szczakową. Por. 
ÖStA, AVA Verkehr, Historische Plansammlung (dalej: HP), sygn. AVA Verkehr. UP hist.PS111, 
Übersichtskarte der k.k. Staats-Eisenbahn-Linie von Oswięcim bis Dębica, skala ok 1:185000, 
1853 r.
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Il. 12. Koncesja i statut Kolei Galicyjskiej Karola Ludwika. Wydanie polskojęzyczne 
z  1858  r., zbiory CBN Polona



160 Dominik Lulewicz

szkieletem dla przyszłych kolei. Drogę żelazną z Bogumina do Trzebini popro-
wadzono w kierunku wschodnim i północno-wschodnim, po terenie równin-
nym, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Prusami. W swym przebiegu po-
konywała ona słabo zaznaczony dział wodny między Odrą i Wisłą, a za stacją 
węzłową Dziedzice granicę Śląska Cieszyńskiego i Galicji43. W styczniu 1858 r. 
KFNB objęła w posiadanie wspomnianą już linię Kraków – Mysłowice, od tej 
pory aż do 1906 r. zarządzając całością połączenia Wiedeń – Kraków44. 

W następnych dekadach KFNB sukcesywnie się rozbudowywała i moderni-
zowała. 18 sierpnia 1878 r. towarzystwo to uruchomiło odcinek Bielsko – Ży-
wiec, budując tunel pod wzgórzem miejskim w Bielsku. Był to jedynie fragment 
zaplanowanej dekadę wcześniej większej inwestycji. W latach sześćdziesiątych 
XIX w. zrodziła się bowiem koncepcja połączenia Bielska z podówczas węgier-
ską Czadcą (Csáca, ob. Čadca) co sfinalizowano dopiero budując Galicyjską 
Kolej Transwersalną (Galizische Transversalbahn, GT) w latach 1882–188445. 
Odcinek Bielsko – Żywiec, liczący niespełna 21 km, był bardzo ważny z punk-
tu widzenia interesów gospodarczych miejscowości Kotliny Żywieckiej oraz 
Zarządu Dóbr Habsburgów w Żywcu. Na linii głównej KFNB, od końca lat 
pięćdziesiątych XIX w., sukcesywnie kładziono drugi tor, wymieniając część 
starszych konstrukcji mostowych na nowe oraz dokonując korekty przebiegu 

43  Franziszeische Landesaufnahme, Bl. IX a 387: Galizien und Bukowina, B IX a 144/20: 
Mähren und Schlesien, dostępne na: http://mapire.eu, 25.03.2018 r.
44  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 426. Wraz z uruchomieniem odcinka 
Oświęcim – Trzebinia Kraków otrzymał bezpośrednie połączenie kolejowe z Wiedniem biegnące 
w całości przez terytorium Cesarstwa.
45  A. Horn, Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn..., s. 89.

Il. 13. CLB w latach sześćdzisiątych XIX w. wymieniała prowizoryczne obiekty inżynieryjne na 
stałe. Jednym z nich był most nad Starą Wisłą w Krakowie, pocztówka, Archiwum Narodowe 
w Krakowie, sygn. C-V-17
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Il. 14. Dokument koncesyjny na Kolej Koszycko-Bogumińską z 26 czerwca 1866 r., zbiory Au-
striackiej Biblioteki Narodowej
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szlaku46. Już w lutym 1859 r. uruchomiono drugi tor na najbardziej obciążo-
nym przewozami fragmencie w Zagłębiu Ostrawskim, ze Świnowa do Bogumi-
na. W 1878 r. zrobiono to pomiędzy Krakowem a Trzebinią w Galicji, a w czerw-
cu 1889 r. oddano do użytku drugi tor na odcinku Bogumin – Oświęcim. 
Ostatni dwutorowy fragment uruchomiono w 1906 r. między Oświęcimiem 
i Trzebinią47. Zbliżający się termin wygaśnięcia 50-letniej koncesji z marca 
1836 r. spowodował, że w kołach rządowych pojawiły się głosy, aby linie KFNB, 
największego prywatnego przewoźnika w Cesarstwie, upaństwowić. Towarzy-
stwu zarzucano stosowanie praktyk monopolistycznych – np. zawyżanie taryf 
przewozowych. Stało za tym również, uwarunkowane względami strategiczny-
mi, dążenie władz do wpływania na kształt i kierunki rozwoju systemu trans-
portowego Cesarstwa. Stąd w 1884 r. utworzono Cesarsko-Królewskie Koleje 
Państwowe (kaiserliche und kőnigliche Staatsbahnen, kkStb)48. Po długotrwa-
łych negocjacjach, 1 stycznia 1886 r. KFNB otrzymała koncesję opiewającą na 
54 lata użytkowania z prawem wykupu przez rząd począwszy od 1904 r.49 To-
warzystwu przyznano także prawo do wybudowania określonych linii oraz ze-
zwolono na ubieganie się o przyznawanie koncesji na koleje lokalne. Po 1886 r. 
przedsiębiorstwo to rozbudowało stacje wzdłuż głównego szlaku: Bielsko, Bo-
gumin, Chrzanów, Dziedzice, Ostrawę, Oświęcim, Szczakową i Trzebinię. 
Wznoszone wówczas budynki: dworce, domy mieszkalne, parowozownie, wieże 
wodne i inne, realizowano według projektów typowych operujących ujednolico-
nym starannie opracowanym detalem. Obiekty wyróżniały ceglane fasady i białe 
obramienia okien. Autorem koncepcji architektonicznej tej zabudowy był au-
striacki architekt, dyrektor Wydziału Budownictwa KFNB, Anton Dachler. W Bo-
guminie, Bielsku i Ostrawie powstały natomiast monumentalne dworce w stylu 
neorenesansowym z elementami secesji, zrealizowane według projektów indy-
widualnych, a także nowe zespoły parowozowni, zaplecza technicznego oraz 
magazynowego50. Po upaństwowieniu jesienią 1906 r. KFNB zachowała auto-
nomię w strukturach kkStb51. W tym okresie nadal prowadzono prace moder-
nizacyjne, niekiedy o imponującym rozmachu, przykładowo w Krakowie w la-
tach 1910–1914 powstał jeden z najnowocześniejszych dworców towarowych 
na terenie Cesarstwa52. 

46  W latach 1872–1877 przełożono na obecne miejsce fragment linii w okolicach Zebrzydowic. 
Przyczyną była wadliwa konstrukcja wiaduktu z lat pięćdziesiątych XIX w. Por.: B. Bujok, Wia-
dukt w Zebrzydowicach, http://kolejcieszyn.pl/index.php?s=wiadukt, 2.04.2018 r. 
47  A. Horn, Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn..., s. 143. 
48  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn Oesterreichs vom Jahre 1867 bis zur Gegenwart, [w:] 
Geschichte der Eisenbahnen der oesterreichisch-ungarischen Monarchie, Band I, Teil II, Wien–Te-
schen–Leipzig 1898, s. 360–364. 
49  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1886, cz. III, nr 7.
50  A. Borovcová, Kulturní dědictví..., s. 32–37; V. Hermann, Historie nádraži Bohumín, s. 42. 
51 „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1906, Część XCIII, Nr. 212.
52  D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie – Dworzec Towarowy i stacja Kraków Główny Za-
chód (1887–2011), „Krzysztofory” 2011, nr 29, s. 281–304.
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 Kolej Krakowsko-Górnośląska

KOE była przedsięwzięciem pierwotnie niezwiązanym funkcjonalnie z kry-
stalizującą się siecią dróg żelaznych Monarchii Habsburskiej. Powstała w re-
aliach politycznych okręgu Rzeczypospolitej Krakowskiej, istniejącej w latach 
1815–1846 autonomicznej republiki znajdującej się pod kontrolą państw za-
borczych. Podstawami jej rozwoju były wymiana towarowa, w tym wolnocłowa, 
drobny przemysł oraz górnictwo i hutnictwo Zagłębia Krakowskiego, tj. okolic 
Jaworzna i Chrzanowa53. W tym czasie w okręgu brakowało środka transportu, 
który mógłby w pełni wspomóc rozwój gospodarczy. Prowadzone od lat dwu-
dziestych XIX w. inwestycje w drogi bite i szlaki wodne (Przemszę i Wisłę) były 
niewystarczające. W 1840 r. Piotr Steinkeller, przemysłowiec zaangażowany 
w budowę Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (Warszawsko-Wienskaja 
Żeleznaja Doroga, DŻWW) zaproponował władzom Wolnego Miasta współ-
udział w budowie jej 60-kilometrowego odgałęzienia z Zagłębia Dąbrowskiego 
do Krakowa. Wskutek niedoboru funduszy w kasie rządowej współpracy nie 
podjęto. Pomysłem zainteresowali się za to wrocławscy kupcy: Fryderyk Lőb-
becke, Teodor Reimann, Jan Schiller, udziałowcy OSE, dążący do przedłużenia 
na wschód linii budowanej z Wrocławia przez Opole i Gliwice do przygranicz-
nych Mysłowic. Godząc się na finansowanie większej części inwestycji liczyli na 
zwiększenie zysków z handlu z Wolnym Miastem i na uczestnictwo w daleko-
siężnej wymianie z Europą Południowo-Wschodnią54. 1 marca 1844 r. zawią-
zało się Towarzystwo Kolei Krakowsko-Górnośląskiej z docelową siedzibą 
w Krakowie, w którego zarządzie znaleźli się wspomniani przedsiębiorcy wro-
cławscy i krakowscy – m.in. Jan Bochenek, Wincenty Kirchmayer i Wincenty 
Wolff. Wcielenie Wolnego Miasta Krakowa do Austrii po upadku Powstania 
Krakowskiego w 1846 r. nie przerwało budowy (podjętej jesienią 1844 r.) 
kontynuowanej pod egidą nowych władz i 13 października 1847 r. otwarto 
65 kilometrową trasę do Mysłowic, łącząc Kraków z pruskim Górnym Ślą-
skiem55. Na uwagę zasługuje fakt, że jeszcze u schyłku Wolnego Miasta władze 
austriackie sprzeciwiały się budowie tej linii, jako konkurencyjnej wobec 
końcowego odcinka KFNB w Galicji. 1 kwietnia otwarto już trzecie na terenie 
Cesarstwa kolejowe przejście graniczne, z węzłowej stacji Szczakowa (ob. 
Jaworzno Szczakowa) do stacji Granica (ob. Sosnowiec Maczki) DŻWW po 
stronie rosyjskiej56. Kres autonomii okręgu Wolnego Miasta Krakowa i posiada-
nie większości udziałów przez wrocławskich właścicieli OSE, uniemożliwiły 

53  J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3. Kraków w latach 1796–1918, red. 
J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, J. Mitkowski, Kraków 1979, s. 110–114.
54  D. Lulewicz, Regres, stagnacja czy postęp? W poszukiwaniu nowoczesnego oblicza Krako-
wa czasów Wolnego Miasta, [w:] Wolne Miasto Kraków. W poszukiwaniu nowoczesności. Katalog 
wystawy, Kraków 2015, s. 210.
55  Tamże, s. 213. 
56  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 425.
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Il. 15. Plan Cieszyna z lat siedemdziesiątych XIX w. z naniesionym przebiegiem linii Koszyce – Bogumin 
oraz dworcem zlokalizowanym w południowej części przedmieścia Saska Kępa, za: www.mapywig.org
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powołanie zarządu KOE w Krakowie57. Stąd 30 kwietnia 1850 r. władze au-
striackie, dążąc do skupienia w swym ręku dróg żelaznych, wykupiły ją, przej-
mując w zarząd w styczniu 1852 r. Jako organ zarządzający powołano ÖStB 
mającą docelowo zarządzać wszystkimi liniami w Galicji58. Trasę KOE zapro-
jektowano w przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego, wykorzystując konfi-
gurację terenową Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, równolegle do historycznych 
szlaków drogowych. Prowadziła ona od Krakowa w kierunku zachodnim i pół-
nocno-zachodnim przez należące do Potockich uzdrowisko Krzeszowice oraz 
ośrodki przemysłowe Zagłębia Krakowskiego: Trzebinię oraz położoną na pół-
noc od Jaworzna, Szczakową59. Granicę z pruskim Śląskiem KOE przekracza-
ła w pobliżu tzw. Trójkąta Trzech Cesarzy, u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy. 
Projekt i budowę samej linii za zgodą Senatu Wolnego Miasta Krakowa powie-
rzono towarzystwu OSE60. Dworzec kolejowy w Krakowie o cechach stylu kla-
sycystycznego i arkadowego, z racji niskiego stopnia urbanizacji dzielnic, 
wzniesiono w bezpośredniej bliskości historycznego centrum, na przedmieściu 
Nowa Wesoła61. 

57  ÖStA, AVA Verkehr, Krakau Oberschlesische Eisenbahn (dalej: KOSchlE), sygn. AVA Ver-
kehr. Reg. v. EG KOSchlE 1, Die Zukunft der Krakau – Oberschlesische Eisenbahn, Breslau 
1847 r. W 1849 r. OSE faktycznie przejęła prowadzenie ruchu pociągów oraz utrzymanie taboru 
i infrastruktury na odcinku Mysłowice – Kraków. 
58  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 425. 
59  ÖStA, AVA Verkehr, KOSchlE, sygn. AVA Verkehr. Reg. v. EG KOSchlE 1, Project einer Eisen-
bahn von Krakau űber Krzeszowice, Trzebinia und Chrzanow zum Anschluss an die Oberschle-
sische Eisenbahn, 1844. W pierwszej koncepcji zakładano poprowadzenie toru na południe od 
Jaworzna, w stronę Imielina i Bierunia w Prusach celem połączenia z OSE. 
60  ÖStA, AVA Verkehr, HP, sygn. AVA Verkehr. UP hist. PS112, Genereller Situations Plan der 
Krakau Oberschlesischer Eisenbahnlinie von Krakau bis Slupna, Breslau 27 November 1844. 
61  D. Lulewicz, Regres, stagnacja czy postęp?..., s. 214.

Il. 16. Drugi dworzec kolejowy w Cieszynie zbudowany w latach 1888–1889, za: Wikimedia 
commons
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Koncepcja linii kolejowej Stanów Galicyjskich

Przyznanie koncesji dla KFNB w 1836 r. zwróciło uwagę elit galicyjskich 
reprezentowanych przez posłów sejmu stanowego we Lwowie, czyli tzw. Stanów 
Galicyjskich. W 1837 r. rozpoczęli oni starania o przyznanie przywileju na prze-
dłużenie drogi żelaznej z Bochni przez Tarnów, Dębicę, Jarosław do Lwowa 
i dalej, w kierunku Mołdawii. 12 października 1840 r. na posiedzeniu sejmu 
oficjalnie zgłoszono ten pomysł oraz rozpoczęto przygotowywanie projektu62. 
W latach 1841–1842 profesor Uniwersytetu Lwowskiego Edward Tomaschek 
oraz, czynny przy budowie KFNB w Austrii, inżynier Franciszek Bretschneider, 
sporządzili projekt techniczny, kosztorysy oraz sprawozdanie dotyczące budowy 
linii z Bochni na wschód63. Kolej ta miała przyspieszyć rozwój gospodarczy za-
cofanej Galicji, włączając ją w zasięg handlu dalekosiężnego między rozwinię-
tymi krajami Europy a portami basenu Morza Czarnego. Źródłem zysku miało 
być przejęcie transportu towarów ekspediowanych Dunajem i drogami lądowy-
mi przez Bałkany. Niestety, władze centralne w Wiedniu początkowo nie okaza-
ły zainteresowania inicjatywą z odległej prowincji i odmówiły wydania koncesji. 
W 1845 r. natomiast ogłosiły, że same podejmą się tej budowy, czego jednak tak 
szybko nie zrealizowały64. 

62  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl..., s. 13–14. Planowane 
przez Franciszka Riepla w 1829 r. poprowadzenie torów aż do galicyjskich Brodów zostało za-
rzucone wskutek zamknięcia tamtejszej granicy z Rosją, wskutek czego handel w tym mieście 
znacząco podupadł. 
63  Sprawozdanie komissji wyznaczonej przez sejm do wypracowania projektu kolei żelaznej 
w Galicji, Lwów 1842, s. 9–13. 
64  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 298.

Il. 17. Kolej Górnicza Zagłębia Ostrawskiego między stacjami Ostrawa i Dąbrowa, fr. mapy: 
Spezialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Blatt: 6 XVIII, 6 XIX, Maßstab 1:75000, 
1880 r. 
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Il. 18. Dokument koncesyjny na Kolej Ostrawa – Frydlant z 2 stycznia 1869 r., zbiory Austriac-
kiej Biblioteki Narodowej
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Działalność Wschodniej Kolei Państwowej

Utworzenie ÖStB wynikało z podjętej na szczeblu centralnym polityki plano-
wego kształtowania sieci dróg żelaznych Cesarstwa. W „rewolucyjnych” latach 
czterdziestych XIX w. oraz w okresie zaognienia stosunków dyplomatycznych 
z Rosją w latach pięćdziesiątych tego stulecia doceniono znaczenie tego środka 
transportu dla obronności północnych rubieży państwa65. W planowanym 
układzie państwowej sieci kolejowej Wiedeń miał być zwornikiem dla szlaków 
wybiegających promieniście do wszystkich regionów monarchii. Celem tego 
przedsięwzięcia była integracja rozległego kraju zamieszkanego przez wiele na-
rodów66. Chcąc włączyć odległą Galicję w ten system, w latach 1844 i 1845 r. 
podjęto prace nad kontynuacją linii KFNB od Bogumina na wschód oraz zain-
teresowano się wspomnianym projektem Stanów Galicyjskich. Prace przygoto-
wawcze do budowy pierwszego odcinka ÖStB z Krakowa przez Bochnię do Dę-
bicy wraz z odnogami do Wieliczki i Niepołomic podjęto w listopadzie 1850 r.67 
Do 1853 r. powstał szlak Bochnia – Dębica, gdyż przebiegu pozostałej trasy 

65  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 426.
66  W momencie utworzenia, w 1804 r. terytorium Cesarstwa Austriackiego liczyło ponad 
698 tys. km2 a w chwili powstania Austro-Węgier (1867 r.) jego powierzchnia wynosiła niemal 
696 tys. km2.
67  ÖStA, AVA Verkehr, Projektesammlung (dalej: PS), sygn. AVA Verkehr. UP Pro.I K18: Kra-
kau – Debica – Rzeszow. Korespondencja oraz protokoły z komisji obchodowych dotyczące budo-
wy linii kolejowej Kraków-Dębica za okres od listopada 1850 r. do lipca 1851 r., b.p. 

Il. 19. Drugi dworzec kolejowy we Frydku zbudowany w latach 1887–1888,  fot. D. Lulewicz, 
19 czerwca 2013 r. 
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Il. 20. Graniczny odcinek Kolei Górnośląskiej z Nowego Bierunia do Oświęcimia, fr. mapy: 
Spezialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Blatt: 5 XX, Maßstab 1:75000, 1878 r. 
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z Krakowa nie ustalono ze względu na rozpatrywanie dwóch wariantów. Pogor-
szenie relacji z Rosją w okresie wojny krymskiej spowodowało przyspieszenie 
prac nad tym strategicznym połączeniem Wiednia ze Lwowem. 

W błyskawicznym tempie, między październikiem 1854 r. a wrześniem 
1855 r., zbudowano brakujące 35 km i 20 lutego 1856 r. uruchomiono 110-ki-
lometrowy odcinek z Krakowa do Dębicy68. Wskutek przyspieszonego trybu 
realizacji prac wiele obiektów inżynieryjnych (podobnie jak na KOE) postawio-
no jako prowizoryczne. Nie wzniesiono także, zaprojektowanej w 1853 r., stacji 
w podkrakowskim Podgórzu69. W styczniu 1857 r. ÖStB uruchomiła ponad 
pięciokilometrową linię z Bieżanowa do Wieliczki, realizując jednocześnie nie-
odległe połączenie z Podłęża do Niepołomic, otwarte we wrześniu 1858 r. Były 
to krótkie, acz ważne odcinki, służące do transportu wielickiej soli z kopalni do 
nadwiślańskich magazynów, planowane już przez KFNB w 1836 r.70 Zarząd 
ÖStB miał również kontynuować zobowiązanie KFNB do budowy ostatniego 
brakującego odcinka Oświęcim – Trzebinia, jednak plany te nie doszły do 
skutku. 14 września 1854 r. Ministerstwo Handlu, Rzemiosł i Robót Publicz-
nych (Ministerium für Handel, Gewerbe und Öffentliche Bauten), organ sprawu-
jący nadzór nad kolejami, ogłosiło rozporządzenie pozwalające na koncesyjne 

68  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl..., s. 17–18. 
69  ÖStA, AVA Verkehr, Zentraldirektion fűr Eisenbahnbauten, sygn. AVA Verkehr StEV ZDfEB 
A68, Z. 10448/1853, Situationsplan der Haltstation Podgórze. Pierwsza stacja w Podgórzu pow-
stanie dopiero w latach 1883–1884 r. wraz z odnogami GT z Suchej i Oświęcimia. 
70  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl..., s. 21–23. Szlak Podłęże 
– Niepołomice uruchomił już nowy właściciel, CLB.

Il. 21. Neorenesansowy dworzec na stacji Dziedzice, od 1870 r. pełniący funkcję dworca granicz-
nego. Pocztówka z lat trzydziestych XX w., zbiory CBN Polona
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przekazywanie budowanych i planowanych linii w ręce podmiotów prywatnych. 
Ubiegającym się zapewniano gwarancje finansowe oraz dziewięćdziesięciolet-
nie koncesje. W załączonym wykazie umieszczono m.in. trasy: Oświęcim – Pod-
górze i Kraków – Przemyśl71. 1 stycznia 1858 r. po negocjacjach dokonano po-
działu ÖStB. Linię na zachód od Krakowa w stronę, Śląska i Wiednia przejęła 
KFNB. Linię na wschód, wraz ze zobowiązaniem jej kontynuacji do Lwowa, 
przejęła nowo utworzona Kolej Galicyjska Karola Ludwika (Carl Ludwigs- 
Bahn, CLB)72. Interesy obu przedsiębiorstw spotykały się na stacji osobowej 
Kraków. Każde z towarzystw posiadało w jej obrębie infrastrukturę utrzymania 
taboru i budynki służbowe73. 

Kolej Galicyjska Karola Ludwika

CLB została ustanowiona koncesją wydaną przez Cesarza Franciszka Józe-
fa I 3 marca 1857 r. Jej założyciele, przedstawiciele polskiej szlachty ze Lwowa 
i Galicji (m.in. Karol Jabłonowski, Jerzy Lubomirski, Adam Potocki, Włady-
sław Sanguszko i Leon Sapieha), byli uprzednio zaangażowani w projekt kolei 
Stanów Galicyjskich74. Celem działalności towarzystwa była rozbudowa galicyj-
skich dróg żelaznych odpowiadająca interesom i potrzebom regionu. W latach 
sześćdziesiątych XIX w. na przejętym odcinku Kraków – Dębica realizowano 
roboty wykończeniowe, zastępując obiekty prowizoryczne stałymi. W latach 
1862–1864, na obu korytach Wisły w Krakowie, na Rabie w Bochni i na Dunaj-
cu w Bogumiłowicach pod Tarnowem postawiono mosty stałe, odznaczające się 
niekiedy wyszukanymi formami architektonicznymi75. Jednocześnie prowadzono 
budowę w kierunku wschodnim, w 1861 r. doprowadzając tory do Lwowa, 
a następnie do Podwołoczysk na granicy z Rosją76. Była to najważniejsza linia 
Galicji, tworząca oś komunikacyjną łączącą Wiedeń, Morawy i Śląsk ze Lwo-
wem. Stanowiła również zaczątek systemu żelaznych szlaków w północnych 
regionach Cesarstwa77. We wrześniu 1858 r. CLB uruchomiła 4,5 kilometrową 
kolej do Niepołomic. W latach 1889–1891 na zachodniogalicyjskim odcinku 
linii położyła drugi tor78. W 1892 r. CLB została przejęta przez kkStb i poddana 
dalszym modernizacjom (m. in. stacje w Bochni i Podgórzu, budując w tej dru-
giej miejscowości nowoczesną parowozownię i warsztaty naprawy taboru)79. 
71  „Reischs-Gesetz-Blatt fűr das Kaiserthum Oesterreich” 1854, cz. LXXXII, Nr. 238. Progra-
mem ulg objęto 9,4 tys km (tj. 1240 mil) planowanych linii. 
72  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 426
73  D. Lulewicz, Z dziejów kolei w Krakowie. Zabytkowy zespół stacji Kraków Główny Osobowy, 
„Krzysztofory” 2014, nr 32, s. 272.
74  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl..., s. 19
75  Np. piękny, arkadowy most nad Starą Wisłą w Krakowie.
76  W. Komorowski, A. Sudacka, Linia kolejowa: Kraków – Przemyśl..., s. 24, 32. 
77  Eisenbahnkarte von Österreich, Verlag und Eigenthum von Artaria & Co in Wien. Auflage 
1858, Maßstab 1:200000. 
78  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1890, cz. XV, nr 49.
79  D. Lulewicz, Podgórskie drogi żelazne oraz przeprawy wiślane dawniej i dziś, [w:] Miasto pod 
kopcem Kraka, red. E. Firlet, Kraków 2016, s. 259.



Bliżej pruskiego Śląska. Rozwój sieci kolejowej... 173

Kolej Koszycko-Bogumińska

Wspomniany program gwarancji dla prywatnych inwestorów z 10 listopada 
1854 r. obejmował również realizację na preferencyjnych zasadach drogi żela-
znej z węgierskiego Miszkolca (Miskolc) przez Koszyce i Górne Węgry (ob. Sło-
wację) aż do połączenia z planowanymi kolejami galicyjskimi80. Z początkiem 
lat sześćdziesiątych XIX w. działania w kierunku budowy bezpośredniego połą-
czenia Zagłębia Ostrawskiego z Górnymi Węgrami podjął innowator przemysło-
wy, dyrektor zakładów górniczych i hutniczych Komory Cieszyńskiej, Karl Ho-
chenegger81. W tej koncepcji chodziło o umożliwienie wywozu produkowanych 
na Śląsku dóbr (w tym dużych ilości węgla kamiennego) na Węgry. 10 sierpnia 
1865 r. cesarz Franciszek Józef I ogłosił ustawę o ułatwieniach dla przyszłych 
koncesjonariuszy linii mającej połączyć węgierską Kolej Nadcisańską (Theiss-
bahn) w Koszycach przez Górne Węgry z KFNB w Boguminie82. Na terenie Ślą-
ska Cieszyńskiego lina miała prowadzić od granicy z Węgrami na Przełęczy 
Jabłonkowskiej w Beskidzie Śląskim, przez Cieszyn i Karwinę. Koncesjonariu-
szom udzielano gwarancji finansowej na sumę ponad 2,4 mln guldenów oraz 
zwolnienia od podatku dochodowego na dwa lata. Zgłosił się tylko jeden inwe-
stor – towarzystwo zawiązane przez byłego namiestnika Czech i Moraw, Antona 
Forgacha, i przedsiębiorstwo budowlane Bracia Riché z Belgii. W związku z tym 
niniejszej spółce udało się wynegocjować zwiększenie gwarancji do 3 mln gulde-
nów oraz zwolnienie z podatku na okres dziewięciu lat. Koncesji na budowę tzw. 
Kolei Koszycko–Bogumińskiej (Kaschau-Oderberger-Bahn, KOB) udzielono 
26 czerwca 1866 r.83 Mimo ubezpieczenia inwestycji w brukselskim Banku 
Kredytowym Ziemskim i Przemysłowym (Banque de credit foncier et industriel),  
nie udało się jej uwieńczyć powodzeniem. Prace rozpoczęto w 1867 r., lecz 
trudności techniczne, jakie wystąpiły przy budowie nasypów w rejonie Karwiny 
w roku następnym, znacząco opóźniły ich ukończenie84. Pierwszy odcinek 
z Cieszyna przez górnicze okolice Dąbrowy i Karwiny do węzłowej stacji w Bo-
guminie otwarto 1 lutego 1869 r. Niebawem trzeba było jednak zawiesić ruch 
pociągów i ponowne uruchomienie linii nastąpiło w maju tego roku. W konse-
kwencji przedsięwzięcie zysku nie przyniosło, a towarzystwo utraciło koncesję 
na rzecz Banku Angielsko-Austriackiego (Anglo-Österreichische Bank), który 
po reformie administracyjnej ukończył inwestycję85. Odcinek z Cieszyna przez 
Trzyniec (Třinec) i Jabłonków (Jablunkov) do Żyliny (Žilina) na Węgrzech (ob. 
Słowacja) otwarto 8 stycznia 1871 r., chociaż niemal natychmiast pojawiły się 

80  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 308–309. Było to zgodne z postulatami przed-
stawicieli węgierskich elit rządowych i kapitału (m.in. Lajosa Kossutha i Istvana Szechenyi’ego) 
dążących do stworzenia sieci kolejowej w Królestwie Węgier.
81  M. Myška, Industrializacja Śląska Cieszyńskiego..., s. 201. 
82  Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich“ 1854, XX Stűck, Nr. 68. 
83  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn..., s. 128.
84  „Gwiazdka Cieszyńska” 1869, R. 22, nr 1, s. 8.
85  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn..., s. 129–130.
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Il. 22. Profil górskiego odcinka Kolei Transwersalnej między Żywcem i Suchą, Skala 
1:100000/1:2000, 1884 r., zbiory CBN Polona
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skargi na zbyt małe i tanim kosztem budowane dworce86. Dzięki tej inwestycji, 
w 1869 r., Cieszyn otrzymał swoją pierwszą stację kolejową, pierwotnie końcową, 
a wraz z oddaniem przedłużenia w stronę Jabłonkowa, przekształconą w przelo-
tową. Wzniesiono ją w miejscu o korzystnych warunkach terenowych, na prze-
ciwległym względem centrum miasta brzegu Olzy, na przedmieściu Saska Kępa87. 
Z racji oddalenia od centrum, stacja cieszyńska przyczyniła się do industrializa-
cji i urbanizacji tej części miasta. Stacja w Boguminie natomiast zyskała na 
znaczeniu stając się odtąd węzłem czterokierunkowym, łączącym odległe rejo-
ny monarchii. Z racji odrębności prawnej od KFNB, towarzystwo KOB wzniosło 
w jej obrębie własne zabudowania z dworcem osobowym, parowozownią 
i warsztatami88. 

Trasa KOB przecinała Księstwo Cieszyńskie z północnego-zachodu na połu-
dniowy-wschód na długości 64 km, wiodąc z Zagłębia Ostrawskiego, doliną 
Olzy w Beskidy. Przecięcie głównego grzbietu Karpat wymagało budowy tunelu 
pod Przełęczą Jabłonkowską. Kolej Koszycko-Bogumińska przyspieszyła roz-
wój gospodarczy regionu, stając się sprawnym środkiem transportu (w szcze-
gólności towarowego), łączącym przemysłowe Śląsk i Północne Morawy z do-
stawcami i odbiorcami w Górnych Węgrzech (m.in. zakłady górnicze Dąbrowy, 
Karwiny i Orłowej (Orłowa) z Cieszynem i hutą żelaza w Trzyńcu)89. Wraz 
z uruchomieniem należącej do KFNB tzw. Kolei Miast (Städtebahn): Wołoskie 
Międzyrzecze – Cieszyn – Bielsko, Cieszyn w 1888 r. stał się węzłem kolejo-
wym. Stacja uległa istotnej rozbudowie. Nowy budynek dworca wzniesiono 
w stylu neorenesansowym lokalizując po drugiej stronie układu torowego 
i zwracając frontem w stronę miasta90. W latach 1913–1915, w związku z na-
tężeniem przewozów, na odcinku od Bogumina przez Cieszyn do Czadcy ułożo-
no drugi tor91.

Budowa linii uzupełniających

Ważniejsze koleje przemysłowe

Omówione wyżej główne linie kolejowe na ogół prowadzono jak najbliżej 
zakładów przemysłowych, co było uzasadnione, lecz nie zawsze możliwe. Bez 
ich udziału transport większych ilości węgla kamiennego, rudy żelaza bądź cyn-
ku czy gotowych wyrobów na dystansie nawet kilku kilometrów stawał się 
uciążliwy. Drogi bywały nieutwardzone i podczas słoty stawały się nieprzejezdne. 
86  „Gwiazdka Cieszyńska” 1871, nr 4, s. 32; nr 51, s. 418. 
87  Plan von Teschen, Maßstab 1:5760, Verlagseigenthum von Ed. Feitzinger in Teschen, b.d.
88  V. Hermann, Historie nádraži Bohumín, s. 23–24. 
89  M. Myška, Industrializacja Śląska Cieszyńskiego..., s. 169. 203, 294. Zdarzył się też przypa-
dek niechętnego stosunku do tej inwestycji. Samorząd Jabłonkowa doprowadził do odsunięcia 
kolei od miasta co w następnych latach wpłynęło na zahamowanie jego rozwoju.
90  A. Borovcová, Kulturní dědictví..., s. 115.
91  Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, [w:] Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, red. F. v Roll, 
Bd. 6, Berlin–Wien 1914, s. 331–332; „Verordnungs-Blatt für Eisenbahnen und Schiffahrt” 
1915, Nr 126, s. 618.
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Przedsiębiorcy i zarządy kolejowe niejednokrotnie uskarżali się na braki regu-
larnych dostaw. Niedobory te odczuły w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XIX w. huty Zagłębia Ostrawskiego oraz KFNB, będące największymi kon-
sumentami węgla92. Budowę torów dowozowych dla przemysłu inicjowali często 
sami fabrykanci we współpracy z towarzystwami kolejowymi, ewentualnie 
 lokalne samorządy dążące do aktywizacji gospodarczej miast i ich okolicy. Na 
Śląsku Cieszyńskim i w Galicji Zachodniej najważniejsze linie dla przemysłu 
powstały w miejscach o największym zagęszczeniu zakładów – w zagłębiach 
Ostrawsko-Karwińskim i Krakowskim. Już w 1853 r. z inicjatywy Salomona 
Rothschilda zbudowano kolej konną z huty w Witkowicach do stacji Świnów, 
na której kilka lat później wprowadzono trakcję parową93. 21 maja 1860 r. za-
rząd KFNB podjął decyzję o budowie toru łączącego kopalnie będące własno-
ścią towarzystwa. W 1862 r. właściciele kopalń w Dąbrowie i Karwinie (m.in. 
Larischowie) zgłosili wniosek, aby KFNB planowaną linię przedłużyła aż do ich 
zakładów, w zamian za odstąpienie prawa do administrowania i prowadzenia 
ruchu pociągów towarowych. Towarzystwo zgodziło się na ten wniosek, podej-
mując decyzję o budowie tzw. Kolei Górniczej (Montanbahn), łączącej kopalnie 
węgla oraz pojedynczo rozsiane szyby między Ostrawą a Karwiną. Z tego tytułu 
jej trasa otrzymała kilkukrotnie łamany przebieg94. 15 grudnia 1862 r. urucho-
miono ponad 10-kilometrowy odcinek tej linii z Przewozu, tj. ze stacji Ostrawa 
przez Witkowice, gdzie zbudowano bocznice dla huty żelaza, do Michałkowic 
(Michálkovice), do rozbudowywanej wówczas kopalni „Michał”. 12 września 
1870 r. uruchomiono jej kontynuację, tj. ponad 8-kilometrowy odcinek z Mi-
chałkowic do specjalnie wybudowanej, dużej stacji węzłowej na styku z KOB 
w Dąbrowie koło Karwiny95. W Karwinie linia ta obsługiwała m.in. kopalnię 
„Heinrich”, najstarszą z kopalń Larischów w Cieszyńskim. Kolej Górnicza prze-
znaczona dla ruchu towarowego wraz z dworcem węglowym (Kohlenbahnhof) 
w Ostrawie-Przewozie, do 1906 r. była w gestii KFNB. Wraz z licznymi boczni-
cami do zakładów, szlak ten poddawany rozbudowom funkcjonował do I wojny 
światowej i w latach późniejszych96.

Koleje przemysłowe bardzo wcześnie rozwinęły się także w Zagłębiu Kra-
kowskim – już kilka lat po wybudowaniu drogi żelaznej z Krakowa do Mysło-
wic. W latach dwudziestych XIX w. kopalnie węgla kamiennego w Dąbrowie 
Narodowej koło Jaworzna nabyła rodzina Westenholzów – przemysłowców in-
westujących w Rzeczypospolitej Krakowskiej. Na mocy porozumienia z KOE 
w 1849 r. Fryderyk Westenholz zbudował 2,5 kilometrową bocznicę od toru 
głównego KOE do kopalni „Fortuna”. Obsługiwano ją trakcją konną, a od 

92  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 376.
93  A. Horn, Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn, s. 127.
94  Artaria’s Eisenbahnkarte von Österreich–Ungarn und den Balkanländern. Maßstab 
1:1400000 Beilage 3: Ostrau Karwiner Kohlen und Industrie Gebiet, Maßstab 1:116000, Wien 
1918.
95  H. Strach, Geschichte der Eisenbahnen..., s. 376.
96  A. Horn, Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn..., s. 129.
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1856 r. parowozami97. W 1856 r. z inicjatywy rządu austriackiego wybudowana 
została 11-kilometrowa Kolej Węglowa (Kohlenbahn) ze stacji Szczakowa (wów-
czas należącej do ÖstB) do państwowych zakładów: huty cynku w Niedzieli-
skach i kopalni „Fryderyk August” w Jaworznie. W 1873 r., wraz z powołaniem 
Jaworznickiego Gwarectwa Węglowego, linia została powiększona o bocznicę 
do kopalni „Jacek Rudolf” 98. Jej tor prowadził ze Szczakowej w kierunku połu-
dniowym, omijając zabudowania Jaworzna kilkoma łukami od zachodu99. 
W 1910 r. tor ten został włączony do kolei lokalnej Piła – Jaworzno, jako jej 
przedłużenie do Szczakowej100. W 1889 r. powstała kolej górnicza ze stacji 
w Trzebini do kopalni węgla w Sierszy, włączona 10 lat później jako przedłuże-
nie do linii lokalnej Trzebinia – Skawce101. Liczne koleje przemysłowe i tory 
dowozowe (Schleppbahn) powstawały w Bielsku, Bochni, Boguminie, Cieszynie, 
Dziedzicach, Krakowie, Ostrawie, Oświęcimiu, Podgórzu, Wieliczce i Trzebini. 

97  Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHU), C.K. 
Komisja Namiestnictwa w Krakowie/K.k. Statthalterei-Kommission in Krakau (zespół nr 157), 
sygn. 157/1/3916, k. 6–12, Korespondencja Fryderyka Westenholza z Komisją Namiestnictwa 
w Krakowie w sprawie przebudowy bocznicy, 1856 r. 
98  M. Leś-Runicka, Działalność Jaworznickiego Gwarectwa..., s. 64.
99  ÖStA, AVA Verkehr, HP, sygn. AVA Verkehr. UP hist. PS112, K.k. Montan-Aerarische Koh-
len-Bahn im Gebiete der Steuergemeinden: Szczakowa, Długoszyn und Jaworzno, Maßstab 
1:1440, 1858 r.
100  M. Leś-Runicka, Robert Doms – ojciec i syn. Założyciele kopalni Sobieski, [w:] Jaworzno 
interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, 
Jaworzno-Częstochowa 2013, s. 107. 
101  P. Franaszek, Przemysł Zagłębia Krakowskiego..., s. 16.

Il. 23. Po wybudowaniu Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich, Bielsko stało się ważnym węzłem 
kolejowym. W latach 1889–1890 powstał tu monumentalny budynek dworca, fot. D. Lulewicz, 
15 października 2017 r.
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Linia kolejowa Ostrawa – Frydlant (Frýdlant nad Ostravicí)

KFNB nie była w stanie zaspokoić potrzeb transportowych odleglejszych rejo-
nów Śląska Cieszyńskiego. Oddalone od niej na stosunkowo niewielki dystans 
kopalnie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego rozwiązały ten problem dzięki Kolei 
Górniczej. KOE oprócz Zagłębia obsługiwała ośrodki w centrum i na południu 
regionu: Cieszyn, Trzyniec i Jabłonków. Problem ze skomunikowaniem miały 
natomiast miejscowości w południowo-zachodniej części Księstwa i na przyle-
głym terytorium Moraw, oddalone od dróg żelaznych o kilkadziesiąt kilome-
trów. Na tym obszarze, wzdłuż Ostrawicy: w Baszce, Frydlancie i Leskowcu 
(Frýdek-Místek-Lískovec) od XVII w. czynne były huty i walcownie żelaza102. 
Wraz z postępem technologicznym w ciągu XIX w. w zakładach tych pojawiło 
się zapotrzebowanie na koks, którego dostarczenie w wymaganych ilościach 
transportem drogowym było uciążliwe. Stąd w 1868 r. zarząd KFNB zapropono-
wał budowę linii łączącej zakłady rozlokowane wzdłuż Ostrawicy103. 2 stycznia 
1869 r. udzielono koncesji dla przedsiębiorców: Alojzego Scholza, Maxa Ste-
inera, Antona Honvery i Igncego Vondračka na budowę drogi żelaznej (33 km) 
ze stacji KFNB w Ostrawie do Frydlantu104. W oparciu o przepisy ogłoszonej 
20 maja tego roku ustawy o zwolnieniu z podatków dla nowo budowanych linii 
koncesjonariusze powołali Towarzystwo Kolei Ostrawa – Frydlant (Ostrau-Frie-
dland Bahn, OFB). 1 stycznia 1871 r., po upływie zapisanych w koncesji dwóch 
lat, ukończoną inwestycję przekazano do użytku, powierzając administrację 
KFNB105. Tor OFB od Ostrawy do Witkowic miał wspólny przebieg z Koleją 
Górniczą. Na wysokości huty w Witkowicach tor skręcał na południe, prowa-
dząc w górę biegu Ostrawicy przez Frydek, Baszkę do Frydlantu, położonego już 

102  M. Myška, Industrializacja Śląska Cieszyńskiego..., s. 197, 199, 201.
103  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn..., s. 84. 
104  „Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich“ 1869, XVI Stűck, Nr. 30.
105  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn..., s. 85.

Il. 24. Fragment projektu kolei lokalnej: Bielsko – Kalwaria z zaznaczonymi stacjami i przystan-
kami, Skala 1:25000, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, sygn. 
146/68/2634, k. 53
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na Morawach106. Linię poprowadzono głównie na prawym (tj. śląskim) brzegu 
Ostrawicy, charakteryzującym się trudniejszymi warunkami technicznymi. De-
cyzja ta wynikała z faktu, że po tej stronie rzeki zlokalizowana była większość 
hut obsługiwanych przez kolej. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. OFB 
została włączona do ciągu komunikacyjnego tzw. Kolei Miast: Kojetyn (Kojetín) 
– Bielsko. W związku z tym nastąpiła rozbudowa stacji. Na przykład we Frydku 
powstał duży dworzec wzniesiony w konwencji stylistycznej KFNB według pro-
jektu Antona Dachlera oraz towarzyszący mu zespół parowozowni. Na stacji 
Ostrawa Witkowice (ob. Ostrava Střed) w 1910 r. wybudowano natomiast dwo-
rzec w stylu secesyjnym, według projektu Franciszka Bobrowskiego107.

Transgraniczne odcinki linii kolejowych na pruski Górny Śląsk

Do lat sześćdziesiątych XIX w. na omawianym obszarze istniały trzy kolejowe 
przejścia graniczne, dwa z Prusami i jedno z Rosją, powstałe jeszcze w „inicjal-
nych” latach czterdziestych XIX stulecia. W latach sześćdziesiątych XIX w. zre-
alizowano kilkukilometrowe, transgraniczne odcinki stanowiące kontynuację 
tras budowanych na pruskim Górnym Śląsku. Linia kolejowa do przygranicz-
nego Bierunia Nowego, choć pomyślana już w latach trzydziestych XIX w., do-
tarła dopiero w latach 1856–1859 jako przedłużenie OSE z Mysłowic. Na wy-
bór tej lokalizacji wpłynął m.in. fakt, że KFNB kontynuowała budowę 
z Bogumina na wschód, w latach 1855–1856 realizując prace na odcinku Dzie-
dzice – Oświęcim. Stąd w czerwcu 1860 r. opracowano projekt przedłużenia 
OSE z Bierunia przez graniczną Wisłę celem połączenia z KFNB w oddalonym 
o kilka kilometrów Oświęcimiu108. Mimo napiętych stosunków dyplomatycz-
nych, 23 lutego 1861 r. Austria i Prusy zawarły dwustronne porozumienie okre-
ślające zasady budowy i administrowania istniejącymi oraz planowanymi od-
cinkami transgranicznych dróg żelaznych109. Prowadzenie ruchu pociągów 
przekazano stronie pruskiej. Jednocześnie strona austriacka zastrzegła sobie 
możliwość zabudowania w filarach mostów komór przeznaczonych na założe-
nie gotowych do odpalenia ładunków wybuchowych. W przypadku rozpoczęcia 
działań militarnych przez którąś ze stron obiekt miał być wysadzony w powie-
trze. W Bieruniu początkowo brano pod uwagę wzniesienie wspólnego mostu 
kolejowo-drogowego na Wiśle, ostatecznie realizując odrębny obiekt w lokali-
zacji zachowanej do dziś. Koncesję na budowę transgranicznego odcinka z Bie-
runia do Oświęcimia wydano 22 sierpnia 1861 r., oddając go do użytku 16 mar-
ca 1863 r. Od tego momentu stacja oświęcimska stała się ważnym węzłem 
kolejowym110. Nową linią administrowało towarzystwo OSE. W oparciu o zapi-
sy umowy z 1861 r. zrealizowano drugie połączenie przez granicę. 24 stycznia 

106  Franziszeische Landesaufnahme, B IX a 144/20: Mähren und Schlesien, dostępne na: 
http://mapire.eu, 25.03.2018 r.
107  A. Borovcová, Kulturní dědictví..., s. 122–124, 152–153. 
108  P. Nadolski, Z dziejów kolei w Bieruniu..., s. 17–19. 
109  „Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich“ 1861, XXIII Stűck, Nr. 50.
110  P. Nadolski, Z dziejów kolei w Bieruniu..., s. 20. 
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Il. 25. Obiekty na trasie Kolei Miast oraz linii Bielsko – Kalwaria wznoszono według projektów 
typowych. Budynek dworca III klasy na stacji Kęty, fot. D. Lulewicz, 15 października 2017 r.

Il. 26. Fragment mapy: Österreichs-Ungarn’s Eisenbahnen Karla Prochaski z 1902 r. z czytelnym 
przebiegiem linii KFNB, CLB, Kolei Miast oraz istniejących już kolei lokalnych.  za: https://hun-
garicana.hu
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Il. 27. Koncesja na kolej lokalną ze Świnowa przez Suchą do Cieszyna z 1909 r., zbiory Jagiel-
lońskiej Biblioteki Cyfrowej



Bliżej pruskiego Śląska. Rozwój sieci kolejowej... 183

1867 r. rząd austriacki wydał koncesję dla towarzystwa Kolei Opolsko-Tarno-
górskiej (Oppeln–Tarnowitzer Eisenbahn, OTE) na budowę liczącego 3,3 km 
fragmentu z Goczałkowic do stacji Dziedzice111. Miał być on przedłużeniem 
realizowanej przez to przedsiębiorstwo linii z Murcek (Emmanuelsegen) koło 
Katowic, łączącej ośrodki produkcyjne Księstwa Pszczyńskiego. W 1868 r. OTE 
przekształciło się w towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder- 
Ufer- Eisenbahn, ROUE) i ostatecznie to przedsiębiorstwo zbudowało graniczny 
fragment przez Wisłę. Uruchomiono go 24 czerwca 1870 r.112 Od tego momen-
tu Dziedzice stały się najważniejszym węzłem komunikacyjnym w północno-
-wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego. 

Budowa państwowej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej

Wybudowane w latach 1882–1885 odcinki GT połączyły Czadcę na Gór-
nych Węgrzech (ob. Słowacja) z Husiatynem na wschodnich rubieżach Galicji 
(ob. Ukraina)113. Linia ta, biegnąca przez Żywiec, Nowy Sącz, Jasło, Zagórz, 
Drohobycz i Stryj, była największą państwową inwestycją komunikacyjną 
w Galicji, mającą znaczenie strategiczne i stanowiącą alternatywę dla poprowa-
dzonej tuż przy granicy z Rosją CLB. Inwestycja ta miała przyczynić się do roz-
woju gospo darczego beskidzkiej prowincji, co po części się udało114. Do dziś 
stanowi natomiast świadectwo myśli kolejowej technicznej. Jej historia sięga lat 
sześćdziesiątych XIX w. Po ogłoszeniu ustawy o ulgach podatkowych dla no-
wych dróg żelaznych w maju 1869 r. pojawiły się koncepcje budowy kilku linii 
w Galicji Zachodniej. Do 1873 r. planowano rozpocząć prace nad trasami: Kra-
ków – Skawina – Kęty – Bielsko, Bielsko – Żywiec – Czadca oraz Oświęcim – 
Wadowice – Nowy Targ – Kieżmark (Kežmarok)115. Ta ostatnia, o przebiegu 
wytyczonym przez Podhale, nazwana została Koleją Tatrzańską (Tatra Bahn). 
Co istotne, były to pierwsze połączenia kolejowe przewidziane do realizacji 
w zachodniogalicyjskich Karpatach116. 22 kwietnia 1873 r. ogłoszono ustawę 
o budowie linii Tarnów - Leluchów, w której państwo poprzez udzielanie gwa-
rancji finansowych zachęcało do budowy jej odnóg: Bielsko – Czadca i Żywiec 
– Nowy Sącz117. Kryzys z maja tego roku zatrzymał prace i do projektu powró-
cono znacznie później. 28 grudnia 1881 r. wydana została ustawa o realizacji 
111  „Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich“ 1867, XXV Stűck, Nr. 62.
112  P. Nadolski, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 111. 
113  Dzieje tej drogi żelaznej przedstawia monografia Ryszarda Stankiewicza i Edwarda Wie-
czorka pt. Kolej Transwersalna, Rybnik 2009. 
114  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. Z jednej strony kolej ta wspomogła roz-
wój niektórych gałęzi miejscowego przemysłu – np. wydobycie, transport i przetwórstwo ropy 
naftowej. Stała się również pewnym i dającym społeczny prestiż pracodawcą. Z drugiej strony 
przyczyniła się do napływu importowanych wyrobów z głębi Cesarstwa, co wpłynęło ujemnie na 
lokalną produkcję.
115  „Gwiazdka Cieszyńska” 1869, nr 8, s. 66.
116  Die Oesterreichische und Ungarische Eisenbahnen der Gegenwart und der Zukunft, Wien 
Eigenthum und Verlag von Artaria & Co 1872, Maßstab 1:1900000.
117  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1873, cz. XXII, nr 60. 
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w ciągu trzech i pół roku odcinków państwowej GT118. Władze krajowe, tj. gali-
cyjskie, zobowiązano jedynie do zapewnienia funduszy na wykup gruntów 
i przełożenia głównych dróg bitych. Budowę rozpoczęto w roku następnym, 
w Sporyszu koło Żywca. 3 listopada i 16 grudnia 1884 r. oddano do użytku 
odcinki: z Czadcy do Żywca i z Żywca do Nowego Sącza119. Kolej ta, budowana 
oszczędnie, charakteryzowała się górskim profilem i biegła przez malownicze 
partie Beskidów: Żywieckiego, Średniego i Wyspowego, z wykorzystaniem dolin 
rzek Soły, Skawy i Raby. Scalenie funkcjonalne GT z siecią żelaznych szlaków 
Galicji było możliwe dzięki realizacji linii łączących. Dlatego też 28 lutego 
1883 r. wydano ustawę o budowie odnóg z Oświęcimia i Suchej do Podgórza120. 
Linie te o łącznej długości 110 km uruchomiono 1 sierpnia i 22 grudnia 1884 r.121 
Dzięki GT miejscowości takie jak Kalwaria, Limanowa, Maków, Podgórze, Wę-
gierska Górka uzyskały bezpośredni dostęp do kolei, zyskując potencjalne moż-
liwości rozwoju. Natomiast Sucha (ob. Sucha Beskidzka) stała się przykładem 
miejscowości, która dzięki umiejscowieniu węzła dróg żelaznych i związanego 
z nim zaplecza technicznego, przeobraziła się w miasto, uzyskując w 1896 r. 
prawa miejskie. GT była pierwszym przedsięwzięciem komunikacyjnym w Ga-
licji, w którym dla obniżenia kosztów budowy na dużą skalę zastosowano ujed-
nolicone projekty typowe: dworców, domów mieszkalnych, magazynów, paro-
wozowni, nastawni i innych obiektów. Ich pierwowzorem była, stylizowana na 
małomiasteczkową i ludową, architektura budynków Kolei Arlberskiej (Arl-
bergbahn) w Tyrolu122. Do 1914 r. linie GT nie przechodziły poważniejszych 
modernizacji poza ułożeniem w latach 1887–1888 drugiego toru na odcinku 
Oświęcim - Podgórze. 

Inwestycje uzupełniające KFNB

W odnowionej 1 stycznia 1886 r. koncesji KFNB otrzymała zezwolenie na 
budowę określonych linii na Morawach i Śląsku Cieszyńskim oraz mogła ubie-
gać się o koncesje na koleje lokalne123. Jednym ze wskazanych projektów była 
budowa wiodącej pograniczem Karpat i Bramy Morawskiej drogi żelaznej z By-
strzycy pod Hostynem (Bystřice pod Hostýnem) koło Przerowa (Přerov) przez 
Wołoskie Międzyrzecze, Frydlant, Cieszyn, Skoczów do Bielska. Niniejsza ini-
cjatywa miała wówczas już swoją historię. W latach 1869–1870 opracowano 
koncepcję budowy równoległej do „starego” szlaku KFNB, linii z Dziedzic lub 

118  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1881, cz. LIV, nr 150.
119  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 442. 
120  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1883, cz. VII, nr 22.
121  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 442.
122  ÖStA, AVA Verkehr, Direktion fűr Eisenbahnbauten und Bauinspektorate, sygn. AVA Ver-
kehr. StEV DfStEBuBI B 12, Galizische Transversalbahn, Beilage C. Typenpläne fűr Hochbau, 
Wien 1882. Obiekty na kolei Arlberskiej wznoszono z miejscowego alpejskiego granitu. W Galicji 
do dyspozycji budowniczych były natomiast piaskowiec i cegła. 
123  I. Konta, Geschichte der Eisenbahn..., s. 364.
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Il. 28. Dawny budynek dworca na przystanku Szumbark kolei lokalnej Świnów – Cieszyn. Obec-
nie dom mieszkalny na stacji Hawierzów (Haviřov), fot. D. Lulewicz, 20 czerwca 2012 r.

Il. 29. Rozebrany w 2012 r. budynek dworca kolei lokalnej: Piła – Jaworzno na pocztówce 
z 1904 r. Po prawej stronie dwa parowozy tendrzaki serii 97 kolei kkStb (seria TKh12 PKP), 
zbiory CBN Polona
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Bielska przez Cieszyn, Frydek do Lipnika, a nawet do Ołomuńca. W przypadku 
wariantu „bielskiego” brano pod uwagę połączenie jej z planowaną wówczas 
trasą kolei z Krakowa. Projekty popierała Rada Miejska w Cieszynie, dążąc do 
korzystnego dla swych interesów połączenia nowej inwestycji z KOB w stacji 
cieszyńskiej124. Budowę linii Bystrzyca – Bielsko, opóźnioną wskutek kryzysu 
1873 r., rozpoczęto w lutym 1887 r. 1 czerwca 1888 r. oddano do użytku cały, 
170-kilometrowy odcinek z Kojetyna przez Frydek, Cieszyn, Skoczów do Biel-
ska125. 18 grudnia 1888 r. otwarto kilkukilometrową odnogę z Goleszowa do 
Ustronia, obsługującą tamtejszą hutę żelaza126. Kolej Kojetyn – Bielsko, wiodą-
ca z Moraw do Galicji, zachowywała powinowactwo kierunkowe z główną linią 
KFNB, stanowiąc dla niej strategiczną rezerwę komunikacyjną. W swym prze-
biegu łączyła gęsto rozmieszczone małe i średnie miasta Moraw, Śląska Cie-
szyńskiego i Galicji. Stąd nazywano ją Koleją Miast Śląskich i Galicyjskich, 
ewentualnie Koleją Miast (Städtebahn). W miejscach przecięcia się z istniejący-
mi szlakami powstały stacje węzłowe, zlokalizowane w rozwijających się ośrod-
kach administracyjnych i przemysłowych: Bielsku, Cieszynie i Frydku. Nowe 
obiekty na trasie Kolei Miast (dworce, domy, parowozownie, nastawnie itp.) bu-
dowano według wyżej wymienionych projektów typowych KFNB (np. wspo-
mniany dworzec we Frydku). W odróżnieniu od tynkowanych elewacji, charak-
terystycznych dla architektury GT, wyróżniały je fasady ceglane. Nowe dworce 
w Bielsku i Cieszynie wzniesiono w stylu neorenesansowym. Koncesja z 1886 r. 

124  „Gwiazdka Cieszyńska” 1870, nr 4, s. 33. 
125  „Gwiazdka Cieszyńska” 1888, nr 22, s. 222.
126  „Gwiazdka Cieszyńska” 1870, nr 51, s. 513.

Il. 30. Stacja końcowa kolei lokalnej Chabówka – Zakopane na początku XX w., zbiory CBN 
Polona
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zobowiązywała KFNB do wybudowania ponad 7-kilometrowej linii obejściowej 
- Cyrkumwallacyjnej (Circumvallationsflügel) w Krakowie. Miała ona łączyć tu-
tejszą stację KFNB (ob. Kraków Główny Osobowy) z należącą do kkStb odnogą 
linii GT Oświęcim/Sucha – Podgórze. Kolej, której zadaniem było skrócenie 
dystansu pomiędzy Krakowem a zachodniogalicyjską linią lokalną Bielsko – 
Kalwaria, została otwarta 1 stycznia 1888 r. Dla jej potrzeb zbudowano w Kra-
kowie interesujący konstrukcyjnie most kolejowo-drogowy na Wiśle (był to 
pierwszy, nieistniejący już Most Dębnicki). Rozrost Krakowa, po 1909 r. wymu-
sił likwidację toru biegnącego zbyt blisko centrum miasta, co nastąpiło równo 
po 23 latach od jego uruchomienia127. 

Budowa kolei lokalnych

Tło administracyjno-prawne

Począwszy od lat siedemdziesiątych XIX w. zainicjowano tworzenie pań-
stwowej administracji kolejowej. W obliczu wybuchających co jakiś czas kon-
fliktów zbrojnych w Europie i docenienia strategicznego znaczenia tego środka 
transportu polityka taka miała uzasadnienie. Pozwoliło to na przełamanie mo-
nopolu dużych spółek i rozbudowę sieci kolejowej zgodnie z oczekiwaniami rzą-
du w Wiedniu. Po kryzysie 1873 r. prywatni inwestorzy wstrzymali swoją dzia-
łalność, dlatego w Galicji w początku lat osiemdziesiątych XIX w. istniało sporo 
miejsc tkwiących w stagnacji wskutek braku dostępu do wydajnego środka 
transportu. W efekcie władze centralne wprowadziły szereg rozwiązań prawnych 
mających zachęcić do podjęcia działań wpływających na zwiększenie długości 
i gęstości dróg żelaznych128. W maju 1880 r. ogłoszono pierwszą ustawę o kole-
jach lokalnych, a następne wydano w grudniu 1894 r. i sierpniu 1910 r. Tańsze 
w budowie i eksploatacji, linie lokalne były realizowane przez podmioty prywat-
ne: fabrykantów, właścicieli ziemskich i samorządy, na podstawie przyznawa-
nych przez rząd koncesji. Koleje te miały odpowiadać miejscowym interesom 
gospodarczym, „zbliżając” dziesiątki miejscowości i zakładów przemysłowych 
do siebie129. Choć wielu projektów nie zrealizowano, to do 1914 r. na omawia-
nym obszarze powstało ponad 248 km linii, z czego zdecydowaną większość (aż 
191 km) w Galicji Zachodniej.

Koleje lokalne na Śląsku Cieszyńskim

Na Śląsku Cieszyńskim odcinków kolei lokalnych powstało stosunkowo 
niewiele. Sytuacja ta wynikała z faktu, że KFNB i KOB w znacznym stopniu 

127  D. Lulewicz, Podgórskie drogi żelazne..., s. 260–264. 
128  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 430–431.
129  S. Szuro, Działalność galicyjskiej Rady Kolejowej i Krajowego Biura Kolejowego oraz ich 
wpływ na rozwój kolei lokalnych w Galicji, [w:] Celem nauki jest człowiek... Studia z historii spo-
łecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, Kraków 2000, s. 322–324.
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zaspokajały potrzeby ruchu miejscowego. Ważną funkcję w tym systemie pełni-
ły trasy Ostrawa - Frydlant i Kolej Miast. Typowe linie lokalne realizowano od 
przełomu XIX i XX w. niemal wyłącznie w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. 28 
lipca 1896 r. KFNB otrzymała koncesję na 11 kilometrowy szlak z Piotrowic 
Śląskich (Petrovice u Karviné) do Karwiny, otwarty 1 września 1898 r. Łączył 
on skrótem koleje towarzystw KFNB i KOB, jednocześnie stanowiąc pierwszą 
linię prowadzącą przez historyczny ośrodek administracyjny regionu, jakim był 
Frysztat130. Trzecią, obok głównego szlaku KFNB i Kolei Górniczej, osią komu-
nikacyjną Zagłębia, była linia Świnów – Kończyce (Kunčice) – Sucha – Cieszyn. 
Stanowiła ona południowe obejście okręgu, a jej długość wynosiła 38 km. Zre-
alizowało ją OFB na podstawie koncesji z 28 sierpnia 1909 r., oddając do użyt-
ku w dwóch etapach, z których ostatni otwarto 1 września 1914 r.131 Należy 
dodać, że ustawa o liniach lokalnych z 1894 r. umożliwiła także budowę tzw. 
małych kolei (trzeciorzędnych), wąskotorowych i z napędem elektrycznym. 
Stąd w Zagłębiu Ostrawskim pojawiły się koleje elektryczne o rozstawie szyn 
760 mm, zbliżone konstrukcyjnie do rozwijanej tu od lat dziewięćdziesiątych 
XIX w. komunikacji tramwajowej132. Morawsko-Śląska Spółka Akcyjna Kolei 
Lokalnych (Moravskoslezská akciová společnost místní dráhy) 9 stycznia 1904 r. 
otwarła połączenia Gruszów - Polska Ostrawa oraz Morawska Ostrawa – Pietwałd 
(Petřvald) – Orłowa (Orlová) – Karwina. To drugie biegło niemal równolegle do 
Kolei Górniczej i otwarte zostało 9 kwietnia 1909 r.133 W latach 1912–1914 
Towarzystwo Śląskich Kolei Krajowych (Slezské zemské dráhy) wybudowało 
linie wąskotorowe w rejonie Bogumina, Frysztatu, Karwiny, Lutyni (Lutyně) 
i Orłowej134. 

Koleje lokalne w Galicji Zachodniej

Galicja Zachodnia, mająca rzadszą sieć dróg żelaznych, w większym stopniu 
skorzystała z wprowadzenia ustaw o kolejach lokalnych. Linie te w równomier-
ny sposób dogęściły sieć regionu, usprawniając transport i docierając w miejsca 
dotąd pozbawione dobrodziejstwa kolei. Pierwszą z nich była 58-kilometrowa 
trasa Bielsko – Kalwaria, zbudowana przez KFNB na mocy koncesji z 4 czerwca 
1886 r. i otwarta 1 czerwca 1888 r.135 Łączyła ona miasta położone u stóp 
Beskidu Małego – m.in. ważny ośrodek administracyjny i garnizonowy, jakim 

130 „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1896, cz. LXII, nr 157; „Gwiazdka Cieszyńska” 1898, nr 35, s. 372.
131  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych”, 
1909, cz. LIX, nr 130; „Gwiazdka Cieszyńska” 1914, nr 71, s. 3.
132  Szerzej na temat lokalnych kolei wąskotorowych w okręgu Ostrawskim piszą: J. Boháček, 
I. Grisa, L. Chrobák w monografii: Od koňky k Sedanu (Historie úzkorozchodných drah na 
Ostravsku a Karvinsku 1902–1973), Ostrawa 2004.
133  „Gwiazdka Cieszyńska” 1904, nr 3, s. 6; „Gwiazdka Cieszyńska” 1909, nr 29, s. 144. 
134  „Gwiazdka Cieszyńska” 1914, nr 24, s. 1. Jedna z linii komunikowała bezpośrednio rynek 
starego miasta we Frysztacie z węzłową stacją w Karwinie.
135  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1886, cz. XXXV, nr 102; D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 442. 
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były Wadowice. Malowniczo poprowadzona linia stanowiła kontynuację, 
wspomnianej już Kolei Miast w stronę Krakowa. W Kalwarii łączyła się z odnogą 
linii GT: Sucha – Podgórze136. Do koncepcji Kolei Tatrzańskiej z końca lat 
sześćdziesiątych XIX w. nawiązywała swym przebiegiem 54-kilometrowa linia 
Trzebinia – Skawce. Było to najkrótsze połączenie Zagłębia Krakowskiego z Be-
skidami i Podhalem, prowadzące doliną Skawy przez Wadowice, gdzie następo-
wało skrzyżowanie z koleją Bielsko – Kalwaria137. Koncesję na nią 20 marca 
1897 r. otrzymał Juliusz Siegler, administrator dóbr Potockich w Krzeszowi-
cach, a jej uruchomienie nastąpiło 15 sierpnia 1899 r.138 Dla komunikacji we-
wnętrznej pomiędzy ośrodkami i zakładami Zagłębia Krakowskiego duże zna-
czenie miała 32-kilometrowa linia Piła – Jaworzno wraz z odnogą Jaworzno 
– Jaworzno Miasto. Koncesje na nią 29 sierpnia 1898 r. i 8 lipca 1903 r. otrzy-
mał jaworznicki przedsiębiorca górniczy Robert Doms139. Szlak ten odgałęział 
się na stacji w Bolęcinie od linii Trzebinia – Skawce, a w stacji Chrzanów krzy-
żował z trasą magistralną KFNB Wiedeń – Kraków. Otwarcie toru do Jaworzna 
nastąpiło 27 października 1900 r., a odcinek do centrum miasta (tj. do stacji 
Jaworzno Miasto) uruchomiono trzy lata później, po uzgodnieniu lokalizacji 
dworca z Gwarectwem Jaworznickim. W 1910 r. linię tą połączono z czynną od 
1856 r., państwową Koleją Węglową (Kohlenbahn), przez co uzyskano bezpo-
średnie połączenie z najważniejszym węzłem Zagłębia w Szczakowej140. Rolni-
czo-przemysłowe wschodnie zaplecze Krakowa z miastem integrowała 18-kilo-
metrowa linia Kraków – Kocmyrzów, budowana na mocy koncesji udzielonej 
Jakubowi Judkiewiczowi 31 lipca 1898 r. Uruchomiono ją 14 grudnia 1899 r., 
a jej odgałęzienie z Czyżyn do Mogiły otwarto 16 czerwca 1900 r.141 Dla rozwo-
ju Podhala istotne znaczenie miały koleje: Chabówka – Nowy Targ – Zakopane 
o długości 53 km i Nowy Targ – Sucha Góra (Suchá Hora) o długości 24 km, 
uruchomione odpowiednio 25 października 1899 r. i 10 lipca 1904 r.142 Pierw-
sza z nich, ważna dla rozwoju turystyki tatrzańskiej oraz uzdrowiska w Zakopa-
nem, była inicjatywą właściciela tamtejszych dóbr hr. Władysława Zamoyskie-
go. Druga stanowiła efekt kompromisu pomiędzy Zamoyskim, dążącym do 
przedłużenia toru z Chabówki do Zakopanego na węgierską Orawę, a władzami 

136  ÖStA, AVA Verkehr, PS, sygn. AVA Verkehr UP Pro.I K16: Kaiser Ferdinands-Nordbahn: 
Diverse Linien, Localbahn: Bielitz-Kalwarya. Detailkarte, Maßstab 1:25000, Wien 1888. 
137  CPAHU, C.K. Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie/K.k. Galizische Statthalterei (zespół 
nr 146), sygn. 146/68/2634, k. 48, Vorproject der Localbahn: Trzebinia–Skawce. General-Karte, 
Maßstab 1:75000, Krakau Oktober 1891. 
138  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1897, cz. XXIX, nr 85; D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 443. 
139  „Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych” 
1898, cz. LII, nr 152; 1903, cz LXXI, nr 145. Drugi dokument dotyczy 4-kilometrowego odcinka 
uzupełniającego: Jaworzno – Jaworzno Miasto. Robert Wilhelm Doms (junior) był synem zna-
nego przedsiębiorcy lwowskiego, Roberta Domsa, prowadzącego również interesy przemysłowe 
w Jaworznie i okolicy.
140  M. Leś-Runicka, Robert Doms – ojciec i syn..., s. 106.
141  R. Garbacik, Dzieje Kolei Kocmyrzowskiej 1899–2010, Rybnik 2015, s. 16–21. 
142  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 442.
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krajowymi we Lwowie143. Suplement do dziejów kolei lokalnych na omawia-
nym terenie stanowią projekty, których przed 1914 r. nie zdołano zrealizować. 
Są to linie: Podgórze – Mszana Dolna, będąca inicjatywą posła galicyjskiego, 
ks. Kazimierza Lubomirskiego z Myślenic, Łodygowice – Buczkowice, opraco-
wana przez tamtejszych fabrykantów meblowych i Oświęcim – Żywiec popiera-
na przez posła galicyjskiego Stanisława Łazarskiego z Białej144. 

Podsumowanie

Drogi żelazne Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej do wybuchu I wojny 
światowej stanowiły część (a właściwie niewielki wycinek) systemu kolejowego 
monarchii Habsburskiej. Ich geneza oraz ewolucja przestrzenna stały w ścisłym 
związku z działaniami władz centralnych oraz inwestorów prywatnych i były 
związane z potrzebami komunikacyjnymi tego rozległego państwa. W ich roz-
woju da się zauważyć pewne podobieństwa do pruskiego Górnego Śląska. Cie-
szyńskie oraz zachodnie powiaty Galicji w pierwszej połowie XIX w., podobnie 
jak graniczące z nimi obszary Prus, weszły na drogę przeobrażeń gospodarczych  
będących konsekwencją industrializacji. W toku tego procesu ukształtowały się 
zagłębia przemysłowe: Ostrawsko-Karwińskie oraz Krakowskie, których krajo-
braz zdefiniowały liczne zagłady górnicze i hutnicze. Potrzeby tutejszego prze-
mysłu, podobnie jak w Prusach, wpłynęły na wczesne (1829 r.) opracowanie 
koncepcji skomunikowania zakładów ze stolicą i odbiorcami w głębi państwa. 
Kilka lat później, w 1837 r., KFNB na mocy przywileju koncesyjnego rozpoczę-
ła (nie bez trudności) budowę pierwszej linii z Wiednia na Śląsk i do Galicji. 
W ewolucji kolei na omawianym terenie możemy dostrzec etapy – swoiste „ho-
ryzonty” czasowe, zbieżne z fazami rozwoju tego środka transportu na innych 
obszarach Monarchii. Wiążą się one z wyróżnionymi w dziejach austriackich 
żelaznych szlaków naprzemiennymi okresami dominacji kapitału prywatnego 
oraz interwencjonizmu władz państwowych145. 

W pierwszym etapie, po początkowych zawirowaniach polityczno-admini-
stracyjnych (m.in. likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej oraz utworzenie 
i rozwiązanie OStB) ukształtował się szkielet kluczowych dróg żelaznych. Łą-
czyły one Cieszyńskie i Galicję z odległymi rejonami Cesarstwa, pozostając 
przez dziesięciolecia w gestii podmiotów prywatnych: KFNB, CLB i KOB. Drugi 
etap to budowa ważnych linii uzupełniających, z których najwcześniej powstały 
długie odcinki linii górniczych w rejonie Ostrawy i Jaworzna. Na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. wybudowana została kolej Ostrawa 
– Frydlant, istotna dla interesów hutnictwa żelaza zachodniej części Śląska Cie-
szyńskiego i przygranicznego terytorium Moraw. W latach sześćdziesiątych 
XIX w. wzrosła z trzech do pięciu ilość kolejowych przejść granicznych, z czego 

143  W. Folkierski, Kolej Chabówka – Zakopane i udział kraju w budowie kolei lokalnych, Lwów 
1900, s. 22–26. 
144  S. Szuro, Działalność galicyjskiej Rady Kolejowej..., s. 326, 328.
145  D. Opaliński, Dzieje kolei normalnotorowych..., s. 425.
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cztery łączyły omawiany obszar z Prusami. Istotnym uzupełnieniem tworzonego 
systemu była budowa ważnych militarnie i gospodarczo linii równoległych do 
głównych szlaków KFNB i CLB. Były to: Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich oraz 
GT, powstałe w latach osiemdziesiątych XIX w. Trzeci i ostatni etap to realizacja 
linii lokalnych, które istotnie uzupełniły sieć transportową, zwłaszcza w Galicji 
Zachodniej. W Zagłębiu Ostrawskim, na kilka lat przed wybuchem wojny, 
otwarto już pierwsze odcinki linii zasilanych trakcją elektryczną. Budowa kolei 
lokalnych była efektem działalności państwa, dążącego do podniesienia pozio-
mu rozwoju regionów poprzez zwiększenie dostępności do transportu. Na mocy 
ustaw wprowadzano ułatwienia umożliwiające inwestorom prywatnym i samo-
rządom budowy, odpowiadające interesom miejscowej gospodarki i mieszkań-
ców. Żelazne szlaki Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej stanowią dziś 
części odrębnych systemów transportowych Polski oraz Czech. Współcześnie 
przechodzą one transformacje wynikające z polityki prowadzonej przez opera-
torów kolejowych w tych państwach. Do I wojny światowej stanowiły jednak 
część spójnego, jednolitego systemu kolei Austro–Węgier, co dokumentują za-
równo archiwalia, jak i czytelne do dziś w krajobrazie, historyczne obiekty kole-
jowe.
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Dominik Lulewicz – Closer to Prussian Silesia. The Development
of Railway Network in Cieszyn Silesia Region and Western Galicia after 1914

The subject of the article is showing the development of railway network in Cieszyn Silesia 
region and Western Galicia, which until World War I was part of the railway system of the Au-
strian Empire. In the process of its development, some similarities with the analogous process in 
Prussian Silesia can be noticed. The creation of Ostrava and Krakow (Jaworzno) industrial 
districts influenced the early (1829) creation of the concept of the railway line linking Vienna 
with these distant regions. The history of railway in the area in question is similar to the phases 
of railway development in other parts of the Empire. They are connected with the interweaving 
periods of private capital dominance and state interventionism. At the first stage, after political 
and administration turmoil connected with the termination of the Krakow Republic in 1846 and 
the operation of Eastern State Railway (1852 – 1858) the spine of the main railroads was shaped: 
Emperor Ferdinand Northern Railway, The Galician Railway of Archduke Charles Louis, and 
Kosice – Bohumin Railway. During the second stage auxiliary lines were constructed, among 
which the first were the mining railways near Ostrava and Jaworzno. In the 1860s and 1870s 
railway border crossings with Prussia were opened, and the line Ostrava – Frydland started its 
operation. A strategically important addition to the main lines were: Silesian and Galicia Town 
Railway from Moravian Kojetin to Bielsko and Galician Transversal Railway. The third stage was 
the construction of state subsidised local lines carried out from 1980s. These lines supplemented 
the western Galicia railway network (e.g.  Bielsko – Kalwaria and Trzebinia – Skawce). In the 
Ostrava District first links with electric traction operated before 1914.

Słowa kluczowe: historia Galicji, historia Śląska Cieszyńskiego, koleje Cesarstwa Austriackiego, 
kolejowi przedsiębiorcy i inwestorzy
Key words: history of Galicia, history of Cieszyn Silesia, Railways of the Austrian Empire, railway 
entrepreneurs and investors
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Problemy rozwoju sieci 
kolejowej Śląska Cieszyńskiego 

i jej integracji z górnośląską 
częścią województwa śląskiego 

(1922–1939)
Utrata zachodniej części Śląska Cieszyńskiego przez Polskę po przegranym 

konflikcie granicznym z Czechosłowacją niekorzystnie wpłynęła również na 
ogólne sprawy komunikacyjne w przyznanych Polsce decyzją Rady Ambasado-
rów z 28 lipca 1920 r. powiecie bielskim i połowie powiatu cieszyńskiego. Po 
polskiej stronie granicy pozostała część dawnej Kolei Północnej Cesarza Ferdy-
nanda (Kaiser Ferdinands Nord Bahn, KFNB), czyli dwutorowa linia od Zebrzy-
dowic przez Pruchną i Chybie do Dziedzic, która biegła jednak przez tereny 
słabo zamieszkałe. Z kolei równoległa do niej, jednotorowa, linia z Cieszyna do 
Bielska, czyli polski fragment dawnej linii Kojetyn (Kojetín) – Frydek (Frýdek) – 
Cieszyn – Skoczów – Bielsko, z odgałęzieniem w Goleszowie do Ustronia, miała 
znacznie ograniczoną przepustowość. Poza tym brakowało połączenia obu tras, 
gdyż z linii biegnącej z Dziedzic do Bielska korzystali jedynie mieszkańcy i prze-
mysł wschodniego pogranicza Śląska Cieszyńskiego. Niewielkie znaczenie miała 
funkcjonująca w latach 1911–1925 kolejka wąskotorowa ze Strumienia do Chy-
bia. Dla samej stolicy regionu największą bolączką komunikacyjną stała się utra-
ta dworca kolejowego w zachodniej (od 1920 r. czeskiej) części miasta, łączącego 
je z Koleją Koszycko-Bogumińską (Kaschau–Oderberger–Bahn), automatycznie 
wyznaczającą Cieszynowi odpowiednie rangą miejsce na mapie komunikacyjnej 
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Europy. Wykorzystywany po 1920 r. (także współcześnie) dworzec w przylega-
jącej do miasta wsi Bobrek (w 1934 r. włączonej w jego granice) nie był w stanie 
zrównoważyć tej straty. Zamknięcie Cieszynowi faktycznego „okna na świat” 
doprowadziło przy okazji do bankructwa łączącej obie części miasta linii tram-
wajowej. Cieszynowi odpadła część rynków zbytu dla średniego i drobnego 
przemysłu, a władze czechosłowackie z przyczyn politycznych i strategicznych 
nie zgodziły się na wspólne używanie dworca w Czeskim Cieszynie. Odcięci 
komunikacyjnie od swoich miejsc pracy w karwińskim rewirze węglowym po-
zostawali mieszkańcy wsi między Cieszynem a Zebrzydowicami, a od swojego 
ekonomicznego i komunikacyjnego zaplecza w Jabłonkowie górale z „trójwsi” 
beskidzkiej Istebna, Koniaków, Jaworzynka, nie posiadający zresztą nawet po-
łączenia drogowego z Wisłą w kierunku Skoczowa. Typowo rolniczemu powia-
towi cieszyńskiemu bez nowego kolejowego połączenia z górnośląską częścią 
województwa śląskiego (podróż dostępnymi połączeniami z Cieszyna do Kato-
wic trwała do 8 godzin!) groził gospodarczy paraliż. Związane z podziałem mia-
sta i regionu czarne scenariusze zaczęły się spełniać1. 

W tej sytuacji na jeden z pierwszych planów w dziedzinie gospodarczej dla 
miejscowych elit wysunęła się kwestia budowy połączeń kolejowych z Górnym 
Śląskiem, która połączyła także polityków różnych opcji w wywieraniu odpo-
wiedniego nacisku na władze wojewódzkie i centralne. Wydziałowi Gminnemu 
Cieszyna najbardziej zależało na budowie linii kolejowej łączącej miasto z Ze-
brzydowicami w kierunku Rybnika. Administracja ministerialno-kolejowa wy-
brała jednak inne rozwiązanie. Na mocy decyzji funkcjonującego od końca 
1919 do połowy 1924 r. Ministerstwa Kolei Żelaznych z 12 sierpnia 1922 r. 
rozpoczęto bowiem budowę linii kolejowej z Warszowic i Pawłowic na Górnym 
Śląsku do Chybia przez Strumień na Śląsku Cieszyńskim, o długości ok. 14 km2. 

Miejscem, gdzie posłowie ze Śląska Cieszyńskiego starali się wpływać na 
kwestie komunikacyjne był najważniejszy organ autonomii województwa, czyli 
Sejm Śląski w Katowicach. Jednak ze względu na fakt, iż stanowiący o niej sta-
tut organiczny wyłączał z kompetencji decyzyjnych władz wojewódzkich linie 
kolejowe krajowe, a więc projekty przez nie często postulowane, sprawy z nimi 
związane musiały być zatwierdzane przez władze centralne, co, wobec ogromu 
problemów związanych z odbudową niepodległego państwa, spowalniało prze-
kuwanie podjętych przez posłów śląskich uchwał w proces decyzyjny na wyż-
szych pozaregionalych szczeblach. Sytuację komplikował również fakt, iż już od 
końca 1918 r. linie kolejowe na Śląsku Cieszyńskim podlegały nadal krakow-
skiej dyrekcji kolei kolei (po 1922 r. stan ten nie uległ zmianie). Już 27 paździer-
nika 1922 r. z postulatami w sprawach komunikacyjnych wystąpił na forum 
Sejmu poseł ze Śląska Cieszyńskiego ks. Eugeniusz Brzuska, domagając się 

1  K. Nowak, Koncepcje rozwoju gospodarczego Cieszyna w okresie międzywojennym (1920–1939), 
[w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do 
czasów współczesnych, red. I. Panic, Cieszyn 2005, s. 91–94. 
2  W. Kiełkowski, Chybie. Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności, Chybie 
2009, s. 337. 
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uchwalenia wniosku o zwróceniu się do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie jak najszybszego podjęcia budowy linii z Ustronia przez Wisłę do Milówki, 
a zawtórował mu poseł Jan Szuścik, członek Państwowej Rady Kolejowej, pra-
gnąc dodatkowo, aby Sejm Śląski zatwierdził jej budowę jako linii krajowej 
i wyasygnował na ten cel 50 mln mkp. Podczas krótkiej dyskusji zwracano 
uwagę, że takie połączenie mogłoby powstać siłami i ze środków województwa 
śląskiego, tym bardziej, że Warszawa raczej odwlekłaby całe przedsięwzięcie. 
Padła także propozycja posła Macheja, aby inicjatywę rozszerzyć na budowę li-
nii Cieszyn – Zebrzydowice – Pielgrzymowice. Wnioski w tej sprawie zostały 
skierowane do komisji budżetowej, a 23 listopada trafiły za jej pośrednictwem 
pod obrady Sejmu. Jak stwierdził poseł sprawozdawca, petycja w sprawie obu 
linii była słuszna, lecz z przyczyn formalno-finansowych Sejm Śląski powinien 
był wcześniej zwrócić się o pomoc do władz centralnych. W zaproponowanym 
projekcie rezolucji domagano się więc od rządu wyasygnowania kredytów na 
budowę obu tras niezbędnych w obecnym ustroju gospodarczym Śląska. Obrady 
w tej sprawie zdominowało wystąpienie posła Szuścika, który, zdając sobie 
sprawę z trudności terenowych i kosztów, domagał się budowy linii przynaj-
mniej do Wisły. Wskazywał na szansę rozwoju dla tej miejscowości, która – jego 
zdaniem – mogłaby w przyszłości iść o lepsze śmiało nawet z Zakopanem. Przy-
pomniał zebranym o fatalnym stanie drogi między Ustroniem a Wisłą, którą 
trudno było przejechać samochodem i sugerował, aby na tym 12-kilometro-
wym odcinku najpierw zbudować szosę, a potem torowisko, co, jak twierdził, 
nie powinno sprawiać kłopotów, gdyż chodzi o płaski teren, bez potrzeby budo-
wy tunelów. Poza tym, zdając sobie sprawę z zależności realizacji projektu od 
decyzji władz centralnych, a więc i niebezpieczeństwa odwlekania w czasie 
oczekiwanych w powiecie cieszyńskim inwestycji, proponował stworzenie przez 
województwo śląskie precedensu (stwórzmy pierwszą kolej krajową) poprzez 
przystąpienie do prac budowlanych w oparciu o budżet województwa. Zapropo-
nował więc przegłosowanie wniosku w sprawie upoważnienia przez Sejm wy-
działu budżetowego do zarezerwowania w budżecie na rok następny 50 mln mkp 
na prace wstępne przy budowie linii krajowej Ustroń – Wisła – Milówka oraz 
odpowiedniej kwoty na budowę szosy z Ustronia do Wisły. Szuścik dodatkowo 
przedstawił opinie Państwowej Rady Kolejowej, Ministerstwa Kolei Żelaznych 
i Ministerstwa Zdrowia Publicznego. To ostatnie sugerowało konieczność roz-
budowy połączeń kolejowych w kierunku polskich uzdrowisk i letnisk: 30 km 
linii Ustroń – Milówka, 55 km linii Kielce – Busko, 28 km linii Stary Sącz – 
Szczawnica, 42 km linii Szczawnica – Nowy Targ, 40 km linii Wyżnica – Bur-
kut, ale za najważniejsze uznano linie do Buska i Szczawnicy. Resort kolejnic-
twa nie posiadal jednak środków na jakiekolwiek nowe odcinki w kraju, co 
otwierało drogę dla inicjatyw regionalnych. Zabierający głos w dyskusji przed-
stawiciel rządu radca W. Banaszkiewicz, który przebywał na wizji lokalnej przy-
szłej inwestycji w Beskidzie Śląskim, stwierdził, że zbudowanie 45 km trasy 
kolejowej pochłonie 7,5 mld mkp. Jednocześnie wskazywał, że projektowana 
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linia, ze względu na istniejącą gęstość zaludnienia, ilość wczasowiczów i brak 
większego przemysłu, nie byłaby rentowna. Ostatecznie, posłowie przyjęli wnio-
sek upoważniający skarbowość Urzędu Wojewódzkiego, by na roboty wstępne 
przy krajowej trasie kolejowej Ustroń – Wisła – Milówka preliminował w bu-
dżecie na rok następny kwotę 50 mln mkp oraz odpowiednią kwotę na naprawę 
szosy z Ustronia przez Wisłę na przełęcz Kubalonkę. Przyjęto także wspomnia-
ną wyżej rezolucję Komisji Skarbowo-Budżetowej w sprawie zwrócenia się Sej-
mu Śląskiego do rządu centralnego w imieniu całej zainteresowanej ludności 
o najrychlejsze wyasygnowanie kredytu i przedsięwzięcie prac przy budowie li-
nii kolejowej Ustroń – Wisła – Istebna – Milówka oraz linii Cieszyn – Zebrzydo-
wice – Pielgrzymowice”3. 

Budowę linii łączącej Górny Śląsk z Chybiem na Śląsku Cieszyńskim rozpo-
częto faktycznie w 1923 r., a Państwowa Rada Kolejowa przy Ministerstwie 
Kolei Żelaznych planowała jej zakończenie w ciągu roku, jednak terminu nie 
dotrzymano. Stąd 30 stycznia 1924 r. poseł Szuścik po raz kolejny przeforsował 
wywarcie nacisku przez Sejm Śląski na rząd centralny w celu przyspieszenia 
prac nad ustawą o budowie kolei śląskich i przedłożenia jej Sejmowi Ustawo-
dawczemu, dokończenia budowy projektowanych linii, oraz załatwienia proble-
mu zapłaty za wywłaszczone pod ich budowę grunty. Do sprawy powrócono na 
posiedzeniu w dniu 6 lutego, gdy poseł Szuścik stwierdził, że obietnic w spra-
wie budowy nowych tras rząd wciąż nie spełnił, a istniejące połączenia kolejowe 
raczej służą naszych wrogom w razie niebezpieczeństwa wojny, aniżeli mogłyby 
posłużyć naszym celom państwowym. Przeforsował podobny co wcześniej wnio-
sek, poparty przez podnoszącego dodatkowo konieczność rozbudowy istnieją-
cych dworców (także w Dziedzicach) posła Józefa Pawlasa z klubu niemieckiego4. 

Wspomniana trasa do Chybia została oddana do użytku ostatecznie 1 listo-
pada 1924 r., początkowo tylko dla składów towarowych, a 15 marca 1925 r. 
także dla ruchu osobowego. W związku z tym w Strumieniu, jedynym mieście 
w powiecie cieszyńskim pozbawionym dotąd linii kolejowej, powstał również 
budynek dworcowy. Przejeżdżające przez miasto pociągi osobowe lub mieszane 
były skomunikowane z pociągami – w Chybiu do Dziedzic, a w Pawłowicach do 
Katowic przez Orzesze. Kolejka wąskotorowa uległa likwidacji. Rzecz jasna, 
związane z pograniczem powiatów bielskiego i cieszyńskiego przyszłe plany in-
westycyjne obejmowały przedłużenie tej linii do Skoczowa5. 

10 stycznia 1925 r. w cieszyńskim ratuszu odbyła się konferencja z udzia-
łem m.in. posłów warszawskich i śląskich, starosty i delegatów cieszyńskiego 
Wydziału Gminnego w sprawie budowy kolei Cieszyn – Zebrzydowice z możli-
wością połączenia z kolejami górnośląskimi. Do działań na rzecz realizacji tego 
przedsięwzięcia powołano komitet w składzie: burmistrz dr Jan Michejda – pre-
zes, wiceburmistrz Artur Gabrisch i ks. Rudolf Tomanek – jako wiceprezesi oraz 

3  Sprawozdanie Stenograficzne Sejmu Śląskiego (dalej: SSSŚ), 27 listopada 1922 r., łam 22–23; 
23 listopada 1922 r., łam 20-25. 
4  SSSŚ, 30 stycznia 1924 r., łam 28; 6 lutego 1924 r., łam 10–12. 
5  W. Kiełkowski, Chybie..., s. 335-339. 
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ks. Eugeniusz Brzuska – jako sekretarz6. Poza tym, do Sejmu Śląskiego wpłynął 
w tej sprawie memoriał cieszyńskiego Związku Kupieckiego, który sejmowa ko-
misja petycyjna na posiedzeniu 11 lutego 1925 r. uznała za słuszny, a Sejm 
w stosownej rezolucji wezwał wojewodę Mieczysława Bilskiego do poczynienia 
kroków w Rządzie Centralnym w sprawie budowy linii Cieszyn – Zebrzydowice 
– Moszczenica – Wodzisław – Rybnik, przyspieszenia budowy dworca osobowe-
go i towarowego w Cieszynie oraz wprowadzenia 2 pociągów nocnych celem 
umożliwienia kulturalnego i gospodarczego kontaktu z Katowicami i Krako-
wem. Komisja stwierdziła, że nowa linia skróci drogę transportu potrzebnego 
dla miasta węgla ze 140 do 100 km i zmniejszy jego koszty o 30 zł na jednym 
wagonie. Popierając z klubem posłów niemieckich ten wniosek poseł Karl 
Fuchs określił panującą sytuację na dworcu kolejowym w Cieszynie jako dzikie 
szturmowanie pociągu tak, że należy się dziwić, iż w tym natłoku nie zginęły 
jeszcze życia ludzkie. W podobnym stylu przemawiał poseł Machej, odrzucając 
dodatkowo obiekcje sfer wojskowych o zbyt bliskim sąsiedztwie planowanej li-
nii z Cieszyna do Zebrzydowic względem granicy, gdyż w podobnej sytuacji była 
strona czechosłowacka w przypadku najważniejszej swojej arterii komunikacyj-
nej. Stwierdzał ponadto, że linia będzie przebiegać przez obszary zaludnione, 
a więc będzie przydatna (również dla przedsiębiorstw, które w przyszłości 
chciałyby budować kopalnie w okolicach Cieszyna). Machej domagał się także, 
aby budowa omawianej trasy miała pierwszeństwo przed planowaną do popro-
wadzenia przez obszar mniej zaludniony linią Chybie – Skoczów. Poseł skarżył 
się również na uciążliwą kontrolę celną w pociągach z Bielska do Cieszyna. 
Takie same uwagi wypowiadał ks. Brzuska odnośnie urzędu celnego ulokowa-
nego w ciasnym cieszyńskim dworcu. Przekonywał, że linia Cieszyn – Zebrzy-
dowice zbliży obie części województwa, uratuje miasto nad Olzą przed dalszą 
degradacją i stworzy krótsze połączenie tranzytowe dla eksportu polskiego wę-
gla. Poza tym radził nawiązać kontakt z cieszyńskim „komitetem kolejowym” 
i krytykował głosy twierdzące, że budowa linii Cieszyn – Zebrzydowice może 
poczekać do czasu rozpoczęcia budowy szybów kopalnianych w pobliskich wio-
skach7. 

12 marca 1925 r. komisja budżetowa katowickiego Sejmu zgodziła się, aby 
na budowę kolei z Ustronia do Wisły Głębiec wojewoda wyasygnował wstępnie 
30 tys. zł. na „prace rozpoczęte”, z ogólnej kwoty 2 mln 890 tys. przeznaczonej 
na całe przedsięwzięcie8. 

Sprawa kolei na Śląsku Cieszyńskim powróciła 24 czerwca 1925 r., gdy Sejm 
Śląski rozpatrywał wniosek rządu o uchwalenie ustawy o budowie jednotoro-
wych linii Chybie – Skoczów i Ustroń – Wisła – Głębce. W trakcie debaty przed-
stawiciel rządu radca Banaszkiewicz przypomniał wyniki terenowych studiów 
wstępnych, z których wynikało, że poprowadzenie linii kolejowej z Ustronia aż 

6  Konferencya w sprawie budowy kolei Cieszyn-Zebrzydowice, „Gwiazdka Cieszyńska” 1925, 
nr 4. 
7  SSSŚ, 11 lutego 1925 r., łam 8–16. 
8  SSSŚ, 12 marca 1925 r., łam 10–11. 
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do Milówki w tamtejszym obszarze górskim wymagałoby ogromnych nakładów 
finansowych, sięgających 50 mln zł, stąd jej ograniczenie tylko do Głębiec. Od-
rzucono także propozycje budowy linii Cieszyn – Zebrzydowice – Pielgrzymowi-
ce na rzecz przedłużenia, m.in. na skutek sugestii sfer wojskowych, torów 
z Chybia do Skoczowa, co w maju 1925 r. uchwaliło Prezydium Rady Mini-
strów. Budowa tej linii miała się rozpocząć jeszcze w tym samym roku, a budo-
wa linii do Głębiec rok później. Terminy te wzbudziły jednak sprzeciw Macheja 
i Szuścika, domagających się równoległego rozpoczęcia obu inwestycji. Inaczej, 
ludność by straciła w Wiśle wiarę w uchwały naszego Sejmu […] wzmogłaby się 
spekulacja gruntami, poza tym szlak pod tory był już wytyczony. Większość 
posłów poparła wniosek do wojewody, aby przekonał Radę Ministrów o ko-
nieczności zmian w tych terminach, co ostatecznie udało się zrealizować. Pomi-
jając przepychanki między Katowicami a Warszawą na tle zwrotu Skarbowi 
Śląskiemu kosztów budowy krajowych linii kolejowych, można więc podsumo-
wać, że całą sprawę zakończyło posiedzenie Sejmu Śląskiego w dniu 8 lipca 
1925 r., które, na prośbę władz centralnych, uchwaliło ustawy o budowie linii 
Skoczów – Chybie i Ustroń – Wisła – Głębce. Pierwsza trasa skracała połącze-
nie między obu częściami województwa o 32 km, druga łączyła ze „światem” 
7000 ludzi, a jej nasyp mógł być dodatkowym wałem ochronnym przed wylewa-
jącą często Wisłą. W budżecie wojewódzkim na prace budowlane zrezerwowa-
no 1 mln zł na pierwszą i 2 mln 800 tys. zł na drugą inwestycję9. Przegranymi 
pozostawali jednak mieszkańcy Cieszyna, gdyż w takiej perspektywie władze 
zwierzchnie uznały istniejącą linię Skoczów – Cieszyn za wystarczającą dla połą-
czenia powiatu z Górnym Śląskiem. W tej sytuacji musiała zostać także wstrzy-
mana budowa nowego dworca w Cieszynie10. 

Budowa 13 kilometrowego odcinka z Chybia do Skoczowa trwała od paź-
dziernika 1925 do maja 1927 r. Kosztowała Skarb Śląski 3 mln zł. Jej uroczyste 
otwarcie miało miejsce 14 maja z udziałem wojewody Michała Grażyńskiego, 
starosty bielskiego i cieszyńskiego, posłów i burmistrzów, którzy przejechali nowo 
wybudowaną trasą. Górnośląska część województwa zyskiwała szybsze kolejowe 
połączenie z częścią cieszyńską. Jak stwierdził obecny na otwarciu ks. Józef Lon-
dzin, inwestycja znowu ma zbliżyć i związać co Fryderyk Wielki rozerwał. To 
właśnie podczas realizacji ostatniego punktu tej uroczystości, w restauracji hotelu 
„Pod Białym Koniem” w Skoczowie, zasłabł i ostatecznie zmarł na zawał serca 
burmistrz Cieszyna Jan Michejda11.

W tym czasie władze Cieszyna ponownie powróciły do planów budowy no-
wego dworca kolejowego w mieście, co tym razem miało związek z odmiennymi 
koncepcjami jego lokalizacji proponowanymi przez Ministerstwo Komunikacji, 
które pragnęło przesunąć go o 1 km dalej od dworca w Bobrku w kierunku 
wschodnim lub zlokalizować go na przedmieściu Mała Łąka, a nie poprzez, 
popierane przez radnych, rozszerzenie funkcjonującego już miejsca. 28 czerwca 

9  SSSŚ, 24 czerwca 1925 r., łam 13–15; 8 lipca 1925 r., łam 48–50. 
10  K. Nowak, Koncepcje rozwoju gospodarczego Cieszyna...…, s. 96. 
11  Otwarcie linji kolejowej Chybie – Skoczów, „Gwiazdka Cieszyńska” 1927, nr 38.
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1928 r. doszło nawet w Cieszynie do spotkania radnych oraz miejscowych han-
dlowów z rzeczoznawcami Polskich Kolei Państwowych (PKP). Głównym punk-
tem sporu okazała się sprawa nowej rampy kolejowej dla wojska, która zdaniem 
delegacji z Warszawy, powinna znaleźć się między dworcem osobowym a towa-
rowym. Większość lokalnych elit pozostała jednak przy starej koncepcji, a ram-
pę proponowano przenieść na Bobrek. Ostatecznie dworzec osobowy miał po-
wstać w miejscu wyznaczonym już przez miasto, które mogłoby także korzystać 
z rampy wojskowej usytuowanej w kierunku centrum wsi Bobrek, jako z tym-
czasowego dworca towarowego. W razie potrzeby, na żądanie władz wojsko-
wych, rampa miała być ewakuowana w ciągu sześciu godzin. Cieszyn, rządzony 
od czerwca 1927 r. przez nowego burmistrza ks. Londzina, nadal też domagał 
się budowy linii do Zebrzydowic, aby dzięki temu mieć również podstawy do 
przekształcenia się w letnisko i uzdrowisko, o co nowy burmistrz zabiegał12. 
Sprzyjać temu miało poparcie przez większość regionalnych środowisk politycz-
nych i społecznych w powiecie polityki obozu sanacyjnego, reprezentowanego 
przez wojewodę M. Grażyńskiego. Plany inwestycyjne ambitnego wojewody, 
zwłaszcza w Beskidzie Śląskim, wychodziły naprzeciw oczekiwaniom lokal-
nych elit, pragnących powstrzymać degradację ekonomiczną miasta. 

Linię z Ustronia do Polany (później stacja Ustroń-Polana) otwarto dla ruchu 
osobowego i towarowego 29 lutego 1928 r., a 10 lipca 1929 r. jej dalszy ciąg 
z Polany do Wisły. Kryzys gospodarczy i problemy terenowe opóźniły, planowa-
ne na lato 1931 r., ukończenie ostatniego odcinka do Głębiec, który otwarto 
11 września 1933 r. Wszystkie te wydarzenia miały uroczysty przebieg z udzia-
łem lokalnych i wojewódzkich władz państwowych i samorządowych13. Wizy-
tówką nowej trasy stał się niewątpliwie ukończony w 1933 r. betonowy sied-
mioprzęsłowy łukowy wiadukt kolejowy nad wjazdem do doliny Łabajowa 
w Wiśle o długości 122 m i wysokości maksymalnej 25 m, który należał do 
najnowcześniejszych rozwiązań komunikacyjnych w województwie śląskim. 
Sama zaś Wisła dzięki nowemu połączeniu szybko znalazła się w gronie naj-
modniejszych polskich miejscowości turystycznych, letniskowych i uzdrowi-
skowych, śmiało konkurując z ośrodkami tej klasy co Krynica, Zakopane, Spa-
ła, Truskawiec, czy Druskienniki. Przekonali się o tym przybywający do Wisły 
goście zwłaszcza w dniach 15–22 sierpnia 1937 r. gdy w rozwijającej się miej-
scowości odbyło się kolejne, po Zakopanem (1935 r.) i Sanoku (1936 r.), tzw. 
Święto Gór, tym razem pod nazwą „Tygodnia Gór”. W dniu jego otwarcia i za-
mknięcia miejscowość gościła ponad 20 tys. przyjezdnych, a przez tydzień oko-
ło 10 tys. PKP wprowadziły w dniach 12–24 sierpnia 66%, standardową, zniżkę 
na bilety dla uczestników odbywających się w Wiśle imprez, a na miejscowym 

12  Szerzej zob.: K. Nowak, Koncepcje rozwoju gospodarczego Cieszyna..., s. 99–101. 
13  Ustroń (Otwarcie kolei na odcinku Ustroń – Polana), „Poseł Ewangelicki” 1928, nr 10; 
Poświęcenie odcinka kolei żelaznej Ustroń – Polana – Wisła, „Poseł Ewangelicki” 1929, nr 20.
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dworcu PKP otwarto z tej okazji nowy punkt informacyjny Ligi Popierania Tu-
rystyki14. 

W latach 1929-1930 ruszyła wreszcie długo oczekiwana przez mieszkań-
ców Cieszyna budowa 16-kilometrowej linii do Zebrzydowic i dalej do Moszcze-
nicy k. Jastrzębia. 17 czerwca 1930 r. Sejm Śląski przekazał projekt w tej spra-
wie Komisji Budżetowo-Skarbowej, a 16 września zwiazana z nią ustawa 
została przez posłów przyjęta15. Odcinek Cieszyn – Zebrzydowice, którego bu-
dowa kosztowała ok. 3 mln zł, został uroczyście otwarty 10 listopada 1934 r. Na 
dworcu w Cieszynie gości powitał tym razem kolejny burmistrz Władysław 
Michejda, brat zmarłego siedem lat wcześniej Jana Michejdy16. Dzięki nowemu 
połączeniu, które o 35 km skracało połączenie z Górnym Śląskiem, Cieszyn 
miał szansę, przynajmniej częściowo, odzyskać swoje utracone w 1920 r. „okno 
na świat”, gdyż w Zebrzydowicach krzyżowały się linie tranzytowe. Kryzys go-
spodarczy pokrzyżował jednak, daleko już zaawansowane, plany rozpoczęcia 
budowy nowego dworca w Cieszynie. W październiku 1932 r. władze centralne 
odmówiły sfinansowania inwestycji. Mimo deklaracji M. Grażyńskiego, który 
w 1937 r. został honorowym obywatelem Cieszyna, iż jako miasto graniczne 
miał on być przykładem dla zagranicy, nowy dworzec kolejowy w tym mieście 
ostatecznie (nigdy) nie powstał17. 

Kolejne głębsze przemiany w sieci kolejowej Śląska Cieszyńskiego nastąpiły 
dopiero wraz z przyłączeniem Zaolzia do Polski w październiku 1938 r., gdy 
w Polsce znalazły się:

– zaolziański odcinek Kolei Koszycko-Bogumuńskiej (Die k.k. privilegierte 
Kaschau-Oderberger Bahn, Košicko-bohumínská dráha, KOB) Bogumin – Kar-
wina – Czeski Cieszyn – Trzyniec – Mosty o długości 66 km z dziewięcioma 
stacjami, w tym trzema węzłowymi, 

– odcinek dawnej KFBB Bogumin – Piotrowice o długości 24 km z dwiema 
stacjami,

– odcinek kolei Kojetín – Bielsko, czyli linia Czeski Cieszyn – Gnojnik o dłu-
gości 19 km z trzema stacjami, 

– odcinek kolei lokalnej Piotrowice – Frysztat – Karwina o długości 15 km. 
Podobnie jak dla Czechosłowacji, także dla Polski, węzeł bogumiński był 

jedną z naważniejszych stacji węzłowych w kraju, na której krzyżowały się po-
łączenia m.in. z Wiednia przez Warszawę na Stołpce (połączenie z Leningra-
dem), z Berlina przez Budapeszt do Istambułu, w kierunku Krakowa, Lwowa, 
i dalej Jassów oraz Odessy; w kierunku Raciborza, Opola, Kluczborka, Gnie-
zna, Bydgoszczy i Gdańska. Linie na Zaolziu przejęło PKP, a bezpośredni za-
rząd sprawowała dyrekcja krakowska, a więc nadal wbrew oczekiwaniom władz 
wojewódzkich i cieszyńskich posłów. Poza tym istniała na Zaolziu gęsta lokalna 

14  Szerzej zob.: K. Nowak, Z historii festiwali folklorystycznych w Polsce – „Tydzień Gór” w Wiśle 
w 1937 roku, [w:] Bukowina. Inni wśród swoich, red. R.F. Bruja, H. Krasowska, M. Pokrzyńska, 
Warszawa–Zielona Góra–Piła 2017, s. 269–284. 
15  SSSŚ, 17 czerwca 1930 r.; łam 37; 16 września 1930 r., łam 13. 
16  Nowa linja kolejowa na Śląsku Zebrzydowice – Cieszyn, „Polonia” 1934, nr 3624. 
17  K. Nowak, Koncepcje rozwoju gospodarczego Cieszyna..., s.102-103. 
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sieć linii kolejowych lokalnych, zarówno towarowych jak i osobowych, choćby 
27 km linii łączących kopalnie i inne przedsiębiorstwa prywatne, połączonych 
z siecią publiczną, wraz z ich licznymi odgałęzieniami, czy biegnąca przez cały 
rewir węglowy ważna komunikacyjnie kolejka elektryczna Karwina – Pietwałd 
(19,6 km), która prowadziła dalej przez nową granicę państwową do Moraw-
skiej Ostrawy, będącej jej właścicielem. Z kolei miasto Bogumin było właścicie-
lem kolejki miejskiej Bogumin Dworzec – Bogumin Miasto, natomiast kolej lo-
kalna Frysztat – Karwina – Orłowa – Bogumin była własnością województwa 
śląskiego. W sumie na Zaolziu Polska przejęła 143 km linii normalnotorowych. 
Pod względem ich zagęszczenia stanowiło to 17,7 km na 100 km2, co dawało 
temu obszarowi drugą, po górnośląskiej części województwa śląskiego (19,9 km), 
pozycję w Polsce18. 

Przejęcie przez Polskę dworca kolejowego w Czeskim Cieszynie, który zmienił 
nazwę na „Cieszyn Zachodni”, oznaczało ostateczne odejście od planów budowy 
nowego dworca w prawobrzeżnym Cieszynie, gdzie jesienią 1938 r., z oczywi-
stych względów, zmieniono nazwę stacji na „Cieszyn Wschodni”. Z drugiej stro-
ny, wyrażane przez władze polskie optymistyczne wizje związane z uzyskaniem 
fragmentu dawnej KOB przytłaczał jednak fakt szybkiego okrążania Śląska Cie-
szyńskiego przez powiększany kosztem Czech obszar III Rzeszy.

Problemy wystąpiły także na południowych rubieżach Śląska Cieszyńskiego, 
przy okazji wymuszonej przez władze polskie w listopadzie 1938 r. na Słowa-
kach cesji granicznej, czyli włączenia do województwa śląskiego części tzw. 
okręgu czadeckiego, czy północnej części Górnych Kisuc. W tym przypadku 
stronie polskiej zależało szczególnie na uzyskaniu fragmentu, zbudowanej 
w 1881 r., linii kolejowej od położonego tuż za Zaolziem słowackiego Świerczy-
nowca (Svrčinovec) do Zwardonia w powiecie żywieckim, co miało umożliwić 
podróżowanie z Cieszyna do Żywca z pominięciem Bielska. Ostatecznie w pod-
pisanym 30 listopada 1938 r. w Zakopanem protokole delimitacyjnym do Pol-
ski przyłączono niecałe 45 km2 z okręgu czadeckiego, głównie części wsi Świer-
czynowiec, Czarne (Čierne) i Skalite (Skalité) z pożądaną przez Polaków linią 
kolejową19. Władze polskie były przekonane, że połączenie polskiego już odcin-
ka KOB w Świerczynowcu z linią w kierunku Zwardonia nie spowoduje zbyt 
wielu problemów. Tymczasem prowadzone od 20 listopada przez polską dele-
gację prace terenowe wykazały, iż nie będzie to łatwe do przeprowadzenia, gdyż 
obie linie przebiegały na różnych poziomach, co nie wystawiało dobrego świa-
dectwa polskim politykom, kręgom wojskowym i wywiadowi. Nasza wizja lo-
kalna wykazała – wspominał członek delegacji polskiej Marian Gotkiewicz – że 
obie linie są wprawdzie na odcinku kilku kilometrów do siebie równoległe, ale 
linia koszycko-bogumińska idąca przez Mosty do Cieszyna jest na poziomie 

18  Sprawy gospodarcze Śląska Cieszyńskiego, „Biuletyn” 1942, nr 1. Koło Ślązaków 
Cieszyńskich w Wielkiej Brytanii, s. 13–14. 
19  Szerzej zob. K. Nowak, Górne Kisuce (Czadeckie) w polityce polskiej 1918–1939. „Acta 
Historica Neosolensia”, t. 6, 2003, s. 49–61; W. Roszkowski, Kształtowanie się południowej 
grani cy Polski na odcinku słowackim w latach 1918–1938, [w:] Od Zaolzia po Jaworzynę. 
Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2004, s. 51–68. 
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o kilka metrów wyższym od toru do niej równoległego. Połączyć ich nowym od-
cinkiem szyn kolejowych nie było możliwym aż dopiero blisko stacji w Czadcy, 
gdzie poziomy obu torów się zrównywały. Głębokim, ostrym końcem nowa gra-
nica musiała więc sięgać aż do przedmieścia Czadcy”20. Strona polska zmuszo-
na więc była dokonać korekty swoich pierwotnych planów delimitacyjnych i za-
żądać od Słowaków dodatkowo ok. 1 km linii kolejowej ze Świerczynowca do 
przedmieścia Czadcy – Podzawozu, gdzie schodziła się ona z torami kolei ko-
szycko-bogumińskiej. Do czasu wybudowania tam osobnego rozjazdu Polacy 
mogli korzystać z dworca w Czadcy (Čadca), gdzie konieczny był obrót lokomo-
tywy i zmiana kierunku jazdy. W czasie postoju w Czadcy pasażerowie nie mo-
gli opuszczać wagonów. W zamian władze polskie zrezygnowały z większej czę-
ści wsi Czarne i Skalite, a granica przebiegać miała tuż przy linii kolejowej, gdyż 
także szosa pozostała przy Słowacji. Pracom polskiej delegacji towarzyszyły 
protesty miejscowej ludności, a kiedy 24 listopada na Orawie tłum zaatakował 
jej autobus, wojsko polskie jeszcze przed wyznaczonym terminem zaczęło zbroj-
nie obsadzać przyznany Polsce obszar, czemu 25 listopada w Czadeckiem towa-
rzyszyła całodzienna wymiana ognia z wojskiem czechosłowackim, zwłaszcza 
przy stacji w Czarnem. Po zmianach granicznych na dworcu w Czadcy przeby-
wali polscy urzędnicy celni, kolejowi, kilku uzbrojonych policjantów, urzędnik 
pocztowy. Na tle poniesionych kosztów politycznych, zyski strony polskiej z opi-
sanych wyżej działań były mizerne. Pierwszy pociąg osobowy z Cieszyna do 
Zwardonia wyruszył na trasę dopiero wiosną 1939 r. Ze względu na przyległość 
torów do granicy, wagony były często obrzucane przez Słowaków kamieniami, 
nie ukończono rozpoczętej w czerwcu 1939 r. budowy szosy z polskiej strony 
torów. W budynku stacyjnym w Czarnem otwarto szkołę21. 25 sierpnia 1939 r. 
niemieccy żołnierze internowali i rozbroili polskich urzędników w Czadcy, a na-
stępnego dnia odstawili ich do granicy. W tym samym czasie grupa dywersyjna 
Abwehry po nocnym marszu z Czadcy próbowała bez powodzenia zająć, zami-
nowany już przez polskich saperów, ważny tunel kolejowy w Mostach (Mosty 
u Jablunkova) na Zaolziu, nie wiedząc, iż Hitler odwołał pierwotny, wyznaczony 
na 26 sierpnia, termin ataku na Polskę. 1 września Polacy tunel wysadzili22. 

Łączenie sieci kolejowej polskiej części Śląska Cieszyńskiego z kolejami pol-
skiej części Górnego Śląska trwało przez cały okres międzywojenny. Niezależnie 
od opcji politycznych i przynależności narodowej, opiniotwórcze środowiska 
śląskie traktowały działania z tym związane jako priorytetowe i niezbędne dla 
integracji obu części autonomicznego województwa. Zaprezentowany wyżej 
rozmach budowy nowych tras na Śląsku Cieszyńskim nie był może imponujący, 

20  M. Gotkiewicz, Delimitacja na odcinku polsko-słowackim w 1938 r. w świetle pamiętnika 
jednego z jej uczestników, „Pamiętnik Cieszyński”, t. 14, 1999, s. 141–142. 
21  Szerzej zob. „Polska Zachodnia” grudzień 1938 r. – sierpień 1939 r.; M. Borák, Starcie 
zbrojne polskiego i czechosłowackiego wojska pod Czacą 25 listopada 1938 roku, [w:] Od Zaolzia 
po Jaworzynę..., s. 69–100; P. Matula, Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Pol’skom v 
rokoch 1938-1939, Krakov 2012, s. 42–53.
22  Szerzej zob.: A. Szefer, Prywatna wojna leutnanta Alberta Herznera czyli niemiecki napad na 
przełęcz jabłonkowską w nicy z 25 na 26 sierpnia 1939 roku, Katowice 1987. 
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ale i tak na tle obserwowanego upadku komunikacji kolejowej w powiecie cie-
szyńskim u progu XXI w. dokonania okresu międzywojennego w kierunku ra-
towania regionu przed negatywnymi skutkami podziału z 1920 r., a tym samym 
tworzeniu nowych wizji jego ekonomicznego rozwoju zasługują na uwagę, pa-
mięć i szacunek. 
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Krzysztof Nowak – The Problems of the Development of the Cieszyn Silesia Railway 
Network and its Integration with the Upper Silesian Part of Silesia Province (1922-1939)

The division of Cieszyn Silesia between Poland and Czechoslovakia in July 1920 left only the 
single track Cieszyn – Bielsko line in Poland, which did not help in quick integration of both parts 
of the province. Its development became one of the economic priorities of Cieszyn local autho-
rities and political leaders who lobbied for this in Katowice regardless of their party membership. 
Thanks to this the Chybie-Skoczów line was opened in 1927, between 1928-1929 Ustroń-Ustroń 
Polana – Wisła and in 1933 Wisła-Wisła Głębce. (the plan to extend it to Milowka or Zwardon 
in Krakow Province was not implemented). In 1934  Cieszyn – Zebrzydowice line was opened. 
Connecting the former Austrian and German parts of the Province via railway lasted throughout 
the inter-war period, as since the end of 1938 arose the problems with integrating the railway 
network of the Zaolzie region and Cadca in Slovakia. Still, the construction of the above-mentioned 
railway links helped the economical development of the Cieszyn Poviat, which did not have any 
major industrial centres. The lines  promoted tourism, thanks to which Wisła became one of the 
most popular resorts of the Second Republic, next to Krynica, Zakopane, Spała, Jurata, Druskien-
ninki or Truskawiec. The  120 metre long railway bridge in Wisła from 1933 is the monument of 
those days.

Słowa kluczowe: Śląsk Cieszyński; kolej; okres międzywojenny; integracja
Key words: Cieszyn Silesia, railways, inter-war period, integration
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Instytut Architektury Krajobrazu)

Dworce kolejowe 
magistrali węglowej – projekty 

konkursowe i realizacje
	 	 	 	 Dziś,	gdy	Polska	odzyskała	swoją	niepodległość	 
	 	 	 	 i	posiada	dostęp	do	morza,	kolej	Śląsk-Gdynia	 
	 	 	 	 buduje	się	już	w	pierwszem	dziesięcioleciu 
	 	 	 	 istnienia	Wolnej	Polski1

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., a wliczając czas walk 
o ustalenie ostatecznych granic na wschodzie i południu kraju – w 1922 r., Mi-
nisterstwo Kolei2 stanęło przed bardzo poważnym wyzwaniem scalenia teryto-
rium Polski siecią dróg żelaznych. Zaledwie przez sześć lat pomiędzy 1928 
a 1934 r. wybudowano 1000 km szlaków kolejowych, co wiązało się z koniecz-
nością wzniesienia na nowo powstałych odcinkach licznych obiektów budowla-
nych – dworców, wież ciśnień, budek dróżniczych i innych budynków technicz-
nych, nie mówiąc o obiektach inżynieryjnych, takich jak mosty kolejowe. 
Równolegle trzeba było podjąć zadanie odbudowy dworców zniszczonych dzia-
łaniami wojennymi3. Już w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodle-
głości powstało ok. 600 budynków dworcowych, w tym 119 nowo wzniesionych 

1  Budowa	kolei	państwowej	Śląsk	–	Gdynia, Bydgoszcz 1930, s. 24. 
2  Od 1919 do 1924 r. Ministerstwo Kolei Żelaznych, w latach 1924–1926 Ministerstwo Kolei, 
od 1926 r. do końca istnienia II RP Ministerstwo Komunikacji.
3  Dworce, jako obiekty strategiczne, były działaniami wojennymi szczególnie mocno dotknięte.
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i 474 odbudowanych4. Natomiast do końca okresu budżetowego 1931-1932 
odbudowano prawie pięćset dworców i ponad 1,5 tys. budynków mieszkalnych 
i administracyjnych (tabela 1)5. 

Tab. 1. Stan odbudowanych obiektów kolejowych 1932 r. 6

Rodzaj 
budynków

Dworce Magazyny
Wieże ci

śnień i sta
cje wodne

Domy 
mieszkalne 

i administracji

Parowo
zownie 

i warsztaty

zniszczonych 
podczas woj-

ny (sztuk)
574 506 489 2189 78

odbudowano 499 377 401 1632 64

Mimo tak znaczącej liczby wznoszonych budynków kolejowych projektowa-
ło je dość „hermetyczne” środowisko. Polskie Koleje Państwowe (PKP) zatrud-
niały w ramach poszczególnych dyrekcji własnych architektów, bądź, zdecydo-
wanie częściej, inżynierów budowlanych, rzadko korzystając z usług twórców 
niezależnych. Nie uszło to uwadze środowiska architektonicznego. W 1934 r. 
na łamach „Architektury i Budownictwa” pisano: „architektura	kolejowa”,	jako	
mająca	charakter	odrębny,	zwraca	uwagę	specjalną.	Niestety	jest	ona	jakby	za-
konspirowana.	Mało	się	o	niej	wie,	mało	pisze,	a	czy	się	myśli?	[...]	czy	jest	na-
leżyte	zrozumienie	roli	architekta	w	budownictwie	kolejowem?	[...].	Architektów,	
pracujących	w	przedsiębiorstwie	PKP,	a	więc	na	obszarze	całej	Rzeczypospolitej,	
jest	zaledwie	kilkunastu	na	160.000	pracowników	stałych,	a	około	1100	inży-
nierów	komunikacji.	Na	9	dyrekcyj	tylko	w	jednej	na	czele	działu	budynków	stoi	
architekt7. Tak naprawdę jedynie dyrekcja warszawska mogła poszczycić się 
własną pracownią architektoniczną, w której kierownicze stanowisko piastował 
architekt Romuald Miller (1882–1945). Zawodowym architektom powierzała 
projekty kolejowych budynków także dyrekcja wileńska. Był wśród nich wsła-
wiony wieloma inwestycjami publicznymi miasta Giedymina i jego okolic Tade-
usz Maria Rostworowski (1860–1928). Pracował dla niej również, bardzo 

4  Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928, Warszawa 1929, s. 62, 161.
5  Jeszcze z końcem 1928 r. Ministerstwo Komunikacji szacowało koszt pozostałej, niezreali-
zowanej dotychczas odbudowy na około 129 mln zł, w tym odbudowa dworców miała pochło-
nąć 20 mln zł, budynki mieszkalne i administracyjne 25 mln zł, a największe wydatki związane 
być miały z odbudową mostów (65 mln zł). J. Mrozowski,	Budżet	nadzwyczajny	Kolei	Państwo-
wych.	Odczyt	wygłoszony	na	VIII	Zjeździe	Polskich	Inżynierów	Kolejowych	w	Katowicach	w	paź-
dzierniku	1928	r., „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 1, s. 2. Do odbudowy pozostało w tym czasie: 
100 dworców, 137 magazynów, 102 stacje wodne i wieże ciśnień, 14 parowozowni i warsztatów, 
603 domy mieszkalne i administracyjne. Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 62.
6  Dane na podstawie rocznika statystycznego za: Varia	na	temat	budownictwa	kolejowego,	„Ar-
chitektura i Budownictwo” 1934, nr 1, s. 32; patrz także: Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., 
s. 60.
7  Stanowisko	zaś	naczelnika	wydziału	budynków	w	Ministerstwie	Komunikacji	[...]	było	obsa-
dzone	do	niedawna	przez	inż.	komunikacji	(!),	a	przecież	wydz.	bud.	M.	K.	jest	jedynym	wydzia-
łem	 na	 kolei,	 zajmującym	 się	 architekturą,	 a	w	szczególności	 opiniowaniem,	 i	zatwierdzaniem	
projektów	objektów	kolejowych.	Varia	na	temat	budownictwa	kolejowego..., s. 32.
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uzdolniony, przedwcześnie zmarły architekt Hipolit Hryncewicz (1876–1933)8. 
Wśród projektantów dworców okręgu wileńskiego kolei państwowych wymie-
nia się też kierownika działu budowlanego inżyniera Henryka Genello (1872–
1948)9, który również, zgodnie z ustaleniami Zbigniewa Tucholskiego ukończył 
studia architektoniczne. W dyrekcji radomskiej przez pewien czas między 1924 
a 1927 r. służył architekt Jerzy Müller (1889–1963), znany przede wszystkim 
z inwestycji gdyńskich i ze sprawowanej funkcji zastępcy naczelnego inżyniera 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 

Przy inwestycjach obiektów kolejowych nieczęsto też posługiwano się tak 
powszechną drogą wymiany myśli projektowej, jaką stanowią konkursy archi-
tektoniczne. W związku z czym, związany z tematem dworców „dyskurs archi-
tektoniczny” nie nabrał nigdy takiego rozmachu jak w przypadku innych inwe-
stycji celu publicznego. A przecież nawet sami architekci podkreślali, że konkurs	
architektoniczny	 jest	 dowcipnym	 sposobem	 zamówienia	 projektu	 lub	 szkicu	
u	większej	ilości	architektów.	Ogłaszający	konkurs	otrzymuje	do	wyboru	kilka-
naście	lub	kilkadziesiąt	projektów	za	sumę	nagród	i	zakupów	kilkakrotnie	niż-
szą,	niż	wyniosłoby	honorarium	za	jeden	zamówiony	u	architekta	projekt.	Co	
więcej,	ogłaszający	konkurs	nie	gwarantuje	laureatowi	w	zamian	[…]	że	projekt	
jego	jako	najlepszy,	będzie	wykonany,	natomiast	wszystkim	laureatom	grozi	wy-
zyskanie	ich	najlepszych	pomysłów	przez	kogoś	trzeciego10. 

Z całego okresu dwudziestolecia międzywojennego znamy trzy głośne, cie-
szące się dużym zainteresowaniem zawodowców, przypadki rozpisania konkur-
su architektonicznego na projekt budynków dworcowych. Pierwszy związany 
jest z przedmiotową, największą inwestycją kolejową okresu międzywojennego 
– budową magistrali węglowej, pozostałe dwa – z odkładaną od czasów zaborów 
budową węzłowego dworca stołecznego miasta Warszawy11. 

Pierwsze wspomniane przedsięwzięcie – magistrala węglowa, łącząca Śląsk 
z jedynym polskim portem w Gdyni, pozwalająca na dostarczenie wydobywa-
nych na Śląsku surowców na zagraniczne rynki zbytu, była inwestycją kluczową 

8  Na łamach „Inżyniera Kolejowego” (1934, nr 1, s. 30), we wspomnieniu pośmiertnym zapisa-
no, iż zmarły nagle członek Związku Polskich Inżynierów Kolejowych – inżynier architekt Hipolit 
Hryncewicz, który w listopadzie 1921 r. rozpoczął pracę w Wydziale Drogowym wileńskiej Dy-
rekcji Kolei Państwowych pozostawił po sobie ślad w postaci szeregu budowli, w tym wielu wy-
konanych według jego projektów w stylu polskiego Barocco dworców, m. in. na stacjach: Brześć, 
Stołbce [Stołpce – A.T.], Pińsk i innych. 
9  Szerzej: Z. Tucholski, Inżynier	Henryk	Genello	(1872–1948).	Szkic	do	portretu	zapomnianego	
architekta	kolejowego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, nr 1, s. 65–87.
10  Kronika, „Architekt” 1925, nr 1, s. 41–42.
11  J. Wołkanowski, Projekt	Dworca	Głównego	w	Warszawie,	„Inżynier Kolejowy” 1931, nr 3, 
s. 73, 75. Konkurs ten wygrał projekt neoklasycznego budynku z dwoma pawilonami boczny-
mi, autorstwa Juliusza Nagórskiego (1887–1944). L. Piskowski, Dworzec	Główny	w	Warszawie, 
„Spotkania z Zabytkami” 2009, nr 12, s. 40–41. Jednakże, [jak stwierdza J. Wołkanowski – A.T.] 
chociaż	konkurs	dał	w	wyniku	szereg	ciekawych	rozwiązań, [...] żaden	z	[...] projektów	nie	nada-
wał	się	do	wykonania	bez	wprowadzenia	do	niego	zasadniczych	zmian. J. Wołkanowski, Projekt	
Dworca	Głównego..., s. 75. Pierwsza nagroda w kolejnym konkursie poświęconym temu samemu 
przedsięwzięciu przypadła w udziale Czesławowi Przybylskiemu (1880–1936). Szerzej: A. Tej-
szerska, Symbole	narodowe	w	architektonicznym	wystroju	obiektów	kolejowych	II	Rzeczypospolitej, 
[w:] Państwo	wobec	kolei	żelaznych	w	Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 157–159.
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dla gospodarki II Rzeczypospolitej – zwłaszcza w okresie „wojny celnej” z Niem-
cami12, gdy, szczęśliwym dla Polski zbiegiem okoliczności, strajk angielskich 
górników (1925–1926) otworzył Polsce możliwość wkroczenia na rynki krajów 
bałtyckich w roli jednego z czołowych eksporterów węgla kamiennego. W	końcu	
1925	roku,	wskutek	strejku	górników	w	kopalniach	węgla	w	Anglji,	wydatnie	
wzmaga	się	wywóz	węgla	przez	porty	bałtyckie.	Dla	kolei	polskich	zjawia	się	
nowe	zadanie,	do	którego	koleje	nie	były	przygotowane13. Nowy	port	w	Gdyni	
w	1925	r.	był	o	tyle	urządzony	że	już	w	sierpniu	tego	roku	wyszły	z	portu	pierw-
sze	statki	z	węglem14.	Stacja	w	Gdyni	była	dopiero	zaczęta,	wzmożony	eksport	
węgla	przyspieszył	jej	budowę15. Już od momentu przyłączenia Śląska do Polski 
Ministerstwo Komunikacji zdawało sobie sprawę z konieczności budowy no-
wych połączeń umożliwiających wywóz węgla16. Czyniono to początkowo mały-
mi krokami, na różnych odcinkach. W połowie lat dwudziestych wspomniane 
zewnętrzne uwarunkowania gospodarcze uczyniły priorytetowym bezpośrednie 
połączenie z portami17. W tym czasie transport węgla ze Śląska odbywał się 
okrężną drogą przez Częstochowę, Koluszki, Skierniewice, Kutno, Toruń, Byd-
goszcz, Tczew, bądź wiodącym przez Niemcy tzw. korytarzem kluczborskim (Lu-
bliniec – Ciasna, Olesno Śląskie, Kluczbork, Łęka Opatowska – Kostów), a na-
stępnie przez Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz, 
Tczew. Rozwiązanie takie nastręczało wiele trudności i nie było korzystne ekono-
micznie18. Doskonalenie i upraszczanie połączenia Górnego Śląska z morzem 
następowało sukcesywnie. Już w 1921 r. dzięki nowo wybudowanej linii Gdynia 
– Kokoszki19 wyeliminowano konieczność przejazdu przez obszar Wolnego 

12  Postanowienia Traktatu Wersalskiego nakładały na Niemcy obowiązek importu węgla z pol-
skich kopalni w wysokości 6 mln t rocznie, co stanowiło 25% wydobycia. Klauzula ta wygasła 
z dniem 10 stycznia 1925 r. M. Moczulski, A. Paszke, Józef	Nowkuński	budowniczy	linii	kolejo-
wych, Katowice 2015, s. 47.
13  ¾ węgla eksportowego przechodziło przez port w Gdańsku, który także nie był do takiej 
ilości przystosowany. Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 150.
14  Z późniejszych relacji dowiadujemy się, że Gdynia w czasie strajku angielskiego wysyłała 
100 tys. t węgla miesięcznie. R. Szajer, Zamierzenia	kolejowe	w	Gdyni	w	związku	z	budową	portu	
i	rozwojem	miasta, „Inżynier Kolejowy” 1928, nr 3, s. 78.
15  Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 150.
16  20-lecie	komunikacji	w	Polsce	Odrodzonej, Kraków 1939,, s. 57.
17  Szerzej na temat rozwoju kolejowych dróg eksportowych węgla: 20-lecie	 komunikacji…, 
s. 124–131.
18  Droższa	o	4,5	franka	złotego	na	tonie	taryfa	niemiecka	za	przewóz	węgla	z	G[órnego] Ślą-
ska do Poznańskiego i na pomorze drogą najkrótszą przez niemiecki Górny Śląsk spowodowała 
kierowanie węgla dalszą lecz tańszą drogą wyłącznie polskiemi linjami przez Sosnowiec – 
Koluszki. 20-lecie	 komunikacji..., s. 126–127; patrz także: M. Widernik, Magistrala	węglowa	
Śląsk	–	Gdynia	i	jej	znaczenie	w	okresie	międzywojennym, „Zapiski Historyczne” 1984, nr 2, s. 35.
19  Po	ustaleniu	granic	zachodnich	Państwa	Polskiego	wolnego	miasta	Gdańska	—	linja	kolejowa,	
idąca	z	Gdyni	na	Redę	i	Wejherowo,	z	odnogą	na	północ	do	Pucka	została	odcięta	od	reszty	kolei	
polskich	i,	kiedy	postanowiono	budować	port	w	Gdyni,	powzięto	myśl	połączenia	Gdyni	zapomocą	
nowej	linji	kolejowej,	położonej	na	terytorjum	polskiem	z	jedną	z	najbliżej	położonych	stacji	po-
morskich	kolei.	Za	taki	punkt	obrano	st.	Kokoszki	linji	kolejowej	Kartuzy	–	Gdańsk. J. Stecewicz, 
Budowa	linji	Kutno	–	Strzałków	i	Kokoszki	–	Gdynia, „Przegląd Techniczny 1922, nr 26, s. 191. 
Sejm Rzeczyposoplitej Polskiej przyjął uchwałę o budowie linii 18 lutego 1921 r. Trasa (23,2 km) 
została oddana do eksploatacji Dyrekcji Gdańskiej 10 listopada 1921 r. Tamże, s. 193. Patrz tak-
że: Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 15.
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Il. 1. Mapa linii Kalety – Podzamcze. Źródło: Budowa koleji państwowej Kalety – Podzamcze 
1925–1926, Bydgoszcz 1926 r.
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Il. 2. Dworzec na stacji średniej linii Kalety – Podzamcze, elewacja od strony dzie-
dzińca, rzuty parteru i piętra. Źródło: Budowa koleji państwowej...
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Miasta Gdańska, w 1924 r.20 linia Makoszowy – Mizerów, pozwoliła na ominię-
cie leżącego po niemieckiej stronie węzła kolejowego w Gliwicach21, a w 1925 r. 
ominięto położony także za zachodnią granicą Bytom, tworząc między Katowi-
cami i Tarnowskimi Górami linię Chorzów Stary – Brzeziny Śląskie – Radzion-
ków22, czyli połączenie Chorzowa ze stacją Szarlej z odgałęzieniem do istnieją-
cej linii23. Ważnym etapem, a zgodnie ze słowami wicewojewody łódzkiego 
Jana Ossolińskiego dziełem	pomnikowem	na	drodze	stałego	postępu	Rzeczypo-
spolitej24, była zainicjowana m.in. przez ministra Kazimierza Bartla (1882–1941) 
budowa linii Kalety – Podzamcze (później Podzamcze Wieruszów), liczącej 

20  B. Dobrzycki, Koleje	 byłego	 zaboru	 pruskiego	 i	ich	 rozwój, Kolejnictwo	Górnośląskie	 pod	
Zarządem	Polski	od	18	czerwca	1922	r. „Inżynier Kolejowy” 1928, nr 11, s. 357; T. Strzetelski, 
Polskie	Koleje	Państwowe, [w:] Dziesięciolecie	Polski	Odrodzonej.	Księga	pamiątkowa	1918–1928, 
Kraków – Warszawa 1928, s. 431, s. 429 (tabela), wskazują na rok 1923. J. Mrozowski, w cy-
towanym artykule	Budżet	nadzwyczajny	Kolei	Państwowych..., s. 7 jako rok otwarcia połączenia 
podaje 1924. Podobne datowanie przedstawia publikacja 20-lecie	komunikacji..., s. 157. Fak-
tycznie jednak, Dawid Keller ustalił, że otwarcie miało miejsce 1 czerwca 1924 r. (odbiór linii 
20 maja 1924 r.) ze sporymi opóźnieniami względem pierwotnych planów. D. Keller, Budowa	linii	
kolejowych	tzw.	obejściowych	na	Górnym	Śląsku	–	od	działalności	Adama	de	Virion	(1921–1922)	
do	1925	roku, [w:] Mkną	po	szynach…	Z	dziejów	transportu	i	komunikacji	na	ziemiach	polskich	
na	przestrzeni	wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 210.
21  A. Frużyński, Magistrala	węglowa	Śląsk	–	Gdynia.	Okno	na	świat	górnośląskiego	przemysłu, 
[w:] Sukcesy	i	porażki	kolei	w	Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2015, s. 169.
22  Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 18.
23  B. Dobrzycki, Koleje	byłego	zaboru	pruskiego	i	ich	rozwój..., s. 357.
24  Otwarcie	nowej	linji	kolejowej	Kalety	–	Podzamcze, „Gazeta Robotnicza” 1926, nr 229, s. 1.

Il. 3. Dworzec na stacji Herby Nowe od strony dziedzińca (przed otynkowaniem). Źródło: Budo-
wa koleji państwowej...
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ok. 114 km, łączącej Górny Śląsk z Wielkopolską i pozwalającej na ominięcie 
korytarza kluczborskiego torami leżącymi po polskiej stronie granicy. Od same-
go początku inwestycję traktowano jako początkowy etap dalekosiężnych pla-
nów większego przedsięwzięcia. Nowa	kolej	może	stanowić	ogniwo	najprostszej	
kolei	tranzytowej	z	Zagłębia	do	naszych	portów	nad	Bałtykiem	przez	Inowro-
cław – donosi wstęp do publikacji dokumentującej budowę linii Kalety – Po-
dzamcze25. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwestycji powierzono inży-
nierowi Józefowi Nowkuńskiemu (1868–1952)26, powołanemu na stanowisko 
Kierownika Naczelnego budowy. Budowę linii rozpoczęto w sierpniu 1925 r.27, 
a zakończono w lutym 1927 r.28 Tymczasowy ruch towarowy otwarto już 6 li-
stopada 1926 r.29, po ukończeniu konstrukcji inżynierskich i jednej linii to-
rów30, a ruch osobowy 1 kwietnia 1927 r. Od stycznia 1927 r. linią tą przejeż-
dżało kilkanaście par pociągów towarowych dziennie, a od maja otwarto 
całkowity ruch towarowy i osobowy31, włącznie z pociągami pospiesznymi. Co 
godne zauważenia, jak podkreślali kierownicy inwestycji, wszystkie prace wy-
konały polskie firmy budowlane, przy pomocy miejscowych robotników, z mate-
riałów krajowych32. Na linii oddano do użytku osiem nowych stacji i jedną mi-
jankę (il.1).

25  Budowa	kolei	państwowej	Kalety	–	Podzamcze	1925–1926, Bydgoszcz 1926, s. 1. Publikacja 
stanowi wielkoformatowy album dostępny w zbiorach warszawskiej Stacji Muzeum.
26  Józef Nowkuński – wybitny absolwent Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu 
(nazwisko inżyniera umieszczono w auli Instytutu wśród innych studentów kończących naukę 
z pierwszą lokatą). Doświadczenia zawodowe nabywał m.in. podczas budowy kolei Moskiewsko-
-Widawsko-Rybińskiej. Szerzej: M. Moczulski, A. Paszke, Józef	Nowkuński	budowniczy	linii	ko-
lejowych..., s. 25.
27  29 lipca 1925 r. wydano podpisane przez Władysława Grabskiego Rozporządzenie	Rady	
Ministrów	o	wywłaszczeniu	nieruchomości	na	rzecz	Skarbu	Państwa	do	budowy	kolei	państwowej	
Kalety	–	Herby	–	Wieluń	–	Podzamcze. DzU RP 1925, nr 83, poz. 571.
28  Linię oddano z niedoróbkami oszacowanymi na 5% sumy kosztorysowej. Całkowity koszt 
budowy wyniósł 17 mln zł. Budowa	koleji	państwowej…, s. 1.
29  Tamże, s. 1. „Gazeta Robotnicza” z października 1926 r. publikuje opis uroczystości połącze-
nia torów już w dniu 5 października 1926 r. Otwarcie	nowej	linji	kolejowej	Kalety	–	Podzamcze..., 
s. 1. 22 grudnia 1926 r. wydano już rozporządzenie określające zasady i opłaty związane z prze-
wozem towarów nieukończoną w pełni linią. Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane 
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
o tymczasowym przewozie towarów, należących do osób prywatnych, będącą w budowie linją 
normalnotorową kolei państwowej Kalety-Podzamcze. DzU RP 1926, nr 129, poz. 777.
30  Od początku budowy uwzględniono możliwość poszerzenia inwestycji o drugi tor. Na tę 
ewentualność przygotowano od razu wykopy, przyczółki, filary mostowe i większe przepusty. 
Budowa	koleji	 państwowej	Kalety	 –	 Podzamcze	1925–1926..., s. 1. „Czasopismo Techniczne” 
z 1930 r., za ostatnim numerem „Inżyniera Kolejowego” z 1929 r. (nr 12), donosi o wykonaniu 
planu rozbudowy linii:	Drugi	 tor	na	odcinku	Kalety-Herby	Nowe	na	Śląsku	Górnym,	21,5	km	
długi,	został	wykończony	i	oddany	do	użytku	publicznego.	Odcinek	Kalety-Herby	Nowe,	wybudo-
wany	przed	kilku	laty	dla	obejścia	niemieckiego	węzła	Kluczborka	i	uzyskania	bezpośredniego	po-
łączenia	Górnego	Śląska	z	Poznańskiem,	jest	początkowym	odcinkiem	linji	Kalety	–	Podzamcze.	
Stanowi	on	równie	ważne	początkowe	ogniwo	magistrali	węglowej	Górny	Śląsk	–	Gdynia.	Drugi	
tor	na	odcinku	Kalety	–	Herby	Nowe, rubryka: Drogi	żelazne, „Czasopismo Techniczne” 1930, 
nr 9, s. 173–174.
31  Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 130.
32  Budowa	koleji	państwowej..., s. 1.
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Murowane, tynkowane, kryte dachówką dworce zbudowano według projek-
tów powtarzalnych33, nazwanych później typem Kalety – Podzamcze, z podzia-
łem na stacje średnie i małe. Stacje średnie: Krzepice i Herby Nowe otrzymały 
dworce piętrowe z mieszkaniami dla pracowników o powierzchni użytkowej 
(dworca i mieszkań) 619,23 m2. Na piętrze ulokowano pracownicze mieszka-
nia, cały parter przeznaczono dla funkcji obsługi dworca (il. 2). Jedenastoosio-
wa stosunkowo prosta elewacja od strony torów wzbogacona została arkadową 
niszą zdobiącą wejście i nieznacznym ryzalitem środkowym utworzonym jedy-
nie poprzez zwiększenie grubości zewnętrznej ściany. Zdecydowanie bardziej 
dekoracyjną i mocniej rozczłonkowaną fasadę zastosowano od strony dziedziń-
ca, gdzie dwa trójosiowe skrzydła boczne łączy parterowy segment kryjący halę 
dworca. Środkową oś podkreślono schodami i dekoracyjnym szczytem z esow-
nicami. Wysoki dach przebijają łukowe otwory okienne (il. 3, 4). Projekt dworca 
wykonał architekt Stanisław Gałęzowski (1903–1945), syn Józefa (1877–1963) 
– profesora i rektora krakowskiej ASP, cenionego architekta, redaktora, wydanej 
staraniem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy, publikacji Odbudowa	polskiego	
miasteczka z 1916 r., zamieszczającej liczne projekty wzorcowe, mające służyć 
odbudowie kraju w nurcie rodzimym. Nie dziwi więc fakt, iż wkraczający na 
projektowy poligon dwudziestokilkuletni wówczas syn Józefa wprowadził 
w swym projekcie formy czerpiące z tradycji, nawiązujące do stylu narodowego. 

33  Projekty powtarzalne stanowią charakterystyczny rys architektury kolejowej od początku jej 
istnienia. Dotyczy to w szczególności ziem byłego zaboru rosyjskiego.

Il. 4. Dworzec na stacji Krzepice od strony torów (przed otynkowaniem). Źródło: Budowa koleji 
państwowej...
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Il. 5. Dworzec na stacji małej linii Kalety – Podzamcze, elewacja od strony dziedzińca, rzut par-
teru. Źródło: Budowa koleji państwowej...
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W latach późniejszych Stanisław, uczestnik powstania warszawskiego, znany 
będzie przede wszystkim z projektu monumentalnego gmachu Banku Gospo-
darstwa Krajowego w Wilnie (1937–1938), opracowanego wspólnie z Jerzym 
Pańkowskim (ok. 1893–1975), oraz z historyzująco-modernistycznych brył ko-
ściołów Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach i św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu34. Poza Stanisławem Gałęzowskim – 
jako architektem, projekt dworca na stacji średniej sygnowali także J. Nowkuń-
ski oraz jego zastępca starszy inżynier J. Pluszcz i K[azimierz] S[tefan] Brandt35 
(1895-1982), inżynier dróg i mostów. Cały wyżej wymieniony zespół sygnował 
także wszystkie pozostałe obiekty architektoniczne linii Kalety – Podzamcze36.

Na pięciu stacjach małych omawianej linii, w miejscowościach: Boronów, 
Panki, Janinów, Pontnów (obecnie Pątnów Wieluński) i Czastary, zbudowano 
dworce parterowe z piętrową częścią mieszkalną, których powierzchnia wyno-
siła 215,47 m2 (il. 5). Stosunkowo prosta, nosząca ślady oszczędności, powta-
rzalna bryła dworca składała się z dwukondygnacyjnego, budowanego na planie 
zbliżonym do kwadratu bloku mieszkalnego, zwieńczonego dachem koperto-
wym i parterowej części obsługi przekrytej trójspadowym dachem, którego po-
łać przechodziła miękką linią w wydłużony okap, stanowiący rodzaj peronowej 
wiaty. Duże trójdzielne otwory okienne, zaczerpnięte są już z typowej palety 
architektury modernistycznej. Jednakże cała bryła z wysokim dachem osadzo-
na jest jeszcze w formach tradycyjnych (il. 6, 7). 

Dworzec na stacji Wieluń (później Wieluń Dąbrowa) w	przewidywaniu	bu-
dowy	linii	Wieluń	–	Piotrków	i	Wieluń	–	Inowrocław,	zbudowano	według	planu	
indywidualnego37, jako obiekt tymczasowy38 o konstrukcji fachwerkowej, kryty 
dachówką, o powierzchni użytkowej 579,64 m2. (il. 8, 9)

Poza budynkiem dworca na stacji Wieluń wzniesiono dwa domy mieszkalne 
dla czterech rodzin pracowników stacji o powierzchni 262,27 m2 każdy39. Były 
to dwukondygnacyjne budynki, z niewielkim centralnym ryzalitem, kryte wie-
lospadowym wysokim dachem z dekoracyjnym szczytem facjatki od strony po-
dwórza i łukowymi oknami mansardowymi w pozostałych połaciach (il. 10).

Bardzo mocno zakorzenioną w tradycji, niemalże malowniczą, formę nada-
no obiektom technicznym: przekrytym dachami ze zwyżką i głęboko wysuniętą 

34  Oba projekty wykonane były wspólnie z arch. Władysławem Pieńkowskim (1907–1991).
35  Wychowanek Instytutu Komunikacji w Petersburgu. Patrz: J. J. Doroczne	święto	b.	Wycho-
wańców	 Instytutu	 Inżynierów	 Komunikacji	 w	Petersburgu, „Inżynier Kolejowy” 1925, nr 12, 
s. 300.
36  Pod projektami budynków pomocniczych i gospodarczych, takich jak domy zawiadowcy i to-
rowego, chlew czy szalet, podpisani są tylko inżynierowie z wyłączeniem architekta Stanisława 
Gałęzowskiego. Stosunkowo proste, oparte na nierozczłonkowanej prostopadłościennej bryle, 
budynki pomocnicze powtarzały motyw wysokiego dachu wzbogaconego półokrągłymi mansar-
dowymi oknami.
37  Budowa	koleji	państwowej..., s. 1.
38  W związku ze zmianą planu przebiegu docelowej magistrali węglowej, stacja Wieluń nie 
zyskała przewidywanego znaczenia. Budynek tymczasowego dworca przetrwał w swej formie do 
naszych czasów, choć w ostatnich latach przesłał pełnić pierwotną funkcję.
39  Wszystkie dane dotyczące budynków stacyjnych na podstawie: Budowa	koleji	państwowej, 
s. 1.
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Il. 7. Dworzec na stacji Panki od strony dziedzińca (przed otynkowaniem). Źródło: Budowa koleji 
państwowej...

Il. 6. Dworzec na stacji Panki od strony torów (przed otynkowaniem). Źródło: Budowa koleji 
państwowej...



Dworce kolejowe magistrali węglowej... 219

Il. 9. Dworzec na stacji Wieluń od strony torów. Źródło: Budowa koleji państwowej...

Il. 8. Dworzec na stacji Wieluń, elewacje. Źródło: Budowa koleji państwowej...
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Il. 10. Wieluń, budynek dla czterech rodzin, elewacja i rzuty kon-
dygnacji. Źródło: Budowa koleji państwowej...
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linią okapu stacjom pomp oraz oszkarpowanym budynkom stawidłowym (na-
stawniom). Typowym rozwiązaniem w architekturze kolejowej omawianego 
czasu są dekoracyjne, historyzujące kształty, wznoszonych w nowoczesnej żel-
betowej konstrukcji, wież ciśnień z hełmowo-iglicowym zwieńczeniem (il. 11, 
12). Pomocnicze budynki stacyjne, takie jak magazyny, wiaty magazynowe, 
rampy i ładownie, wykonano według wspólnego projektu powtarzalnego. Za-
równo dworce (poza tymczasowym wieluńskim), jak i budynki mieszkaniowe, 
domki zawiadowców i torowych murowane były z cegły, tynkowane i kryte da-
chówką. Budynki stacyjne w Herbach Nowych, Krzepicach i Wieluniu – czyli na 
stacjach średnich – zostały skanalizowane i wyposażone w wodociągi40.

Pociągi kursujące oddaną z końcem 1926 r. linią, wiozące „czarne złoto” do 
portów podążały dalej przez Kępno, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Wrześnię, 
Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz i Tczew.

Docelowa linia mająca połączyć Śląsk z morzem możliwie najprostszą drogą 
północ – południe, wykorzystywała jedynie fragmentarycznie południowy odci-
nek linii Kalety – Podzamcze, do stacji Herby Nowe41. Liczyła w sumie od stacji 
Katowice do stacji Gdynia 551 km, z czego jedynie na odcinku 94 km wykorzy-
stano istniejące tory42. Całkowicie nową linię zbudowano na odcinku 457 km, 
na którym zaplanowano powstanie 33 małych stacji43. Linia przygotowywana 
była zarówno dla ruchu tranzytowego, jak i miejscowego, pasażerskiego i towa-
rowego. W ramach inwestycji połączono Herby Nowe z Inowrocławiem, i dalej 
– wykorzystując istniejący odcinek Inowrocław – Bydgoszcz oraz przebudowu-
jąc węzeł bydgoski – poprowadzono kolej do Gdyni. Zgodnie z pierwotnymi 
planami połączenie Bydgoszcz – Gdynia miało być oddane w końcu 1929 r.44, 
a trasa Herby – Inowrocław w 1930 r.45 Północny odcinek Bydgoszcz – Gdynia, 

40  M. Moczulski, A. Paszke, Józef	Nowkuński	budowniczy	linii	kolejowych..., s. 51.
41  Początkowo przewidywano, że docelowa magistrala węglowa będzie odgałęziać się od linii 
Kalety – Podzamcze w Wieluniu, ale m.in. ze względów strategicznych, postanowiono odsunąć tę 
ważną inwestycję od granicy niemieckiej. W. Przedpełski, Budowa	kolei	węglowej	Śląsk	–	Bałtyk, 
„Przegląd Techniczny” 1933, nr 9, s. 218; patrz także: M. Moczulski, A. Paszke, Józef	Nowkuński	
budowniczy	linii	kolejowych..., s. 53.
42  Były to przede wszystkim: linia łącząca Bydgoszcz z Inowrocławiem i południowe odcinki 
trasy w obrębie Górnego Śląska. Budowa	kolei	państwowej	Śląsk	–	Gdynia..., s. 23.
43  Dane na podstawie: K.S. Brandt, Dworce	na	małych	stacjach	Śląsk	–	Gdynia, „Inżynier Ko-
lejowy” 1931, nr 7, s. 209 oraz W. Przedpełski, Budowa	kolei	węglowej	Śląsk	–	Bałtyk..., s. 220.
44  Jednakże z początkiem 1930 r, donoszono: Obecny	stan	robót	na	linji	Bydgoszcz	–	Gdynia	
przedstawia	się	w	ten	sposób,	że	torowisko	i	mosty	są	już	prawie	zupełnie	ukończone	z	wyjątkiem	
podejścia	do	Gdyni	na	przestrzeni	ostatnich	3	km.	oraz	przebudowywanego	już	istniejącego	od-
cinka	Gołubie	–	Somonino	o	długości	13	km.	Tor	kolejowy	również	został	 już	ułożony	na	całej	
długości	zbudowanej	kolei	z	wyjątkiem	końcowego	odcinka	od	mostu	na	Słupicy	do	Gdyni	o	dłu-
gości	27	km.	i	części	odcinka	od	st.	Lipowa	do	st.	Bąk	o	długości	15	km.	Obecnie	układa	się	tory	
na	tych	odcinkach.	W	roku	bieżącym	zamierzone	jest	wykonanie	oprócz	całkowitego	ukończenia	
podtorza	i	nawierzchni	najniezbędniejszych	robót,	umożliwiających	częściowe	uruchomienie	linji	
wyłącznie	dla	ruchu	tranzytowych	pociągów	węglowych	z	Górnego	Śląska	do	Gdyni,	a	więc	urzą-
dzeń	wodociągowych,	urządzeń	zabezpieczających,	niektórych	dworców,	domów	mieszkalnych	
i	innych	budynków.	Roboty	te	będą	ukończone	przypuszczalnie	w	końcu	przyszłego	roku. Budowa	
linji	węglowej	Bydgoszcz	–	Gdynia, „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 1, s. 34.
45  Zgodnie z raportem z lata 1928 r. w najbliższej przyszłości planowano ukończenie	budowy	
linji	węglowej	do	portów.	Odcinek	tej	linji	od	Bydgoszczy	do	Gdyni	ma	być	ukończony	w	końcu	
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pomimo trudnego pagórkowatego terenu, udało się zrealizować i oddać do użytku 
z rocznym opóźnieniem – do końca 1930 r. Południowy odcinek magistrali, ze 
względu m.in. na trudności finansowe, został podzielony na dwie części. Pierw-
szą – od stacji Herby Nowe do stacji Karsznice (pod Zduńską Wolą) – rozpoczę-
to w połowie 1929 r.46 i oddano równolegle z odcinkiem Bydgoszcz – Gdynia. 
Budowa drugiej, Karsznice – Inowrocław, obarczona była znacznymi opóźnie-
niami związanymi ze światowym kryzysem gospodarczym. Środkowa część ma-
gistrali została oddane do prowizorycznego, jednotorowego użytku, dopiero 
1 marca 1933 r., przy czym nadal prowadzono na niej prace wykończeniowe. 
Budowę drugiego toru ukończono dopiero na rok przed wybuchem II wojny 
światowej. Tak więc uroczyste otwarcie magistrali 8 i 9 listopada 1930 r. wień-
czyło jedynie częściowy sukces wykonania części krańcowych – północnego od-
cinka Bydgoszcz – Gdynia oraz południowego Karsznice – Herby Nowe. Do cza-
su otwarcia odcinka Karsznice – Inowrocław pociągi kierowano okrężną drogą 
przez Łódź, Kutno, Toruń, Bydgoszcz lub Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Jarocin 
i Gniezno47. 

Zanim jednak nowa linia powstała, już na samym początku przystępując	do	
budowy	 bezpośredniego	 połączenia	 Śląska	 z	Gdynią	 przez	 linję	 Bydgoszcz	 –	
Gdynia,	Ministerstwo	Komunikacji	jednocześnie	rozpoczęło	prace	i	przy	rozbu-
dowie	stacji	Gdynia.	Stacja	osobowa	została	przebudowana	odpowiednio	do	ist-
niejących	 potrzeb,	 a	dworzec,	 dając	 europejskie	 rozwiązanie	 pod	 względem	
rozplanowania	i	komunikacji,	łączy	w	swym	układzie	jasność	i	przejrzystość,	ja-
kiej	wymaga	charakter	przyszłego	dworca	portowego,	ze	spokojnym	komfortem	
dworców	kuracyjnych,	harmonizując	zarazem	doskonale	swą	zewnętrzną	archi-
tekturą	z	mozajkowym	pejzażem	morskiego	wybrzeża48. Architekturze tego jedy-
nego w swoim rodzaju, bardzo charakterystycznego, indywidualnego dworca 
projektowanego przez Romualda Millera bieżąca literatura kolejowa i archi-
tektoniczna poświęcała sporo uwagi49. W sprawozdaniu za pierwsze dziesię-
ciolecie kształtowania powojennych polskich linii jest on wymieniony jako je-
den z ciekawszych i wybitniejszych obiektów kolejowych: nowy	 dworzec	
przedstawia	 się	bardzo	okazale,	 rozplanowany	 jest	przejrzyście	 i	odpowiada	
współczesnym	wymaganiom	techniki50. Budowano go z myślą o przyszłym roz-
woju Gdyni, uwzględniono także potrzeby wzmożonego ruchu pasażerskiego 
w okresie letnim. W związku z tym w projekcie przewidziano otwartą halę z ka-
sami biletowymi, połączoną otwartą kolumnową galerią z peronem. Pozostałe 
dwie wysokie hale (ogólna i operacyjna), rozdzielone jedynie dwukolumnowym 

przyszłego	roku,	a	odcinek	Herby	–	Inowrocław	w	1930	r.	Na	tę	budowę	trzeba	w	ciągu	trzech	lat	
300	mil.	zł. Konferencja	prasowa	w	Ministerstwie	Komunikacji, „Inżynier Kolejowy” 1928, nr 8, 
s. 254.
46  Budowa	linji	Herby	–	Inowrocław, „Inżynier Kolejowy” 1930, nr 1, s. 36.
47  Szerzej: M. Widernik, Magistrala	węglowa	Śląsk	–	Gdynia..., s. 31–53.
48  R. Szajer, Zamierzenia	kolejowe	w	Gdyni..., s. 78.
49  Spory materiał ilustracyjny dotyczący dworca przedstawiono w: „Architektura i Budownic-
two” 1928, nr 6, s. 210–212, „Inżynier Kolejowy” 1928, nr 11, s. 371.
50  Polskie	Koleje	Państwowe	1918–1928..., s. 159.
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Il. 11. Wieże ciśnień linii Kalety – Podzamcze (typ radomskiej dyrekcji kolei). Źródło: Budowa 
koleji państwowej...
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Il. 12. Wieża ciśnień na stacji Krzepice. Źródło: Budowa koleji państwowej...
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przepierzeniem, tworzyły monumentalną stylową całość. Zewnętrznie pod	
względem	form	architektonicznych	dworzec	w	Gdyni	stanowi	połączenie	moty-
wów	miejscowych	gdańskich	z	motywami	późnego	polskiego	renesansu	i	grani-
czącego	 z	nim	 baroku51. Malownicza, mocno rozczłonkowana, zakorzeniona 
w rodzimej, tradycyjnej stylistyce bryła dworca stanowi interesującą interpreta-
cję form swojskich, a jednocześnie, zwłaszcza gdy spojrzymy na szczyty dworco-
wej hali, przyjmuje kształty mocno zmodernizowane. Budynek określa zespolone 
w spójną całość bogactwo form przypominające w widoku perspektywicznym 
bardziej zespół urbanistyczny małego miasta niż pojedynczy obiekt. Znajdziemy 
w nim zarówno alkierzowe formy kryte dachami krakowskimi, niskie – niczym 
ścięte od dołu – pozbawione bazy kolumny, jakoby zapożyczone z weneckiego 
pałacu dożów, oszkarpowania, kolumnowe podcienia, nagromadzenie wyso-
kich wielospadowych przekryć – ze zwyżką, z daszkiem okapowym, a nawet 
baniasty hełm wieży zwieńczony iglicą (il. 13). Dworzec oddano do użytkowa-
nia już w 1926 r., a więc przy działającej już linii Gdynia – Kokoszki, ale jeszcze 
przed budową północnego odcinka magistrali. Jak przewidywano: stacja	osobo-
wa,	w	miarę	powstawania	miasta	będzie	posiadała	duże	zadanie	pod	względem	
ruchu	osobowego	dalekiego	i	podmiejskiego	głównie	od	strony	Gdańska.	[...]	O	ile	
istniejący	dworzec	pod	względem	powierzchni	okaże	się	nie	wystarczający,	moż-
liwe	 jest	pobudowanie	drugiego	budynku	od	strony	szosy	Gdańskiej	nawprost	
istniejącego52. Istotnie w 1933 r. w samym porcie gdyńskim powstał drugi, bar-
dzo nowoczesny, modernistyczny dworzec morski o prostej prostopadłościennej 
bryle wymodelowanej wyrazistą wertykalną artykulacją pociętej lizenami fasa-
dy, ponad którą górowały wystające fragmenty nowoczesnej, szklanej, pirami-
dalnie zwieńczonej kopuły. (il. 14) Projekt budynku opracowała spółka „Dyc-
kerhoff & Widmann”53. Oba gdyńskie dworce, choć bardzo różne pod względem 
formy stylistycznej, reprezentują przemyślaną funkcjonalnie, a jednocześnie 
wartościową estetycznie kolejową architekturę. Dworzec R. Millera nie służył 
podróżnym nawet dwudziestu lat. Spalony i zrujnowany podczas wojny, nie do-
czekał się odbudowy54. Niemniej jednak, mimo że R. Miller zaprojektował wiele 
istniejących do dziś, cennych architektonicznie budynków dworcowych, to wła-
śnie ten gdyński uznawany jest za najciekawszy przykład stylu narodowego 
w architekturze kolejowej. Oba dworce nowego miasta portowego wznoszono 
według projektów indywidualnych, ze środków niezależnych od budowy linii 
kolejowej, choć żaden z nich nie powstałby, gdyby nie zaistniały te dwie najwięk-
sze, powiązane ze sobą inwestycje dwudziestolecia – budowa portu i magistrali.

51  Tamże, s. 160.
52  Ogólny koszt przebudowy stacji Gdynia: osobowej, ładunkowej i rozrządowej według przy-
bliżonego kosztorysu miał wynieść 17 812 tys. zł. R. Szajer, Zamierzenia	kolejowe	w	Gdyni..., 
s. 80.
53  Szerzej: M. Sołtysik, Gdynia	miasto	 dwudziestolecia	międzywojennego.	Urbanistyka	 i	ar-
chitektura, Warszawa 1993, s. 192, oraz Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Gdańsku (AWUOZG), Karta	 Ewidencyjna	 Dworca	Morskiego, oprac. Ewa Stieler, kwiecień 
1988.
54  Na jego miejscu powstał zupełnie nowy, nie nawiązujący do swego poprzednika budynek.
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Il. 13. Dworzec Gdynia osobowa. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie

Il. 14. Dworzec morski w Gdyni. Karta pocztowa ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie
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Il. 15. Dworzec typu Bydgoszcz – Gdynia, rzut i elewacja. Źródło: K.S. Brandt, Dworce na małych 
stacjach Śląsk – Gdynia, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 7



228 s. Anna Tejszerska

Pierwszą serię budynków stacyjnych samej magistrali wzniesiono na północ-
nym odcinku Bydgoszcz – Gdynia. Powstałe na nim dworce zaprojektowane 
zostały jako powtarzalne obiekty typowe. Zadanie projektowe powierzono archi-
tektowi B. Tatarczuchowi55. Określały je bardzo szczegółowe wytyczne dotyczą-
ce powierzchni i wzajemnego rozkładu pomieszczeń, co wynikało zarówno ze 
względów funkcjonalnych, jak i oszczędności. Projekt został ukończony w lecie 
1928 r. i, po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Komunikacji, na wiosnę 1929 r. 
rozpoczęto wznoszenie budynków56. W trakcie prac budowlanych zarząd Dy-
rekcji Kolei Państwowych w Gdańsku określił nieco inne, oszczędniejsze etato-
wo, warunki obsługi małych stacji przez jednego pracownika – dyżurnego ru-
chu, co wymusiło konieczność pewnych przekształceń rzutu budynku57. 
Zgodnie z dostosowanym do nowych warunków projektem wzniesiono 11 bu-
dynków dworcowych na stacjach: Stronno, Serock, Błądzim, Zarośle, Szałama-
je, Skorzewo, Wieżyca, Babi Dół, Trudna (od 1933 r. Żukowo Wschodnie), 
Osowa i Kack Wielki. Budynki wzniesiono w ciągu dwu sezonów budowlanych 
w latach 1929 i 193058. Projekt dworca, realizujący skrupulatnie wszystkie za-
łożenia, charakteryzował się dość rozczłonkowaną bryłą i formą przekrycia, sto-
sunkowo wysokimi dachami ze zwyżką (półszczytowymi) i półokrągłymi lukar-
nami. Bryła budynku, podobnie jak w przypadku dworców małych stacji 
zbudowanych na linii Kalety – Podzamcze, składała się z prostego dwukondy-
gnacyjnego, krytego czteropołaciowym dachem ze zwyżką korpusu mieszkalne-
go i parterowej części obsługi z wyraziście wysuniętym ku elewacji segmentem 
stawidłowym (il. 15). Miękka linia wydłużonego okapu stanowiąca erzac pero-
nowej wiaty do złudzenia przypomina rozwiązanie przyjęte na dworcach ma-
łych stacji linii Kalety – Podzamcze. Forma wejścia od strony podjazdu nosiła 
wyraźne znamiona stylu narodowego – dworkowego, chociaż całość znaczyło 
już piętno modernizmu (il. 16, 17, 18). 

Do północnego odcinka magistrali należą też: dworzec na stacji węzłowej 
Bąk oraz Olpuch (obecnie Olpuch Wdzydze). Nie zostały one jednak zrealizowa-
ne według typowego projektu Bydgoszcz – Gdynia, choć też zbudowano je zgod-
nie z projektem powtarzalnym. Wykorzystano tu projekt zastosowany jednocześnie 
na odnodze linii – łączącej Czersk z Bąkiem. Bliźniacze dworce powstały w tym 
rejonie na stacjach w Bąku, Karsinie i Olpuchu (il. 19, 20, 21). Reprezentują 
one stylistykę tradycjonalną o proweniencji klasycystycznej. Rozczłonkowana 
bryła dworców składa się z piętrowego, dwuosiowego korpusu centralnego 
w układzie szczytowym i parterowych części bocznych w układzie kalenicowym, 
55  K.S. Brandt, Dworce	na	małych	stacjach	Śląsk	–	Gdynia..., s. 209. Autorce nie udało się bliżej 
zidentyfikować osoby architekta, ani odszukać projektów innych obiektów jego autorstwa. W tym 
czasie dyrektorem Instytutu Technologicznego we Lwowie był inżynier Stanisław Tatarczuch – od 
1912 r. członek Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie („Czasopismo Techniczne” 1912, nr 
9, s. 130, rubryka: sprawy Towarzystw, s. 129–130. Nie można więc wykluczyć, że, podobnie 
jak w przypadku młodego adepta architektury Stanisława Gałęzowskiego i tu przy zaproszeniu 
do współpracy zaważyły kontakty środowiska techników i inżynierów i ich powiązania rodzinne.
56  K.S. Brandt, Dworce	na	małych	stacjach	Śląsk	–	Gdynia..., s. 210.
57  Tamże.
58  Tamże.
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Il. 16. Linia Bydgoszcz – Gdynia, odcinek Osowa – Babi Dół. Fotografia ze zbiorów Stacji Mu-
zeum w Warszawie: album Budowa odcinka Babi Dół – Osowa linii Bydgoszcz Gdynia 1928–30, 
sygn. arch 2102

Il. 17. Dworzec typu dworca Bydgoszcz – Gdynia (w trakcie budowy). Fotografia ze zbiorów Stacji 
Muzeum w Warszawie: album Budowa odcinka Babi Dół – Osowa...
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Il. 18. Dworzec na stacji Trudna (przed otynkowaniem). Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum 
w Warszawie: album Budowa odcinka Babi Dół – Osowa...

Il. 19. Dworzec na stacji Bąk. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie: album Budowa 
linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia w 1928 roku. sygn. arch 346
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Il. 20. Dworzec na stacji Karsin. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie: album Bu-
dowa linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia...

Il. 21. Dworzec na stacji Olpuch. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum w Warszawie: album 
Budowa linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia...
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spośród których jedna posiada użytkowe poddasze, doświetlone mansardowym 
oknem. Budynek kryją wysokie dachy – nad korpusem dwuspadowy, nad pawi-
lonami bocznymi naczółkowy z daszkiem okapowym u podnóża szczytu. Ściany 
szczytowe korpusu centralnego flankowane są obustronnie lizenami przecięty-
mi w górnej części, nawiązującymi do głowic jońskich, prostymi esownicami. 
Łączy je odpowiadający belkowaniu prosty gzyms. Dworce wzniesiono już 
w 1928 r., a przy stacji Bąk zbudowano jednocześnie budynki mieszkalne dla 
pracowników kolei. Zaprojektowano je w stylistyce tradycjonalnej, rodzimej, 
łączonej już z elementami modernistycznymi (il. 22).

Podczas budowy południowego, dwuczęściowego odcinka magistrali (Herby 
– Inowrocław), obejmującego wzniesienie 22 powtarzalnych budynków stacyj-
nych, skorzystano z drogi konkursowej. Konkurs ogłoszono, jak przypomina 
„Inżynier Kolejowy” z 1931 r.59 – na łamach pięciu czasopism technicznych 
i pięciu dzienników we wrześniu 1928 r. Niemniej jednak, we wrześniowych 
numerach wydawanego w Warszawie czasopisma „Architektura i Budownic-
two”60 i „Inżyniera Kolejowego” widnieją jedynie ogłoszenia dotyczące konkur-
su na projekt szkicowy Dworca Głównego w Warszawie. O konkursie na budy-
nek dworca typowego nie ma także mowy w żadnym z numerów „Przeglądu 

59  Tamże.
60  Ogłoszenia nie ma też w sąsiednich numerach tegoż periodyku. Drugie z najważniejszych 
poświęconych architekturze ówczesnych czasopism – krakowski „Architekt”, miał w tym czasie 
dwuletnią przerwę wydawniczą. Druk wznowiono dopiero w 1929 r.

Il. 22. Dom nadzorcy drogowego na stacji Bąk. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum w Warsza-
wie: album Budowa linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia...
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Technicznego”61. Ogłoszenie zamieszczono natomiast w czasopiśmie „Budow-
niczy”62. Jednym z podstawowych wymagań jakie postawiono projektom była 
oszczędność ekonomiczna, związana w znacznym stopniu z dużą liczbą plano-
wanych budynków63. Niemniej istotne były sprawy rozkładu funkcjonalnego 
pomieszczeń z dokładnie określonym metrażem, a także elastycznej możliwo-
ści przekształceń budynku i zmiany przeznaczenia pomieszczeń na wypadek 
rozwoju stacji. Podkreślano również konieczność zapewnienia odpowiedniej 
widoczności z okien pomieszczenia z aparatami stawidłowymi (urządzeniami 
w nastawni).

Jak wynika z anonsu (il. 23), formalnie był to konkurs na dworce obu odcin-
ków Bydgoszcz – Gdynia i Herby – Inowrocław. Możliwe, że liczono na to, że 
konkursowe projekty okażą się bardziej satysfakcjonujące i planowano ich wy-
korzystanie także na odcinku północnym. Inżynier Kazimierz S. Brandt jako 

61  Sprawdzono wszystkie numery tygodnika, które ukazały się od czerwca do września 1928 r.
62  W 9 numerze tegoż czasopisma czytamy: Konkurs	na	projekt	typowego	dworca	na	małych	
stacjach	kolei	Herby	–	Inowrocław	i	Bydgoszcz	–	Gdynia.	Prace	konkursowe	winne	być	nadesłane	
pod	adresem	Zarządu	Budowy	K.	P.	Herby	–	Inowrocław	i	Bydgoszcz	–	Gdynia	w	Bydgoszczy,	
w	terminie	ostatecznym	dnia	1-go	grudnia	1928	r.	Za	najlepsze	prace	będą	przyznane	3	nagrody:	
pierwsza	w	sumie	3.000	zł.,	druga	2.000	zł.	i	trzecia	1.000	zł.,	przyczem	autorowi	pracy	uznanej	
przez	sąd	konkursowy	za	najlepszą	będzie	powierzone	opracowanie	projektu	kosztorysu	szczegó-
łowego	(ślepego)	i	rysunków	wykonawczych	za	sumę	10.000	zł.	Skład	Sądu	konkursowego	według	
decyzji	M.	K.	Podpisał Dyrektor Zarządu Józef Nowkuński. Konkursy	i	przetargi, „Budowniczy” 
1928, nr 9, s. 9.
63  Zgodnie z wstępnym wyliczeniem na linii Herby Nowe – Inowrocław należało wybudować 
ogółem 45 500 m2 budynków stacyjnych, a na linii Bydgoszcz – Gdynia 34 500 m2, co dawa-
ło w sumie pokaźną liczbę 80 000 m2. Budowa	kolei	państwowej	Śląsk	–	Gdynia..., Bydgoszcz 
1930, s. 37.

Il. 23. Ogłoszenie o konkursie. Konkursy i przetargi, „Budowniczy” 1928, nr 9
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jeden z argumentów przemawiających za rozpisaniem konkursu podaje za-
strzeżenia do projektu Tatarczucha. Przypuszczenie takie wydaje się niebezpod-
stawne. Termin zgłaszania prac konkursowych upływał 1 grudnia 1928 r., a bu-
dowę dworców typu „Bydgoszcz-Gdynia” rozpoczęto dopiero na wiosnę 1929 r., 
co czasowo zbiega się z datą rozstrzygnięcia konkursu, na które czekano sto-
sunkowo długo. Zniecierpliwienie architektów wyraża marcowy numer „Archi-
tektury i Budownictwa”, w którym czytamy: Konkurs	na	projekt	typowego	dwor-
ca	kolei	Bydgoszcz	—	Gdynia	ogłoszony	przez	Zarząd	Budowy	z	terminem	1-go	
grudnia	1928	roku,	pomimo	nadesłania	przeszło	100	projektów,	nie	został	do	
tej	pory	rozstrzygnięty	i	rozpatrywany	jest	do	dziś	dnia	przez	Ministerstwo	Ko-
munikacji.	Co	się	z	nim	dzieje?64 Wyniki ogłoszono w kwietniowym numerze 
„Inżyniera Kolejowego” z 1929 r.65 Przyznano trzy nagrody. Pierwszą otrzymał 
zespół por. T. Kosickiego i arch. B. Nowaka z Dęblina. Pozostałe dwie architekci 
lwowscy. Druga nagroda przypadła w udziale architektowi F. [Feliksowi] Mar-
kowskiemu66, trzecia zespołowi: architekt T. [Tadeusz] Pisiewicz i A. [Aleksan-
der] Krzywobłocki67. Pozostałych zgłoszonych na konkurs projektów nie znamy. 
Nie znamy też składu sądu konkursowego. Nie wiemy czy w wyborze projektów 
uczestniczyła osoba z architektonicznym przygotowaniem zawodowym. Może 
więc i tu niebezpodstawna okazałaby się skarga architektów: jest	rzecz	niedo-
puszczalną,	by	projekt,	opracowany	przez	inż.	architektów	[…],	był	poddawany	
ocenie	i	wyrokowi	niefachowców.	Sposób	ten	jest	dowodem	niebywałego	lekce-
ważenia	spraw	architektury68. Z artykułu K. Brandta dowiadujemy się jedynie, 
że skład sądu był wyznaczony przez Ministerstwo Komunikacji.

Początkowo zarząd budowy zdecydował się na realizację dwu zwycięskich 
projektów, odznaczonych pierwszą i drugą nagrodą. Z uwagi na fakt, że projekt 
wyróżniony pierwszą nagrodą nie posiadał waloru elastyczności funkcjonalnej, 
zamierzano zastosować go jedynie na stacjach, co do których nie prognozowano 
szybkiego rozwoju, zaś projekt Feliksa Markowskiego na stacjach pozostałych. 
Jako że jednym z podstawowych kryteriów konkursowych były względy ekono-
miczne, praca trzecia została odrzucona jako najkosztowniejsza. Przez wzgląd 
na zewnętrzne uwarunkowania inwestycji, kryteria ekonomiczne były bowiem 
przez komitet budowy linii traktowane bardzo poważnie, czego świadectwem 
jest relacja Kazimierza Brandta dotycząca miejscowej produkcji betonowych 
pustaków, wykorzystanych przy wznoszeniu pomocniczych budynków na linii 
Bydgoszcz – Gdynia: Na	8-ym	dystansie [pisze K. Brandt] na	skrzyżowaniu	ist-

64  „Architektura i Budownictwo” 1929, nr 2–3, s. 119.
65  Ogłoszenie.	Rozstrzygnięcie	konkursu	architektonicznego, „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 4, 
s. 138.
66  Feliks Markowski (1902-1985) w 1920 r. ukończył II szkołę realną we Lwowie i rozpoczął 
studia na Wydziale Architektury, które ukończył w 1928 r. Przystępował więc do konkursu jako 
młody absolwent Politechniki Lwowskiej, z którą nadal pozostawał związany – w 1935 r. obronił 
na niej pracę doktorską.
67  Obaj zrzeszeni w Lwowskim Zawodowym Związku Artystów Plastyków.
68  Memorjał	Związku	Architektów	na	Śląsku	do	Śląskiego	Urzędu	Wojewódzkiego	w	Katowi-
cach, w imieniu Zarządu podpisali: inż. Soboń Wojciech – sekretarz i inż. Tadeusz Michejda – 
prezes. „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 5, s. 189.
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niejącej	linji	Kokoszki	—	Gdynia	z	budującą	się	linją	Bydgoszcz	—	Gdynia	zna-
leziono	w	wykopie	t.	zw.	pospółkę	o	dużej	zawartości	żwiru	i	kamieni	bez	do-
mieszki	 gliny.	 [...]	 piasek	 i	żwir	 szedł	 na	 pustaki,	 a	większe	 kamienie	 były	
zużytkowywane	do	innych	celów	[...].	Piasek	i	żwir	nic	nie	kosztował	poza	robo-
cizną	przesiewania	i	bliskiego	dowozu	—	nawet	koszt	dobycia	pospółki	w	wyko-
pie	został	odniesiony	na	rachunek	robót	ziemnych	8-go	dystansu	i	nie	obciążył	
pustaków.	Gotowe	kamienie	były	rozwiezione	do	miejsc	budowy	pociągami	ro-
boczemi	po	ułożeniu	toru	na	oddziale69. 

Względy ekonomiczne wymusiły także zmianę pierwotnej decyzji o realizacji 
zwycięskich projektów konkursowych. Przed rozpoczęciem budowy pojawił się 
bowiem, analogiczny do znanego z północnego odcinka, problem natury organi-
zacyjnej, przed którym stanął realizowany w tym czasie projekt B. Tatarczucha 
– dostosowanie rozkładu pomieszczeń stacji do obsługi przez jednego pracowni-
ka. Przekształcenie projektów zwycięskich do nowych warunków okazało się 
niełatwe, a w przypadku pracy F. Markowskiego burzące całą ideę projektową. 
W związku z powyższym do realizacji wyznaczono tylko projekt wyróżniony na-
grodą I, o przystosowanym do nowych wymagań rzucie (il. 24). Określono go 
typem „I Herby-Inowrocław” i zrealizowano już w pierwszym sezonie budowla-
nym – w 1930 r., na jednej, jedynej spośród 22 planowanych stacji – w Miedźnie. 

Obfity materiał projektowy przygotowany na konkurs posłużył jedynie jako 
baza do przygotowania kolejnej wersji dworca typowego już we własnym zakre-
sie PKP, bez udziału fachowych sił architektonicznych. Nie był to przypadek 
odosobniony. Architekci niejednokrotnie skarżyli się na fakt pomijania ich kom-
petencji w budownictwie kolejowym. Przykładowo w majowym numerze „Archi-
tektury i Budownictwa” z 1928 r. czytamy: Projekt	dworca	w	Wiśle	opracowano	
w	Wydziale	 Kolejowym	 bez	 współudziału	 architektów.	 Projekt	 ten	 wykazuje	
cały	 szereg	 zasadniczych	 braków	 natury	 utylitarnej	 i	architektonicznej	 [...].	
Związek	Architektów	na	Śląsku	zgłasza	niniejszem	swój	stanowczy	protest	prze-
ciwko	wykonywaniu	budowy	dworca	w	letnisku	śląskiem	Wiśle,	według	wspo-
mnianego	projektu70. Projekt stacji typowej dla południowego odcinka magistra-
li został przygotowany z początkiem 1930 r. przez technika A. Kozaka i pod 
nazwą typ „II Herby–Gdynia” został zrealizowany na wszystkich pozostałych 
stacjach – w miejscowościach: Karczyn, Chełmce, Piotrków Kujawski, Zaryń, 
Babiak, Lipie Góry, Dąbie n/Nerem, Kraski, Kłudna, Poddębice, Otok, Szadek, 
Kozuby, Widawa (od 1945 r. Chociw Łaski), Rusiec Łódzki, Siemkowice (z wy-
dłużeniem nastawni i dodaniem pokoju dla policji), Działoszyn, Kłobuck, Wrę-
czyca. Pod względem układu mas dworzec powiela wzorzec B. Tokarczucha. 

69  K.S. Brandt, Zastosowanie	pustaków	betonowych	na	nowych	linjach	kolejowych, „Inżynier 
Kolejowy” 1935, nr 4, s. 113. Uwzględniając różnicę kosztów z ekwiwalentną cegłą, produkcja 
pozwoliła zaoszczędzić 11 872,07 zł, przy koszcie produkcji pustaków 19 327,69 zł. Tamże. 
O racjonalnym podejściu do inwestycji i możliwych oszczędności świadczy jednak fakt, że ze 
względu na gorsze właściwości izolacyjności termicznej pustaków, zdecydowano się na zastoso-
wanie ich tylko do budynków pomocniczych, magazynowych. Nie pozwolono sobie na obniżenie 
jakości użytkowej dworców ani budynków stawidłowych (nastawni).
70  Memorjał	Związku	Architektów	na	Śląsku..., s. 188.
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Budynek tworzą: dwukondygnacyjny blok mieszkalny i parterowa część obsługi 
z wysuniętym trójosiowym członem zawierającym pomieszczenie z aparatem 
stawidłowym (nastawnia) o stosunkowo dużych otworach okiennych z sześcio-
polową stolarką. Część halowa pozostaje nieco cofnięta za wejściem od strony 
torów umieszczonym w pseudoportyku wgłębnym, opartym na dwu przylegają-
cych do ściany kolumnach o uproszczonej, zbliżonej kształtem do doryckiej gło-
wicy. Całość wieńczy wielopołaciowy wysoki dach ze zwyżkami, co nawiązuje 

Il. 24.Typ I dworca Herby – Inowrocław, rzut parteru, elewacja. Źródło: K.S. Brandt, Dworce na 
małych stacjach...
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poniekąd do charakteru rodzimego, ale bryle brak spójności kompozycyjnej 
(il. 25). Estetyczno-kompozycyjna strona obiektu pozostawia wiele do życzenia, 
z tym większą szkodą, że wielokrotna powtarzalność dworców linii znacznie 
powiększa grupę odbiorców. Nie wiemy, czy pośród zgłoszonych na konkurs 
prac były takie, które nadałyby linii wyrazisty charakter architektonicznego 
piękna. Nie wiemy także, w jakim stopniu formalna strona projektu wykorzy-
stywała idee kompozycyjne kształtujące prace konkursowe. Po stronie architek-
tów leży niewątpliwie wina powszechnego niedostosowania się do opracowa-
nych przez zarząd budowy wytycznych projektowych, co z założenia wykluczało 
możliwość realizacji71. Z braku dostępnych materiałów nie wiemy jak wypada 
zrealizowany projekt na tle zgłaszanych na konkurs prac. Typowe konkursy 
architektoniczne, gdzie w składzie sądów zasiadali architekci, były z reguły sze-
roko omawiane w branżowej prasie. Dotyczy to także wspomnianego toczącego 

71  Na konkurs zgłoszono 113 prac z kraju i zagranicy, z	których	większość	nie	odpowiadała	
warunkom	konkursowym. K.S. Brandt, Dworce	na	małych	stacjach	Śląsk	–	Gdynia..., s. 210.

Il. 25. Typ II dworca Herby – Inowrocław. Źródło: K.S. Brandt, Dworce na małych stacjach...
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się równolegle konkursu na projekt dworca głównego w Warszawie, któremu 
poświęcono wiele artykułów i prasowych wzmianek. W przypadku magistrali 
nie było to możliwe prawdopodobnie z braku dostępu do plansz projektowych. 
Przygotowane przez inż. Brandta omówienie konkursu zamieszczone w „Inży-
nierze Kolejowym”72 dotyczy przede wszystkim funkcjonalnej strony budynków 
i prezentuje na ilustracjach tylko projekt zwycięski. Tak więc „dyskurs architek-
toniczny” został w tym wypadku mocno ograniczony do grona sądu konkurso-
wego. Ponadto stricte techniczne podejście do projektu K. Brandta sprawia, że 
w jedynym, poświęconym konkursowi opracowaniu, sprawom formy architek-
tonicznej poświęcono jedynie dwa lakoniczne zdania, z których żadne nie oma-
wia projektu zwycięskiego: Pierwsze dotyczące projektu Tatarczucha mówi, iż 
zewnętrznie	dworzec	ten	przedstawia	się	korzystnie,	zwłaszcza	od	strony	torów, 
drugie dotyczy opracowanego przez technika A. Kozaka projektu typu II i mówi: 
Elewacje	dworca	spokojne	i	proste	zadawalają	w	zupełności	wymagania	estety-
ki	–	budynek	stanowi	architektoniczną	–	zamkniętą	w	sobie	całość.	

Wśród inwestycji kolejowych dwudziestolecia znamy wiele interesujących 
przykładów architektury kolejowej, zwłaszcza realizowanych w obrębie okręgu 
dyrekcji warszawskiej i wileńskiej, czy prezentowanych na wystawie krajowej 
w Poznaniu nowoczesnych modernistycznych budynków na stacjach Szarlej Pie-
kary (arch. Lech Józef Niemojewski 1894–1952) czy Sokal (arch. Schneider)73. 
Należą do nich także oba omówione w artykule dworce Gdyni. Wielokrotnie 
w tym czasie podkreślano także znaczenie formy architektonicznej dworców 

72  Tamże, s. 209–213.
73  S. Wasilewski, Pokaz	Ministerstwa	Komunikacji	na	Międzynarodowej	Wystawie	Komunika-
cji	i	Turystyki	w	Poznaniu, „Inżynier Kolejowy 1930, nr 8, s. 320–321.

Il. 26. Budowa wykopu na trasie Bydgoszcz – Gdynia. Fotografia ze zbiorów Stacji Muzeum 
w Warszawie: album Budowa odcinka Babi Dół – Osowa...
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i wyrażano pragnienie: ażeby	wygląd	zewnętrzny	tych	budowli	[...]	pozostawał	
w	harmonji	z	otaczającym	te	budowle	pejzażem	[...]	napawał	nas	dumą	i	rado-
ścią.	A	przytem	[jak zwykle pamiętano o kwestiach oszczędności – A.T.]	był	moż-
liwie	jak	najłatwiejszym	i	najtańszym	do	urzeczywistnienia	w	znajdującym	się	
poddostatkiem	 trwałym	materjale	 budowlanym. [...] Dla	 przejeżdżających	 [...] 
podróżnych	–	tak	obywateli	polskich	jak	i	cudzoziemców	[architektura kolejowa 
miała być – A.T.] widocznym	znakiem	i	symbolem,	że	Polska	Odrodzona	także	
przez	swoją	sztukę	nawiązuje	z	tym	krajem	dawną,	przerwaną	przez	stuletnią	
niewolę,	łączność	kulturalną	i	roztacza	nad	nim	swoje	władztwo	i	potęgę74. 

Można jednak odnieść wrażenie, że przy inwestycji takiej skali jak magistra-
la węglowa, stanowiąca kluczową potrzebę gospodarczą kraju i realizowana 
w czasie wielkiego kryzysu, który znacząco zresztą opóźnił oddanie ostatniego 
odcinka łączącego Karsznice z Inowrocławiem, kwestia architektury była 
w przekonaniu inżynierów kolejowych marginalnym, koniecznym, uzupełniają-
cym elementem infrastruktury – wyposażenia stacji. Nawet w zestawieniach 
kosztów budynki stanowią ostatnią pozycję75. W opracowaniach informacyj-
nych dotyczących linii, kwestia dworców, jeśli jest wspominana to bardzo lako-
nicznie76. Zdecydowanie większym wyzwaniem budowniczych tak kluczowej 
gospodarczo linii, było pokonanie trudności technicznych, terenowych, budowa 
mostów, wykopów i nasypów na grząskich, błotnych, bagnistych i mulistych 
terenach o dużych różnicach rzędnych (il. 26). Niemałą rolę odgrywały też pro-
blemy ekonomiczne. Mimo bowiem, że Witruwiusz określa architekturę jako 
jedność firmitas, utilitas, venustas, to poza talentem twórcy, przeznaczeniem 
funkcjonalnym i możliwościami konstrukcyjnymi, podstawowym czynnikiem 
determinującym możliwość powstania architektonicznego dzieła jest kwestia 
mecenatu. Oddane wraz z magistralą obiekty architektoniczne nie należą do 
najwybitniejszych dzieł architektury dworcowej okresu międzywojennego. Re-
prezentują etap przejściowy, pośredni pomiędzy całą gamą dworców zaprojek-
towanych w stylu narodowym – dworkowym, a znamiennymi, zwłaszcza dla 
okresu powojennego, dworcami modernistycznymi.
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the issue of  the role architectural design competitions played and discusses the contribution of 
professional architects in designing railway objects. The break of the 1920s and 1930s was the 
closing period of national style in architecture, where functional modernist tendencies were more 
and more visible, which could clearly be observed in further stages of the discussed investment 
project.
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Anna Syska (Chełmek)

Kolejowy modernizm.
Budynki linii

Pszczyna – Rybnik1

Architektura międzywojennych dworców kolejowych zrealizowanych na ów-
czesnym terytorium Polski zdominowana była przez obiekty utrzymane w stylu 
dworkowym. Był to wynik próby poszukiwania stylu narodowego2. Malownicze 
budynki o różnorodnej kubaturze dostosowanej do potrzeb stacji lub przystan-
ku kolejowego, nakryte wysokimi, wielospadowymi dachami, odpowiadały na 
potrzebę kreacji nowej architektury, której formy miały odzwierciedlać estetycz-
ne ambicje odrodzonego państwa i legitymizować nową administrację. Kształty 

1  Za wskazówki bibliograficzne i archiwalne oraz pomoc w pracy nad tekstem dziękuję Alicji 
i Piotrowi Gzowskim, Dawidowi Kellerowi oraz Tobiaszowi Melanowskiemu.
2  Istnieje bogata literatura na ten temat, wśród najważniejszych pozycji należy wymienić: 
K.S. Brandt, Dworce na małych stacjach Śląsk – Gdynia, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 7, s. 209–
213; J. Wołkanowski, Dworzec kolejowy w Gdyni, „Polski Przemysł Budowlany” 1926, nr 9–10, 
s. 148-150; A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 125; H. Faryna-Paszkiewicz, Geometria wyobraźni. Szkice 
o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003, s. 259–273; K. Tabak, Romu-
alda Millera droga do modernizmu. Od dworca kolejowego w Gdyni po warszawskie realizacje 
lat 30. XX wieku, [w:] Trwałość, użyteczność, piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, 
red. A. Zabłocka-Kos, Wrocław 2011, s. 45–50; taż, Rola dworca kolejowego w Gdyni w kreowa-
niu wizerunku nowoczesnego miasta, [w:] Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji 
kulturowej państwa nad morzem 1918–1939, red. D. Konstantynów, M. Omilanowska, Gdańsk 
2012, s. 242–251; M. Pszczółkowski, Architektura użyteczności publicznej w II Rzeczypospolitej 
1918–1939. Funkcja, Łódź 2014, s. 272–303; tenże, Projekty typowe w architekturze dworców 
kolejowych lat międzywojennych, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce, 
red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 235–248; A. Tejszerska, Styl narodowy w architek-
turze dworców dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne..., s. 249–279.
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nowych dworców przywodziły na myśl swojskie budynki, wiejskie dworki, co 
miało wywoływać pozytywne skojarzenia3, wzbudzać zaufanie do instytucji ko-
lei, a wreszcie budować spójny wizerunek kraju oglądanego z perspektywy po-
dróżnego. Było to tym bardziej ważne, że budowane przed 1914 r. obiekty róż-
niły się stylistyką w zależności od przynależności danego terytorium. Skala 
inwestycji w budynki dworców była bardzo duża – po I wojnie światowej wyre-
montowano lub wybudowano od podstaw – jak się szacuje – ok. 600 obiektów4. 
Liczba ta dowodzi jak wielkie były nakłady finansowe na inwestycje kolejowe oraz 
jak duża musiała zostać wykonana praca projektowa. W celu ograniczenia jej 
kosztów realizowano projekty powtarzalne, które usprawniły proces inwestycyjny, 
ale jednocześnie znacznie zawężyły wachlarz form przestrzennych obiektów5.

Na tle budynków o formach dworkowych znacząco wyróżniają się obiekty 
o indywidualnych projektach, zwłaszcza te noszące znamiona funkcjonalizmu. 
Do najważniejszych można zaliczyć dworzec Będzin Miasto, zaprojektowany 
przez Edgara Norwertha6 oraz nieistniejący już obiekt w Piekarach Śląskich-
Szarleju, autorstwa Lecha Niemojewskiego. Obiekt będziński (Będzin znajdo-
wał się na terenie ówczesnego województwa kieleckiego) został zaprojektowany 
na przystanku odnogi dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w miejscu nie-
wielkiego, drewnianego budynku, który nie spełniał potrzeb rosnącego ruchu 
pasażerskiego. Dworzec o nazwie Szarlej-Piekary został z kolei wybudowany 
przy nowym odcinku, łączącym Królewską Hutę (Chorzów) z Szarlejem, a któ-
rego zadaniem było ominięcie stacji Bytom (po 1922 r. na terenie Niemiec). Oba 
budynki to przykłady myślenia o projektowaniu dworców kolejowych, wykorzy-
stującego nowe rozwiązania funkcjonalne i materiałowe, dowodzącego zmian 
w myśleniu o organizacji wieloaspektowego obiektu, jakim jest dworzec. Oba 
obiekty zostały zaprojektowane w 1927 r.7, przez wybitnych architektów war-
szawskich, mają różne rozwiązania funkcjonalne, zwłaszcza w kwestii bezkoli-
zyjnego przejścia przez tory, i wreszcie miały bryły skomponowane z sześcien-
nych, nakrytych płaskimi dachami form, układających się addycyjnie. Oba 
także, pomimo znacznych kubatur, stanowią dobry punkt wyjścia do porówna-
nia z niewielkimi budynkami zrealizowanymi na linii łączącej Pszczynę z Ryb-
nikiem przez Żory.

Dzieje tej linii sięgają początku lat osiemdziesiątych XIX w.8, jednak udało 
się ją ostatecznie zrealizować dopiero w 1938 r. Inwestorem był Urząd Woje-

3  H. Faryna-Paszkiewicz, Geometria..., s. 265.
4  Tamże, s. 259.
5  Zob.: M. Pszczółkowski, Projekty typowe..., s. 235–248.
6  Zob.: E. Norwerth, Dworzec kolejowy na stacji Będzin-Miasto, „Architektura i Budownictwo” 
1931, nr 11, s. 383–387; E. Perlińska-Kobierzyńska, W służbie Polskich Kolei Państwowych. 
Dworce w Szarleju-Piekarach i Będzinie, [w:] Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obsza-
rze obecnego województwa śląskiego, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2011, s. 63–72.
7  Tamże, s. 65.
8  Dzieje linii zostały omówione w innych opracowaniach: D. Keller, Działalność inwestycyjna 
województwa śląskiego w sferze kolei lokalnych – przyczynek do monografii, „Rocznik Koła Na-
ukowego Historyków Studentów KUL „Ibidem”, t. 2, 2004, s. 55–101; J. Delowicz, Z dziejów 
kolei w Żorach – w związku z 70. rocznicą otwarcia linii kolejowej Rybnik-Żory, [w:] 150 lat kolei 
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wódzki Śląski. Międzywojenne plany zakładały przebieg linii, który w dużym 
stopniu omijał okoliczne miejscowości9, co wywołało liczne protesty. Sprzeci-
wiali się temu zarówno burmistrz Żor i prezes tamtejszej Rady Miejskiej10, jak 
i mieszkańcy oraz włodarze wsi powiatu pszczyńskiego. Wysyłali oni do Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach protesty i memoriały, w których komentowali 
projektowany oficjalnie przebieg jako nieuzasadniony ekonomicznie (potencjal-
na nierentowność połączeń osobowych, a także uniemożliwienie rozwoju go-
spodarczego lokalnych miejscowościom z powodu braku bitych dróg prowadzą-
cych do przystanków)11. Pierwsi w 1927 r. proponowali, aby linia na odcinku 
Rybnik – Żory przebiegała przez Chwałowice, Boguszowice, Kłokocin i Folwar-
ki. Z kolei podpisani pod memoriałem z 1934 r. naczelnicy gmin Brzeźce, Wisła 
Wielka i Mizerów oraz burmistrz Pszczyny, proponowali korektę trasy odcinka 
Pszczyna – Żory i poprowadzenie jej przez Brzeźce, Kryry do Suszca i dalej do 
Żor według już zatwierdzonego planu12. Do memoriału dołączyli także przed-
stawicieli wsi Radostowice, którzy chcieli, aby linia przebiegała przez wieś, 
a przystanki były zlokalizowane bliżej istniejących osad13.

Urząd Wojewódzki odpowiadał na protesty wskazując, że zaprojektowana tra-
sa została wybrana jako najbardziej optymalna ze względu na różnice w wysoko-
ści terenu, które nie będą generowały wielkich kosztów przy pracach ziemnych, 
przebieg trasy nie będzie wymagał realizacji przepustów i mostów, a nieliczne 
drogi kołowe nie będą wymuszały budowy i obsługi przejazdów14. Dodatkowym 
argumentem był sposób użytkowania gruntów, z których większość stanowiły 
lasy oraz ich własność, a wreszcie brak konieczności wyburzeń wielu budynków.

Protesty i memoriały nie przyniosły efektów, jakich oczekiwali mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Linię poprowadzono w większości z dala od zabudo-
wań, przystanki lokalizowano w sposób, który nie sprzyjał rozwojowi ruchu 
osobowego. Oficjalnie linia była projektowana przede wszystkim z myślą o ru-
chu towarowym15, dlatego argumenty, że przebieg linii może spowodować jej 
nieekonomiczność, ze względu na oddalenie przystanków od zabudowań, tra-
fiały w próżnię. Możliwe jest także, że znaczenie linii było strategiczne i na jej 
przebieg miały wpływ względy militarne. Do dzisiaj jej udział w przewozach 

w Rybniku, red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 5, Rybnik 2007, s. 39–50; 
J. Delowicz, Z dziejów kolejnictwa na Śląsku w 70-lecie otwarcia linii kolejowej Rybnik – Żory – 
Pszczyna, Żory 2008, s. 53–72; D. Keller, Zarys historii budowy linii kolejowej z Rybnika przez 
Żory do Pszczyny, [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, 
Rybnik 2008, s. 205–226; dworzec w Radostowicach został ujęty w: A. Syska, T. Kiełkowski, 
Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim, Katowice 2015, 
s. 232–233.
9  D. Keller, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Gene-
za, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013, s. 266.
10  Tenże, Zarys historii budowy linii kolejowej..., s. 211.
11  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Urząd Wojewódzki Śląski w Katowi-
cach (zespół nr 27), Wydział Komunikacyjno-Budowlany (dalej: UWS-KB), sygn. 5680, k. 16.
12  Tamże, k. 24–28.
13  Tamże, k. 34.
14  Tamże, k. 12.
15  Tamże, k. 13.
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pasażerów jest znikomy i nie zmienił jego poziomu rozwój okolicznych miejsco-
wości.

Ostatecznie odcinek Rybnik – Żory otwarto 21 listopada 1936 r., a odcinek 
Pszczyna – Żory 21 listopada 1938 r.16 Na trasie pierwszego odcinka wzniesio-
no budynki dworców na przystankach i stacjach: Rybnik-Piaski, Gotartowice 
oraz Szczejkowice, na drugim odcinku: Rudziczka, Suszec i Radostowice. 

Tylko dwa dworce: Rybnik-Piaski i Suszec, były tak zlokalizowane, że mogły 
mieć wpływ na funkcjonowanie miejscowości, pozostałe znajdowały się pośród 
pól lub lasów. Abstrahując od tego, można wskazać kilka cech wspólnych dla 
wszystkich budynków dworców. Dłuższe osie budynków usytuowano równole-
gle do torowiska, niezależnie od kubatury budynku. Wszystkim nadano nie-
skomplikowane bryły złożone z prostopadłościanów i nakryto płaskimi dachami 
ukrytymi za niewielkimi ściankami kolankowymi, pełniącymi rolę zakrywającej 
dach attyki. W każdym budynku mieściła się poczekalnia oraz pomieszczenia 
służbowe dla dyżurnych ruchu.

Budynki wzniesiono z cegły, zastosowano żelbetowe nadproża, schody i stro-
py o mniejszej rozpiętości, w tych o większej zastosowano stropy Ackermanna, 
a nad wejściami daszki w formie żelbetowej płyty17. W tej samej technologii 
wzniesiono budynki pomocnicze.

Każdy dworzec ma inną kubaturę i bryłę. Większe budynki znajdują na sta-
cjach Gotartowice i Suszec. Ich forma powstała z zestawienia trzech, różnej 
wysokości brył, z których najwyższa jest trzykondygnacyjna. W Gotartowicach 
całość ma układ schodkowy i w formie budynku nie da się odczytać podziału 
na funkcje. W Suszcu taki podział zastosowano, wschodnia część zawiera 
mieszkania służbowe dostępne osobną klatką schodową z oddzielnym wej-
ściem. Środkową część zajmuje poczekalnia, zachodnią pomieszczenia służbo-
we. Ten podział w bryle był wynikiem podziału funkcjonalnego rzutów, a co za 
tym idzie wnętrza. Podobna zasada obowiązywała w mniejszych, parterowych 
budynkach: Rybniku-Piaskach, Szczejkowicach, Rudziczce i Radostowicach. 

Ściany budynków zostały otynkowane na gładko szlachetną wyprawą z do-
datkiem miki. Niektóre okna lub przestrzenie między nimi ujęto w pasy zdobio-
ne żłobkowanym tynkiem. W większych dworcach wejścia do poczekalni od 
strony torów ujęto w podcienia wsparte na żelbetowych słupach. Zamontowano 
drewniane okna skrzynkowe lub pojedyncze oraz drewniane drzwi. Pomiesz-
czenia wyposażono w piece kaflowe, poczekalnie w ławki dla podróżnych i ba-
lustrady oddzielające przestrzeń poczekalni od okienka kasowego. Podobne 
balustrady zastosowano także w niektórych budynkach przy wyjściach od stro-
ny torów. W większości, z wyjątkiem Szczejkowic, poczekalnie miały wejścia po 
przeciwległych stronach pomieszczenia, od torów oraz od strony drogi dojazdo-
wej lub placu przed budynkiem. Takie rozwiązanie ułatwiało funkcjonowanie 
budynku i kierowanie potoków pasażerów w odpowiednich kierunkach. 

16  D. Keller, Zarys historii budowy linii kolejowej..., s. 214.
17  AP Kat, UWS-KB, sygn. 5729, k. 134–143.
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Dworcom towarzyszyły obiekty pomocnicze. Przy części z nich wybudowano 
budynki gospodarcze, które służyły jako magazyny pożarnicze i lampiarnie lub 
komórki przynależne mieszkaniom służbowym. Wzniesiono także wolnostojące 
toalety. W Gotartowicach i Suszcu wybudowano też magazyn towarowy i ła-
downię18.

Przez osiemdziesiąt lat użytkowania budynki nie były poddawane bieżącym 
remontom, z tego wynika ich średni stan zachowania, sytuację pogarsza nie-
użytkowanie części budynków przeznaczonych dla podróżnych. W Suszcu 
w trakcie użytkowania przebudowano okna pomieszczenia dyżurnego ruchu, 
częściowo je zamurowując; różnice widoczne są przy porównaniu stanu aktual-
nego z fotografią archiwalną19, śladów tych przebudowań nie widać natomiast 
w tynku. Niektóre dworce mają zawilgocone fundamenty i ściany, ubytki w tyn-
kach, stolarkę okienną i drzwiową w złym stanie, w części zatynkowano deko-
racyjne żłobkowania. Zachowały się natomiast metalowe mocowania na flagi. 
Niektóre obiekty mają wtórne dobudówki lub wyburzono przy nich budynki 
pomocnicze. W efekcie zaniedbań, złego stanu technicznego, budynek dworca 
w Rudziczce rozebrano w 2002 r.20, w Rybniku-Piaskach w 2008 r.21

Dworce linii Pszczyna – Rybnik należy rozpatrywać jako zespół budynków, 
świadczą o tym formy obiektów oraz ich stylistyka, a także zbliżony czas budo-
wy. Analiza pojedynczego obiektu może zakończyć się wnioskiem, że jest to 
niewielki i mało znaczący obiekt. Rozpatrywanie ich razem pozwala na wysnu-
cie wniosków, że stanowią one wyjątkowy zespół nie tylko w skali województwa 
śląskiego, ale w skali całego kraju. Wyróżnikiem ich są przede wszystkim mo-
dernistyczne bryły nakryte płaskimi dachami. Kuszące jest porównanie ich 
z obiektami z linii Stare Bielice – Skwierzyna22, ale może ono pozostać zasadne 
tylko na poziomie brył obiektów, gdyż obie linie powstawały w innych krajach 
i zupełnie innych warunkach, taki poziom byłby zatem niewystarczający.

Warto natomiast zestawić je z budynkami dworców realizowanych w la-
tach dwudziestych na terenie Polski, przede wszystkim obiektami z magistra-
li węglowej Śląsk – Porty23. Pomimo istotnych różnic stylistycznych, które przy 
pobieżnym porównaniu wychodzą na pierwszy plan, można dostrzec istotne 
podobieństwa. Uwydatniają się one na poziomie bryły, przede wszystkim na 
podziale jej na części różnej wielkości, adekwatnie do funkcji. Podobieństwa 
18  Tamże, sygn. Plany/293 i Plany/281.
19  Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej: NAC), sygn. 1-G-3721, https://audiovis.nac.gov.pl/ob-
raz/83300/33231bb7e801ea9204d21468b5dc8768/, 12.03.2018 r.
20  https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=5422&okno=start, 12.03.2018 r.
21  https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=3310&okno=start, 12.03.2018 r.
22  Zob.: J. Lorenc, Nieznane dworce modernizmu linia kolejowa ze Starych Bielic do Skwie-
rzyny, „Archivolta” 2009, nr 3, s. 84–87; taż, Modernizm w architekturze dworców kolejowych 
początku lat trzydziestych XX wieku. Linia kolejowa ze Starych Bielic do Skwierzyny, [w:] Mo-
dernizm w Europie – modernizm w Gdyni: architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona 
w Gdyni i Europie, red. M.J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2011, s. 123–128; M. Urbaniak, Kolej 
Skwierzyna – Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce, Łódź 2013.
23  M. Pszczółkowski, Architektura użyteczności publicznej..., s. 283–284; tenże, Projekty typo-
we w architekturze..., s. 238–240; zob. także: G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, Magistrala 
węglowa, Rybnik 2008.
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występują także w kwestii dyspozycji wnętrza24, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
budynki z Gotartowic i Suszcza: przelotowa poczekalnia zajmująca środkową 
część budynku, pomieszczenia dla dyżurnego ruchu czy zawiadowcy stacji zlo-
kalizowane po jednej stronie poczekalni, a mieszkania służbowe dostępne przez 
osobne wejście i klatkę schodową, z drugiej. Można domniemywać, że projekty 
dworców linii Pszczyna – Rybnik są uproszczoną formą projektów powstałych 
na potrzeby magistrali węglowej. Uproszczenie to miałoby polegać na zastąpie-
niu czterospadowych dachów stropodachami, a co za tym idzie eliminacji okien 
połaciowych, okapów, a także daleko idącym uproszczeniu elewacji, które pole-
gało na usunięciu pilastrów, kolumn, lizen, spływów wolutowych, rozbudowa-
nych gzymsów i dekoracyjnych kul. Prawdopodobieństwo tezy na uproszczenie 
wcześniejszych projektów podtrzymują także wykroje okien budynków, które 
w większość budynków mają formę stojącego prostokąta, która w drugiej poło-
wie lat trzydziestych była już archaizmem, wyjątek stanowi budynek w Radosto-
wicach, gdzie okna mają formę leżącego prostokąta. Dodatkowym argumentem 
są symetrycznie potraktowane podcienia oraz elewacje poszczególnych części 
niektórych dworców, np. w Suszcu. Pozostają jeszcze konkretne rozwiązania 
funkcjonalne na dworcach omawianej linii, a dokładnie przelotowe poczekalnie, 
które zważając na lokalizację linii i niewielki ruch pasażerski były założeniem na 
wyrost. Może to dowodzić, że obiekty były projektowane jako uniwersalne, moż-
liwe do wykorzystania w innych lokalizacjach, bez dostosowywania ich do spe-
cyfiki akurat tej linii.

Kolejną niewiadomą jest sprawa autorstwa budynków i odpowiedź na pyta-
nie gdzie powstały projekty, czy było to w Centralnym Biurze Projektów i Stu-
diów Kolei Państwowych, czy projekty były wynikiem konkursu architektonicz-
nego z 1928 r. ogłoszonego przez Zarząd Budowy Magistrali, czy autorami byli 
jego zwycięzcy T. Kosicki i B Nowak25, a może projekty powstały w Oddziale 
Budowy Kolei Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach.

Zachowane archiwalia w pewnym stopniu pozwalają odpowiedzieć na po-
wyższe pytania, ale nie jest to odpowiedź jednoznaczna. W 1937 r. Urząd Wo-
jewódzki wysłał do uzgodnienia Oddziałowi Drogowemu Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Katowicach plany projektowanych budynków nastawni 
na stacji Pszczyna26, co jest niezbitym dowodem na to, że projekty powstawały 
w Katowicach. Tezę tę potwierdzają także inne dokumenty, świadczące o tym, że 
obliczenia statyczne dla budynku dworca w Radostowicach wykonał w 1937 r. 
Piotr Pawełek, budowniczy z Katowic27, jego firma też podpisała umowę na re-
alizację budynków na trasie Pszczyna – Żory28. Zachował się także projekt linii 
przy stacji Suszec z wykreślonymi budynkami i układem drogowym29, na któ-

24  K.S. Brandt, Dworce na małych stacjach..., s. 209
25  Tenże, Projekty typowe w architekturze..., s. 239; G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, 
Magistrala węglowa..., s. 143.
26  AP Kat, UWS-KB, sygn. 5729, k. 124.
27  Tamże, k. 134–143.
28  Tamże, k. 115–123.
29  Tamże, sygn. Plany/293.
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rym widnieją naniesione ołówkiem drobne poprawki i uwagi, co może świad-
czyć o tym, że ostatnie prace nad finalną wersją projektu miały miejsce właśnie 
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Z kolei na projekcie przyłącza sieci 
wodociągowej dla stacji Rybnik-Piaski, widnieje nazwisko Kierownika Oddzia-
łu Budowy Kolei Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego w urzędzie woje-
wódzkim Alfreda Poppera30. Jego nazwisko figuruje także przy projekcie zago-
spodarowania terenu stacji Gotartowice31, a także na projekcie przekrojów 
poprzecznych stacji32. Podobnie jest na projekcie budynku dworca Rudziczka33. 
Nie daje to jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy obiekty wykonał sam kie-
rownik oddziału, możliwe, że miał uprawnienia do podpisywania i zatwierdza-
nia projektów przeznaczonych do realizacji.

Ostatnim argumentem sytuującym miejsce powstania projektów dworców 
w Katowicach jest fakt, że na innych liniach kolejowych, których inwestorem 
był Urząd Wojewódzki Śląski, powstały budynki o podobnych formach. W 1932 r. 
ukończono budowę linii ze Strzebinia do Woźnik34, w tym samym roku zakoń-
czono prace na odcinku Moszczenica Śląska – Zebrzydowice35. Budynki 
w Strzebiniu, Woźnikach i Kaczycach mają trójdzielne bryły, płaskie dachy, wej-
ścia osłonięte podcieniami, podobnie też rozwiązano zarówno lokalizację, jak 
i formę budynków towarzyszących. Stylistyka omawianych dworców bardziej 
pasuje do projektowania z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, niż do 
drugiej połowy lat trzydziestych, kiedy wzniesiono obiekty pomiędzy Rybnikiem 
a Pszczyną. Można wysnuć kolejną tezę, że wszystkie były projektowane w jed-
nym czasie i biurze, możliwe, że przez jednego projektanta, ale realizowane były 
na przestrzeni ośmiu lat.

Dworce linii Pszczyna – Rybnik są wyjątkowym przykładem myślenia o no-
woczesnym rozwiązaniu budynku kolejowego, stanowią unikalny zespół obiek-
tów o różnej kubaturze i formie, służących tej samej funkcji i spójnych styli-
stycznie. Budynki te z założenia miały odpowiadać potrzebom obsługiwanego 
przystanku i stacji, choć z perspektywy czasu widoczne jest, że skrojone były na 
wyrost. Miały być także wizytówką regionu i państwa, które chciały uchodzić za 
nowoczesne. Proste formy budynków nakrytych płaskimi dachami, z jednej 
strony odzwierciedlały awangardowe światowe trendy w projektowaniu, a z dru-
giej były jaskółkami nowego budowania na terenach wiejskich. Pomimo swoich 
niewielkich kubatur stanowią wyjątkowy przykład architektury użyteczności 
publicznej z lat trzydziestych XX w.

30  Tamże, sygn. 5729, k. 594.
31  Tamże, sygn. Plany/281, k. 1.
32  Tamże, sygn. Plany/291, k. 1.
33  Jest to jedyny projekt budynku dworca zachowany w AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292, 
k. 2.
34  D. Keller, Działalność inwestycyjna..., s. 93.
35  Tamże, s. 94.
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Anna Syska – Railway Modernism. The Buildings along Pszczyna – Rybnik Line

The railway stations erected during the inter-war period in the present day Silesian Province 
are represented by only a handful examples. Among these the ones built along Pszczyna – Rybnik 
line are significant. These objects served as both a railway stop and a showcase for the region and 
the country, which wanted to be seen as modern. The simple forms of the buildings, with flat ro-
ofs, on one hand reflected the international avant-garde trends in design, and on the other hand 
they were the first of its kind in rural architecture. Despite their small sizes the are an outstanding 
example of public architecture from the 1930s.

Słowa kluczowe: Architektura; autonomiczne województwo śląskie; inwestycje; Rybnik, Pszczyna 
Key words: Architecture; autonomous Silesian Province, investment projects; Rybnik, Pszczyna
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Il. 1. Linia Pszczyna – Rybnik, odcinek Pszczyna – Żory. Propozycja poprowadzenia trasy linii 
kolejowej przez Brzeźce i Kryry. AP Kat, UWS-KB, sygn. 5680

Il. 2. Rybnik-Piaski. Projekt zagospodarowanie terenu wraz z przyłączem wodociągowym. AP Kat, 
UWS-KB, sygn. 5729
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Il. 3. Gotartowice. Projekt zagospodarowanie terenu wraz z przyłączem wodociągowym. AP Kat, 
UWS-KB, sygn. Plany/281

Il. 4. Gotartowice. Widok stacji. 1936 r., NAC, sygn. 1-G-2947
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Il. 5. Gotartowice. Widok dworca od południa, 2017 r., fot. A. Syska

Il. 6. Gotartowice. Poczekalnia, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 7. Gotartowice. Uchwyt na flagę, 2017 r., 
fot. A. Syska

Il. 8. Gotartowice. Dekoracyjny tynk, 2017 r., 
fot. A. Syska

Il. 9. Gotartowice. Magazyn pożarniczy, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 10. Szczejkowice. Widok dworca od północy, 2017 r., fot. A. Syska

Il. 11. Szczejkowice. Widok dworca od zachodu, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 12. Rudziczka. Projekt zagospodarowanie terenu, AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292

Il. 13. Rudziczka. Przekrój podłużny, AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292
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Il. 14. Rudziczka. Rzut parteru, AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292

Il. 15. Rudziczka. Elewacja południowa, AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292
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Il. 16. Rudziczka. Elewacja wschodnia, AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292

Il. 17. Rudziczka. Elewacja północna, AP K, UWS-KB, sygn. Plany/292
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Il. 18. Rudziczka. Elewacja zachodnia. AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/292

Il. 19. Rudziczka. Widok dworca, 1938 r., NAC, sygn. 1-G-3706
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Il. 20. Suszec. Projekt zagospodarowanie terenu. AP Kat, UWS-KB, sygn. Plany/293

Il. 21. Suszec. Widok dworca, 1938 r. NAC, sygn. 1-G-3721
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Il. 22. Suszec. Fragment elewacji południowej, 2017 r., fot. A. Syska

Il. 23. Suszec. Podcień z wejściem od strony torów, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 24. Suszec. Detal opracowania narożnika, 2017 r., fot. A. Syska

Il. 25. Suszec. Poczekalnia, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 26. Radostowice. Widok dworca, 1938 r. NAC, sygn. 1-G-3179-1

Il. 27. Radostowice. Elewacja północna, 2017 r., fot. A. Syska
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Il. 29. Radostowice. Toalety, 2017 r., fot. A. Syska

Il. 28. Radostowice. Drzwi do części służbowej, 2017 r., 
fot. A. Syska



Ewa Kulik (Muzeum w Rybniku)

Bufety i restauracje kolejowe 
na terenie DOKP w Katowicach 

w okresie międzywojennym
Dla podróżujących ważne było, aby na trasie ich wędrówki znajdowały się 

zajazdy i gospody, w których można byłoby odpocząć i posilić się. Gospody 
trwale wpisały się w krajobraz, naturalnym więc wydaje się, że powstanie linii 
kolejowych i budowa dworców, skłaniało do zapewnienia pasażerom podob-
nych miejsc, w których mogliby oczekiwać na przyjazd pociągów, korzystając 
przy tym z usług żywieniowych. W założeniu zadanie to miały spełniać restau-
racje i bufety dworcowe, natomiast realizacja nie pokrywała się całkowicie 
z oczekiwaniami.

Funkcjonowanie kolei w Polsce po 1918 r. określały trzy różne systemy 
prawne, a brak ich spójności przekładał się na funkcjonowanie kolejowych lo-
kali gastronomicznych. Ujednolicanie systemu w odniesieniu do restauracji 
i bufetów dworcowych rozpoczęło się w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. 
W 1927 r. Minister Komunikacji wydał rozporządzenie, dotyczące zapewnienia 
należytej czystości produktów spożywczych, podawanych podróżnym na dwor-
cach kolejowych. Rozporządzenie to nakazywało trzymanie żywności w bufetach 
stałych w szklanych gablotach, ponadto szczegółowo omawiało, jak powinny być 
zabezpieczone produkty spożywcze1. W 1928 r. okólnik Ministerstwa Komuni-
kacji nakazał przeprowadzenie energicznych kontroli jakości i ilości serwowa-
nych w restauracjach i bufetach kolejowych potraw i napojów oraz warunków 

1  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji (dalej: DzUrz MK) 1927, nr 12, poz. 68; Hi-
giena na dworcach kolejowych, „Polska Zachodnia” 1927, nr 263, s. 6; Ochrona żywności w bu-
fetach kolejowych, „Polska Zachodnia” 197, nr 297, s. 5.
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higienicznych, szczególnie na stacjach granicznych, ze względu na ich znacze-
nie reprezentacyjne2. Ocena niektórych musiała wypaść surowo, jak np. gra-
nicznej stacji Zebrzydowice — podlegającej zresztą Dyrekcji (Okręgowej3) Kolei 
Państwowych (DOKP) w Krakowie — o której bufecie pisano: Bufet kolejowy, to 
brudna dziura, od wielu lat nie myta, nie czyszczona4. Można przypuszczać, że 
po oddaniu do użytku w 1929 r. nowego dworca stan bufetu kolejowego w Ze-
brzydowicach uległ znacznej poprawie5. Dopiero w 1929 r. wydano tymczasowe 
przepisy, znoszące poprzednie akty prawne. Kwestie bufetów i restauracji dwor-
cowych oraz innych punktów handlowych regulowało ostatecznie rozporządze-
nie z 1931 r., wydane wspólnie przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Pra-
cy, Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji.

Dokonano w nim podziału na restauracje, jako przedsiębiorstwa gastrono-
miczne upoważnione i zobowiązane do serwowania wszelkich potraw gorących, 
oraz bufety, jako przedsiębiorstwa gastronomiczne sprzedające ciepłe przekąski 
(kiełbaski, parówki i jajka), potrawy zimne i napoje (kawa, herbata). Obowiązy-
wały także różne godziny otwarcia. Bufety łącznie z restauracjami winny być 
dostępne przez całą dobę. Dodatkowo punkty handlowe powinny być otwarte 
na godzinę przed odjazdem i po przyjeździe pociągu, a na stacjach końcowych 
godzinę po przyjeździe. Restauracje były klasy I, II i III, zalecano jednak, aby na 
jednym dworcu nie łączyć restauracji trzech klas, a w takim wypadku zastąpić 
restaurację III klasy bufetem. Poszczególne DOKP, w myśl przepisu, miały za-
troszczyć się o czytelne oznakowanie klasy lokalu, nad wejściem i w napisie6.

Za funkcjonowanie restauracji na dworcach kolejowych odpowiadali pra-
cownicy działu zabezpieczeń i humanitarnego Wydziału (od 1934 r. Biura) 
Osobowego DOKP, którzy nadzorowali restauracje i bufety, kioski z prasą, tra-
fiki oraz zakłady fryzjerskie, działające na terenie stacji kolejowych. Uprawnie-
nia w działalności handlowej restauracji i bufetów kolejowych, w porozumieniu 
z wydziałami ruchu i sanitarnym, miał też dział ogólno-organizacyjny7. 

Osobne rozporządzenie regulowało sprzedaż alkoholu. Restauracje I i II kla-
sy mogły sprzedawać napoje alkoholowe na stacjach węzłowych, krańcowych 
i granicznych, bufety – krańcowych i granicznych, natomiast w pociągach sprze-
daż alkoholu była dozwolona tylko w wagonach restauracyjnych: Wobec tego 
restauracjom i bufetom kolejowym nie wolno podawać (wynosić) napojów alko-

2  Obostrzenie kontroli w restauracjach i bufetach kolejowych, „Polska Zachodnia” 1928, nr 75, 
s. 5.
3  Do 1929 r. Dyrekcja Kolei Państwowych.
4  Nieznośne stosunki na stacji granicznej Zebrzydowice, „Polska Zachodnia” 1928, nr 221, s. 4.
5  Nowy dworzec w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1929, nr 248, s. 5; Budowa dworca 
kolejowego w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1929, nr 250, s. 7; Reprezentacyjny dwo-
rzec graniczny w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1929, nr 322, s. 4; Uroczyste poświecenie 
dworca kolejowego w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1930, nr 9, s. 5; 7.200.000 zł koszto-
wała budowa stacji w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1930, nr 24, s. 7.
6  DzUrz MK 1931, nr 18, poz. 127.
7  D. Keller, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Gene-
za, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013, s. 304, 337, 371.
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holowych do jakichkolwiek pociągów8. Obowiązywał też zakaz podawania 
i sprzedawania alkoholu pół godziny po ostatnim wieczornym pociągu. Sprze-
daż można było wznowić nie wcześniej niż godzinę przed odjazdem pierwszego. 
Wymagało to jednakże wówczas zmian umów z dzierżawcami, zawartych zgod-
nie z rozporządzeniem z 1927 r. Rozporządzenie z 1931 r. było surowsze od 
poprzedniego: obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym 
oraz w ilości, która nie wywołałaby nietrzeźwości klienta, całkowity zakaz 
sprzedaży w dni świąteczne (od 6.00 do 14.00) i podczas transportów wojsko-
wych (na podstawie ustaleń Ministrów Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Spraw 
Wojskowych), a łamanie zakazu było szczególnie karane. Jeśli na terenie stacji 
kolejowej wykryto osoby nietrzeźwe – zwłaszcza kolejarzy – dzierżawca bufetu 
lub restauracji mógł zostać ukarany grzywną, aresztem, a nawet odebraniem 
koncesji na sprzedaż alkoholu lub samej dzierżawy. Podróżnym z kolei wolno 
było przebywać w restauracjach i bufetach dworcowych – o ile nie były one 
jednocześnie poczekalniami – tylko w celach, do jakich owe lokale zostały stwo-
rzone. To samo dotyczyło zakładów fryzjerskich czy umywalni, itp. Pracownicy 
kolejowi na służbie otrzymali bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoho-
lowych9. 

W poniższych rozważaniach uwzględniono 16 linii w całości lub częściowo 
podlegających DOKP w Katowicach, w tym także te stacje, które leżały na tere-
nie województwa śląskiego, ale podlegały DOKP w Krakowie. Na liniach tych 
zlokalizowano 49 bufetów i restauracji. Nie każda stacja kolejowa posiadała na 
swoim terenie lokal gastronomiczny, część z nich powstała jeszcze w okresie 
pruskim, część natomiast pojawiła się w międzywojniu, nie zawsze jednak wraz 
z uruchomieniem nowych odcinków. W większości wypadków były to bufety, 
mniej było restauracji. Identyfikację umożliwiły publikowane rozkłady jazdy, 
w których zaznaczano przy nazwach stacji, czy istnieje na niej lokal i jaki jest 
jego typ. Restauracje oznaczano symbolem skrzyżowanego noża i widelca, bu-
fety – kieliszka. 

Wykaz 1. Wykaz odcinków linii kolejowych, według drukowanych rozkła-
dów jazdy

1. Trasa Poznań – Katowice – Kraków; DOKP Katowice na odcinku Herby 
Nowe – Mysłowice: Herby Nowe – Kalety – Tarnowskie Góry – Brzeziny Śl. – 
Chorzów – Królewska Huta – Hajduki – Katowice – Bogucice – Szopienice Pd 
– Mysłowice 

2. Trasa Katowice – Beuthen (Bytom) przez Hajduki: Katowice – Hajduki –
Królewska Huta – Chorzów – Beuthen (graniczna)

3. Trasa Katowice – Beuthen przez Siemianowice: Katowice – Bogucice – 
Siemianowice – Chorzów – Beuthen (graniczna)

8  DzUrz MK 1931, nr 18, poz. 127.
9  DzU RP 1931, nr 56, poz. 453; DzUrz MK 1931, nr 14, poz. 113; DzUrz MK 1931, nr 18, 
poz. 127; Wyszynk alkoholu na dworcach kolejowych, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, 
nr 141, s. 3.
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4. Trasa Katowice – Lubliniec przez Królewska Huta/Siemianowice: Katowi-
ce – Hajduki – Królewska Huta /Bogucice – Siemianowice – Chorzów – Brzezi-
ny – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śl. – Kalety – Koszęcin – Lubliniec

5. Trasa Katowice – Oświęcim: Katowice – Bogucice – Szopienice Pd. – My-
słowice – Brzezinka – Oświęcim

6. Trasa Lubliniec – Beuthen: Lubliniec – Koszęcin – Kalety – Miasteczko Śl. 
– Tarnowskie Góry – Beuthen

7. Trasa Częstochowa – Pawonków na odcinku Herby Polskie – Pawonków: 
Herby Polskie – Herby Śląskie – Lubliniec – Pawonków (stacja graniczna)

8. Trasa Katowice Ligota – Gierałtowice: Ligota – Kochłowice – Makoszowy
9. Trasa Kochłowice – Beuthen: Kochłowice – Chebzie – Bobrek (graniczna)
10. Trasa Tychy – Jaśkowice: Tychy – Orzesze
11. Trasa Gierałtowice – Rybnik – Annaberg (Chałupki): Knurów – Rybnik 

– Niedobczyce – Wodzisław – Annaberg (graniczna)
12. Trasa Gierałtowice – Wodzisław: Orzesze – Żory – Wodzisław 
13. Trasa Katowice – Gleiwitz (Gliwice): Katowice – Hajduki – Świętochło-

wice – Chebzie – Hindenburg (Zabrze, graniczna)
14. Trasa Katowice – Sumina: Katowice – Ligota – Piotrowice – Mikołów – 

Orzesze – Rybnik – Niedobczyce – Rydułtowy – Sumina (graniczna)
15. Trasa Pawłowice Śl. – Wisła na odc. Pawłowice – Chybie, od Chybia 

krakowska DOKP: Chybie – Goleszów – Skoczów –Wisła (końcowa)
16. Trasa Warszawa – Zebrzydowice na odc. Sosnowiec – Dziedzice, na odc. 

Dziedzice – Zebrzydowice krakowska DOKP: Sosnowiec – Szopienice – Boguci-
ce – Katowice-Ligota – Murcki – Kostuchna – Tychy – Pszczyna – Dziedzice – 
Chybie – Pruchna – Zebrzydowice (graniczna).

Publikowane rozkłady jazdy pociągów przyniosły niewiele informacji dla 
trzech pierwszych lat, począwszy od 1922 r. Uzupełnieniem były natomiast 
wzmianki prasowe. W tym okresie wymieniano restauracje w Chybiu, Dziedzi-
cach (DOKP Kraków), Herbach Polskich, Katowicach, Lublińcu, Mysłowicach, 
Oświęcimiu, Przyszowicach, Rybniku i Tarnowskich Górach oraz bufet w Kale-
tach, Knurowie, Kostuchnej, Niedobczycach, Pruchnej (DOKP Kraków, który 
od 1926 r. prowadzono jako restaurację), Pszczynie, Szopienicach, Tychach 
i Wodzisławiu (w 1935 r. wykazany jako restauracja). Nie widać w tym zesta-
wieniu, by restauracja dworcowa w Rybniku działała z przerwą, spowodowaną 
zniszczeniami po wybuchu wagonu z dynamitem w czerwcu 1921 r.10 Między 
1922 i 1923 r. zmieniła się kategoria lokalu w Przyszowicach, który stał się 
bufetem. Od 1925 r. zapisy są pełniejsze, zwiększyła się też liczba restauracji 
i bufetów i, poza wymienionymi wcześniej, odnotować należy bufety w Brzezin-
ce, Chebziu, Chorzowie, Miasteczku Śląskim, Murckach. W tym roku też lokal 
w Lublińcu, wcześniej zaznaczony jako restauracja, stał się bufetem. W rozkła-
dzie jazdy z 1926 r. pojawiły się dwa oznaczenia, które można uznać za błąd 

10  Wspomnienie strasznego wybuchu na dworcu w Rybniku, „Polska Zachodnia” 1936, nr 173, 
s. 8.
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drukarski, bowiem już od 1927 r. konsekwentnie przy stacji w Lublińcu podano 
piktogram bufetu kolejowego. W 1927 r. widać ożywienie, otwarto bowiem bu-
fety dworcowe w Bogucicach, Herbach Nowych, Makoszowach, Mikołowie, 
Orzeszu, Piotrowicach Śląskich, Rydułtowach i Żorach oraz restaurację na gra-
nicznym dworcu w Suminie (od 1932 r. bufet). W 1928 r. uruchomiono bufety 
w Królewskiej Hucie i Siemianowicach, zaś w 1929 r. na odcinku podlegającym 
DOKP Kraków bufety w Skoczowie i Zwardoniu. Wspomnianą wcześniej re-
staurację w Dziedzicach na przełomie 1929/1930 r. dzierżawił Jan Koseniak, 
pojawiła się też informacja, że była tam restauracja kl. III11. Jednym z ostatnich 
bufetów uruchomionych w okresie międzywojnia był ten na stacji Chorzów 
Miasto, działający od 1935 r. Okazjonalnie wymieniano też lokale po drugiej 
stronie granicy, w Beuthen (Bytomiu) i Hindenburgu (Zabrzu).

Spośród omawianych lokali na plan pierwszy wysuwa się, z dość oczywi-
stych względów, restauracja dworcowa w Katowicach. Co prawda, przepisy 
polecały, aby nie łączyć trzech klas restauracji, jednak na tej stacji nie zamienio-
no restauracji III klasy w bufet. Stosunkowo rzadko pojawiały się ogłoszenia 
o urządzaniu w restauracjach dworcowych jednej z większych atrakcji gastro-
nomicznych, jaką było „świniobicie”. Podczas kwerendy tylko kilka razy natra-
fiono na anons, obwieszczający, iż w restauracji dworcowej odbędzie się świnio-
bicie, a wszystkie dotyczyły Katowic. Pod zarządem spółki J. Fliegel & Ska 
(T. Sarnowski i Franciszek Oska) w latach 1927–1931 świniobicie urządzano 
dwa razy w roku, zwykle jesienią i zimą, czasem także wiosną12. Można było 
wówczas zakupić podgardle i kiszki z kotła, przysmażane kiszki z kartoflami 
i kapustą, do tego zaś dobrze pielęgnowane piwa i trunki wszelkiego rodzaju13. 
Następny dzierżawca, Jan Wawrzyc, nie był zwolennikiem tej formy rozrywki 
i pod jego zarządem nie urządzano świniobicia w restauracji, jednak po wyga-
śnięciu umowy nowy zarząd powrócił do tego zwyczaju14. Prowadzenie restau-
racji na dworcu katowickim było poważnym zadaniem. Dzierżawcą (uchwyt-
nym w przebadanym materiale źródłowym) był J. Fliegel & Ska (T. Sarnowski 
i F. Oska), którzy w 1928 r. od zaraz lub od 1 lipca chcieli zatrudnić księgowe-
go i korespondenta lub księgową i korespondentkę przy wolnym stole. Wyma-
gano wieku średniego, dobrego wykształcenia, fachowego pisania na maszynie 
i biegłej znajomości języka polskiego15. DOKP Katowice ogłosiła w 1933 r. 
11  Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów i zawodów wyzwolonych. Województwo ślą-
skie 1929/30, Katowice [b.d.], s. 605; Krwawa strzelanina i bójka cyganów na stacji kolejowej 
w Dziedzicach, „Polska Zachodnia” 1935, nr 330, s. 13.
12  Daty to 1 października i 15 grudnia 1927 r., 24 października i 1 grudnia 1928 r., 18 marca, 
30 października i w dniach 13–15 grudnia 1930 r. oraz 8 stycznia i 16 grudnia 1931 r.; 6 i 7 paź-
dziernika 1937 r.
13  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1927, nr 227–229, s. 8; nr 304, s. 8; Ogłoszenia, „Polska 
Zachodnia” 1928, nr 294–295, s. 8; nr 333, s. 12; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1930, nr 77, 
s. 8; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1930, nr 272, s. 10; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1930, 
nr 310, s. 8; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1931, nr 6, s. 8; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 
1931, nr 334, s. 8.
14  Ogłoszenie, „Polska Zachodnia” 1937, nr 274, s. 3.
15  J. Fliegel & Ska widnieli również jako dzierżawcy restauracji dworcowej w Katowicach 
w skorowi dzu branż. Skorowidz branż..., s. 610; Rozmyślania pogwiazdkowe pracownika 
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przetarg na dzierżawę restauracji kl. I, II i III w Katowicach (od 1 kwietnia)16, 
choć faktyczny termin umowy upływał w połowie maja. Ponieważ termin umowy 
kończył się, dotychczasowi dzierżawcy ogłosili w połowie maja wyprzedaż sprzę-
tów nadających się do każdej restauracji, w tym porcelany, szkła, bielizny stoło-
wej, aparatów do piwa, mebli, maszyn do fabrykacji wody sodowej, zmywarki 
i tym podobnych17. Wynika z tego, że wyposażenie restauracji kolejowej stanowi-
ło własność najemców, a nie kolei. Przetarg wygrał Jan Warzyc, informujący 
klientów, że objął lokale od 15 maja, zapewni znakomitą kuchnię czynną dzień 
i noc, dobrze pielęgnowane piwa, wódki i wszelkie napoje oraz solidną obsłu-
gę18. Wcześniej prowadził on restaurację dworcową w Tarnowskich Górach19. 

Jak się jednak okazało, solidna obsługa pozostawiała sporo do życzenia, bo-
wiem już w czerwcu pojawiły się skargi na pracownice w bufecie III klasy. 
Szkolna wycieczka (110 dzieci) musiała czekać dwie godziny na dworcu w Ka-
towicach. Opiekunowie w bufecie III klasy poprosili o 10 litrów wody na herba-
tę, za opłatą, czego im jednak kategorycznie odmówiono, nie udostępniono im 
także książki skarg i zażaleń, a pomocna była dopiero interwencja kelnera. Na-
prawdę stosunki dość charakterystyczne i pachnące b. niemile20. W ogłoszeniu 
z marca 1935 r. gospodarz czynnej dniem i nocą restauracji trzech klas polecał 
wyborną kuchnię, piwa starannie pielęgnowane, wina, wódki i likiery, zapew-
niając rzetelną obsługę i ceny kryzysowe21. Pod koniec 1936 r. ogłoszono po raz 
kolejny przetarg i restauracja w Katowicach mogła zostać wydzierżawiona od 
1 stycznia 1937 r. (później przesunięto na 1 czerwca)22. 

W Skorowidzu branż wymieniano także Nikodema Renca prowadzącego re-
staurację dworcową pod tym samym adresem i w tym samym czasie, co J. Fliegel 
& Ska23. Franciszek Oska w 1935 r. przejął i uruchomił od 1 lutego lokal w Ka-
towicach, dawniej należący do Siednera (ul. Stanisława 2), w anonsie opisując 
siebie jako b. wł. restauracji dworcowej w Katowicach24. Wiadomo jednak, że 
właścicielem nie był. Przypuszczalnie dwaj pozostali członkowie spółki również 
nadal działali w branży gastronomicznej. Ponadto na peronach znajdowały się 
kioski, gdzie można było zakupić gorące napoje, np. herbatę25. Kiosk kolejowy 

gastronomiczno-handlowego, „Polska Zachodnia” 1931, nr 5, s. 6; Ogłoszenia, „Polska Zachod-
nia” 1928, nr 151, s. 8. 
16  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1933, nr 25, s. 8; „Monitor Polski” 1933, nr 18.
17  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1933, nr 131, s. 13.
18  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1933, nr 137, s. 7.
19  Jako Jan Wawrzyc i Ska, Skorowidz branż…, s. 624. 
20  Światła i cienie szkolnej wycieczki, „Polska Zachodnia” 1933, nr 162, s. 3.
21  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1935, nr 77,s. 24.
22  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1936, nr 304, s. 12; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1936, 
nr 311, s. 12; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1937, nr 58, s. 12.
23  Skorowidz branż..., s. 613. N. Renc pojawił się także jako restaurator dworcowy w Kato-
wicach w 1939 r. Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgów grup poczt i telegra-
fów w Katowicach oraz sieci okręgowej Zagłębia Dąbrowskiego i niemieckiego Górnego Śląska: 
Beuthen (Bytom), Gleiwtz (Gliwice) i Hindenburg (Zabrze) na 1939 r., Warszawa 1939, s. Kt 77.
24  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1935, nr 35, s. 10.
25  Co prawda tekst kładł nacisk na zupełnie inne kwestie, jednak dla niniejszego tematu ważna 
jest właśnie informacja, że będący bohaterem wypowiedzi urzędnik pijąc spokojnie przy kiosku 
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mieścił się na dworcu w Rybniku, dzierżawiony był w latach trzydziestych XX 
w. przez Annę Szabon z Paruszowca, którą kiedyś okradziono, a łupem złodzie-
ja padła pewna ilość czekolady26.

Częstotliwość przetargów wskazuje, że umowy dzierżawne zawierane były 
na okres kilku lat: czterech, pięciu lub sześciu. Jedynie w Świętochłowicach 
przetargi ogłaszano co dwa lata. W latach 1926–1932 ogłoszono ich aż cztery. 
Tak krótkie umowy byłyby niekorzystne dla ajentów, więc prawdopodobnie na 
tej stacji z jakiegoś powodu najem nie przynosił zysków i dzierżawcy rezygno-
wali z niego. Podobna sytuacja miała miejsce w Chorzowie, gdzie w krótkim 
czasie ogłoszono trzy przetargi, a atmosfera wokół nich była dość nerwowa, 
biorąc pod uwagę pretensje co do wyboru dzierżawcy oraz stan samego dworca. 
W Lublińcu minął zaledwie rok między dwoma przetargami, co również było 
nietypowe.

Śmierć głównych ajentów mogła przynieść rozpisanie przetargu na dzierża-
wę opuszczonych lokali, ale nie było to normą. Dyrekcja DOKP w Katowicach 
nie ogłosiła przetargów w takich sytuacjach ani w Tychach, ani w Orzeszu. 
Przetarg na dzierżawę bufetu w Szopienicach ogłoszono dopiero we wrześniu 
1932 r. z terminem objęcia od 15 października, czyli półtora roku od śmierci 
restauratora, a w Tychach w maju 1933 r. z terminem objęcia od 1 lipca, trzy 
lata po śmierci H. Janoty. Podobnie po śmierci P. Pękały z Wodzisławia przetarg 
ogłoszono dopiero w 1936 r., cztery lata od chwili zgonu dzierżawcy. Biorąc pod 
uwagę, że umowy mogły być zawierane na okres od czterech do sześciu lub 
więcej lat, wydaje się, że w takich wypadkach lokal prowadziła żona i dopiero 
wygaśnięcie terminu umowy było powodem do ogłoszenia nowego przetargu.

Tab. 1. Przetargi na dzierżawę restauracji i bufetów klejowych w latach 
1925–1938 oraz nazwiska dzierżawców. 

Nazwa Rok przetargu Dzierżawca

Brzezinka 1925, 1935 –

Brzeziny 1932, 1936 –

Chebzie 
1925, 1932 (unieważniony), 

1934
–

Chorzów 1925, 1929, 1932, 1934 Karol Przobota/Prochota

Hajduki 1925 Paweł Potyka (1929/1930)

Herby Nowe 1933 –

Herby Śląskie 1930, 1932 –

Kalety 1925, 1928, 1932 Franciszek Bronder

peronowym herbatę [...] oblał się gorącą herbatą. Mównica publiczna. Rozwydrzenie pruskiej ha-
katy, „Polska Zachodnia” 1928, nr 44, s. 3. 
26  Kradzież w kiosku kolejowym, „Polska Zachodnia” 1932, nr 5, s. 6.
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Nazwa Rok przetargu Dzierżawca

Katowice 1925, 1933, 1937
J. Fliegel & Ska = T. Sarnowski 

i Franciszek Oska (do 1933 r.); Jan 
Wawrzyc (od 1933 r.)

Knurów 1925, 1934 –

Kochłowice 1925, 1929, 1933 –

Kostuchna 1925 –

Koszęcin 1925 –

Królewska Huta 1925, 1929 Jan Kowolik

Ligota 1925, 1934 –

Lubliniec 1925, 1932, 1933, 1936 Franciszek Burek (1929/1930)

Makoszowy 1926, 1933 Józef Jeleń (1929/1930)

Miasteczko 1925 –

Mikołów 1925, 1932 Augustyn Paluch, Bazyli Józefowicz

Murcki 1925, 1928, 1932, 1938 Jan Galański (1929/1930)

Mysłowice 1925, 1932, 1938 Leon Lier (1929/1930)

Niedobczyce 1925, 1932, 1938 Josef Spyra

Orzesze 1925, 1938 Józef Lorek (zm. 1930)

Pszczyna 1925, 1938 Jan Szłapa (1929/1930)

Rybnik 1925, 1938 Henryk Osiecki

Rydułtowy 1925 Stanisław Kowalski (1928 r.)

Siemianowice 1925, 1932
Adam Pruski (1929/1930), Jan Goj-

ny (1939 r.)

Strzebiń 1932 –

Sumina 1925, 1932, 1936 –

Szopienice 1925, 1932, 1937 Antoni Piechulek (zm. 1931 r.)

Świętochłowice
1925, 1926, 1928, 1930, 

1932
Antoni Cichoń (1929/1930), Jerzy 
Pardygol, Paweł Katszer (1932 r.)

Tarnowskie Góry 1925, 1927
Karol Przobota/Prochota (1927 r.), 

Jan Warzyc (1933 r.)

Tychy 1925, 1933 Henryk Janota (zm. 1930 r.)

Woźniki 1932 –

Żory 1925, 1929, 1936 –

Źródło: „Polska Zachodnia” 1926-1939, Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów i zawo-
dów wyzwolonych. Województwo śląskie 1929/30, Katowice [b.d.].
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Informacje o przetargach na dzierżawę restauracji i bufetów kolejowych, 
zgodnie z prawem, DOKP w Katowicach ogłaszała w „Monitorze Polskim”, na 
tablicach na stacjach oraz w prasie. Od 1 listopada 1925 r. były do wydzierża-
wienia właściwie wszystkie restauracje i bufety, w lipcu ogłoszono bowiem prze-
targ na dzierżawę restauracji w: Hajdukach, Katowicach, Rybniku i Tarnowskich 
Górach oraz bufetów na stacjach: Brzezinka, Chebzie, Chorzów, Kalety, Katowice 
(IV kl.), Kochłowicach, Kostuchnej, Koszęcinie, Knurowie, Królewskiej Hucie, 
Ligocie, Lublińcu, Miasteczku, Mikołowie, Murckach, Mysłowicach, Niedobczy-
cach, Orzeszu, Pszczynie, Rydułtowach, Siemianowicach, Świętochłowicach, Su-
minie, Szopienicach, Tychach, Wodzisławiu i Żorach. W późniejszych latach nie 
zdarzył się już podobny wypadek27. Makoszowy i Świętochłowice były do obję-
cia od 1 marca 1927 r.28 W 1927 r. ogłoszono przetarg na dzierżawę restauracji 
kolejowej w Tarnowskich Górach, do objęcia od 1 kwietnia 1928 r., a jednocze-
śnie ogłaszano przetarg na dzierżawę kantyny w budynku kolejowym ekspedy-
cji pospieszno-towarowej przy Targowicy Centralnej w Mysłowicach od 1 lutego 
1928 r.29 Od pierwszego marca tego samego roku był do objęcia bufet w Świę-
tochłowicach, który ponownie można było wydzierżawić dwa lata później od 
1 stycznia 1930 r. Jego dzierżawcą był w tym okresie Antoni Cichoń. Kolejny 
przetarg na wydzierżawienie tego bufetu miał miejsce w 1932 r. (objęcie od 
16 lipca). Przypuszczalnie wygrał go Paweł Katszer, który 16 października za-
praszał na wielki koncert do restauracji kolejowej, przy założeniu, że chodzi o re-
staurację dworcową, a nie restaurację o nazwie „Kolejowa”30. Pod koniec 1928 r. 
władze kolejowe ogłosiły przetarg na dzierżawę bufetów w Murckach i Kaletach 
(do objęcia od 1 lutego 1929 r.). W Kaletach bufet prowadził Franciszek Bron-
der31. Od 1 sierpnia 1929 r. do wydzierżawienia były bufety w Żorach i Królew-
skiej Hucie, od 1 września zaś w Chorzowie i Kochłowicach. Cena wywoławcza 
dzierżawy w Chorzowie wynosiła 12 tys. zł. Ponownie do wydzierżawienia bufet 
ten był dokładnie trzy lata później, od 1 września 1932 r., a przystępujący do 
przetargu oferenci winni byli wnieść wadium w wysokości 1000 zł. Po upływie 
dwóch lat DOKP ogłosiła kolejny przetarg, dzierżawa rozpoczynała się od 
kwietnia 1934 r.32 W Królewskiej Hucie dzierżawcą był Jan Kowolik33. Bufet 
w Herbach Śląskich można było wydzierżawić od 1 kwietnia 1930 r. i dwa lata 
później od 16 lipca 1932 r.34 W 1932 r. ogólnie ogłoszono sporo przetargów na 
27  Ogłoszenia, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 159, s. 4. 
28  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1926, nr 22, s. 6.
29  Monitor Polski, Przetarg, „Polska Zachodnia” 1927, nr 311, s. 8.
30  Monitor Polski, Przetarg, „Polska Zachodnia” 1928, nr 27, s. 8; Przetarg publiczny, „Polska 
Zachodnia” 1929, nr 317, s. 10; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 175, s. 8. Skorowidz 
branż…, s. 621; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1932, nr 287, s. 8.
31  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1928, nr 342, s. 6; Skorowidz branż..., s. 617.
32  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1929, nr 129, s. 16; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1929, 
nr 209, s. 7; Sprostowanie, „Polska Zachodnia” 1929, nr 210, s. 12; Przetarg, „Polska Zachodnia” 
1932, nr 191, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 196, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 
1934, nr 52, s. 8.
33  Skorowidz branż..., s. 615.
34  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1930, nr 52, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 175, 
s. 8.



272 Ewa Kulik

dzierżawy. Mógł być to efekt zakończenia poprzednich umów, ale warto zauwa-
żyć, że obowiązujące od 1931 r. rozporządzenie nakazywało dotychczasowe 
umowy bezzwłocznie uzupełnić postanowieniem o obowiązku wykonywania 
przez dzierżawców wspomnianego dopiero co zezwolenia35. Być może w sytu-
acji, w której ajent nie zgadzał się na zmiany, umowa była rozwiązywana i ogła-
szano nowy przetarg. Niezależnie od przyczyn w 1932 r. ogłoszono przetargi na 
dzierżawę bufetów w Brzezinach Śląskich (od 1 marca; następny przetarg odbył 
się w 1936 r., objęcie od 1 maja)36, w Siemianowicach (od 1 lipca), w Mikoło-
wie (od 16 lipca, przy wadium wynoszącym 400 zł)37; w Suminie (od 1 wrze-
śnia, przy czym we wcześniejszych rozkładach była mowa o restauracji, jednak 
od tego roku na stacji tej był bufet, a zmiana kategorii mogła wiązać się ze 
zmianą dzierżawcy; wadium wynosiło 300 zł)38, w Mysłowicach (od 1 paździer-
nika)39 oraz od 15 października w Lublińcu, Niedobczycach, Murckach i Szo-
pienicach40, a także Chebziu i Kaletach (oba do objęcia od 15 grudnia). Przetarg 
na dzierżawę bufetu w Chebziu został unieważniony, nowy zaś rozpisano 
w 1934 r., z datą objęcia od 1 stycznia 1935 r.41 W tym samym roku ogłoszono 
przetarg na dzierżawę dwóch bufetów na nowo zbudowanej linii kolejowej na 
stacjach Strzebiń i Woźniki (od 1 września)42.

W 1933 r. DOKP w Katowicach ogłosiła przetargi na dzierżawę bufetów ko-
lejowych w Herbach Nowych (od 1 marca)43, restauracji kl. I, II i III w Katowi-
cach (od 1 kwietnia)44, Tychach i Kochłowicach (oba od 1 lipca)45, Lublińcu 
i Makoszowach (oba od 1 sierpnia)46. W Makoszowach, dla których wcześniej-
szy przetarg ogłoszono w grudniu 1926 r. (do objęcia od 1 marca 1927 r.), lokal 
dzierżawił Józef Jeleń, wymieniany w roku 1929/1930. Natomiast dzierżawcą 
bufetu w Lublińcu był Franciszek Burek. Co dziwne, od poprzedniego przetargu 
na dzierżawę tego obiektu nie minął nawet rok, a w 1936 r. ponownie można 
było wydzierżawić ten bufet.

35  DzUrz MK 1931, nr 18, poz. 127.
36  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 69, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1936, nr 80, s. 12.
37  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 191, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 196, 
s. 8; Skorowidz branż..., s. 618.
38  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 202, s. 7.
39  W treści ogłoszenia była mowa o bufecie w Mysłowicach, tymczasem w rozkładach jazdy 
konsekwentnie zaznaczano restaurację. Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 236, s. 8; Skoro-
widz branż..., s. 618.
40  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 243, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 263, 
s. 8; Skorowidz branż..., s. 619.
41  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 320, s. 8; Unieważnienie przetargu, z 1932, nr 334, 
s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1934, nr 300, s. 11.
42  Świetnie zdany przez technika, rzemieślnika i robotnika śląskiego egzamin, „Polska 
Zachodnia” 1932, nr 217, s. 7; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 216, s. 8.
43  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1933, nr 21, s. 8. Wycieczkę do bufetu tej restauracji podróż-
ny przypłacił kalectwem, bowiem wysiadł z pociągu, do którego po wyjściu z lokalu próbował 
wskoczyć już w biegu. Tragiczna wycieczka pociągiem popularnym, „Polska Zachodnia” 1939, 
nr 202, s. 6.
44  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1933, nr 25, s. 8; „Monitor Polski” 1933, nr 18.
45  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1933, nr 121, s. 8.
46  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1933, nr 157, s. 8.
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W 1934 r. ogłoszono przetargi na dzierżawę restauracji w Ligocie i bufetu 
w Knurowie (oba od 1 czerwca)47. W 1935 r. ogłoszono przetarg na dzierżawę 
bufetu w Brzezince (do objęcia od 1 lutego 1936 r.)48. W 1936 r. ogłoszono 
przetargi na dzierżawę bufetu w Brzezinach (od 1 maja)49, Żorach i Suminie (od 
1 października) oraz Lublińcu (od 1 listopada)50, a także restauracji w Wodzi-
sławiu (od 1 czerwca). Krótko przed końcem terminu dzierżawy w Wodzisła-
wiu, nocą z 12 na 13 kwietnia, włamano się do niej i skradziono produkty 
spożywcze o wartości kilkuset złotych. Ponieważ było to trzecie z rzędu włama-
nie do restauracji dworcowej w powiecie rybnickim, policja podejrzewała, że 
włamań dokonują ci sami sprawcy, których, notabene, wkrótce ujęto. W 1937 r. 
ogłoszono przetarg dla restauracji w Katowicach i w Szopienicach (do objęcia 
od 31 grudnia lub 1 stycznia 1938 r.)51. W 1938 r. ogłoszono przetarg na dzier-
żawę restauracji kolejowej w Mysłowicach oraz bufetów w Pszczynie i Orzeszu 
(do objęcia od 1 czerwca). Szczegółowe warunki przetargu umieszczono na ta-
blicach ogłoszeń na stacjach w Mysłowicach, Pszczynie i Orzeszu oraz Katowi-
cach, Rybniku i Tarnowskich Górach52. W tym samym roku ogłoszono przetarg 
na dzierżawę restauracji dworcowej w Rybniku oraz bufetów w Murckach i Nie-
dobczycach (od 1 października), nie wykluczając przy tym wcześniejszego ter-
minu objęcia dzierżawy53. Pod koniec 1938 r. ogłoszono przetarg na dzierżawę 
bufetu w Żorach (od 1 lutego 1939 r.). DOKP w Krakowie ogłosiła w tym sa-
mym roku przetarg na dzierżawę, znajdujących się na terenach przejętego Zaol-
zia, restauracji na stacjach Bogumin, Karwina, Frysztad Śląski, Cieszyn Za-
chodni, Bystrzyca, Jabłonków, Gnojnik, Piotrowice i Sucha Średnia oraz bufetów 
na stacjach Trzyniec, Mosty, Dąbrowa Śląska, Orłowa i Szumbark Śląski (do 
objęcia od 1 lutego 1939 r.); ponadto przetarg obejmował też kantor wymiany 
walut, fryzjernię oraz toalety. Od oferentów wymagano m.in. oświadczenia 
o znajomości warunków dzierżawy, życiorysu, świadectwa moralności i facho-
wości. Wadium na dzierżawę restauracji wynosiło 10 tys. zł54.

Ponadto wiadomo, kto prowadził restauracje i bufety kolejowe na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych XX w. W Hajdukach był to Paweł Potyka55, 
w Pszczynie Jan Szłapa56, w Rybniku Henryk Osiecki57. W Świętochłowicach, 
zapewne po wygraniu przetargu (ogłoszonego pod koniec 1926 r. z objęciem 
dzierżawy od 1 marca 1927 r.), lokal dworcowy prowadził Antoni Cichoń i Jerzy 
47  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1934, nr 102, s. 16.
48  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1935, nr 358, s. 12.
49  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1936, nr 80, s. 12; Włamanie do restauracji dworcowej w Wo-
dzisławiu, „Polska Zachodnia” 1936, nr 103, s. 8; Wykrycie sprawcy kradzieży, „Polska Zachod-
nia” 1936, nr 106, s. 9.
50  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1936, nr 218, s. 12.
51  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1937, nr 304, s. 10.
52  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1938, nr 77, s. 7.
53  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1938, nr 190, s. 12.
54  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1938, nr 289, s. 10; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1938, 
nr 296, s. 12, „Monitor Polski” 1938, nr 244, s. 6.
55  Skorowidz branż..., s. 609; Spis abonentów sieci telefonicznych..., s. Kt. 74.
56  Tamże, s. 620.
57  Tamże.
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Pardygol58, w Chełmie Wielkim Mateusz Czorny i Antoni Czornik (1939 r.)59, 
w Pawłowicach Franciszka Klimosz60, w Imielinie Jan Żurawik61. Znani są dwaj 
dzierżawcy z Siemianowic, mianowicie Adam Pruski (przełom lat dwudziestych 
i trzydziestych) oraz w 1939 r. Jan Gojny62. Jeśli chodzi o bufet w Mikołowie, 
pojawiają się dwa nazwiska: Augustyn Paluch i wymieniony w Skorowidzu 
branż Bazyli Józefowicz63. W Mysłowicach restaurację kolejową dzierżawił 
Leon Lier64, natomiast w Murckach Jan Galański. Z kolei pocztówka reklamo-
wa wymieniała nazwisko Josefa Spyry jako dzierżawcy bufetu w Niedobczy-
cach65. W Knurowie w 1939 r. działał Wilhelm Klaczka, w Katowicach-Ligocie 
Karol Rydygiel, a w Radzionkowie Józef Blachut66.

W publicznych dyskusjach wysuwano postulaty, aby dzierżawę bufetu lub 
restauracji dworcowej powierzać inwalidom wojennym, szczególnie byłym po-
wstańcom śląskim. W 1927 r. DOKP w Katowicach rozpisała przetarg, do 
którego przystąpiło pięciu inwalidów, z których czterech brało udział w po-
wstaniach. Przetarg wygrał Karol Przebota/Prochota, były dzierżawca bufetu 
w Tarnowskich Górach. Wybór ten przyniósł interwencje medialne. DOKP 
w Katowicach poinformowała, że ajent, którzy otrzymał dzierżawę wspo-
mnianego bufetu, był uczestnikiem powstań i zasługiwał na uwzględnienie 
jego oferty67. Wydaje się jednak, że największym atutem K. Przobota było 
wspomniane wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Zasługi w okresie po-
wstań ułatwiły otrzymanie dzierżawy bufetu dworcowego Matyldzie Zango-
wej, która jako czynna uczestniczka walk pod Zalesiem została ranna. To 
rzadki wypadek kobiety walczącej w powstaniu śląskim z bronią w ręku68.

Bufet dworcowy w Tychach prowadził Henryk Janota, który zmarł niespo-
dziewanie w sile wieku (miał 34 lata) 11 maja 1930 r., pozostawiając żonę i ro-
dzinę. Podobnie jak dzierżawca bufetu chorzowskiego, H. Janota był inwalidą 
i uczestnikiem powstań. Pochodził z Łabęd, gdzie zaangażował się w działalność 
plebiscytową, a w trakcie III powstania śląskiego był dowódcą kompanii, wal-
cząc pod Starym Koźlem i Januszkowicami, gdzie odniósł ciężkie rany. Po zmia-

58  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1926, nr 22, s. 6; Skorowidz branż..., s. 622, 623.
59  Skorowidz branż..., s. 619; Spis abonentów sieci telefonicznych..., s. Kt. 133
60  Skorowidz branż..., s. 619.
61  Tamże, s. 620.
62  Tamże, s. 622; Chciał zdemolować restaurację dworcową, „Polska Zachodnia” 1939, nr 23, 
s. 7.
63  Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 191, s. 8; Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 196, 
s. 8; Skorowidz branż…, s. 618.
64  W treści ogłoszenia była mowa o bufecie w Mysłowicach, tymczasem w rozkładach jazdy 
konsekwentnie zaznaczano restaurację. Przetarg, „Polska Zachodnia” 1932, nr 236, s. 8; Skoro-
widz branż..., s. 618.
65  Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1794.
66  Spis abonentów sieci telefonicznych..., s. Kt 18, Kt. 77, Kt. 144.
67  Oburzające pomijanie inwalidów przy rozpatrywaniu ofert, „Polska Zachodnia” 1927, nr 230, 
s. 21; Sprawa dzierżawy bufetu kolejowego w Chorzowie, „Polska Zachodnia” 1927, nr 233, s. 6; 
Nowy dzierżawca bufetu kolejowego w Chorzowie, „Polska Zachodnia” 127, nr 47, s. 5.
68  E. Długaj, Kobieta powstaniec. Matylda Ogórkówna (Zanowa), „Śląsk” 2009, nr 4, s. 57; 
Spis abonentów sieci telefonicznych…, s. Kt. 103.
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nie granic opuścił Łabędy i osiadł najpierw w Nowej Wsi, a następnie w Ty-
chach, gdzie objął bufet kolejowy. Należał do Związku Powstańców Śląskich 
oraz Związku Restauratorów Dworcowych69.

W tym samym roku zmarł inny restaurator dworcowy, Józef Lorek z Orzesza. 
Jego śmierć po długiej i ciężkiej chorobie nastąpiła 27 sierpnia 1930 r. Zmarły 
miał 51 lat. On również należał do grona powstańców-uchodźców70. Z kolei 
24 marca 1931 r. zmarł Antoni Piechulek, restaurator dworcowy w Szopieni-
cach oraz założyciel i członek zarządu Związku Restauratorów Dworcowych71.

14 marca 1932 r. zmarł restaurator dworcowy Paweł Pękała, dzierżawca bu-
fetu kolejowego w Wodzisławiu, członek sekcji Związku Restauratorów Dwor-
cowych. Miał 47 lat. Był prezesem i wiceprezesem koła Wodzisław Ogólnopol-
skiego Związku Podoficerów Rezerwy72.

Dzierżawcy dworcowych restauracji i bufetów tworzyli odrębną grupę przy 
Polskim Związku Restauratorów, Właścicieli Kawiarń i Hoteli na Województwo 
Śląskie (ZRWKiH). Nie była to jednak reguła, bowiem w mniejszych kołach nie 
tworzono osobnych sekcji. Przykładowo restaurator dworcowy Henryk Osiecki 
z Rybnika był członkiem miejscowej filii ZRWKiH, a przy wyborach nowego 
zarządu w lutym 1936 r. wszedł do komisji rewizyjnej73. 17 czerwca 1938 r. w lo-
kalu związkowym przy ul. Moniuszki w Katowicach odbyło się walne zebranie 
Sekcji Restauratorów Dworcowych z udziałem prelegentów z centrali związko-
wej w Warszawie oraz delegata DOKP w Katowicach74. Czasopismem najbar-
dziej związanym z tą branżą był „Restaurator Kolejowy” wydawany w Krako-
wie, pomocne były też poznański „Dom Gościnny”, warszawski „Restaurator 
i Hotelarz Polski” oraz katowicki „Restaurator Śląski”75.

Jak już wspomniano, obowiązywał zakaz podawania alkoholu kolejarzom na 
służbie, niemniej nie był on zbyt rygorystycznie przestrzegany. Prasa alarmowa-
ła, nieraz podsycając wątki polityczno-narodowościowe. Zauważono np., że re-
staurator dworcowy na stacji Nędza, zatem już po stronie niemieckiej, bez opo-
ru sprzedawał polskim kolejarzom alkohol, nierzadko na kredyt, a następnie 
egzekwował spłatę długów. Przy okazji wspomina się kolejną restaurację lub 
bufet na trasie Katowice – Racibórz (Ratibor), której, jako leżącej za granicą, nie 
uwzględniały rozkłady jazdy pociągów76. Problem pijaństwa wśród kolejarzy 
był na tyle poważny, iż podejmowano starania, aby je ograniczyć. Sposobem na 

69  Śp. Janota Henryk, „Polska Zachodnia” 1930, nr 131, s. 5; Nekrologi Henryk Janota, „Polska 
Zachodnia” 1930, nr 130, s. 5; Podziękowania za udział w pogrzebie, „Polska Zachodnia” 1930 
nr 136, s. 2; Skorowidz branż..., s. 619.
70  Nekrolog Józef Lorek, „Polska Zachodnia” 1930, nr 219, s. 3. 
71  Nekrolog Antoniego Piechulka, „Polska Zachodnia” 1931, nr 74, s. 6.
72  Skorowidz branż…, s. 624; Wspomnienie pośmiertne, „Polska Zachodnia” 1932, nr 80, 
s. 10; Nekrolog Pawła Pękały, „Polska Zachodnia” 1932, nr 76, s. 7; Nekrolog Pawła Pękały, „Pol-
ska Zachodnia” 1932, nr 77, s. 3. Podziękowanie, „Polska Zachodnia” 1932, nr 82, s. 3.
73  Nowe władze restauratorów rybnickich, „Polska Zachodnia” 1936, nr 43, s. 9.
74  Walne zebranie restauratorów dworcowych, „Polska Zachodnia” 1938, nr 160, s. 7.
75  Odpowiedzi redakcji, „Polska Zachodnia” 1931, nr 78, s. 9.
76  Rozpijanie kolejarzy polskich na granicznej stacji kol. Nędza, „Polska Zachodnia” 1927, 
nr 181, s. 6.
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to miała być np. Abstynencka Liga Kolejowców, promowana okólnikiem preze-
sa katowickiego dyrekcji77. 

Nadużywanie alkoholu i pijaństwo były poważnym problemem społecznym, 
a odpowiedzialnych za jego występowanie do pewnego stopnia upatrywano 
w właścicielach i dzierżawcach lokali, gdzie można było wypić napoje alkoholo-
we. Dotyczyło to także restauracji i bufetów dworcowych. Znany był, wspo-
mniany już, problem upijania się kolejarzy, a przykłady nagannych zachowań 
pod wpływem alkoholu można mnożyć78. Częściowym rozwiązaniem sytuacji 
miał być zakaz wyszynku w dni wypłaty, a jako przykład dla Śląska, a szczegól-
nie Katowic, gdzie w dni wypłaty okoliczne gospody były wręcz oblężone przez 
kolejarzy, wskazywano petycję wystosowaną przez żony kolejarzy z Wilna, do-
tyczącą zamknięcia szynków przy ulicy Kolejowej79. 

Zauważano również, że otwarte do późnych godzin nocnych restauracje 
dworcowe ściągały niepożądaną, z punktu widzenia dbających o moralność pu-
bliczną, klientelę. Uważamy bowiem, że lokale dworcowe a tem więcej restaura-
cje dworcowe nie powinny w żadnej mierze być przytuliskami dla włóczęgów 
nocnych, wyrzucanych niejednokrotnie z innych lokali restauracyjnych na mie-
ście, a tem więcej dla szukających „anschlussu” cór Koryntu80. Prasowy komen-
tarz z przekąsem zaznaczał, że restauratorom obecność wspomnianych osób 
bynajmniej nie przeszkadzała.

Inny przytyk do działalności restauratorów dworcowych dotyczył problemów 
z zaspokojeniem pragnienia podczas upałów, gdy nie można było wydostać się 
z zatłoczonego pociągu, aby w bufecie kupić napój. Dlaczego to niedomyślni 
restauratorzy nie wysyłają na peron do każdego pociągu choć jednego chłopca 
z butelkami wody sodowej lub z piwem? Na pewno zwiększyliby swoje dochody 
o kilkanaście procent81. Autor tej uwagi nie uwzględniał, że przepisy zakazywa-
ły podobnych działań. Problem zaspokojenia w podróży pragnienia bywał do-
kuczliwy. W 1939 r. pod adresem krakowskiej DOKP padły gorzkie uwagi ze 
strony pasażera, który w podróży z Cieszyna do Wisły spotkał się nie tylko 
z tłokiem w pociągu i w poczekalni na stacji w Goleszowie, ale któremu Doku-
czało pragnienie, którego jednak nie można było zaspokoić z powodu braku 
bufetu dworcowego...82 Uwaga ta jest o tyle znamienna, że rozkłady jazdy wyka-
zywały w Goleszowie restaurację.

Zarzutem, jaki stawiano dzierżawcom były wysokie, by nie powiedzieć wyśru-
bowane, ceny. Na łamach prasy czytelnik analizował ceny dostępnych w restau-
racjach produktów. Przykładowo w Katowicach za bułkę z szynką trzeba było 
zapłacić 75 gr, podczas gdy w Sosnowcu taka sama bułka i jasne piwo koszto-

77  Nadzwyczaj pożądany okólnik, „Polska Zachodnia” 1927, nr 250, s. 5.
78  D. Keller, Dyrekcja Okręgowa..., s. 376. 
79  Przykład godny naśladowania na Śląsku, „Polska Zachodnia” 1928 nr 270, s. 5.
80  Porządki w poczekalniach dworca kolejowego, „Polska Zachodnia” 1927, nr 191, s. 5. Sy-
tuacja pozostała niezmienna także w późniejszym czasie. Migawki. Na temat dworca kolejowego 
w Katowicach, „Polska Zachodnia” 1928, nr 267, s. 5. 
81  Niezaradność restauratorów kolejowych, „Polska Zachodnia” 1928, nr 192, s. 6.
82  Pod adresem krakowskiej PKP, „Polska Zachodnia” 1939, nr 90, s. 8.
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wały 85 gr. W restauracji na trasie Katowice – Rybnik filiżanka kawy i bułka 
z masłem kosztowały 80 gr, zaś na innej linii szklanka mleka i dwie bułeczki 
kosztowały 85 gr83. Zapewne podróżny wolałby, aby te różnice cenowe nie ist-
niały. 

Pasażerowie wyczekujący na pociąg nudzili się w poczekalniach i restaura-
cjach dworcowych. Patrząc na znudzone twarze pasażerów, siedzących przy 
stolikach restauracyjnych, nasuwa się pytanie, dlaczego nie ma radia w restau-
racjach dworcowych — pytali dziennikarze — Przecież takie audycje [muzycz-
ne] byłyby nie tylko pierwszorzędną atrakcją dla gości restauracyjnych, lecz 
i przyczyniłyby się do zwiększenia frekwencji w restauracjach dworcowych84. 
Radiofonizacja dworców leżała zatem w interesie restauratorów dworcowych, 
chociaż nie do nich należało jej przeprowadzenie. 

W lokalach, gdzie podawano alkohol, dochodziło do bójek. Pod tym wzglę-
dem restauracje i bufety kolejowe nie odbiegały od innych, natomiast ciekawost-
ką mogła być bójka między dzierżawcą Stanisławem Kowalskim, a kolejarzem, 
przy dość pasywnej postawie zawiadowcy stacji. Z wyjaśnień przedstawionych 
przez restauratora wynikało, że kolejarz był już pijany i został siłą usunięty z sali 
ze względu na zachowanie85. Przy okazji, wynika z tego, że w Rydułtowach, gdzie 
doszło do wspomnianego incydentu, poczekalnia była jednocześnie bufetem 
(klasa IV). 

W toku dyskusji nad przebudową przystanku kolejowego w Radzionkowie, 
wskazywano, że warunki w poczekalni urągały zasadom higieny, a bufetu nie 
było86. Z rozkładów wynika, że bufet taki był w 1925 r., potem jednak przestał 
występować. Równie surowo oceniano dworzec w Chorzowie, określany dosad-
nie na łamach prasy jako brudny kurnik, z malutkim holem, odrapanymi ściana-
mi i brakiem porządnej poczekalni87. Bufet zapewne prezentował się podobnie.

Wybuch pociągu z materiałami wybuchowymi na dworcu kolejowym w Ryb-
niku w czerwcu 1921 r. całkowicie zniszczył obiekt88, w tym i restaurację, nie ma 
jednak przekazów dotyczących jego odbudowy. W rozkładach jazdy na 1922 r. 
przy stacji Rybnik zaznaczono istniejącą restaurację, zapewne dość skromną. 
Dostępny materiał ikonograficzny nie pozwala na wskazanie jej usytuowania czy 
wyglądu. Prawdopodobnie Henryk Osiecki (16 czerwca 1881–16 grudnia 1948) 
objął dzierżawę ok. 1924 r., przedłużył ją ewentualnie od 1 listopada 1925 r. 
Osiecki zaangażował się także w życie społeczne Rybnika, działał w rybnickim 
Bractwie Strzeleckim, zaś w 1926 r. kandydował do rady miejskiej. W tym cza-
sie zawarł umowę z mistrzem rzeźnickim Jerzym Nowakiem. Otrzymane od 

83  Mównica publiczna. Przeciw wyzyskowi, „Polska Zachodnia” 1928, nr 203, s. 5.
84  Radio na dworcach kolejowych, „Polska Zachodnia” 1936, nr 22, s. 9.
85  Co się dzieje w poczekalni IV klasy na stacji kolejowej w Rydułtowach, „Polska Zachodnia” 
1928, nr 229, s. 12; Echa notatek, „Polska Zachodnia” 1928, nr 239, s. 6.. 
86  Dworzec w Radzionkowie wymaga przebudowy, „Polska Zachodnia” 1931, nr 62, s. 6.
87  Ohydny dworzec kolejowy w Chorzowie, „Polska Zachodnia” 1938, nr 160, s. 7; Chorzów 
otrzyma wspaniały nowoczesny dworzec kolejowy, „Polska Zachodnia” 1938, nr 138, s. 6.
88  Z. Hojka, Powstania i plebiscyt górnośląski, [w:] Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic, red. 
Z. Hojka, B. Kloch, t. 1, Rybnik 2017, s. 607.



278 Ewa Kulik

Osieckiego 5000 dolarów J. Nowak zabezpieczył jako hipotekę na swojej nieru-
chomości. Pierwszą ratę spłacił 31 grudnia 1926 r.89 W 1929 r. z kolei realizo-
wał plany budowlane przy dworcu kolejowym, następnie zaś zamieszczał ogło-
szenia dotyczące wynajmu pokoi90.

Restauracje i bufety kolejowe nie były też wolne od problemów, z jakimi sty-
kali się właściciele innych tego typu firm, mianowicie zakłócania porządku, 
agresywnych, nierzadko pijanych klientów czy włamań. Można spodziewać się, 
że ochrona obiektów kolejowych była pełniejsza, niemniej dochodziło do wspo-
mnianych zdarzeń. 17 lutego 1936 r. doszło do włamania do restauracji kolejo-
wej w Żorach, skąd skradziono koniak, wódkę, cygara i czekolady, a dzierżawca 
Paweł Szwarc oszacował straty na 250 zł91. W styczniu 1939 r. w restauracji 
kolejowej w Siemianowicach pijany gość wszczął kłótnię z personelem i zaczął 
demolować lokal, aż wreszcie został uspokojony strzałem z broni palnej w ko-
lano przez dzierżawcę92. Wiele razy na stacjach kolejowych dochodziło też do 
nieszczęśliwych wypadków, których ofiarami padali kolejarze, ale także, jak się 
okazuje, personel restauracji kolejowych, jak miało to miejsce w Zebrzydowi-
cach, gdzie pod koła pociągu dostał się kelner93. 

Dzierżawcy bufetów i restauracji dworcowych rzadko uciekali się do rekla-
my prasowej, bowiem nie odczuwali tak silnej presji, aby dotrzeć do ewentual-
nych gości — ci bowiem pojawiali się tak czy inaczej. Jedną z form reklamy były 
składane klientom i gościom życzenia noworoczne. Taką formę szczególnie 
upodobały sobie restauracje, jednak w wypadku restauracji dworcowych nie-
często je zamieszczano. Pojawił się anons dotyczący restauracji dworcowej, jed-
nak nie podano w nim miejscowości, nie ma też pewności, że nie chodzi tu 
o nazwę lokalu, a czcionka jest na tyle uszkodzona, że samo nazwisko właści-
ciela — Karol Krigar [?] — trudne do odczytania94. Z reklamy prasowej korzy-
stał, aczkolwiek rzadko, gospodarz restauracji kolejowej w Katowicach, Jan 
Wawrzyc95. Klientom polecała się restauracja „Kolejowa” w Rybniku96. Rzadko 
też, jak wcześniej wspomniano, urządzano w nich jedną z większych atrakcji 
gastronomicznych, jaką było świniobicie. 

89  Muzeum w Rybniku, sygn. 5100/6, 5100/7.
90  Ogłoszenia, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 159, s. 4; Życzenia noworoczne, 
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 1, s. 4; O co chodzi w Rybniku przy wyborach ko-
munalnych, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 128, s. 3; (Nowy gmach przy dworcu), 
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 92, s. 3; Ogłoszenia, „Sztandar Polski i Gazeta 
Rybnicka” 1932, nr 42, s. 4; Skorowidz…, s. 621; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/2482, 
Kronika Bractwa Strzeleckiego w Rybniku [Rybnik 1929], s. 18, 24–26.
91  Włamanie do restauracji dworcowej w Żorach, „Polska Zachodnia” 1936, nr 49, s. 10. 
92  Chciał…, s. 7.
93  Tragiczny wypadek na stacji w Zebrzydowicach, „Polska Zachodnia” 1938, nr 225, s. 8.
94  Życzenia noworoczne, „Polska Zachodnia” 1931, nr 1, s. 13.
95  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1934, nr 76, s. 22; Życzenia noworoczne, „Polska Zachod-
nia” 1935, nr 1, s. 11; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1935, nr 120, s. 16; Życzenia noworocz-
ne, „Polska Zachodnia” 1936, nr 1, s. 15; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1936, nr 267, s. 55; 
Życzenia noworoczne, „Polska Zachodnia” 1937, nr 1, s. 15; Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 
1937, nr 120, s. 24.
96  Ogłoszenia, „Polska Zachodnia” 1935, nr 77, s. 17.
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Jeśli podróżny chciał posilić się w pociągu, a nie miał własnego prowiantu, 
mógł to uczynić w wagonie restauracyjnym. W myśl przepisów tylko tam moż-
na było zakupić napoje alkoholowe.

Dworcowe restauracje i bufety stanowiły jeden z elementów, poprzez który 
podróżni wyrabiali sobie opinię o przewoźniku. Dostępność, oferta i ceny, a tak-
że stan higieniczny miały wpływ na liczbę korzystających z tych lokali. Władze 
kolejowe w kilku etapach wprowadzały normatywy dotyczące prowadzenia re-
stauracji na dworach, a najbardziej szczegółowa powstała w 1931 r. Można 
zaobserwować fale przetargów na dzierżawę, a podejmowali się jej ludzie zwy-
kle związani z branżą gastronomiczną. W międzywojniu liczba lokali gastrono-
micznych na dworcach na terenie podległym Śląskiej DOKP sięgała prawie 
pięćdziesięciu. Postępowanie dzierżawców nie odbiegało od podobnych dla lo-
kali prywatnych lub dzierżawionych z wolnego rynku, jednak zauważono mniej-
szy nacisk na reklamę i mniejszą troskę do dostarczanie innych „atrakcji”, by 
przyciągnąć klientów.

Bibliografia

Zbiory Muzeum w Rybniku.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji 1926-1939.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1931.
„Monitor Polski” 1933, 1938.
„Polska Zachodnia” 1926-1939.
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925-1939. 

Keller D., Dyrekcja Okręgowa Kolei państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Geneza, 
podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013.
Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic, red. Z. Hojka, B. Kloch, t. 1, Rybnik 2017.
Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów i zawodów wyzwolonych. Województwo śląskie 
1929/30, Katowice [b.d.], Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgów grup poczt i tele-
grafów w Katowicach oraz sieci okręgowej Zagłębia Dąbrowskiego i niemieckiego Górnego Śląska: 
Beuthen (Bytom), Gleiwtz (Gliwice) i Hindenburg (Zabrze) na 1939 r., Warszawa 1939.

Ewa Kulik – Railway Bars and Restaurants of Katowice DOKP
during the Interwar Period.

One of the elements of railway station infrastructure were bars and restaurants. They functioned 
according to regulations, which were unified between 1927 and 1931. Along the lines belonging 
to Katowice District Directorate of National Railways there were 49 bars and restaurants, which 
were leased. The lessees were represented by Polish Association of Restaurant, Café and Hotel 
Owners for Silesia and the newly founded sections of Railway Restaurant Owners. In the eyes of 
the travellers these restaurants did not seem friendly or inviting to spend time before departure. 
The owners, in turn, suffered problems common in this trade, which was theft and aggressive 
customers under the influence of alcohol.
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Koleje Rzeszy,
mają szczególny interes w tym, 
żeby w istniejących stosunkach 

niczego nie zmieniać:
Proturystyczna inicjatywa

niemieckich kolei
w Karkonoszach

w latach 1932–1933?
Przyzwyczailiśmy się widzieć w kolejach żelaznych podstawę, a nawet waru-

nek transportowego, gospodarczego czy społecznego rozkwitu Śląska w XIX 
i XX w. (podobnie wielu innych regionów) i choć potwierdzających to przykła-
dów z pewnością nie brakuje, wypada przecież pamiętać również o mniej chwa-
lebnych epizodach, które były pochodną chłodnych kalkulacji decydentów ko-
lejowych. W imię obrony pozycji i interesów własnego przedsiębiorstwa byli oni 
skłonni spowalniać dalsze otwarcie komunikacyjne regionu. O zawziętej i de-
strukcyjnej niejednokrotnie rywalizacji śląskich spółek kolejowych w dekadach 
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poprzedzających ich upaństwowienie pisano w niejednej monografii1, o dławie-
niu przez Niemieckie Koleje Rzeszy (Deutsche Reichsbahn, DRB) rozwoju mo-
toryzacji w okresie międzywojennym wspomina się daleko rzadziej2, choć to 
intrygujący symptom kolejnej rewolucji komunikacyjnej. Na przełomie lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX w. transport kołowy wprawdzie nie dorównywał 
jeszcze szynowemu skalą i znaczeniem, ale jego atrakcyjność i szybki wzrost nie 
mogły umknąć uwadze kierownictwa DRB, stąd wszelkimi sposobami próbo-
wało ono powstrzymać ekspansję samochodowego „rywala”. Za jeden z pozyty-
wów takiej polityki można uznać rozbudowany wówczas na nieznaną wcześniej 
skalę system ulg i zniżek kolejowych oferowanych podróżnym3, ale sięgano 
również po mniej eleganckie metody. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w la-
tach 1932–1933 w Karkonoszach (Riesengebirge), gdzie urzędnicy DRB posta-
nowili zablokować powstanie newralgicznej szosy górskiej z Podgórzyna (Giers-
dorf) przez Borowice (Baberhäuser) na Przełęcz Karkonoską (Spindlerpaß)4 
i przekonywali, że czynią to (sic!) dla poprawy turystycznej dostępności Karko-
noszy. Zgłoszony wówczas przez DRB projekt kolei linowej ze Szklarskiej Porę-
by (Schreiberhau) na Szrenicę (Reifträger) miał przy tym stanowić jedynie śro-
dek służący sparaliżowaniu poczynań Jeleniogórskich Tramwajów (Hirschberger 
Thalbahn, HTB) zaangażowanych w budowę wspomnianej drogi. O negatyw-
nym podejściu kolejowych decydentów do obu zamierzeń wiele mówi użyte 
przez nich stwierdzenie: Koleje Rzeszy mają szczególny interes w tym, żeby w ist-
niejących stosunkach niczego nie zmieniać5. Podana ocena pochodzi z opracowa-
nia pt. Verkehrsverbindungen in Riesengebirge i została przygotowana przez wy-
sokich urzędników Dyrekcji Kolei Rzeszy (Reichsbahndirektion) we Wrocławiu 
(Breslau) dla berlińskiej centrali spółki (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) na 
początku 1933 r.6 Dzięki temu wewnętrznemu dokumentowi – zachowanemu 
w berlińskim Bundesarchiv – możemy poznać ukryte zwykle przed postronny-
mi obserwatorami motywy działania DRB, zrozumieć ich sens i okoliczności 
towarzyszące podejmowaniu decyzji. 

1  Brak woli współdziałania widać m.in. w przypadku połączenia w Ząbkowicach Śląskich sieci 
kolejowej Towarzystwa Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (Breslau-Schweidnitz-Frei-
-burger Eisenbahngesellschaft) i Towarzystwa Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahnge-
sellschaft): P. Dominas, T. Przerwa, Koleje ziemi ząbkowickiej, Łódź 2015, s. 23–28.
2  Zobacz m.in.: A. Gottwaldt, Julius Dorpmüller, die Reichsbahn und die Autobahn. Verkehrspo-
litik und Leben des Verkehrsministers bis 1945, Berlin 1995, s. 36–41; P. Borscheid, Lkw contra 
Bahn – Die Modernisierung des Transports durch den Lastkraftwagen in Deutschland bis 1939, 
[w:] Die Entwicklung der Motorisierung im Deutschen Reich und den Nachfolgestaaten, red. H. Nie-
mann, A. Hermann, Stuttgart 1995, s. 23–38.
3  Bundesarchiv Berlin (dalej: BA), R 5/3617: 100 Jahre Tarifwesen: Personen-, Gepäck- und 
Expreßguttarif 1935, s. 33–35.
4  Spindlerpaßstraße – błędnie nazywana współcześnie Drogą Sudecką. Odcinki Drogi Sudeckiej 
(Sudetenstraße) powstały w Górach Izerskich i Górach Bystrzyckich, planowane były również 
w Karkonoszach, ale prace przy ich budowie nie zostały nigdy rozpoczęte. – T. Przerwa, Wokół 
genezy Drogi Sudeckiej – nowe spojrzenie, [w:] Znowuż „z kuferkem i chlebakiem”, red. B. Konop-
ska, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2014, s. 263–276.
5  BA, R 5/20544: [Verkehrsverbindungen in Riesengebirge 1932–1933], s. 7.
6  Zespół radców kolejowych na czele z wiceprezydentem Oddziału IV Dyrekcji Kolei Rzeszy we 
Wrocławiu niejakim Zache.
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Zacznijmy od ogólnego naświetlenia problemu. Turystyczny rozkwit śląskiej 
strony Karkonoszy i wiodących kurortów karkonoskich – Karpacza (Krummhübel) 
/ Karpacza Górnego (Brückenberg) oraz Szklarskiej Poręby – wyraźnie przyspieszył 
po uruchomieniu biegnących w ich stronę szlaków kolejowych, co nastąpiło na 
przełomie XIX i XX w.7 W 1882 r. otwarto linię Jelenia Góra (Hirschberg) – Kowa-
ry (Schmiedeberg), od której w 1895 r. poprowadzono z Mysłakowic (Zillerthal) 
do Karpacza prywatną Kolej Karkonoską (Riesengebirgsbahn). Zelektryfikowa-
no ją we współpracy z DRB w 1934 r., dwa lata po wprowadzeniu trakcji elek-
trycznej na szlaku kowarskim. Odcinek z Jeleniej Góry do Piechowic (Peters-
dorf) oddano do eksploatacji w 1891 r. W 1902 r. został on przedłużony przez 
Szklarską Porębę, Jakuszyce (Jakobsthal) i Tkacze (Strickerhäuser) do Kořeno-
va (Wurzelsdorf). Elektryfikację wspomnianej linii zakończono już w 1923 r., 
ponieważ tworzyła ona transgraniczne połączenie między Śląskiem (Niemcami) 
i Czechami (Czechosłowacją)8. Obiema trasami można było dojechać do Kar-
konoszy, ale podejście na ich wyniosły grzbiet – pomiędzy Przełęczą Okraj 
(Grenzbauden Pass) i Jakuszycami – wymagało od turystów sporego wysiłku, 
dlatego wzorem krajów alpejskich szukano sposobu na komunikacyjne otwar-
cie rejonu Śnieżki (Schneekoppe), Przełęczy Karkonoskiej i Śnieżnych Kotłów 
(Schneegruben). Rozważano budowę kolei zębatej, górskiej linii tramwajowej 
i szosy, kolei linowej a nawet windy, ale niska rentowność projektowanej infra-
struktury, brak kapitału i zasobnych inwestorów, wreszcie ostra rywalizacja po-
szczególnych ośrodków turystycznych o spodziewany strumień gości stały na 
przeszkodzie ich realizacji9. Ostatecznie, o ile pominiemy nieukończoną szosę 
na Przełęcz Karkonoską, nie zdołano przed 1945 r. znacząco poprawić dostęp-
ności tych popularnych gór, co przekładało się na spadek ich turystycznej atrak-
cyjności. Od 1902 r. koleje państwowe nie poprowadziły w stronę Karkonoszy 
żadnego nowego szlaku kolejowego, za to HTB rozbudowały istniejące połącze-
nie tramwajowe (Jelenia Góra – Cieplice/Bad Warmbrunn – Sobieszów/ Herm-
sdorf) o linię z Cieplic do Podgórzyna Górnego (1911–1914) i planowały dalsze 
inwestycje w środkowej partii gór. Po wielu przymiarkach władze spółki zdecy-
dowały się na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. poprowadzić 
prywatną szosę z Podgórzyna Górnego na Przełęcz Karkonoską, która mogła li-
czyć na zainteresowanie turystów myślących o wędrówce grzbietem Karkonoszy, 

7  O rozwoju turystyki w Karkonoszach i Szklarskiej Porębie przed 1945 r.: H. Poser, Geogra-
phische Studien über den Fremdenverkehr im Riesengebirge: Ein Beitrag zur geographischen Be-
trachtung des Fremdenverkehrs, Göttingen 1939; H. Rohkam, Vom Glasmacherdorf zum heilkli-
matischen Kurort, „Schreiberhauer Heimatblätter”, H. 2: 1939; I. Łaborewicz, P. Wiater, Szklarska 
Poręba: Monografia historyczna, Jelenia Góra 2010, s. 103–168.
8  Szerzej: E. Szczepański, Wpływ turystyki na życie gospodarcze w powiecie jeleniogórskim od 
połowy XIX wieku do 1939 r., Jelenia Góra 1993 (mps w zasobie Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze), s. 67–85; K.C. Kasper, Die „Riesengebirgsbahn“ Zillert-
hal-Erdmannsdorf – Krummhübel, Bonn-Oberkassel 2004; tenże, Die Zackenbahn: Hirschberg 
– Schreiberhau – Grünthal/Polaun, Bonn-Oberkassel 2002; D. Kara, Kolej w Szklarskiej Porębie, 
Szklarska Poręba 2010. 
9  Zob.: G. Dauster, Neue Schienenwege im Riesen-, Iser- und Boberkatzbachgebirge und deren 
Wirtschaftlichkeit, Glogau 1926.
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udających się do modnego czeskiego ośrodka Szpindlerowego Młyna (Spindler-
mühle) i uprawiających sporty zimowe. Po planowanej szosie miały kursować 
autobusy HTB i prywatne samochody, a to po wniesieniu odpowiedniej opłaty. 
HTB zakładały, że inwestycja drogowa zwiększy zainteresowanie przejazdami 
tramwajowymi i odblokuje rozwój środkowych partii Karkonoszy, które rzeczy-
wiście rozwijały się po niemieckiej podówczas stronie daleko słabiej niż wschod-
nie (Karpacz) i zachodnie (Szklarska Poręba) rejony tychże gór10.

Oddajmy głos przedstawicielom DRB, którzy we wspomnianym dokumencie 
uznali projekt szosowy za jednoznacznie szkodliwy. Zarazem stwierdzali, że 
w przewidywalnym czasie nie ma szans na budowę nowych, normalnotorowych 
odcinków kolejowych w obrębie Karkonoszy, ponieważ koszty takich inwestycji 
były zbyt wysokie, a potencjalne zyski zagrożone postępami motoryzacji. Roz-
ważane projekty kolejowe miały nadto tę wadę, że nie przekraczały one wyso-
kości 800 m n.p.m., podczas gdy oczekiwania turystów dotyczyły wjazdu na 
główny grzbiet (około 1200 m n.p.m.), tak w sezonie letnim, jak też zimowym. 
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, należało zapewnić połączenie, które 
miało być czynne przez cały rok bez potrzeby ponoszenia dodatkowych wydat-
ków (w tym kosztów odśnieżania), służyć możliwie wszystkim chętnym (niska 
cena przejazdu) i zapewniać dużą przepustowość (400 gości na godzinę). Takie 
warunki spełniał w zasadzie tylko system kolei linowych rozwiniętych w kra-
jach alpejskich i w ich sąsiedztwie11. Jako wzór wskazywano szwarcwaldzką 
kolej gondolową ruchu ciągłego Schauinslandbahn – uruchomioną w 1930 r. 
we Fryburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau), którą charakteryzowała 
duża przepustowość. Przyjęto, że kolej linowa ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę 
powinna liczyć 4,2 km długości przy różnicy wysokości rzędu 650 m. Dolną 
stację zaplanowano w pobliżu dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna, gór-
ną – na Szrenicy. Cała inwestycja miała pochłonąć 1,8 mln mk, a koszty użytko-
wania kolejki wyliczono w skali roku na 67 tys. mk. W oparciu o szklarskopo-
rębskie statystyki założono, że rocznie można było liczyć na 225 tys. przejazdów 
w górę lub dół, co przy proponowanych taryfach powinno było przynieść roczne 
wpływy na poziomie 360 tys. marek. Już samo wyliczenie cen biletów na jedno-
razowy przejazd kolejką odsłania podteksty towarzyszące planowaniu tej, nie-
wątpliwie atrakcyjnej dla turystów, infrastruktury. Normalny bilet na wjazd ko-
lejką miał kosztować 2,3 mk, a na zjazd – 1,5 mk. Dla posiadaczy zwykłych 
biletów kolejowych odpowiednio 2,0 i 1,4 mk, a niedzielnych biletów kolejo-
wych 1,6 i 1,0 mk. W uzasadnieniu pisano jednoznacznie, że wspomniane roz-
różnienie miało ograniczyć atrakcyjność transportu kołowego przy turystycz-
nych wyjazdach do Szklarskiej Poręby. Urzędnicy kolejowi mogli wspomnieć, że 
powinno ono zachęcić do podróży koleją, ale wybrali narrację jednoznacznie 

10  Por.: J. Potocki, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do 
II wojny światowej, Jelenia Góra 2004, s. 61–85.
11  Więcej: M. Baran, Koleje linowe i wyciągi narciarskie w Polsce: Historia i dzień dzisiejszy, 
Łódź 2010, s. 19–11; T. Przerwa, Koleje turystyczne i wyciągi sportowe w Sudetach do 1945 roku 
– próba bilansu, [w:] „Mkną po szynach...” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na 
przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 241–250.
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antymotoryzacyjną. Podana taryfa została zresztą uznana za konkurencyjną 
(Wettbewerbstarif), a nawet wojenną (Kampftarif)12, co oddaje ogólny klimat13.

Warto przyjrzeć się argumentacji stojącej za wskazaniem najkorzystniejszej 
lokalizacji nowej inwestycji. Autorzy dokumentu uznali, że układ sieci osadni-
czej i transportowej przemawia za budową kolei linowej w rejonie Szklarskiej 
Poręby lub Karpacza/Karpacza Górnego, które to kurorty cieszyły się najwięk-
szą popularnością turystów i dysponowały najlepiej rozwiniętą bazą turystycz-
ną, co gwarantowało popyt na usługi przewozowe. Powyżej kurortów znajdowa-
ły się duże i nowoczesne schroniska górskie, których właścicielami – co istotne 
– byli obywatele Niemiec. Szklarska Poręba była największym ośrodkiem tury-
stycznym śląskich Karkonoszy, za to Karpacz sąsiadował z popularnym celem 
turystycznych wędrówek – Śnieżką. Na niekorzyść wschodniokarkonoskiego 
wariantu przemawiał fakt, że DRB nie były właścicielem Kolei Karkonoskiej, 
nie wyniosłyby zatem pełnych korzyści z budowy kolei linowej na najwyższą 
górę Prus. Rozważana inwestycja generalnie nie była zatem rozumiana jako 
osobne przedsięwzięcie, ale jako przedłużenie istniejących połączeń kolejo-
wych, powiązanie atrakcji z konkretnym przewoźnikiem (DRB) i poprawienie 
jego wyników przewozowych. Zauważmy, że projekt powstał w najtrudniejszych 
latach wielkiego kryzysu gospodarczego, który oddziaływał również na kolej. 
Liczba biletów sprzedanych w Szklarskiej Porębie (Dolna, Średnia, Górna, 
Huta i Jakuszyce) spadła w latach 1929–1931 o blisko 25%, trudno jednak 
precyzyjnie ocenić rzeczywiste ograniczenie przewozów, ponieważ część po-
dróżnych korzystała z biletów zakupionych poza kurortem, w tym z cieszących 
się rosnącą popularnością biletów turystycznych (zob.: tab. 1). Inna rzecz, że 
wspominany spadek miał również związek z rozwojem motoryzacji, co tłuma-
czy wrogą postawę DRB. Z szacunków urzędników wynikało niemniej, że trans-
port szynowy wciąż przeważał nad kołowym, zatem niepokój wynikał raczej 
z tempa wzrostu ruchu samochodowego aniżeli podziału rynku. W 1930 r. z ofer-
ty kolei skorzystało w Szklarskiej Porębie około 306 tys. pasażerów (247 513 za-
kupiło bilety, a około 58 tys. posiadało bilety turystyczne), podczas gdy z przejaz-
du samochodem, autobusem lub motocyklem ok. 67 tys. osób14. 

Prawdziwym powodem podjęcia przez DRB tematu budowy kolei linowej – 
jak już wspomniano – była inicjatywa szosowa HTB. Planowana droga miała 
wzmocnić ruch w środkowej części Karkonoszy, co mogło negatywnie wpłynąć 
na frekwencję na liniach kolejowych biegnących do wschodniokarkonoskiego 
Karpacza i zachodniokarkonoskiej Szklarskiej Poręby. Tak przynajmniej wi-
dzieli problem urzędnicy DRB, którzy najwyraźniej nie wierzyli w napływ do-
datkowych gości. Ich podejście do tematu należy uznać za dość zachowawcze, 
ponieważ zarówno nowoczesne szosy górskie, jak też koleje linowe budziły 

12  Tzw. K-Tarife (Kraftwagenwettbewerbstarife, krócej i dosadniej znana jako Kampftari-
fe) była pojęciem szerzej stosowanym podówczas przez Niemieckie Koleje Rzeszy. – E. Kolb, 
Die Reichsbahn vom Dawes-Plan bis zum Ende der Weimarer Republik, [w:] Die Eisenbahn in 
Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, red. L. Gall, M. Pohl, München 1999, s. 146.
13  BA Berlin, R 5/20544, s. 1–3, 12–15, 37–41. 
14  Tamże, s. 4–5, 7–9, 33, 35–36. 
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wówczas spore zainteresowanie i powinny były wzmocnić ruch turystyczny 
w Karkonoszach. Autorzy dokumentu generalnie negowali sens komunikacyjne-
go otwarcia środkowych Karkonoszy, które miało – w ich ocenie – poważnie za-
szkodzić Szklarskiej Porębie i wzmocnić – położony po drugiej stronie granicy – 
Szpindlerowy Młyn. Wątek polityczny nie był może w dokumencie szczególnie 
eksponowany, ale miał swoją wagę. Uzyskana na przełomie 1932/1933 przez 
HTB koncesja na obsługę planowanej szosy została bowiem przedstawiona przez 
urzędników DRB jako działanie służące interesom państwa czechosłowackiego. 
W rejonie Przełęczy Karkonoskiej i Szpindlerowego Młyna – połączonych gór-
ską szosą – brakowało niemieckich schronisk, a po stronie czechosłowackiej 
istniała rozbudowana i nowoczesna baza turystyczna. Powołując się na poufne 
źródła, wrocławscy urzędnicy kolejowi sugerowali, że władze czechosłowackie 
wyczekiwały wręcz realizacji projektu HTB, żeby ruszyć z budową olbrzymiego 
hotelu w Szpindlerowym Młynie i własnej kolei linowej na Przełęcz Karkonoską. 

Tab. 1. Ruch osobowy na stacjach kolejowych w rejonie Szklarskiej Poręby 
w latach 1929–1931. 

rok

liczba bile-
tów zaku-
pionych 
na stacji 
kolejowej

w tym bilety 
zakupione przez 
turystów (dane 
szacunkowe)

pasażerowie z bile-
tami turystycznymi 

zakupionymi na 
innej stacji (dane 

szacunkowe)

Szklarska Poręba Dolna 
/ Nieder Schreiberhau

1929 50 090

80%

40 072 2500

1930 43 952 35 162 2800

1931 35 902 28 722 3200

Szklarska Poręba 
Średnia / Mittel 

Schreiberhau

1929 39 596

75%

29 696 4000

1930 35 943 26 957 4000

1931 27 886 20 914 4000

Szklarska Poręba 
Górna / Ober 
Schreiberhau

1929 142 627

68%

96 987 50 000

1930 127 373 86 514 46 000

1931 109 511 74 468 42 000

Szklarska Poręba Huta 
/ Josephinenhütte

1929 29 331

75%

22 000 3500

1930 27 162 20 500 3500

1931 22 403 16 800 3500

Szklarska Poręba 
Jakuszyce / Jakobs thal

1929 12 064

80%

9600 2500

1930 13 083 10 400 2500

1931 10 781 8600 2500

Źródło: BA Berlin, R 20544/5, s. 33.
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Tłumaczyli, że wygodne połączenie Śląska ze Szpindlerowym Młynem dopro-
wadzi do jego rozkwitu kosztem niemieckich miejscowości. Szacowano, że od-
płynie do niego około 20–25% gości śląskich kurortów, a to doprowadzi do 
spadku przewozów kolejowych: pasażerskich i towarowych. Straty z tego tytułu 
określano na poziomie 150 tys. mk, a dalsze wiązano z uruchomieniem daleko-
bieżnych połączeń autobusowych z Wrocławia, Wałbrzycha (Waldenburg), Zgo-
rzelca (Görlitz) i Saksonii15.

W takich okolicznościach DRB podjęły działania „obronne”, jak je nazywano 
w omawianym dokumencie. Zaczęły od zgłoszenia zastrzeżenia względem 
wniosku koncesyjnego Tramwajów Jeleniogórskich, ale prezydent rejencji le-
gnickiej wydał decyzję korzystną dla HTB. DRB zaskarżyły ją do ministra trans-
portu Rzeszy (Reichsverkehrsministerium), jednakże 22 grudnia 1932 r. mini-
ster oddalił ich skargę i projektu szosowego nie można już było zatrzymać 
prawnymi metodami. HTB przygotowywały się do inwestycji, którą zamierzały 
rozpocząć wiosną 1933 r. W tych okolicznościach DRB zagrał kartą kolei lino-
wej. O tym, że było to posunięcie taktyczne świadczy scenariusz działań pozoro-
wanych proponowany przez autorów przywoływanego dokumentu. DRB miało 
założyć osobne Towarzystwo Kolei Górskich w Karkonoszach (Gesellschaft für 
Bergbahnen im Riesengebirge GmbH) z możliwie najmniejszym kapitałem za-
kładowym. Nowa spółka miała przede wszystkim uwiarygodnić zamierzenia 
DRB. Informacje przekazywane lokalnej prasie w 1932 r. o planowanej inwesty-
cji kolejowej ponoć nawet w kręgach sprzyjających DRB zostały uznane za po-
zbawiony treści blef. Opieszałość prac w zakresie nowych projektów kolejo-
wych doprowadziły zresztą do tego, że społeczeństwo generalnie traciło ponoć 
wiarę w skuteczność DRB i szansę urzeczywistnienia podejmowanych przez nie 
planów. Urzędnicy wrocławskiej RBD liczyli na dezorientację społeczeństwa 
(sprzyjającego planom HTB), bardziej jednak na zawahanie decydentów i udzia-
łowców frankfurckiej spółki Elektrizitäts-AG (Lahmeyer & Co), do której nale-
żały wówczas jeleniogórskie Tramwaje. Powstanie kolei linowej zagrażało – jak 
sądzono – rentowności szosy, stąd władze DRB chciały szachować konkurenta. 
Proponowana spółka pozwalała nadto zniwelować przewagę uzyskaną przez 
HTB. Powinna była przygotować niezbędne wnioski i podjąć prace studyjne, 
które wzmocniłyby wrażenie determinacji władz kolejowych, a w ostateczności, 
gdyby HTB rozpoczęły jednak budowę szosy, pozwoliłyby podjąć samą inwesty-
cję. Takie asekuracyjne działania nie wymagały dużych nakładów, a mogły się 
okazać wystarczające do utrzymania istniejącego, korzystnego dla kolei, status 
quo. Wydzielenie spółki miało jeszcze ten walor, że unikano w ten sposób pro-
blemów na szczeblu centralnym i podejrzeń o wychodzenie DRB poza sferę 
przypisanych im zadań transportowych. Pozwalało nadto pozyskać ewentual-
nych współudziałowców, tyle że takowych – poza samorządem Szklarskiej Po-
ręby walczącym akurat z kryzysem gospodarczym – raczej trudno było wówczas 
oczekiwać16. 

15  Tamże, s. 5, 18–20, 22.
16  Tamże, s. 17–18, 23–26.
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W świetle przedstawionych wywodów, można uznać, że projekt kolei linowej 
na Szrenicę wysunięty przez DRB nie był obliczony na zaspokojenie potrzeb 
turystów. Stanowił nową odsłonę ich walki z ideą szosy górskiej prowadzącej na 
Przełęcz Karkonoską. W obliczu niepowodzenia defensywy proceduralnej prze-
szły one do ataku pozorowanego. O ile sytuacja wymagałaby tego, zapewne 
przejęłyby one również inicjatywę w zakresie poprawy dostępności Karkonoszy, 
ale uczyniłyby to na swoich warunkach. Budowa kolei linowej wymagała wysił-
ku, na który władze DRB zdecydowałyby się najpewniej dopiero przymuszone 
do tego działaniami „konkurenta”. Zasadniczo liczono jednak na sparaliżowa-
nie jego inicjatywy. Utwierdzała je w tym opinia przedstawiciela Schaffgotschów 
(posiadaczy znacznej części Karkonoszy), który miał stwierdzić w rozmowie 
z przedstawicielami DRB, że właściciele HTB nigdy nie wydadzą środków na 
budowę szosy (Spindlerpaßstraße), kiedy zorientują się, że równolegle lub 
w bliskiej przyszłości DRB zaangażują się w projekt karkonoski. Hasła protury-
styczne i troskę o turystyczny rozwój Szklarskiej Poręby wypada zatem uznać za 
wygodny kamuflaż czy też oręż służący blokowaniu aktywności HTB. Autorzy 
dokumentu byli przekonani, że DRB jest w stanie udźwignąć finansowanie in-
westycji. Zakładali też atrakcyjność planowanej kolei linowej i jej późniejszą 
rentowność, zarazem zwiększenie kolejowych przewozów pasażerskich, co – 
biorąc pod uwagę częste wzmianki na ten temat – miało być tym cenniejsze, że 

Il. 1. Układ zbudowanych i planowanych linii kolejowych w rejonie Karkonoszy w połowie lat 
dwudziestych XX w., G. Dauster, Neue Schienenwege im Riesen-, Iser- und Boberkatzbachgebirge 
und deren Wirtschaftlichkeit, Glogau 1926
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powinno było się odbyć kosztem transportu kołowego. Do realizacji projektu 
nigdy jednak nie doszło. 

Omawiany dokument przygotowano na szczeblu regionalnym DRB, ale naj-
pewniej oddaje ogólniejsze nastawienie kolejowych decydentów, którzy pilno-
wali wąskiego interesu przedsiębiorstwa i przez to blokowali działania służące 
ogółowi, szczególnie zaś sprzyjające rozkwitowi motoryzacji. Znamienne, że ich 
gospodarczo-polityczne zastrzeżenia względem środkowokarkonoskiej szosy 
nie znajdowały zrozumienia władz powiatowych, rejencyjnych, prowincjonal-
nych i krajowych. Projektowi HTB sprzyjały zaś władze regionalne wszystkich 
szczebli, podobnie wpływowa reprezentacja karkonoskiej branży turystycznej 
(Verkehrsstelle für das Riesengebirge)17. DRB mogły liczyć na zrozumiałą niechęć 
przedstawicieli Karpacza i Szklarskiej Poręby względem zamiarów HTB, innych 
sojuszników nie znajdowały. Tam gdzie widziały zagrożenie, można było zresztą 
dostrzec szansę. Szosa miała odblokować rozwój Podgórzyna, Przesieki (Hain), 
Borowic czy Jagniątkowa (Agnetendorf), wzmocnić obecność niemieckich tury-
stów w środkowej partii Karkonoszy licznie nawiedzanej przez żywioł czeski, 
a ewentualne wypromowanie Szpindlerowego Młyna oznaczało przecież wspar-
cie dla Niemców Sudeckich stanowiących tam większość mieszkańców. Oczeki-
wano zresztą ogólnego wzrostu popularności Karkonoszy i zwiększenia liczby 
odwiedzających je turystów, którzy uzyskiwali szansę przemierzania szlaków 
grzbietowych w stronę Śnieżki i Śnieżnych Kotłów.

Z perspektywy czasu trudno określić skuteczność kolejowej kontrofensywy, 
szczególnie, że nie mamy potwierdzenia, czy opisana wcześniej strategia została 
w ogóle przyjęta i wdrożona. Faktem jest, że minister transportu Rzeszy prowadził 

17  Tamże, s. 15–16, 21, 23, 27.

Il. 2. Futurystyczna wizja rozwoju Śnieżki, początek XX w., ze zbiorów Aleksandra Mroza
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konsultacje w sprawie planów HTB i DRB. Wiadomość o inicjatywie DRB 
ożywiła również dawne spory w rejonie Karkonoszy, a ich osią był sygnalizo-
wany strach włodarzy Karpacza i Szklarskiej Poręby o przesunięcie zaintere-
sowania turystów i utratę zysków z ich obsługi. Zwolennicy poprowadzenia 
szosy na Przełęcz Karkonoską nie bez racji wysuwali publicznie przypuszcze-
nia, że prawdziwym zamiarem DRB nie była budowa nowego połączenia, ale 
zablokowanie przyjętego już rozwiązania drogowego. Na zwołanym w tej 
sprawie zebraniu wyrażali zdziwienie nagłym pomysłem kolei, krytykowali 
ich wieloletnią pasywność w zakresie komunikacyjnych potrzeb Karkonoszy, 
a nowy prezes potężnego Towarzystwa Karkonoskiego (Riesengebirgsverein) 
Friedrich Lampp w ogóle wystąpił przeciw koncepcji uruchomienia kolei lino-
wej w Karkonoszach, widząc w niej zagrożenie dla naturalnego krajobrazu18. 
Decyzję podejmował jednak minister transportu Rzeszy, stąd 15 grudnia 
1932 r. udała się do Berlina silna delegacja karkonoskich, jeleniogórskich i le-
gnickich decydentów i – jak już wcześniej wspomniano – odniosła sukces. Ze 
stenogramu rozmów w ministerstwie wynika, że berlińskich urzędników inte-
resowała głównie kwestia zagrożenia interesów kolei i problem ewentualnego 
odpływu turystów do Czech. Generalnie przywołano tam znane już nam za-
strzeżenia wysuwane przez DRB. Obrońcy inwestycji HTB wyrazili zdziwienie, 
dlaczego plany i obiekcie kolei pojawiły się tak późno i niespodziewanie. Georg 
Dauster z HTB punktował działania DRB, przy okazji zauważył też, że kolej nie 
sprzeciwiała się wcześniejszym projektom HTB przedłużenia linii tramwajowej 
i poprowadzenia kolei linowej na Przełęcz Karkonoską19. 

18  Vom Gebirge, „Wanderer im Riesengebirge” 1932, nr 4, s. 66–67.
19  Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocła-
wiu (zespół nr 171), sygn. 2788, Wege Hirschberg, k. 41–48.

Il. 3. Szklarska Poręba, początek XX w., ze zbiorów Aleksandra Mroza
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Budowa Drogi na Przełęcz Karkonoską została w 1933 r. skutecznie zablo-
kowana i ruszyła dopiero u progu II wojny światowej w zupełnie zmienionych 
okolicznościach. Planowane prace wstrzymano decyzją ministra Reichswehry 
(Reichswehrministerium), której uzasadnienia nie znamy, ale którą możemy wią-
zać z nadrzędnymi wymogami obronnymi kraju. Pozostaje w sferze luźnych hi-
potez pytanie, czy władze DRB w jakikolwiek sposób wpływały w tym względzie 
na koła wojskowe, choćby zwracając uwagę na rysujące się zagrożenie. Szerszy 
zakres decyzji ministra Reichswehry każe przy tym wątpić, by koła wojskowe 
realizowały „zamówienie” kolejowych decydentów20. Życzenie DRB, żeby w ist-
niejących stosunkach [komunikacyjnych] niczego [w Karkonoszach] nie zmie-
niać zostało na kilka lat zaspokojone. W obliczu ekspansywnej polityki Hitlera 
i zadań postawionych przezeń przed DRB opisane problemy zeszły tymczasem 
na boczny tor.
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Tomasz Przerwa – The Reich Railways, Have Special Interest in not Changing anything: 
Protourist Initiative of the German Railways in Karkonosze Mountains

in the Years 1932–1933?

In the early 1930s German Reich Railway (Deutsche Reichsbahn – DRB) decided to block 
building the mountain road to the Pass in the Karkonosze (Spindlerpaß), what was included in 
their anti-motorization activities. In the given case the DRB officials justified their decision by 
taking care of tourism development in The Karkonosze. Their counterproposal to establish cable 
car line From Szklarska Poręba to Szrenica was only the way to paralyze the activities of ”com-
petitors” and to stop the realization of the road investments. The approach of the ruling body to 
both projects explains their statement: ”German Reich Railway has particular business in not 
changing anything in the present relation”. The given assessment is based on “Verkehrsverbind-
ungen in Riesengebirge” prepared in 1933 by Railway Management in Wrocław, where some of 
the methods and motives of railway authorities operations, usually hidden from outside observers, 
are revealed.

 
Słowa kluczowe: Niemieckie Koleje Rzeszy, Karkonosze, rywalizacja, motoryzacja, koleje linowe
Key words: German Reich Railway, Karkonosze (Giant Mountains), competition, motorization, 
cable car
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Procesy produkcyjne
w Linke-Hofmann Werke

i ich unowocześnianie
– zarys problematyki

Zakłady Linke-Hofmann Werke (LHW) były jednym z największych produ-
centów taboru kolejowego w Niemczech i największą firmą pruskiego Wrocła-
wia. LHW jest jednym ze sztandarowych przykładów pruskiego sukcesu eko-
nomicznego. Firma w kilkadziesiąt lat awansowała od warsztatu kołodziejskiego 
do potężnego koncernu, gdzie w szczytowym momencie pracowało ok. 30 tys. 
ludzi. Należy tu też uwzględnić, iż firma Gottfrieda Linkego poprzez dekady 
swego istnienia zmieniała nazwy, a potoczna nazwa Linke-Hofmann Werke była 
ostatnią szeroko znaną marką aż do końca maja 1945 r.1

LHW jako zakład produkcyjny ewaluował przez cały czas swego istnienia. 
Również procesy produkcyjne były poddawane unowocześnianiu i rozwojowi. 

1  Dla ułatwienia Czytelnikowi lektury autor tekstu proponuje pozostać przy nazwie „Linke-
-Hofmann Werke” (LHW), natomiast sama firma ewaluowała wobec rozlicznych przejęć i fuzji – 
w nawiasach rok zmiany nazwy firmy: Gottfried Linke Stellmachermeister, Maschinenbauanstalt 
(ca. 1833), następnie: Wagenbauanstalt Gottfried Linke (1839 r.), G. Linke’s Söhne Wagenfabrik 
Breslau (1867 r.), Breslauer Aktiengesellschaft für Eisenbahnwagenbau und Maschinenbauan-
stalt Breslau (1871 r.), Linke-Hofmann Werke-Breslau, Breslauer Aktiengesellschaft für Eisen-
wagen- Lokomotiv- und Maschinenbau (1906 r.), Linke-Hofmann Werke AG Breslau (1912 r.), 
Linke-Hofmann-Lauchhammer AG (1920 r.), Linke-Hofmann Werke AG Breslau (1926 r.), Lin-
ke-Hofmann-Busch Werke AG in Breslau (1928 r.), Linke-Hofmann Werke AG Breslau (1934 r.), 
Państwowa Fabryka Wagonów PAFAWAG (1945 r.), Adtranz-Pafawag (1997 r.), Bombardier 
Transportation (2001 r.).
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Ponieważ firma szybko awansowała na poddostawcę dla wielu towarzystw ko-
lejowych, portfolio produkcyjne rozszerzano stopniowo o nowe typy wagonów. 
Także jakość produktów stawała się coraz lepsza. W późniejszych dekadach 
poszerzono także asortyment o maszyny czy lokomotywy (zwłaszcza po przeję-
ciu firmy po zmarłym Gustawie Heinrichu Rufferze).

Opisanie procesów i tego, co działo się w halach LHW przysparza nieco 
trudności, bowiem baza źródłowa w tym kontekście jest dość nikła. Przede 
wszystkim duża część archiwum zakładowego LHW została w znaczny sposób 
uszczuplona w trakcie działań wojennych (Festung Breslau), część najważniej-
szych dokumentów prawdopodobnie została wywieziona przez ostatniego dy-
rektora LHW dr Oswalda Putze. Ponadto przypuszcza się, iż spora cześć tej 
dokumentacji, która ocalała podczas oblężenia Wrocławia, stanowiła cenny łup 
sowieckich „batalionów trofiejnych”. Dlatego też poniższy szkic oparty jest czę-
ściowo na publikacjach tzw. firmowych, które były wydawane z okazji jubile-
uszy LHW. W pewnej mierze tekst wykorzystuje oczywiście szeroką znaną pu-
blikację opracowaną przez samego O. Putze 120 Jahre Linke Hofmann Busch 
1839–1959, jednakże większość informacji stanowią dane z albumów jubile-
uszowych: Linke-Hofmann Werke 1871–1921. Festschrift zum 50jährigen Ju-
biläum der Linke-Hofmann Werke Aktiengesellschaft, która to pozycja nosi ra-
czej znamiona źródła historycznego i znajduje się w berlińskim Bundesarchiv. 
Kilka dodatkowych informacji do tematyki technologicznej wnosi źródło w po-
staci wydawanej przez LHW gazetki „Werkszeitung”. Ponadto udało się ustalić 
na podstawie albumu propagandowego FAMO marki i przeznaczenie niektó-
rych maszyn. Niezwykle ciekawym źródłem okazuje się księga rachunkowa fir-
my Wagner z Dortmundu. Autor wnioskuje, na podstawie informacji zdobytych 
w Archiwach Gospodarczych w Brunszwiku, iż LHW także przed II wojną świa-
tową musiało kooperować z tą znamienitą dortmundzką firmą. Toteż kontakt 
z Westfalskim Archiwum Gospodarczym w Dortmundzie zaowocował cennymi 
informacjami. Wiele materiałów źródłowych uratował i udostępnił także były 
pracownik wrocławskiego PAFAWAGU, inż. Zbigniew Wojciechowski.

Tekst ma za zadanie przybliżyć nieco dość zawiłe procesy produkcyjne – 
w szczególności obróbkę stali w LHW, ponieważ stal była głównym budulcem 
taboru kolejowego – drewno wypierane było z biegiem lat. Niektóre procesy są 
opisane mniej szczegółowo, ponieważ firma zapewne nie zawsze chciała się 
chwalić najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Ponadto opracowania 
wychwalają raczej efekt w postaci produktu i ogólny park maszynowy, niż sam 
proces powstawania. Przybliżone tu procesy znakomicie oddają jednocześnie 
charakter tego zakładu. Chodzi tu oczywiście o możność szybkiej adaptacji linii 
produkcyjnych na rzecz produkcji zbrojeniowej. A przecież LHW należały do 
grupy tych cennych zakładów przemysłu ciężkiego, które pośrednio jak i bezpo-
średnio, nadawały się aby w dowolnym momencie wejść na tory gospodarki 
wojennej. Podane niektóre zwroty i nazewnictwo fachowe mają za zadanie przy-
bliżenie nomenklatury, używanej w przemyśle ciężkim. 
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Wiele firm w owym czasie wytwarzało swe produkty od początku do końca 
we własnym zakresie, co nie było czymś nadzwyczajnym2. Nawet tak niepozor-
ny element, jak śruba lub nit, był początkowo wytwarzany samodzielnie – szyb-
ko jednak zdecydowano się na zakup tego typu detali w firmie Archimedes3.

Oprócz wprowadzenia nowych nośników energii, takich jak siła pary czy prąd 
elektryczny, z którymi wiązały się dalsze inwestycje w nowego rodzaju maszyny, 
wdrażano też kolejne, nowoczesne metody łączenia oraz obróbki plastycznej sta-
li. Z powodzeniem zaczęto np. wprowadzać spawanie zamiast nitowania, choć 
nitowanie długo jeszcze było niezastąpioną metodą łączenia poszczególnych ele-
mentów maszyn.

LHW mocno inwestował we wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które 
ułatwiały szybszy przepływ półproduktów przez hale produkcyjne, a także zastę-
powały pracowników w zadaniach szczególnie niebezpiecznych. Ponadto park 
maszynowy stanowił ówcześnie o otrzymaniu zlecenia lub wygranym przetargu, 
ponieważ niewiele firm maszynowych we wczesnym okresie swego działania 
mogło pochwalić się wytwarzaniem takich elementów, jak np. tzw. skuwki (wła-
sna kuźnia) lub odlewy (własna odlewnia). 

Innym czynnikiem mogło być też ciągłe doskonalenie procesu produkcyjne-
go poprzez poprawę ergonomii miejsca pracy, a także modyfikacje urządzeń 
przemysłowych przy  bardziej racjonalnym wykorzystywaniu surowców i mate-
riałów pomocniczych, paliw oraz smarów. 

Ściśle związany z procesem produkcyjnym był swego czasu wprowadzony dział 
w biurze projektowym pod nazwą Przygotowanie Pracy (Arbeitsvorbereitung), 
gdzie tworzono np. listę zleceń dla innych działów, listę materiałową oraz listę 
kosztorysową. Nie ma, jak dotąd, dokładnej informacji źródłowej, kiedy taki 
dział mógł powstać, jednakże jest niemal pewne, że ten proces miał szersze za-
stosowanie od lat dwudziestych XX w. i mogła na to wpłynąć presja gospodarki 
wojennej podczas obu wojen światowych4. Związana z tym cała dokumentacja 
obiegowa w LHW zachowała się5.

Wszystkim powyższym czynnikom należy się przyjrzeć w kontekście dzie-
jów zakładu LHW, który początkowo wytwarzał tylko wagony, jednakże po 
przejęciu firmy Ruffera i braci Hofmannów, także lokomotywy i maszyny. 
Wstępnie w latach czterdziestych XIX w. wyroby Gottfrieda Linkego zapewne 
były w większej mierze kompletnie drewniane, potem również drewniane, ale 
już na nitowanej konstrukcji stalowej. Nie ma pewności, kiedy zaczęto zewnętrz-
ne obramowanie wykonywać ze stali kantowej lub giętej, jednakże można 

2  Por.: 120 Jahre Linke Hofmann Busch 1839-1959, Bd. 1–3, oprac. O. Putze., Salzgitter Waten-
stedt 1959, zbiory prywatne aut. s. 141.
3  Asortyment fabryki Archimedesa zawierał wszystkie elementy techniki mocującej. Firma ta 
powstała w 1875 r. pod nazwą Breslauer Schrauben- und Mutter-Fabrik AG, by w 1886 r. zmie-
nić nazwę na ARCHIMEDES Actien-Gesellschaft für Stahl- und Eisen-Industrie. Bundesarchiv 
Berlin (dalej BA), sygn. R907/5270, Archimedes Statuten.
4  Na strategiczne planowanie i ulepszone przygotowanie produkcji mogą wskazywać raporty 
zarządu LHW za lata 1914 oraz 1915, sygn. DNB L 4048 41.1911, LHW Berichte 1911–1916. 
5  Hauptstaatsarchiv Dresden, sygn. HSA 11692 Nr. 326 WUMAG, LHB, k. 1-46.
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przypuszczać, iż drewniane elementy wypełniały całościowo tzw. skrzynkę wa-
gonu – tj. nadwozie. Obicia z blachy dla wagonów osobowych wprowadzono 
dość późno. W fazie początkowej produkowano kilka wariantów wagonów 
o dość prostych parametrach konstrukcyjnych, co przyczyniło się znacząco do 
rozwoju tzw. nadwozi (skrzynek) kompletnie metalowej konstrukcji, ale z dnem 
oraz burtami drewnianymi. Szybko też wynaleziono i wdrożono wiele cieka-
wych rozwiązań technicznych, które walnie przyczyniły się do technologicznego 
rozwoju budowy wagonów, jak np. zderzaki czy łączenia (sprzęgi) wagonów. 
W pierwszych dekadach XIX w. wagony były niewielkiej długości, nie miały 
systemu resorowania, brak również było zderzaków, a cały zespół taborowy łą-
czono łańcuchami. Dopiero po wielu latach doświadczeń (w tym również w trak-
cie eksploatacji taboru) do wagonów zaczęto wprowadzać przeróżne nowinki 
techniczne. Generalnie wagon zaczął się składać z poszczególnych grup elemen-
tów: zderzaków, ramy, wózka jezdnego z osiami i zawieszeniem – sprężyny stalo-
we (piórowe lub blatowe – z czasem także amortyzatory) oraz systemu hamulco-
wego (w pierwszych typach wagonów hamulce były  ogromną rzadkością)6.

Wszystkie te elementy wchodziły stopniowo do użycia i na przełomie 
XIX i XX w. wagony niemal zupełnie przypominały współczesne pojazdy szyno-
we. Zanim jednak do tego doszło, osie wagonów były przykręcane do ramy nie-
malże bezpośrednio, zaś hamulce były bardzo prymitywne – przeważnie drew-
niane i niewiele różniły się konstrukcyjnie od tych, które stosowano w powozach 
zaprzęganych w konie. Same wagony (osobowe) też raczej przypominały powozy 
i często nosiły nazwę coupe. Nic w tym dziwnego, skoro pierwsze wagony były 
zamawiane u kołodziei i stelmachów (np. Finkerney, Linke)7 – w tym także w ta-
kich firmach, jak np. Zoller & Pflug z Berlina8. 

Gottfried Linke szybko zidentyfikował błędy konstrukcyjne, widoczne 
w użytkowaniu pierwszych wypuszczonych przez siebie wagonów, toteż można 
zauważyć postęp technologiczny. Ten z kolei wymuszał zmiany w procesie pro-
dukcyjnym, bowiem postępował za tym zakup bardziej zaawansowanych ma-
szyn oraz wdrożenie zmian w infrastrukturze wewnętrznej firmy. Zakład szybko 

6  M. Brandhorst i in., Handbuch Schienenfahrzeuge. Entwicklung, Produktion, Instandhaltung, 
Hamburg 2014, por. także: C. Guillery, Bau der Eisenbahnwagen und ihre Unterhaltung im Bet-
riebe, Hannover 1908, wybrane rozdziały.
7  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Opole–Wrocław 1992, od s. 39, są zda-
nia, iż niemalże wszystkie firmy wzorowały się lub wywodziły się od producentów powozów 
i zaprzęgów konnych, co było raczej regułą. W tym kontekście G. Linke zaliczał się również do 
tej grupy. Podobne firmy to: Finkerey z Wrocławia (który miałby właśnie G. Linkego do produkcji 
wagonów namówić), czy np. Zoller und Pflug z Berlina. Zoller u. Pflug już w latach 1844–1845 
jest wymieniany jako producent wagonów, por.: Fr. W. von Reden, Eisenbahnen Deutschlands 
– staatlich-geschichtliche Darstellung ihrer Enstehung, ihres Verhältnisses zu der Staatsgewalt 
sowie ihrer Verwaltungs- und Betriebs-Einrichtungen, Berlin–Posen–Bromberg 1845, s. 20–84.
8  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei…, od s. 38, autorzy wymieniają kilka firm, w których 
zarówno OEG jak i wszystkie inne towarzystwa kolejowe zamawiały pierwsze wagony w bardzo 
racjonalny sposób: a mianowicie kupowano po kilka sztuk wagonów w różnych firmach tak, aby 
wybrać najbardziej trwałą konstrukcję. Należy przy tym wspomnieć, iż prawie wszystkie ówczesne 
wagony cechowały się raczej kiepskim wykonaniem, dość niewielkim rozstawem osi (do średnio 
2,5-3 m) oraz brakiem „odsprężynowania”.
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się rozrastał i poszerzał swój stan posiadania w maszynach oraz gruntach. Hale 
dzielono na poszczególne działy, te zaś na warsztaty. Najważniejsze z takich 
warsztatów to kuźnia, odlewnia, obróbka skrawaniem, warsztaty mechaniczne 
oraz dział obróbki drewna. Już w 1852 r. na pierwszej śląskiej wystawie han-
dlowej G. Linke wystawił unowocześniony Fensterwagen (prawdopodobnie wa-
gon osobowy) a na drugiej tego typu wystawie w 1857 r. pokazano „Kupee” 
pierwszej i drugiej klasy na resorach piórowych i z kutymi zderzakami9

Kuźnia i prasy

Nieodzownym procesem produkcyjnym w każdym zakładzie ślusarskim jest 
bez wątpienia kucie na zimno i na gorąco. Bez plastycznej obróbki stali nie ma 
możliwości stworzenia części do maszyn, które muszą pracować pod wpływem 
wysokich ciśnień lub są częścią ruchomą większego mechanizmu. Zarówno przy 
oscylacji jak i przy obrotach, muszą być zachowane przede wszystkim odpo-
wiednie struktury i właściwości materiałowe, szczególnie przy powtarzającej się 
pracy mechanicznej10. W zależności od właściwości kowalnej materiału oraz 
wielkości i skomplikowania konstrukcji danego elementu, stosuje się odpowied-
nią maszynę, wykuwającą z odpowiednią siłą poszczególne „wykuwki”. Począt-
kowo kucie odbywało się za pomocą młotka lub młota kuźniczego ręcznie, jed-
nak z czasem zaczęto wyręczać pracę ludzkich mięśni młotami napędzanymi 
energią parową – potem także również elektryczną. Młoty parowe miały siłę 
uderzenia wprost proporcjonalną do wielkości cylindra oraz ciśnienia pary 
w cylindrze. Stąd też, w miarę upływu czasu, unowocześniano te maszyny tak, 
by osiągały większy stopień nacisku oraz odpowiednią ilość uderzeń na minutę. 

W LHW powszechnie stosowano młoty parowe od samego początku11. Lek-
kie młoty posiadały bijaki o wadze 6 i 10 centnarów12 – odpowiednio 300 
i 500 kg, które były podnoszone energią parową, by następnie spadać swobod-
nie na kowadło (Chabotte). Wytwarzano na nich wszelkiego rodzaju pręty, cięgła, 
sztangi, zawory do cylindrów, dźwignie i drążki sterujące oraz niektóre elementy 
hamulców (cięgła). Młoty o bijakach o wadze 800 kg kuły krzywki mimośrodowe, 

9  R. Floegel, Die Entwicklung des Eisenbahnwagenbaues in Schlesien, [w:] Industrie und Inge-
nieur Werke in Mittel- und Niederschlesien – Denkschrift zur 52. Hauptversammlung des Vereines 
deutscher Ingenieure in Breslau am 10–14 Juni 1911, Breslau 1911, s. 176.
10  Bez procesu kucia, większość mechanicznych części by nie powstała. Od samego początku 
historii obróbki żelaza wszelkie elementy, na które działały duże siły kinetyczno-mechaniczne, 
np. części uzbrojenia wojskowego, powstawały właśnie w kuźniach. Bardzo późno zaczęto stal 
i jej stopy obrabiać mechanicznie skrawaniem, choć np. cięcie, piłowanie czy szlifowanie było 
powszechne. Dopiero w połowie XIX w. zaczęto wykorzystywać mechaniczne obrabianie skrawa-
niem, por.: E. Tasak, Obróbka ubytkowa i spajanie, Kraków 2001, różne rozdziały.
11  Wiadomo jednak na pewno, że części nośne były kute w G. Linke za pomocą młota parowego 
od samego początku istnienia firmy, bo było to prawdopodobnie warunkiem otrzymania pierw-
szego zlecenia. Zatem G. Linke z pewnością posiadał już takie urządzenie. Pewnym też jest, że 
unowocześniony młot parowy pracował już u synów G. Linkego, a dziś znajduje się w Muzeum 
LHB, jako najstarszy zachowany młot parowy w Niemczech, por.: Ilustracja takiego młota paro-
wego w: 120 Jahre Linke Hofmann Busch..., s. 26.
12  1 centnar = 100 x 1 funt (0,5 kg) = 50 kg.
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trawersy hamulcowe, połączenia osi i inne elementy zawieszenia. Poza tym dzia-
łały także młoty o wadze bijaka jednej tony. Były one używane również do kucia 
belek i trawers hamulcowych, części jarzma kulisowego itp. 30-to centnarowe 
młoty (1,5 t) wykuwały elementy wiązarów i drążków sprzęgających, wały napę-
dowe, płyty kotwowe, na których umieszczano kotły, ramy na skrzynki ogniowe 
itd. W zakładach LHW był również w użyciu młot o wadze bijaka 60 centnarów 
(3 t), który był osadzony na kilku filarach, a fundamenty szabotu były wpusz-
czane na kilka metrów głęboko w ziemię. Młot taki miał za zadanie wykonywać 
części do najcięższych maszyn. Oprócz wałów napędowych wszelkiego rodzaju, 
kuto także sztangi, które stosowano przy napędach. 

Oprócz młotów parowych, w późniejszym okresie ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się młoty pneumatyczne. Ich zastosowanie w miarę upływu czasu 
było coraz szersze, ze względu na niskie zużycie energii oraz szybką gotowość 
do działania. Wykorzystywano je przede wszystkim do wykuwania mniejszych 
detali w dużych ilościach.

Oczywiście oprócz młotów mechanicznych, swoje zasłużone miejsce miała 
tzw. płyta prostująca. Była to gruba na kilkanaście centymetrów idealnie prosta 
płyta ze stali, o powierzchni ok. 2 m2, na której dokonywano korekcji poszczegól-
nych elementów blaszanych lub kutych o niewielkim wagomiarze. W tak wiel-
kim warsztacie nie mogło również zabraknąć kowadła, na którym niejednokrot-
nie dokonywano tzw. ostatniego uderzenia. W LHW w latach dwudziestych XX w. 
pracowało już 25 młotów parowych z bijakami od 300 do 3000 kg, cztery kafary 
spadowe od 300 do 2700 kg oraz dwa młoty na sprężone powietrze o masie 
bijaka 75 kg13. 

Podobnym procesem do kucia jest prasowanie stali (nie walcowanie), a raczej 
arkuszy stalowych. Prasowanie odbywa się za pomocą dwóch tłoków, z których 
jeden (mniejszy) spełnia funkcję pompy, podczas gdy większy tłok ma funkcję 
roboczą. Tego typu obróbka plastyczna stali jest niezwykle wydajna, ponieważ 
można wytwarzać wiele elementów tych samych rozmiarów i właściwości (se-
rie). Pośrednią czynnością jest prasowanie matrycowe, które przy wielości ude-
rzeń prasy w matrycę nadaje elementowi właściwy kształt i nosi pośrednio zna-
miona kucia. Określane jest to mianem prasy kuźniczo-matrycowej14. 

Podstawową maszyną w LHW z zakresu prasowania stali była „kuźniarka” 
parowa o nacisku 400 t. Po sprasowaniu element był kierowany pod młoty 
i prasy horyzontalne. Poprzez dodatkowe walcowanie (jeśli zachodziła taka po-
trzeba) mógł być obrabiany element wciągnięty w okrawarkę, która pozbawiała 
go z nadmiaru zalewek i gratowała go do stanu ostatecznego. Takich okrawarek 
było w fabryce wiele, mając na uwadze wszystkie inne maszyny. Po tym zabiegu 
elementy maszyn szły do szlifowania i obróbki skrawaniem. Ponadto w LHW 
znajdowało się wiele podręcznych ognisk kowalskich15 oraz palenisk16. 

13  BA Berlin, sygn. R 8136/4123 Linke-Hofmann Werke 1871–1921, Festschrift... s. 25–26.
14  Prasa taka określana jest także mianem „kuźniarka”. 
15  Rundfeuer.
16  Herdfeuer.
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LHW posiadało także dwa magazyny z gotową stalą i żelazem. Do cięcia 
wielkogabarytowych bloków używano hydraulicznych nożyc do kęsisk17. Praw-
dopodobnie na początku lat trzydziestych XX w. pojawiła się nowość w zakresie 
prasowania stali gruboarkuszowej. LHW otrzymała pięciocylindrową prasę hy-
drauliczną. Maszyna ta pracowała z ciśnieniem roboczym 123,5 barów (AT), 
a medium robocze stanowiła woda. Prasa wytwarzała nacisk ok. 2000 t. Bez 
problemu gięto na niej kilkucentymetrowej grubości części zawieszenia, jak np. 
nośnik wózka wagonowego czy wypraski do zaczepienia osi. Dobrym przykła-
dem jednej z takich maszyn może być prasa hydrauliczna do gięcia 30 mm 
blach dortmundzkiej firmy Wagner Werkzeugmaschinenfabrik & Co.18

Odlewanie

Istotnym przy budowie wagonów okazało się być odlewnictwo stali i żeliwa. 
Było to szczególnie ważne przy produkcji kół oraz osi i elementów zawieszenia. 
Należy przypuścić, iż Gottfried Linke posiadał niewielką odlewnię żeliwa, która 
była stopniowo rozwijana i unowocześniana, choć w początkowej fazie zamawia-
no niektóre części zapewne u Ruffera, który posiadał odlewnię na Lorenzhof19. 
W trakcie kilku przeprowadzek firmy (np. w 1871 r. przeniesiono się na Strie-
gauer Chaussee – dziś ulica Strzegomska, czy następne przeniesienie w 1911–
1912 w okolice Muchoboru20), odlewnię zapewne konstruowano od nowa21. 
Około 1900 r. odlewano już skomplikowane konstrukcje, takie jak: obudowy 
pomp, cylindry, kompresory, walce, wały itp.22 Do dyspozycji były cztery tzw. 
żeliwiaki z „przed-piecem” własnej konstrukcji o wydajności 8 t żeliwa na go-
dzinę. Do tego dochodziły dwa piece do świeżenia stali metodą tzw. gruszki 

17  Kęsisko – w metalurgii: półwyrób stalowy, jako produkt przejściowy. Od tzw. „wlewki” o du-
żej masie do tzw. „kęsa” – „kęs” otrzymywany w kuźniach hutniczych przez kucie lub walcowa-
nie, czasami elementy takie noszą nazwę „wypałka”.
18  Stan badań na ten moment jest niepełny, bowiem nie dysponujemy inwentarzami maszyn, 
kartotekami odpisów tzw. AfA, czy innymi danymi księgowymi. Daje to asumpt do dalszej żmud-
nej i wnikliwej pracy badawczej w archiwach niemieckich, które to badania są w dalszym toku 
prowadzone. Natomiast studiując niektóre fotografie z interesującego nas okresu, można dojść do 
wniosku, iż największe maszyny dostarczała np. firma Werkzeugmaschinenfabrik Wagner & Co. 
z Dortmundu: zob.: Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund (WWA DO) sygn. F 3 Nr. 1039, 
fol. 46. Auftrag vom 16 Sept. 1890 f. Eine Presse (Commissionsnumer 12726) an Breslauer 
Aktiengesellschaft für Eisenbahnwagenbau und Maschinenbauanstalt Breslau. Jako źródło 
posłużyły fotosy wypisu z ksiąg rachunkowych firmy Wagner, udostępnione mi grzecznościowo 
przez Westfälische Wirtschaftsarchiv Dortmund. Dwa zdjęcia z tego wpisu dowodzą konkretnej 
relacji biznesowej (kolejność maszyny, tutaj: „prasa”) pomiędzy Wrocławiem a Dortmundem. Po-
nadto tego typu maszyny widział na terenie LHW jeden z pionierów przybyłych do Wrocławia 
– nieżyjący już naoczny świadek Czesław Michalak, por.: Z. Wojciechowski, 173 lata pracy Wro-
cławskich fabryk na rzecz budowy taboru kolejowego – ludzie i ich dzieło, Wrocław 2006, s. 15. 
19  G. Webersinn, Gustav Heinrich Ruffer – Breslauer Bankherr – Pionier des Eisenbahngedan-
kes – Förderer schlesicher Wirtschaft, „Jahrbuch der Schlesichen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Breslau“, Würzburg 1966, od s. 176.
20  Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart, Berlin 1911, Bd. 2, s. 147 i 210.
21  W 1897 r. zakład Ruffera włączono do Breslauer AG f. Eisenwagenbau (tj. do zakładu Lin-
kego), wraz z gruntami.
22  W początku działalności Ruffer miał własną odlewnię na Przedmieściu Mikołajskim.
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Bessemera23 o pojemności 2,5 t każdy24. Aby utrzymać stały dopływ surówki 
lub stopów stali, w LHW działały po zachodniej części fabryki dwa duże piece 
martenowskie wytwarzające stal w procesie „Siemens-Martin-Verfahren”. Każ-
dy z pieców miał ładowność wsadu ok. 8 t. Aby podtrzymywać ogień i jego 
temperaturę, wdmuchiwano powietrze przez specjalnie w tym celu zbudowany 
system radiatorów pod stanowiska plastycznej obróbki stali. Dla gazów uwal-
niających się przy wytopie stali, przy jej zlewaniu i obróbce, inżynierowie LHW 
zbudowali sieć okapów i wyciągów dymowych, które nie tylko znacznie popra-
wiały zdolność oddychania na hali, ale też – co zdarzało się nierzadko – również 
poprawiały i tak kiepską już widoczność. Wszystkie te gazy uchodziły wspól-
nym 40-metrowym kominem. Oprócz odlewni żeliwa, zakład z czasem otrzy-
mał własną odlewnię mosiądzu oraz odlewnię staliwa. Specjalny dział odlewni 
wytwarzał odlewy seryjne i masowe metodą formierki wstrząsającej – od cylin-
drów do najmniejszych lokomotyw przemysłowych po największe cylindry do 
najcięższych lokomotyw oraz części maszyn. Ostatni dział hali odlewniczej miał 
zadanie odlewać małe i średnie zamówienia specjalne w małych seriach lub 
pojedyncze egzemplarze. Cała odlewnia została połączona torem kolejowym 
w celu zapewnienia transportu surowców. Ponadto do infrastruktury dochodzi-
ły wszelkiej wielkości dźwigi i suwnice25, które pomagały przechwytywać 
w specjalnych pojemnikach wytopione żeliwo lub stal. Firma Breslauer Aktien-
gesellschaft für Eisenbahnwagenbau, jako następczyni firmy Linkego, posiadała 
także sporą modelarnię, gdzie wytwarzano modele i formy dla odlewni. Było to 
szczególnie ważne, gdyż tam przenoszono rysunki techniczne na formy piasko-
we (także gliniane) czy skorupowe. Po schłodzeniu „odlewki” były transporto-
wane do specjalnej hali, gdzie poddawano je czyszczeniu za pomocą młotków, 
specjalnych przecinaków oraz szczotek26.

Prawdopodobnie już przed 1900 r. zakład posiadał system sprężonego po-
wietrza. Było to o tyle istotne, gdyż „odlewki” zaczęto piaskować. Proces ten 
stale unowocześniano ze względów BHP, bowiem piaskowanie było uciążliwą 
czynnością dla płuc pracowników. Dopiero tuż przed II wojną światową i w jej 
trakcie do czyszczenia mniejszych elementów używano nowoczesnych karuze-
lówek bębnowych – o czym wspominali Polacy przejmujący LHW po wojnie27.

23  Metoda u progu XX w. przestarzała, polegającą na selektywnym utlenianiu ciekłej stali (lub 
miedzi), by pozbyć się niepożądanych domieszek. Metoda rozwinięta w Anglii przez Henriego 
Bessemer’a, która zrewolucjonizowała wytop stali. 
24  120 Jahre Linke Hofmann Busch..., s. 141–142.
25  Na odlewni było takich suwnic ok. 8 szt. Prawdopodobnie LHW korzystało głównie z tech-
niki dźwigowej koncernu DEMAG lub produkcji własnej. Tego typu „demagowskie” suwnice 
i dźwigi są widoczne jeszcze po wojnie w filmie propagandowym pt.: 40 Dni Wrocławskiej Fa-
bryki Wagonów, (produkcja: Polski Film, prawdopodobnie 1945 r.), scen. i realizacja: Konstanty 
Gordon, zdj. Olgierd Samucewicz, sekw. 5:03. Zbiory prywatne inż. Z. Wojciechowskiego.
26  Linke-Hofmann Werke 1871–1921, Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Linke-Hof-
mann Werke Aktiengesellschaft, Breslau-Cöln-Ehrenfeld-Warmbrunn, Breslau 1921. BA Berlin 
L, Aktiengesellschaft für Wagenbau-Werte, Berlin, sygn. R 8136/ 4123, s. 19–23.
27  Karuzelówka bębnowa jest urządzeniem przemysłowym, które w zależności od tzw. „zała-
dowania” obrabianych części żeliwnych może nosić nazwę „kontynuacyjna” lub „przepływowa”. 
Odlane przedmioty żeliwne, tuż po odlaniu i zniszczeniu lub ściągnięciu formy, zrzucane są na 
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Oprócz tego LHW utrzymywało od lat dwudziestych XX w. (najprawdopo-
dobniej warsztat już istniał w 1921 r.) laboratorium chemiczne oraz mały warsz-
tat mechaniczno-badawczy, w którym dokonywano doświadczeń nad ciągliwo-
ścią metali, sprężystością i twardością odlewanych elementów, co stawia firmę 
w dobrym świetle jeśli chodzi o kontrolę jakości28.

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem ma za zadanie otrzymanie zaprojektowanego elemen-
tu poprzez usunięcie nadmiaru materiału drogą oddzielania nożem tokarskim. 
Pożądany element jest wpięty w chwytaki maszyny i ma funkcje bryły obroto-
wej. Pierwsze tego typu maszyny znane były w zegarmistrzostwie już w XVII w., 
a wcześniej w ten sam sposób obrabiano drewno. Dopiero wraz z nastaniem 
rewolucji przemysłowej daje się zauważyć bardzo szybki rozwój maszyn do ob-
róbki skrawaniem elementów stalowych. Toczenie kół oraz osi w lokomotywach 
i wagonach czy też wałów napędowych dawało w efekcie idealne kształty, co 
manifestowało się w trakcie jazdy spokojnym biegiem składów kolejowych. 
Poza tym toczone koła i elementy napędu nie niszczyły szyn i torowisk29.

Należy przyjąć, iż maszyny do toczenia musiały się zatem dość szybko poja-
wić, bowiem już latach dwudziestych i trzydziestych XX w. wiadomo było, iż 
były one stosowane powszechnie. Tokarki i frezarki wykonywały główne prace 
przy wykończeniu powierzchniowym, choć w wielu przypadkach stosowano 
także szlifierki automatyczne. Niestety nie dysponujemy na ten moment odpo-
wiednim materiałem źródłowym, który określałby dokładnie zarówno ilość, jaki 
i jakość oraz parametry tych maszyn. Jednakże na jednym ze zdjęć albumowych 
FAMO widoczna jest sporych rozmiarów tokarka karuzelowa firmy MOAG 
z koncernu Richarda Kahna30.

Poprzez wzrost produkcji masowej elementy toczone poczęły wypierać nawet 
w pewnym sensie niektóre bardzo pracochłonne części kute. Ogólny dział maszy-
nowy miał w swym programie prawie wszystkie rodzaje maszyn skrawających: 

specjalny transport płytowy (w celu ostudzenia), potem musiały przejść tzw. czyszczenie lub tzw. 
gładzenie. Początkowo każdą część z osobna obrabiano ręcznie, z czasem zaczęto wykorzystywać 
do tego celu piasek oraz specjalny śrut – dziś także szkło (szkiełkowanie). Aby przyspieszyć ten 
proces, niemieccy inżynierowie skonstruowali systemy tłoczenia piasku pod dużym ciśnieniem. 
Karuzelówka bębnowa była dalszą wersją rozwojową samego bębna, posiadała bowiem kilka 
takich bębnów (średnio 3-6). Ładowano do bębna odpowiednie ilości odlewów, które przecho-
dziły piaskowanie lub śrutowanie w bębnie – do dziś dość popularna maszyna w każdej odlewni. 
Por.: O. Hikl, Entwicklungstendendenzen in Giessereimaschinenbau, „Schweizerische Bauzeitung” 
1969, Heft 33, s. 626, ETH Bibliothek Zürich. 
28  Linke-Hofmann Werke 1871–1921..., s. 23
29  G. Spur, Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugmaschinen, München–Wien 
1991, s. 282, 285, 291–295.
30  FAMO – Fahrzeug- und Motorenwerke GMBH – Werksprospekt, b.d.m.w. – kunsztownie zdo-
biony album firmy wydany najprawdopodobniej tylko w trzech egzemplarzach, zbiory prywatne 
aut. MOAG należał do koncernu Richarda Kahna – wcześniejsza nazwa to NILES, która również 
jest widoczna na zdjęciach we wspomnianym albumie, por.: A. Troß, Der Aufbau der Eisen- und 
eisenverarbeitenden Industrie-Konzerne Deutschlands, Berlin-Heidelberg 1923, s 111.
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frezarki portalowe, frezarki wielkogabarytowe renomowanej i do dziś działają-
cej firmy Schiess31; tokarki karuzelowe, wczepiarki, czopiarki, i frezarki-ko-
pianki – górno- i dolnowrzecionowe. Ponadto w użyciu były tokarki rewolwero-
we32; automaty śrubowe, strugarki poprzeczne33, gwintarki i frezarki szablonowe 
(powielające). Maszyny do kół zębatych i stożkowych, które również są widocz-
ne na fotografiach z wnętrz hal, dostarczyła firma Klingelnberg34. 

Spawanie

Pozostając przy obróbce metali, należy wspomnieć jeszcze o metodzie łącze-
nia termicznego, jaką było spawanie. Spawanie rozprzestrzeniło się w XIX w. po 
odkryciu acetylenu z bryłek karbidowych. Szybko odkryto, iż powstały w reak-
cji z wodą gaz, wykazywał właściwości redukcyjne. Dopiero w 1901 r. Charles 
Picard skonstruował pierwszy palnik ciśnieniowy, gdzie acetylen pod ciśnie-
niem spalał się z tlenem35.

W LHW powszechne było nitowanie wszelkich konstrukcji, a spawanie upo-
wszechniło się na dobre prawdopodobnie około lat dwudziestych XX w., choć 
zapewne ze względów praktycznych, wiele elementów nadal nitowano. Spawa-
nie najmocniej rozwinęło się w latach trzydziestych XX w., gdzie wystąpiła po-
trzeba szybszego i tańszego łączenia elementów stalowych – m.in. ze względu na 
rozpoczęte wtedy programy zbrojeniowe, zainicjowane przez nazistów. O. Putze36 

31  FAMO…, rozdział „Mechanische Werkstatt”. Z powodu braku dokładnego inwentarza nie 
można określić dokładnej liczby tych kolosów w LHW i FAMO, jednakże musiało być ich więcej, 
niż jedna.
32  Tokarka rewolwerowa – tokarka o podobnej budowie jak tokarka uniwersalna, od której 
różni się jednak tym, że zamiast konika narzędziowego, po prowadnicy łoża przesuwa się suport 
wzdłużny, wyposażony w głowicę rewolwerową służącą do zamocowania w niej różnych narzędzi. 
W zależności od kolejności ich użycia podczas obróbki, wybierane jest odpowiednie narzędzie.
33  Uwaga: w j. niemieckim określane też jako Shapingsmaschine.
34  FAMO…, rozdział „Mechanische Werkstatt”. Klingelnberg produkował w Remscheid, gdzie 
już w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. eksperymentowano nad walco-frezarkami - sys-
tem „Palloid”. Por. także https://www.klingelnberg.com/start/, 8.08.2018 r.
35  Karbid i acetylen odkryto już w latach sześćdziesiątych XIX w., jednakże dopiero odkrycie 
polskich naukowców Wróblewskiego i Olszewskiego w 1883 r. pozwoliło na skroplenie powie-
trza, a aparatura do destylacji tlenu z ciekłego powietrza (Linde) w sposób znaczący wpłynęła 
na rozwój spawalnictwa. Por.: https://spawalnicy.pl/edukacja/55-krotka-historia-spawalnictwa, 
6.10.2017 r.
36  Dr Oswald Putze, ur. 28 sierpnia 1900 r. w Sennheim w Alzacji (Elsass), zm. 25 lutego 
1984 r. w Brunszwiku (Braunschweig), dyplomowany inżynier na Technicznej Szkole Wyższej 
w Hannowerze, karierę zawodową rozpoczął w 1925 r. w Deutsche Reichbahn-Gesellschaft 
(DRG), w 1934 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie 
(Aachen), gdzie nadano mu w 1937 r. tytuł doktora inżyniera. Firma, w której zdobywał doświad-
czenie zawodowe (DRG) pozwoliła mu w międzyczasie na zatrudnione etatowe w Linke-Hofmann 
Werke AG we Wrocławiu, gdzie objął szefostwo działu konstrukcji specjalnych. W 1935 r. rada 
nadzorcza LHW awansowała go na szefa technicznego całego zakładu. Podczas II wojny świa-
towej nadzorował produkcję zbrojeniową LHW, w tym także tzw. niemiecki program rakietowy 
pod kryptonimem „A 4-Programm”. Prawdopodobnie wtedy też O. Putze mocno zainteresował 
się techniką rakietową i zapewne stał się specjalistą w zakresie produkcji, a być może nawet sa-
mego konstruowania silników rakietowych, bowiem w niewyjaśnionych okolicznościach (ucie-
kając przedtem z Twierdzy Wrocław – Festung Breslau – do Niemiec Zachodnich) znalazł się 
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w albumie jubileuszowym wspomina, iż w 1934 r. transportery niskopodwozio-
we o wysokiej ładowności spawane były z grubych, ponad 6-centymetrowych 
blach o oznaczeniu klasy jakościowej DIN „St-52”37. Przy takich parametrach 
nitowanie nie miałoby sensu. „Werkszeitung LHW” z drugiej połowy 1936 r. 
potwierdza, iż ramy i elementy szkieletu do wagonów dalekobieżnych „D-Zug-
wagen” dla Jugosławii były już kompletnie spawane38.

W latach następnych, aż do końca II wojny światowej, większość konstrukcji 
wagonów była spawana. W 1940 r. ulepszono m.in. proces wytwarzania wago-
nów towarowych i według planu O. Putze zastosowano ulepszoną produkcję 
taktową39. Przystosowana specjalnie do tego zadania hala o wymiarach 280 x 
80 m posiadała innowację w postaci szerokiego kanału, w którym zamontowa-
no stojaki karuzelowe o obracanych imakach. W ten sposób można było w jed-
no takie urządzenie wpiąć aż cztery ramy podwoziowe i jednocześnie spawać 
z każdej strony wertykalnie i horyzontalnie w czasie jednego taktu (np. 10-mi-
nutowego). Ramy te wpięte były naprzeciw siebie w stosunku 90°. Urządzenie 
poprzez napęd elektryczny można było obrócić, gdy spawacze kończyli swoją 
pracę na jednej z właśnie obróconych stron podwozia. W tym samym czasie 
pracowały odpowiednio cztery grupy spawaczy. Pierwsza grupa miała ośmiu 
spawaczy, druga siedmiu, trzecia sześciu i czwarta również sześciu fachowców. 
Po każdym takcie, maszyna obracała się wokół własnej osi, tak, aby następna 
grupa spawaczy mogła wykonać spaw w wyznaczonym miejscu. Dawało to 
szybsze, bardziej ergonomiczne i racjonalne wykorzystanie pracy spawaczy, 
a materiał nie studził się zbyt szybko, co miało także kolosalne znaczenie dla 
statyki i odkształceń40.

Niemal pewnym jest, iż LHW spawało też pociągi pancerne, o których wspo-
mina O. Putze. Takich pociągów wybudowano około 12, jednak prawdopodobnie 

niespodziewanie w Rosji, jako doradca ds. techniki rakietowej w latach 1946–1950. Po powrocie 
do Niemiec Zachodnich został prezesem zarządu firmy Fahrzeug und Maschinenbau Watenstedt 
GmbH – tj. słynnego FAMAS-u. Od czerwca 1952 r. w dyrektorium firmy Linke-Hofmann-Busch 
(jako tzw. starej firmy przeniesionej), a od 1958 r. stał się szefem zarządu reaktywowanej nowej 
firmy Linke-Hofmann-Busch Waggon-Fahrzeug-Maschinen GmbH, która ponownie produkowa-
ła wagony, lokomotywy i zespoły trakcyjne. Oswald Putze jako wieloletni szef tej fabryki zdawał 
sobie sprawę z pozytywnego odbioru wrocławskiej marki LHW, co pomogło mu prowadzeniu 
reklamy dla nowo powstałej fabryki. Dlatego też nie szczędził starań, aby zbudować tzw. Museum 
LHB. Kontrowersje budzą jednakże do dziś jego zabiegi o sprowadzenie z USA silnika rakietowe-
go V2 (wywiezionego w celach badawczych przez armię amerykańską) i ustawienie tegoż w holu 
głównym muzeum. Ponadto pozostaje niemalże pewnym, iż wiedział o nieludzkich warunkach, 
panujących przy produkcji rakiet w „Mittelbau Dora” oraz o zatrudnianiu przez LHW więźniów 
obozów czy pracowników przymusowych. Zob.: S.C. Meyer i in., Masterplan – Um- und Ausbau 
Städtisches Museum Schloss Salder, Salzgitter 2011, s. 108.
37  Stal St 52 – (tzw. stara norma DIN) ogólna stal budowlana i maszynowa o wytrzymałości na 
ciągliwość 470-610 N/mm kwadratowy, por. Wittel H. i in., Roloff, Matek, Maschinenelemente, 
Wiesbaden 2015, por.: G Ham, G. Burk, Tabellenbuch Kraftfahrtechnik, Stuttgart 1994, tabele.
38  DNB Leipzig, Zeitschriftenbestand, sign.: L:ZB 43551, Werkszeitung Linke-Hofmann Werke 
AG. Breslau, August 1936, nr. 4, s. 1.
39  W pewnym sensie układ taktowy bazuje na klasycznym systemie produkcji taśmowej w mo-
toryzacji (por. Ford), jednakże przy produkcji ciężkich pojazdów taśma – a raczej platforma – za-
trzymała się na określony czas (takt).
40  120 Jahre Linke Hofmann Busch..., s. 73–74.
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w ostatnich tygodniach oblężenia Wrocławia podczas II wojny światowej pospa-
wano pośpiesznie z posiadanych płyt pancernych jeszcze jeden niewielki skład, 
o czym mówią niektóre przekazy41.

Dobrym przykładem może tu być forsowne szkolenie pracowników z działu 
produkcji FAMO/Werke. Z raportu rocznego FAMO, jako wydziału maszyno-
wego LHW, dowiadujemy się, że nieustannie starano się poprawić zarówno er-
gonomię pracy, jak i proces produkcyjny poprzez szereg szkoleń pracowniczych, 
aby produkt końcowy mógł być tańszy. Szczególnie miano tu na uwadze sprzęt 
wojskowy i ciężkie ciągniki, bowiem zamówienia prywatne oraz eksport zostały 
ówcześnie zredukowane do minimum42.

Ponadto niemalże nieustanie inwestowano w maszyny i nowe urządzenia prze-
mysłowe. W 1939 r. FAMO dysponowało maszynami o wartości 1 745 000 RM. 
Rok później bilans wykazuje maszyny warte 2 342 135 RM. Oznacza to wzrost 
o 34,2% względem 1939 r.43

Innym przykładem na osiągnięcie przez LHW najwyższych standardów 
w dziedzinie np. spawalnictwa jest przystąpienie do tajnego programu zbroje-
niowego „A-4” Wernhera von Brauna oraz gen. mjr. Waltera Dornbergera, 
w którym zakładom przypadło zadanie zbudowania tzw. Agregatu 444. W tej 
kwestii O. Putze przyznawał, że spawanie było podstawowym procesem przy 
produkcji silników do rakiet V2. Część tych urządzeń została przez nową załogę 
Pafawagowców zezłomowana z powodu zbyt daleko posuniętej defragmentacji45

***

Generalnie, jak widać na przykładzie opisanych procesów, zarząd firmy 
LHW wciąż stawiał na modernizację i optymalizację, ergonomię pracy i naj-
nowszą technikę. Na przestrzeni dekad, podczas przejęć i fuzji poszczególnych 
firm konkurencyjnych, korzystano często też z ich wynalazków, patentów i roz-
wiązań, które od razu wdrażano w LHW. Czy to wytop stali, czy to obróbka 
metali, LHW starała się stosować najnowocześniejsze nowinki techniczne, 
a wnioski z korzystania z niektórych maszyn przyczyniały się do procesu 
wynalaz czości. Wszystkie te zabiegi walnie przyczyniały się do obniżania kosz-
tów produkcji, co było nieodzowne przy stale nakręcającej się spirali płacowej, 
socjalnym obciążeniu i wciąż aktywnej konkurencji w branży wagonowej.

41  H. von Ahlfen H. Niehoff, Festung Breslau w ogniu, oprac. T. Głowiński, Wrocław 2008, 
rozdział FAMO – prawdopodobnie chodzi tu o nieskończony skład z lokomotywą diesla, o której 
wspomina O. Putze w publikacji: 120 Jahre Linke Hofmann Busch..., s. 103
42  BA MA, Freiburg, sygn. RL 3/3365, Gesch.Bericht GJ. 1939/40, FAMO GmbH, s. 2–3.
43  BA MA, Freiburg, sygn. RL 3/3365, Gesch.Bericht GJ. 1939/40, FAMO GmbH, Anlage 
I. Bilans.
44  120 Jahre Linke Hofmann Busch..., s. 104.
45  Por.: Z. Wojciechowski, 173 lata pracy wrocławskich fabryk na rzecz budowy taboru kolejo-
wego – ludzie i ich dzieło, Wrocław 2006, s. 16.
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Patrick Starczewski - Production Processes in Linke-Hofmann Werke
and Their Development up to 1945

Linke-Hofmann Werke was a flagship company of pre-war Wrocław. The association was 
correct since Linke-Hofmann was the biggest and most important industrial plant not only of 
Wrocław but also for the whole Wrocław Regency as well as Lower Silesia. The management of 
the company made constant modification and modernization of production processes of Linke-
-Hofmann over the years of its operation. Apart from introduction of new energy media which 
required investments in new type machinery, new methods of plastic processing of metals were 
implemented. It was crucial for increase of productiveness and directly as well as indirectly influ-
enced the company’s financial condition. Particularly during increased war effort period, plants 
like Linke-Hofmann faced new production challenges which required not only modern speciali-
zed machinery but also well-qualified staff. 

Słowa kluczowe: Linke-Hofmann; prodcesy produkcyjne
Key words: Linke-Hofmann; manufacturing processes





Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Warszawa / Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Warszawa-Skierniewice),
Judyta Kurowska-Ciechańska (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei 
Warszawa-Skierniewice)

Wybrana problematyka
transportu piwa koleją 

na Śląsku
Wprowadzenie

Problematyka transportu piwa, zwłaszcza koleją, do tej pory nie stanowiła 
obiektu zainteresowań badaczy. Nawet w mających charakter naukowy, nielicz-
nych niestety, monografiach poszczególnych browarów, wątek ten jest traktowa-
ny pobocznie, albo jest wręcz pomijany. Takie podejście badawcze nie jest 
usprawiedliwione – transport piwa i służący do tego park taboru czy to drogo-
wego, czy też kolejowego, stanowił bardzo istotny element funkcjonowania bro-
warów. Ponadto na obszarze bardzo szeroko rozumianego Śląska występowało 
największe nagromadzenie zakładów dysponujących własnym taborem kolejo-
wym, o którym próżno szukać szerszych informacji w już istniejących publika-
cjach. Dlatego też podjęto badania archiwalne mające uzupełnić tę lukę w wie-
dzy o otaczającym nas świecie.

Uzasadniając podjęcie tej tematyki badawczej warto zaznaczyć, że w szczyto-
wych okresach położony na obrzeżach interesującego nas obszaru Arcyksiążęcy 
Browar w Żywcu eksploatował ponad 60 specjalistycznych wagonów-lodowni 
do przewozu piwa. Dość zbliżoną wielkością parku wagonowego dysponowały 
też obydwa browary w Tychach – Książęcy – 40 szt., a Obywatelski – 15 szt. 
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Oczywiście na drugim biegunie była liczna grupa zakładów nieeksploatujących 
własnego taboru lub posiadająca tylko jeden–dwa wagony. Transport kolejowy 
niewątpliwie przyczynił się do rozwoju browarów – znacząco skracał dystans 
czasowy do potencjalnych klientów, dzięki czemu np. w okresie II Rzeczypospo-
litej piwo z większego z tyskich browarów było dystrybuowane nie tylko na 
Śląsku, ale docierało do odbiorców zlokalizowanych m.in. w Poznaniu, Warsza-
wie, Lublinie, Krakowie, ale także w znajdującym się obecnie poza granicami 
Polski Stanisławowie.

W niniejszym opracowaniu, po krótkim wprowadzeniu w tematykę badań, 
przedstawia się ich zakres rzeczowy i przestrzenny, koncentrując się na obsza-
rze Górnego Śląska. Biorąc jednak pod uwagę, że cały teren obecnego woje-
wództwa śląskiego jest potocznie utożsamiany również ze Śląskiem, nie pomi-
jane są inne regiony historyczne znajdujące się na jego terenie. Nie pozostają 
również niezauważone wątki techniczne samego transportu i podkreśla się, że 
przy technologii wytwarzania piwa w końcu XIX w. wprowadzenie specjali-
stycznych wagonów-lodowni do przewozu tego napoju stanowiło znaczące no-
vum i ułatwienie w jego dystrybucji. Z tego względu, że konstrukcja wspomnia-
nych powyżej wagonów nie jest powszechnie znana, pokrótce przedstawia się 
również jej opis. Bliżej funkcjonowanie transportu kolejowego jest przedstawia-
ne na próbie browarów żywieckiego i sosnowieckiego oraz Książęcego w Ty-
chach. W podsumowaniu wskazuje się m.in. na konieczność prowadzenia dal-
szych badań dotyczących omawianej problematyki, bowiem dostępna literatura 
naukowa i popularna jest niewystarczająca. Stąd postulat dalszych poszukiwań 
archiwalnych poszerzających wiedzę zarówno geograficzną, jak i historyczną.

Przesłanki do podjęcia tematyki badawczej oraz zakres rzeczowy, 
czasowy i przestrzenny badania

Podjęcie tematyki związanej z transportem piwa mogłoby się wydawać dość 
zaskakujące. Podstawowym powodem jej podjęcia było rozpoczęcie w 2011 r. 
przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (PSMK) w Parowozowni Skier-
niewice, którego oboje autorzy są członkami, odbudowy wagonu do przewozu 
piwa zbudowanego w 1913 r. w praskich Ringhofferovych zavodach (il. 1). Wa-
gon ten pierwotnie pracował na terenie obecnych Czech, m.in. dla pilzneńskie-
go Prazdroju, a po II wojny światowej na obszarze Polski, w tym dla browaru 
w Żywcu. Chęć prawidłowego prowadzenia prac konserwatorskich wymogła 
szeroko zakrojone poszukiwania dokumentacji technicznej i danych dotyczą-
cych tego wagonu. To stało się dla jednego z autorów niniejszej pracy inspiracją 
do podjęcia kompleksowych badań nad zagadnieniami transportu piwa koleją. 
Duży wpływ na powzięty zakres badań (oraz myśl o własnej podobnej publika-
cji) miała także niemiecka książka Geschichte der Eisenbahn-Bierwagen: Das 
erste Frachtgut deutscher Eisenbahnen: Bier, która też stanowi jedno ze źródeł 
wiedzy zawartej w niniejszym rozdziale. 
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Dotąd zebrany i opracowany materiał jest już naprawdę obszerny i interesu-
jący, dlatego podjęta została decyzja o prezentacji części z niego, choćby z tego 
względu, że docelowe opracowanie obejmować będzie całą Polskę z uwzględ-
nieniem granic z okresu międzywojennego i obecnych. 

Podstawowy przedmiot niniejszego opracowania stanowią szeroko pojęte za-
gadnienia związane z transportem piwa koleją. Zakres czasowy wyznaczają tu 
z jednej strony zdecydowanie daty rozpoczęcia eksploatacji własnych wagonów 
przez polskie browary w latach osiemdziesiątych XIX w., a z drugiej to przełom 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. (kiedy to zaprzestawano eksplo-
atacji tego typu pojazdów), przy czym największy nacisk jest kładziony na okres 
międzywojenny i tuż po II wojnie światowej. Pomimo faktu, że na obszarze ca-
łego Śląska transport piwa koleją własnymi wagonami realizowały browary 
m.in. z Zielonej Góry, Wrocławia, Lwówka Śląskiego, Zabrza, Tychów, Cieszy-
na, Żywca (ale również położonych blisko choć już poza Śląskiem – Sosnowca 
czy Częstochowy (il. 2)), to ze względu na aktualny stan badań uwaga zostanie 
skupiona na terenie obecnego województwa śląskiego.

Przegląd źródeł wiedzy o zagadnieniach związanych z transportem 
piwa koleją

Autorzy podejmując tematykę związaną z transportem piwa koleją niespo-
dziewanie stanęli przed dużym problemem, którym okazał się praktycznie brak 
literatury dotyczącej tej problematyki. Z ważniejszych źródeł należy tu wspo-
mnieć niemiecką monografię dotyczącą wagonów do przewozu piwa Lothara 

Il. 1. Wagon do przewozu piwa ze zbiorów PSMK w trakcie prac renowacyjnych w Parowozowni 
Skierniewice, fot. A. Ciechański
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Il. 2. Browary posiadające własne wagony do przewozu piwa w granicach Polski międzywojen-
nych i obecnych, opracowanie własne 

Spielhoffa1 czy też wykazy przenumerowań wagonów browarów publikowane 
w Dziennikach Rozporządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach2. 
Znacznie mniejszy, aczkolwiek cenny, ładunek informacyjny niesie z sobą mo-
nografia fabryki wagonów w Görlitz, autorstwa Wolfganga Theuricha3. 

Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku monografii poświęconych 
poszczególnym browarom. Na interesującym nas obszarze istotną wiedzę uzu-
pełniającą dostarczają opracowania pod redakcją Ryszarda Kaczmarka – doty-
czące historii browarów tyskich4 oraz Witolda Wieczorka – opisujące dzieje 

1  L. Spielhoff, Geschichte der Eisenbahn-Bierwagen: Das erste Frachtgut deutscher Eisenbahnen, 
Freiburg 2000.
2  Przenumerowanie wagonów prywatnych właścicieli, „Dodatek do Dziennika Rozporządzeń 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach” 1923, nr 21, poz. 89; Wprowadzenie nowego wzoru 
umowy o włączeniu wagonów prywatnych, „Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych 
w Katowicach” 1925, nr 34, poz. 380.
3  W. Theurich, 160 Jahre Wagonbau in Görlitz 1849–2009, Freiburg 2009.
4  Tyskie Browary Książęce 1629–2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004.
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browaru sieleckiego w Sosnowcu5. Pod tym względem niestety rozczarowują 
inne prace. O ile w przypadku pozycji dotyczącej browarów opolskich Andreasa 
Urbanka6 można to zrozumieć, to monografia browaru żywieckiego Adama 
Spyry i Grzegorza Zwierzyny7, dla którego zachował się dość bogaty zasób ar-
chiwalny dotyczący transportu piwa, pod tym względem dość mocno negatyw-
nie zaskakuje.

Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji konieczne było rozpoczęcie badań 
pierwotnych, przede wszystkim w Archiwach Państwowych. Należy jednak pa-
miętać, że ponieważ są one nadal w toku, to poniżej zaprezentowano jedynie 
dotychczas rozpoznany zasób archiwalny, z pewnością jednak niewyczerpujący 
możliwości prowadzenia dalszych interesujących kwerend. Podstawowym źró-
dłem wiedzy są tutaj zespoły gromadzące bezpośrednio akta dotyczące poszcze-
gólnych browarów funkcjonujących na interesującym nas obszarze. Tak jest 
w przypadku częstochowskiego browaru Szwedego, gdzie zasób jest podzielony 
pomiędzy dwa zespoły Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie dawniej 
K. Szwede8 oraz Państwowy Browar w Częstochowie9. Podobną sytuację obser-
wujemy w przypadku browaru żywieckiego rozdzielonego pomiędzy zespoły 
Arcyksiążęcy Browar w Żywcu10 oraz Żywieckie Zakłady Piwowarsko-Słodow-
nicze w Żywcu. Odcinek I11. Warto wspomnieć, że istnieje jeszcze trzeci zespół 
związany z historią tego browaru dotyczący Dyrekcji Dóbr Żywieckich12, mają-
cy dla nas charakter uzupełniający. W kilku innych przypadkach akta dotyczące 
browarów są przechowywane w rozbudowanych i często nieuporządkowanych 
znacznie większych ogólnych zespołach. Tak dzieje się w przypadku browarów 
tyskich, gdzie akta ich dotyczące rozproszone są po zespole Archiwum Książąt 
Pszczyńskich w Pszczynie13. Podobna sytuacja dotyczy browaru sieleckiego – jego 
spuścizna aktowa rozproszona jest w zespołach dotyczących nadrzędnego przed-
siębiorstwa (do 1945 r. Gwarectwa Hrabia Renard14, a po 1945 r. Kopalni Węgla 
Kamiennego „Sosnowiec”15). Bardziej pomocniczą rolę spełniają liczne akta doty-
czące rewindykacji taboru rozproszone pomiędzy różnymi zespołami warszaw-
skiego Archiwum Akt Nowych. Pomocne tu są zespoły Biuro Rewindykacji 

5  W. Wieczorek, Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 2015.
6  A. Urbanek, Historia piwowarstwa w Opolu i okolicach, Norymberga–Opole 2004.
7  A. Spyra, G. Zwierzyna, Browar Żywiec 1856–2001, Żywiec 2001.
8  Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie 
dawniej K. Szwede (zespół nr 150).
9  APCz, Państwowy Browar w Częstochowie (zespół nr 1074).
10  Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APBB), Arcyksiążęcy 
Browar w Żywcu (zespół nr 1075).
11  APBB, Żywieckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Żywcu. Odcinek I (dalej: Browar 
Żywiec, zespół nr 978).
12  APBB, Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (zespół nr 908).
13  Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej: APP), Archiwum Książąt 
Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: AKP, zespół nr 53).
14  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Gwarectwo Hrabiego Renard w Sosnowcu 
(dalej: GRenard, zespół nr 843).
15  APK, Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu (zespół nr 938).
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w Warszawie16, Ministerstwo Handlu Zagranicznego17, Ministerstwo Kolei18 
czy Ministerstwo Komunikacji19. Przydatne też są akta dotyczące producentów 
taboru – w tym przypadku sanockiej fabryki wagonów Zieleniewskiego20 czy też 
jednostek nadrzędnych wobec browarów, jak np. Ministerstwo Przemysłu Spo-
żywczego i Skupu21.

Warto, zaznaczyć, że w niniejszej pracy pomijamy choćby skrótowe potrakto-
wanie historii omawianych browarów, wychodzimy bowiem z przeświadczenia, 
że czytelnicy bardziej zainteresowani tematyką historii przemysłu piwowarskie-
go z pewnością znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania choćby we wspo-
mnianych wyżej monografiach.

Podstawowe zagadnienia techniczne związane z transportem piwa 
koleją

Aby poznać genezę transportu piwa koleją należy przedstawić sytuację 
w II połowie XIX w., kiedy to ten środek przemieszczania się przechodził gwał-
towny rozwój, maszyna parowa rewolucjonizowała przede wszystkim przemysł, 
a zarazem transport drogowy odbywał się bardzo powolnie za pomocą zwierząt 
pociągowych po drogach o niskiej jakości, pogarszającej się w okresach jesien-
nych opadów deszczów i wiosennych roztopów. Wspomniana wyżej rewolucja 
przemysłowa doprowadziła również do spadku kosztów produkcji piwa przy 
jednoczesnym wzroście możliwości jego produkcji. Tymczasem ówczesne piwo, 
produkowane innymi technologiami niż obecnie, posiadało znacznie krótszą 
trwałość. Wyzwaniem było dostarczanie piwa dobrej jakości na odległe, ale za 
to znacznie większe, rynki zbytu. Odpowiedzią na nie była kolej zdolna szybko 
przewozić ładunki na znaczne odległości.

Przemieszczanie piwa po szynach napotykało jednak też problemy wynikają-
ce z ograniczeń technologicznych samej kolei. Często wagony były przełączane 
między pociągami, co wydłużało czas transportu i negatywnie odbijało się na 
jakości transportowanego trunku. Wymagało to pewnego usprawnienia proce-
su. Naprzeciw temu wyszło wprowadzenie do ruchu specjalistycznych wago-
nów do przewozu piwa. 

Co wobec tego sprawiało, że tego typu pojazdy i rodzaj transportu zyskały 
bardzo szybko na popularności? Wagony do przewozu piwa miały bowiem kon-
strukcję izotermy – pomiędzy dwiema drewnianymi ścianami znajdowała się 
izolacja korkowa, sprawiająca, że temperatura na zewnątrz wagonu miała 

16  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Biuro Rewindykacji w Warszawie (dalej: 
BRW, zespół nr 78).
17  AAN, Ministerstwo Handlu Zagranicznego (zespół nr 351).
18  AAN, Ministerstwo Kolei (zespół nr 680).
19  AAN, Ministerstwo Komunikacji (zespół nr 1725).
20  Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku (dalej: APS), Zjednoczone Fabryki 
Maszyn, Kotłów i Wagonów – L. Zieleniewski i Fitzner Gamper S.A. Fabryka Sanocka (zespół 
nr 60).
21  AAN, Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu w Warszawie (zespół nr 780).
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znacznie mniejszy wpływ na to się działo w jego wnętrzu. Dodatkowo w okresie 
wyższych temperatur chłodzenie zapewniał lód naturalny lub suchy (il. 3).

Zasada chłodzenia w wagonach opierała się na dwóch zbiornikach (ka-
dziach) na lód naturalny (np. po 1500 kg każda), co umożliwiało przewóz be-
czek z piwem w temperaturze 10°C przy temperaturze zewnętrznej o 10° wyż-
szej przez 30–40 godzin (transport do około 200 km od miejsca załadunku). 
Kadzie miały odpływy wyprowadzające wodę z topnienia lodu na zewnątrz wa-
gonu w formie syfonów uniemożliwiających przenikanie tą drogą do wnętrza 
wagonu ciepłego powietrza. W górnej części zbiorniki na lód miały klapy umoż-
liwiające ich czyszczenie. Kadzie umieszczone były tuż pod dachem, dzięki cze-
mu chłodne powietrze naturalnie opadało na beczki z piwem stojące na podło-
dze wagonu. Wagony zasadniczo wykonywano z drzwiami dwuskrzydłowymi 
– jedynie nieliczne wagony (np. z fabryk z Kralovego Pola i Ringhoffera) posia-
dały drzwi jednoskrzydłowe. Wagony budowano jako hamowne i niehamowne, 
głównie dwuosiowe z rozstawem osi 3,8 lub 4,0 m. Pojazdy hamowne wyposa-
żano w budki hamulcowe wysokie bądź też niskie. Przeciętna ładowność wago-
nów oscylowała między 11 500 a 12 000 kg22. W porze zimowej niektóre jed-
nostki taboru były wyposażone w ogrzewanie za pomocą piecyka umieszczonego 
pod podłogą części ładunkowej, obsługiwanego przez konwojenta, dla którego 
budowano specjalny przedział. W późniejszym okresie dostarczano także wago-
ny o rozstawie osi 4,5 czy 4,8 m i ładowności 12 500 lub 15 000 kg (il. 4).

22  M. Černohorský, Přeprava piva po železnici, „Svět železnice” 2005, nr 14, s. 9–18.

Il. 3. Wnętrze wagonu do przewozu piwa ze zbiorów ČD Muzeum Lužná u Rakovníka, fot. 
A. Ciechański
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Pierwsze wagony do przewozu piwa na obecnych ziemiach polskich browary 
rozpoczęły prawdopodobnie kupować w początkach lat osiemdziesiątych XIX w., 
stopniowo zwiększając park w okresie międzywojennym. Pewnym wyjątkiem 
były tu browary tyskie, dla których nowy układ geopolityczny spowodował odcię-
cie od rynku niemieckiego i spadek zapotrzebowania na eksploatację wagonów 
do przewozu piwa. Jednak i w przypadku browarów spoza obszaru górnoślą-
skiego okręgu przemysłowego rok 1930 był praktycznie granicą rozbudowy par-
ku wagonowego. Zbliżający się ogólnoświatowy kryzys i rosnące ceny frachtu 
kolejowego oraz rozwój motoryzacji skutecznie powstrzymały kontynuację roz-
budowy dotychczasowego środka transportu. Na sytuację po 1945 r. rzutowały 
różne czynniki. Część taboru została zniszczona lub zaginęła bezpowrotnie 
w trakcie okupacji. Część mniejszych browarów prawdopodobnie odgórnie też 
pozbawiono wagonów, przekazując je na rzecz dużych przedsiębiorstw. Nie-
mniej jednak rola wagonów-lodowni w przewozie piwa stale malała i prawdo-
podobnie najpóźniej w latach siedemdziesiątych XX w. spadła do zera.

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu jako przykład dużego browaru wyko-
rzystującego kolej

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu pierwszy wagon do przewozu piwa zakupił 
w 1882 r. nie mając jeszcze bocznicy, którą wybudowano dopiero w 1891 r.23

W 1929 r. browar posiadał bardzo bogatą sieć dystrybucyjną obejmującą 
praktycznie całą Polskę (tab. 1), a szczególnie obszary wchodzące niegdyś 

23  A. Spyra, G. Zwierzyna, Browar Żywiec..., s. 31.

Il. 4. Typowy wagon-lodownia do przewozu piwa produkcji czeskiej (identyczny ze stosowanymi 
w Polsce) ze zbiorów Klubu historie kolejové dopravy, fot. A. Ciechański
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w skład imperium austro-węgierskiego. Dominowały tu ośrodki posiadające 
bezpośredni dostęp do normalnotorowych linii kolejowych.

Tab. 1. Lokalizacje odbiorców piwa żywieckiego w 1929 r.

Miejscowości 
z dostępem 

do kolei 
normalnotorowej 

Jordanów, Kalwaria, Trzebinia, Niepołomice, Maków Podh., 
Strzemieszyce, Gorlice, Żory, Turka, Czortków, Buczacz, Lubliniec, 
Tarnowskie Góry, Wilno, Królewska Huta, Czaniec, Jarosław, Tarnów, 
Leżajsk, Andrychów, Kołomyja, Kosów, Czechowice, Rabka, Wadowice, 
Złoczów, Rozwadów, Borysław, Żywiec, Krzeszowice, Sanok, Chorzów, 
Myszków, Chełm, Żółkiew, Grudziądz, Słonim, Nowy Targ, Oświęcim, 
Kozy, Węgierska Górka, Stanisławów, Kielce, Kęty, Grybów, Mielec, 
Sucha Besk., Kraków, Nowy Sącz, Stróże, Dziedzice, Sporysz, Ruda, 
Opole Lub., Gródek Jagielloński, Skoczów, Ustroń, Krynica, Katowice, 
Warszawa, Lwów, Tarnopol, Biała, Koszyce, Jaworzno, Limanowa, 
Kolbuszowa, Poznań, Lublin, Kowel, Łódź, Brześć n./B., Ostrowiec, 
Międzrzyrzec, Krosno, Włodzimierz, Jasło, Jawiszowice, Bochnia, 
Chodorów, Piekary, Brzesko, Sambor, Skawina, Rzeszów, Rybnik, 
Skoczów, Bielsko, Stryj, Przeworsk, Wieliczka, Zaleszczyki, Niedobczyce, 
Czarny Dunajec, Olkusz, Hrubieszów

Miejscowości bez 
dostępu do kolei 
normalnotorowej

Zawoja, Budzów, Kosów, Dzików, Tomaszów Lub., Biłgoraj, Myślenice, 
Janów (?), Dojazdów, Bystra, Rymanów, Koniaków, Kolbuszowa, 
Kańczuga, Zborów (?), Żmigród (Nowy Żmigród?), Piekary Śl.

Opracowanie własne na podst.: APBB, Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (zespół nr 908), sygn. 
1010, k. 57

Nie są nam znane na chwilę obecną źródła szczegółowo informujące nas, jak 
wyglądała sytuacja w browarze przed I wojną światową. W 1914 r. park wago-
nów browaru składał się już z 25 sztuk. W latach trzydziestych XX w. jego li-
czebność wzrosła do 6524. I faktycznie – nieco ponad 30 wagonów weszło 
w skład parku taborowego istniejącego w 1934 r. W 1925 r. zostały zapoczątko-
wane intensywne zakupy wagonów. Z likwidowanego Browaru Parowego Zyg-
munta Marsa w Limanowej odkupiono trzy wagony. W tym samym roku zaku-
piono pięć fabrycznie nowych wagonów, także o ładowności 15 tys. kg, z czeskiej 
fabryki Kopřivnická vozovka oraz kolejne pięć pojazdów o ładowności 15 tys. 
kg z firmy Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów – L. Zieleniewski w Krakowie, 
Lwowie i Sanoku S.A., Fabryka Sanocka. Kolejny zakup u tego samego produ-
centa i też wagonów o ładowności 15 tys. kg miał miejsce w 1928 r. Zakupiono 
wtedy partię 10 wagonów wyposażonych w hamulec ręczny oraz przewody dla 
hamulca zespolonego. Zakupy zakończono w 1930 r. – ten sam producent z Sa-
noka dostarczył 30 maja 1930 r. dwie pięciowagonowe serie wyposażone w ha-
mulce powietrzne systemu Westinghouse. Pierwsza z nich obejmowała tabor 
o ładowność 15 tys. kg, a kolejna piątka – 12,5 tys. kg25. Jednocześnie na prze-
łomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. browar prowadził w sanockiej 

24  Tamże, s. 31.
25  APBB, Arcyksiążęcy Browar w Żywcu (zespół nr 1075), sygn. 181, passim.
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fabryce wagonów szeroko zakrojony program przebudowy swoich wagonów 
pochodzących jeszcze sprzed 1918 r., obejmujący często zbudowanie całkowi-
cie nowego pudła26. 

W 1939 r. browar dysponował 65 wagonami. Wskutek działań wojennych 
1939 r. ubyło 11 z nich. W październiku 1944 r. władze Dyrekcji Kolei Rzeszy 
w Opolu (Reichsbahn Direktion Oppeln) poleciły odesłanie wszystkich 55 wago-
nów w głąb Rzeszy. 10 czerwca 1945 r. zakład nie dysponował więc faktycznie 
ani jednym wagonem27. W lipcu 1945 r. zgłoszono potrzebę poszukiwań i rewin-
dykacji 53 wagonów28. Spis inwentarza na 31 grudnia 1947 r. wykazuje na te-
renie własnej bocznicy dziewięć wagonów29. Pozostałe wagony udało się rewin-
dykować w kolejnych latach.

W latach pięćdziesiątych XX w. ujawniły się znaczące problemy ze stanem 
technicznym posiadanego taboru wagonów do przewozu piwa. W związku z po-
wyższym, konieczne było dzierżawienie wagonów chłodni od PKP. I tak według 
stanu na 25 kwietnia 1953 r. 21 wagonów było mocno wyeksploatowanych 
i konieczne było ich wysłanie do zakładów naprawczych taboru kolejowego, 
jednocześnie dzierżawiąc w ich miejsce 35 wagonów od PKP30. Wskutek gwał-
townego starzenia się taboru mówiło się też o konieczności wprowadzenia do 
użytku całkowicie nowych wagonów. Na chwilę obecną nie mamy informacji 
jednak kiedy browar zakończył eksploatację interesujących nas pojazdów.

Tychy – miasto dwóch browarów z własnym taborem kolejowym

Na terenie Czechosłowacji istniało w okresie międzywojennym kilka miej-
scowości, w których funkcjonowały dwa browary posiadające własny park wa-
gonów kolejowych i aktywnie korzystające w zakresie przemieszczania piwa 
z transportu kolejowego. Warto wspomnieć, że do ówczesnego parku kolei pań-
stwowych (Československé státní dráhy, ČSD) było włączonych blisko 790 wa-
gonów do przewozu piwa, a niewątpliwym potentatem były tu obydwa duże 
browary pilźnieńskie. Ówczesny Prazdroj dysponował „skromnym” parkiem 
370 wagonów, a jego sąsiad Gambrinius „zaledwie” 137 ich sztukami. Łącznie 
daje to ponad połowę czechosłowackiego parku tego typu wagonów. Na tym tle 
dość skromnie prezentowały się Czeskie Budziejowice. Tamtejszy Český akcio-
vý pivovar dysponował parkiem 65 wagonów. Kolejne 28 eksploatował drugi 
czeskobudziejowicki zakład – Budějovický měšťanský pivovar31. Dość podobną 
do tego drugiego ośrodka sytuację obserwujemy w Tychach, gdzie funkcjono-
wały przez kilkadziesiąt lat dwa browary, każdy z własnym parkiem wagonów. 
Tyski Browar Książęcy posiadał w szczytowym okresie 40 własnych wagonów 

26  APS, Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów – L. Zieleniewski i Fitzner Gamper 
S.A. Fabryka Sanocka (zespół nr 2), sygn. 227, passim.
27  AAN, BRW, sygn. 78, passim; APBB, Browar Żywiec, sygn. 189, passim.
28  AAN, BRW, sygn. 20, passim; APBB, Browar Żywiec, sygn. 186, passim.
29  APBB, Browar Żywiec, sygn. 119, passim.
30  Tamże, sygn. 170, passsim.
31  M. Černohorský, Přeprava piva..., s. 13.
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do przewozu piwa, znajdujący się zaś w bezpośredniej bliskości stacji kolejowej 
Browar Obywatelski – 15 sztuk tego typu pojazdów. Ponieważ istniejący zasób 
archiwalny dotyczy głównie pierwszego ze wspomnianych zakładów na nim 
głównie się skupimy.

Tyski Browar Książęcy na przestrzeni lat wykształcił rozbudowaną sieć od-
biorców. Wiadomo np., że w ostatnich latach przed wybuchem I wojny świato-
wej jego klienci byli zlokalizowani głównie na Górnym Śląsku (m.in. w Opolu, 
Bytomiu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Chorzowie, Katowicach, Zdzieszo-
wicach, Zabrzu, Mysłowicach, Żorach, Rybniku, czy Siemianowicach32). Po 
zmianach politycznych i rewizji granic wielu dotychczasowych odbiorców ty-
skiego browaru znalazło się za granicą. Stąd w 1925 r. próżno tu wtedy szukać 
odbiorców z Opola, Bytomia, Gliwic, Zabrza czy Zdzieszowic. Oczywiście do-
starczano piwo nadal do odbiorców zlokalizowanych głównie na Śląsku i Za-
głębiu, a także poza jego obszarem – np. do Oświęcimia, Krakowa, Przemyśla, 
Stanisławowa, Lublina, Warszawy, Poznania czy nawet Łowicza33.

Od 1893 r. browar Książęcy dysponował bocznicą – większość piwa wywo-
żono wówczas koleją34. Wagony-izotermy zaczął jednak użytkować niemal 15 
lat wcześniej. Pierwsze wagony o ładowności 10 tys. kg zamówiono w pod-
drezdeńskiej fabryce Saxonia, Eisenwerke und Eisenbahnbedarf-Fabrik in Ra-
deberg, AG już w 1882 r. Producent ten w latach 1882–1883 dostarczył łącznie 
pięć wagonów włączonych do parku Kolei Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-
-Ufer-Eisenbahn). Kolejną dostawę wagonów zrealizowano dopiero w 1891 r.. 
Monachijska wytwórnia Josefa Rathbergera dostarczyła tylko jeden wagon, tak-
że o ładowności 10 tys. kg. Następnie browar na dłużej nawiązał współpracę 
z fabryką wagonów w Görlitz, która w latach 1891–1897 dostarczyła w sumie 
15 pojazdów o ładowności 10 tys. kg. W ostatnim roku dostaw tej serii ten sam 
wytwórca rozpoczął dostarczać wagony o ładowności 12,5 tys. kg, których do 
1901 r. do Tych w sumie dotarło osiem sztuk. W 1901 r. nastąpiła kolejna 
zmiana dostawcy – tym razem na późniejsze Zjednoczone Huty Laura i Królew-
ska (Vereinigte Königs – und Laurahütte Aktien-Geselschaft für Bergbau und 
Hüttenbetrieb) w Królewskiej Hucie. Był to ostatni producent realizujący dosta-
wy fabrycznie nowych wagonów do przewozu na potrzeby Browaru Książęcego 
w Tychach. Początkowo w latach 1901–1906 dostarczył on pięć wagonów o ła-
downości 12,5 tys. kg, a następnie w 1906 r. największe wagony o ładowności 
15 tys. kg w liczbie sześciu sztuk. Ponadto ok. 1896 r. zakupiono w Görlitz dwa 
wagony do przewozu beczek do leżakowania piwa35. 

Według stanu na 1910 r. browar dysponował bocznicą o długości 2,5 km, 
dwoma lokomotywami oraz 40 wagonami do przewozu piwa36. Po I wojnie 

32  APP, AKP, sygn. V1842, passim.
33  Tamże, sygn. V1852, passim.
34  R. Kaczmarek, Browar Książęcy w czasach pruskich (1740–1918), [w:] Tyskie Browary 
Książęce..., s. 74.
35  APP, AKP, sygn. V1864, passim; tamże, sygn. V1865, passim; tamże, sygn. V1866, passim.
36  R. Kaczmarek, Browar Książęcy w czasach pruskich..., s. 96.
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światowej stan wagonów nie uległ zmianie i wynosił nadal 40 sztuk37. Prawdo-
podobnie w 1923 r. wszystkie 39 wagonów otrzymało numerację wspólnego 
parku wagonów Górny Śląsk / Oberschlessien38. Około 1924 r. ubył jeden z wa-
gonów z 1906 r.39 W latach dwudziestych XX w. ograniczono na rzecz samo-
chodów ciężarowych rolę transportu kolejowego w dostawach piwa na bliskie 
odległości40. Co zadziwiające, w okresie międzywojennym browar nie dokony-
wał żadnych zakupów nowych wagonów. Z drugiej strony jednak, według da-
nych za 1931 r., browar posiadał 39 wagonów do przewozu piwa o łącznej 
wartości 390 tys. zł, trzy lokomotywy, dwa wagony do przewozu beczek do le-
żakowania piwa i dwa wagony-transportery (rollwagen)41. Faktycznie, u progu 
II wojny światowej lub też krótko po jej wybuchu42, browar dysponował zaled-
wie 37 wagonami, z czego tylko 11 znajdowało się w ruchu, a 26 pozostawało 
wycofanych. W 1939 r. park obydwu browarów liczył łącznie 50 sztuk wago-
nów-piwiaków43. W okresie II wojny światowej, ze względu na poważne braki 
w taborze samochodowym i ograniczenie dostępności paliw płynnych, nastąpi-
ło wzmocnienie roli transportu kolejowego – zakupiono wtedy lokomotywę 
i osiem wagonów do transportu piwa44. Według stanu na 1 lutego 1945 r. bro-
war Książęcy posiadał siedem wagonów własnych, brak natomiast podobnych 
informacji w przypadku browaru Obywatelskiego45. Na zdjęciach z lat sześć-
dziesiątych XX w. widać jeszcze wagon dwuosiowy46.

Browar Gwarectwa Renard jako zakład zlokalizowany poza obszarem 
Śląska

Interesującym przypadkiem związanym z ekspedycją piwa koleją było so-
snowieckie Gwarectwo „Hrabia Renard”. To wielozakładowe przedsiębiorstwo 
oprócz podstawowej działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego 
miało także zakłady takie jak cegielnia, piekarnia czy browar. I ten ostatni dys-
ponował, jako jeden z nielicznych w zaborze rosyjskim, wagonami do przewozu 
piwa. 

Wiemy z dostępnych akt, że już na pewno w 1901 r. browar sosnowiecki 
(zwany też sieleckim) posiadał dwa wagony do przewozu piwa47. Potwierdzenia 

37  J. Cofała, 360 lat Browaru Książęcego w Tychach, Tychy 1989, s. 52.
38  Przenumerowanie wagonów..., s. 71.
39  Wprowadzenie nowego wzoru..., s. 238–239.
40  R. Kaczmarek, Browar Książęcy w niepodległej Polsce (1918–1939), [w:] Tyskie Browary 
Książęce..., s. 108.
41  APP, AKP, sygn. V1854, passim.
42  Tamże, sygn. V1857, passim.
43  J. Cofała, 360 lat..., s. 55.
44  R. Kaczmarek, Browar Książęcy podczas II wojny światowej (1939–1945), [w:] Tyskie 
Browary Książęce..., s. 136.
45  J. Cofała, 360 lat..., s. 60–61.
46  K. Miroszewski, Browary Książęce – Państwowe Browary Tyskie – Tyskie Zakłady 
Piwowarsko-Słodownicze – Tyskie Zakłady Piwowarskie w Tychach (1945–1991), [w:] Tyskie 
Browary Książęce..., s. 157.
47  APK, GRenard, sygn. 604, passim.
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tego dostarcza nam B. Pokropiński48 – według niego były one nadal w gestii 
browaru w 1905 r. i były wyprodukowane w 1884 lub 1885 r. przez warszaw-
ską fabrykę Lilpop, Rau i Löwenstein. Nie były one raczej bezpośrednio zbudo-
wane dla sieleckiego browaru. W aktach z Archiwum Państwowego w Katowi-
cach49 pojawia się informacja o firmie Jung, biorąc jednak pod uwagę, że dwa 
niezależne źródła50 wskazują jako producentów wagonów warszawską firmę 
wspomnianą wyżej, niemal pewne jest, że zakupiono je od warszawskiego bro-
waru Junga na przełomie XIX i XX w. Posiłkując się informacjami W. Wieczor-
ka51, że w okresie 1902–1905 doprowadzono do browaru bocznicę kolejową, 
a ok. 1903 r. powstał skład piwa w Warszawie, można założyć, że zakup ten 
miał związek z tymi wydarzeniami. Z przedstawionej przez tego autora tabeli 
wynika52, że w latach 1907–1911 liczba wagonów wysyłanych w trakcie półro-
cza wahała się od ośmiu (I poł. 1911 r., 538 hl), poprzez 10 wagonów w II po-
łowie 1909 r. (748 hl), na 23–25 wagonach na półrocze skończywszy (1525–
1686 hl w II poł. 1908 i i II poł. 1907 r. odpowiednio). We wspomnianym już 
wyżej zbiorze dokumentów53 znajdujemy informację, że poważnym utrudnie-
niem dla browaru było uruchomienie stacji w Łazach (dotąd włączano wagony 
z piwem bezpośrednio do pociągów w kierunku Warszawy w Będzinie czy So-
snowcu) przez co transport wydłużał się nawet do ponad 12 h. Kwestia okrężnej 
drogi przewozu była także istotna – w 1908 r. wnioskowano m.in. o zgodę na 
włączanie wagonu z piwem w Sosnowcu bezpośrednio do pociągu nr 234. 

Posiadane dwa wagony ewidentnie nie zaspakajały w pełni potrzeb przewo-
zowych browaru. W 1908 r. pojawiła się możliwość pozyskania kolejnego wa-
gonu o ładowności 488 pudów, stanowiącego własność mającego znaczne kło-
poty finansowe warszawskiego browaru Kijoka. Browar sielecki był skłonny go 
zakupić54, jednak pod warunkiem, że jego ładowność zostanie zwiększona do 
minimum 610 pudów, a najlepiej do 750 pudów. Wagon browaru Kijoka co 
prawda sprzedano innemu odbiorcy, ale temat pozyskania dodatkowego taboru 
kolejowego ewidentnie pozostawał aktualny, bo w roku kolejnym także miała 
miejsce podobna korespondencja z zarządem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej (DŻWW). Próbowano też wydzierżawić do przewozu piwa wagony-lo-
downie normalnie wykorzystywane do przewozu mięsa. Ilostan wagonów do 
wybuchu I wojny światowej nie uległ już najprawdopodobniej zmianie.

Dokumenty archiwalne z okresu po 1918 r. wskazują raczej już tylko na 
posiadanie jednego wagonu o długości 7,37 m i szerokości 2,6 m55. Potwier-
dzają to zasadniczo inne archiwalia, w których umowy dotyczące włączenia 

48  B. Pokropiński, Tabor Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Poznań 2015, s. 215.
49  APK, GRenard, sygn. 604, passim.
50  B. Pokropiński, Tabor…, s. 215; APK, GRenard, sygn. 603, passim.
51  W. Wieczorek, Tradycje piwowarskie…, s. 59.
52  Tamże, s. 61.
53  APK, GRenard, sygn. 604, passim.
54  Tamże, passim.
55  APK, GRenard, sygn. 2/84, passim.
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wagonów Gwarectwa dotyczą jedynie jednego wagonu56. Drugi z nich prawdo-
podobnie zaginął w czasie I wojny światowej – świadczy o tym pismo okólne 
skierowane w styczniu 1928 r. m.in. do Gwarectwa w sprawie zgłaszania zagi-
nionego taboru kolejowego57 i brak informacji o nim w innych powojennych 
jednostkach akt. 

Umową z 9 listopada 1923 r. jedyny wagon został dopuszczony do ruchu po 
sieci PKP i serwisowany był przez Parowozownię Główną w Sosnowcu. 
W 1927 r. wyrażano zgodę na przewóz tego wagonu w pociągu nr 262, na sta-
cję włączania tudzież wyłączania wskazując Zawiercie58. Wagon ten poruszał 
się z własnym konduktorem – dowiadujemy się o tym przy okazji wypadku, jaki 
miał miejsce 30 sierpnia 1931 r. w drodze do Częstochowy59. Według stanu na 
10 listopada 1934 r. browar dysponował wyłącznie jednym wagonem, którego 
nie wykorzystywał do przewozu piwa, zadanie to realizując transportem samo-
chodowym, niemniej jednak wykonywano terminowo jego wymagane prawem 
rewizje60. 23 listopada 1937 r. został on silnie uszkodzony z winy PKP na stacji 
Będzin. Drugim wagonem był wówczas pojazd zakupiony przez Gwarectwo od 
firmy „J. Sidło kolejki i lokomotywy”, zlokalizowanej w Katowicach. W 1938 r., 
co prawda, realizowano jakieś przewozy koleją, ale były to zapewne przesyłki 
drobnicowe przewożone w wagonach PKP61. W 1939 r. obydwa pojazdy zostały 
wycofane z parku taboru dopuszczonego do kursowania w pociągach PKP62. 
Dokumenty dotyczące pojazdów browaru z okresu krótko po II wojnie świato-
wej63 nie wykazują, by zakład posiadał własny tabor kolejowy. Można więc 
śmiało założyć, że przewozy piwa własnymi wagonami faktycznie zakończyły 
się w końcu lat trzydziestych XX w.

Podsumowanie

Transport piwa, zwłaszcza koleją, jest zjawiskiem praktycznie do tej pory 
kompleksowo niezbadanym, zarówno w skali regionalnej bardzo szeroko poję-
tego Śląska, jak również Polski. Często brakuje nawet przyczynków do tej tema-
tyki w ramach wielu monografii zakładów. Koniecznym jest więc podjęcie dal-
szych badań archiwalnych poszerzających naszą wiedzę zarówno geograficzną, 
jak i również historyczną. Bardzo interesującym aspektem prowadzonych ba-
dań jest także historia konstrukcji i eksploatacji specjalistycznych wagonów do 
przewozu piwa. Warto zwrócić uwagę, że o ile w Polsce dostępne są publikacje 
dotyczące taboru trakcyjnego, to istnieje ogromna luka w wiedzy dotyczącej wa-
gonów. 

56  Tamże, sygn. 2/532, passim; tamże, sygn. 2/533, passim.
57  Tamże, sygn. 608, passim.
58  Tamże, sygn. 585, passim.
59  Tamże, sygn. 2/532, passim.
60  Tamże, sygn. 2/533, passim.
61  Tamże, sygn. 2/534, passim.
62  Tamże, sygn. 2/562, passim.
63  APK, Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu, sygn. 179, passim.
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Ariel Ciechański, Judyta Kurowska-Ciechańska - Selected Issues
of Transporting Beer by Railways in Silesia

The subject of beer transport, especially by railways has not received much academic atten-
tion. Even in the few academic monographs of the breweries this question is omitted or treated 
with little attention. Still, beer transport and the vehicles and railway cars to transport beer were 
an important element of breweries’ operation. At best times, the Archduke Brewery in Żywiec, 
which lies at the edge of the area in question, operated over 60 specialised ice-cooled carriages 
for transporting beer. A similar number of such cars were at the disposal of both breweries in 
Tychy – Browar Książęcy (Princely Brewery) had 40 such cars and Browar Obywatelski (Citizens’ 
Brewery) owned 15 of them. Railway transport undoubtedly helped with the development of 
breweries as it significantly shortened the transport time to potential customers, thanks to which 
in the days of the Second Republic the beer from the bigger brewery in Tychy was distributed not 
only in Silesia but also it reached other important cities in Poland.

The study focuses on the area of Upper Silesia (also in the popular understanding of this 
name as Silesian Province). The technical aspects of the transport itself are discussed, especially 
the ice cooled cars for transporting beer. As the construction of those vehicles is not commonly 
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known, their design is also shortly discussed. The functioning of railways in Silesian brewery 
industry is presented on the example of breweries in Żywiec and Sosnowiec and, in a more 
broader aspect, on the example of Książęcy Brewery in Tychy. The conclusion recommends the 
need for further research concerning the discussed issue.

Słowa kluczowe: transport piwa, wagony specjalistyczne, browarnictwo
Key words: beer transport, special railway cars, brewing industry



Bartosz Kruk (Instytut Pamięci Narodowej Wrocław)

Między PPS i PPR.
Upartyjnianie DOKP

we Wrocławiu
w latach 1945–1948

Dążąc do opanowania powojennej sceny politycznej w Polsce komuniści 
skupieni w Polskiej Partii Robotniczej (PPR) starali się dotrzeć do istniejących 
ugrupowań politycznych i pozyskać działaczy tych partii1. 
1  Decyzja o utworzeniu i nazwie partii zapadła w Moskwie po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r. 
Stalin zamierzał w nowych okolicznościach polityczno-militarnych odtworzyć w Polsce scentrali-
zowane kierownictwo ruchu komunistycznego (na miejscu rozwiązanej w 1938 r. Komunistycz-
nej Partii Polski), które zapewni ścisłą kontrolę. Tworząca się więc przez lata wojny PPR 1 stycz-
nia 1944 r. utworzyła Krajową Radę Narodową (KRN), która formalnie reprezentować miała 
całość społeczeństwa polskiego i stanowić bazę do tworzenia zależnych od ZSRR władz Polski. 
Po wkroczeniu na terytorium Polski Armii Czerwonej KRN została uznana za jedyną legalną 
władzę w Polsce. Z niej też wyłoniono PKWN, a wkrótce potem Rząd Tymczasowy. Od tego czasu 
PPR stała się partią rządzącą, a jej członkowie obsadzali stanowiska rządowe, administracyjne 
i wojskowe, tworząc przy tym struktury organów bezpieczeństwa państwa. Jednak wobec braku 
poparcia społecznego PPR-owcy starali się przejąć część wyborców poprzez zagarnięcie nazw 
dotychczasowych partii, które w związku z wojną działały w konspiracji. Tak było w przypadku 
przedwojennego PPS funkcjonującego w konspiracji pod nazwą PPS Wolność Równość Niepod-
ległość (WRN). Nazwa Partii została zawłaszczona przez komunistów i ogłoszona jako dawna 
PPS. W jej władzach znaleźli się zwolennicy współpracy z komunistami, m.in. Józef Cyrankiewicz 
i Edward Osóbka-Morawski. Tym samym zablokowano możliwość wyjścia socjalistów z konspi-
racji i utworzenia Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. Podobny zabieg zastosowano wobec 
Stronnictwa Ludowego, które utworzono wykorzystując dotychczasową nazwę partii Stanisława 
Mikołajczyka, zmuszając do reaktywacji jej pod nową nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). 
Komuniści doprowadzili też do utworzenia Stronnictwa Demokratycznego, partii niemającej 
wiele wspólnego z przedwojenną partią działającą pod tą nazwą. Z kolei do partii niezależnych 
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Pomimo formalnego sojuszu PPR z koncesjonowaną Polską Partią Socjali-
styczną (PPS) i jej praktycznego podporządkowania, jak trafnie zauważył Marek 
Ordyłowski, W szeregach tej partii utrzymywała się silna tendencja do niezależ-
ności  i odegrania  poważnej  roli  przez  ruch  socjalistyczny2. Zjawisko to było 
szczególnie widoczne na Dolnym Śląsku. Objęcie przez Stanisława Piaskow-
skiego stanowiska pełnomocnika Rządu, a później wojewody, oraz powołanie 
na stanowisko prezydenta Wrocławia Bolesława Drobnera spowodowało, że 
wiodącą rolę polityczną w regionie zaczęli odgrywać socjaliści. Nie oznaczało to 
jednak nadrzędnej roli tej partii. Faktycznie władzę sprawowała PPR, mając 
bezpośredni wpływ na organy bezpieczeństwa, wojsko, milicję oraz prasę3. 

Jedną z aren rywalizacji PPS i PPR stało się kolejnictwo. Środowisko to liczą-
ce w skali kraju ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie Polskie 
Koleje Państwowe (PKP) było szansą dla obu ugrupowań na znaczny wzrost 
liczby członków. W oparciu o jednostki centralne przy pomocy sekcji lub komi-
tetów kolejowych, które działały w ramach wojewódzkich i powiatowych wy-
działów (oddziałów) komunikacyjnych rywalizujące partie zakładały więc ko-
mórki partyjne na terenach poszczególnych dyrekcji kolejowych. 

Oprócz PPS i PPR na Dolnym Śląsku funkcjonowały też inne partie: Stron-
nictwo Ludowe (SL), Stronnictwo Demokratyczne (SD), Polskie Stronnictwo Lu-
dowe (PSL)4. Jednak w środowisku pracowników PKP nie odegrały one większej 
roli, gdyż od lat ugruntowaną pozycję i wpływy miała PPS. Pierwsze, nieformalne 
koła kolejowe tej partii na Dolnym Śląsku zaczęły powstawać we wrześniu 1945 r. 
17 listopada na stacji Wrocław Główny odbyło się zebranie wszystkich kolejarzy 
– członków PPS. Powołano wtedy Wydział Komunikacyjny na czele z Władysła-
wem Trochimczukiem, naczelnikiem Wydziału Ruchu. Podstawowym zadaniem 
Wydziału miała być organizacja kół PPS na terenie dolnośląskiej dyrekcji5. 

Na początku 1946 r., w Węglińcu, powstało pierwsze formalne koło PPS. 
Komitet założycielski tworzyli tam: Władysław Szalkowski, naczelnik parowo-
zowni, członek PPS w Zgorzelcu, oraz pracownicy parowozowni: Aleksander 
Krajewski i Kazimierz Kielmiński, oraz Gomela, kasjer bagażowy, a zarazem 
(sic!) burmistrz Węglińca. Kolejne koła powstały w Żaganiu, Świdnicy, Kłodzku, 

od reżimu, jak Stronnictwo Pracy Karola Popiela, wprowadzano prokomunistycznych działaczy 
mających utrudnić dotychczasowe demokratyczne funkcjonowanie partii. Szerzej na temat PPS 
i PPR m.in.: R. Spałek, Między  pragmatyzmem a zdradą. Zawłaszczenie  PPS w kraju  (1944–
1948), [w:] Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało?, red. R. Spałek, Warszawa 2010, 
s. 145–241; S. Ciesielski, Kto  podniesie  sztandar  jedności  narodu? Dylematy  i poszukiwania, 
Studia nad polską myślą socjalistyczną 1939–1948, Wrocław 1991, P. Gontarczyk, Polska Partia 
Robotnicza: Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2006.
2  M. Ordyłowski, Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wro-
cław 1994, s. 185.
3  Tamże, s. 173.
4  Szerzej na temat działalności ugrupowań politycznych na Dolnym Śląsku zob. m.in.: B. Pa-
sierb, Życie polityczne Dolnego Śląska w latach 1945–1950, Wrocław 1979; J.R. Sielezin, Polskie 
Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949, Wrocław 2000.
5  Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: AP Wr), Wojewódzki Komitet Polskiej Partii So-
cjalistycznej we Wrocławiu (zespół nr 1197, dalej: WK PPS), Odział Komunikacyjny (dalej: Odz. 
Kom.), sygn. 315, Protokół z I-go Zjazdu Delegatów Kolejowych Kół PPS Dolnego Śląska, k. 2. 
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a następnie w Jeleniej Górze i Legnicy6. Szeregi partii szybko zapełniały się ko-
lejarzami. Do lipca powstało w sumie 15 kolejowych kół PPS skupiających 
1324 pracowników DOKP Wrocław7. 

28 lipca 1946 r. odbył się we Wrocławiu I Zjazd Delegatów Kolejowych Kół 
PPS Dolnego Śląska, podczas którego powołano Zarząd Wojewódzkiej Sekcji 
Kolejowej Wydziału Komunikacyjnego przy Wojewódzkim Komitecie (WK) 
PPS. Na jego czele stanął Stanisław Malaczyński. W skład Sekcji ponadto weszli, 
z Wrocławia: Roch Soroka, Eugeniusz Korytko, Aleksander Nowakowski, Teofil 
Jagodziński i Stanisław Oszczypało oraz czterech członków z terenu. Zadaniem 
zarządu było kierowanie pracą kół kolejowych PPS8. 

3 sierpnia 1946 r. na posiedzeniu Wydziału Komunikacyjnego WK PPS we 
Wrocławiu ukonstytuował się ostateczny skład Zarządu Wojewódzkiej Sekcji 
Kolejowej (WSK). Przewodniczącym Zarządu Sekcji został E. Korytko, zastępcą 
T. Jagodziński, sekretarzem R. Soroka, a skarbnikiem A. Nowakowski. Ponadto, 
w celu usprawnienia działalności organizacyjnej, Okręg DOKP Wrocław po-
dzielono na pięć obwodów mieszczących się w granicach Oddziałów Ruchowo-
-Handlowych9. 

Na przełomie września i października 1946 r. według dostępnych źródeł na 
terenie DOKP Wrocław PPS posiadał już 18 kół partyjnych skupiających 
1081 członków. Warto przy tym podkreślić, że na 465 możliwych do obsadzenia 
stanowisk kierowniczych w DOKP Wrocław, 88 przypadło w udziale członkom 
PPS, 35 – PPR, kolejnych 6 – SD. Pozostałe stanowiska kierownicze pełnili 
bezpartyjni10.

W związku z dynamicznym rozwojem kół PPS, już 5 października 1946 r., 
uchwałą Zarządu Sekcji Kolejowej Wydziału Komunikacyjnego. PPS, dokonano 
nowego podziału Okręgu DOKP Wrocław, zwiększając liczbę obwodów do 11. 
W praktyce pokrywało się to z terytorialnie z liczbą Oddziałów Drogowych 
DOKP11. Do końca 1946 r. liczba kół PPS wzrosła do 65 i skupiała łącznie 
3200 członków12. 

6  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 300, Sprawozdanie Sekretarza Oddziału Kolejowego PPS 
na miasto Wrocław z 1 marca 1946 r. z zorganizowania kół PPS w DOKP, k. 2; AP Wr, WK PPS, 
Odz. Kom., sygn. 317, Sprawozdanie z działalności Koła PPS w Kłodzku za okres 16 grudnia 
1945 r. – 14 czerwca 1947 r., k. 67–68.
7  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 315, Protokół I Zjazdu Delegatów Kolejowych Kół PPS 
Dolnego Śląska, k. 12.
8  Tamże, k. 14. Zob. też: AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 311, Pismo Wydz. Kom. PPS do 
KW PPR o zmianie obsady Woj. Sekcji Kolejowej, 10 sierpnia 1946 r. k. 1. 
9  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom. sygn. 304, Pismo Przewodniczącego Zarządu Woj. Sekcji Kole-
jowej PPS we Wrocławiu z 14 sierpnia 1946 r., k. 15–17. 
10  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 297, Sprawozdanie kierownika Wydz. Kom. za okres 
10 września–10 października 1946 r., k. 7. W sprawozdaniu tym pojawiła się również informa-
cja, że jedna osoba na stanowisku kierowniczym legitymuje się przynależnością do Stronnictw 
Narodowego (SN) co mocno zastanawia, gdyż ugrupowanie to w omawianym okresie praktycznie 
już nie istniało.
11  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 310, Pismo WSK PPS we Wrocławiu informujące 
o zmianach w dotychczasowej ilości obwodów PPS w DOKP Wrocław, k. 98. 
12  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 315, Protokół z I Zjazdu Delegatów Kolejowych Kół PPS 
Dolnego Śląska, k. 2–19; tamże, sygn. 311, Pismo WSK PPS z 10 sierpnia 1946 r. do WK PPS, 
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PPR działalność na kolei w formie zorganizowanej rozpoczęła w maju 
1946 r.13. Liczba członków partii na terenie DOKP w porównaniu z PPS przy-
rastała zdecydowanie wolniej. W dniu 13 września 1946 r. wynosiła zaledwie 
592 osób14. 

Polityka obu ugrupowań działających w PKP nastawiona była przede wszyst-
kim na zdobycie jak największej przewagi w liczbie członków. Szczególnie cen-
ne dla każdej ze stron było pozyskiwanie tych osób, które zajmowały kierowni-
cze stanowiska na kolei15. 

Jednocześnie z powstaniem partii politycznych na Dolnym Śląsku zaczął się 
kształtować ruch zawodowy. Jedną z pierwszych organizacji związkowych był 
Związek Zawodowy Kolejarzy (ZZK)16. 27 kwietnia 1945 r. powołano w Klucz-
borku tymczasowe władze okręgowe ZZK. Tworzyli je Aleksander Nowakowski 
(prezes), Kazimierz Latalski i Bronisław Wolanin (wiceprezesi), Antoni Obrą-
palski (skarbnik), Alfred Dyja (sekretarz). W skład zarządu weszli wspomniany 
wcześniej Eugeniusz Korytko z PPS oraz Jan Marciniak i Jan Roszkowski 
z PPR17. 

W końcu sierpnia 1945 r. ZZK na Dolnym Śląsku liczył blisko 3,5 tys. człon-
ków18, a w listopadzie już 16 tys. zrzeszonych w 22 kołach19. Obok kolejarzy 
podwaliny ruchu związkowego tworzyli również pocztowcy oraz pracownicy sa-
morządu i użyteczności publicznej20.

Zasadniczą rolę w budowie ruchu zawodowego odgrywały partie polityczne. 
Z inicjatywy członków obu partii, na bazie trzech wspomnianych związków, 

k. 1; tamże, sygn. 301, Sprawozdanie z działalności WSK za 1946 r., k. 53; tamże, Wykaz imien-
ny członków Zarządu WSK i Zarządu Kół Kolejowych PPS Okręgu Dolnośląskiego, k. 54–64.
13  Wcześniej, bo już w czerwcu 1945 r. ukonstytuował się Komitet Wojewódzki z siedzibą 
w Legnicy. Do grudnia 1945 r. utworzono zaledwie cztery koła liczące 41 członków. Na ten temat 
zob.: W. Jurczak, O działalności partyjnej dolnośląskich kolejarzy, [w:] Pionierzy i ich następcy. 
Z dziejów Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu 1945–1985, Wro-
cław 1985, s. 139.
14  AP Wr, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu (zespół nr 1198, 
dalej: KW PPR), Wydział Komunikacyjny (dalej: Wydz. Kom.), sygn. 402, Sprawozdanie cyfrowe 
o ilości komitetów i kół kolejowych PPR, k. 5.
15  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Polska Partia Socjalistyczna. Centralny 
Komitet Wykonawczy w Warszawie (zespół nr 1352, dalej: CKW PPS), Wydział Komunikacyjny 
(dalej: Wydz. Kom.), sygn. 235/XIV-7, Raport Kierownika Wydz. Kom. CKW PPS z 10 sierpnia 
1946 r., o stosunkach pomiędzy PPS i PPR, k. 1–10.
16  Rola ZZK w środowisku kolejarskim powojennej Polski była szczególnie ważna. W omawia-
nym okresie (1945–1949) organizacja ta doprowadziła do partycypacji związkowej w zarządza-
niu przedsiębiorstwem kolejowym na zasadzie równej odpowiedzialności stron, tj. Ministerstwa 
Komunikacji i ZZK. Szerzej na ten temat zob.: J. Jarosiński, Związek Zawodowy w ustroju Przed-
siębiorstwa PKP, Kielce 2002, s. 67–68.
17  PKP na Dolnym Śląsku, Świdnica 1947, s. 70.
18  B. Pasierb,  Życie  polityczne..., s. 95–96. Jak podaje autor, najbardziej aktywne był Koło 
ZZK z Dworca Wrocław-Nadodrze. Związkowcy posiadali własny lokal, powołali własną Komisję 
Mieszkaniową, Aprowizacyjną, Kulturalno-Oświatową oraz Komisję Podniesienia Wydajności 
Pracy.
19  PKP..., s. 70.
20  J. Tomaszewski, Ruch zawodowy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950, Wrocław 1999, 
s. 63.



Między PPS i PPR... 327

przystąpiono do tworzenia centrali ruchu zawodowego, tj. Okręgowej Komisji 
Związków Zawodowych z siedzibą we Wrocławiu21. 

Związki zawodowe skupiały w swych szeregach wielu czołowych działaczy 
PPS. Nie inaczej było na Dolnym Śląsku. Jak podaje Janusz Tomaszewski wy-
nikało  to  zapewne  z faktu,  iż  partia  ta  szybciej  niż  inne  zorganizowała  się 
i okrzepła  na  tym  terenie,  najwcześniej  przystępując  do  zakładania  komórek 
instancji związkowych, jak również stąd, że tradycyjnie cieszyła się ona dużą 
popularnością w środowisku związkowym”22.

Związkowcy pochodzący z PPS piastowali również ważne stanowiska w struk-
turach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) we Wrocławiu, jak cho-
ciażby Stefan Juszczacki, ówczesny dyrektor wrocławskiej DOKP czy wspomnia-
ny Władysław Trochimczuk. Chcąc więc prowadzić rozwój partii w środowisku 
kolejarskim na poziomie PPS, aktywiści PPR skierowali swe działania w stronę 
ZZK. Na tym tle dość szybko doszło do naturalnej rywalizacji między obiema 
partiami. Skutkowała ona powstaniem kilku ośrodków ruchu zawodowego kole-
jarzy: w Kluczborku, Oleśnicy, Jeleniej Górze i Legnicy23. Z tego powodu dopiero 
w dniach 26-27 listopada 1945 r. mógł się odbyć I Okręgowy Zjazd ZZK. Udział 
w nim wzięło 47 delegatów kół oraz zaproszeni goście w osobach: przewodni-
czącego Zarządu Głównego ZZK Adama Kuryłowicza, przedstawicieli: Minister-
stwa Komunikacji oraz PPR, PPS, SL24. 

Po zakończeniu Zjazdu, na pierwszym posiedzeniu plenarnym Zarządu 
Okręgowego ZZK wybrano prezydium. Tworzyli je: A. Nowakowski (PPS) – pre-
zes, J. Roszkowski (PPR) – wiceprezes, M. Dowkant (PPR) – sekretarz, K. Latal-
ski (PPS) oraz członkowie: m.in. E. Korytko (PPS), Józef Młynarski i Zygmunt 
Kowalski25. 

W ramach swych działań aktywiści PPR dążyli też do stworzenia i takiego 
rozmieszczenia w terenie swoich Komitetów Kolejowych, aby ich liczba pokry-
wała się z liczbą kół ZZK26. Tych ostatnich w kwietniu 1946 r. było już 28 i sku-
piały blisko 20 tys. pracowników PKP27. Umiejętne przeniknięcie członków PPR 
w struktury ZZK wkrótce przyniosły partii wymierne korzyści. Już w grudniu 
1946 r. liczba kół PPR w obrębie DOKP Wrocław wzrosła do 22, zrzeszając 
1017 członków28. 

21  Powołano ją 3 lipca 1946 r. Jednak już 25 lipca dokonano reorganizacji i wybrano nową 
OKZZ. J. Tomaszewski, Ruch zawodowy..., s. 62.
22  Tamże, s. 150.
23  AP Wr, Urząd Wojewódzki Wrocławski (zespół nr 331, dalej: UWW), sygn. VI/29, Pismo 
prezesa Koła ZZK w Legnicy z 9 sierpnia 1945 r. o ukonstytuowaniu się Zarządu Koła, k. 18.
24  PKP…, s. 70.
25  AP Wr, UWW, sygn. VI/29, Pismo Przewodniczącego Zarządu Okręgowego ZZK do Pełno-
mocnika Rządu RP na Dolny Śląsk z 29 listopada 1945 r. o wynikach wyborów do Zarządu ZZK, 
k. 141. Zob. też J. Jarosiński, Związek Zawodowy w ustroju…, s. 67–68.
26  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 387, Sprawozdanie z działalności KW PPR we Wro-
cławiu za marzec 1947 r., k. 6. Zob. też AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 391, Biuletyny 
Organizacyjne Wydz. Kom. KW PPR we Wrocławiu.
27  PKP..., s. 71. 
28  AAN, Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie (zespół nr 1314, dalej: KC 
PPR), Wydział Komunikacyjny (dalej: Wydz. Kom.), sygn. 295/XV-16, Sprawozdanie z działalności 
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Działacze kolejowych struktur PPR na terenie dolnośląskiej DOKP dążyli 
również do usuwania członków PPS z kierowniczych stanowisk, tak zawodo-
wych, jak i związkowych. Większość z nich związana była jeszcze z przedwo-
jenną PPS. Według danych z kwietnia 1947 r. spośród 462 stanowisk kierow-
niczych w DOKP Wrocław, w rękach PPS znajdowało się jeszcze 40%29.

Rosnąca liczba członków PPR w strukturach ZZK pozwoliła skuteczniej wy-
wierać naciski na pozostałych członków Związku. Przejawiało się to we wzmo-
żonej ich agitacji do włączenia się w szeregi partii oraz zmian w obsadzie kie-
rowniczych stanowisk, tak szczebla niższego jak i wyższego na rzecz własnych 
kandydatów, nie wyłączając i samego zarządu DOKP Wrocław30.

PPR dla wzmacniania wpływów politycznych na kolei, wykorzystała również 
Nadzwyczajną Komisję ds. Usprawnienia Transportu Kolejowego, powołaną 
przez rząd jako środek do usprawnienia funkcjonowania kolei i działającą 
w okresie od 15 lutego 1945 r. do 15 marca 1946 r. na terenach poszczególnych 
DOKP31. Skład komisji tworzyli zasadniczo: Przewodniczący Komisji Ekono-
micznej Rady Ministrów (KERM), Prezes Centralnego Urzędu Planowania 
(CUP), Minister Komunikacji, przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego (MBP) oraz dwaj delegaci Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK). Ka-
dry tej komisji składały się w dużej mierze z przedstawicieli PPR. Ich działania 
wkrótce doprowadziły do utraty przez wielu działaczy PPS kierowniczych sta-
nowisk, mimo że ich wiedza fachowa była bardzo potrzebna przedsiębiorstwu32.

Przewaga PPS nad PPR w obsadzie kluczowych stanowisk w DOKP Wro-
cław, pomimo podejmowanych działań, nadal się utrzymywała. Nie zmieniły tej 
sytuacji nawet wewnątrzpartyjne dążenia do pozbawiania sprawowania kierow-
niczych stanowisk niektórych członków PPS, określanych jako znanych ze swe-
go WRN-owskiego zapatrywania33. Jednym z przykładów była sprawa Teofila 
Jagodzińskiego, naczelnika Biura Personalnego DOKP Wrocław i przywoływa-
nego wcześniej Władysława Trochimczuka, naczelnika Wydziału Ruchu. Oso-
by te, pełniąc kluczowe funkcje w okręgowych władzach ZZK w DOKP Wro-
cław, usiłowano w sierpniu 1946 r. służbowo przenieść odpowiednio do 
Krakowa i Warszawy. Podobna sytuacja spotkała wicedyrektora DOKP Mieczy-
sława Eymonta, którego starano się usunąć z zajmowanego stanowiska, jako: 

Wydziału Komunikacyjnego KC PPR za miesiące wrzesień-grudzień 1946 r., k. 8.
29  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 304, Pismo Przewodniczącego Wydz. Kom. PPS 
w DOKP Wrocław S. Malaczyńskiego do WK PPS z 17 kwietnia 1947 r., k. 304.
30  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 416, Pismo Zarządu Okręgowego ZZK z 27 marca 
1946 r. do Zarządu Głównego, ZZK w sprawie zmiany obsady stanowisk kierowniczych w DOKP 
Wrocław, k. 50–52.
31  Uchwałą Rady Ministrów z 15 listopada 1945 r. powołano Nadzwyczajną Komisję Rządową 
dla Usprawnienia Transportu Kolejowego. Zakres prac komisji dotyczył: wykonywania planów 
przewozowych, zużycia węgla na PKP, wykonywania przez PKP zobowiązań wobec innych resor-
tów, zaopatrzenia kolejarzy, stanu ilościowego pracowników PKP, bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, pociągania do odpowiedzialności winnych nieprawidłowego funkcjonowania kolei.
32  J. Jarosiński, Związek Zawodowy w ustroju..., s. 92.
33  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), sygn. 032/209, 
t. 1, Charakterystyka i historia DOKP we Wrocławiu, k. 22.
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człowieka  słabego  i bezwolnego,  nienadającego  się  do  pełnienia  czynności  na 
zajmowanym stanowisku i tym samym przynoszącego szkodę kolejnictwu34. 

Kiedy jednak wszelkie sposoby realizacji tego typu zadań zawiodły, władze 
PPR zdecydowały się na stworzenie wspólnie z PPS tzw. komisji uzgadniającej. 
W jej skład weszło po jednym z przedstawicieli obu partii. Członkowie Komisji 
ustalali między sobą wszystkie sprawy obsad personalnych i zaszeregowań 
z uwzględnieniem  wartości  społecznych,  przydatności  fachowych,  możliwości 
i uzdolnień35.

Prowadzono też wewnątrzpartyjne dyskusje w ramach cyklicznych zebrań 
poszczególnych kół. Na jednym z takich spotkań w Namysłowie, zgromadzeni 
członkowie domagali się przynajmniej 50% udziału członków PPR w piastowa-
niu kierowniczych stanowisk36. 

Dążąc do realizacji swych celów kierownictwo PPR różnych szczebli niejed-
nokrotnie korzystało z pomocy Kolejowej Ekspozytury Bezpieczeństwa Publicz-
nego (BP). W jednym z pism Wydział Komunikacyjny Komitetu Wojewódzkie-
go (KW) PPR poprosił na przykład o roztoczenie  opieki nad obywatelem 
Szczepańskim, kierownikiem sanatorium PKP w Dusznikach Zdroju. Według 
zebranych informacji ten, jak opisano człowiek ze stosunkami w DOKP Katowi-
ce, mający nieograniczone pełnomocnictwa w dobieraniu sobie personelu, a więc 
zwalniający  najpierw  PPR-owców  dodatkowo  przebywający  w czasie  wojny 
w Anglii może stanowić poważne zagrożenie dla kraju37. 

Działacze PPR realizowali też konsekwentnie własną politykę tzw. stopnio-
wego zacieśniania współpracy z PPS również poza ZZK. W połowie 1946 r. 
działała już w ramach Wydziałów Komunikacyjnych obu partii specjalna komi-
sja porozumiewawcza. Na jej posiedzeniach dyskutowano m.in. o obsadzie sta-
nowisk kierowniczych w DOKP Wrocław oraz przygotowaniach do akcji wybor-
czej w związku z wyborami do Sejmu38.

Działania komisji wzmocniła podpisana 28 listopada 1946 r. Umowa o jed-
ności działania i współpracy między PPS a PPR. W pkt. 6 umowy znalazło się 
zalecenie organizowania wspólnych konferencji aktywów partyjnych oraz dys-
kusji ideowych na szczeblu lokalnym39.

Zwycięstwo tzw. bloku demokratycznego (PPR, PPS, SL i SD) w wyborach 
do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. propagandowo „zacieśniło 

34  AAN, CKW PPS, Wydz. Kom., sygn. 235/XIV-7, Raport Kierownika Wydz. Kom. CKW PPS 
z 10 sierpnia 1946 r., o stosunkach pomiędzy PPS i PPR, k. 4. Zob. też AP Wr, WK PPS, sygn. 
310, Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu WSK przy WK PPS na Dol. Śląsku z 24 sierpnia 
1946 r., k. 35.
35  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 306, Pismo CKW PPS z 22 czerwca 1946 r. do Wydz. 
Kom. WK PPS w sprawie Komisji Uzgadniającej, b.p.
36  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 406, Protokół z zebrania członków Kolejowego Komi-
tetu PPR w Namysłowie, 29 czerwca 1947 r., k. 1.
37  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 416, Pismo Kierownika Wydz. Kom. KW PPR M. Dow-
kanta z 10 września 1947 r. do Kierownika Kolejowej Ekspozytury UBP we Wrocławiu, k. 52.
38  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 310, Protokoły z posiedzeń Komisji Porozumiewawczej 
Wydz. Kom. PPS i PPR we Wrocławiu z 11–13 lipca i 28 października 1946 r., k. 6–15. 
39  R. Spałek, Między pragmatyzmem..., s. 203–204.
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współpracę” między PPS a PPR. Dotyczyło to jednak przede wszystkim centrali. 
Na szczeblu lokalnym nadal powstawały antagonizmy między obiema partiami. 
Prawdziwą ich eskalacją mogły stać się wybory do władz ZZK. Aby temu zapo-
biec już 29 stycznia 1947 r. Wydziały Komunikacyjne Centralnego Komitetu 
Wykonawczego PPS i Komitetu Centralnego PPR uzgodniły, że wybory przebie-
gać będą według parytetu partyjnego i poprzedzone zostaną wspólnymi narada-
mi aktywu terenowego. 1 lutego 1947 r., w wyniku dalszych uzgodnień, Wy-
działy Komunikacyjne obu partii wydały specjalny okólnik dotyczący przebiegu 
kampanii wyborczej do zarządów kół ZZK. Znalazły się w nim m.in. zapisy za-
lecające ścisłą współpracę międzypartyjną, którą odzwierciedli głosowanie za-
chowujące parytet partyjny we władzach związkowych40. 

Odgórne ustalenia obu partyjnych central spotkały się z niezadowoleniem 
w lokalnych kręgach PPS. Obawiano się, że PPR wykorzysta kampanię wyborczą 
do zwiększania swej dominacji w związku, która przejawiać się miała w postaci 
czystek kadrowych. 20 lutego 1947 r. CKW PPS skierował do Kierownika Wy-
działu Komunikacyjnego we Wrocławiu pismo, w którym wyjaśniano, że dążenie 
do parytetu to nie bezwzględny nakaz, a jedynie zalecenie i to na drodze wybo-
rów w obrębie tych kół ZZK, w których wpływy obu partii są stosunkowo małe41. 

Wybory do władz ZZK rozpoczęły się z początkiem marca 1947 r. Na Dolnym 
Śląsku każde z 28 kół ZZK miało wybrać przedstawicieli do zarządu kół oraz 
delegatów na Walny Zjazd Związku. Obie partie ostatecznie uzgodniły przy tym, 
że składy zarządów wybierać się będzie według zasady: czterech z PPS, czterech 
z PPR i jednego bezpartyjnego. Przy konstytuowaniu się prezydium Zarządu 
Okręgowego Związku zastrzeżono po dwa miejsca dla obu ugrupowań i jedno 
dla bezpartyjnego42. 

W pierwszej połowie marca 1947 r. w Międzylesiu, Kamieńcu Ząbkowic-
kim, Strzelinie, Dzierżoniowie, Wałbrzychu i Świdnicy odbyły się zebrania kół 
ZZK. Do zarządu kół ZZK wybrano łącznie 18 przedstawicieli PPR, 30 z PPS 
i 15 bezpartyjnych. Delegatów na zjazd natomiast było odpowiednio 10 z PPR, 
13 z PPS oraz 3 bezpartyjnych43. Nie obeszło się przy tym bez drobnych incy-
dentów wywoływanych przez aktywistów PPR, której działacze za wszelką cenę 
forsowali zasadę parytetu. W świetle przedstawionych powyżej faktów spotyka-
ło się to ze zrozumiałą niechęcią, a w niektórych miejscach i oporem ze strony 
członków PPS. W sprawozdaniu Wydziału Komunikacyjnego KW PPR z prze-

40  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 305, Okólnik nr 1 KC PPR i CKW PPS z 1 lutego 1947 r. 
do Kierowników Wydziałów Komunikacyjnych PPS i PPR w sprawie kampanii wyborczych do 
zarządów kół ZZK, k. 12; tamże, Komunikat organizacyjny nr 3, CKW PPS do Wydz. Kom. PPS, 
k. 1. Szerzej na ten temat: J. Chumiński, Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego 
się systemu totalitarnego 1944–1956, Wrocław 1999, s. 218–219; J. Jarosiński, Związek Zawo-
dowy w ustroju..., s. 92–93.
41  AP Wr, WK PPS, Odz. Kom., sygn. 306, Pismo CKW PPS do Kierownika Wydz. Kom. we 
Wrocławiu z 20 lutego 1947 r., k. 30. 
42  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 298, Protokół z konferencji w siedzibie WK PPS we 
Wrocławiu 3 marca 1947 r., k. 1.
43  AAN, KC PPR, Wydz. Kom., sygn. 295/XV-16, Informacje z przebiegu zebrań wyborczych 
ZZK za 12–22 marca 1947 r., k. 19–20.
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biegu pierwszych zebrań wyborczych do ZZK czytamy: PPS-owcy wielkimi siła-
mi dążą do przeforsowania swojej większości. W Kamieńcu, Wałbrzychu i Jele-
niej  Górze  nie  chcieli  uzgadniać  listy  tłumacząc  się  brakiem  dyrektyw  lub 
wyraźnym zakazem góry partyjnej. W Wałbrzychu grupa PPS-owców wydała na 
powielaczu odezwę z listą kandydatów, na której było 5 PPS-owców i 3 bezpar-
tyjnych. W Jeleniej Górze dzień przed zebraniem ZZK odbyło się zebranie PPS-
-owców  pod  przewodnictwem  Bilskiego  z Komitetu  Powiatowego,  na  którym 
uchwalono wysunąć samodzielną listę. Dopiero na samym zgromadzeniu ułożo-
no uzgodnioną listę o lekkiej przewadze PPS44. 

Podczas trwających bez mała trzy miesiące zebrań wyborczych w poszcze-
gólnych kołach ZZK swe przedwyborcze ustalenia starali się wdrażać członko-
wie PPR. Dochodziło więc do zakłócania przebiegu kampanii wyborczej oraz 
wielu incydentów towarzyszących przedwyborczym zebraniom PPS, jak i wy-
borczym w ramach ZZK. Na jednym z nich, odbywającym się 6 marca 1947 r. 
w ramach koła PPS Wydziału Mechanicznego przy parowozowni Wrocław 
Główny, uczestnicy skarżyli się, że członkowie PPR nazywają ich reakcjonistami 
i bandytami. Jednocześnie grozili, że jeśli nie zmienią partii, to długo będą cze-
kać na awanse. Pod koniec zebrania pojawiło się dwóch pijanych członków 
PPR, którzy agitując do swojej partii, starali się zakłócić prowadzone obrady45. 

Szczególnie dramatycznie przebiegało zebranie wyborcze koła ZZK zorgani-
zowane 11 kwietnia 1947 r. w Brochowie. Już na samym początku zebrania, 
wobec oporu PPS, która nie dała sobie narzucić wyboru na członków Zarządu 
tylko kandydatów z PPR, doszło pomiędzy przedstawicielami kierownictwa obu 
ugrupowań partyjnych do utarczek słownych i gróźb użycia siły fizycznej. Osta-
tecznie rozpoczęte w takich okolicznościach zebranie zostało zakończone46. 
Kierownik KW PPR Marian Dowkant, tak skomentował to zdarzenie: Tendencje 
czołowych przedstawicieli organizacji partyjnej PPS w Brochowie zdążają do 
utworzenia bloku z ,,bezpartyjnymi” i zupełnego wyeliminowania PPR-owców47.

Pomimo zabiegów działaczy PPR, w wyborach do władz ZZK na Dolnym 
Śląsku w maju 1947 r., PPS utrzymał swą przewagę. W zarządach kół znalazło 
się łącznie 288 osób, z czego 135 stanowili członkowie PPS, 98 – PPR, pozosta-
łych 55 osób to zasadniczo bezpartyjni, choć, jak podaje Karol Janowski, jedna 
osoba była z SL, a trzy z SD. W komisjach rewizyjnych PPS miała 36 reprezen-
tantów, PPR 22, bezpartyjnych zaś było również 22. Wśród delegatów na Zjazd 
Okręgowy członków PPS było 60, PPR 56, jeden z SL i trzy osoby bezpartyjne48. 

44  Tamże.
45  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 323, Protokół zebrania plenarnego PPS koła nr 52 
Wydz. Mech. we Wrocławiu z 6 marca 1947 r., k. 136–137.
46  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 311, Protokół o powodach nieodbycia się walnego Ze-
brania koła ZZK w Brochowie w dniu 11 lutego 1947 r., k. 21; tamże, Protokół z zebrania ZZK 
w Brochowie z 15 kwietnia 1947 r. wraz z załącznikami, k. 22, 29–31. 
47  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 311, Pismo Kierownika Wydz. Kom. PPR do WK PPS 
we Wrocławiu z 12 maja 1947 r., k. 28–29.
48  AAN, KC PPR, Wydz. Kom, sygn. 295/XV-16, Sprawozdanie z wyborów do ZZK za III deka-
dę czerwca 1947 r., k. 92. Zob. też K. B. Janowski, Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku 
w latach 1945–1948, Wrocław 1978, s. 107.
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Wobec takiej sytuacji działania PPR przybrały na sile. PPR zarzucało PPS, że 
pełniący kierownicze stanowiska członkowie tej partii wykorzystywali ten fakt 
do zwolnień wśród PPR-owców, których szeregi tworzyli w dużej mierze pra-
cownicy sezonowi49. Jednym z takich przypadków była sprawa koła kolejowego 
PPR przy 3. Oddziale Ruchowo-Handlowym w Wałbrzychu. Jak czytamy w pi-
śmie do KW PPR, koło składające się w 90% z pracowników sezonowych stało 
się przysłowiową „solą w oku” bezpartyjnego naczelnika wydziału Bolesława 
Warchołowskiego. Skorzystał on z przysługującego mu prawa i zwolnił wszyst-
kich pracowników. Doszło tym samym do rozbicia koła, a naczelnik, jak czyta-
my dalej w piśmie: przyczynił  się  do  stworzenia  fermentu wśród  robotników 
sezonowych, twierdzących, że jeśli „taki Pan tak rządzi i władze go nie usuwają, 
to  cóż mamy za obronę mas pracujących”  […],  czynem swoim przyczynił  się 
również do wzbudzenia niezadowolenia wśród masy robotników w stosunku do 
obecnego ustroju50. 

Powróciła też sprawa T. Jagodzińskiego, którego decyzje, zdaniem władz 
PPR, miały z racji zajmowanego stanowiska w DOKP, przemożny wpływ na 
zatrudnianie pracowników DOKP. Postanowiono więc ponownie przyjrzeć się 
jego osobie analizując dotychczasową pracę, a jej wyniki poddać wszechobecnej 
wtedy krytyce. Jeszcze podczas kampanii do ZZK, w maju 1947 r. do CKW PPS 
w Warszawie skierowano pismo dotyczące urzędującego naczelnika. Centrala 
w sposób jednoznaczny stanęła w jego obronie, wyrażając się z uznaniem o Ja-
godzińskim jako obrońcy interesów członków swojej partii. Ponadto nakazano 
poważnie zastanowić się nad proponowanymi zmianami na tym stanowisku51. 
Mimo to, na posiedzeniu komisji porozumiewawczej PPS i PPR przy DOKP 
Wrocław podjęto uchwałę, w której zobowiązano się wystąpić do Zarządu ZZK 
o usunięcie Jagodzińskiego z zajmowanego stanowiska. Wśród postawionych 
zarzutów znalazły się: nieumiejętność współpracy zarówno z obu bratnimi par-
tiami robotniczymi i ZZK oraz niedostateczna fachowość przy sprawowaniu 
funkcji naczelnika Biura Personalnego. Jednocześnie uchwalono wysunięcie ta-
kiego kandydata, który gwarantować będzie odpowiedni poziom fachowy i kurs 
jednolitofrontowy52. 

Choć stanowisko komisji podtrzymywała Wojewódzka Sekcja Kolejowa 
PPS53, to zdecydowanie i w sposób jednoznaczny przeciwstawiał się temu se-
kretarz WK PPS J. Siemek. W piśmie do Zarządu Głównego ZZK informował: 
Jak wiadomo od dłuższego czasu prowadzona jest przez PPR i niektórych na-
szych  towarzyszy  odpowiednio  urobionych  i nastawionych  przez  PPR-owców, 

49  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom, sygn. 387, Sprawozdanie Wydz. Kom. za styczeń 1948 r., 
k. 20.
50  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 414, Pismo sekretarza Koła PPR Wałbrzych-Starzyny 
z 1 kwietnia 1947 r. do KW PPR, b.p.
51  AAN, CKW PPS, Wydz. Kom., sygn. 235/XIV-12, Pismo Kierownika Wydz. Kom. CKW PPS 
do WK PPS we Wrocławiu z 20 maja 1947 r., k. 194–195.
52  AP Wr, WK PPS, Wydz. Kom., sygn. 310, Sprawozdanie z zebrania w dniu 25 września 
1947 r. Komisji Porozumiewawczej WSK PPS i Wydz. Kom. PPR, k. 23.
53  Tamże, Protokół nr 4 z posiedzenia zarządu WSK PPS z 2 października 1947 r., k. 65.
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ostra kampania na terenie kolejnictwa przeciwko członkowi naszej partii tow. 
Teofilowi Jagodzińskiemu naczelnikowi Biura Personalnego DOKP54. 

Taktyka stosowana przez liderów PPR, oparta na próbach opanowania kie-
rowniczych stanowisk we władzach ZZK oraz wywieraniu nacisków na poszcze-
gólnych członków PPS przez podległych działaczy, kończyła się więc co najwyżej 
parytetowym podziałem mandatów. PPS nadal przodowała w liczbie posiada-
nych kół partyjnych i wstępujących w jej szeregi członków. Pod koniec 1947 r. do 
PPS w DOKP Wrocław należało już, według różnych źródeł, od ok. 6 do ponad 
7 tys. osób zrzeszonych w 135 kołach55. U schyłku 1947 r. PPR posiadała we-
dług różnych danych 167–178 kół partyjnych, w których było od 3,7 tys.56 do 
blisko 4,1 tys. członków57. Do września 1948 r. liczbę tę planowano podwoić58. 

Przewagę PPS w ZZK na Dolnym Śląsku i wciąż rosnącą popularność w śro-
dowisku kolejarskim, potwierdzają dane liczbowe. W marcu 1948 r. działały 
już na terenie DOKP Wrocław 154 koła kolejowe skupiające 7460 członków59. 
Nie wpłynęło to jednak na zahamowanie dążeń zjednoczeniowych z PPR przez 
centralę PPS. Na Dolnym Śląsku między 11 lutego a 11 marca 1948 r. odbyły 
się trzy posiedzenia komisji porozumiewawczej Wydziałów Komunikacyjnych 
PPS i PPR. Owocem tych spotkań było m.in. powstanie tzw. szóstek partyj-
nych60. Stanowiły one, jak to określił jeden z przedstawicieli KC PPR, zalążki 
przyszłego kierownictwa zjednoczonej partii61.

Podstawowym zadaniem „szóstek” miała być agitacja polegająca na zachęca-
niu do wstępowania bezpartyjnych kolejarzy w szeregi jednej lub drugiej partii. 
Jedno z zebrań takiej „szóstki” odbyło się w magazynie zasobów w Oleśnicy. Do-
tyczyło ono Jana Wołodki, bezpartyjnego naczelnika tych magazynów. W proto-
kole znalazła się informacja, w której aktyw partyjny domagał się od władz par-
tyjnych i Urzędu Bezpieczeństwa, aby energicznie wkroczyły i oczyściły magazyn 

54  Tamże, Pismo Sekretarza WK PPS we Wrocławiu Siemka z 17 października 1947 r. do Za-
rządu Głównego ZZK w Warszawie, k. 22.
55  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 301, Sprawozdanie kwartalne Sekcji Kolejowej WK 
PPS za październik–grudzień 1947 r., k. 21, podano liczbę 7200 osób, natomiast w źródłach 
PPR-owskich figuruje liczba 5933 osoby, por.: AP Wr, WK PPR, sygn. 411, Sprawozdanie Wy-
działu Komunikacyjnego KW PPR za grudzień 1947 r., bp.
56  AAN, KC PPR, Wydz. Kom., sygn. 295/XV-16, Sprawozdanie Wydz. Kom. KC PPR za gru-
dzień 1947 r., k. 134, w sprawozdaniu tym podano liczbę 3627 członków w 167 kołach, natomiast 
podawane wyżej sprawozdanie KW PPR określiło ilość członków partii na 3897 w 178 kołach.
57  AAN, KC PPR, Wydz. Kom., sygn. 235/XV-36, Sprawozdanie Wydziału Komunikacyjnego 
KW PPR we Wrocławiu za grudzień 1947 r., bp.
58  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 388, Protokół z posiedzenia Wydz. Kom. KW PPR we 
Wrocławiu z 18 marca 1948 r., k. 31.
59  AP Wr, WK PPS, Oddz. Kom., sygn. 297, Stan organizacyjny kół kolejowych PPS z 31 marca 
1948 r, k. 2.
60  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 392, Protokoły z posiedzeń międzypartyjnej komisji 
porozumiewawczej Wydz. Kom. PPS i PPR z 11 i 27 lutego oraz z 11 marca 1948 r., b.p.
61  AP Wr, KW PPR, Wydz. Kom., sygn. 301, Protokół ze wspólnego posiedzenia WSK PPS 
i WK PPR z 12 kwietnia1948 r., k. 82.
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zasobów z naleciałości reakcyjnych, a wtedy praca polityczna będzie postawio-
na na odpowiednim poziomie62. 

W Jeleniej Górze „szóstka” skierowała swe działania w stronę bezpartyjnego 
zawiadowcy stacji Jelenia Góra Antoniego Augustyniaka, któremu wręcz naka-
zano wstąpić w szeregi którejś z ,,bratnich partii”. Uznano bowiem, że stanowi-
sko to, jako kierownicze, musi być obsadzone przez człowieka partyjnego, co 
automatycznie ożywi działalność partyjną i powiększy jej szeregi63. 

W kolejnych miesiącach 1948 r. bezpośrednio poprzedzających Kongres 
Zjednoczeniowy w obu partiach nasiliły się akcje propagandowe. Jedną z nich 
było „współzawodnictwo pracy”, mające służyć, jak głosiła ówczesna propagan-
da, podniesieniu wydajności pracy i poprawie bytu robotników. Na kolei różne 
formacje pracowników m.in. drużyny parowozowe podejmowały zobowiązania 
przekroczenia wyznaczonych norm przewozowych i eksploatacyjnych. Koleja-
rze DOKP Wrocław niejednokrotnie rywalizowali też ze swoimi kolegami z in-
nych DOKP64. W omawianym okresie dokonywano również licznych czystek 
kadrowych tzw. przeciwników zjednoczenia ruchu robotniczego. Akcję aktywnie 
wspierały kolejowe organy bezpieczeństwa65. 

W grudniu 1948 r. obie partie przypieczętowały dotychczasową współpracę 
zjednoczeniem. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stało się ko-
lejnym krokiem do umacniania ustroju komunistycznego w powojennej Polsce. 
Sama partia natomiast na ponad czterdzieści lat przejęła władzę stając się 
„przewodnią siłą narodu”.

Kolejarze stanowili liczną grupę osób o ugruntowanej jeszcze przed wojną 
PPS-owskiej tradycji, która pomimo koncesjonowania przez komunistów, nadal 
stanowiła znaczącą siłę realnie zagrażającą PPR. Kolejnictwo było więc natural-
ną areną politycznych zmagań o władzę w powojennej Polsce. Kierujący agen-
dami PPR na kolei, pod hasłem wspólnych działań z ,,bratnią partią” starali się 
wszelkimi sposobami eliminować swych przeciwników, tak aby w przyszłej, 
wspólnej organizacji politycznej znaleźli się „właściwi” ludzie. Nieocenioną „po-
mocą” służył im również aparat bezpieczeństwa, który inwigilował struktury 
PPS. Opisane zdarzenia mające miejsce na terenie wrocławskiej DOKP, choć 
miały lokalny charakter odzwierciedlały ogólnopolskie zmagania między obie-
ma partiami. 
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Bartosz Kruk - Between PPS (Polish Socialist Party) and PPR (Polish Workers› Party).
Making Wrocław DOKP Party Dependant in the Years 1948-1945

On 1st January 1944 r. members of PPR, which was founded during the war, created 
Homeland National Council (KRN), which was to formally represent all Polish society and 
become a base to set up Polish government that would be dependant on the USSR. After the Red 
Army entered Polish territory KRN was proclaimed the only legal authority in Poland. It formed 
the Polish Committee of National Liberation (PKWN), and later Provisional Government of the 
Republic of Poland. Since that time PPR was the ruling party, and its members took positions in 
the government, administration, and the army, at the same time forming the organs of national 
security. However, due to the lack of social support PPR members tried to reach out to other 
political organisations and take over their members. That was the case with the pre-war Polish 
Socialist Party (PPS), which functioned in conspiracy as PPS-WRN. The name of the party was 
appropriated by communists and declared as former PPS. The leaders of the party were in favour 
of cooperation with the communists - Józef Cyrankiewicz and Edward Osóbka-Morawski.

In spite of the official announcements that PPS and PPR are two brotherly organisations  for 
the working class, there was fierce competition for influence. One of the scenes of the rivalry 
between the parties was the railway industry. This community, which numbered over 000 200 
people employed in PKP (Polish National Railways) all over Poland, was a chance for both 
organisations to raise their membership levels. On the basis of the central organisations, with the 
help of railway sections or committees, which worked within the frames of Province and Poviat 
communication branches, the rivalling parties formed party cells within the given railway 
directorates.

Słowa kluczowe: DOKP, kolej, PKP, PPR, PPS, upartyjnianie
Key words: DOKP, railways, PKP, PPR, PPS, party dependency
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Nadzorować i (nie) karać. 
Górnośląskie PKP 

w oczach stalinogrodzkiej 
Grupy Terenowej Zespołu 

Kontroli Kolei Ministerstwa 
Kontroli Państwowej 

(1953–1957)

Zazwyczaj u początku badań historycznych stoi jakaś intuicja, pomysł na 
znalezienie odpowiedzi na ten czy inny ważny dziejowo problem, który zauważa 
historyk. Sprecyzowana intuicja staje się problemem badawczym, który nabiera 
kształtu przez ujęcie go z konkretnej perspektywy lub perspektyw, przez które 
przygląda się odpowiednio dobranym źródłom. Czasem jednak bywa dokładnie 
odwrotnie: to źródło historyczne, które wpada historykowi w ręce, inspiruje go 
do dostrzeżenia wcześniej nieobecnych perspektyw i formułowania nowych 
problemów badawczych, zmieniających jakoś szerszą perspektywę na wybrany 
fragment dziejów. Obie drogi – od kontekstu do źródła i od źródła do kontekstu 
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– są uprawione, jeśli tylko nie pomijają obu końców: źródłowych szczegółów 
i szerszego pytania o przeszłość. 

W przypadku tego studium drogę tę przebyłem w jej drugim wariancie: w cza-
sie przeglądania inwentarzy zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach (każ-
dy, kto korzystał z internetowych katalogów archiwalnych wie, jak wielką pomo-
cą jest możliwość wyszukiwania według słów-kluczy) natrafiłem na zespół akt 
Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Kolei Ministerstwa Kontroli Państwowej 
(1953–1957)1. Dokumenty w nim zgromadzone (przede wszystkim protokoły 
z przeprowadzanych kontroli) ukazały mi świat do tej pory nieznany: górnoślą-
skie Polskie Koleje Państwowe (PKP) pierwszej połowy lat pięćdziesiątych wi-
dziane oczyma kolejowych kontrolerów, a więc osób – przynajmniej teoretycznie 
– wyczulonych na szukanie problemów i niedomagań. Z tej specyficznej per-
spektywy spojrzeć można nie tylko na same mechanizmy kontroli i nadzoru 
w polskim kolejnictwie tego okresu, ale też na stan i funkcjonowanie katowic-
kiego okręgu kolejowego. Więcej – akta te mówią nam też trochę o tym, czym 
był polski stalinizm w jego codziennej, a nie odświętnej odmianie. 

Grupa kontroli kolei – reguły funkcjonowania
 
Aby to wszystko zrozumieć, należy najpierw wyjaśnić czym była owa Grupa 

Terenowa i jaki charakter miała jej działalność. Jej istnienie, a potem likwida-
cja, były funkcją zmian prawno-ustrojowych, które zaszły w Polsce w latach 
pięćdziesiątych XX w. W uchwalonej 22 lipca 1952 r. konstytucji Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej nie znalazła się wzmianka o Najwyższej Izbie Kontroli 
(której istnienie wyraźnie stwierdzała konstytucja marcowa, honorowana for-
malnie także po wojnie do 1952 r.). Oznaczało to w praktyce likwidację NIK 
jako odrębnego organu. Zamiast niej powstało osobne Ministerstwo Kontroli 
Państwowej, które przejęło kompetencje oraz struktury NIK. Inna była jednak 
filozofia działania Ministerstwa Kontroli – w gospodarce niemal zupełnie upań-
stwowionej kontrola rozumiana była jako jedno z zadań administracji rządowej, 
która zarówno planuje i zarządza przedsiębiorstwami, jak i je kontroluje. Ta 
sama władza, która odpowiadała za prowadzenie gospodarki, miała prawo jej 
nadzoru – i odwrotnie – to organa władzy centralnej wprost wyznaczały zakres 
działań kontrolnych2. Z tego powodu strukturę Ministerstwa podzielono na 34 
zespoły, zgodnie z oficjalnym podziałem na poszczególne dziedziny gospodarki. 
W przypadku zespołów mających szeroki zakres odpowiedzialności możliwe 

1  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Ministerstwo Kontroli Państwowej, 
Zespół Kontroli Kolei w Warszawie, Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Katowicach (zespół 
nr 240, dalej: MKP ZK GT Kat), sygn. 1–59.
2  W miejsce kontroli niezależnej od administracji, usytuowanej na zewnątrz aparatu admini-
stracyjnego i powiązanej z parlamentem, wykreowana została kontrola stanowiąca jedno z ogniw 
administracji rządowej, będąca w istocie instrumentem kontrolowania terenowych jednostek go-
spodarczych,  pozostawiająca  poza  swoim  zasięgiem  praktycznie  całą  administrację  rządową. 
J. Jagielski, Kompetencje Prezesa i Kolegium NIK, „Kontrola Państwowa”, 2014, numer jubile-
uszowy 95 lat NIK, s. 75, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6168.pdf, 4.04.2018 r.
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było tworzenie na poziomie wojewódzkim tzw. Grup Terenowych, mających wy-
konywać zlecone im zadania w poszczególnych regionach i dziedzinach3. Zastę-
powały one dawne delegatury terenowe NIK. Z oczywistych względów dziedzi-
ną, która najbardziej potrzebowała takich terenowych struktur była kolej – przez 
wiele lat największe PRL-owskie przedsiębiorstwo. A z racji gęstości sieci kole-
jowej Górnego Śląska i jej fundamentalnego znaczenia dla ówczesnej polskiej 
gospodarki, kontrola tutejszej kolei traktowana była szczególnie poważnie.

Grupa Terenowa kontroli kolei w Katowicach funkcjonowała równo cztery 
lata: powołano ją do życia w kwietniu 1953 r., a w kwietniu 1957 r. wcielono 
– po zlikwidowaniu Ministerstwa Kontroli Państwowej (na powrót powołano 
wtedy NIK) oraz osobnego Ministerstwa Kolei (1951–1957) – do struktur Mini-
sterstwa Komunikacji. Składało się na nią kilku kontrolerów – z akt wyczytać 
możemy nazwiska Jana Grabca (kierownika Grupy), Zdzisława Wardy, Jana 
Smaka, Zdzisława Sajkowskiego oraz Zdzisława Lasonia i Juliana Mitka. Admi-
nistracyjnie Kierownik  Grupy  podlegał  dyrektorowi  Zespołu  Kontroli  Kolei 
w Warszawie, a sprawy administracyjno-biurowe Grupy załatwiała kancelaria4 
w Katowicach, mieszcząca się z całym biurem Grupy w gmachu Sejmu Śląskie-
go w Katowicach. Działalność kontrolna wykonywana była na terenie całej Dy-
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Katowicach – od Szczakowej 
i Oświęcimia po Nysę. Był to więc obszar znaczenie szerszy niż samo ówczesne 
województwo katowickie, obejmujący właściwie całą część historycznego Gór-
nego Śląska w granicach Polski5. 

Z kolei najtrafniejsza odpowiedź na pytanie o to, co podlegać mogło kontroli 
Grupy, brzmi: niemal wszystko. Kontrolerzy w pojedynkę lub czasem w dwu-trzy-
osobowej grupie przeprowadzali audyt dokumentów w biurze, analizując np. wy-
konanie budżetu DOKP za 1952 r., pracę Biura Socjalnego DOKP czy też badając 
funkcjonowanie Samodzielnej Pracowni Terenowej Centralnego Biura Studiów 
i Projektów Kolejowych w Katowicach. Częściej jednak kontrole odbywały się 
w terenie, gdzie pod lupę brano funkcjonowanie stacji, wagonowni lub lokomoty-
wowni, gospodarkę wagonową, gospodarkę plombami (sic!), działalność zaple-
cza socjalnego w terenie czy – last but not least – regularność biegu pociągów.

W praktyce od kilku katowickich kontrolerów wymagano bardzo różnorod-
nych kompetencji i zróżnicowanej wiedzy – od zasad rachunkowości i budżeto-
wania, przez przepisy kolejowe, kodeks pracy, a skończywszy na aktualnych wy-
tycznych ideologicznych. Nierzadko to wszystko potrzebne było w ciągu jednej 

3  W województwie stalinogrodzkim prócz Grupy Terenowej Zespołu Kontroli Kolei istniało 
jeszcze 12 innych grup terenowych, m.in. górnictwa, hutnictwa, energetyki, przemysłu drobnego 
i spółdzielczości, budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej czy też finansów.
4  B. Kmiecik, Wstęp  do  inwentarza  zespołu (Katowice 1972), http://szukajwarchiwach.
pl/12/240/0/?q=XARCHro:12+XTYPEro:zesp&order=syg_order&rpp=100&wynik=240&rp-
p=100&page=3#tabZespol, 20.03.2018 r.
5  W 1953 r. do dyrekcji katowickiej włączono stacje w Szczakowej, Jaworznie i Oświęcimiu 
z dyrekcji krakowskiej. Z kolei Nysa i Opole już po opisywanym okresie, tj. w 1958 r. przeszły 
do dyrekcji wrocławskiej. Zob.: P. Nadolski, Dzieje  kolei  normalnotorowych  na  obszarze  byłej 
Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 
2012, s. 120.
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kontroli. Przykładowo – sprawdzając wykonanie Uchwały kolegium Ministrów 
Kolei z dn. 26 I 1954 r. dot. wzmożenia walki z przyczynami awarii P.K.P. (cha-
rakterystyczna urzędniczo-stalinowska nowomowa) Jan Grabiec zajmował się 
następującymi zagadnieniami:

Praca polityczno-wychowawcza, 
Polityka kadrowa,
Szkolenie zawodowe,
Organizacja techniczna,
Warunki pracy6

W praktyce oznaczało to np. badanie stanu technicznego bocznic, kontrolę 
jakości, obsługi i estetyki posiłków podawanych w stołówkach, ocenę pracy „apa-
ratu polityczno-wychowawczego” czy poziomu przeprowadzanych szkoleń7. Prze-
glądając pokontrolne protokoły można czasem odnieść wrażenie, że niektóre 
tematy (te bardziej praktyczne) – mówiąc kolokwialnie – leżały pracownikom 
Grupy Kontroli bardziej niż inne. 

Jednak za nim o tym, co z tych kontroli wynika, warto jeszcze powiedzieć 
o tym, jak one przebiegały. W niektórych wypadkach inicjowało je samo Mini-
sterstwo Kontroli (bezpośrednio z Warszawy lub przez swoją Delegaturę w Sta-
linogrodzie), częściej jednak – jak można wnioskować na podstawie porządku 
dokumentów w jednostkach archiwalnych – sami katowiccy kontrolerzy, rozli-
czani zapewne z planowego wykonania określonej ilości kontroli. Następnie 
sporządzano dokumenty pod nazwą „Tematyka kontroli”, w którym określano 
dokładnie zakres kontroli (cała DOKP lub jakaś poszczególna jej część), cel 
kontroli i jej temat (tzn. rozwinięcie celu, ujęte zwykle w kilku punktach) oraz 
metodę. Ta część w praktyce była najważniejsza, gdyż wskazywała szczegółowo 
zakres aktów prawnych, których wykonanie powinno zostać sprawdzone, a tak-
że zawierała tzw. pytania tematyczno-kontrolne. Był to swoisty katechizm: 
szczegółowa lista zagadnień (np. racjonalne żywienie dzieci [w przedszkolach 
– M.J.] wg obowiązujących  receptur) lub pytań (np. czy noclegownia posiada 
regulamin, książkę życzeń i książkę kontroli?)8. W sprawozdaniu pokontrolnym, 
sporządzanym „na czysto” najczęściej już w biurze po kontroli, z reguły odno-
szono się punkt po punkcie do tematów z takiej listy. Informację o wyniku prze-
prowadzonej analizy i ewentualne zalecenia przesyłano najczęściej do organu 
nadzorującego badaną jednostkę (do władz DOKP, czasem bezpośrednio do 
Ministerstwa Kolei). 

Ta procedura w teorii nie różni się więc wiele od tego, jak przeprowadzane są 
współczesne urzędowe kontrole, w których również chodzi głównie o „porządek 
w papierach”. Różnice są dwie: po pierwsze to kontrola de  facto wewnętrzna 

6  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 3, Kontrola realizacji uchwały kolegium MK w sprawie wz-
możenia walki z przyczynami powstawania awarii przez Dyrekcję DOKP w Katowicach, k. 2, 
Tematyka do kontroli.
7  Tamże.
8  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 4, Kontrola działalności Biura Socjalnego DOKP w Katowi-
cach i w podległych jednostkach 30 kwietnia – 26 lipca 1954 r., k. 4, Tematyka do kontroli „Akcji 
Socjalnej” w resorcie Kolei.
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(można by rzec – nadzorcza), a po drugie (jako że rzecz dzieje się w stalinowskiej 
Polsce) środek ciężkości, przynajmniej w sferze retoryki, położony jest na plan 
i sprawozdawczość: realizację planu oraz samo posiadanie planu (rocznego, 
kwartalnego, miesięcznego itp.). To jest główne kryterium oceny ekonomiki dzia-
łań i wydatków czy stanu prowadzonej dokumentacji. Przykładowo, wizytując 
stacje węzła kolejowego w Opolu kontrolerzy musieli sprawdzić:

1/ Czy stacja otrzymuje we właściwym czasie z oddziału eksploatacyjnego 
plany pracy na okresy: kwartalne i miesięczne. Czy plany te są realne i mobili-
zujące oraz dostosowane do zdolności eksploatacyjnej stacji? [...]

3/ Jak przebiega wykonanie tych planów i czy przy zaniżeniach przeprowa-
dzane są przedmiotowe analizy w tym zakresie, czy wyciąga się odpowiednie 
wnioski usprawniające i jak przebiega ich realizacja?

4/ Czy dokonuje się analizy pracy stacji za każdą dobę i inne okresy spra-
wozdawcze w zakresie:

  a/ regularności biegu pociągów
  b/ średniego postoju wagonu tow. na stacji
  c/ średniego obciążenia pociągów tow. 
  d/ średniej ilości osi w pociągach tow.
  e/ współczynnika pracy stacji
  f/ współczynnika pracy manewrowej9

Kwestie BHP, warunków pracy czy rzeczywistych problemów funkcjonowa-
nia kolei były oczywiście obecne (i można odnieść wrażenie, że bardziej zajmu-
ją samych kontrolerów niż przeglądanie sprawozdań), ale w pokontrolnych ra-
portach kwestie planowości podejmowane są z reguły jako pierwsze. 

Dokumenty a rzeczywistość

Akta Grupy kontroli kolei dają nam wgląd nie tylko w mechanizmy funkcjo-
nowania biurokracji lat pięćdziesiątych i nie tylko w rzeczywistość funkcjonowa-
nia górnośląskiej PKP, ale również w to, jak miało się jedno do drugiego. Skupie-
nie się na planowaniu i – co za tym idzie – na sprawozdawczości było bowiem 
cechą wyróżniającą stalinowską gospodarkę w stopniu większym, a przynaj-
mniej bardziej manifestowanym, niż w późniejszym okresie. A ponieważ rzeczy-
wistość intensywnie eksploatowanej kolei nie chciała tak łatwo poddać się wy-
mogom planów, przeto dokumentacja – aby jednak być w zgodzie z planami – nie 
zawsze (mówiąc delikatnie) odzwierciedlała stan faktyczny DOKP. 

W praktyce oznaczało to – jak można wyczytać z akt kontrolnych – że wiele 
planów czy preliminarzy tworzono de facto ex post, dopasowując ich założenia 
do bieżących realiów. Tak było w przypadku całego budżetu DOKP w 1952 r. 
– w Sprawozdaniu z kontroli pisano: jednostka nie posiada zatwierdzonego pre-
liminarza wydatków budżetowych w działach 2, 6, 7, natomiast w dziale 3-m 

9  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 22, Kontrola węzła kolejowego PKP Opole Główne, Zachodnie 
i Wschodnie, k. 2, Tematyka do kontroli. 
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preliminarz został zatwierdzony 1 XII 1952 na 1952 rok10. DOKP nie miało też 
sporządzonego planu (preliminarza) dochodów, przez co nie można było ocenić 
czy przedsiębiorstwo osiągnęło swoje cele finansowe. Podobny problem poja-
wiał się też przy okazji sprawozdawczości dotyczącej spóźnień pociągów – dane 
notowane na poziomie poszczególnych stacji (jeśli takie ewidencje prowadzono), 
nie zawsze były uwzględniane w ewidencji na poziomie regionalnym. Jak noto-
wał jeden z kontrolerów, który monitorował przebieg trasy wybranych pociągów 
towarowych: Oddział Eksploatacyjny w Stalinogrodzie w wykazach rzeczywiste-
go biegu i obciążenia pociągów towarowych wykazuje czasy rzeczywistego odjaz-
du pociągów niezgodnie z ich faktycznym odjazdem, które są wykazywane przez 
stacje11.

Była to więc druga – obok tworzenia planów ex post – taktyka radzenia sobie 
z planami i wymogami sprawozdawczości okresu stalinowskiego: wpisywanie 
w sprawozdania danych oczekiwanych, a nie tych prawdziwych. Dotyczyło to 
w szczególności inwestycji, w przypadku których rzeczywiste koszty często róż-
niły się od tych zapisanych w dokumentacji. Pisząc o inwestycjach śląskiej 
DOKP zauważano wprost, że sprawozdawczość inwestycyjna nie odzwierciedla 
stanu faktycznego12. Inna, podobna taktyka polegała na odpowiednim zaniżaniu 
lub modyfikowaniu planu pod bieżące potrzeby tych, którzy mieli go realizo-
wać. Wreszcie można było łączyć ze sobą wybrane wcześniej taktyki, jak działo 
się to np. w kolejowym przedszkolu w Maczkach, gdzie – zgodnie z planem – 
rachunki za zakupy przychodziły regularnie, a rzeczywistych zakupów nie od-
notowywano: Wobec braku dokumentacji nie można ustalić, czy zapisy w kar-
totece magazynowej są zgodne z ilościami faktycznie zakupionych produktów, 
bowiem przedszkole otrzymuje rachunki w okresach dwu tygodniowych pomi-
mo, że sukcesywnie zakupuje produkty w miarę potrzeby13.

Sami inspektorzy – badający notoryczne spóźnienia pociągów towarowych 
– stwierdzali również, że np. planowanie [pociągów] na okresy 6-godzinne nie 
zdało egzaminu życiowego. Okres 6-godzinny okazał się w praktyce za krótki na 
zaplanowanie,  rozpracowanie [sic! – M.J.] tego  planu  na  poszczególne  rejony 
dyspozytorskie, na przeprowadzenie korekty planów  i na  szczegółową analizę 
wykonania planu14. Innymi słowy: przy nadmiarze planowania pracy nie star-
czało już czasu na samą pracę. To samo stwierdzano podczas kontroli przewo-

10  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 2, Kontrola wykonania budżetu za 1952 rok przez Dyrekcję 
okręgową Kolei Państwowych w Katowicach, k. 19, Sprawozdanie 22 IX 1953 r.
11  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 16, Kontrola regularności biegu pociągów na terenie DOKP 
w Katowicach, k. 18.
12  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 2, Kontrola wykonania budżetu za 1952 rok przez Dyrekcję 
okręgową Kolei Państwowych w Katowicach, k. 20, Sprawozdanie 22 IX 1953 r.
13  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 4, Kontrola działalności Biura Socjalnego DOKP w Katowi-
cach i w podległych jednostkach 30 kwietnia – 26 lipca 1954 r, k. 36–37 Do Obywatela dyrektora 
Okręgu Kolei Państwowych w Stalinogrodzie, 30 kwietnia 1954 r. Ten zarzut, wobec szeregu 
nieprawidłowości i problemów przedszkola w Maczkach, jakie wykazała kontrola, jest zresztą 
jednym z drobniejszych. 
14  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 10, Kontrola gospodarki wagonowej na stacjach kolejowych 
PKP – DOKP w Katowicach, k. 37, Protokół.
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zów w Wydziale Kolei Wąskotorowych katowickiej DOKP: Planowanie przewo-
zów za rok 1953 r. zdaniem kontrolującego uznać należy jako nierealne i bardzo 
zawyżone [...]. Podwyższenie planu usługowego nie da kolejom wąskotorowym 
możliwości wykonania go, tymbardziej że usługobiorcy kolei nawet zgłoszoną do 
przewozu masę towarową do planu na roku 1953 r. przeważnie w toku realiza-
cji zaniżają15.

Rzeczywistość funkcjonowania kolei w latach pięćdziesiątych odbiegała 
rzecz jasna nie tylko od planów, ale – w wielu przypadkach – od przepisów ko-
lejowych. Czasem dotyczyło to kwestii formalnych, jak np. braku odpowiednie-
go formularza księgi ewidencji parowozów w bytomskiej parowozowni16. Cza-
sem rzeczy drobnych, ale jednak podstawowych dla dobrego funkcjonowania 
kolei: nieomal standardem, według raportów kontrolnych, było na przykład to, 
że maszyniści i ich pomocnicy nie mieli przy sobie zegarków17, przez co iluzją 
stawało się jakiekolwiek monitorowanie punktualności. Skutki wojennych 
(i tuż powojennych) zniszczeń czy też cykliczne braki w zaopatrzeniu sprawiały, 
że zarówno wyrażone w planach ambitne cele, jak i regulaminowe standardy 
profesjonalnego postępowania musiały ustępować wobec „skrzeczącej pospoli-
tości”. 

Warunki sanitarno-bytowe

Bodaj najdokładniej widać to w przypadku kontroli kolejowego systemu 
socjalno-bytowego: noclegowni dla maszynistów, przedszkoli kolejowych i ko-
lejowej służby zdrowia czy oddziałów zaopatrzenia kolejarzy. W tych przy-
padkach nie pomagało nawet najbardziej zmyślne planowanie – czytając po-
kontrolne protokoły i sprawozdania można niemal fizycznie poczuć brud 
i nieład. We wspomnianym już przedszkolu w Maczkach, które poddano kon-
troli latem 1954 r., ściany kuchni, były brudne na skutek wilgoci ścian. Piec 
kuchenny posiada 2 otwory do gotowania, co jest niewystarczające w stosunku 
do ilości przyrządzanych posiłków – skutkiem czego część przyrządzonych po-
traw stygnie przed podaniem ich dzieciom18. W ubikacji brak światła, muszle 
klozetowe nie posiadają drewnianych sedesów, podłoga zalana wodą, która 
dostaje  się  z pod podłogi  z rur wodociągowych;  urządzenia do  spłukiwania 
muszli klozetowych działają wadliwie na skutek czego wyziewy z ubikacji roz-
noszą woń na salę szkolną  i szatnie19 [pisownia oryg. – M.J.]. W magazynie 
znajduje się 1,45 kg zapleśniałej herbaty, która wydawana jest na kuchnię po 

15  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 51, Kontrola wydziału kolei wąskotorowych w Bytomiu, 
k. 11, Sprawozdanie st. kontrolera Jana Grabca do protokołu z dn. 21.XI,1953.
16  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 33, Kontrola działalności Parowozowni Głównej PKP w By-
tomiu, k. 16.
17  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 16, Kontrola regularności biegu pociągów na terenie DOKP 
w Katowicach, k. 27
18  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 4, Kontrola działalności Biura Socjalnego DOKP w Katowi-
cach i w podległych jednostkach 30 kwietnia – 26 lipca 1954 r., k. 21, Protokół.
19  Tamże.
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uprzednim przesuszeniu. [...] Według  oświadczenia  kierowniczki  przedszkola 
herbatę w stanie już zapleśniałym otrzymano z W[ydzia]łu Socjalnego w m[ie-
sią]cu IX.53 r. jako pozostałość po zlikwidowanych punktach wydawania herba-
ty dla drużyn manewrowych20. Pozostałe doniesienia brzmią podobnie. 

Nie lepiej było w noclegowniach dla załóg parowozów w Łazach i Bytomiu 
(mieszczącej się na trzecim piętrze bytomskiego dworca, razem z hotelem ro-
botniczym). Brak łazienek z wannami lub prysznicami, brak oddzielnego po-
mieszczenia na spożywanie posiłków nie mówiąc już o odrębnym pomieszczeniu 
na pokój higieniczny dla kobiet, brudne podłogi (podłogi w pokojach są smaro-
wane preparatem pyłochłonnym. Chodzenie bosymi nogami po podłodze powo-
duje przenoszenie brudu na bieliznę pościelową21), częściowo podarta pościel 
(W noclegowni  znajdują  się materace  i poduszki  częściowo podarte,  z których 
zawartość przy zmianie bielizny pościelowej wysypuje  się na podłogę  i zanie-
czyszcza  pomieszczenie22) itp. były właściwie chlebem codziennym śląskich 
maszynistów i ich pomocników. Wobec braku chodników, wycieraczek, spluwa-
czek czy koszy na śmieci nieobecność regulaminów czy spisów inwentarza jest 
mimo wszystko mniejszym problemem23. Niezbyt pozytywny obraz wyłania się 
również z akt kontroli kolejowej przychodni czy też Kolejowych Zakładów Ga-
stronomicznych w Kędzierzynie. W tych ostatnich niska jakoś produktów spo-
żywczych, brudne naczynia, niedoszacowane porcje były właściwie na porząd-
ku dziennym24.

 
Władza i ideologia – strategia i taktyki

Trochę mimochodem, przy okazji kontroli noclegowni w Łazach ujawniło się 
również to, co w materiałach katowickich kontrolerów pojawia się zaskakująco 
rzadko – władza i jej ideologia. Jan Grabiec i Zdzisław Warda zauważyli bo-
wiem, że [p]okój noclegowy nr 25 o 2-ch łóżkach przeznaczony dla drużyn kon-
duktorskich od przeszło półtora roku został zajęty przez Referat Ochrony Kolei 
i w tym okresie Referat Ochrony Kolei ani razu z pokoju noclegowego nie korzy-
stał, natomiast były okresy, że drużyny konduktorskie z braku pomieszczeń spa-
ły na ławkach i stołach. [...] Zajęcie pokoju przez Referat Ochrony Kolei, który 
posiada klucze do tegoż pokoju, jest sprzeczne z Instrukcją w sprawie prowadze-
nia i utrzymania pokoi dla drużyn pociągowych25. 

20  Tamże, k. 22, Protokół.
21  Tamże, k. 27, Protokół. 
22  Ibidem.
23  Tamże, k. 28, Protokół.
24  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 59, Kontrola działalności Opolskich Kolejowych Zakładów 
Gastronomicznych – Zarządu w Opolu i zakładu w Kędzierzynie, k. 1–22.
25  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 4, Kontrola działalności Biura Socjalnego DOKP w Kato-
wicach i w podległych jednostkach 30 kwietnia – 26 lipca 1954 r., k. 37 Do Dyrektora Okręgu 
Kolei Państwowych w Stalinogrodzie 30 kwietnia 1954 r. Referaty Ochrony Przemysłu były po-
woływane od jesieni 1947 r., jednak większość z nich w przypadku Górnego Śląska powstała 
w 1949 r. Referaty Ochrony Kolei podlegały Ekspozyturze Kolejowej Wydziału IV WUBP. Zob.: 
M. Bortlik-Dźwierzyńska, Ochrona przemysłu, [w:] Fundament systemu zniewolenia. Z działal-
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To zalecenie pokontrolne zostało jednak najzwyczajniej w świecie zignoro-
wane, a pracownicy Referatu Ochrony (podległego bezpośrednio Wojewódzkie-
mu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, a więc stanowiącego 
część bezpieki) po prostu dalej (zapewne do 1956 r.) pozostali w posiadaniu 
klucza. Kontrolerzy z Grupy Terenowej, mimo formalnie przysługujących im 
uprawnień, mieli bowiem kontrolować i informować o nieprawidłowościach, 
natomiast ich kompetencje i wpływy kończyły się tam, gdzie wkraczała władza 
organów bezpieczeństwa czy też „centrali”, tj. władz obu ministerstw (kolei 
i kontroli państwowej) z Warszawy.

Być może właśnie to tłumaczy nad wyraz powściągliwy ton raportów pokontro-
lnych w sprawach wprost związanych z ideologią i polityką. W czerwcu 1954 r., 
gdy kontrolerom przyszło sprawdzać realizację uchwały kolegium Ministerstwa 
Kolei  w sprawie  wzmożenia  walki  z przyczynami  powstawania  awarii  PKP, 
w raporcie wysyłanym do Warszawy pisali oni: W zakresie pracy polityczno-wy-
chowawczej: stwierdzono, że na szczeblu D.O.K.P. zwołano naradę wszystkich 
referentów pol.-wych. [polityczno-wychowawczych] z terenu, na której omówio-
no  znaczenie Uchwały  oraz  polecono  otoczenia  opieką  polityczną  szczególnie 
małych  stacji,  wzmożenia  troski  o umocnienie  jednoosobowego  kierownictwa 
i odpowiedzialności w zakładzie pracy26.

Odczytując to zdanie w kontekście epoki można zrozumieć, że było ono za-
pewnieniem centralnych władz kolejowych, że górnośląscy kolejarze dopełnili 
oczekiwanego rytuału polityczno-zawodowego. W przypadku innej kontroli, 
która obejmowała zachowanie tajemnicy państwowej oraz „socjalistycznej dys-
cypliny pracy” w śląskiej DOKP, lista krytycznych uwag obejmowała wyłącznie 
kwestie uznane przez samych kontrolerów za drobne (np. zawiadowca Stacji 
Łabędy nie wie czy i gdzie znajduje się wtórnik klucza do skrytki dla akt taj-
nych. Lista obecności na stacji Łabędy nie jest podpisana przez wszystkich pra-
cowników27) i które – według zapewnień przełożonych – miały być przedmio-
tem narad (znowu!) z pracownikami, którzy na bieżąco mogli korygować te 
niedociągnięcia. 

Można więc odnieść wrażenie, że kontrolerzy w swoich raportach starali się 
nie zaszkodzić za bardzo kontrolowanym osobom, przynajmniej gdy idzie o kwe-
stie dotykające spraw ideologicznych: wierności zaleceniom władz, podejrzenia 
o sabotaż i przeczulenia na punkcie tajemnicy państwowej. Jeśli dodamy, że 
wszystko to działo się w okresie, w którym nawet za niewielkie niedopatrzenia 
w tych kwestiach pracownik mógł zostać oskarżony i skazany na kilkuletnie wię-
zienie28, możemy zrozumieć głębszy sens takich działań. O ile kwestie socjalno-

ności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945–1956, red. A. Dziu-
rok, A. Dziuba, Katowice 2009, s. 342–344.
26  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 3, Kontrola realizacji uchwały kolegium Ministerstwa Kolei 
w sprawie wzmożenia walki przyczynami powstawania awarii PKP, k. 12
27  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 9, Kontrola zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbo-
wej oraz socjalistycznej dyscypliny pracy przez stacje podległe DOKP w Katowicach, k. 13.
28  Za kradzież „mienia społecznego” groziła od 1953 r. kara więzienia, podobnie za dłuż-
szą „bumelkę. Sabotaż w zakładzie pracy był według wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego 
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-bytowe, a nawet (począwszy od 1954 r., tj. tzw. korekty Planu 6-letniego) pro-
blemy sprawozdawczości, można było śmiało i dogłębnie opisywać, o tyle 
kwestie będące w centrum ideologicznego i propagandowego zainteresowania 
władz niosły ze sobą duże ryzyko. Kolejarze, zapewne dobrze pamiętający też 
nieodległy przecież okres powojennej militaryzacji kolei (oznaczającej również 
potencjalnie drakońskie kary za drobne nawet przewinienia)29, rozumieli do-
brze, w jaki sposób podchodzić do problemów ideologicznych oraz które proble-
my są jako takie rozumiane. 

Gdyby więc do tej sytuacji zastosować wprowadzone przez Michela de Certe-
au rozróżnienie na „strategie” (wytwarzane odgórnie przez instytucje kulturowe 
ramy rzeczywistości) i „taktyki” (oddolne sposoby adaptacji przez ludzi danych 
im ram do własnych potrzeb)30, możnaby powiedzieć, że odpowiedzią na stali-
nowskie strategie ideologicznej kontroli nad różnymi aspektami życia (w tym 
nad gospodarką) były taktyki zwykłych ludzi, którzy próbowali w ten czy inny 
sposób odnaleźć się w ramach odgórnie im narzuconych. W przypadku górno-
śląskiej DOKP lat pięćdziesiątych i jej kontrolerów możemy mówić o dwu rodza-
jach taktyk: tych podejmowanych przez samych kolejarzy (tworzących nierealne 
plany czy sprawozdania, tłumaczących się „problemami obiektywnymi”, marku-
jących tylko pewne działania a ukrywających inne itp.) oraz tych stosowanych 
przez katowickich kontrolerów. Ci drudzy musieli wykazywać w raportach pro-
blemy i niedociągnięcia – do tego zostali przecież powołani. Mogli jednak przy-
najmniej starać się tak formułować swoje wnioski, by miały one możliwie najbar-
dziej profesjonalny (służbowy) charakter i by nie dawały podstaw do formułowania 
zarzutów politycznych. 

Ten intuicyjny do pewnego stopnia wniosek znajduje poparcie w tej części 
zachowanej dokumentacji pokontrolnej, która mówi o karach, jakie spotkały 
pracowników odpowiedzialnych za niedociągnięcia. Jeśli takie informacje się 
pojawiają (w raportach przesyłanych przez kontrolowane jednostki jako odpo-
wiedź na zarzuty kontrolerów), najczęściej mowa o upomnieniach czy karach 
finansowych (potrąceniach premii) np. w przypadku spóźniania się do pracy. 
Dwóch kierowników pociągów na linii Gliwice-Trynek – Nieborowice (w 1953 r. 
tylko tam docierały składy gliwickiej kolejki wąskotorowej), którzy nie wpisy-
wali na bieżąco godzin odjazdu i przyjazdu pociągów do raportów podróży (we-
dług instrukcji R-41), za karę przez dwa miesiące zostali zdegradowani do roli 

przestępstwem kontrrewolucyjnym, za który wymierzano karę od trzech lat więzienia wzwyż. 
P. Codogni, Rok 1956, Warszawa 2006, s. 118. Zob. także: Z. Bereszyński, Koleje pod specjalnym 
nadzorem. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej jako instrument nadzoru państwowego nad ko-
leją w latach 1945–1956, [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, 
Rybnik 2017, s. 310–350.
29  Od listopada 1944 do marca 1949 r. PKP było jednostką zmilitaryzowaną, a więc de iure 
traktowaną tak, jak wojsko. Por.: B. Kruk, Militaryzacja kolei jako element umacniania władzy 
ludowej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Państwo wobec kolei..., s. 293–307.
30  M. de Certeau, Wynaleźć codzienność, t. 1 Sztuka działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kra-
ków 2008. Zob. także przystępne omówienie i wykorzystanie pojęć de Certeau: J. Bogacz, Stra-
tegie  badania  taktyk, [w:] Twórca  –  dzieło  –  badacz. Między  dyscyplinami  humanistyki, red. 
E. Januszek, M. Jarząbek, M. Kobielska, Kraków 2011, s. 35–45.
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hamulcowych31. Kierowniczka tak krytykowanego przedszkola w Maczkach 
została wskutek pokontrolnych decyzji... przeniesiona do innego przedszkola32. 
Kary dyscyplinarne, jakkolwiek boleśnie odczuwalne, zwłaszcza w przypadku 
licho uposażanych kolejowych robotników i niższych urzędników, były jednak 
dużo mniej dotkliwe od potencjalnie grożących kontrolowanym kolejarzom 
sankcji wynikających z przepisów karnych.

Epilog: 1956 – odwilż

Zmiany polityczne roku 1956, które w konsekwencji doprowadziły do przy-
wrócenia NIK rok później, miały przynajmniej dwojaki skutek dla śląskich ko-
lejarzy i ich kontrolerów. Po pierwsze, w całej Polsce tematem kontroli stały się 
teraz kwestie, które żywo interesowały pasażerów: stan taboru i przygotowanie 
kolei do nadchodzącej zimy. Wyniki kontroli (sama katowicka Grupa Terenowa 
przygotowała 14 stron zaleceń pokontrolnych) zostały upublicznione i omówio-
ne w prasie, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Tuż przed Wigilią 1956 r. 
„Ekspres Wieczorny” pisząc o przygotowaniu katowickiej DOKP w oparciu 
o raport Grupy kontroli kolei zauważał np. Remonty generalne dachów parowo-
zowni Szczakowa, Tarnowskie Góry, Katowice oraz wagonowni w Katowicach 
i Łazach nie będą zakończone w terminie, co spowoduje konieczność dokonywa-
nia napraw  i rewizji  parowozów  i wagonów w zimie na  otwartym powietrzu, 
a parowozy narazi na zamarzanie33.

Po drugie, dokonywany w wyniku odwilży przegląd (i de facto redukcja) za-
trudnienia w górnośląskiej DOKP, spowodowany polityką cięcia kosztów i ure-
alniania budżetów34, stał się okazją do ujawnienia w wyniku kontroli wcale 
nierzadkich przypadków zatrudniania osób z nakazu pracy na zupełnie niewła-
ściwych stanowiskach. W parowozowni w Strzemieszycach od 1952 r. praco-
wał skierowany tam mylnym nakazem pracy technik hutnictwa, ale dopiero 
w 1956 r. zostało to dostrzeżone35. Wcześniej nikt nie był na tyle odważny, by 
uznać decyzję o takim przydziale za błąd i całą sytuację naprawić. 

Była to jednak – jak można przypuszczać na podstawie zgromadzonych 
w katowickim archiwum akt – ostatnia większa kontrola Grupy Terenowej. Jej 
historia dobiegła kresu wiosną 1957 r., gdy na powrót odtworzono NIK oraz jej 
terenowe delegatury.

31  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 51, Kontrola wydziału kolei wąskotorowych w Bytomiu, k. 38.
32  AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 4, Kontrola działalności Biura Socjalnego DOKP w Katowi-
cach i w podległych jednostkach 30 kwietnia – 26 lipca 1954 r., k. 60. 
33  Jak będziemy podróżowali w zimie?, „Ekspres Wieczorny” 1956, nr 306, s. 1.
34  Na koniec 1955 r. w katowickiej centrali DOKP pracowało 1791 pracowników umysło-
wych, a 11 miesięcy później (1 grudnia 1956 r.) tylko 1496. Zwalniano (lub przenoszono) przede 
wszystkim pracowników umysłowych niższego szczebla, którym brakowało kwalifikacji lub – 
uznawano – mają inne źródło utrzymania. W praktyce oznaczało to przede wszystkim zwalnianie 
kobiet-kolejarzy, których mężowie byli gdzieś zatrudnieni. AP Kat, MKP ZK GT Kat, sygn. 13, 
Kontrola przygotowania stacji DOKP do prac w warunkach zimy 1956/57, k. 60.
35  Tamże, k. 66.
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Podsumowanie

Trzy lata działania Grupy Kontroli kolei zaowocowały powstaniem takiej do-
kumentacji, która po latach jest dla nas – historyków – źródłem dającym dużo 
do myślenia na temat tego, jak działała PKP na Górnym Śląsku w czasach sta-
linowskich. Po pierwsze, możemy zrozumieć naprawdę niełatwe warunki byto-
we i sanitarne, w jakich musieli obracać się kolejarze. Po drugie, widać dobrze 
jak działało przedsiębiorstwo w warunkach powojennej gospodarki niedoboru 
– odgórnie planowanej, w której logika funkcjonowania gospodarki musi nieraz 
ustępować logice ideologii. Po trzecie, możemy wyobrazić sobie, jak na ideolo-
giczne strategie władzy reagowali swoimi taktykami sami kolejarze – naginając, 
imitując lub omijając ideologiczne czy służbowe wytyczne, czasem nawet w celu 
ochrony przed naprawdę poważnymi konsekwencjami, które groziły pracowni-
kowi w policyjnym systemie przedpaździernikowej Polski. 

Wreszcie możemy – jak mniemam – trochę lepiej zrozumieć jeden z wymia-
rów doświadczenia codzienności polskiego stalinizmu czyli biurokrację: rozbu-
dowaną do absurdalnych wymiarów chęć planowania i sprawozdawczości. Sys-
tem, który przez ideologię i terror próbował objąć i przebudować każdy niemal 
wymiar życia zawodowego, używał biurokracji jako narzędzia kontroli tej rze-
czywistości. Ta jednak, przynajmniej w przypadku kolei (a myślę, że nie tylko), 
okazała się tylko częściowo podatna na urzędowe wymogi. Biurokracja zaś sta-
ła się w pewnym momencie celem samym w sobie. Kontrolera w równie dużym 
stopniu zajmować musiała rzeczywista praca kolejarzy, co jej istniejący w papie-
rach odpowiednik. I widać wyraźnie, że te dwie sfery w Polsce pierwszej połowy 
lat pięćdziesiątych coraz bardziej się rozchodziły: realne problemy nie przysta-
wały do biurokratycznej PRL-owskiej nowomowy. W tym kontekście widać też, 
jak ważny był rok 1956, w którym życie i język opisujący go znów zaczęły do 
siebie pasować, przynajmniej na jakiś czas.
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Marcin Jarząbek - Supervise and (not) Punish. Upper Silesian PKP
in the Eyes of Stalinogród Local Group of the Railway Audit Section

of the Ministry of State Control (1953 - 1957)

Three years of the operation of local Railway Controlling Group resulted in the creation of 
such documentation which is a rich source of information about the way in which Upper Silesian 
PKP functioned in the days of Stalinism. First of all, we can understand the really difficult living 
and sanitary conditions in which railway employees worked. Secondly, it shows how the company 
operated in the postwar economy of deficiency – mostly planned, where the logic of economic 
operation had to give way to ideology. Thirdly, we are able to visualise, how the railway workers 
themselves reacted to this ideology – bending, imitating, or avoiding ideological or professional 
guidelines, sometimes even in order to protect themselves from really serious consequences that 
a police state system posed.

Finally, we can understand a bit more one of the dimensions of experiencing the every day of 
Polish Stalinism, which was bureaucracy; the need to plan and report reaching absurd extent.  
The system, which through ideology and terror tried to embrace and change almost every aspect 
of professional life, used bureaucracy as a tool to control this reality. However, in the case of rail-
ways this reality turned out to be only partially vulnerable to the official requirements, and bure-
aucracy became, in a sense, an aim in itself. The auditor was equally interested n the real work 
of the railwaymen and in its paper reflection. It is quite visible that these two spheres were beco-
ming more and more incongruous in Poland of the first half of the 1950s; real problems were not 
compatible with the newspeak of the communist bureaucracy. This shows the importance of 
1956, when life and language describing it were again in unison, at least for some time.

Słowa kluczowe: Nadzór nad koleją; stalinizm; instytucje kontrolne
Key words: controlling in railways; Stalinism; auditing institutions





Dawid Keller (Muzeum Śląskie w Katowicach)

Kolej na Śląsku na początku 
lat siedemdziesiątych XX w. 

– przyczynek do badań
Wprowadzenie

Historia kolei na Śląsku jest, w skali Polski, chyba najlepiej poznana. Co 
prawda, również i tutaj można mówić o „białych plamach”, jednakże ilość uka-
zujących się prac, wydane w ostatnich latach zarówno w Polsce jak i w Niem-
czech syntezy1 i ich jakość, pozwalają sądzić, że odpowiedzi na niemal wszystkie 
pytania badawcze zostały już udzielone. Wśród zagadnień, które jednak (podob-
nie jak w przypadku pozostałych rejonów Polski) wymagają przeprowadzenia, 
powiedziałbym nawet pilnej, analizy, są wydarzenia w śląskim kolejnictwie epo-
ki po 1945 r. I nie chodzi tutaj o realizowane inwestycje, kolejne oddawane do 
użytku dworce, kolejno elektryfikowane linie, zamykane odcinki czy wreszcie 
temat wszechobecnego współzawodnictwa pracy (charakterystycznego dla epo-
ki). Uważam, że pilnych działań wymaga nowe spojrzenie na kolej w latach 
1945-1989 – pozbawione ocen świadków i uczestników wydarzeń (bo głównie 
z tych danych czerpiemy informacje do współczesnej historiografii), oparte na 
zachowanych archiwaliach kolejowych, ale i partyjnych. Dość bowiem powie-
dzieć, że polska historiografia nie doczekała się tutaj żadnej analizy polityki pań-
stwa – nie jest możliwe (a świadectwa z wycinkowych lokalnych badań oparte na 

1  Przegląd podstawowych prac: D. Keller, Historiografia dziejów Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
i Kolei Górnośląskiej – stan badań, potrzeby badawcze, znaczenie dla zachowania dziedzictwa, 
„Zeszyty Chorzowskie”, t. 18 [w druku]; por. też ostatnia praca: P. Dominas, T. Przerwa, Od kolei 
na Dolnym Śląsku do Kolei Dolnośląskich, Łódź 2017.



352 Dawid Keller

aktach komitetów wojewódzkich potwierdzają tę myśl), żeby organy PZPR nie 
oceniały, nie kształtowały i nie regulowały polityki prowadzonej przez PKP. 

Polskie Koleje Państwowe, czyli państwowe przedsiębiorstwo kontynuujące 
dziedzictwo okresu międzywojennego, zarówno w sferze nazewnictwa, tech-
nicznej (np. elektryfikacja prądem stałym o napięciu 3000V), symbolicznej (od-
woływanie się do pozytywnego dziedzictwa), jak i prawnej (jako następca i kon-
tynuator), było użytkownikiem zdecydowanej większości sieci kolejowej 
w Polsce. Nieliczne wyjątki to głównie koleje przemysłowe, zarówno normalno- 
jak i wąskotorowe (w tym bardzo liczne na Górnym Śląsku). Miały one jednak 
charakter niepubliczny i nie stanowią one przedmiotu dalszej analizy tego 
tekstu2. Państwowe były jednak koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku – sys-
tem kolei przeznaczony głównie dla przemysłu oraz krótki odcinek dla ruchu 
publicznego między Rudami i Gliwicami, a także tzw. Wrocławska Kolej Wą-
skotorowa3. W dekadę lat siedemdziesiątych XX w. PKP weszło jako gigantycz-
ne przedsiębiorstwo, o rekordowych i stale zwiększających się przewozach, ale 
powoli tracące rynek na rzecz komunikacji drogowej (w różnej formie). Na Ślą-
sku sytuacja była o tyle odmienna o ile sieć kolejowa była tutaj niezwykle silnie 
rozwinięta, relatywnie nowoczesna (w dużym stopniu zelektryfikowana), ale też 
całościowo bardzo przeciążona (od wielu dziesięcioleci). Także i tutaj docierały 
echa „rywalizacji” kolei z samochodem, a zmiany zachodzące w polityce pań-
stwa zapowiadały przekształcenia pozycji kolei także tutaj. Teren Polski, pod 
względem administracyjnym, był podzielony na początku lat siedemdziesiątych 
na kilka obszarów podlegających terytorialnym Dyrekcjom Okręgowym Kolei 
Państwowych, z których dwie, wrocławska i katowicka, ze zmieniającymi się 
podziałami na terenie województwa opolskiego, obejmowały teren podlegający 
analizie w artykule. W archiwach państwowych zachowały się, dość dobrze, 
archiwalia pochodzące z obu dyrekcji4. 

Celem artykułu jest przyjrzenie się sytuacji w dwóch kolejowych jednost-
kach organizacyjnych szczeblu dyrekcyjnego w 1973 r. Efektem tych prac nie 
będzie synteza – zarówno szczupłość miejsca, jak i skala dotychczasowych ba-
dań nie pozwalają jeszcze na taki efekt końcowy. Jednakże artykuł niniejszy ma 
pokazać z jednej strony rzeczywistą sytuację śląskiego kolejnictwa w czasie naj-
większej „prosperity”, istnienie i jakość zachowanego materiału źródłowego, jak 
również odpowiedzieć na pytania jak oceniano wówczas funkcjonowanie kolei, 
jakie widziano przed nią perspektywy, w samym przedsiębiorstwie przewozo-
wym. Siłą rzeczy analiza będzie wykraczać poza wspomniany rok 1973 – jed-
nakże wyłącznie w sposób konieczny do zrozumienia ówczesnych procesów. 

2  Szerzej: A. Ciechański, Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881– 
2010, Warszawa 2010; por. też artykuł tegoż autora w niniejszym tomie.
3  Por. J. Gołaszewski i in., Wrocławska Kolej Wąskotorowa 1894–1991, Poznań 2010, s. 207–
215.
4  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Katowicach (zespół nr 2676, dalej: Śląska DOKP); Archiwum Państwowe we Wro-
cławiu (dalej: AP Wr), Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu (zespół nr 514, 
dalej: DDOKP). 
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Konieczne jest jeszcze jedno wytłumaczenie – wybór roku zależny jest od za-
chowania w archiwum porównywalnej dokumentacji dla obu badanych dyrek-
cji. Analizowane dokumenty stanowią analizy wewnętrzne PKP; jako takie nie 
były przeznaczone dla publicznej wiadomości (miały status Poufne). W obu wy-
padkach są podobne, choć inaczej nazywane: Analiza działalności gospodarczej 
DOKP Katowice w roku 1973 oraz Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wro-
cław za rok 1973. Na podstawie dotychczasowych badań można je uznać za 
wiarygodne i rzetelne, a zawarte w nich wnioski są racjonalne i znajdują po-
twierdzenie w aktach innej proweniencji, np. partyjnych. Pod katowickim opra-
cowaniem podpisał się naczelnik Biura Ekonomicznego dyrekcji – Wacław 
Haudek. Sądząc po znakach kancelaryjnych, wrocławskie opracowanie powsta-
ło w analogicznej jednostce organizacyjnej tamtejszej dyrekcji. Dotychczasowy 
stan badań nad historią kolei w Polsce po 1945 r. nie umożliwia jednak podania 
precyzyjniejszych informacji na temat zasad budowania takich dokumentów 
(widoczne różnice w sposobie narracji i układzie wewnętrznym uzasadniają 
jedynie hipotezę, że takiego normatywu nie było).

Stan wyjściowy

Sztandarową inwestycją kolejnictwa po 1945 r. była elektryfikacja. W ślad za 
nią szły również przebudowy linii, często także dobudowy drugich torów, uno-
wocześnienie taboru (zwykle parowozy zastępowano taborem elektrycznym, 
wydajniejszym i szybszym). Każdemu kolejnemu oddanemu do ruchu odcinko-
wi towarzyszyły uroczyste przejazdy z wykorzystaniem nowoczesnego taboru, 
często jednostki serii ED70 – czynnej po 1968 r. (ze względu na negatywne 
doświadczenia eksploatacyjne) wyłącznie dla „uświetniania” tych wydarzeń. 
Tempo elektryfikacji miało jednak swoje zróżnicowanie i na Śląsku nie było już 
wówczas najszybsze. Zelektryfikowane linie w latach 1970-1975 na terenie 
Śląska zawiera tabela 1.

Drugim widocznym elementem funkcjonowania kolei na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych były nowe lub wyremontowane budynki 
dworcowe. Ich liczba była znacząca5, jednak chyba najważniejszym z nich na 
tym terenie był dworzec w Katowicach, oddany do użytku w 1972 r.6

5  Por. A. Gzowska, Karol Fojcik – nieznany projektant architektury kolejowej, [w:] Piękne, uży-
teczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 337–354. 
Same plany na pierwszą połowę lat siedemdziesiątych obejmowały: Katowice, Tychy Północne 
(Zachodnie), Piasek, Będzin Ksawera, Goleszów Górny, Racibórz, Kiczora, Kotulin, Świnna, Ra-
dzionków Rojca, Dziewkowice, Radziechowy Wieprz, Leszczyny, Katowice Ochojec: AP Kat, Ko-
mitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (zespół nr 1793), sygn. 
301/IV/591, Kierunki usprawnienia komunikacji pasażerskiej oraz modernizacji i rozbudowy 
dróg w województwie katowickim, Katowice 1971, s. 84. Warto też pamiętać o budowie nowego 
biurowca DOKP Katowice. A. Syska, Budynek przemyślany w każdym calu. Biurowiec DOKP 
w Katowicach, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne..., s. 357–370.
6  A. Gzowska, Szesnaście żelbetowych kwiatów, Katowice 2012; P. Nadolski i in., Węzeł kolejo-
wy Katowice, Rybnik 2017, s. 181–225 (bogato ilustrowane).
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Tab. 1. Wykaz odcinków zelektryfikowanych (dopuszczonych do eksploata-
cji) na terenie Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych (DOKP) w Katowicach 
i Wrocławiu w latach 1970-1975

L.p. Odcinek
Data rozpoczęcia eksploatacji 

wstępnej i/lub uroczystego 
otwarcia

1. Oborniki Śląskie – Leszno 22 kwietnia 1970 r.

2.
Dorota – Katowice Muchowiec –  

Chorzów Batory
30 maja 1970 r.

3. Bierawa – Niedobczyce (Rybnik) 1 grudnia 1970 r.

4.
Oleśnica –Wrocław Mikołajów, Wrocław  

Sołtysowice – Wrocław Osobowice
20 lipca 1972 r.

5.
Tychy Miasto – Bieruń Stary, Kalety – 

Kluczbork – Oleśnica
7 września 1972 r.

6. Zakończenie elektryfikacji Wrocław – Katowice 9 grudnia 1972 r.

7. Herby Stare – Lubliniec 26 stycznia 1973 r.

8. Kluczbork – Ostrów Wielkopolski 7 września 1973 r.

9. Lubliniec – Paczyna 15 października 1973 r.

10. Mysłowice – Oświęcim, Rybnik – Chybie 27 grudnia 1973 r.

11. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry 23 maja 1974 r.

12. Bieruń Stary – Lędziny 24 maja 1974 r.

13. Chybie – Wisła Głębce 23 grudnia 1974 r.

14. Zawiercie – Włoszczowa Północ 31 maja 1975 r.

Źródło: Elektryfikacja PKP na przełomie wieków XX i XXI. W siedemdziesiątą rocznicę elektryfi-
kacji PKP, Warszawa 2010, s. 143–144.

Zasięg działania obu dyrekcji określały odpowiednie przepisy7. Natomiast gra-
nica między obszarami obu dyrekcjami, wiodąca w województwie opolskim, 
była płynna8.

7  Pierwszy powojenny podział pochodził z 1945 r. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komu-
nikacji (DzUrz MK) 1945, nr 12, poz. 111, choć nie wykreślał on granic okręgów, tylko wyliczał 
ich siedziby (pierwsza zmiana już: DzUrz MK 1945, nr 15, poz. 150; kolejne: DzUrz MK 1946, 
nr 3, poz. 24 i 25, nr 9, poz. 139 i 140, nr 15, poz. 213; DzUrz MK 1947, nr 4, poz. 20 i 22; 
DzUrz MK 1948, nr 24, poz. 416; DzUrz MK 1949, nr 7, poz. 156). Pierwsze publiczne rozgra-
niczenie okręgów pochodzi z zarządzenia z 17 lipca 1946 r.: DzUrz MK 1946, nr 8, poz. 103 
(drobna zmiana: DzUrz MK 1947, nr 1, poz. 1). Ówczesne granice między DOKP we Wrocławiu 
i Katowicach sięgały Nysy, Szydłowa, Opola, Jełowej i Kluczborka, gdzie każda z tych stacji była 
graniczną dla Katowic. 
8  Por. dla późniejszych lat: D. Keller, Węgiel czy pasażer? O pierwszeństwo przewozu... Śląska 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1975–1980, [w:] PRL na pochyl-
ni (1975–1980), red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017, s. 462–478.
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Ogólne opinie

W okręgu wrocławskim główną uwagą było niezrealizowanie planu przewozu 
ładunków. O ile sama ta informacja nie jest znacząca, to jednak przyczyna tego 
stanu rzeczy jest już faktycznie występującym problemem. Wskazywano bo-
wiem, że sytuacja taka miała miejsce z racji braku wagonów. PKP we wrocław-
skim okręgu nie była w stanie zrealizować ponad 20% zamówień na wagony. 
Działo się tak przy stale wzrastających przewozach. Drugą przyczyną tej sytu-
acji był charakter pracy okręgu wybitnie wywozowy. Stąd kolejarze nie mogli 
posiłkować się załadunkiem spływających wagonów, bowiem było ich zbyt 
mało. Dodatkowo nastawienie PKP na wywóz węgla powodowało, że nawet 
przybywające puste węglarki kierowano do DOKP Katowice. Były również i po-
zytywy – tj. najlepszy wynik w skali kraju tzw. regularności biegu pociągów (nie 
jest to tożsame z punktualnością), stały wzrost remontów kapitalnych, przewo-
zów wahadłowych (zmarsztrutyzowanych). Jednocześnie jednak pogłębiał się 
proces zmniejszenia prędkości handlowej pociągów oraz zwiększyła się wartość 
opóźnień w ruchu pociągów towarowych z ok. 5,1 mln minut w 1972 r. do 7,3 mln 
minut w 1973 r. W ślad za tym postępowały i kolejne negatywne procesy – 
zwiększenie ilości awarii, reklamacji z tytułu nieterminowej dostawy czy spadki 
przychodów. Obniżeniu ulegał także prestiż pracy kolejarza, a widoczne niedo-
bory pracowników były jednym z powodów pracy w godzinach nadliczbowych. 
Faktem pozostaje, że zarobki na PKP były już wówczas relatywnie niskie i praca 
w godzinach ponadliczbowych była w istocie sposobem na ich podwyższenie9.

Przewozy pasażerskie

W dyrekcji katowickiej przewozy stale rosły, sięgając w 1973 r. 188 675,6 tys. 
osób, co było wzrostem o 819,9 tys. osób względem poprzedniego roku. Nega-
tywnym problemem był jednak spadek (dostrzegalny dopiero w tymże roku) 
liczby pasażerów wykorzystujących bilety miesięczne. I był on znaczny – 
o 487,8 tys. osób (przy czym ponad 140 000 tys. osób na co dzień korzystało 
z kolei). Najbardziej obciążone ruchem pasażerskim były tzw. linia średnicowa 
(Gliwice – Katowice (108 poc.) – Ząbkowice Będzińskie (od Katowic 80 poc.)10) 

9  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 1–10.
10  Metodą na rozwiązanie sytuacji miała być budowa tzw. Śląskiej Kolei Regionalnej. Znana 
jest tutaj analiza z 1973 r., przewidująca na linii wschód – zachód Ząbkowice Będzińskie – Sta-
dion Śląski w Chorzowie i dalej do Łąbęd 51 przystanków (długość łączna 60 km) oraz na linii 
północ – południe FSM Tychy – Stadion Śląski w Chorzowie – Radzionków – Miasteczko Śląskie 
31 przystanków (długość łączna 64 km) oraz połączenie do lotniska w Pyrzowicach (albo od 
strony Miasteczka albo Ząbkowic, z wykorzystaniem odcinka Tarnowskie Góry – Ząbkowice). 
Przewidywano, że odcinek w centrum Katowic będzie m.in. miał charakter tunelu. AP Kat, Ko-
mitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (zespół nr 1793, dalej: 
KW PZPR Katowice), sygn. 301/IV/653, Informacja o wynikach prac nad koncepcją budowy Ślą-
skiej Kolei Regionalnej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym [...], Warszawa-Katowice 1973, 
s. 197–216.
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oraz jej „odgałęzienia” do Ligoty (łącznie w kierunku na Tychy Miasto, Bielsko 
i Rybnik – 138 poc.), Bytomia (40 poc.), Mysłowic (30 poc.) i Strzemieszyc 
Północnych (29 poc.). PKP dostrzegało jednak spadek liczby pasażerów na sku-
tek ich przechodzenia do innych środków komunikacji, zwłaszcza w Rybnickim 
Okręgu Węglowym, gdzie nowe kopalnie powstawały z daleka od kolei i zapew-
niały pracownikom własny transport11, ale także na linii średnicowej. Intensyw-
ne prace remontowe spowodowały również odwołanie niemal 4000 pociągów 
(co nie jest liczbą dużą). Do wartych odnotowania tendencji zaliczyć można 
zawieszanie pociągów o niewielkiej frekwencji (38 poc.)12, uruchamianie pocią-
gów „zamkniętych” (kursów szczytowych, przewidzianych pierwotnie wyłącz-
nie dla pasażerów z biletami miesięcznymi, ale które jednak sukcesywnie udo-
stępniano dla wszystkich pasażerów) czy pociągów typu „wczasy zakładowe” 
lub też licznych pociągów specjalnych (dla zorganizowanych grup, np. 136 poc. 
kolonijnych). Zdawano sobie sprawę z trudnych warunków podróży – o czym 
donosiła prasa. W miesiącach wakacyjnych frekwencja w pociągach do atrak-
cyjnych turystycznie miejsc Polski sięgała nawet 140%. DOKP Katowice dyspo-
nowała dość nowoczesnym taborem – miała 1055 wagonów pasażerskich, 
z tego 868 wyprodukowano po 1945 r. Dodatkowo było 148 zespołów trakcyj-
nych. Przeciętny dobowy przebieg wagonów wynosił 262,9 km, a zespołów 
449 km. Szybkość handlowa pociągów wynosiła 35,8 km/h, ale miała tenden-
cję spadkową (wobec licznych szkód górniczych13). Na obszarze DOKP znajdo-
wały się 394 kasy biletowe, wprowadzono także sprzedaż w zakładach pracy, 
przedsprzedaż oraz ofertę biletów grupowych (przygotowywane przez kasjerów 
w wolnych chwilach w czasie służby nocnej). Na terenie okręgu zainstalowano 
także 239 automatów do sprzedaży biletów, a na 18 stacjach można było zaku-
pić bilety komunikacji międzynarodowej. Na 19 stacjach mieściły się świetlice 
dla podróżnych. Co warte odnotowania, chwalono się licznymi materiałami re-
klamowymi PKP, w tym zawierającymi połączenia między komunikacją kolejo-

11  Warto porównać to z danymi opracowanymi dla władz wojewódzkich PZPR. W 1971 r. 
wskazywano, że pasażerowie przechodzili z tramwajów do autobusów ze względu na szybkość. 
Mimo to na terenie całego województwa w 1971 r. kolej przewiozła 186,3 mln osób, WPK Ka-
towice 584,1 mln osób, MPK w Bielsku i Częstochowie 120,6 mln osób, a transport zakładowy 
kolejne 46 mln osób. AP Kat, KW PZPR Katowice, sygn. 301/IV/584, Informacja na temat reali-
zacji „Program rozwoju komunikacji na terenie województwa katowickiego za okres 1969–1970, 
Katowice, styczeń 1971, s. 39. Zdawano sobie sprawę z niedostosowania transportu publicznego 
w tym województwie do istniejących potrzeb. Według partyjnego opracowania w latach 1965–
1970 WPK realizowało 80% istniejących potrzeb, PKS 85%, a PKP 98%. Ciekawie w tym kon-
tekście brzmi opinia analityka na temat PKP: Znikoma poprawa warunków podróży do 1975 roku 
przez PKP nie spowoduje również większego zainteresowania podróżnych tym środkiem lokomo-
cji. AP Kat, KW PZPR, sygn. 301/IV/591, s. 51–53. Zdawano sobie sprawę ze znaczenia tzw. linii 
średnicowej i władze partyjne wprost zwracały uwagę na konieczność zwiększania częstotliwości 
ruchu na tym odcinku (ale też do Tych, Bytomia i Mysłowic), zwłaszcza w godzinach szczytu (co 
zrealizowano skutecznie dopiero w II połowie lat siedemdziesiątych) oraz na walkę ze zmniejsza-
niem się prędkości handlowej i wzrostem opóźnień. Tamże, s. 69.
12  Praktykowano także okresowe zawieszanie kursów na okres zimowych, np. w 1971 r. 25 po-
ciągów miejscowych i 10 dalekobieżnych. Tamże, s. 41.
13  Por. katastrofa budowlana w 1972 r. na posterunku Mieszko. P. Nadolski i in., Węzeł kolejo-
wy Katowice, Rybnik 2017, s. 159. Por. też tekst A. Synowca w niniejszym tomie.
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wą a autobusową PKS… Zmniejszeniu ulegała liczba ujawnionych podróżnych 
bez ważnych biletów na przejazd. Co ciekawe, i symptomatyczne, o ile konduk-
torzy ujawniali przeciętnie jedynie dwóch pasażerów miesięcznie bez biletu, to 
konduktorzy rewizyjni aż 77 podróżnych. Pewnym wytłumaczeniem tej dyspro-
porcji może być oczywiście zakładana od razu „legalizacyjna” sprzedaż biletów 
przez tych pierwszych. Pomimo tego jednak skala wykrywanych braków była 
znacząca – wprost przyznawano, że konduktorzy nie byli do końca uczciwi… 
Zdawano sobie sprawę z problemu kolei wąskotorowych. Wskazywano na stały 
spadek liczby podróżnych, m.in. na skutek konkurencji komunikacji samocho-
dowej. W pewnym stopniu było to zrozumiałe, skoro PKP w 1973 r. uruchamia-
ło na linii Rudy – Gliwice 6,5 pary pociągów, a PKS w relacji Racibórz – Pilcho-
wice 26 kursów, a w relacji Racibórz – Sośnicowice kolejne 18 kursów14.

W dyrekcji wrocławskiej przewieziono w 1973 r. 82 468 tys. osób. Również 
tutaj wzrosty były znaczące względem wartości uzyskiwanych w poprzednich 
latach. Zdecydowana większość podróży odbywała się za biletami miesięcznymi 
(57%, w tym – w całości zbioru – 36,8% pracownicze i 14,9% szkolne)15. Trzeba 
zauważyć, że aż 89,5% podróży odbywało się pociągami osobowymi, 95% w kla-
sie II, a 60,6% według taryfy normalnej. Kolejarze oceniali, że widoczny w 1973 r. 
wzrost (niewielki) liczby podróży pociągami pospiesznymi i spadek podróży 
w klasie I, wynikał ze wzrostu cen podróży lotniczych oraz poprawy komfortu 
w klasie II, co jednak można uznać za przesadną interpretację. Dane podane 
przez dyrekcję wrocławską są bardziej szczegółowe w kwestii zapełnienia po-
ciągów. Wskazano bowiem rzeczywiste (?) dane na temat konkretnych relacji. 
Analizowano przewozy w miesiącach letnich i wyłącznie w pociągach daleko-
bieżnych. Maksymalne zapełnienie w pociągach do Gdyni, Gdańska, Szczecina 
czy Lublina sięgało 250% (!)16 czy 200% (pospieszny do Gdyni). Najmniejsze 
zapełnienie sięgało 90% w pociągu okresowym do Gdyni. Wskazywano także, 
że podwyżki cen benzyny i taryf w przewozach mogą przynieść dalsze wzrosty 
zapełnienia pociągów. Jako rozwiązanie proponowano uruchamianie nowych 
kursów i zwiększanie długości składów. Na terenie okręgu na 115 stacjach znaj-
dowały się systemy nagłośnieniowe / megafony. Ze względu na fakt, że samych 
stacji było 316, do tego 166 przystanków obsadzonych i kolejne 153 nieobsa-
dzonych, w istocie informacja o przybywającym pociągu dostępna była dla rela-
tywnie niewielkiej grupy punktów handlowych17.

14  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 18–24. Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP Katowice 1973/1974, tabela 169.
15  Na Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej ok. 37% podróży miało wówczas miejsce za biletami 
jednorazowymi, 36,5% miesięcznymi szkolnymi i 21% miesięcznymi pracowniczymi. J. Goła-
szewski i in., Wrocławska..., s. 209.
16  Pociąg pospieszny do Kołobrzegu.
17  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 12–19.
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Przewozy towarów

W dyrekcji wrocławskiej przewieziono łącznie 48 358 tys. ton towarów, 
z tego aż 45 458 tys. ton pochodziło z własnego nadania. Zdawano sobie jednak 
sprawę z faktu, że zgłaszane potrzeby przewozowe lokalnych nadawców były 
większe niż zdolności przewozowe PKP. Co więcej, największy problem wystą-
pił w IV kwartale 1973 r., który nie był już (jak to zwykle miało miejsce) szczy-
tem przewozów – na skutek braku dostępnych wagonów. Próbowano tłumaczyć 
tę niekorzystną sytuację nadmiernymi oczekiwaniami klientów, którzy mieli, 
znając trudną sytuację PKP, składać zwiększone zapotrzebowania (a nie realnie 
potrzebne), licząc choćby na ich częściową realizację. Wśród przewożonych to-
warów z własnego nadania przeważał (poza zsumowanymi różnymi drobniej-
szymi grupami) kamień (20,6%), węgiel brunatny i koks (12,8%), piasek i żwir 
(12%) oraz węgiel kamienny (6%). Można zatem wskazywać, że największe ob-
ciążenie ruchem wywozowym obejmowało linie z worka turoszowskiego oraz 
rejonu Wałbrzycha i Kłodzka. Dostrzegano jednocześnie, że przewozy płodów 
rolnych przejmował transport samochodowy. Wzmiankowane wyżej problemy 
przyniosły jednocześnie wzrost ładunków oczekujących na przewóz przenoszo-
nych na kolejny rok, które (wraz z występowaniem problemu z opóźnieniami 
załadunku) stawały się powodem kolejnych problemów18. 

W okręgu katowickim w 1973 r. przewieziono 190 100 tys. ton ładunków19. 
Podobnie jak w wypadku okręgu wrocławskiego również tutaj PKP nie potrafiło 
poradzić sobie ze zgłoszeniami przewozowymi, ze względu na brak wagonów. 
Jak pisano: w zasadzie wszystkie potrzeby przewozowe w wielu gałęziach go-
spodarki o zasadniczym znaczeniu dla kraju zostały zaspokojone, co oznaczało, 
że potrzeby przewozowe w górnictwie i hutnictwie zostały zrealizowane w spo-
sób zadawalający, a w odniesieniu do pozostałych branż było już znacznie go-
rzej. O ile w pierwszych dwóch kwartałach sytuacja była dobra, o tyle w kolej-
nych, ze względu na zwiększony ruch pasażerski oraz remonty torowisk, 
wystąpiły masowe niedobory wagonów. Największe problemy dotyczyły jednak 
GOP-u i węglarek (ze względu na możliwości zwałowania węglarki kierowano 
przede wszystkim do innych okręgów przemysłowych dyrekcji), które nie spły-
wały z obcych dyrekcji, a katowicka nie miała rezerw (ratunkowe wykorzysty-
wanie uszkodzonych wagonów w ramach składów pociągowych było rozwiąza-
niem doraźnym). Co zrozumiałe, głównym załadunkiem własnym w okręgu był 
węgiel kamienny (69,58%) oraz brunatny (3,77%). Stwierdzano obniżenie zała-
dunku cementu, spowodowane z jednej strony brakiem wagonów krytych do 
jego przewozu, a z drugiej strony przechodzeniem do transportu drogowego. 
80% załadunków dokonywano na bocznicach (569, z czego 120 nie mogło 

18  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 19–31.
19  Współcześnie oceniano, że to 45,2% przewozów krajowych. P. Nadolski i in., Węzeł kolejowy 
Tarnowskie Góry, Rybnik 2007, s. 122. Por. też dane na temat wykorzystania bocznic, stacji w re-
jonie Gliwic: P.  Nadolski i in., Węzeł kolejowy Gliwice, Rybnik 2010, s. 70–96.
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przyjmować wagonów czteroosiowych). Dodatkowo posiadano ok. 3000 punk-
tów ładunkowych na stacjach (ładunki 2-3 razy na dobę). Nadanie (i prace 
związane z przewozem towarów) na terenie dyrekcji były niezwykle intensywne 
i skomplikowane. Stąd też dążono np. do skrócenia wartości oczekiwania wago-
nu na odwóz, co i tak wynosiło 7,2 godziny. Stosowana od kilku lat metoda 
marsztrutyzacji pociągów (m.in. tworzenie wahadeł całopociągowych w relacji 
Śląsk – porty) przyniosła uruchomienie w 1973 r. 62 038 pociągów (średnio 
niemal 170 dziennie; 41,8% masy nadania własnego) – pokazuje to także wiel-
kość pracy przewozowej wykonywanej w tym okręgu20. Odrębną drogą było uru-
chamianie wahadeł w relacji do poszczególnych zakładów przemysłowych czy 
elektrowni, np. Kopalnia „Szczygłowice” – Elektrownia „Victoria” w Wałbrzychu. 
Pomimo tak zakrojonych prac, prób ograniczania czasu załadunku oraz poprawy 
wartości obrotu wagonu, zwiększeniu ulegał czas postoju na stacjach rozrządo-
wych. Wskazuje to na trudności w ich pracy, związane z brakiem możliwości 
odwozu wagonów. Dostrzegalnym na Górnym Śląsku (ale i w skali całego kraju) 
problemem był stan techniczny nawierzchni, skutkujący wprowadzeniem ogra-
niczeń prędkości pociągów. Wiązał się on z uszkodzeniami rozjazdów (których 
producenci nie dostarczali i nie można było ich wymienić), obiektów mostowych 
czy wpływem szkód górniczych. Powodowały one, że dopuszczalne prędkości 
jazdy spadały do nawet 15 i 30 km/h, co wydłużało przejazd, z racji swojego 
awaryjnego charakteru burzyło rozkład jazdy, a także generowało szereg dal-
szych problemów. Podejmowano także działania mające na celu wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni kolejowej, m.in. poprzez jej wymianę na cięższe typy 
szyn (np. w torze 1 na odcinku Gliwice – Łabędy – Strzelce Opolskie – granica 
DOKP). Mimo tego prędkość handlowa pociągów towarowych wynosiła tutaj 
13,8 km/h. Wskazywano, że prezentowany wynik był efektem głównie zmian 
trakcyjnych i zmniejszenia się udziału trakcji parowej. Wspomniana wartość 
była jednak uśredniona, a największym „wąskim gardłem” był teren Oddziału 
Ruchowo-Handlowego w Katowicach, gdzie prędkość ta wynosiła jedynie 
8,7 km/h (!) (najlepszy wynik był na terenie Oddziału Ruchowo-Handlowego 
w Częstochowie – 18,1 km/h). Działo się tak mimo największej liczby linii 
zelektryfikowanych. Spośród ponad 760 tys. kursujących pociągów towarowych 
na terenie okręgu opóźnienia dotknęły w 1973 r. ponad 150 tys., a średnia licz-
ba opóźnienia na jeden pociąg opóźniony sięgała 236,5 minuty (ok. 4 godziny). 
Co warte odnotowania, jako przyczyny takiej sytuacji wskazywano także defek-
ty lokomotyw elektrycznych i parowych. Zmniejszeniu ulegało średnie obciąże-
nie składów, co wynikało z braku odpowiednich lokomotyw oraz wagonów do 
transportu21. 

20  Por. AP Kat, KW PZPR Katowice, sygn. 301/IV/548, s. 43.
21  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 24–-43.
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Wykorzystanie taboru

W dyrekcji katowickiej w 1973 r. tabor własny wykorzystywano w ruchu 
lokalnym, natomiast elektryczne zespoły trakcyjne dojeżdżały również na teren 
innych okręgów dyrekcyjnych. W poprzednich latach, jak i w 1973 r., na terenie 
okręgu spadało wykorzystanie trakcji parowej22. Udziały w przewozach przej-
mowała głównie trakcja elektryczna (także realizowana zespołami trakcyjnymi). 
Jedynie 2,1% ruchu prowadzono trakcją spalinową – oznacza to, że zarówno 
w ruchu manewrowym jak i lokalnym cały czas dominowały parowozy. W ru-
chu towarowym wykorzystywano przeciętnie 360,5 parowozu, 90,9 elektrowo-
zu oraz 68,6 lokomotyw spalinowych. Warto pamiętać, że najbardziej efektyw-
na była trakcja elektryczna, a różnica w pracy czynnej między nią a trakcją 
parową sięgała 6,1%. Również pod względem ciężaru brutto prowadzonych 
pociągów widoczne były tutaj różnice – w trakcji parowej było to 1050 ton, 
elektrycznej 1472 ton, a spalinowej 1293 ton. Ze względu na specyfikę górno-
śląskiej sieci (gęsta, duża liczba stacji, punktów handlowych) wnioskowano 
o całkowitą likwidację trakcji parowej na liniach zelektryfikowanych23. 
W 1973 r. zmniejszono liczbę wypadków pociągów do 170, a manewrowych do 
917. Trzeba przyznać, że przy tak obciążonej sieci była to liczba niewielka. Jed-
nocześnie warto odnotować, że w wyniku tych wypadków w samym 1973 r. 
zostało rannych 24 pasażerów i osób postronnych, 6 osób zostało rannych na 
przejazdach strzeżonych (2 osoby zginęły), 10 osób zostało rannych na przejaz-
dach niestrzeżonych, a z powodu chodzenia po torach czy wyskakiwania z/do 
pociągów tylko w tym jednym roku zginęło 139 osób (!), a kolejne 174 osoby 
zostały ranne. Poza wypadkami miały miejsce również liczne uszkodzenia tabo-
ru podczas codziennej pracy oraz spływały znaczne liczby wagonów uszkodzo-
nych w innych okręgach dyrekcyjnych (ok. 187 tys.). Najwięcej uszkodzeń mia-
ło miejsce przy rozrządzie24.

W dyrekcji wrocławskiej wskazywano na zwiększenie średniej ładowności 
wagonów towarowych ale spadek wykorzystania ładowności całkowitej (wska-
zywano, że wagony czteroosiowe miały znaczne rezerwy niedoładowania – np. 
wożąc samochody czy przedmioty metalowe o dużych wymiarach ale niewiel-
kiej masie lub też o niskich zleceniach wysyłkowych; podobny proces dotyczył 
również krytych wagonów do przewozu cementu, gdzie producenci pozostawa-
li znaczną przestrzeń wagonu bez ładunku), zmianę struktury wykorzystania 
wagonów (więcej węglarek, mniej wagonów krytych – czyli także spadek prze-

22  Lepiej ten proces widać na lokalnych przykładach. W 1971 r. w Tarnowskich Górach do 
ruchu towarowego wykorzystywano przec. 55 lokomotyw parowych i 40 spalinowych, a pod ko-
niec kolejnego roku było tu już 51 pojazdów spalinowych – 2 lokomotywy serii SM30, 9 – SM41, 
6 – SM42, 33 – ST44 oraz wagon motorowy SN52. P. Nadolski i in., Węzeł kolejowy Tarnowskie 
Góry..., s. 123.
23  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 44–47.
24  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 48–53.
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syłek drobnicowych). W tym ostatnim przypadku podkreślano, że niektórzy 
usługobiorcy kolei (Hutmen, Zakłady Górniczo-Hutnicze w Szklarach Śląskich) 
nadawali niewielkie ilości materiałów do przewozu (metale szlachetne, półfa-
brykaty do produkcji stali szlachetnych), ponieważ towary te były ściśle regla-
mentowane i załadunek odbywał się ściśle według zleceń. Była to prosta droga 
do przerzucenia przewozu na transport drogowy – dla PKP byli to klienci co 
najmniej niemile widziani. W samym przebiegu jazdy podkreślano problemy 
związane z przejmowaniem wagonów od sąsiednich dyrekcji czy postoje zwią-
zane z oczekiwaniem na opóźnioną lokomotywę czy na odblokowanie remon-
towanego szlaku25. Szybkość techniczna pociągów pasażerskich wynosiła we 
wrocławskim okręgu 44,64 km/h. Faktyczne prędkości handlowe były jednak 
niższe – średnia wynosiła 37,81 km/h (spadek z 37,96 km/h w roku poprzed-
nim), w tym dla trakcji parowej 31,99 km/h, elektrycznej 52,46 km/h (czyli 
magistrale) i spalinowej 39,96 km/h. W ruchu ekspresowym prędkość tech-
niczna wynosiła 71,45 km/h, pospiesznym 56,37 km/h, osobowym dalekobież-
nym 42,94 km/h, miejscowym 34,61 km/h, wreszcie w ruchu osobowo-towa-
rowym (czyli na liniach lokalnych) jedynie 25,06 km/h. Większość z tych 
wartości odnotowała niewielkie spadki od poprzedniego roku. Uzyskane wyniki 
były efektem m.in. zmniejszenia dopuszczalnych prędkości technicznych na 
szlakach Kamieniec Ząbkowicki – Strzegom i Jelenia Góra – Zgorzelec z 80 na 
60 km/h czy na liniach lokalnych takich jak Brzeg – Łagiewniki czy Otmuchów 
– Przeworno z 40 do 30 km/h ale też wprowadzenia stałych i tymczasowych 
ograniczeń prędkości. Utrudnieniem była również punktualność ruchu (defi-
niowana w źródłach jako regularność), gdzie na ponad 330 tys. uruchomionych 
pociągów ponad 6000 było opóźnionych (średnio na 29,53 minut). Faktem jest, 
że zmniejszyła się liczba pociągów opóźnionych (nawet przy wzroście urucho-
mionych), ale wzrosła wartość opóźnienia. Do najczęstszych przyczyn tego 
negatywnego zjawiska (zarówno z perspektywy PKP jak i pasażerów) zaliczano 
kłopoty techniczne, defekty czy naprawy taboru oraz problemy wynikające z ro-
bót drogowych (nieplanowanych w momencie konstrukcji rozkładu) i pęknięć 
szyn (251 przypadków). Szybkość techniczna pociągów towarowych była podob-
na i wynosiła 37 km/h, jednakże faktyczne handlowe prędkości były już o wiele 
gorsze – średnia wynosiła 19,6 km/h, w trakcji parowej 13,3 km/h, elektrycznej 
28,8 km/h oraz spalinowej 23,2 km/h. Przy ponad 360 tys. uruchomionych 
pociągów towarowych (wynik niezwykle zbliżony do ruchu osobowego) opóź-
nienia dotknęły aż ponad 51 tys. z nich, a średnie opóźnienie wynosiło 142,6 
min. Wskazywano, że jednym z kluczowych powodów tej sytuacji było nieprzyj-
mowanie pociągów przez sąsiednie okręgi (zwłaszcza poznański), późne wyda-
wanie lokomotyw oraz skala uszkodzeń szyn. Przeciętne obciążenie brutto po-
ciągów towarowych wynosiło 1110 ton (netto 635 ton), w tym w trakcji parowej 
było to jedynie 724 tony (czyli mowa tu głównie o ruchu lokalnym i pociągach 
zdawczych), spalinowej 1250 ton i elektrycznej 1395 ton. Podkreślano, że 

25  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 31–41 (kursywa: s. 37).
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uzyskane wyniki były pochodną polityki prowadzonej przez PKP, a mającej na 
celu pozyskiwanie próżnych węglarek dla dyrekcji katowickiej. Skutkiem tego 
pewien procent kursów odbywał się z próżnymi wagonami. Przeciętna długość 
pociągu towarowego wynosiła w 1973 r. w tutejszej dyrekcji 86,43 osi, z czego 
62,04 osi stanowiły wagony ładowne, a 24,15 próżne. Administracja kolejowa 
podejmowały próby mające na celu wzdrożenie zsynchronizowanego zdawania 
ładunków oraz grupowo kierunkowego ładowania wagonów. Działania te obej-
mowały ponad 100 stacji i 200-300 przedsiębiorstw. Ich efektem było tworze-
nie pociągów wahadłowych  (np. w relacji Boguszów Gorce Zachód – teren 
DOKP Lublin z tłuczniem do budowy Centralnej Magistrali Kolejowej) i marsz-
trutyzacja26. 

W dyrekcji wrocławskiej pod koniec 1973 r. znajdowało się 266 wagonów 
pasażerskich 2- i 3-osiowych (22 – I klasy, 221 – II klasy, 23 – I i II klasy) oraz 
659 4-osiowych (odpowiednio 92, 551, 16). Aż 68,3% z nich stanowiły wagony 
młodsze niż 35 lat (choć odnotowano i tak lepszy wynik niż dwa lata wcześniej, 
kiedy było to 56,6%. Dostawy taboru były jednak opóźnione i nie równoważyły 
wykonywanych kasacji. Dość powiedzieć, że np. w 1970 r. dostarczono 38 wa-
gonów, skreślono 64, rok później odpowiednio 29 i 126, wreszcie w 1973 r. 
dostarczono już 106 wagonów, a skreślono 55 (niezrealizowano planu w tym 
aspekcie). Przeciętny ilostan czynnych wagonów wynosił z kolei 869 sztuk, 
a średni dobowy przebieg wynosił 324 km. Posiadane rezerwy były niewielkie 
(obejmowały również wagony specjalne) i powodowało to, że formowanie np. 
pociągów kolonijnych czy wzmacnianie składów dalekobieżnych odbywało się 
kosztem ruchu lokalnego. Większość najstarszych wagonów była również 2- 
i 3-osiowa, z ograniczonym dostępem do części zamiennych, w znacznym stop-
niu zużycia27. W codziennym funkcjonowaniu kolei ważne były także zmiany 
trakcji. Odnotowywano np. zastąpienie w MD Oleśnica parowozów serii Tr203 
lokomotywami serii SP42 (7 sztuk) czy w MD Legnica zamiast parowozów Ok1 
(4 sztuki). Widoczny tutaj był proces zastępowania w ruchu lokalnym, na li-
niach o niewielkich przewozach, trakcji parowej spalinową. Zachowana w źró-
dle bardzo obszerna, techniczno-kolejowa, analiza danych dotyczących rodza-
jów trakcji, prowadzi jednak jego autora do konkretnych wskazówek i ocen. 
Poddaje on bowiem krytyce rozdrobnienie lokomotywowni na terenie okręgu 
(15, w tym jedna pomocnicza – docelowo – 5, w tym jedna pomocnicza – jak 
wiadomo z kolejnych lat proces likwidacji nie miał miejsca) oraz opóźnienia 
w procesach przebudowy np. parowozowni na spalinowozownie. W 1973 r. na 
terenie okręgu miało miejsce 121 wypadków pociągowych i 158 manewrowych, 
przy czym w tej pierwszej grupie ponad połowa była wynikiem działań osób 
trzecich, ale aż 39 było pochodną wad technicznych nawierzchni, a kolejne 
20 wad technicznych wagonów. Podobnie jak w dyrekcji katowickiej proble-

26  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 41–53.
27  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 53–55.
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mem były wypadki z ludźmi, które przyniosły w 1973 r. śmierć aż 90 osób 
i rany 145 kolejnych. Część ofiar stanowiły osoby przechodzące prze tory 
w miejscach niedozwolonych oraz chodzące po torowiskach28.

Inwestycje

Prowadzone w okręgu wrocławskim inwestycje (w tym znaczne w mieszka-
nia zakładowe) były jednak opóźnione. Podobnie było np. przy wymianach roz-
jazdów, które na skutek niedostarczenia nowych były ograniczone czy remon-
tach wagonów osobowych, które objęły jedynie 82 sztuki. Co ciekawe 
wyremontowano aż 76 parowozów (więcej niż przewidywał plan). Być może 
było to wynikiem, znanych z innych źródeł, opóźnień w dostawach taboru spa-
linowego29. W 1973 r. udało się także zwiększyć dopuszczalne maksymalne 
prędkości techniczne między Lesznem Górnym a Żaganiem (z 50 do 100 km/h), 
Kuźnicami Świdnickimi a Mieroszowem (z 50 do 70 km/h) czy między Liber-
cem a Zittau (tranzyt przez Polskę, z 50 do 70 km/h). Relatywnie były to jednak 
niewielkie sukcesy. Rozpoczęto także prace przy odbudowie drugich torów mię-
dzy Wrocławiem i Głogowem oraz Oleśnicą Rataje a Grabownem Wielkim30.

W przypadku okręgu katowickiego inwestycje miały inny charakter. Widać 
to doskonale po objętości zachowanego źródła. W aktach wrocławskich znacz-
ną część opracowania stanowi analiza gospodarki taborowej (drobiazgowa, ale 
niewiele wnosząca do badań); tutaj natomiast podobne proporcje zajmują inwe-
stycje. Kapitalne remonty w okręgu obejmowały zarówno tak drobne działania 
jak zabudowa schowków bagażowych, remont drukarek biletowych różnych sys-
temów, jak i remonty wagonów (w przedsiębiorstwach zewnętrznych, np. w ZNTK 
w Nowym Sączu) oraz konkretnych odcinków linii kolejowych. Tych ostatnich 
prac na terenie okręgu było bardzo dużo i obejmowały one zarówno szlaki krót-
sze i (wydawać by się mogło, że mniej ważne) jak Zabrze Makoszowy – Rzędów-
ka (21,6 km), Chorzów Stary – Radzionków (16,6 km) czy Dąbrowa Górnicza – 
Katowice (32,3 km). Widać wyraźnie, że prace te były prowadzone przez okres 
całego roku. Wymiany miały również charakter unowocześnienia (np. między 
Gliwicami a Pyskowicami wymieniono tor klasyczny na bezstykowy co pozwo-
liło na zwiększenie dopuszczalnej prędkości ze 100 do 120 km/h), a część dzia-
łań realizowały jednostki wojskowe (Moszczenica – Cieszyn, Cieszyn – Grodziec). 
Wskazywano, że na terenie okręgu wykorzystywano maksymalne dopuszczalne 
obciążenia poszczególnych linii. Wymieniono np. 464 rozjazdy czy ponad 205 km 
28  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 55–90. Pominięto gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi. 
29  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego w Pozna-
niu (zespół nr 1285), Opracowanie ogólnych kierunków rozwoju przemysłu taboru kolejowego 
na okres perspektywiczny na tle porównań z innymi krajami [prognoza zapotrzebowania, wiel-
kość produkcji, postępu technicznego], passim; por. też niezrealizowanie dostaw elektrycznych 
zespołów trakcyjnych w dyrekcji katowickiej: AP Kat, KW PZPR Katowice, sygn. 301/IV/584, 
s. 40.
30  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 91–115.
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w ramach ciągłej wymiany szyn. Zwraca uwagę brak realizacji wymiany na-
wierzchni na tor bezstykowy na odcinku Zawiercie – Ząbkowice, na skutek 
ograniczeń wynikających z budowy CMK. Odnotować można również ograni-
czenia w wykonaniu remontów wagonów – zarówno te wyżej wskazane w No-
wym Sączu jak i w Opolu. Same inwestycje na terenie okręgu katowickiego 
miały o wiele szerszy charakter niż w sąsiednim okręgu wrocławskim – tutaj 
kontynuowano m.in. elektryfikację (Paczyna – Lubliniec – Herby, Rybnik – Żory 
– Chybie, Mysłowice – Oświęcim, Chorzów Batory – Tarnowskie Góry31), co 
miało wybitny charakter usprawnienia ruchu towarowego i wywozu węgla 
z Górnego Śląska. Mimo znaczenia katowickiego okręgu dyrekcyjnego dla cało-
ści sieci kolejowej w Polsce również tutaj występowały jednak opóźnienia czy 
trudności z dostarczeniem importowanych urządzeń telefonii nośnej oraz z wy-
konawcami zewnętrznymi. Skutkiem tego były opóźnienia w realizacji takich 
działań jak budowa hotelu robotniczego w Rybniku i budynku mieszkalnego 
w Niedobczycach czy też technikum kolejowego w Sosnowcu. Przebudowie ule-
gały również różne stacje, jak Łazy, Wodzisław Śląski, Niedobczyce, Pawłowice 
czy Łosień. Widać wyraźnie, że ówczesne działania niekierowane były na 
usprawnienie wywozu węgla, Rybnicki Okręg Węglowy (aby uniknąć, przy bar-
dzo silnym rozwoju wydobycia i produkcji, kierowania ruchu z tego kierunku 
w stronę centrum okręgu32) oraz powstającą Hutę „Katowice”. Do tych działań 
zaliczyć można także budowę drugich torów – nie jak w okręgu wrocławskim 
odbudowę wcześniej zdemontowanych, ale zupełnie nowych. W okręgu kato-
wickim były potrzeby przewozowe – jak np. między Żorami i Chybiem czy Ty-
chami i Tychami Miastem. Znakiem czasu były również nowe przystanki osobo-
we, o których próżno szukać informacji w sprawozdaniu dyrekcji wrocławskiej 
– takie jak przy Polmo w Bielsku-Białej (Fabryka Samochodów Osobowych) 
i Łaziska Kopanina. Trzeba przyznać, że działania te miały na celu wzrost lub 
usprawnienie przewozów – widać to zwłaszcza przy elektryfikacji odcinka Ka-
lety – Kluczbork, gdzie ich efektem miał być wzrost przelotności z 111/96 po-
ciągów na dobę do 131/111 (z Katowic w kierunku północno-zachodnim); po-
dobnie budowa trzeciego toru między Tychami a p.odg. Mąkołowiec 
spowodowała wzrost przelotności z 144/144 na 199/199 pociągów na dobę. 
Z kolei rozbudowa szlaku do Tych Miasta wiązała się z powrotem do między-
wojennej koncepcji połączenia tych okolic z Bieruniem, a tym razem była ona 
skorelowana z istnieniem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach. 
Podobnie elektryfikacja odcinka Mysłowice – Oświęcim miała związek z dąże-
niem do ujednolicenia trakcji w węźle katowickim. Działania inwestycyjne obej-
mowały także pozostałe branże służb kolejowych. Podkreślano, że działania 
inwestycyjne miały ścisły związek z potrzebami i rozwojem przemysłu na obsza-

31  Por też realizowana w latach siedemdziesiątych elektryfikacja odcinka Bielsko-Biała – Ży-
wiec. AP Kat, KW PZPR Katowice, sygn. 301/IV/584, s. 41. Zresztą plany inwestycyjne dyrekcji 
katowickiej na pierwszą połowę lat siedemdziesiątych były znacznie szersze: AP Kat, KW PZPR 
Katowice, sygn. 301/IV/591, s. 80–86; tylko część z nich została zrealizowana.
32  Por. charakterystyka stacji w węźle katowickim w latach siedemdziesiątych – P. Nadolski 
i in., Węzeł kolejowy Katowice..., s. 174–181.
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rze okręgu. Wskazywano dodatkowo, że ok. 30% sieci okręgu objętych jest 
szkodami górniczymi. Dodatkowym utrudnieniem było niewyodrębnienie ru-
chu towarowego od pasażerskiego na liniach okręgu, co przy skali obu powodo-
wało utrudnienia we wzajemnych relacjach33.

Zatrudnienie

W odniesieniu do spraw osobowych, warto jedynie (na użytek tego szkicu) 
wskazać, że w dyrekcji katowickiej zatrudnione były w 1973 r. 57 392 osoby. 
Administracja kolejowa jednoznacznie (przytaczając konkretne dane) wskazy-
wała jednak braki kadrowe, oceniane na 1819 osób, co skutkowało realizacją 
godzin nadliczbowych34. Sytuacja w dyrekcji wrocławskiej była identyczna, za-
trudniano natomiast 38 113 osób, zaś braki szacowano na 133735. Warto odno-
tować, że odnotowywano deficyt męskiej siły roboczej i zatrudnianie kobiet, co 
na 31 grudnia 1971 r. sięgało 8796 osób (22,7% etatu), a dwa lata później już 
9537 kobiet (25,2% etatu). Kobiety zatrudnione były głównie w służbie handlo-
wo-ruchowej (50,6% całości grupy), ruchu (27,8%, głównie służba konduktor-
ska), drogowej (31,9%), zaopatrzenia (58,2%), socjalno-bytowej (72,7%). Warto 
zatem wskazać, że zdecydowana większość zatrudnionych kobiet obejmowała 
służby o relatywnie niewielkiej skali trudności pracy. W styczniu 1973 r. w PKP 
miała miejsce tzw. regulacja płac. Formalnie wiązała się ona ze zmianą struktu-
ry wynagrodzenia (nadal, jak we wcześniejszych epokach, niezwykle zależnego 
od licznych zmiennych), czego efektem była sytuacja gdy w średniej płacy 
70,4% stanowiły płace podstawowe (uposażenie zasadnicze, dodatek służbowy 
i funkcyjny), 21,8% dopłaty (premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny po-
nadliczbowe) oraz 7,8% świadczenia branżowe (deputat węglowy i mundurowy 
lub wypłacone ekwiwalenty za nie). Średnia płaca miesięczna w okręgu wro-
cławskim wynosiła w 1973 r. 3034 zł, z czego (pomijając Inspektoraty Dozoru 
Technicznego i Sanitarny) najwyższa była wśród drużyn trakcyjnych (5234 zł), 
konduktorskich (3829 zł) oraz w dyrekcji (3502 zł), a najniższa w służbie socjal-
no-bytowej (2017 zł), zaopatrzenia (2373 zł) i handlowo-przewozowej (2441 zł). 
Być może miało to też związek z feminizacją tych służb, a więc i najprawdopo-
dobniej nadal niższą bazą wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. 

33  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 54–86. Odrębne miejsce zajmuje również gospodarka materiałowa oraz postęp tech-
niczny i wynalazczość pracownicza. Dalej, choć w innej niż w dyrekcji wrocławskiej kolejności, 
również o gospodarce materiałowej i zapasach (tamże, s. 116-121). Co ciekawe, również tu widać 
zainteresowanie autora opracowania – w dyrekcji wrocławskiej ten wątek zajmował o wiele wię-
cej miejsca.
34  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s. 93–115. Tam również obszernie o sprawach socjalno-bytowych kolejarzy okręgu.
35  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 115–151.
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Podsumowanie

W przypadku obu dyrekcji integralną część opracowań stanowią analizy 
kosztowe. Są one jednak obszerne i, choćby ze względu na funkcjonowanie 
w gospodarce centralnie sterowanej, są akurat najtrudniejszym źródłem do 
analizy36. O wiele ciekawsze są ogólne wnioski zawarte w tych opracowaniach. 
Autor katowickiej analizy wskazuje, że wzrosły przewozy na terenie okręgu 
w roku 1973 oraz że wzrosła wartość przewozów i innych usług, że postępowa-
ły procesy inwestycyjne. Jednocześnie wskazuje, że narastały trudności eksplo-
atacyjne, problemem były nierównomierne szczyty w ruchu pasażerskim oraz 
zamknięcia torowe wynikające z inwestycji i remontów37. Z kolei wśród wnio-
sków (o wiele bardziej skonkretyzowanych w przypadku dyrekcji wrocławskiej) 
można mówić m.in. o konieczności poprawy rotacji wagonów, wskazaniu ko-
nieczności urealniania turnusów (obiegów) taboru (uniknąć w ten sposób moż-
na byłoby opóźnień wynikających z oczekiwania na tabor) czy o dążeniu do 
rozwoju szkolnictwa zawodowego. Autor wrocławskiego opracowania podaje 
również szereg wniosków skierowanych do Ministerstwa Komunikacji, tj. ta-
kich o charakterze systemowym. Domagano się zwiększenia ilości wagonów 
dostępnych pod załadunek dla dyrekcji, m.in. na skutek zmian w rozliczeniach 
z dyrekcją katowicką. Wnioskowano także o udostępnienie podróżnym próż-
nych pociągów kolonijnych dla pozostałych podróżnych, likwidację wahadeł 
dzierżawionych skonteneryzowanych, umożliwienie przewozu wahadeł do in-
nych stacji niż stacja przeznaczenia (w przypadku jej przeciążenia i rozładunku 
w miejscu niewłaściwym), a także umownego (a nie zamawianego) podstawia-
nia samych składów wahadeł38.

Obie dyrekcje się różniły. W niektórych przypadkach widać pewną rywaliza-
cję o brakujące środki przewozowe. Dyrekcja katowicka była nastawiona na 
działalność inwestycyjną – i jest to bardzo dobrze widoczne w zachowanym 
i analizowanym źródle. Z kolei dyrekcja wrocławska jakby pozostawała w zasta-
nej sytuacji; co więcej, właśnie tutaj od lat sześćdziesiątych podejmowano dzia-
łania związane z zamykaniem linii lokalnych. Zwraca uwagę niskie znaczenie 
kolei na terenie okręgu wrocławskiego w ruchu towarowym – przy tak bardzo 
gęstej sieci liczba uruchamianych pociągów towarowych była jedynie o ok. 30 tys. 
(ok. 9%) niż pociągów pasażerskich. Już po doświadczeniach XIX w. zwiastowało 
to nieuchronne kłopoty z rentownością. Na Górnym Śląsku w tym samym czasie 
linie budowano, rozbudowywano, elektryfikowano; można, z pewną dozą prze-

36  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za rok 
1973, s. 122–138; AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław 
za rok 1973, s. 156–182.
37  AP Kat, Śląska DOKP, sygn. 2/64, Analiza działalności gospodarczej DOKP Katowice za 
rok 1973, s.139–140.
38  AP Wr, DDOKP, sygn. 14/199, Roczna analiza ekonomiczna DOKP Wrocław za rok 1973, 
s. 188-195.
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sady, nazwać ten okres czasem prosperity39. Na Dolnym Śląsku likwidowano40, 
zmniejszano prędkości techniczne oraz używano starych wagonów z parowoza-
mi. Na Górnym Śląsku, widać to w sposobie narracji sprawozdania, budowano 
nowoczesność – nie była to, jak sądzę, wyłącznie zależność od aktualnych cen-
tralnych władz partyjnych. Eksport węgla był zbyt ważny dla państwa w całej 
epoce. Na Dolnym Śląsku administrowano mieniem. I działo się tak na obsza-
rach najbogatszych w sieć kolejową. 
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well as the scope of the research do not allow for such end result. However, the present article is 
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Kto dużo pyta – dużo odpowiedzi dostaje1

 

Koegzystencja górnictwa 
i kolei w świetle prac 

prof. Antoniego Rosikonia
Profesor Antoni Rosikoń niemal całe swoje życie zawodowe poświęcił kolej-

nictwu i górnictwu. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała proble-
matyka usuwania szkód górniczych oraz zapobiegania im w budowlach inży-
nierskich, takich jak mosty, wiadukty itp. Przez kilkadziesiąt lat doradzał różnym 
gremiom jak postępować ze szkodami górniczymi. Zdawał sobie doskonale 
sprawę z tego, że roboty związane z usuwaniem szkód górniczych były bardzo 
kosztowne, dlatego całe życie postulował prowadzenie szeroko zakrojonych ba-
dań nad tą problematyką w odniesieniu do torów i dróg z uwzględnieniem per-
spektywicznych planów górnictwa, kolejnictwa i drogownictwa.

Pierwsze prace Rosikonia – rozwój pasji racjonalizatorskich i kolejowych

Antoni Rosikoń urodził się 10 czerwca 1907 r. w Grodkowie Siewierskim w ro-
dzinie kolejarskiej2. Uczył się w prywatnym gimnazjum Szudejki, a następnie 

1  A. Rosikoń, [Wpis do Księgi Pamiątkowej Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Ślą-
skiej Oddział Budownictwa w czasie uroczystości zorganizowanej z okazji 90-lecia Urodzin 
Profesora A. Rosikonia, 17 VI 1997], [w:] Anegdoty i wspomnienia, t. 1: Anegdoty, oprac. i red. 
S. Mercik, W. Sitko, Gliwice 2006, s. 89.
2  Ojciec Antoniego Rosikonia, Wojciech, był przejazdowym na bocznicy Grodziec – Ząbkowice. 
Zob. J. Kapsa, Awans młodego inżyniera, „Nowe Sygnały” 2001, nr 15, s. 17.
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w Gimnazjum Państwowym im. Romualda Traugutta w Częstochowie, gdzie 
też zdał maturę w 1925 r. Następnie podjął studia na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Warszawskiej, ukończył je w 1932 r., uzyskując stopień inży-
niera dróg i mostów i magistra nauk technicznych. Pracę dyplomową pt. Projekt 
odcinka drogi żelaznej Łódź – Sieradz i rozbudowy stacji rozrządowej Łazy 
przygotował pod kierunkiem wybitnego uczonego i specjalisty w dziedzinie ko-
lejnictwa prof. Antoniego Wasiutyńskiego3.

Już podczas studiów Rosikoń przejawiał dużą pasję racjonalizatorską. Jej 
rezultatem był zaprojektowany przez niego specjalny rozbieralny płóz hamulco-
wy, który z powodzeniem wykorzystano na stacji rozrządowej Łazy. Szczegóły 
techniczne tego wynalazku zostały opublikowane w artykule Klin do podtrzy-
mywania wagonów kolejowych stojących na spadku w specjalistycznym mie-
sięczniku „Inżynier Kolejowy” w 1931 r. Każda grupa wagonów usytuowana na 
spadku musiała być zabezpieczona klinem podłożonym pod pierwsze koło od 
strony spadku. Jeśli taką grupę wagonów z podłożonymi klinami trzeba było 
przesunąć dalej w kierunku spadku, należało klin usunąć, aby uniknąć wyko-
lejenia. Można to było zrobić ręcznie z wykorzystanie żelaznego drąga, jednak 
przy większej liczbie wagonów klin można było usunąć tylko za pomocą paro-
wozu, który podjeżdżał od strony spadku i spychał z klina wagony. Na stacjach 
rozrządowych położonych na spadku ciągłym wyjmowanie klina spod wagonów 
narażonych na siłę ciążenia wiązało się więc z koniecznością utrzymywania ta-
kiego parowozu. Realne było też niebezpieczeństwo najechania wagonów na 
„uciekający” parowóz. Rozwiązanie konstrukcyjne zaproponowane przez Rosi-
konia umożliwiało wyjmowanie klina bez konieczności korzystania z parowo-
zu, co zmniejszało koszty i zwiększało bezpieczeństwo ruchu4.

30 listopada 1932 r. wynalazek Rosikonia został opatentowany (nr patentu: 
17652) jako hamulec sankowy mający za zadanie podtrzymywanie całych grup 
wagonów oczekujących na torach rozrządowych na przejazd na tory wyjazdowe. 
Hamulec można było usunąć spod wagonu bez użycia parowozu, co było nie-
możliwe z wykorzystaniem używanych dotąd hamulców torowych5.

Jeszcze podczas studiów Rosikoń podjął pracę w warszawskiej firmie Wol-
ski, Waśniewski Inżynierowie najpierw przy budowie kolei wąskotorowej 
Klemensów – Wysokie, a następnie linii średnicowej w Warszawie. Po ukończe-
niu studiów rozpoczął staż w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) 
w Katowicach w wydziale drogowym w dziale nawierzchni jako referent. Po 
złożeniu egzaminu referendarskiego w 1932 r. został kontrolerem drogowym 
w Tarnowskich Górach i rozpoczął działalność, jak sam wspominał po latach, 

3  K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń. Inżynierskie pasje (1907–2011), Gliwice 2011, s. 7–10. 
4  A. Rosikoń, Klin do podtrzymywania wagonów kolejowych stojących na spadku, „Inżynier 
Kolejowy” 1931, nr 1, s. 18–20. 
5  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Opis patentowy nr 17652, Kl. 20 h 5, Warszawa, 
10 marca 1933 r. Zob. też Wykaz patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rz.P. w roku 
1932, Warszawa 1933, s. 39.



Koegzystencja górnictwa i kolei... 371

która miała charakter pracy naukowo-badawczej w skali technicznej. Tam też 
spotkał się z problematyką eksploatacji górniczej w filarach ochronnych kolei6. 

Trzeba podkreślić, że Tarnowskie Góry były ważną częścią magistrali węglo-
wej Śłąsk – Porty (Gdańsk, Gdynia). Rosikoń napotkał tutaj poważny problem. 
Jako odpowiedzialny za jakość torów zaobserwował, że część trasy osiadała na 
skutek szkód górniczych i powstała spora górnicza niecka obniżeniowa. W tym 
czasie, tj. w latach trzydziestych XX w., problematyka odkształceń terenu po-
wstałych na skutek eksploatacji górniczej była jeszcze bardzo słabo zbadana. 
Zasadniczo pod liniami kolejowymi węgla nie eksploatowano. Eksperymental-
nie zgodzono się na taką eksploatację pod szlakiem Chorzów – Brzeziny, który 
miał omijać niemiecki Bytom. W 1935 r. Rosikoń zastosował w obrębie niecki 
nowatorskie rozwiązanie – poszerzono nasyp, podniesiono tory kolejowe oraz 
przebudowano i podniesiono wiadukt. Prace kierowane osobiście przez inży-
niera wykonano zaledwie w 90 dni. Użyta przez Rosikonia technologia rektyfi-
kacji była na owe czasy absolutnie nowatorska. Nie dziwi więc, że DOKP Kato-
wice, wysłała specjalną komisję, aby przyglądnęła się co ten Rosikoń tam wyrabia 
– i to samowolnie!!!. Na miejscu nie stwierdzono jednakże niczego, co zagrażało-
by bezpieczeństwu ruchu7.

Swoje doświadczenia z pracy Rosikoń zawarł m.in. w artykule pt. Badanie 
stanu torów i jakości wykonanej naprawy zamieszczonym ponownie w „Inży-
nierze Kolejowym” w 1935 r. Rosikoń skonstruował (i w dużej części sam wy-
konał) przyrząd do wykrywania nieprawidłowości w torze (tzw. dołków i wybo-
czeń), powstających w związku z ruchem pociągów, a których usuwanie było 
codziennym zadaniem służby drogowej (tzw. naprawa bieżąca). Rosikoń pod-
kreślał, że istotne było wyposażenie tej służby w przyrządy, które w miarę do-
kładnie pokazywałyby na wykresach obraz stanu torów z miejscami wymagają-
cymi naprawy. Podczas prowadzenia prac eksperymentalnych mających 
zabezpieczać tory przed tzw. wychlapkami (efekt słabych miejsc w podtorzu) 
Rosikoń zbudował aparat do ciągłej niwelacji podłużnej toru, który pozwalał 
szybko ocenić efekty prac. Jednocześnie podkreślił, że uważał swój pomysł za 
rozwiązanie tymczasowe, mające być punktem wyjścia dla dalszych doświad-
czeń8. Pracę Rosikonia zaprezentowano podczas wystawy jubileuszowej z oka-
zji 100-lecia kolei niemieckich w Norymberdze, co spotkało się z szerokim od-
zewem i uznaniem dla polskiej myśli technicznej, tym bardziej że Rosikoń 
zwrócił uwagę na błąd konstrukcyjny niemieckiego prototypowego aparatu po-
miarowego (brak resorów w trójosiowym wózku)9.
6  A. Rosikoń. 20 lat specjalności „drogi żelazne” na Politechnice Śląskiej 1985–1965, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej” 1985, seria: Budownictwo, z. 63, nr kol. 858, s. 8; K. Kłosek, 
Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 10, 14.
7  Tamże, s. 16, 20; J. Kapsa, Awans młodego..., s. 17. Szerzej zob. A Rosikoń, Budownictwo 
komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi, Warszawa 1979, s. 236–239; tegoż, 
Istota szkód górniczych i ochrony kolei, „Problemy Kolejnictwa” 1969, z. 48, s. 55–58. 
8  A. Rosikoń, Badanie stanu toru i jaskości wykonanej naprawy, „Inżynier Kolejowy” 1935, 
nr 12, s. 355–359.
9  K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 16–17. Szerzej o samej wystawie zob. np. S.W., 
Stulecie kolejnictwa niemieckiego, „Inżynier Kolejowy” 1935, nr 12, s. 362–363; tenże, Wystawa 
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W 1939 r. Rosikoń został naczelnikiem Oddziału Drogowego w Cieszynie 
Zachodnim, co w związku ze zbliżającą się wojną było zadaniem niełatwym. 
1 września 1939 r. wraz z załogą ewakuował się pociągiem w kierunku Krako-
wa. W czasie wojny pracował przy budowie kopalń rudy w Żarkach, a zarządza-
jący nimi Niemcy szybko zorientowali się odnośnie do wysokich kwalifikacji 
polskiego inżyniera. Szczególnie z dużym uznaniem spotkało się zastosowanie 
przez Rosikonia nowatorskiej metody produkcji wysokowytrzymałego betonu. 
Do jego wyprodukowania wykorzystał polskie publikacje naukowe z okresu 
przedwojennego10.

Działalność  naukowa  i terenowa Antoniego Rosikonia  po  II wojnie 
światowej (na wybranych przykładach) 

Po zakończeniu wojny Rosikoń został zastępcą naczelnika wydziału drogo-
wego w DOKP Katowice. Jego główne zadanie skoncentrowane było na spraw-
dzaniu i odbudowie zniszczonych torów i sygnalizacji. Decydował o możliwości 
przejazdu pociągu daną trasą. Warto nadmienić, że Rosikoń pilotował pierwszy 
pociąg z 52 wagonami węgla z kopalń „Milowice”, „Czeladź” i „Saturn”, który 
odjechał 7 lutego 1945 r. w kierunku Warszawy ze stacji Sosnowiec Pogoń. 
Rosikoń jechał także na tendrze parowozu w pierwszym pociągu osobowym 
z Katowic do Warszawy, który wyruszył 24 lutego 1945 r. i po 10 godzinach 
dotarł do celu11.

Drugim polem działalności Rosikonia w pierwszym okresie powojennym 
było wbudowywanie torów zwykłych (o prześwicie 1435 mmm) w tory szerokie 
(o prześwicie 1524 mm). Tych ostatnich używali do transportu wojska i pol-
skiego mienia Rosjanie na głównej magistrali oraz na bocznicach prowadzących 
do hut, kopalń i innych zakładów przemysłowych12.

Rosikoń to ważna postać w tworzącej się koegzystencji górnictwa i kolei 
w Polsce i miał znaczny wpływ na rozwój nauki o zabezpieczeniu budowli przed 
szkodliwymi wpływami eksploatacji górniczej. Inżynier był członkiem Komisji 
Budowlanej Komitetu dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk (wcześniej Podkomisji Budowlanej w Ko-
misji Mechaniki Górotworu), której przewodniczył prof. dr inż. Franciszek Wa-
silkowski. Skład komisji uzupełniali: Zbigniew Budzianowski, Wilhelm Król, 
Witold Świadrowski, Władysław Wachniewski i Konstanty Wolniewicz. W jej 
ramach uczestniczył m.in. w pracach badawczych, których rezultatem było kom-
pleksowe przygotowanie zagadnienia pt. Wyznaczanie parametrów gruntowych 

Jubileuszowa kolei niemieckich w Norymberdze, „Inżynier Kolejowy” 1935, nr 12, s. 363–365.
10  J. Kapsa, Dodatkowa szyna, „Nowe Sygnały” 2001, nr 16, s. 17.
11  C. Mikuła, Pierwsze pociągi do Warszawy, „Stolica” 1980, nr 18, s. 16; K. Kłosek, Prof. dr An-
toni Rosikoń..., s. 21. 
12  J. Kapsa, Dodatkowa szyna..., s. 17; K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 22.
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przy długotrwałych ruchach górniczego terenu. Rosikoń przygotowywał cyklicz-
ne sprawozdania z postępujących prac13. 

Komisja w tym samym składzie przygotowała również szczegółowe objaśnie-
nia do Instrukcji Tymczasowej nr 6 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 19 lipca 1951 r. w sprawie wymagań technicznych, jakie powinny być 
stosowane przy wznoszeniu budowli murowanych – nieszkieletowych na tere-
nach eksploatacji górniczej14. Instrukcja podawała główne sposoby częściowego 
zabezpieczenia murowanych budynków niehalowych wznoszonych na terenach 
górniczych. Miała przede wszystkim na celu ujednolicenie zasad projektowa-
nia, praktyka jednak zawsze pokazywała, że jej przepisy zwięźle ujęte były nie-
wystarczające lub też rozumiane błędnie. Jako przyczynę wydania tych dodat-
kowych objaśnień podano również brak odpowiedniego programu nauczania 
w szkołach technicznych oraz brak fachowej literatury mogącej służyć pomocą 
projektantom. Dlatego uznano za konieczne wydanie objaśnień w celu wyja-
śnienia poszczególnych przepisów instrukcji, uwzględniających najnowsze 
osiągnięcia dotyczące metod zabezpieczenia nowych budynków. Opracowanie 
podawało także konkretne dane liczbowe wraz ze szkicami, które miały służyć 
pomocą projektantom przy opracowywaniu dokumentacji. Autorzy zastrzegali 
jednak, że objaśnienia nie mogły być traktowane jako podręcznik projektowa-
nia budynków na terenach objętych eksploatacją górniczą. Poza tym Instrukcja 
nr 6 w ogóle nie omawiała tak istotnych kwestii jak konstrukcja dachów, scho-
dów ani także kwestii związanych z kosztami zabezpieczenia budynków. Dlate-
go one znalazły się w objaśnieniach przygotowanych przez zespół uczonych, 
w czym uczestniczył też Rosikoń15.

Uzupełnieniem powyższych objaśnień było przygotowanie przez tę samą ko-
misję pod przewodnictwem prof. Wasilkowskiego opracowania Projekt tymcza-
sowych wytycznych do zabezpieczenia istniejących budynków murowanych 
nieszkieletowych na terenach eksploatacji górniczej. Odnosił się on do budyn-
ków mieszkalnych, biurowych, usługowych i użyteczności publicznej, których 

13  Zob. F. Wasilkowski i in., Wyznaczanie parametrów gruntowych przy długotrwałych ruchach 
górniczego terenu, „Biuletyn nr 27 Komitetu dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go przy Prezydium PAN, Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na terenach górni-
czych”, cz. IV, red. F. Wasilkowski, Warszawa 1959, s. 33–55; „Biuletyn nr 35 Komitetu dla 
spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy Prezydium PAN, Zabezpieczenie techniczne 
inwestycji budowlanych na terenach górniczych”, cz. V, red. F. Wasilkowski, Warszawa 1960, 
s. 37–76; „Biuletyn nr 45 Komitetu dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy Pre-
zydium PAN, Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na terenach górniczych”, cz. VI, 
red. F. Wasilkowski, Warszawa 1961, s. 75–84.
14  Instrukcja Tymczasowa nr 6 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 19 lipca 1951 r. 
w sprawie wymagań technicznych, jakie powinny być stosowane przy wznoszeniu budowli mu-
rowanych – nieszkieletowych na terenach eksploatacji górniczej, wydana w wykonaniu pkt. XXII 
Uchwały Prezydium Rządu z grudnia 1950 r. (L.dz. CZ/TT/4237/51), „Dziennik Urzędowy Mi-
nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli” 1951, nr 8, poz. 81.
15  F. Wasilkowski i in., Objaśnienia do instrukcji tymczasowej nr 6 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 19 VII 1951 r., „Biuletyn nr 4 Komitetu dla spraw Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego przy Prezydium PAN, Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na tere-
nach górniczych”, red. W. Budryk, Warszawa 1956, s. 25–65.
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zabezpieczenie polegało na zastosowaniu dodatkowych elementów konstruk-
cyjnych lub wprowadzeniu zmian mających zwiększyć ich odporność na skutki 
eksploatacji górniczej16. Następnie wydano również Ogólne wytyczne do projek-
towania budynków wielkoblokowych na terenach eksploatacji górniczej. Budow-
nictwo wielkoblokowe stawiało wówczas w Polsce pierwsze kroki, dlatego, przy-
gotowując wytyczne, zdawano sobie sprawę z tego, że ostateczna ich forma dla 
tego rodzaju budownictwa uprzemysłowionego jest jeszcze dosyć odległa17.

Inna grupa zagadnień opracowanych przez siedmioosobową komisję pod 
przewodnictwem Wasilkowskiego odnosiła się do zabezpieczenia hal przemy-
słowych, zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych na obszarach gór-
niczych. Zaprezentowano warunki pracy i zasady projektowania powstających 
hal z jednej strony, z drugiej natomiast ukazano najważniejsze elementy ochro-
ny zbudowanych tradycyjnymi sposobami hal przemysłowych przed skutkami 
szkód górniczych18. Komisja wydała też wytyczne odnoszące się do projektowa-
nia i budowy mostów i wiaduktów małej rozpiętości, które zawierały podstawo-
we szczegóły konstrukcyjne wynikające z ruchów terenu poziomych i pionowych 
wywołanych pracami górniczymi. Zastrzegano, że wytyczne nie obejmowały me-
tod obliczenia sił wewnętrznych wynikających z ruchów terenu, gdyż były one 
powszechnie znane i już wcześniej opracowane19.

Rosikoń pracował także w specjalnej Komisji ds. Ochrony Powierzchni przed 
Szkodami Górniczymi przy Wyższym Urzędzie Górniczym, powołanej w 1965 r. 
przez Prezesa Rady Ministrów. Brał udział w pracach zespołów eksperckich 
opiniujących wielkie projekty inwestycyjne. Był członkiem Zespołu Ekspertów 
Opiniodawczo-Koordynacyjnego Rady Techniczno-Ekonomicznej Centralnego 
Biura Studiów i Budownictwa Kolejowego. Minister Komunikacji włączył go do 
tego gremium na czas projektowania Centralnej Magistrali Kolejowej Śląsk – 
Warszawa z przedłużeniem do portów. Należał do zespołu opracowującego i ko-
ordynującego kierunek rozwoju wszystkich rodzajów transportu w makroregio-
nie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb regionu śląskiego20. 

Spośród wielu prac Rosikonia trzeba wyróżnić te najbardziej spektakularne, 
dzięki którym zyskał w środowisku opinię jednego z najwybitniejszych specjali-

16  F. Wasilkowski i in., Projekt tymczasowych wytycznych do zabezpieczenia istniejących budyn-
ków murowanych nieszkieletowych na terenach eksploatacji górniczej, Biuletyn nr 4..., s. 66–82.
17  F. Wasilkowski i in., Ogólne wytyczne do projektowania budynków wielkoblokowych na te-
renach eksploatacji górniczej, „Biuletyn nr 7 Komitetu dla spraw Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego przy Prezydium PAN, Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na terenach 
górniczych”, cz. 2, red. F. Wasilkowski, Warszawa 1957, s. 1–16.
18  F. Wasilkowski i in., Wytyczne zabezpieczenia przed szkodami górniczymi prefabrykowa-
nych hal przemysłowych, „Biuletyn nr 7”..., s. 18–44; F. Wasilkowski i in., Wytyczne zabez-
pieczenia istniejących hal nowowznoszonych sposobami tradycyjnymi na terenach podlegających 
wpływom odbudowy górniczej, Biuletyn nr 7”..., s. 45–62; F. Wasilkowski i in., Wytyczne za-
bezpieczenia istniejących hal przemysłowych wykonanych sposobami tradycyjnymi na wpływy 
eksploatacji górniczej, „Biuletyn nr 7”..., s. 63–78.
19  F. Wasilkowski i in., Wytyczne dla projektowania i budowy na terenach górniczych nowych 
mostów i wiaduktów kolejowych i drogowych jednoprzęsłowych małej rozpiętości, „Biuletyn 
nr 7”..., s. 79–96.
20  A. Rosikoń. 20 lat specjalności..., s. 12.
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stów w dziedzinie mechaniki gruntów, której zgłębianie stało się jedną z naj-
większych pasji Rosikonia. Tym bardziej zasługuje to na uznanie, gdyż była to 
dziedzina, której nie poznał podczas swoich studiów, tylko na własną rękę roz-
począł zakrojone na dużą skalę samokształcenie.

Ciekawym doświadczeniem z dziedziny mechaniki gruntów były prace pro-
wadzone przez Rosikonia w ramach elektryfikacji linii Warszawa – Piotrków – 
Katowice w 1956 r. Wystąpiły tam trudności z przebudową małej stacji Łazy. 
Chciano nawet przesuwać o rok termin ukończenia elektryfikacji całej linii. 
Wówczas Rosikoń zaproponował doprowadzenie elektryfikacji z Częstochowy 
do Łaz (stacja rozrządowa), co umożliwiłoby elektryfikację ruchu towarowego 
– było to ekonomicznie bardziej opłacalne; brakowało lokomotyw parowych, 
a był nadmiar lokomotyw elektrycznych. Rosikoń osobiście kierował przebudo-
wą stacji, którą wykonywano w trudnych warunkach geologicznych i atmosfe-
rycznych, niejednokrotnie przy temperaturze spadającej poniżej - 30oC. Potęgo-
wało to jeszcze ryzyko wdrażania nowinek technologicznych, prace jednak 
udało się ukończyć w terminie i nie trzeba było zmieniać rozkładu jazdy pocią-
gów na rok 1956/1957, czego wcześniej się obawiano. Szczegóły tego niezwykle 
trudnego przedsięwzięcia Rosikoń zrelacjonował po latach w czasopiśmie „Drogi 
Kolejowe”21.

Prawdziwym poligonem doświadczalnym dla symulacji i pomiaru odkształ-
ceń budynku poddanego zginaniu lub skręcaniu w warunkach deformacji tere-
nu górniczego, jak po latach podkreślił sam Rosikoń, stało się rozwiązanie za-
proponowane przez niego w Strzemieszycach Południowych. Zamiast usunąć 
starą nastawnię i postawić nową, czego wymagała konieczność budowy nowych 
peronów, Rosikoń w 1958 r. doprowadził do przesunięcia tamtejszego budynku 
nastawni kolejowej o 6 m w ciągu 5 godz., razem z dyżurnym ruchu i nastawni-
czym. Nie było żadnych przerw w ruchu, pociągi kursowały zgodnie z rozkła-
dem. Rosikoń przygotował też całą dokumentację tego pionierskiego na skalę 
polską przedsięwzięcia, ponieważ odmówiły jej sporządzenia wszystkie biura 
kolejowe, do których się zwrócił. Odpowiednią konstrukcję stalową niezbędną 
do realizacji zadania przygotowało Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 8 
z Wrocławia. Dzięki udanemu doświadczeniu można było zelektryfikować linię 
kolejową Ząbkowice – Szczakowa pół roku wcześniej niż zakładano oraz uzy-
skano duże oszczędności. Jednak podstawowym powodem podjęcia przez Rosi-
konia przesunięcia nastawni były jego poszukiwania naukowe motywowane 
pozyskaniem doświadczenia w zabezpieczaniu budowli narażonej na wpływy 
eksploatacji górniczej22. 

21  Wywiady. Z profesorem Antonim Rosikoniem, „Drogi Kolejowe” 1987, nr 12, s. 269–270. 
Zob. też A. Rosikoń, O zabezpieczaniu mostów na przykładach trudniejszych przypadków, 
„Ochrona Terenów Górniczych” 1982, nr 62, s. 14. 
22  J. Kapsa, Laboratorium Rosikonia, „Nowe Sygnały” 2001, nr 17–18, s. 23; K. Kłosek, Prof. 
dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 28–30; (ac), Brawo kolejarze! W ciągu 5 godzin dom „przeszedł” 6 me-
trów, „Trybuna Robotnicza” 1958, nr 148, s. 1. Szerzej o wynikach doświadczenia zob. A. Rosi-
koń, Budownictwo komunikacyjne..., s. 256–257. 
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Rosikoń na bieżąco śledził nowinki techniczne odnoszące się do realizowa-
nych przez niego prac. Sam również włączał się do poszukiwań nowych rozwią-
zań naukowych, w co inwestował nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale 
także własne środki materialne. Rosikoń był przekonany, iż aby teoretycznie 
opracować poprawną współpracę podłoża górniczego z nawierzchnią toru czy 
budowlą, należało najpierw zbadać eksperymentalnie fizykę zjawiska. Stworzył 
właściwie od podstaw własne geotechniczne laboratorium doświadczalne, 
w którym konstruował urządzenia do badania odkształceń podłoża. Zbudował 
prototypowy aparat wielkowymiarowy do badania wpływu odkształceń pozio-
mych podłoża (rozciąganie, ściskanie) na rozkład naprężeń kontaktowych pod 
ławą fundamentu. Był to aparat, który modelował ruchy terenu wywoływane 
pracami górniczymi. Swoim kształtem przypominał żelazną skrzynię i tak po-
tocznie o nim mówiono. Skrzynia mogła być podłużnie rozsuwana i zsuwana, 
a otaczały ją miejsca pomiaru sił i przemieszczeń kilkudziesięciu punktów. 
W skrzyni znajdował się ubity piasek, na którym położono model ławy funda-
mentowej. Ściany i dno skrzyni były rozsuwane, co imitowało ruchy terenu gór-
niczego. Wyniki badań Rosikoń zamieszczał w tabelach i na wykresach, wycią-
gał wnioski i dokonywał analizy. W latach 1956–1963 Rosikoń przeprowadził 
we własnym laboratorium wiele cennych doświadczeń, z których wyników ko-
rzystali też inni uczeni23.

Rezultatem przeprowadzonych przez Rosikonia badań była jego praca dok-
torska Wpływ poziomych odkształceń podłoża na rozkład naprężeń normalnych 
i stycznych na podstawie sztywnej ławy fundamentowej leżącej na podłożu syp-
kim24, napisana pod kierunkiem prof. Franciszka Wasilkowskiego. 24 listopada 
1964 r. Rada Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki 
Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach nadała Rosikoniowi stopień 
doktora nauk technicznych. Podjętą w doktoracie problematykę Rosikoń zapre-
zentował potem w skróconej wersji w prestiżowym czasopiśmie „Archiwum In-
żynierii Lądowej”. Wyjaśniał w nim, że eksploatacja górnicza pociąga za sobą 
ruchy zalegającego w nadkładzie górotworu. Wybrana dowolna część wierzch-
niej warstwy ulega przemieszczeniu i odkształceniom. Wzniesiona przed pod-
jęciem eksploatacji górniczej budowla oddziaływała czynnie najpierw na dosto-
sowujące się nieruchome podłoże. Po jakimś czasie od zakończenia budowy 
następował stan równowagi. Gdy jednak podłoże stawało się ruchome, czynnie 
oddziaływało na budowlę, która z kolei biernie się dostosowywała. Między tą 
ostatnią a ruchomym podłożem (a także w samym podłożu) panował zmienny 
stan naprężenia i odkształceń. Rosikoń badał właśnie ten stan rzeczy, gdy ruch 
podłoża wynikał z eksploatacji górniczej. Rozpełzanie i spełzanie piasku mie-
rzył w skonstruowanym przez siebie aparacie. Sprawdzał wpływ odkształcenia 

23  A. Rosikoń, Istota szkód górniczych..., s. 36–41; L. Rudziński, „Skrzynia” Rosikonia, „Nowe 
Sygnały” 1997, nr 49, s. 18; K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń…, s. 30.
24  A. Rosikoń, Wpływ poziomych odkształceń podłoża na rozkład naprężeń normalnych i stycz-
nych na podstawie sztywnej ławy fundamentowej leżącej na podłożu sypkim, t. 1–2, Katowice 
1964, mps.
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na model ułożonej na piasku ławy fundamentowej oraz parcie boczne podłoża 
ruchomego na ściany pionowe prostopadłe i równoległe do kierunku rozpełza-
nia lub spełzania. Rosikoń w swej pracy przedstawił badania kształtu wykresu 
naprężeń normalnych pod fundamentem na ruchomym podłożu. Stwierdził, że 
naprężenia te malały przy końcu ławy, rosły w jej środku, zarówno przy rozpeł-
zaniu, jak i spełzaniu. Rosikoń przedstawił również program dalszych doświad-
czeń odnoszących się do badanego zjawiska25.

Aparat skonstruowany przez Rosikonia stał się niezwykle przydatny do 
pierwszych opracowań naukowych traktujących o zabezpieczeniu budowli 
przed wpływami eksploatacji górniczej26. Badania Rosikonia spotkały się 
z uznaniem środowiska naukowego. W monografi naukowej pt. Zarys reologii 
gruntów, cz. 2: Nośność i stateczność gruntów przygotowanej przez prof. Igora 
Kisiela, dr. inż. Stanisława Dmitruka i dr. Bertolda Lysika, przeznaczonej dla 
inżynierów budowlanych, praktyków i pracowników naukowych zajmujących 
się mechaniką gruntów, Rosikoń został ukazany jako pionier badań nad zjawi-
skami rozpełzania na modelach dla ustalenia jego zasięgu i wartości sił wystę-
pujących w fundamentach budowli27. Trzeba też nadmienić, że doświadczenia 
prowadzone przez Rosikonia spotkały się też z negatywną oceną części środo-
wiska naukowego. Zarzucano mu, że piasek użyty w eksperymentach nie może 
zastąpić górotworu kształtowanego w ciągu wieków przez przyrodę. Rosikoń 
nie rezygnował ze swoich prac i koncepcji opracowanych na podstawie wyni-
ków badań symulacyjnych w aparacie. Niejednokrotnie znajdowały one po-
twierdzenie w praktyce, która była prawdziwym żywiołem niezwykle dokładne-
go i skrupulatnego inżyniera praktyka28.

Potem Rosikoń zbudował jeszcze dwa kolejne aparaty wielkowymiarowe 
(w 1969 r. i w 1971 r.), każdy coraz większy i bardziej udoskonalony technicz-
nie29. Wszystkie trzy aparaty wraz z całym laboratorium Rosikoń przekazał 
w 1983 r. Politechnice Śląskiej jako dar dla Nauki. Fabryka Urządzeń Mecha-
nicznych (FUM) Poręba wyceniła wartość tej darowizny na 1,4 mln zł (tyle 

25  Tenże, Badania modelowe odkształceń i naprężeń w podłożu ławy rozciąganym lub ściska-
nym poziomo, „Archiwum Inżynierii Lądowej” 1970, t. XVI, z. 2, s. 343–361. Zob. też A. Rosikoń, 
O wpływie podłoża ruchomego na budynki w świetle wykonanych badań modelowych i w natu-
rze, „Ochrona Terenów Górniczych” 1970, nr 12, s. 23–36. Zob. też T. Pytlarz, Proponowane 
zmiany obliczania sił rozciągających w fundamentach budowli, „Ochrona Terenów Górniczych” 
1975, nr 32, s. 41.
26  Zob. np. F. Wasilkowski, Zabezpieczenie budowli przed pełzaniem gruntu na terenach gór-
niczych, „Inżynieria i Budownictwo” 1954, nr 3, s. 77 n.; tenże, Pełne zabezpieczenie budowli 
przed szkodami górniczymi. Cz. IV, „Inżynieria i Budownictwo” 1955, nr 2, s. 53 n.; tenże, Wpływ 
rozpełzania podłoża na fundamenty budowli posadowionych na terenach górniczych. Cz. I. Pod-
stawy teoretyczne i doświadczalne, „Inżynieria i Budownictwo” 1966, nr 7, s. 265 n.; A. Rosikoń, 
Istota szkód górniczych..., s. 7–80.
27  I. Kisiel, S. Dmitruk, B. Lysik, Zarys reologii gruntów, cz. 2: Nośność i stateczność gruntów, 
Warszawa 1969, s. 253–254.
28  L. Rudziński, „Skrzynia” Rosikonia..., s. 19.
29  Zob. A. Rosikoń, Naprężenia w podstawie sztywnego fundamentu na podłożu górniczym, 
„Ochrona Terenów Górniczych” 1978, nr 43, s. 15 i n.
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w 2000 r. kosztowałoby wykonanie tych aparatów przez daną firmę na zlecenie 
uczelni)30.

W 1961 r. Rosikoń został Dyrektorem Biura Projektów Kolejowych w Kato-
wicach. Nawiązał bliską współpracę z prof. Janem Podoskim, z którym przygo-
tował teoretyczny model komunikacji kolejowej i drogowej w tworzonym Ryb-
nickim Okręgu Węglowym, będącym jedną z najważniejszych inwestycji 
państwowych. Jak mówił Rosikoń: Unikałem pomysłów księżycowych. Więk-
szość rozwiązań oparłem na istniejących szlakach kolejowych. Kluczową rolę 
miała odgrywać stacja w Niedobczycach31. 

Stacje Niedobczyce (obecnie Rybnik Towarowy) i Pawłowice, leżące na tzw. 
wielkiej obwodowej południowej (Zajfryda), były stacjami zdawczo-odbiorczy-
mi i stanowiły trzon obsługi kopalń. Stację Niedobczyce budowano w ścisłym 
powiązaniu z działalnością górniczą. Podczas budowy stacji rozrządowej Nie-
dobczyce Rosikoń swoim zwyczajem, podobnie jak np. wcześniej w Łazach, zor-
ganizował wielki naukowy poligon doświadczalny, na którym badał grunty pod 
projektowane obiekty, wykorzystując do tego własny sprzęt, bez zlecania kosz-
townych prac przedsiębiorstwom wiertniczo-geologicznym32.

W Niedobczycach doszło po raz pierwszy do sytuacji, że nie tylko wybudowa-
no na terenie bagiennym duży nasyp o objętości 1,5 mln m3, ale także wydobyto 
spod stacji znaczne zasoby węgla. Jako materiał do budowy nasypu na terenie 
górniczym wykorzystano skałę płonną w stanie sypkim, jednak o dużej spójno-
ści, którą dostarczano bezpośrednio z zakładu przeróbczego KWK „Chwałowice”. 
Z powodzeniem zastąpiła ona piasek33.

Rosikoń znany był ze skrupulatności i dokładności w prowadzonych pra-
cach. Nie zawsze jednak chroniło go to od niepowodzeń podejmowanych przed-
sięwzięć. Tak było też w Niedobczycach, gdzie budowano most na terenie, pod 
którym prowadzono eksploatację górniczą przed budową mostu oraz po jej za-
kończeniu. Rosikoń wydał decyzję posadowienia nie według zatwierdzonego 
planu (wiadukt 1D na palach), lecz bezpośrednio na gruncie (fundowanie pła-
skie obiektu). Odrzucił fundowanie na palach ze względu na zbyt długie pale, 
a zagęszczanie podłoża byłoby zbyt kosztowne i czasochłonne. Zbudowany bar-
dzo szybko przyczółek przechylił się, a Rosikoń musiał się długo tłumaczyć 
z niedopełnienia warunków budowy. Podkreślał, że miał do czynienia z podło-
żem bardzo ściśliwym, który tworzyły zwały gliny, iłów, piasków, żwirów i odpa-
dów węgla ułożonych bardzo nieregularnie, co uniemożliwiało zaprojektowanie 
wiaduktu zgodnie z normatywami projektowania i obliczania fundamentów. 
30  Tenże, O obrotach podpór i przęseł mostu na przykładzie wiaduktu dla drogi Katowice Gi-
szowiec – Mysłowice nad dwutorową linią kolejową jako Rozdział 5 (zamierzonej) publikacji 
w siedmiu rozdziałach pod tytułem: Mosty na terenach górniczych, Warszawa 2007, s. 108–110, 
134–135. Trzecia wersja aparatu posłużyła Karolowi Malcharkowi do przygotowania pracy dok-
torskiej, której Rosikoń był promotorem. Zob. K. Malcharek, Oddziaływanie ruchomego podłoża 
sypkiego na wiotką taśmę równomiernie obciążoną, Gliwice 1971, mps.
31  Cyt za: J. Kapsa, Laboratorium Rosikonia..., s. 23.
32  Wywiady. Z profesorem..., s. 270.
33  A. Rosikoń, Budownictwo komunikacyjne..., s. 164–166; K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Ro-
sikoń..., s. 30.
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W związku jednak z defektami przy budowie Rosikoń zmuszony był przepro-
jektować obiekt i bez zatwierdzenia projektu rozpoczął budowę. Ostatecznie 
wszystko skończyło się dobrze, udało się nawet pozyskać dodatkowe oszczęd-
ności, a także, co mocno podkreślił Rosikoń, uzyskano wiele wiadomości, któ-
re można było wykorzystać w kolejnych budowlach. Niemniej jednak za prze-
kroczenie swych kompetencji Rosikoń został ukarany naganą służbową. 
Jednakże po latach, po dogłębnej analizie pracy Rosikonia, ówczesny mini-
ster komunikacji Mieczysław Zajfryd anulował Rosikoniowi karę i przekazał 
słowa uznania za pracę dla polskiego kolejnictwa34. Po latach Rosikoń wspo-
minał, że nie zawsze trzymał się obowiązujących przepisów. Świadomie to 
robiłem, bo tylko w ten sposób można było w praktyce sprawdzić nowe metody. 
To, do czego przwią zywałem ogromną wagę – mechanika gruntu – uczy, że 
przyroda strzeże swoich tajemnic35.

Rosikoń posiadał wyjątkową umiejętność łączenia teorii z praktyką i błyska-
wicznego reagowania na pojawiające się nagle problemy. Dochodziła do tego 
gruntowna znajomość mechaniki ruchu mas ziemnych, która pozwalała mu 
szybko przewidywać nadchodzące wypadki i odpowiednio szybko reagować. 
Tak było podczas wypadku, który miał miejsce 4 maja 1968 r. o godz. 10.40 na 
szlaku Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice (oraz Zabrze Biskupice –  Ruda Orze-
gów). Niedługo po odjeździe pociągu roboczego z 50-osobową załogą nastąpiło 
osunięcie do stawu bardzo wysokiego, kilkunastometrowego nasypu. Zaledwie 
w kilkanaście sekund z nasypu wypłynęła masa o objętości około 70 000 m3, 
przepłynęła odległość około 200 m i utonęła w stawie. Rosikoń wspominał, że 
podręczniki często opisują osuwy trwające tygodnie, miesiące, a nawet lata, czy 
też szybkie, które dokonują się w ciągu kilku godzin. Natomiast nie było w nich 
prawie niczego o osuwiskach nagłych, mierzonych w sekundach36.

Robotnicy, którzy od kilku dni pracowali na torach przy ich podnoszeniu, 
w ostatniej chwili zdążyli się odsunąć, podobnie jak monterzy naprawiający linię 
teletechniczną u podnóża skarpy. Okazało się, że wszyscy oni życie zawdzięczają 
Rosikonowi, który szczęśliwym trafem przybył na miejsce zdarzenia kilkanaście 
minut wcześniej, od razu dostrzegł postępujące zmiany i doradził kierownikowi 
robót natychmiastowe przerwanie prac ziemnych, które należało zreorganizować 
i prowadzić od podstawy nasypu, a nie od jego korony. W miejscu, w którym 
stało 50 pracowników, dwaj monterzy i sam Rosikoń utworzył się kilkunasto-
metrowy dół. Następnie nadjechał pociąg towarowy z prędkością 10 km/h. Ro-
sikoń podjął błyskawiczną decyzję, aby go nie zatrzymywać, gdyż było to jego 
zdaniem, mniej niebezpieczne. Jak się okazało postąpił słusznie, gdyż dopiero 
kilkanaście minut później teren, po którym pociąg przejechał, łagodnie się ob-
niżył, a po kilku godzinach nastąpiło osuwisko prawie pionowej skarpy podło-
ża, nad którym zawisł tor. Będący na miejscu wydarzenia około godz. 14.00 

34  A. Rosikoń, Budownictwo komunikacyjne…, s. 192–196; Wywiady. Z profesorem..., s. 270; 
L. Rudziński, „Skrzynia” Rosikonia..., s. 18.
35  Cyt. za: J. Kapsa, Szampan i łzy, „Nowe Sygnały” 2001, nr 27, s. 17.
36  [Wspomnienie Antoniego Rosikonia], [w:] K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 104.
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inżynier systemów transportowych Leszek Rudziński zrelacjonował pracę Rosi-
konia, który mówił o pięknej krzywie obrywu i że nastąpiło dokładnie tak, jak 
przewidział na podstawie wyników badań. Zapowiedział też opisanie wydarze-
nia, co zrealizował w późniejszym podręczniku. Potem stwierdzono pęknięcie 
wodociągu w koronie nasypu, być może z powodu szkód górniczych. Woda 
prawdopodobnie przez kilka lat wyciekała z rurociągu do nasypu, aż w końcu 
na skutek osiadania związanego ze szkodami górniczymi i drgań spowodowa-
nych przez przejeżdżające pociągi nastąpiło osunięcie37.

W celu zbadania wypadku Wyższy Urząd Górniczy powołał kilkuosobową 
międzyresortową komisję ekspertów. Rosikoń wspominał po latach, że spośród 
niej tylko on wiedział, kto zawinił, ale tego nie ujawnił. Rozpoznał, że zostały 
starannie przeanalizowane dwa warianty ułożenia rurociągu i wybrano ten, 
który uznano za korzystniejszy. Konstruktor jednak nie zadał sobie najważniej-
szego pytania, mianowicie, w jakich warunkach rurociąg będzie pracował, a in-
żynier musi mieć wyobraźnię38. Śląski uczony nie miał wątpliwości, że istniała 
ciągła potrzeba pogłębionych badań nad skutecznością nasypów narażonych na 
wpływy eksploatacji górniczej. Zagrożenie ich rosło wraz ze wzrostem wysoko-
ści podwyższanych nasypów39

Na przedstawienie zasługuje też działalność Rosikonia w KWK „Wałbrzych”, 
z którą związany był nieprzerwanie od 1965 r. aż do czasu jej likwidacji. Uczest-
niczył w opiniowaniu i w naukowo-technicznym nadzorze oraz eksploatacji gór-
niczej filaru ochronnego stacji Wałbrzych Główny i dużego wiaduktu40. Inżynier 
przyznawał, że na stacji Wałbrzych Główny układ torów był tak skomplikowany, 
że konieczność ich podnoszenia, wynikająca z przepisów bezpieczeństwa ruchu 
na kolei, była bardzo trudna do realizacji. Prowadzenie więc eksploatacji górni-
czej w filarze ochronnym stacji, uwarunkowane podnoszeniem torów, w istocie 
więc tę eksploatację uniemożliwiało. Koszt przeprowadzenia tej czynności prze-
wyższyłby efekty ekonomiczne z eksploatacji górniczej filaru ochronnego stacji. 
Ostatecznie do eksploatacji doszło, co było, zdaniem Rosikonia, podjęciem ry-
zyka z asekuracją. Podsumowując doświadczenia dotyczące rozwiązań tech-
nicznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie stacji pasażersko-towaro-
wej Wałbrzych Główny w warunkach obecnej deformacji powierzchni, 
stwierdzono, że w wielu przypadkach były one nowatorskie. Podejmowano je ze 
świadomością asekuracyjnego ryzyka, co było możliwe dzięki badaniom prowa-
dzonym na szeroką skalę oraz obserwacji deformacji terenu i obiektów stacyj-
nych, które były następnie dokładnie analizowane i ekstrapolowane dla uzyska-
nia przewidywanych następstw. Na podkreślenie zasługiwała też współpraca 

37  Tamże, s. 104–105; L. Rudziński, Jaka piękna krzywa obrywu!, „Nowe Sygnały” 1997, 
nr 51–52, s. 44; A. Rosikoń, Budownictwo komunikacyjne..., s. 157–163.
38  [Wspomnienie Antoniego Rosikonia]..., s. 104.
39  A. Rosikoń, Budowa i podwyższanie nasypów dróg kolejowych i samochodowych na tere-
nach górniczych, „Ochrona Terenów Górniczych” 1979, nr 48, s. 13.
40  J. Weseli, A. Rosikoń, Uwarunkowania i działania dopuszczające podjęcie eksploatacji 
górniczej w filarze ochronnym wiaduktu, [w:] Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Do-
świadczenia z wałbrzyskich kopalń, red. A. Kowalski, Katowice 2000, s. 203.
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służb kolejowych, kopalni oraz ekspertów, co pozwoliło powiększyć stan wiedzy 
o działalności górnictwa i kolejnictwa w trudnych warunkach41.

Rosikoń uczestniczył też w eksploatacji górniczej filaru ochronnego dla wia-
duktu kolejowego trójprzęsłowego o jednakowych rozpiętościach (po 40 m) na 
ceglanych dwunożnych podporach (wysokości po 20 m) na trasie Kłodzko – 
Wałbrzych Główny. Stosunkowo duża rozpiętość przęseł i wysokość podpór po-
wodowały, że do końca lat sześćdziesiątych XX w. nie podejmowano eksploata-
cji w wyznaczonym w 1951 r. filarze ochronnym wiaduktu. Nie było wówczas na 
świecie tak dużego wiaduktu lub mostu wieloprzęsłowego, pod którym prowa-
dzonoby eksploatację górniczą. Ostatecznie podjęcie eksploatacji w styczniu 
1970 r. w filarze ochronnym wiaduktu było rezultatem współpracy pracowni-
ków KWK „Wałbrzych”, ośrodków naukowych oraz wykonanych ekspertyz i pro-
jektów. Wykorzystano m.in. prywatne archiwum Rosikonia, jego zapiski, notatki 
i ustalenia. Przyjęto sposób eksploatacji sprawdzony teoretycznie i podczas ba-
dań na poligonie w kopalni rudy żelaza w Nowej Wsi, które Rosikoń prowadził 
tam od początku do końca eksploatacji pola (pod zabudowę wsi) w latach 
1968–196942. W terenie i na wiadukcie założono odpowiednią osnowę geode-
zyjną, a Rosikoń brał udział w obserwacji ruchów górotworu43. Na międzytorzu 
przy wiadukcie przygotowano elementy dźwigu, które w każdej chwili można 
było zmontować w celu uniesienia konstrukcji nośnej wiaduktu. W związku 
z pojawieniem się w rejonie wiaduktu tzw. odkształceń nieciągłych, dla bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego wprowadzono w głębi gruntu pod wiaduktem i to-
rem specjalny elektryczny czujnik podłoża projektu Rosikonia, który mógł po-
wiadomić nastawnię o nieprawidłowościach44. 

W filarze prowadzono roboty aż do zakończenia wydobycia w Zagłębiu Wał-
brzyskim. Wyeksploatowano cztery pokaźne pokłady bez żadnej awarii obiektu. 
Przerwy techniczne w ruchu na obiekcie były bardzo małe. Rosikoń uczestni-
czył nieprzerwanie w pracach aż do likwidacji kopalni Wałbrzych w 1994 r.45 
Jak wspominał Andrzej Kowalski z Głównego Instytutu Górnictwa, eksploata-
cja w filarze ochronnym wiaduktu stanowiła wzorcowy przykład współpracy 
górników, użytkowników powierzchni i pracowników ośrodków naukowych, przy 
dążności do minimalizacji deformacji powierzchni terenu i ograniczenia skutków 

41  A. Rosikoń, P. Gruchlik, Doświadczenia z eksploatacji w filarze ochronnym stacji Wałbrzych 
Główny, [w:] Eksploatacja górnicza..., s. 194–202.
42  J. Weseli, A. Rosikoń, Uwarunkowania i działania..., s. 203–204; A. Rosikoń, O obrotach 
podpór..., s. 12.
43  J. Weseli, P. Gruchlik, A. Kowalski, E. Pyrchała, A. Rosikoń, Programowe obserwacje wia-
duktu i jego otoczenia, [w:] Eksploatacja górnicza..., s. 210–244. Zob. też J. Weseli, Obiekt, [w:] 
Eksploatacja górnicza..., s. 205–210.
44  J. Weseli, A. Rosikoń, Odkształcenia nieciągłe, [w:] Eksploatacja górnicza..., s. 263–265. 
Zob. też J. Weseli, Profesor Antoni Rosikoń w moich wspomnieniach wałbrzyskich, [w:] K. Kłosek, 
Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 72. Zob. też A. Rosikoń, Możliwość i warunki uruchomienia linii 
kolejowej na terenie powstałych odkształceń nieciągłych, „Ochrona Terenów Górniczych” 1980, 
nr 52, s. 38–46.
45  J .Weseli, Budownictwo mostowe, [w:] Księga Jublieuszowa. 70 lat Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej, red. A. Buchacz, B. Klemczak, Gliwice 
2015, s. 180–181. 
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tych deformacji w wiadukcie46. Eksploatacja ta została doceniona przez specja-
listów jako rzadki i doniosły, a co najważniejsze udany eksperyment47. Niestety 
jednak, biorąc pod uwagę szczególnie trudne warunki geologiczno-górnicze, 
koszty wydobycia węgla w Wałbrzychu były bardzo wysokie. W konsekwencji 
spowodowało to likwidację Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. Jednak Rosi-
koń nie miał wątpliwości, że zdobyte tam doświadczenie zaowocuje nie tylko na 
Górnym Śląsku48.

Jak twierdził profesor Politechniki Warszawskiej Andrzej Pszenicki, budow-
nictwo mostowe w ogóle należało do najtrudniejszych dziedzin sztuki inżynier-
skiej i wymagało gruntownej znajomości wielu dziedzin wiedzy49. Na terenach 
górniczych mosty podlegały ponadto działaniu obciążeń dodatkowych. Znaczne 
trudności występowały nie tyle przy budowie nowych mostów, ile przy przebu-
dowie już istniejących, uczestniczących w normalnym ruchu komunikacyjnym 
o dużym natężeniu przewozowym. W każdym niemal moście usytuowanym na 
terenach górniczych występowały odmienne warunki, wymagania techniczne 
i eksploatacyjne, dostosowane do złożonych układów gęstej sieci kolejowej 
i drogowej. Tzw. trudne przypadki w zabezpieczeniu mostów na wpływy eksplo-
atacji górniczej były szczególnym wyzwaniem dla Rosikonia, który traktował je 
jako prawdziwą sztukę inżynierską. Podkreślał, że ochrona mostów w takich 
wypadkach obejmowała wiele skomplikowanych zagadnień, z których nie 
wszystkie były rozwiązane lub dostatecznie opracowane teoretyczne. Jako do-
świadczony praktyk podkreślał jednak, że z zabezpieczenia mostów można 
wydzielić zagadnienia warunkujące użytkowanie i bezpieczeństwo, a pozo-
stałe mniej istotne kwestie pominąć50.

Rosikoń dostrzegał, że ze wzrostem liczby budowanych mostów, zwłaszcza 
wiaduktów i estakad drogowych rosły ograniczenia swobodnej eksploatacji gór-
niczej lub też koszty dostosowania tych mostów do odkształceń powierzchni. 
Optował więc za wdrożeniem optymalnych zasad ułożyskowania mostów, które 
służyłyby pomocą projektantom i wykonawcom51.

46  A. Kowalski, Moja współpraca z prof. Antonim Rosikoniem, [w:] K. Kłosek, Prof. dr inż. An-
toni Rosikoń. Inżynier – Humanista – Pedagog – Przyjaciel kolei (1907–2013), Katowice 2017, 
s. 95. A. Kowalski zanotował piękne słowa o Rosikoniu: O prof. Antonim Rosikoniu mogę powie-
dzieć, że był dla mnie guru, choć nie zawsze nasze poglądy na proces deformacji się zgadzały, ale 
było to zaczynem moich badań i poszukiwań. Zob. tamże, s. 97.
47  A. Rosikoń, Budownictwo komunikacyjne..., s. 239–244. 
48  Tenże, O obrotach podpór..., s. 14.
49  A. Pszenicki, Kurs budowy mostów. Część ogólna. Podpory kamienne i mosty drewniane, 
Warszawa 1938, s. 1.
50  A. Rosikoń, O zabezpieczaniu mostów..., s. 11; 22. Zob. też tenże, Zagadnienia kinematyki 
przyczółków i przęseł konkretnego wiaduktu w trudnych warunkach zabezpieczenia, „Ochrona 
Terenów Górniczych” 1983, nr 64, s. 32 n.
51  Tenże, Ułożyskowanie mostów na terenach eksploatacji górniczej, „Ochrona Terenów Górni-
czych” 1978, nr 45, s. 40–41.
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Działalność dydaktyczna

Jeszcze w 1945 r. Antoni Rosikoń podjął się nauczania w odradzającym się 
szkolnictwie polskim. Uczył najpierw w Katowicach na specjalnych kursach 
przygotowawczych do matury, a potem w Wyższej Szkole Inżynierskiej i wresz-
cie na nowo otwartej Politechnice Śląskiej. Wykładał statykę budowli i budow-
nictwa stalowego, mechanikę gruntów oraz zagadnienie materiałów budowla-
nych. Na uczelni był zatrudniony do 1947 r., po czym wrócił do pracy w służbie 
drogowej DOKP w Katowicach, gdzie podejmował się wielu trudnych zadań 
związanych nie tylko z kolejnictwem, ale także górnictwem, hutnictwem i bu-
downictwem52. 

Rosikoń odegrał znaczną rolę w tworzeniu specjalności „drogi żelazne” na 
Politechnice Śląskiej. Nie pojawiła się ona samorodnie, mówił po latach Rosikoń, 
ale była odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie społeczne53. Na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. coraz bardziej rozumiano rosnące 
trudności rozwoju polskich kolei. Rosikoń brał wtedy udział we wszystkich opra-
cowaniach rozbudowy kolei skoordynowanych z rozbudową miast i przemysłu. 
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach wy-
stąpił do władz centralnych (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) z pomy-
słem utworzenia na Politechnice Śląskiej nowej specjalizacji. Dziekan Wydziału 
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego (WBPiO) Politechniki Śląskiej poin-
formował Ministerstwo Komunikacji, że w uczelni nie ma odpowiednika takiej 
specjalizacji i w związku z tym trudno znaleźć osobę, której można byłoby po-
wierzyć organizację i prowadzenie nowej katedry. Prosił więc o przysłanie kom-
petentnego człowieka z resortu. Minister Komunikacji inż. Piotr Lewiński za-
proponował na kierownika Katedry Dróg Żelaznych na WBPiO Politechniki 
Śląskiej dr. inż. Antoniego Rosikonia54. 

Biorąc pod uwagę, że w 1964 r. Rosikoń obronił doktorat na Politechnice 
Śląskiej, Ministerstwo Komunikacji uznało, że będzie on idealnym kandydatem 
na kierownika nowej katedry, choć samego zainteresowanego o tym nie poinfor-
mowano. Rosikoń jednak zgodził się objąć nowe stanowisko, zdając sobie spra-
wę z gorszych warunków pracy i płacy. Początkowo, tj. od 1 października 1965 r., 
był zatrudniony na uczelni na pół etatu jako starszy wykładowca, a w 1967 r. 
Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Komunikacji po-
wołał go na stanowisko docenta etatowego, gdzie został przeniesiony służbowo 

52  Tenże, Wspomnienia Seniora Seniorów Profesora Antoniego Rosikonia, [w:] Anegdoty 
i wspomnienia, t. 2: Wspomnienia, oprac. i red. S. Mercik, Gliwice 2009, s. 78–81; K. Kłosek, 
Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 22–24.
53  Rodowód specjalności sięga początków Politechniki Lwowskiej i utworzenia w 1844 r. Aka-
demii Technicznej z niemieckim językiem wykładowym. Szerzej zob.: A. Rosikoń, K. Kłosek, 
E. Kononowicz, 40 lat specjalności „drogi kolejowe” na Wydziale Budownictwa Politechniki Ślą-
skiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2005, seria: Budownictwo, z. 103, s. 13 n.
54  A. Rosikoń, 20 lat specjalności..., s. 7; 9. Zob. też Pismo Ministra Komunikacji inż. Piotra Le-
wińskiego do Dziekana Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej 
prof. dr inż. Z. Budzianowskiego, nr KK4/2/R25 ,64/1- III 1964 r. za: K. Kłosek, Prof. dr inż. An-
toni Rosikoń..., s. 33.
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z PKP. Następnie Rosikoń został kierownikiem Katedry Budowy Kolei na WBPiO 
Politechniki Śląskiej55.

Jako wykładowca niepokaźny wzrostem docent potrafił fascynować wielko-
ścią ducha, osobowością, pracowitością, dużą wiedzą oraz szacunkiem do czło-
wieka. Jak po latach wspominał jego najwybitniejszy chyba uczeń, prof. Kazimierz 
Kłosek, urzekł go życzliwy, niemal ojcowski stosunek Rosikonia do nielicznej 
grupy studentów, która zdecydowała się na specjalność drogi kolejowe. Był wy-
magający, ale sprawiedliwy i bynajmniej nie pobłażliwy56. Wydaje się, że dlatego 
tak niewielu studentów decydowało się na wybór nowej specjalności, gdyż obie-
gowe opinie mówiły o ciężkiej służbie, niskich wynagrodzeniach i konieczności 
dużej dyspozycyjności w pracy zawodowej57.

Organizując nową katedrę na uczelni, Rosikoń przyjął założenie, że ma ona 
służyć szeroko rozumianej kolei (PKP, górnictwu, hutnictwu) w konkretnych 
warunkach górniczego i hutniczego zagłębia, w którym trzeba uwzględnić trud-
ności skoncentrowanego załadunku i wyładunku, a przede wszystkim szkody 
górnicze. Te ostatnie wpływały na pracę statyczną nawierzchni kolejowej, mo-
stów, wiaduktów itp., więc przed personelem inżynieryjnym stawały liczne 
i trudne zadania związane z uwzględnieniem współpracy podłoża górniczego 
z budowlą i na odwrót58. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że prof. Rosi-
koń jak mało kto w Polsce swymi badaniami i działalnością praktyczną w tere-
nie przyczynił się do rozwoju umiejętności radzenia sobie przez śląskich (i nie 
tylko) kolejarzy z obiektami inżynierskimi na terenach dotkniętych przez szko-
dy górnicze59.

Zawsze podkreślał znaczenie zespołu, który skupił wokół siebie na uczelni. 
Jego podstawowym nurtem działalności naukowej była szeroko rozumiana pro-
blematyka szkód górniczych. Praca badawcza zespołu obejmowała zagadnienia 
geotechniczne (fundamentowanie bezpośrednie i pośrednie), nośność i statecz-
ność budowli zmiennych podtorza, obiektów inżynierskich i nawierzchni kole-
jowej. W znacznym stopniu były to prace i doświadczenia pionierskie o znacze-
niu nie tylko krajowym, ale także europejskim. Ich rezultaty prezentowano 
w licznych publikacjach książkowych i artykułach60.

Rolę zespołu Rosikoń podkreślił również publikując swoje najważniejsze 
dzieło Budownictwo komunikacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi, 
które wyszło nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie 
w 1979 r. Rosikoń nadmieniał, że w książce zawarł (w pewnej mierze) wyniki 
prac doświadczalnych laboratoryjnych i poligonowych wykonanych w zespole 
55  A. Rosikoń. 20 lat specjalności..., s. 9.
56  K. Kłosek, [Wspomnienie o prof. A. Rosikoniu], [w:] K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosi-
koń..., s. 62; W. Remisz, Gdzie Drogi Nasze... Wspomnienia Absolwenta Wydziału, [w:] Księga 
Jubileuszu 50-lecia Wydziału Budownictwa [Politechniki Śląskiej], Gliwice 1995, s. 500.
57  A. Rosikoń, A. Rodak, K. Kłosek, E. Kononowicz, S. Mercik, Jaka piękna katastrofa, [w:] 
Anegdoty i wspomnienia, t. 2..., s. 244.
58  A. Rosikoń, 20 lat specjalności..., s. 10. Zob. też np. A. Rosikoń, Kinematyka ustrojów budow-
lanych na terenach deformacji górniczych, „Ochrona Terenów Górniczych” 1980, nr 54, s. 64–75.
59  L. Rudziński, Chora sieć, „Nowe Sygnały” 1997, nr 48, s. 18.
60  K. Kłusek, Budownictwo komunikacyjne, [w:] Księga Jubileuszowa. 70 lat..., s. 191.
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do końca roku akademickiego 1976/197761. Publikacja zasadniczo została 
skierowana do techników i inżynierów zajmujących się budownictwem komu-
nikacyjnym na terenach górniczych. Uwzględnia wiele informacji z dziedziny 
szkód górniczych powstałych w rezultacie eksploatacji złóż podziemnych na te-
renach dróg komunikacyjnych. Oprócz tego pomieszczono w niej informacje 
o podstawowych teoriach odnoszących się do deformacji powierzchni terenu na 
skutek eksploatacji górniczej. Rosikoń ukazał też zagadnienia związane z defor-
macją terenu, na którym budowano różne obiekty budownictwa komunikacyj-
nego (podtorze, nawierzchnie, wiadukty kolejowe i drogowe, mosty, budynki 
kolejowe, rurociągi i inne). Scharakteryzował także współpracę budowli z pod-
łożem ulegającym odkształceniu. Specjaliści podkreślali szczególnie oryginalny 
wkład Rosikonia w rozwój wiedzy z zakresu budownictwa komunikacyjnego na 
terenach górniczych. Dużą wartością publikacji jest również przedstawienie 
licznych przykładów praktycznych odnoszących się do omawianej problematy-
ki, doskonale znanej autorowi z autopsji i wieloletniej pracy inżyniera-praktyka. 

Budownictwo komunikacyjne... zostało wyróżnione nagrodą Wydziału IV 
(Technicznego) Polskiej Akademii Nauk jako unikatowy podręcznik. Wspo-
mnieć jednak trzeba też o erracie, która zawierała dwie strony sprostowań po-
myłek i nieścisłości, co bardzo bolało Rosikonia, który sam wskazał koniecz-
ność dalszych poprawek62. Zaznaczyć wszak należy, że do czasu pojawienia się 
książki Rosikonia nie było w języku polskim, co zresztą autor w przedmowie Do 
Czytelnika podkreślał, żadnej obszernej publikacji na temat budownictwa na 
terenach szkód górniczych, a zwłaszcza szeroko rozumianego budownictwa ko-
munikacyjnego63.

Kontynuacją pracy z 1979 r. jest wydana w 100-lecie urodzin autora w 2007 r. 
w Warszawie publikacja pt. O obrotach podpór i przęseł mostu na przykładzie 
wiaduktu dla drogi Katowice Giszowiec – Mysłowice nad dwutorową linią kole-
jową jako Rozdział 5 (zamierzonej) publikacji w siedmiu rozdziałach pod tytu-
łem: Mosty na terenach górniczych. Książka ukazała się jako owoc współpracy 
warszawskiego wydawnictwa Rosikon Press z gliwickim Zakładem Nowych 
Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” Sp. z o.o., którego prezesem był dawny 
uczeń i współpracownik Rosikonia dr inż. Stefan Jendrzejek64. Świadcząca 
o wyjątkowej żywotności i pracowitości autora zawiera wyprowadzenie wzoru 
empirycznego na obliczanie sumarycznego kąta obrotu podpory mostu, które 
umożliwiało, według Rosikonia, projektowanie zabezpieczenia mostu na tere-
nie eksploatacji górniczej w najprostszy i najtańszy sposób.

Zdaniem emerytowanego pracownika Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Wie-
sława Szumierza, praca Rosikonia O obrotach podpór ma charakter wybitnie 

61  A. Rosikoń, 20 lat specjalności..., s. 13.
62  K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 34.
63  A. Rosikoń, Do Czytelnika, [w:] tenże, Budownictwo komunikacyjne..., s. 11.
64  S. Jendrzejek, [Wspomnienie o prof. A. Rosikoniu], [w:] K. Kłosek, Prof. dr Antoni Rosikoń..., 
s. 61. Jendrzejek podkreślił też pomoc i zaangażowanie w wydanie pracy Rosikonia Jarosława 
Dybały, studenta Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zob. tamże; A. Rosikoń, O obro-
tach podpór..., s. 5.



386 Andrzej Synowiec

doświadczalny. Odnosi się do mało wówczas zbadanej problematyki mechaniki 
współdziałania budowli, zwłaszcza mostowych, ze zdeformowanym górniczo 
podłożem w różnych etapach kształtowania się górniczej niecki. Szumierz pod-
kreślił oryginalność ujęcia wielu poruszonych zjawisk, sposób doboru przykła-
dów i rzetelność w opisie, przedstawieniu i interpretacji zgromadzonych mate-
riałów. W swej pracy Rosikoń odsłonił wiele wątpliwości i różnic w podejściu do 
badanych zjawisk przez różnych badaczy, otwierając tym samym furtkę do dal-
szych badań. Zdaniem Szumierza książka Rosikonia stanowi cenny wkład do 
literatury dotyczącej budownictwa na terenach górniczych i z powodzeniem 
można z niej było korzystać przy tworzeniu projektów65.

Po licznych przekształceniach strukturalnych w Politechnice Śląskiej Rosi-
koń jako profesor kontraktowy został w 1976 r. dyrektorem Instytutu Budowy 
Dróg na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, który po-
wstał z dotychczasowego Instytutu Dróg i Mostów66. Rok wcześniej, tj. w 1975 r., 
Senat uczelni czynił starania o nadanie Rosikoniowi tytułu profesora nadzwy-
czajnego, ale zakończyły się one niepowodzeniem. Ówczesny minister nauki, 
szkolnictwa wyższego i techniki Sylwester Kaliski stwierdził, że nie można mia-
nować na stanowisko profesora nadzwyczajnego osobę tuż przed przejściem na 
emeryturę. W 1977 r. po 11 latach pracy, Rosikoń zakończył pracę etatową na 
uczelni jako dr inż., przez kolejne dwa lata prowadził jeszcze zajęcia zlecone, 
a przez wiele kolejnych lat pozostawał w stałym kontakcie ze swoim zespołem 
uczniów i współpracowników67.

Sprawa tytułu profesorskiego wróciła w 1982 r., kiedy rektor Politechniki 
Śląskiej prof. Marian Starczewski wystąpił ze stosownym wnioskiem do Mini-
stra Oświaty, który zawierał ponad 180 stron uzasadnienia. W 1983 r. minister-
stwo odmówiło pozytywnego rozpatrzenia tej prośby. Światu akademickiemu 
Rosikoń przypomniał się, wygłaszając w 1997 r. wykład inauguracyjny na Wy-
dziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, w którym nawiązał do przedstawio-
nego już wcześniej wypadku pod Zabrzem Biskupicami. W 2000 r. dziekan te-
goż wydziału przesłał ponownie wniosek z 1982 r. do Centralnej Komisji do 
spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, który tym razem został rozpa-
trzony pozytywnie. Ostatecznie w 2001 r. 94-letni dr inż. Antoni Rosikoń otrzy-
mał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nominację profesorską68.

65  W Szumierz [Opinia o książce Antoniego Rosikonia pt. O obrotach podpór i przęseł mo-
stów...], [w:] K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 57.
66  Kierowana przez Rosikonia Katera Budowy Kolei została w 1969 r. połączona z Katedra-
mi: Budowy Mostów oraz Komunikacji Miejskich z Wydziału Inżynierii Sanitarnej, w rezultacie 
powstała nowa Katedra Dróg i Mostów, na której czele stanął doc. dr hab. inż. Józef Głomb. 
W tym też roku WBPiO Politechniki Śląskiej zmienił nazwę na Budownictwa i Architektury. 
W 1971 r. z połączenia Katedry Dróg i Mostów, Zakładu Mechaniki Gruntów i Fundamentowa-
nia (wcześniej będący częścią Katedry Teorii Konstrukcji) oraz części Katedry Geodezji i Ochrony 
Powierzchni Wydziału Górniczego utworzono Instytut Dróg i Mostów. Zob. W. Sitko, Historia 
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2004, s. 97–107.
67  A. Rosikoń, K. Kłosek, E. Kononowicz, 40 lat specjalności..., s. 15.
68  J. Kapsa, Droga do stopnia profesorskiego, „Nowe Sygnały” 2001, nr 19, s. 17.
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Tytuł profesora nauk technicznych stał się naturalnym uwieńczeniem nie-
zwykle bogatej drogi zawodowej Rosikonia, który po skończeniu pracy na uczel-
ni nadal był aktywny zawodowo. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw 
technicznych Zakładu Nowych Technologii i Wdrożeń firmy „Gomex”, a potem 
„Polon” i „Armex”69. Kontynuował też prace naukowo-badawcze na poligonach 
doświadczalnych w KWK „Wałbrzych”, KWK „Kleofas” w Katowicach i KWK 
„Mysłowice”. Praca Rosikonia na tym pierwszym została już wcześniej zaryso-
wana. W KWK „Kleofas” eksploatacja górnicza była prowadzona pod wiaduk-
tem nad ulicą Mikołowską w Katowicach. Zainstalowano tam cztery znaki po-
miarowe na czterech narożach wiaduktu i w latach 1977–1998 przeprowadzono 
90 obserwacji70. Natomiast o poligonie w KWK „Mysłowice”, wiadukt w Kato-
wicach Giszowcu traktuje także wzmiankowana już praca O obrotach podpór… 
.

Podsumowanie

Koegzystencja górnictwa i komunikacji (w tym oczywiście transportu kolejo-
wego) była wielką pasją Antoniego Rosikonia. O kolei mówił, że to jego wielka 
miłość71. Zarysowane powyżej miejsca działalności Rosikonia oraz publikacje 
nie wyczerpują jego olbrzymiego dorobku jako inżyniera-praktyka, uczonego 
oraz popularyzatora zgłębianej przezeń dziedziny wiedzy, której wyraz dawał 
choćby przez swoją bogatą i różnorodną działalność dydaktyczną. Sam zresztą 
wspominał, że pracował i prowadził obserwacje w różnych miejscach, co nie 
zostało jednak odzwierciedlone w postaci publikacji72. Kiedy coś wydawał, liczył 
na szeroki odzew świata naukowego. Tak pojmował zresztą swoją misję uczone-
go i praktyka inżyniera – wzbudzić zainteresowanie wśród specjalistów, wywołać 
dyskusję, sprowokować porównanie podobnych zjawisk, podjęcie kolejnych prac 
badawczych i doświadczalnych. Tylko w ten sposób można było weryfikować 
teorie i lepiej poznawać trudną rzeczywistość mechaniki górotworu73. 

Za wybitne zasługi w okresie wieloletniej pracy w kolejnictwie Rada Państwa 
nadała Antoniemu Rosikoniowi honorowy tytuł Zasłużonego Kolejarza Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej74. Zresztą, jak wspominają jego współpracownicy, 
Rosikoń był prawdziwym kolejarzem i podróż koleją przedkładał nad wszystkie 
inne środki komunikacji75. Z innych zaszczytów należy jeszcze wspomnieć 
o otrzymanym przez Rosikonia Medalu imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiu-
tyńskich (dwóch wybitnych inżynierów – ojciec i syn, których osiągnięcia stano-
wią milowy krok w rozwoju polskiego budownictwa komunikacyjnego). Wyróż-
nienie to zostało Rosikoniowi przyznane w 2001 r. przez Zarząd Krajowy 

69  K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń..., s. 37.
70  A. Rosikoń, O obrotach podpór..., s. 12.
71  K. Kłosek, Prof. dr inż. Antoni Rosikoń. Inżynier…, s. 5; 67. 
72  A. Rosikoń, O obrotach podpór... s. 14.
73  Zob. tenże, O wykresie przesunięć poziomych w zastosowaniu do obiektów liniowych, 
„Ochrona Terenów Górniczych” 1978, nr 46, s. 52.
74  Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, red. K. Soida, Katowice 1997, s. 256.
75  Zob. np. J. Weseli, Profesor Antoni Rosikoń…, s. 75.
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Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie komunikacji. Medal ten jest przyznawany dla wyróżniają-
cych się członków SITK, do których przez wiele lat Rosikoń należał, a od 1978 r. 
jako Członek Honorowy. W 2002 r. Zarząd Krajowy SITK przyznał prof. Rosi-
koniowi Złotą Odznakę SITK z Diamentem76.

Rosikoń był człowiekiem niezwykle uporządkowanym. Jak wspominała jego 
uczennica, Ewa Kononowicz, prowadził on pełną i szczegółową dokumentację 
swoich prac inżynierskich, nie tylko z datami, ale często nawet z godzinami 
pracy. Obliczenia, wykresy i komentarze zapisywał na ponumerowanych kart-
kach, które z kolei lądowały w dokładnie opisanych teczkach. Umożliwiało mu 
to w każdej chwili znalezienie potrzebnych informacji77. 

Profesor Antoni Rosikoń to postać wyjątkowa w świecie kolei i budownictwa 
linii kolejowych, obiektów inżynieryjnych na terenach narażonych na szkody 
górnicze. Wykonał tytaniczną pracę, którą możnaby zapewne obdzielić kilka 
osób. Podejmował się ryzykownych eksperymentów i z wielkim uporem dążył 
do pogłębienia kwestii, które do tej pory nie były zbadane lub bardzo słabo. 
Całe życie odwoływał się do wartości patriotycznych, poświęcenia i służby dla 
ojczyzny przez działalność w szeroko rozumianym górnictwie i kolejnictwie. 
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Andrzej Synowiec – Coexistence of the Mining Industry and Railways
In the Light of Work of Professor Antoni Rosikoń

Professor Antoni Rosikoń, for many years associated with The Technical University of Silesia, 
devoted almost all his professional life to the railways, mining, and building industry in mining 
areas. He had a great influence on the coexistence of mining and railways in Poland, and on the 
progress of studies on protecting buildings from the negative results of mining operations. For 
many years he served as an advisor on the mitigation of mining damages.

From scratch the Professor created his own geotechnical laboratory, where he constructed 
devices to study surface deformation. In the years 1956 – 1963 he carried out a lot of valuable 
research, the results of which were extremely useful for the early academic research on the pro-
tection of buildings from the effects of mining operations.

Not only was Rosikoń an academic, but most of all he was a practising engineer. During his 
pioneering field research he gained the necessary experience, which made him one of the best 
specialist in the field of buildings in the areas with mining damage.

He played a paramount role in creating the “railways” specialisation at the Technical Univer-
sity of Silesia. At the turn of 1950s and 1960s the problems of the development of Polish railways 
were better and better understood. As he had been taking part in all the studies concerning the 
expansion of railways coordinated with the development of cities and industry he was naturally 
seen as the best candidate to preside over the new specialisation.

Słowa kluczowe: kolej, górnictwo, szkody górnicze, drogi żelazne, Antoni, Rosikoń
Key words: railways, mining, mining damage, railways, Antoni, Rosikoń



Adam Dziuba (Instytut Pamięci Narodowej Katowice)

Partia organizuje, 
kieruje i nadzoruje. 

Organizacja zakładowa 
Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej 
przy Węźle PKP w Rybniku 

w latach 1951–1977 
(w świetle dokumentów)

Organizacja Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w województwie śląskim zain-
teresowała się koleją i jej pracownikami jeszcze w 1945 r. Wyrazem tego było 
utworzenie przez Komitet Wojewódzki (KW) PPR w Katowicach Wydziału Ko-
lejowego, któremu wyznaczono zadania objęcia nadzoru nad tą dziedziny go-
spodarki i rywalizowania z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) o pozycję wśród 
kolejarzy – na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w tej grupie 
robotników wpływy komunistów były bowiem minimalne (od czasów przedwo-
jennych przewagę polityczną posiadali w niej socjaliści). Zmiany systemowe 
przyczyniły się do szybkiego wzrostu siły PPR. W połowie 1948 r., po zwasali-
zowaniu PPS, pepeerowcy przełamali ostatecznie przewagę socjalistów wśród 
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kolejarzy1. W tym czasie Wydział Komunikacji KW PPR w Katowicach doliczył 
się wśród ponad 55 tys. zatrudnionych na terenie działania miejscowej Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) 5,7 tys. członków PPR wobec 4,6 tys. 
członków PPS2. Była to zatem przewaga minimalna, ale w kontekście nadcho-
dzącego wchłonięcia socjalistów przez PPR, oznaczająca, że prawie 20% pra-
cowników kolei działających w obu partiach robotniczych, będzie stanowić bazę 
polityczną dla powstającej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

Rybnik stanowił węzłową stację kolejową na trasie Racibórz – Katowice, 
szczególnie istotną dla ekspedycji węgla eksploatowanego w południowej części 
województwa. W powiecie rybnickim skoncentrowały się liczne linie kolejowe 
przeznaczone dla ruchu towarowego i pasażerskiego. W czasie powojennej od-
budowy strukturę organizacyjną DOKP w Katowicach wzorowano na przedwo-
jennych przepisach z 1934 r., zgodnie z którymi powołano wydziały i biura. 
Obszar katowickiej DOKP podzielony został na oddziały, reprezentujące po-
szczególne służby merytoryczne: siedem ruchowo-handlowych, osiem mecha-
nicznych, siedem drogowych i osiem elektrotechnicznych. W Rybniku uloko-
wały się siedziby każdego rodzaju tych oddziałów. W latach istnienia Polski 
Ludowej struktura organizacyjna PKP była wielokrotnie modyfikowana i reor-
ganizowana. Większa zmiana nastąpiła w 1956 r. Katowickiej DOKP podlegały 
wówczas następujące zlokalizowane w Rybniku jednostki: Oddział Przewozów 
(a niebawem Ruchowo-Handlowy), Oddział Zmechanizowany, Oddział Zabez-
pieczenia Ruchu i Łączności, Wagonownia, Parowozownia, Oddział Trakcji3. 
Poszczególne oddziały i służby rybnickiego węzła PKP operowały na liniach 
i stacjach kolejowych zlokalizowanych w powiecie rybnickim oraz, częściowo, 
w pięciu okolicznych powiatach4. 

Węzeł kolejowy w Rybniku, tak jak inne jednostki i zakłady przemysłowe, 
w latach 1949–1990 stanowił teren aktywności i ideologicznego zaangażowa-
nia zakładowej komórki PZPR. Z racji wielkości samego zakładu i jego załogi, 
jak też liczebności członków partii, uzyskała ona status komitetu, sytuujący ją 
w hierarchii ponad Podstawową Organizacją Partyjną – zasadniczą i najniższą 
komórką w strukturze organizacyjnej PZPR. 

Zachowany zasób aktowy Komitetu Kolejowego(KK)/Komitetu Zakładowego 
(KZ) PZPR przy Węźle Kolejowym w Rybniku pozwala na prześledzenia działal-
ności tej jednostki partyjnej od 1951 do 1977 r., przy czym lata 1975–1977 są 

1  A. Dziuba, Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa ślą-
skiego (1945-1948), Katowice 2016, s. 165–166. 
2  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Ro-
botniczej w Katowicach (zespół nr 1718, dalej: KW PPR Katowice), sygn. 502, Stan członków 
PPR i PPS wśród kolejarzy w województwie śląskim w maju 1948 r., s. 133.
3  D. Keller i in., Koleją z Katowic do Raciborza, Rybnik 2006, s. 114–115, 121–122.
4  AP Kat, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku (zespół nr 1844, 
dalej: KM PZPR Rybnik), sygn. 227, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR 
przy Węźle PKP w Rybniku odbytej 18 listopada 1974 r., s. 245–246. Z rozproszonych wzmianek 
w dokumentach wynika, że chodziło o linie w następujących powiatach: cieszyńskim, gliwickim, 
kozielskim, pszczyńskim, raciborskim i wodzisławskim. Ze względu na występowanie w nazwie 
analizowanej organizacji zapisu „Węzeł” w dalszej części zastosowano taki sam zapis.
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już słabo odzwierciedlone w dokumentach. Materiały wytworzone przez KK/
KZ PZPR w latach 1948–1950 i 1978–1990 nie zachowały się.

PZPR przy Węźle PKP w Rybniku: władze, liczebność, uprawnienia 
nomenklaturowe

W latach 1951–1975 Komitet Kolejowy (od 1954 r. Komitet Zakładowy) 
przy Węźle PKP w Rybniku podlegał organizacyjnie Komitetowi Powiatowemu 
(KP) PZPR w Rybniku5. Po przeprowadzonej 1 czerwca 1975 r. reformie admi-
nistracyjnej, w wyniku której nastąpiła m.in. likwidacja powiatów, KP PZPR 
w Rybniku przestał istnieć, zaś większość jego uprawnień i zadań przejął Komi-
tet Miejski (KM) w Rybniku. Od tej pory KZ przy Węźle Kolejowym podporząd-
kowany był miejskiej instancji PZPR.

Podległość organizacji partyjnej Węzła Kolejowego w Rybniku instancji po-
wiatowej (od 1975 r. miejskiej) PZPR oznaczała, że Komitet Kolejowy / Komitet 
Zakładowy musiał się wywiązywać z adresowanych doń poleceń władzy 
zwierzchniej, realizując np. dotyczące go uchwały. Nadrzędne uprawnienia in-
stancji powiatowej obejmowały ponadto wyznaczanie osoby kierującej zakłado-
wą organizacją partyjną. Wprawdzie I sekretarza formalnie wskazywała wyła-
niana w drodze wyborów egzekutywa KK/KZ (przeprowadzane okresowo 
podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczych wybory członków plenum, jak 
i węższej, dobieranej spośród osób wybranych do plenum KZ egzekutywy, były 
sterowane przez zwierzchnią instancję partyjną), ale to KP PZPR w Rybniku 
faktycznie typował osobę mającą zostać nowym sekretarzem lub zalecał prze-
dłużenie mandatu dotychczasowemu zwierzchnikowi zakładowej organizacji 
partyjnej. 

Podczas zebrania KK PZPR PKP w Rybniku we wrześniu 1951 r. jego I se-
kretarz Miczajka (jego imienia w aktach nie zapisano), skierowany przez instan-
cję powiatową do odbycia rocznego szkolenia partyjnego poza Rybnikiem, za-
wiadomił członków komitetu o swym ustąpieniu z funkcji, wskazując zarazem 
jako następcę Kędzierskiego (również „bezimiennego”) którego Komitet [Powia-
towy] wytypował6.

Kędzierski nie okazał się jednak działaczem wypełniającym powierzone mu 
obowiązki w sposób zadowalający instancję nadrzędną, toteż został odwołany 
wiosną 1952 r. podczas Walnego Zebrania Komitetu Kolejowego. Jego uczestnicy, 
pod okiem delegatów zwierzchnich instancji – przedstawiciela KP PZPR w Ryb-
niku i II sekretarza rybnickiego KM PZPR – wybierali wówczas (a właściwie 

5  Uprawnienia zwierzchnie nad KK/KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku posiadał w latach 
1952–1956 również Komitet Miejski PZPR w Rybniku, mający w tym okresie status równorzęd-
ny z instancją powiatową (w 1956 r. KM PZPR w Rybniku został podporządkowany KP PZPR 
w Rybniku). Zasady dzielenia się uprawnieniami zwierzchnimi przez te instancje, z racji szczu-
płości zachowanego materiału aktowego, są niejasne.
6  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 4.
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zatwierdzali) nowe władze KK7. Stanisław Marciniak, jeden z działaczy kolejo-
wej organizacji PZPR, zarzucił Kędzierskiemu, że nazbyt rzadko zwoływał on 
posiedzenia egzekutywy KK, nie planował pracy tego organu, jak też nie dopil-
nował rozdziału zadań wśród jej członków. Jego wypowiedź stanowiła sygnał do 
ogólnej nagonki na I sekretarza. Po serii krytycznych wypowiedzi pod adresem 
dotychczasowego zwierzchnika zakładowej organizacji partyjnej, głos zabrali 
II sekretarz KM oraz przedstawiciel KP, podkreślając (i pewnie wyolbrzymiając) 
rozliczne niedociągnięcia Kędzierskiego, jak też egzekutywy KK oraz całej orga-
nizacji. Następnie uczestnicy zebrania wybrali 12 członków plenum KK. Nie 
znalazł się wśród nich dotychczasowy I sekretarz, co było równoznaczne z po-
zbawieniem go stanowiska8. 

Do wymiany sekretarza nie było zresztą wymagane Walne Zebranie, lub póź-
niej, Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. 14 maja 1968 r. I sekretarz KZ 
PZPR Węzła PKP w Rybniku złożył podczas obrad plenarnych rezygnację ze 
stanowiska, wyjaśniając że swój zamiar uzgodnił z KP PZPR w Rybniku i uzy-
skał zgodę na odejście ze względu na zły stan zdrowia (sekretarz przyznał po-
nadto, że będąc zwierzchnikiem organizacji od trzynastu lat wszedł w swej pra-
cy w rutyniarstwo, co chyba było rzeczywistą przyczyną odwołania). W obradach 
uczestniczył sekretarz ds. ekonomicznych KP PZPR w Rybniku Jerzy Wieszała, 
który w imieniu KP PZPR w Rybniku zaproponował na wakujące stanowisko 
instruktora KP PZPR tow. Zenona Frydrychowicza, przedstawiając pokrótce 
wszystkie dane dotyczące jego kandydatury. Z braku innego kandydata podda-
no głosowaniu wniosek KP o wybraniu go I sekretarzem KZ Węzła PKP Rybnik. 
Wyboru dokonano jednogłośnie9. Frydrychowicz ustąpił już po miesiącu10. Nie-
wykluczone, że był tylko przejściowym sekretarzem, mającym pomóc w wyty-
powaniu „właściwego” zwierzchnika KZ, choć możliwe, że po prostu nie spraw-
dził się na stanowisku i został odwołany – za taką tezą może przemawiać fakt, 
że w 1970 r. Frydrychowicz był jednym z kilku sekretarzy KZ Węzła PKP 
w Rybniku11.

W 1951 r. sekretarz I Komitetu Kolejowego PZPR przy PKP w Rybniku za-
rządzał organizacją partyjną przy pomocy liczącego 12 osób plenum oraz egze-
kutywy12. Przy poszczególnych oddziałach i zakładach funkcjonowały natomiast 
podległe KK oddziałowe organizacje partyjne z własnymi sekretarzami i egze-
kutywami13. We wrześniu 1951 r. organizacja partyjna zrzeszała 138 człon-

7  Tamże, Protokół Walnego Zebrania KK PZPR PKP Rybnik odbytego 27 marca 1952 r., s. 7.
8  Tamże, s. 7–11.
9  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Protokół z plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybni-
ku w dniu 14 maja 1968 r., s. 2–5.
10  Tamże, Protokół z plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 24 czerwca 1968  r., 
s. 6, 10.
11  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 226, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ 
PZPR przy Węźle PKP w Rybniku odbytej 21 listopada 1970 r., s. 195–217.
12  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 3–4.
13  Tamże, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organizacyjnej w POP przy PKP Rybnik, 
Rybnik 2 września 1953 r., s. 54.
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ków14. Najpóźniej od czerwca 1952 r. KZ PZPR PKP w Rybniku kierował po-
nownie Miczajka15. Od marca 1954 r. dawny KK funkcjonował jako Komitet 
Zakładowy16. Miczajka stał na jego czele co najmniej do połowy 1954 r. Na 
początku 1955 r. I sekretarzem KZ był już Marian Tebinka17.

Pod koniec 1959 r. w KZ Węzła PKP w Rybniku zrzeszonych było 224 człon-
ków i kandydatów PZPR, a poziom „upartyjnienia” załogi zbliżał się do 10% 
(ogółem w Węźle było wówczas zatrudnionych 2320 pracowników). Egzekuty-
wa kierowana przez Tebinkę liczyła 11 osób18. Odbywającą się w 1959 r. Kon-
ferencję Sprawozdawczo-Wyborczą obserwowali m.in. delegaci KP i KM PZPR 
w Rybniku, a także przedstawiciele Związku Młodzieży Socjalistycznej i Ligi 
Kobiet. W rezultacie obrad mandat Tebinki został przedłużony na następną 
kadencję. Obok niego sekretariat KZ tworzyli: II sekretarz Stanisław Marciniak 
i III sekretarz ds. propagandy Paweł Szymoszek19. 

Następną Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą KZ PZPR odnotowano 
w aktach dopiero w 1966 r. Dotychczasowi sekretarze, z Tebinką na czele, wy-
brani zostali na kolejną kadencję, ale dokooptowano do ich składu kolejnego 
sekretarza Czesława Barana, powierzając mu nadzór nad sprawami ekonomicz-
nymi20. W KZ w tym czasie zrzeszonych było już 463 członków i kandydatów 
PZPR. Działali oni w dziewięciu Oddziałowych Organizacjach Partyjnych OOP), 
funkcjonujących przy Oddziale Ruchowo-Handlowym, Parowozowni, Oddziale 
Zabezpieczenia, Wagonowni, Oddziale Drogowym, Stacji Rybnik, Oddziale 
Zmechanizowanym, Służbie Ochrony Kolei i Rejonie Budynków21. 

14 maja 1968 r. I sekretarzem KZ, na wniosek KP PZPR w Rybniku, został 
wybrany Zenon Frydrychowicz, jednak już po miesiącu ustąpił on na rzecz Sta-
nisława Marciniaka22, który pozostawał zwierzchnikiem zakładowej organizacji 
partyjnej jedynie przez dwa lata. Stanowisko utracił w listopadzie 1970 r. na 
rzecz Leona Gawędy, dotychczasowego zastępcy zawiadowcy stacji PKP w Ryb-
niku. W wyniku przeprowadzonych wówczas wyborów władz, egzekutywa KZ 
ukonstytuowała się w dziewięcioosobowym składzie, obejmującym czterech 

14  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 10 września 1951 r., s. 4; tam-
że, Protokół Walnego Zebrania KK PZPR przy PKP Rybnik odbytego 27 marca 1952 r., s. 7, 11.
15  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 14 czerwca 1952 r., s. 72.
16  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 16 marca 
1954 r., s. 177.
17  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 1 czerwca 
1954 r., s. 198; AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 231, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 25 I 1955 r., s. 3. 
18  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 231, Wyciąg z protokołu wyboru władz KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku odbytego w dniu 16 listopada 1959 r., s. 112.
19  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 226, Protokół z Konferencji Zakładowej KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 16 listopada 1959 r., s. 1, 4.
20  Tamże, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
niku odbytej w dniu 9 maja 1966 r., s. 6, 69.
21  Tamże, Referat egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku na Konferencję Sprawoz-
dawczo-Wyborczą KZ odbytą w dniu 9 maja 1966 r., s. 89–90.
22  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Protokół z plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
niku w dniu 14 maja 1968 r., s. 2-3; tamże, Protokół z plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
niku w dniu 24 czerwca 1968 r., s. 6, 10.
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sekretarzy (oprócz I sekretarza, byli to: Stanisław Marciniak – sekretarz ds. or-
ganizacyjnych, Zenon Frydrychowicz – sekretarz ds. propagandy, Czesław Baran 
– sekretarz ds. ekonomicznych) oraz pięciu członków zwyczajnych23. Na koniec 
listopada 1970 r. w KZ PZPR zrzeszonych było 525 członków i kandydatów. 
W tym czasie zatrudnienie w rybnickim Węźle PKP wynosiło 1952 osoby – 
„upartyjnienie” sięgało zatem 27% (wyraźnie wyższe było w grupie pracowni-
ków umysłowych – 34% – niż robotników)24.

22 listopada 1972 r., w czasie kolejnej Konferencji Sprawozdawczo-Wybor-
czej KZ przy Węźle PKP, obserwujący obrady sekretarz KP PZPR w Rybniku 
Piotr Adamski zaproponował, by obowiązki I sekretarza KZ powierzyć Gawę-
dzie, co delegaci przyjęli jednogłośnie25.

Następna KSW odbyła się 18 listopada 1974 r. Oceny KZ dokonał jeden z se-
kretarzy KP Wiktor Sikora, chwaląc jego pracę i podkreślając jednocześnie spe-
cyfikę Węzła, operującego za pomocą siedmiu służb na terenie sześciu powia-
tów26. Mandat dotychczasowego zwierzchnika zakładowej organizacji PZPR 
został przedłużony na następną kadencję. Jego zastępcami zostali: Jan Cieśliński 
– sekretarz ds. organizacyjnych, Stefan Pałasz – sekretarz ds. ekonomicznych 
i Maria Sobik – sekretarz ds. propagandy27. Gawęda pozostał na stanowisku także 
w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas KSW w październiku 1977 r.28

W czerwcu 1975 r., za sprawą reorganizacji administracji terenowej, nastą-
piła zmiana podległości KZ Węzła. Po likwidacji powiatów instancją nadrzędną 
stał się KM PZPR w Rybniku. Niebawem nastąpiła także reorganizacja struktu-
ry PKP w Rybniku – 1 października 1975 r. w mieście powołano Dyrekcję Re-
jonową Kolei Państwowych, a do Węzła Rybnik włączono stację Niedobczyce 
(w której funkcjonowała silna OOP). Szeregi PZPR wzrosły wówczas do 
511 członków29. W 1977 r., ostatnim objętym sprawozdawczością KZ PZPR 
przy Węźle PKP Rybnik–Niedobczyce, do partii należało 662 członków – prze-
szło 25% z liczącej 2632 osób załogi. Działali oni w ramach dziewięciu OOP 
i 16 grup partyjnych30.

23  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 226, Protokół z Konferencji Sprawozdawczej KZ PZPR 
przy Węźle PKP w Rybniku odbytej 20 marca 1969 r., s. 161, 166; tamże, Protokół z Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku odbytej w dniu 21 listopada 
1970 r., s. 195–217.
24  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Informacja na posiedzenie egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 14 kwietnia 1970 r., s. 77.
25  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Protokół z plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
niku w dniu 22 listopada 1972 r., s. 106.
26  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Protokół z konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ 
PZPR przy Węźle PKP w Rybniku odbytej 18 listopada 1974 r., s. 245–246.
27  Tamże, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
niku odbytej 18 listopada 1974 r., s. 253.
28  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 228, Informacja o konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
KZ PZPR przy Węźle PKP Rybnik-Niedobczyce odbytej 26 października 1977 r., s. 12.
29  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP Rybnik-Niedobczyce za okres listopad 1974 r. – październik 1977 r., s. 43–46.
30  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 228, Ocena działalności KZ PZPR przy Węźle PKP w Ryb-
nik-Niedobczyce, październik 1977 r., s. 77.
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Nadrzędna rola instancji powiatowej (lub miejskiej) PZPR nie ograniczała się 
do wskazywania osoby sekretarza KZ, wydawania poleceń i sprawowania ogól-
nego nadzoru. Obejmowała również uprawnienia nomenklaturowe, polegające 
na obsadzaniu szeregu stanowisk w samym Węźle PKP. Konieczność uzyskania 
zgody odpowiedniej instancji PZPR na objęcie funkcji kierowniczych była klu-
czem do sprawowania przez partię kontroli nad administracją, gospodarką, or-
ganizacjami społeczno-politycznymi oraz sferą kultury. 

W pierwszej połowie 1949 r. Komitet Centralny (KC) PZPR wydał w sprawie 
nomenklatury pierwszą instrukcję, w której zapisano kilkaset stanowisk, do ob-
jęcia których wymagana była zgoda centralnych władz partii. W maju 1950 r. 
Biuro Organizacyjne KC zatwierdziło z kolei nomenklaturę wojewódzkich i po-
wiatowych kierownictw partyjnych. Jednak wbrew zapisom w statucie PZPR, 
o sprawach personalnych decydowały też najniższe ogniwa partyjne31. Jak pod-
kreślił Antoni Dudek, możliwość swobodnego rozdzielania i obejmowania waż-
niejszych stanowisk w administracji, zakładach pracy, organizacjach społecz-
nych i innych instytucjach stanowiła doskonały środek wywierania nacisku bez 
konieczności uciekania się do przymusu32.

W jedynym jak dotąd odnalezionym spisie nomenklatury KP PZPR w Ryb-
niku, pochodzącym z 1973 r., instancja powiatowa zawarowała sobie prawo do 
obsadzenia stanowisk naczelników wszystkich oddziałów Węzła, jak też wyzna-
czania naczelnika w stacji rozrządowej Niedobczyce33. 

KK/KZ spisu nomenklatury nie stworzył (lub też nie zachował się on w do-
kumentacji archiwalnej), ale zajmował się obsadą niższych stanowisk kierowni-
czych w Węźle PKP w Rybniku przez cały opisywany okres swej działalności.

Kierownik Działu Kadr Węzła co jakiś czas prezentował władzom zakłado-
wej organizacji partyjnej propozycje awansów na stanowiska kierownicze. 
W 1953 r., referując przed członkami egzekutywy KK „zagadnienia ruchu ka-
drowego”, omawiał sylwetki kandydatów do objęcia stanowisk, których obsadę 
zawarowały sobie władze zakładowej organizacji PZPR – np. kierownika Działu 

31  A. Dudek, Funkcjonowanie systemu nomenklatury kadr PZPR na szczeblu wojewódzkim 
(1948–1980). Przykład Krakowa, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, War-
szawa 2001, s. 99–100; tenże, Komitet Wojewódzki PZPR jako lokalny ośrodek władzy – na 
przykładzie Krakowa, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski Warszawa 
2003, s. 158–160.
32  A. Dudek, Komitet wojewódzki..., s. 153.
33  AP Kat, Komitet Powiatowy PZPR w Rybniku (zespół nr 1817, dalej: KP PZPR Rybnik), 
sygn. 331/IV/89, Wykaz stanowisk podległych nomenklaturze KP PZPR w Rybniku przyjęty 
przez egzekutywę KP PZPR w Rybniku w dniu 15 czerwca 1973 r., s. 209. W wykazie stano-
wisk nomenklaturowych z 1968 r. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach miał prawo do ob-
sadzenia szeregu stanowisk w katowickiej DOKP – stanowiska zastępców dyrektorów (ds. eks-
ploatacyjnych, ds. technicznych, ds. inwestycyjnych, ds. ekonomicznych, ds. administracyjnych) 
znalazły się w gestii sekretariatu KW, zaś stanowiska naczelnika Wydziału Kadr oraz naczelni-
ków oddziałów i zarządów podlegały egzekutywie KW. Dyrektor Naczelny DOKP w Katowicach 
znajdował się natomiast w nomenklaturze KC PZPR. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: 
WUSW Katowice), sygn. 093/604, Nomenklatura kadr Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kato-
wicach, Katowice, czerwiec 1968 r., s. 4, 52. 
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Ruchu, który został jednak przez członków egzekutywy zdyskwalifikowany za nie-
dostateczne wywiązywanie się obowiązków w dotychczasowej pracy34. W 1954 r. 
plenum KK „uzgodniło” osobę kandydata do stanowiska zastępcy zawiadowcy 
Odcinka Silnych Prądów i zgodziło się na wyjazd pracownika na szkolenie na 
Centralnym Kursie Kierowników Robót35.

Kuriozalną sprawą w dziedzinie „nadzoru nad kadrami” było podjęcie przez 
KZ w 1954 r. decyzji związanej z pewną robotnicą, która pracowała w Węźle na 
dwóch etatach, przy czym na jednym z nich, w kuchni zakładowej, gdzie zatrud-
niono ją w charakterze kucharki, zdaniem partii się nie sprawdzała – potrawy 
były ponoć mało wartościowe kalorycznie, zaś porcje mięsa zbyt małe. Plenum 
KK postanowiło ją zwolnić (jeden z członków otrzymał zadanie dopilnowania 
tego), a na jej miejsce przyjąć inna osobę36. W kolejnych latach nie dochodziło 
już do ingerencji plenum w sprawy personalne na tak niskim poziomie, a przy-
najmniej w dokumentacji aktowej nie zachował się ich ślad. 

Zmiany systemowe, do jakich doszło w związku z polityczną odwilżą 1956 r. 
nie zmieniły znacząco wpływu zakładowej organizacji PZPR na politykę kadro-
wą w Węźle. Podczas jednego z zebrań KZ w 1961 r. I sekretarz poruszył spra-
wę uzgadniania wszelkich spraw kadrowych z Komitetem Zakładowym, ażeby 
mieć dane o działalności kadrowej na tut[ejszym] węźle kolejowym. Szczególnie 
o chodzi o awanse i podziały nagród wśród pracowników, gdyż tym buduje się 
autorytet Komitetu Zakładowego37.

W latach siedemdziesiątych XX w. w dyspozycji egzekutywy KZ wciąż pozo-
stawały nominacje na średnie i niższe stanowiska kierownicze – np. kierownika 
referatu finansowego Oddziału Drogowego, zawiadowcy odcinka drogowego 
czy kontrolera ruchu drogowego i in. Niektóre stanowiska – jak np. kierownika 
referatu ogólnego Wagonowni Rybnik – władze zakładowej organizacji PZPR 
obsadzały po zapoznaniu się z kandydatami wskazanymi przez oddziałowe or-
ganizacje partyjne. Egzekutywa KZ opiniowała ponadto wnioski o podwyższe-
nie uposażenia pracowników38. Również odznaczenia państwowe – zwłaszcza 
te najwyższe, skutkujące wypłacaniem dodatku finansowego, jak Krzyże Kawa-
lerskie Orderu Odrodzenia Polski – przyznawane były po uzyskaniu aprobaty 
jej członków39.

34  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
21 lipca 1953 r., s. 21.
35  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 23 lutego 1954 r., s. 176.
36  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 10 kwietnia 1954 r., s. 185.
37  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 31 stycznia 1961 r., s. 1.
38  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 5 marca 1971 r., s. 63; tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy 
KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 9 czerwca 1971 r., s. 101–102; tamże, Protokół 
z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 9 grudnia 1971 r., s. 167; 
tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 21 paź-
dziernika 1971 r., s. 153.
39  Tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 
16 grudnia 1970 r., s. 14; tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP 
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Niekiedy kierownictwo zakładowej organizacji partyjnej podejmowało próby 
dyscyplinowania pracowników spoza zasięgu swej nomenklatury, jednak ich 
kaliber wymagał zwrócenia się do wyższych instancji partyjnych. W 1951 r. pod 
adresem naczelnika jednego z oddziałów eksploatacyjnych (stanowisko to mie-
ściło się prawdopodobnie w nomenklaturze KP), pojawiły się zarzuty o niewła-
ściwy stosunek do podwładnych i lekceważenie partii oraz Rady Zakładowej. 
Sprawę zamierzano rozstrzygnąć na poziomie instancji powiatowej w Rybniku, 
ale ostatecznie dotarła aż do KW PZPR w Katowicach, gdzie przedstawiciel KK 
skarżył się, że członek władz zakładowej organizacji partyjnej został przez owe-
go naczelnika wyproszony z zebrania produkcyjnego (podobnie jak reprezen-
tant Związku Zawodowego Kolejarzy, ZZK), pod pozorem, że omawiane będą 
sprawy poufne. Opisał też inne nieporozumienia na linii partia – naczelnik. 
Zwierzchnie instancje PZPR uznały zachowanie naczelnika za niedopuszczalne 
i pozwoliły ukarać go naganą partyjną (był członkiem PZPR)40.

W 1965 r. KZ rozpatrywał z kolei uznane za niewłaściwe postępki naczelni-
ka Wagonowni w Rybniku. Zarzucano mu grubiańskie odnoszenie się do pod-
władnych, lekceważenie Rady Zakładowej, zatargi z komórkami PZPR oraz pró-
by ograniczania kompetencji organizacji partyjnej poprzez nieuzgadnianie z jej 
władzami wniosków o premie dla podległych pracowników. Nie były to pierw-
sze skargi na tego naczelnika, ale władze partyjne, biorąc pod uwagę, że zostały 
mu dwa lata do przejścia na emeryturę, załatwiły sprawę polubownie. Naczelnik 
został wezwany na posiedzenie egzekutywy KZ i ukarany ostrzeżeniem, z za-
strzeżeniem, że jeśli nie poprawi swego postępowania, partia skieruje wniosek 
o usunięcie go ze stanowiska bezpośrednio do dyrektora Kolei (zapewne chodzi 
o dyrektora DOKP) z pominięciem drogi służbowej. Jak odnotowano w protoko-
le posiedzenia egzekutywy KZ powyższe podano do wiadomości tow. [naczelni-
kowi] w obecności egzekutywy OOP Wagonowni Rybnik i przedstawiciela Zarzą-
du Wagonów w Katowicach tow. inż. Mirskiego41. Co ciekawe, w tym wypadku 
nie zwracano się do KP.

W 1966 r. kierownictwo KZ zdecydowało się na wyłonienie komisji proble-
mowych, mających funkcjonować w charakterze ciał doradczych, specjalizują-
cych się w analizie konkretnych zagadnień podejmowanych przez KZ. Utworzo-
no ich sześć: organizacyjną, ekonomiczną, propagandy i szkolenia partyjnego, 
postępu technicznego, młodzieżową i organizacji masowych, po linii BHP i spraw 
socjalnych oraz kulturalno-oświatową42. Nie zachowały się dokumenty działal-
ności tych organów pomocniczych KZ.

w Rybniku w dniu 5 marca 1971 r., s. 63. Zazwyczaj chodziło o odznakę „Przodujący kolejarz”, 
ale w jednym wypadku egzekutywa wnioskowała o przyznanie KKOOP.
40  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 3; tamże, Protokół posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 26 listopada 
1951 r., s. 5–6.
41  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 30 marca 1965 r., s. 19–21.
42  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 17 maja 1966 r., 
s. 99.
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Wszyscy członkowie PZPR zatrudnieni w rybnickim Węźle PKP funkcjono-
wali w tworzonych przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych OOP, na 
forum których obowiązani byli do prowadzenia działalności politycznej i spo-
łecznej. Egzekutywy OOP, podobnie jak KZ, miały obowiązek protokołowania 
zebrań i planowania swej pracy (w formie pisemnej). Z wykonywaniem tego 
wymogu było jednak różnie. Na jednym z posiedzeń egzekutywy KZ w 1961 r. 
sekretarz, odnosząc się do kontroli organizacji partyjnej Węzła przeprowadzo-
nej przez KW PZPR w Katowicach, wskazywał na „usterki”, które należy nie-
zwłocznie usunąć. Podkreślił zwłaszcza brak dokumentacji z prac OOP, gdyż 
na słowo nikt nam nie wierzy, a zrozumiałym jest, że podstawą zebrań i posie-
dzeń są protokoły, jak i listy obecności43. Na fundamentalną kwestię dokumen-
towania działań OOP zwracał też uwagę w 1966 r. sekretarz Gawęda, który 
podczas obrad plenarnych poinformował członków KZ, że każda egzekutywa 
POP [wł. OOP] na zakończenie [ma wystąpić z] konkretnymi wnioskami i uchwa-
łami. Sekretarze OOP bezwzgl[ędnie] muszą sporządzać miesięczne i kwartal-
ne plany pracy na swoich służbach. Na każdej egzekutywie [OOP] musi być 
przeprowadzona analiza i postęp realizacji uchwał podjętych na ostatnim swym 
posiedzeniu, dotrzymując bezwzględnie wyznaczone terminy44. 

KK/KZ PZPR formalnie kierował pracą swoją i podległych OOP wydając 
różnorakie uchwały. Dotyczyły one praktycznie wszystkich sfer życia i funkcjo-
nowania instytucji. Wskazywały też osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, 
jak też określały termin w jakim konkretna uchwała miała być zrealizowana.

Przykładowo 10 września 1951 r. sekretarz Miczajka zawiadomił członków 
plenum KK, że dwie przyjęte podczas poprzedniego zebrania uchwały zostały 
wykonane. Polecano w nich dopilnowanie, by odbyło się zebranie chóru i by 
ukonstytuowała się ekipa łączności miasta z wsią (z animatorem pracy arty-
stycznej i czterema agitatorami w składzie). Poinformował następnie, że uchwa-
ła o zwołaniu spotkania kolporterów prasy nie została zrealizowana, ponieważ 
nie zaznaczono w niej, kto odpowiada za jej wykonanie; w tej sytuacji zdecydo-
wano o przedłużeniu terminu zwołania zebrania kolporterów i obciążono odpo-
wiedzialnością by się ono odbyło I sekretarza KZ45. Innym razem, przy okazji 
dyskusji o niedociągnięciach dostrzeżonych w ruchu współzawodnictwa pracy, 
KK mocą własnej uchwały wprowadził zasadę, by sekretarze OOP wespół z or-
ganami związków zawodowych – radami oddziałowymi – oraz z administracją 
zwoływały specjalne posiedzenia, poświęcone rozdziałowi premii za osiągi we 
współzawodnictwie46.

W 1964 r. KZ zobowiązał uchwałą poszczególne OOP do akcji werbunkowej 
– referujący jej wykonanie I sekretarz zawiadomił członków egzekutywy, że 

43  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 14 marca 1961 r., s. 11.
44  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 17 maja 1966 r., s. 98.
45  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 3.
46  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 10 września 1951 r., s. 4.
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wszystkie OOP stosowne instrukcje na ten temat otrzymały, a akcja werbunkowa 
przynosiła efekty – w ciągu dwóch miesięcy do PZPR wpisano 47 kandydatów47. 

Większość uchwał KZ dotyczyła jednak codziennych spraw organizacyjnych, 
takich jak rozpatrzenie wniosku członka, który zgubił legitymację PZPR i prosił 
o wydanie duplikatu, przyjęcie nowych kandydatów do organizacji, przeszerego-
wanie kandydatów PZPR na pełnoprawnych członków, skreślenie z partii, etc.48

Uchwały obejmowały nie tylko zakładową organizację PZPR ale też podpo-
rządkowane jej „organizacje masowe”. Adresowano je zatem np. do Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej49 czy Związku Młodzieży Socjalistycznej50. 
Niektóre, jak wezwania do planowania pracy i zwiększenia aktywności, miały 
charakter „uniwersalistyczny” i kierowano je do wszystkich organizacji społecz-
nych funkcjonujących przy Węźle PKP51. Część uchwał adresowano do kon-
kretnych jednostek organizacyjnych Węzła, jak np. do personelu świetlicy kole-
jowej, w której należało zdynamizować oddziaływanie polityczne. Ponieważ nie 
została zrealizowana w terminie, jej wykonanie odwleczono o kilka miesięcy52. 
Nie udało się ustalić, czy po tym terminie wcielono ją w życie, a oddziaływanie 
polityczne w świetlicy uległo zwiększeniu.

Aktywność polityczna KK/KZ PZPR Węzła PKP w Rybniku

Już pierwsze zachowane dokumenty organizacji partyjnej przy Węźle PKP 
w Rybniku, pochodzące z jesieni 1951 r., ukazują najważniejszy wówczas kieru-
nek pracy politycznej, jakim była mobilizacja pracowników do upowszechnienia 
(„umasowienia”) i intensyfikacji ruchu współzawodnictwa pracy. KZ wykonywał 
wówczas uchwałę podjętą przez KP PZPR w Rybniku, którą należało wdrażać 
wśród pracowników kolei od 10 września 1951 r. Członkowie KK, po odczytaniu 
tej uchwały, stwierdzili, że „opieka” nad uczestnikami współzawodnictwa, jak 
też kontrola samego ruchu są zbyt słabe – postulowali, by zaktywizować komisje 
współzawodnictwa pracy, zainteresować się postawą dozoru wobec idei rywali-
zacji pracowniczej, przyjrzeć się opiece zakładu i partii nad walczącymi o wyniki 
produkcyjne kolejarzami. Uczestnicy obrad uchwalili, że władze organizacji 
PZPR będą współuczestniczyć w rozdziale premii dla „stachanowców”, jak też 
zajmą się kwestią opieki zdrowotnej nad nimi. Gdy zaś jeden z członków ple-
num podzielił się informacją, że zakładowy referent współzawodnictwa pracy 

47  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 9 czerwca 1964 r., s. 221.
48  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 23 stycznia 1973 r., s. 158.
49  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybni z dniu 
29 września 1953 r., s. 87
50  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR Węzła 
PKP w Rybniku w dniu 18 stycznia 1972 r., s. 4.
51  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Projekt uchwały plenum KZ PZPR Węzła PKP w Ryb-
niku z 18 kwietnia 1972 r., s. 102.
52  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
26 stycznia 1954 r., s. 164.
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odstawia lipę, bowiem we rywalizacji uczestniczyło nie 18 parowozów, jak na-
pisał, a jedynie osiem, podjęto kolejną uchwałę, stanowiącą iż KK PZPR wpły-
nie na naczelników poszczególnych służb, by wymienili w swoich jednostkach 
niewłaściwie pracujących referentów współzawodnictwa. Za wykonanie uchwał 
odpowiadały rady zakładowe oddziałów, którym wyznaczono dwutygodniowy 
termin jej wykonania – organy związkowe miały ponadto zreorganizować komi-
tety współzawodnictwa pracy i składać regularne comiesięczne sprawozdania 
przed właściwymi OOP53. 

Inną kwestią polityczną, uznaną u progu lat pięćdziesiątych za istotną przez 
KP PZPR w Rybniku (w ślad za wytycznymi wyższych instancji), była aktyw-
ność grup zakładowych zajmujących się łącznością miasta z wsią. KK powołał 
do istnienia stosowną ekipę partyjną54. Nie interesowano się jednak jej pracą 
– KK dopiero dwa lata po powołaniu zespołu łączności miasta z wsią zoriento-
wał się, że praca szwankuje, bowiem wieś Osiny, z którą organizacja partyjna 
Węzła miała współdziałać, uznano za miejscowość całkowicie odpolitycznioną 
i agitację polityczną wobec jej mieszkańców koniecznie należało zaktywizować. 
W tej sytuacji KK zdecydował o powiększeniu zespołu wysyłanego do Osin, zaś 
I sekretarz obiecał pojechać wreszcie zobaczyć „podopieczną” wieś55. Problem 
łączności miasta z wsią zniknął wraz zakończeniem polityki forsownej kole-
ktywizacji rolnictwa w 1955/1956 r.

Współzawodnictwo pracy pozornie także skończyło się wraz z burzliwymi 
zmianami politycznymi, które nastąpiły w Polsce w 1956 r., lecz niebawem od-
rodziło się w nowej postaci, jako „ruch dobrej roboty”. W latach siedemdziesią-
tych ta forma współzawodnictwa funkcjonowała w najlepsze, zaś kierownictwa 
oddziałów Węzła kolejowego w Rybniku wyróżniały zasłużonych uczestników 
dyplomami i odznaczeniami, a także nagrodami pieniężnymi (w ciągu półrocza, 
od jesieni 1973 r. do wiosny 1974 r. wręczono je 104 pracownikom, którzy 
łącznie otrzymali 80 tys. zł, czyli średnio 770 zł, zatem raczej niewiele – średnie 
wynagrodzenie miesięczne w województwie katowickim u progu dekady lat 
siedemdziesiątych XX w. wynosiło ok. 3,5 tys. zł). Formy zaangażowania 
w ramach ruchu „dobrej roboty” obejmowały: uczestnictwo w brygadach pracy 
socjalistycznej, przekraczanie zadań produkcyjnych, wdrażanie postępu tech-
nicznego, metod racjonalizatorskich, przejawianie inicjatywy i pomysłowości, 
bezawaryjną pracę, zapobieganie wypadkom, wzorową dyscyplinę. Zakładowa 
organizacja PZPR, rzecz jasna, starała się tym ruchem kierować56.

Przez cały omawiany okres KZ i OOP prowadziły stałą agitację ukierunko-
waną na werbowanie do PZPR nowych członków. W okresie stalinizmu, kandy-

53  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 10 września 1951 r., s. 3
54  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 3–4.
55  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 27 lipca 1953 r., s. 22; tamże, 
Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organizacyjnej w POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 
września 1953 r., s. 52
56  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 236, Sprawozdanie z metod i wyróżniania ludzi dobrej 
roboty za okres 1 listopada 1973 r. – 31 marca 1974 r., s. 27–29.
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datury, jak i nadanie pełnego członkostwa, nie tyko głosowano, ale też dyskuto-
wano (niekiedy szczegółowo) na forum plenarnym KK/KZ, przy czym, choć 
decyzje były na ogół pomyślne dla starających się o wejście w szeregi PZPR, to 
zdarzały się odmowy (np. z powodu niezłożenia życiorysu, co stanowiło formal-
ny wymóg ubiegania się o członkostwo w PZPR)57. 

W dekadzie lat sześćdziesiątych planowana z rocznym wyprzedzeniem liczba 
przyjęć do PZPR nie była szczególnie wygórowana (jednak na początku lat sie-
demdziesiątych liczba kandydatów miała wzrosnąć kilkakrotnie – z 15 w 1970 r. 
do 59 w 1971 r.). Problemem okazywał się polityczny i moralny poziom zwerbo-
wanych ludzi. Na marginesie informacji o wykonaniu planu naboru w 1970 r. 
pisano, że udało się pozyskać 12 osób, w tym siedmiu robotników, na ogół 
w młodym wieku. Była jednak i ujemna strona werbunków – rekomendujący 
kandydata towarzysze niewiele o swym „podopiecznym” wiedzieli i nie intere-
sowali się jego działalnością organizacyjną po wstąpieniu do PZPR. Nowi kan-
dydaci nie otrzymywali też na ogół zadań partyjnych. Na jednym z posiedzeń 
egzekutywy KZ napiętnowano postawę nieobjętego „opieką partyjną” kandyda-
ta, który dokumentnie się upił i swoim zachowaniem wywołał zbiegowisko. Po-
nieważ osoba ta nie uczęszczała w dodatku na partyjne szkolenia, została z sze-
regów PZPR wydalona58.

Zakładowa organizacja partyjna odpowiadała również za edukację ideolo-
giczną członków na kursach szkoleniowych. W 1951 r. I sekretarz KK samokry-
tycznie przyznawał, że w roku szkoleniowym 1950/1951 poniesiono klęskę – 
tak za sprawą słabo obeznanych z teorią „wykładowców”, jak i niesumiennych 
„uczniów”: niewielu spośród wytypowanych do uczestnictwa w kursie sumien-
nie nań uczęszczało. Porażek tych zamierzano uniknąć w nowym cyklu szkole-
nia, zaczynającym się 1 października 1951 r. Wykładowcy mieli tym razem być 
lepiej przygotowani i nie wolno im było odczytywać tekstu wykładu z kartki. 
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zamierzano ściągnąć za pośrednictwem 
KP PZPR w Rybniku59. 

W roku szkolnym 1972/1973 spośród 515 członków zakładowej organizacji 
PZPR w szkoleniach uczestniczyło 265 słuchaczy, w tym 201 członków partii 
(pozostali kursanci byli działaczami Związku Młodzieży Socjalistycznej lub 
bezpartyjnymi). Spotykania grup odbywały się raz w miesiącu. Szkolono się na 
trzech poziomach zaawansowania – podstawowym, średnim i „wyższym” – 
w Wieczorowej Szkole Aktywu. Program szkolenia podstawowego obejmował 
najważniejsze kwestie ideologiczne i polityczne – omawiano m.in. historyczną 

57  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
26 czerwca 1953 r., s. 12.
58  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Informacja na posiedzenie egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle Kolejowym w Rybniku w dniu 14 kwietnia 1971 r., s. 77–78.
59  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 
10 września 1951 r., s. 4. Jak wynika z dokumentów, szkolenie partyjne w roku 1951/1952 także 
dalekie było od sukcesów – zawodzili wytypowanie na nie kolejarze, którzy pomimo wysyłanych 
przez dział kadr wezwań nie przychodzili na zajęcia. Zresztą prelegenci także byli często nieobecni. 
Tamże, Protokół z Walnego Zebrania Komitetu Kolejowego PZPR odbytego 27 marca 1952 r., s. 8.
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rolę marksizmu, kwestię „walki klas”, „demokrację socjalistyczną”, religię jako 
formę świadomości społecznej, patriotyzm w kontekście internacjonalizmu. Na 
poziomie średnim wykładano wybrane zagadnienia wiedzy o PZPR, lub, w rów-
noległej grupie, o socjalistycznej ekonomice. Na najwyższym poziomie dyskuto-
wano o współczesnych państwach kapitalistycznych, integracji gospodarczej 
krajów socjalistycznych, problemach związanych z podziałem dochodu narodo-
wego w Polsce60.

Niewiele zmieniło się przez dwadzieścia lat pod względem frekwencji. Jak 
stwierdzono na posiedzeniu egzekutywy KZ, w roku szkolnym 1972/1973 r. 
OOP nie zwracały na nią uwagi i nie dyscyplinowały towarzyszy, którzy opusz-
czali zajęcia. I sekretarz KZ polecił, by OOP przygotowały zestawienia osób 
nagminnie nieobecnych i przeprowadziły z nimi dyscyplinujące rozmowy61.

Zakładowa organizacja PZPR stale prowadziła też działalność propagando-
wą ukierunkowaną na transmisję ideologii komunistycznej wśród pracowników 
Węzła PKP w Rybniku. W 1953 r. wszyscy jej członkowie byli obowiązani do 
angażowania się w bardzo szerokie spektrum działań na odcinku agitacji, obej-
mujące m.in.: zwalczanie doktryny i rozwiązań ustrojowych zachodnich demo-
kracji, także poprzez krytykę kultury nie spełniającej norm socrealizmu (cho-
dziło o amerykańską szmirę, do której wliczono zwłaszcza horrory i kryminały, 
a nawet wydane przed wojną książki w rodzaju Krwawej Pani na Czachci-
cach62), tłumaczenie bezpartyjnym, także za pośrednictwem organizacji spo-
łecznych, pryncypiów ideologii i zasad funkcjonowania PRL, wyjaśnianie ko-
nieczności realizacji planu sześcioletniego, mobilizowanie do współzawodnictwa 
pracy i podejmowania dodatkowych zobowiązań produkcyjnych (np. rocznico-
wych czy świątecznych), piętnowanie „kułaków” (zasobniejszych rolników) 
i „elementów kapitalistycznych” (spekulantów), przekonywanie o dobrodziej-
stwach niesionych przez ustawę o regulacji cen i płac z 3 stycznia 1953 r. (nota 
bene wybitnie krzywdzącą rolników), zwalczanie plotkarstwa i nieuzasadnio-
nych absencji w pracy („bumelanctwa”), nadzór, poprzez wybranych członków 
partii, nad organizacjami społecznymi, itp.63

W 1973 r. agitacją w sposób ustawiczny zajmowała się już nie cała organiza-
cja, a ośmioro aktywistów, działających w wyspecjalizowanym Społecznym 
Ośrodku Propagandy Partyjnej. Prowadzili oni codzienną pracę polityczno-agita-
cyjną wśród pracowników Węzła – partyjnych i bezpartyjnych. Wśród kluczowych 
zadań tej komórki wymieniono: organizowanie, inspirowanie imprez o charakte-
rze politycznym i akcji społecznych, wynikających z aktualnych obchodów rocznic 

60  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Informacja o przebiegu szkolenia partyjnego w II pół-
roczu 1972 r. na posiedzenie egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 18 stycz-
nia 1973 r., s. 160–161.
61  Tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 
23 stycznia 1973 r., s.157.
62  Wydana w 1935 r., przetłumaczona z języka słowackiego książka, opisująca w beletrystycz-
nej formie życie Elżbiety Batorówny. 
63  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organiza-
cyjnej w POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 września 1953 r., s. 44–54.
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i świąt państwowych w ramach zakładu i środowiska, zabezpieczenie materia-
łu i zestawu haseł niezbędnych do organizacji powyższych imprez i akcji poli-
tycznych, udzielanie pomocy dla zabezpieczenia pracy ideowo-wychowawczej 
w placówkach kulturalno-oświatowych, w tym inspirowanie odbywania spotkań 
z działaczami politycznymi i społecznymi, z działaczami kultury i sztuki, nad-
zór nad rozwijaniem działalności wychowawczej poprzez sport i turystykę64. 
Koncentrowano się zatem na ideologicznej otoczce świąt i rocznic, nie zaś na 
prymitywnej i namolnej agitacji, stosowanej w pierwszej połowie lat pięćdzie-
siątych.

Organizacja rytuałów komunistycznej władzy – świątecznych, rocznicowych 
czy wyborczych – stanowiła istotny element oddziaływania politycznego PZPR 
na pracowników Węzła. Ze szczególną atencją obchodzono 1 Maja. W 1955 r. 
KZ zaczął się przygotowywać do robotniczego święta w połowie kwietnia. 
W dniu 28 kwietnia planowano oflagować dworzec kolejowy w Rybniku, bu-
dynki stacyjne oraz parowozy. Czerwone sztandary miały też trafić do uczestni-
ków pierwszomajowego pochodu, mającego maszerować przez Rybnik. W za-
kładowej świetlicy zamierzano zorganizować uroczystą akademię z referatem 
okolicznościowym II sekretarza i inscenizacją sztuki o intrygującym tytule Co 
komu winna Spółdzielnia Gminna. Święto miała uwieńczyć zabawa „ludowa” 
we wspomnianej świetlicy65. 

W 1961 r. wkład partii w przygotowaniu pierwszomajowego rytuału zmienił 
się nieznacznie. W przeddzień święta planowano masówki, podczas których par-
tyjni referenci mieli wyjaśnić uczestnikom na czym polega sens obchodów 1 Maja 
i zaapelować o masowe uczestnictwo w pochodach. W poszczególnych oddzia-
łach i stacjach węzła miały się odbyć akademie, przy czym najbardziej uroczystą, 
gromadząca wszystkich pracowników, wyznaczono na 28 kwietnia – referat miał 
na niej wygłosić sekretarz ds. propagandy KZ. Na ten dzień miały też być gotowe 
dekoracje budynków stacyjnych. Kolejnego dnia miało się odbyć uroczyste 
otwarcie Obwodowej Przychodni Lekarskiej – oczekiwano, że kolejarze stawią 
się tłumnie i w pełnym umundurowaniu. 1 maja liczono na masowy udział pra-
cowników Węzła w wielkiej manifestacji na stadionie Ruda w Rybniku66. 

Z podobną pompą 22 lipca obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Pol-
ski (ustanowione na pamiątkę ogłoszenia w lipcu 1944 r. Manifestu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli pierwszej odezwy nowej komuni-
stycznej administracji Polski). W 1963 r. przygotowania do święta zaczęły się 
w czerwcu. KZ PZPR zaangażował do nich 19 osób, nadzorowanych przez se-
kretarza propagandy. Zaplanowano akademie w poszczególnych jednostkach 
Węzła i akademię ogólną, udekorowanie budynków stacji, przygotowywano 

64  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Informacja o pracach Zespołu Propagandy Masowo-
-Politycznej (1973 r.), s. 180.
65  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 231, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle Kolejo-
wym PKP w Rybniku w dniu 23 kwietnia 1955 r., s. 28–29.
66  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 25 kwietnia 1961 r., s. 23.
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też hasła propagandowe67. W 1967 r. lipcowe święto zamierzano uczcić dekora-
cjami, czynami produkcyjnymi, akademiami w oddziałach i wielką akademią za-
kładową, wyznaczoną na 21 lipca. Całość prac miał koordynować Komitet Ob-
chodu; KZ sformował też zespół ludzi mających przygotować tekst 
okolicznościowego referatu68. Odbywająca się w 1974 r. 30., jubileuszowa rocz-
nica Manifestu PKWN, obchodzona była ze szczególnym zaangażowaniem. Po-
przedziły ją zobowiązania produkcyjne, w których uczestniczyło ponoć niemal 
95% pracowników Węzła (na 1845 zatrudnionych zobowiązania indywidualne 
podjęło 1744 kolejarzy). Odbyły się też grupowe czyny społeczne, polegające na 
oczyszczaniu pasów leśnych wokół linii kolejowych i porządkowaniu dworców 
PKP. Jubileusz uczczono ponadto akcją oszczędnościową surowców i energii, 
a oprócz tego pracownicy Węzła oddali w ramach zobowiązań ponad 50 litrów 
krwi i opracowali kilka wniosków racjonalizatorskich69.

Ze znacznie mniejszym zaangażowaniem KZ obchodził wypadający w drugą 
niedzielę września Dzień Kolejarza. Święto reaktywowane w 1954 r. zazwyczaj 
fetowano biesiadą i zaciąganiem wart produkcyjnych, czyli pracą w dodatko-
wych godzinach. Podczas zabaw świetlicowych wygłaszano budujące referaty, 
przy czym, jak skonstatowano w 1956 r., potańcówki powinny się jednak odby-
wać bez wyszynku, bo gromadzenie się ludzi przy bufecie przeszkadzało prze-
mawiającym referentom70. Nie wiadomo, czy ten partyjny postulat udało się 
zrealizować.

KZ interesował się także udziałem pracowników Węzła w mających charak-
ter plebiscytu rytuałach wyborczych71. W czerwcu 1965 r. zaangażowanie pra-
cowników Węzła w wyborach do sejmu i rad narodowych omówiono podczas 
zebrania egzekutywy KZ. Sekretarz wywodził, że kampania wyborcza dzięki 
pezetpeerowskiemu aktywowi wypadła znakomicie. 30 maja, w przeddzień gło-
sowania, maszynistów i drużyny konduktorskie wezwano na masówkę, a potem 
wręczono obecnym upoważnienia do głosowania poza miejscem zamieszkania. 
Podobne masówki odbyły się zresztą w większości oddziałów Węzła. Aktywiści 
partyjni zajmowali się ponadto agitacją w swoich miejscach zamieszkania, przy 
czym jedna z ekip partyjnych wsparła organizację wyborów w podrybnickiej 
gromadzie Jejkowice. W dniu głosowania kolejarze masowo poszli do urn wy-
borczych, a nawet pracowali w komisjach wyborczych i kandydowali (na listy 

67  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 25 czerwca 
1963 r., s. 186-187.
68  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 11 lipca 1967 r., s. 158.
69  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Informacja o realizacji zobowiązań indywidualnych 
podjętych z okazji XXX-lecia PRL, s. 111–113.
70  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 231, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 25 września 1956 r., s. 99.
71  Wybory w PRL niewiele miały wspólnego z autentycznym aktem wyborczym, bowiem gło-
sowano na jedną listę kandydatów, wcześniej zatwierdzoną przez władze PZPR, zaś o wejściu 
kandydata do ciała przedstawicielskiego przesądzała w praktyce pozycja na liście, nie zaś głosy 
obywateli, bowiem odrzucenie którejkolwiek z osób umieszczonej na tzw. miejscu mandatowym, 
wymagało wykreślenia jej przez co najmniej połowę uczestników wyborów.
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kandydatów do rad narodowych wpisano ich czterech, ale tylko jednego na tzw. 
miejsce mandatowe, zapewniające fotel radnego). Mimo tego, że część pracow-
ników Węzła pełniła w dniu głosowania służbę, do lokali wyborczych udali się 
prawie wszyscy (pojedyncze przypadki absencji zostały usprawiedliwione)72.

KZ udzielał się także w czasie uroczystości nie mających cyklicznego charak-
teru. Np. 23–29 marca 1965 r. stacje kolejowe wchodzące w skład Węzła PKP 
miały zostać udekorowane z okazji XX-lecia wyzwolenia miasta Rybnika (wkro-
czenia do miasta oddziałów Armii Czerwonej w marcu 1945 r.). Z tej okazji 
zamierzano zorganizować okolicznościowe masówki i akademie73.

Niektóre zebrania plenarne KZ i wszystkie konferencje sprawozdawczo-wy-
borcze rozpoczynano przydługim referatem egzekutywy, w części poruszającym 
kwestie międzynarodowe. Uczestnicy obrad niekiedy do nich nawiązywali, tak-
że w formie uchwał czy rezolucji. W 1952 r. na forum plenum KZ potępiono 
wojnę bakteriologiczną, prowadzoną rzekomo przez USA w Korei74. W 1960 r., 
w referacie przedstawionym przez egzekutywę KZ podczas KSW, pojawiły się 
wątki poświęcone dekolonizacji Afryki, które mocno poruszyły jednego z prze-
mawiających później delegatów: Tow. Łomozik nawiązuje do referatu sprawoz-
dawczego i obecnej sytuacji w kraju i na świecie (kampania wyborcza w związ-
kach zawodowych, spis powszechny, wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 
wyzwolenie narodów Afryki spod wpływów kolonizatorów)75. 20 marca 1969 r., 
podczas KSW, referat egzekutywy, w części poświęcony konfliktowi pomiędzy 
Związkiem Sowieckim a Chinami na tyle „zainspirował” partyjnych delegatów, 
że przegłosowali tekst uprzednio już przygotowanej rezolucji przeciwko agre-
sywnym działaniom ChRL wobec ZSRR. Rezolucję te zamierzano przesłać do 
sowieckiej ambasady76.

Co ciekawe, członkowie zakładowej organizacji partyjnej, poza jednym wy-
jątkiem, nie mieli oficjalnie nigdy nic do powiedzenia na temat politycznych 
przesileń, kryzysów i antysystemowych wystąpień, do których okresowo docho-
dziło w PRL. Przykładowo, podczas odbywających się 26 marca 1968 r. obrad 
egzekutywy KZ żaden ich uczestnik nie odniósł się do młodzieżowych demon-
stracji, które dwa tygodnie wcześniej wstrząsnęły większymi miastami kraju 
i regionu – omawiano za to m.in. list I sekretarza KW PZPR w Katowicach 
Edwarda Gierka w sprawie współzawodnictwa pracy i kwestię polepszenia es-
tetyki napisów na dworcu PKP w Rybniku poprzez zastąpienie namalowanych 

72  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 8 czerwca 1965 r., s. 38.
73  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 16 marca 
1965 r., s. 15.
74  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Protokół z Walnego Zebrania KK PZPR PKP Rybnik 
w dniu 27 marca 1952 r., s. 7–11.
75  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 226, Sprawozdanie z Konferencji Sprawozdawczo-Wybor-
czej KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku odbytej w dniu 15 grudnia 1960 r., s. 22.
76  Tamże, Protokół z Konferencji Sprawozdawczej KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku odby-
tej 20 marca 1969 r., s. 161, 166.
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liter emaliowanymi tabliczkami77. Za to podczas odbywających się w maju ple-
narnych obrad KZ, podkreślono, że zarówno partyjni jak i bezpartyjni pracow-
nicy Węzła, dali wyraz swemu poparciu dla Komitetu Centralnego oraz tow. 
Wiesława [I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki] poprzez podjęcie szere-
gu zobowiązań. Zobowiązania owe miały charakter czynów społecznych, wyce-
nionych na 150 mln zł78. Pomyślane zostały jako wyraz poparcia dla polityki 
prowadzonej przez I sekretarza PZPR.

W dniu 12 grudnia 1970 r. zebrała się POP (czy raczej OOP) przy Węźle 
kolejowym. Zebranym 132 członkom i kandydatom odczytano list Biura Poli-
tycznego KC w sprawie podwyżek cen żywności i ich zrekompensowania. Jak 
zapisano w protokole: Treść listu była przyjmowana spokojnie i w skupieniu. 
W momencie czytania wyjątku listu dotyczącego wysokości dodatków do zasił-
ków rodzinnych, na sali dało się słyszeć śmiech. Po odczytaniu listu miała na-
stąpić dyskusja, ale nie było do niej chętnych, toteż I sekretarz KZ zakończył 
spotkanie79. Kilka dni później, 16 grudnia 1970 r., gdy na Pomorzu właśnie 
trwały strajki i protesty przeciwko podwyżkom, odbyło się zebranie egzekutywy 
KZ, podczas którego zgodnie z planem omawiano następujące kwestie: wyko-
rzystanie urlopów przez pracowników, poziom absencji w pracy, działalność 
koła ZMS przy Parowozowni w Rybniku oraz kwestie organizacyjne (wniosek 
o przydzielenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski jednemu 
z kolejarzy). Następnie, po wyczerpaniu porządku dziennego zebranie zakończo-
no80 – choć akurat pracownicy Węzła, mimo zastosowanej przez władze pań-
stwowe blokady informacyjnej, najprawdopodobniej doskonale wiedzieli, co się 
działo na Wybrzeżu. Za to podczas kolejnego zebrania egzekutywy, odbywające-
go się 30 grudnia 1970 r., na temat Grudnia padło jedno zdanie wypowiedziane 
przez reprezentanta Służby Ochrony Kolei, który omawiając stan bezpieczeń-
stwa, głownie na stacjach kolejowych, stwierdził: W okresie zmiany na stanowi-
skach w KC i w Rządzie na terenie PKP nie zanotowano żadnych ujemnych 
zjawisk, tak ze strony podróżnych, jak ze strony PKP81.

KK/KZ PZPR Węzła PKP w Rybniku a „organizacje masowe”

Znaczną część działań o charakterze politycznym PZPR powierzyła sterowa-
nym przez siebie „organizacjom masowym”. Jak zapisano w sporządzonym 
z 1953 r. referacie na temat pracy politycznej i ideologicznej, prowadzonej 
wśród pracowników Węzła: Za pośrednictwem organizacji masowych, za po-
77  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 26 marca 1968 r., s. 192–194.
78  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Protokół z posiedzenia plenum KZ PZPR przy Węźle 
PKP Rybniku w dniu 14 maja 1968 r., s. 1–2.
79  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Protokół z zebrania POP przy Węźle PKP w Rybniku 
w dniu 12 grudnia 1970 r., s. 9.
80  Tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 
16 grudnia 1970 r., s. 10–14.
81  Tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 
30 grudnia 1970 r., s. 17.
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średnictwem rad narodowych, partia nasza dociera do najszerszych mas naro-
du, wychowuje je i uświadamia, organizuje i kieruje nimi w wielkiej pracy nad 
zbudowaniem socjalizmu w Polsce. Partia nie może i nie powinna zastępować 
w pracy żadnej z tych organizacji, ale musi ona kierować politycznie działalno-
ścią ich wszystkich. To znaczy przede wszystkim: Partia musi uczyć swych 
członków by pracowali w tych organizacjach zgodnie z ideologią partii, zgodnie 
z polityką Partii. Musi uczyć ich przede wszystkim umiejętności przekonywania 
i wychowywania mas, mobilizowania ich i organizowania82. 

Niekwestionowane zwierzchnictwo PZPR sprawowała nad ZZK i jego ema-
nacją w postaci Rady Zakładowej i rad oddziałowych. Np. w 1953 r. członkowie 
egzekutywy KK otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej Paro-
wozowni, ale i tak indagowali wezwanych na obrady jej przedstawicieli o kon-
kretne kwestie związane z aktywnością tego organu83. W 1961 r. na jednym 
z plenarnych posiedzeń KZ stawiło się kierownictwo rad zakładowych funkcjo-
nujących w poszczególnych oddziałach na terenie Węzła i zostało dokładnie 
odpytane ze swej aktywności (co nazwane zostało analizą pracy). Padło prawie 
20 pytań, a ponieważ odpowiedzi nie do końca zadowoliły członków plenum, 
przewodniczący rad mieli się stawić po raz kolejny i przedstawić wyczerpujące 
odpowiedzi na postawione kwestie84. 

W referacie egzekutywy KZ przedstawionym podczas KSW w 1972 r. wyraź-
nie artykułowano, że jednym z najważniejszych odcinków pracy partyjnej jest 
praca naszych towarzyszy w Związkach Zawodowych, stanowiących transmisję 
uchwał partii do załóg, przy czym praca tych towarzyszy była oceniana zarów-
no przez Oddziałowe Organizacje Partyjne jak i egzekutywę Komitetu Zakłado-
wego85. Ocena owa wypadła wówczas dobrze. Członkowie PZPR zasiadających 
w oddziałowych radach zakładowych, zdaniem egzekutywy KZ, potrafili w za-
sadzie nadać pracy tych rad właściwy kierunek. Związkowcy zajmowali się 
przede wszystkim sprawami socjalno-bytowymi kolejarzy. Omawiano zatem na 
sesjach rad kwestie mieszkaniowe, udzielania zapomóg i pożyczek pracowni-
kom, organizacji wczasów pracowniczych i kolonii letnich dla dzieci pracowni-
ków Węzła, wycieczek zakładowych. Lecz szczególnie ważnym zadaniem było 
nakłanianie kolejarzy do wydajniejszej pracy: Dużo czasu Rady Zakładowe po-
święciły sprawom mobilizacji załóg w kierunku przekraczania planów produk-
cyjnych oraz podejmowania czynów społecznych86. PZPR pozytywnie oceniała 
inicjowane przez rady przeglądy wiosenne, polegające na usuwaniu niedoborów 
w wyposażeniu oraz niedogodności na stanowiskach pracy, co sprzyjać miało 

82  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organiza-
cyjnej POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 września 1953 r., s. 53.
83  Tamże, Sprawozdanie Rady Zakładowej MD (Parowozowni Głównej) PKP Rybnik za pierw-
sze półrocze 1953 r., s. 40.
84  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 5 grudnia 1961 r., s. 52.
85  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku za okres od 30 listopada 1970 do 22 listopada 1972 r., s. 168.
86  Tamże.
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podnoszeniu wydajności pracy. Ten bardzo dobry obraz działalności organów 
związkowych w optyce PZPR miał również drobne zakłócenia, takie jak: niedo-
stateczna kontrola pracy komisji rad oddziałowych, słabe zaangażowanie na 
rzecz problemów kobiet i niekonsekwentna realizacja programów mających na 
celu rozwiązywanie kwestii socjalno-bytowych kolejarzy87.

Działającym na terenie Węzła stowarzyszeniom społecznym KZ PZPR zlecał 
zgodne z ich celami statutowymi zadania o charakterze ideologiczno-wycho-
wawczym. Ich wykonanie starał się nadzorować, żądając od organizacji spra-
wozdań z działalności, wzywając członków gremiów kierowniczych na obrady 
plenum lub egzekutywy, a także kierując do nich swoich aktywistów. KZ PZPR 
decydował także w jaki sposób powinny funkcjonować poszczególne organiza-
cje masowe wydając im polecenia, które były one obowiązane wcielić w życie. 

Na przykład 18 kwietnia 1972 r., na kanwie referatu przedstawionego na 
posiedzeniu plenarnym KZ, sformułowano projekt uchwały plenum, nakazują-
cej poprawić pracę stowarzyszeń społecznych, poprzez zwiększenie ich liczeb-
ności, oparcie swojej działalności na konkretnych planach pracy i przeprowa-
dzanie nakreślonych planem pracy, regularnych zebrań; nad poziomem realizacji 
tych zadań mieli czuwać oddelegowani do organizacji społecznych członkowie 
PZPR i egzekutywy OOP oraz KZ. Uchwała zawierała także upoważnienie dla 
egzekutyw KZ PZPR i OOP do przeprowadzenia na swoich posiedzeniach okre-
sowych ocen pracy organizacji masowych skupiających się w danej jednostce88.

Szczególne relacje łączyły PZPR z organizacją młodzieżową, postrzeganą jako 
narzędzie indoktrynacji młodego pokolenia, dostarczycielką rzutkich aktywistów 
i przyszłych partyjnych kadr oraz szczególnie predestynowaną do podejmowania 
trudnych zadań zawodowych. Jednak pezetpeerowskie kierownictwo Węzła, za-
zwyczaj było rozczarowane działalnością miejscowych kół Związku Młodzieży Pol-
skiej (ZMP) i jego sukcesora – Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). W 1953 
r. oczekiwało ono, że zetempowcy będą skutecznie oddziaływać na rówieśników, 
wśród których szerzyły się: pęd do wulgarnych żartów, pociąg do wódki i awantur 
pijackich. Jednak organizacja tych oczekiwań nie spełniła – jej członkowie unikali 
współzawodnictwa pracy, w działaniach politycznych okazywali się mało aktywni 
i niezbyt kreatywni, niewiele też interesowali się polityką, o czym świadczyć miały 
fakty, iż podczas zorganizowanego dla nich zebrania poświęconego sytuacji między-
narodowej w 1953 r., członkowie ZMP dyskretnie wstawali z krzeseł i wychodzili, 
zaś na capstrzyku z okazji zbliżającego się Festiwalu Młodzieży i Studentów w Bu-
kareszcie, stawiło się siedmiu zetempowców (spośród 120). Do tego zobowiązania 
produkcyjne podjęte z okazji święta 22 lipca nie zostały przez organizację wykona-
ne. Władze KK Węzła przyznawały jednak samokrytycznie, że kierownictwo ZMP 
zostało obciążone zbyt dużą odpowiedzialnością i nie było jej stanie sprostać89. 

87  Tamże, s. 168–169.
88  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Uchwała plenum KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybni-
ku z dnia 18 kwietnia 1972 r., s. 87.
89  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organiza-
cyjnej POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 września 1953 r., s. 54–55.
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ZMS, następca zlikwidowanego w 1957 r. ZMP, również wypadał w optyce 
organizacji partyjnej nie najlepiej. W 1961 r., cztery lata po powstaniu, przed-
stawiciel zakładowej organizacji ZMS skarżył się na posiedzeniu plenarnym KZ 
na słabe poczucie obowiązku u członków, przejawiające się też w zaleganiu 
z opłacaniem składek. Dostrzegł nawet wśród zetemesowców niechęć do wła-
snej organizacji. KZ postanowił wesprzeć młodych – przeprowadzić wybór se-
kretarza ZMS (wskazano nawet osobę: należy wybrać tow. Barana), skierować 
członków egzekutywy KZ na zebrania ZMS i zainteresować pomocą dla organi-
zacji administrację Węzła90. Mimo to dwa lata później nadal nie było widać ra-
dykalnej zmiany. Wezwany na posiedzenie KZ sekretarz zakładowego ZMS 
skarżył się, że praca organizacji opiera się na trzech członkach zarządu, toteż 
wciąż kuleje. Ogół zetemesowców zupełnie nie był zainteresowany działalno-
ścią. Na przykład z powodu braku funduszy i nikłego zainteresowania nie do-
szła do skutku planowana spartakiada młodzieży. Sekretarz ZMS przyznał, że 
nie dysponuje nawet ścisłą ewidencją członków, bo nie było zbyt wielu chętnych 
członków do odbioru legitymacji. KZ znowu zadeklarował pomoc, ale dofinan-
sowania, o które prosił sekretarz ZMS, jednak nie obiecał91. Kiedy w styczniu 
1972 r. na posiedzeniu egzekutywy KZ ponownie omawiano aktywność funk-
cjonujących przy Węźle kół ZMS, ich sekretarze przyznawali, że wciąż nie osią-
gnęła ona pożądanego poziomu. Tłumacząc swe organizacyjne niepowodzenia, 
podkreślali nagminną absencję członków na zebraniach i w imprezach organi-
zowanych przez ZMS – np. olimpiada szachowa, którą przygotowało koło ZMS 
przy stacji Niedobczyce (obecnie Rybnik Towarowy) nie udała się z powodu 
znikomej frekwencji. Problemem była też nadal słaba ściągalność składek 
członkowskich. Sekretarz KZ dostrzegał nikłe zaangażowanie ZMS i polecał 
wzmóc szkolenia ideologiczne oraz agitację wśród młodzieży niezrzeszonej. Ra-
dził również, by skorzystać z pomocy koła estradowego funkcjonującego w Węź-
le i po zakończeniu zebrań ZMS organizować wieczorki towarzyskie, co miało 
zachęcić zetemesowców do przychodzenia na zebrania i przyciągnąć nowych 
członków do organizacji. Zalecał też opracowywanie planów działalności92. Co 
ciekawe, gdy kierownictwo ZMS wprowadziło przynajmniej część tych zaleceń 
w życie, niespełna rok później zostało skrytykowane, za to, że organizacja za-
miast skupić się na pracy ideowo-politycznej, zajęła się organizowaniem wycie-
czek, wieczorków tanecznych i podobnych imprez93. Jak się okazuje trudno 
było zadowolić kapryśne władze KZ PZPR.

Odcinkiem tylko nieco mniej dla PZPR ważnym niż indoktrynacja młodzie-
ży, było budowanie wizerunku ZSRR jako kraju przyjaznego Polsce i Polakom, 

90  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 30 maja 1961 r., s. 25–26.
91  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 5 lutego 1963 r., 
s. 146
92  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 235, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 18 stycznia 1972 r., s. 4–5.
93  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku za okres od 30 listopada 1970 r. do 22 listopada 1972 r., s. 166.
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najwyżej zaawansowanego pod względem cywilizacyjnym oraz w budowie so-
cjalizmu. Tym zadaniem zajmowało się Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej (TPPR). Jednak we wrześniu 1953 r. opinia KK PZPR o zaangażowaniu tej 
organizacji była jednoznacznie krytyczna. Partyjni nadzorcy wytykali władzom 
Towarzystwa zaniedbane gablotki prezentujące dokonania ZSRR i Komuni-
stycznej Partii Związku Sowieckiego, niezainteresowanie się kolportażem prasy 
organizacyjnej, lekceważenie okólników wydanych przez Zarząd Główny TPPR, 
uchylanie się od obowiązku zorganizowania wycieczki do Muzeum Lenina 
w Poroninie czy brak zainteresowania przygotowaniami do wypadającego 
w październiku Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej94. Wezwany 
do złożenia wyjaśnień przewodniczący Zarządu TPPR w Węźle PKP pojawił się 
na zebraniu KK 29 września 1953 r. i złożył sprawozdanie ze swej pracy, zaczy-
nając od tego, ze koordynacja działań członków, rozsianych po stacjach kolejo-
wych w Gotartowicach, Szczygłowicach, Knurowie, Rydułtowach i Czerwionce, 
jest wyjątkowo trudna i musiała powodować zaniedbania w pracy. Obiecał jed-
nak, że do Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej organizacja solid-
nie się przygotowuje i wypadnie on lepiej niż w poprzednich latach95. KK podjął 
wówczas uchwałę obligującą TPPR do reorganizacji – włączenia członków z od-
ległych kół do odpowiednich zarządów miejskich organizacji, jak też do utworze-
nia zarządów TPPR przy poszczególnych oddziałach węzła kolejowego96.

W listopadzie 1961 r. praca i zaangażowanie Towarzystwa znowu zostały 
ocenione negatywnie, ale tym razem przewodniczący organizacji winą za zanied-
bania obciążył władze centralne, które nie wydały żadnych regulaminów i in-
strukcji, którymi należało się kierować97. Dwa lata później, w październiku 
1963 r., TPPR przygotowywało się do świętowania kolejnej rocznicy rewolucji 
październikowej. Koło organizacji przy Węźle planowało zorganizowanie aka-
demii z referatem przewodniczącego na temat ZSRR, zaś w świetlicy zakładowej 
miała stanąć wystawa obrazująca działalność TPPR. W późniejszym terminie 
planowano przeprowadzenie odczytu na temat Kraju Rad98. Nie wiadomo, czy 
ten plan został zrealizowany i jak jego wykonanie ocenił KZ PZPR.

W 1976 r. TPPR przy węźle kolejowym zrzeszało 717 członków. Zarząd or-
ganizacji przygotowywał plany pracy, regularnie odprowadzał ściągane składki. 
W 1977 r., w którym wypadała 60. rocznica puczu bolszewickiego w Rosji, 
przygotowano dwie wystawy poświęcone technice w ZSRR, a wszyscy członko-
wie koła pojechali do Katowic, by zwiedzić Wystawę Osiągnieć Techniki Ra-
dzieckiej. Właściwe obchody rocznicy rewolucji bolszewickiej poprzedziły ma-

94  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organiza-
cyjnej POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 września 1953 r., s. 44–54.
95  Tamże, Protokół z posiedzenia KK PZPR PKP Rybnik w dniu 29 września 1953 r., s. 86.
96  Tamże, s. 87.
97  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 21 listopada 1961 r., s. 50-51.
98  Tamże, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku w dniu 23 października 
1962 r., s. 137.
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sówki, akademie i ogólnozakładowe spotkanie w Domu Młodego Kolejarza99. 
Tym razem partia nie miała zastrzeżeń.

Liga Przyjaciół Żołnierza (LPŻ, późniejsza Liga Obrony Kraju, LOK), organi-
zacja o charakterze paramilitarnym, została w 1953 r. rozliczona przez KK pod 
kątem wykonywania zadań związanych ze szkoleniem wojskowym pracowni-
ków kolei i wywiązywania się z obowiązku wysyłania paczek żołnierzom Woj-
ska Polskiego. Ponieważ niedawno przeszła reorganizację, PZPR powstrzymała 
się od krytycznej oceny jej działalności100. Gdy w marcu 1961 r. egzekutywa KZ 
kolejny raz analizowała pracę LPŻ, zainteresowała się też majątkiem i finansami 
organizacji. Uczestnicy partyjnego zebrania dostrzegli mankamenty w działa-
niach Ligi i polecili rozbudować strukturę organizacyjną o nowe sekcje oraz 
wzmóc pracę polityczną. Ponieważ LPŻ niedomagała też pod względem organi-
zacyjnym, KZ podjął szereg adresowanych do niej uchwał, polecając m. in. wyło-
nić nowy zarząd i założyć pracownię modelarską101. 

W orbicie szczególnego zainteresowania KZ PZPR teoretycznie znajdowała 
się także zakładowa organizacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 
(ORMO). Jej liczebność była niewielka, podobnie zresztą jak aktywność. Or-
mowców wykorzystywano przede wszystkim do ochrony obiektów kolejowych 
w czasie aktów wyborczych oraz do patrolowania dworców PKP i ich okolic 
(wymierzali np. mandaty za nieprawidłowe przejście przez tory), dublując pracę 
SOK. W 1973 r. pod pieczą Węzła znajdowały się placówki kolejowe ORMO 
w Rybniku, Raciborzu i Głubczycach. W szeregach ORMO w tym czasie for-
malnie służyło 41 członków, ale przez cały rok do pracy patrolowej zgłosiło się 
20 z nich. Jak skarżył się komendant organizacji, działała ona w próżni, nie 
posiadając żadnego wsparcia ze strony innych organizacji funkcjonujących 
w Węźle102. Był to dosyć wyraźny przytyk pod adresem PZPR.

Zaangażowanie ekonomiczne i socjalne zakładowej organizacji partyjnej

W referatach sprawozdawczych egzekutywy KZ, przygotowywanych na ko-
lejne konferencje sprawozdawczo-wyborcze organizacji zakładowej, istotną rolę 
odgrywały zagadnienia związane z wykonaniem zadań produkcyjnych. Obszer-
na część statystyczna zajmowała w nich co najmniej kilka stron. Zamieszczano 
w referatach drobiazgowe wyliczenia dotyczące przewozów pasażerskich, prze-
wozów towarowych, remontów wagonów i infrastruktury kolejowej, nowych 
inwestycji, etc. Prezentowano procent wykonania, a raczej przekroczenia, planu 

99  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 228, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku za okres listopad 1974 r. – październik 1977 r., s. 61.
100  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 230, Referat o stanie pracy ideowo-politycznej i organiza-
cyjnej POP przy PKP Rybnik, Rybnik 2 września 1953 r., s. 55.
101  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 232, Protokół z posiedzenia KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku w dniu 7 marca 1961 r., s. 9–10.
102  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 236, Ocena placówek ORMO w Rybniku, Raciborzu 
i Głubczycach za rok 1973, s. 4–5.
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przez poszczególne oddziały103. Jak np. zapisano w protokole KSW z 1960 r. 
Przewodniczący zebrania udzielił głosu I-szemu sekretarzowi tow. Tebince, któ-
ry odczytał sprawozdanie z ostatniej kadencji Komitetu Zakładowego PZPR. 
W swym sprawozdaniu tow. Tebinka przedstawił delegatom obszernie wyko-
nawstwo mierników, jak i wskaźników eksploatacyjnych, dalej przedstawił wy-
konawstwo uchwał oraz wniosków odbytych Konferencji Ekonomicznych na po-
szczególnych jednostkach tut[ejszego] Węzła Kolejowego104. Można zatem odnieść 
wrażenie, że sprawozdawczość PZPR w dużym stopniu koncentrowała się na 
wynikach ekonomicznych Węzła.

W 1970 r. w przedstawionym na KSW sprawozdaniu egzekutywy KZ zapi-
sano, że w okresie minionej kadencji problematyka ekonomiczna stanowiła za-
sadniczy trzon zagadnień omawianych na zebraniach partyjnych, egzekutywach 
OOP i w Komitecie Zakładowym. Omawianie na forum organizacji partyjnej 
szczególnie istotnych zagadnień z zakresu pracy Węzła pozwalało na wydatną 
poprawę wielu mierników, szczególnie tych, których wykonawstwo było zagrożo-
ne. Podjęte wnioski z dokonanych analiz stanowiły wytyczne dla członków par-
tii, aktywu partyjnego i kierownictwa administracyjnego, co pozwalało na pełną 
mobilizację załóg do wykonania i przekraczania stale zwiększających się za-
dań105. Analiza ekonomiczna działalności Węzła zajęła w przedstawionym pod-
czas KSW sprawozdaniu władz KZ PZPR osiem stron maszynopisu106.

Traktowanie zagadnień produkcyjnych w pragmatyce zakładowej organizacji 
partyjnej jako istotniejszych niż ideologiczne uwidoczniło się szczególnie w de-
kadzie lat siedemdziesiątych. Jak zapisano w sprawozdaniu KZ PZPR z końca 
1972 r.: prowadząc działalność polityczną i organizatorską OOP muszą skupić 
swe wysiłki głownie na zapewnieniu całkowitego wykonania planów produkcyj-
no-gospodarczych i przyjęciu mobilizujących zadań na lata następne107. 

Podczas KSW odbywającej się w 1977 r. tematyce ekonomicznej poświęco-
no w referacie egzekutywy 10 stron. Wskaźniki były optymistyczne (plany gene-
ralnie przekraczano, choć nieznacznie – o 1–3%), ale też przyznawano się też do 
pewnych niedociągnięć – regularność biegu ruchu pasażerskiego wynosiła ok. 
97%, zaś towarowego – 85%. Wyjaśnieniu tego stanu rzeczy miała zapewne 
służyć informacja, że po minionych latach niedoinwestowania kolei pojawiły się 
wreszcie środki finansowe, dzięki którym dokonywał się właśnie postęp tech-
niczny, ale prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań wciąż trwały i wpływały 
negatywnie na punktualność pociągów108. Realizacji zadań ekonomicznych po-

103  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 226, Referat egzekutywy KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą odbytą 16 listopada 1959 r., s. 14–17.
104  Tamże, Sprawozdanie z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KZ PZPR przy Węźle PKP 
w Rybniku odbytej 15 grudnia 1960 r., s. 21.
105  Tamże, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku za okres 
17 czerwca 1968 r. – 21 listopada 1970 r., s. 265.
106  Tamże, s. 265–273.
107  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku za okres od 30 listopada 1970 r. do 22 listopada 1972 r., s. 157.
108  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 228, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku za okres listopad 1974 r. – październik 1977 r., s. 65–75
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święcone były spotkania plenarne odbywające się na początku danego roku 
kalendarzowego – omawiano wówczas realizację planu ubiegłorocznego i przed-
stawiano aktualny, analizując zwłaszcza czynniki, które mogą zakłócić jego re-
alizację109. W styczniu 1965 r. przy okazji analizy wykonania planu za ubiegły 
rok wysłuchano sprawozdań zaproszonych na obrady plenarne naczelników 
poszczególnych oddziałów Węzła. Konstatacja mogła napawać optymizmem – 
wszystkie zasadnicze pozycje zostały w 1964 r. wykonane w 100%, niektóre, jak 
plan remontów, znacznie przekroczono. Następnie członkowie KZ, wraz z na-
czelnikami oddziałów i służb, zajęli się dyskusją na temat kilku wariantów pla-
nu pięcioletniego na lata 1966–1970. Przymierzono się też do wzmożonego 
wykonania zadań (bo podniesiono wskaźniki) w następnej pięciolatce110.

Porządek obrad pierwszej w 1971 r. egzekutywy KZ obejmował m. in. omó-
wienie przygotowania PKP do przewozów zimowych. Sekretarz Gawęda zwrócił 
uwagę na to, że informacja na temat przewozów zimowych przesłana do KZ 
operowała fikcyjnymi danymi, a optymizm wykazywany przez jej twórców nie 
miał pokrycia w rzeczywistości. Poprosił zatem o wytłumaczenie stanu rzeczy, 
a zwłaszcza zapaści, do której na kolei doszło w pierwszych dniach stycznia. 
Jeden z członków egzekutywy pytał z kolei o przyczyny usterek składów, zale-
głości w usuwaniu śniegu i w naprawach pękniętych szyn. Przedstawiciele 
służb Węzła, nie odnosząc się do zarzutu o podawanie nieprawdziwych danych, 
przyczyn trudności upatrywali wyłącznie w czynnikach obiektywnych, przez 
nich niezawinionych111.

Władze zakładowej organizacji PZPR regularnie zwoływały na szczeblu po-
szczególnych służb i jednostek organizacyjnych konferencje ekonomiczne, pod-
czas których wraz z działaczami OOP omawiano kwestie związane z zadaniami 
produkcyjnymi poszczególnych jednostek organizacyjnych w kontekście wyko-
nania Narodowego Planu Gospodarczego. Na przykład 28 stycznia 1972 r. odby-
ła się konferencja ekonomiczna w Wagonowni Rybnik, organizowana przez kie-
rownictwo Wagonowni i jej OOP. Naczelnik Wagonowni odczytał zebranym 
sprawozdanie z wykonania planu za 1971 r. (w porównaniu z rokiem 1970) 
i przedstawił założenia planu na rok następny. Potem odbyła się dyskusja, w któ-
rej wiele uwagi zajmowały sprawy najdrobniejszej wagi (jak np. brak polecenia 
na przetrzymywanie parowozu przy pociągu 99973 na stacji w Chałupkach)112. 
Kilka dni później konferencję ekonomiczną przeprowadzono w Oddziale Zabez-
pieczenia i Łączności w Rybniku. W tym wypadku także przewodniczyło kierow-
nictwo tego oddziału i władze OOP. Na wstępie odczytano sprawozdanie z pracy 
za rok ubiegły, przedstawiono i zatwierdzono plan na rok 1972 (a przynajmniej 

109  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 229, Protokół z posiedzenia plenum KZ PZPR przy Węźle 
PKP w Rybniku w dniu 7 lutego 1973 r., s. 112
110  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 233, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 5 stycznia 1965 r., s. 1–2.
111  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 234, Protokół z posiedzenia egzekutywy KZ PZPR przy 
Węźle PKP w Rybniku w dniu 7 stycznia 1971 r., s. 20–21.
112  AP Kat, KM PZPR Rybnik, sygn. 227, Protokół z Konferencji Ekonomicznej Wagonowni 
Rybnik odbytej w dniu 28 stycznia 1972 r., s. 1–8.



416 Adam Dziuba

przedstawiono do formalnego zatwierdzenia), przeprowadzono dyskusję, zaś na 
koniec sformułowano szereg wniosków ujętych w uchwale113. 

Natomiast pracownicy Oddziału Drogowego zebrali się na konferencjach 
ekonomicznych w ciągu 1972 r. dwukrotnie – w lutym i w sierpniu. W lutym 
omawiano wykonanie planu za rok poprzedni i założenia produkcji na rok przy-
szły. W sierpniu podsumowywano zaś półroczne rezultaty realizacji Narodowe-
go Planu Gospodarczego114. 

Opinia KZ PZPR o osiąganych przez Węzeł wynikach ekonomicznych była 
z reguły dobra. W sprawozdaniu KZ za lata 1970–1972 zapisano to w następu-
jący sposób: Rybnicki Węzeł PKP zawsze wykonuje przedterminowo plan prze-
wozów masy towarowej, co znacznie zmniejsza deficyty w wykonaniu tego mier-
nika przez katowicką DOKP115. Przy okazji niezłych rezultatów pracy kolejarzy 
Węzła, władze organizacji partyjnej mogły podkreślać swe zaangażowanie 
i skuteczność działań, co pozwalało na sformułowanie konkluzji, że KZ PZPR 
był solidną instytucją i miał dobre wyniki. 

***

Dokumenty KK/KZ PZPR Węzła PKP w Rybniku, choć niekompletnie, opi-
sują organizację i liczebność partii, jak też ukazują wiele sfer jej aktywności na 
terenie zakładu pracy. Z protokołów posiedzeń planarnych i zebrań egzekutywy 
wyłania się nieostry wprawdzie, ale prawdziwy w ogólnych zarysach obraz pro-
wadzonej przez władze KZ polityki kadrowej (w zakresie ograniczonym upraw-
nieniami nomenklaturowymi zwierzchnich instancji). Znacznie bardziej lapi-
darnie akta odzwierciedlają natomiast takie zagadnienia, jak kierunki agitacji 
i metody oddziaływania na pracowników Węzła (tak członków PZPR, jak 
i bezpartyjnych) – od form najprostszych po nieco bardziej wysublimowane, 
próby sterowania działalnością organizacji społecznych i związkowych oraz od-
działywania ukierunkowane na realizację planów i mierników produkcji i ich 
przekraczanie.

Jeśli chodzi o organizację PZPR wyłania się z dokumentów zbiór faktów 
ukazujących strukturę KK/KZ, jej władze, zmiany na stanowiskach sekretarzy 
(choć ich rzeczywistych przyczyn akta na ogół nie podają), wreszcie wzrost li-
czebności partyjnych szeregów. Jednak pozostałe, poza organizacyjną, sfery od-
działywania zakładowej organizacji PZPR to już w dużej mierze zbiór postula-
tów i życzeń władz KK/KZ. Nie dowiemy się, jaki był efekt prowadzonych przez 
partię szkoleń ideologicznych i organizowanych cyklicznie rytuałów świątecz-
nych i wyborczych – możemy jedynie założyć, że nie był on tak skuteczny, jak 

113  Tamże, Protokół z Konferencji Ekonomicznej przy Oddziale Zabezpieczenia Ruchu i Łącz-
ności w Rybniku odbytej w dniu 31 stycznia 1972 r., s. 20.
114  Tamże, Protokół z Konferencji Ekonomicznej Oddziału Wagonowego w Rybniku odbytej 
w dniu 4 lutego 1972 r., s. 34; tamże, Protokół z Konferencji Ekonomicznej Oddziału Wagono-
wego w Rybniku odbytej w dniu 5 marca 1972 r., s. 54–59.
115  Tamże, Sprawozdanie z działalności KZ PZPR przy Węźle PKP w Rybniku za okres od 
30 listopada 1970 r. do 22 listopada 1972 r., s. 169.
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oczekiwały tego władze partii. Z licznych wzmianek, opisujących próby sprawo-
wania kontroli i animowania aktywności funkcjonujących pod zwierzchnictwem 
PZPR organizacji społecznych wypada wnioskować, że efektywność tych dzia-
łań była znikoma. Zakładowe komórki ZMS, TPPR, LPŻ/LOK czy ORMO, pra-
cowały słabo i nie zmieniły tego stanu rzeczy narzucane przez KZ zmiany ich 
kierownictw, czy adresowane do nich uchwały. Członkowie tych organizacji nie 
przejawiali zaangażowania i kreatywności, czego żadne napomnienia zmienić 
nie mogły – tak zresztą funkcjonowała „aktywność społeczna” w prawie każdej 
dziedzinie oficjalnego życia politycznego PRL. Podobnie ma się rzecz z przeja-
wianą przez PZPR koncentracją na sferze produkcji. To sami pracownicy Węzła 
zainteresowani byli wykonaniem planów lub ich przekraczaniem, ponieważ za-
leżały od tego wysokość ich premii i uznanie ze strony zwierzchników. Wszelkie 
konferencje ekonomiczne, narady i przedstawiane podczas obrad plenarnych 
wyliczenia faktycznie stanowiły tylko swoisty „listek figowy”, mający ukryć fakt, 
że PZPR w rzeczywistości miała znikomy wpływ na realizację Narodowego Pla-
nu Gospodarczego przez kolejarzy Węzła PKP w Rybniku. To pozwala zreduko-
wać rzeczywiste oddziaływanie partii do wpływania na proces awansowania 
i premiowania pracowników – kluczowy jednak dla samych zatrudnionych. 
Z partią trzeba się było zatem liczyć przede wszystkim dlatego, że niewywiązy-
wanie się z realizacji partyjnych poleceń, uczestnictwa w szkoleniach, rytuałach 
świątecznych, czy niepodejmowanie aktywności społecznej w ramach „organi-
zacji masowych” lub ignorowanie uchwał KK/KZ szkodziło w karierze i realnie 
wpływało na wysokość zarobków. 

Niestety, i to jest największa wada dokumentów wytworzonych przez organi-
zację PZPR Węzła PKP w Rybniku, nie dowiemy się dzięki nim jak przebiegała 
realizacja części partyjnych uchwał, jak odbierane były polecenia wydawane 
przez sekretarzy drogą telefoniczną czy poprzez osobiste rozmowy, na ile PZPR 
wpływała na ścieżki awansu zawodowego, wreszcie, jak postrzegane były dzia-
łania partii przez ogół zatrudnionych i jak mocno wpływały one na kolejarzy – 
tak w sferze ideologii, jak wykonywania zadań zawodowych. Tego typu dane 
można pozyskać poprzez uzyskanie odpowiedniej liczby wiarygodnych źródeł 
wywołanych, co też stanowi postulat badawczy przed podjęciem dalszych ba-
dań nad zarysowanym w artykule tematem.
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Adam Dziuba – The Party Organises, Leads, and Supervises. Local Staff Committee
of PZPR – Polish United Workers’ Party at PKP Railway Nod in Rybnik

in the Years 1951 – 1977 (in the Light of Documents)

The documents of the Local Staff Committee of PZPR at PKP Railway Nod in Rybnik, altho-
ugh incomplete, describe the organisation of the party and membership levels, as well as they 
show many spheres of the party activities in the company. The minutes of the plenary sessions 
and executive meetings are a blurred but basically true picture of the staff policy carried out by 
the leaders on the Local Staff Committee (limited in scope by nomenclature rights of higher or-
ganisations). Scarce files reflect such issues as agitation directions, methods of influencing the 
employees of the Nod (both party members and non-members) – from simplest forms to more 
sophisticated attempts of steering the operation of social organisations and trade unions, and 
methods aimed at reaching and exceeding the targets.

In the case of the organisation of the Party, the documents show a collection of facts showing the 
structure of the Local Staff Committee, its leaders, changes of the secretaries (though the reasons 
are not usually stated), finally the growth in party membership. However, the other spheres of 
influence are, in most cases, a selection of postulates and wishes of the Staff Committee executi-
ves. We are not able to learn the effects of the ideological trainings or holiday and election rituals 
organised by the party – we can only assume they were not as effective as the party authorities 
would expect. From the numerous hints illustrating the attempts to control and animate the acti-
vities of the social organisations functioning under PZPR it can be assumed that that the effecti-
veness of such activities was really marginal. The local branches of such organisations as ZMS 
(Socialist Youth Association), TPPR (The Society for the Friendship between Poland and Soviet 
Union), LPŻ/LOK (League of Army Friends/ League for the Defence of the Country) or ORMO 
(Volunteer Reserve Militia) did not function well and this was not changed by the operations of 
the cell leaders e.g. replacing the leaders of the organisations, or official motions directed towards 
these organisations. Members did not show any commitment or creativity, which could not be 
changed by any official warnings – this is how the “social activity” functioned in almost any part 
of official political life in communist Poland. A similar case was with the PZPR’s focus on produc-
tion. It was the employees themselves who were interested in achieving or exceeding the targets, 
as this influenced financial bonuses and recognition in the manager’s eyes. All the economic 
conferences, meetings and the calculations showed during plenary meetings of the Party were a 
kind of fig leaf to cover the fact that PZPR had in fact very little influence on the implementation 
of the National Economic Plan by the employees of the Railway Nod in Rybnik. This allows to 
reduce the Party’s real influence on the process of promotion of the workers – which was vital for 
the employees themselves. One had to follow the party’s rules as, most of all, not abiding with the 
party’s directives to participate in trainings, holiday shows, not participating in any “mass organi-
sations”, or ignoring the motions of the Local Staff Committee had a negative impact on one’s 
career and visibly influenced the payroll.

Unfortunately, and this is the biggest drawback of the documents in question, we will not le-
arn from them what the implementation of some of the party directives looked like, how did the 
staff react to the directions of the party leaders given over the phone or via meetings, how much 
PZPR influenced promotion, and how the workers saw the activities of the party, and how these 
activities influenced railway workers, both ideologically and in execution of their professional 
tasks. Such data can be obtained through reaching a relevant number of nominal sources, which 
is a research postulate before further research on the discussed subject.

Słowa kluczowe: Kolej; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza; komitet zakładowy
Key words: Railways; Polish United Workers’ Party (PZPR), staff committee



Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski 
w Opolu)

Aparat bezpieczeństwa 
Polski Ludowej wobec kolei 

i środowisk kolejarskich 
w rejonie Rybnika

Służący politycznym interesom komunistów aparat bezpieczeństwa Polski 
Ludowej przywiązywał ogromną wagę do sprawowania kontroli nad koleją i śro-
dowiskami kolejarskimi. Było tak również w przypadku rybnickiego węzła Pol-
skich Kolei Państwowych (PKP) i związanego z tym węzłem rejonu (obejmujące-
go m.in. Racibórz i Chałupki). Aparat bezpieczeństwa zajmował się zwalczaniem 
opozycyjnej działalności politycznej wśród kolejarzy, ale rozległy zakres jego za-
dań obejmował również ochronę kontrwywiadowczą kolei, walkę z nieprawidło-
wościami natury gospodarczej, ustalanie przyczyn wypadków i katastrof oraz 
aktywne reagowanie na wszelkiego rodzaju niepożądane zjawiska w działalności 
kolei. Wszystko to było określane ogólnym mianem ochrony kolei.

Aparat bezpieczeństwa i kolej w rejonie Rybnika w latach 1945–1956

Od początku stycznia 1945 r. zagadnienia związane z szeroko rozumianą 
„ochroną” kolei należały do kompetencji Wydziału VI Departamentu I Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Wydział ten był odpowiedzialny za spra-
wowanie nadzoru nad transportem i łącznością, a w ramach tego w szczególności 
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nad koleją1. We wrześniu 1945 r. całość zagadnień związanych z „ochroną” 
kolei przejął nowo utworzony Wydział VIII (kolejowy) Departamentu IV MBP. 
Departament IV (zwany ekonomicznym), utworzony na bazie dotychczasowego 
Wydziału IV Departamentu I MBP, był odpowiedzialny za całokształt spraw 
związanych z „ochroną” gospodarki narodowej. Do wewnętrznej struktury Wy-
działu VIII Departamentu IV MBP należało pięć sekcji. Sekcja I zajmowała się 
Ministerstwem Komunikacji. Sekcje oznaczone numerami od II do VI sprawo-
wały nadzór nad Dyrekcjami Okręgowymi Kolei Państwowych (DOKP) w róż-
nych częściach kraju. Koleją w ówczesnym województwie śląskim zajmowała 
się Sekcja III, której zadania obejmowały sprawowanie nadzoru nad DOKP 
w Katowicach i Krakowie2. 

Terenowym odpowiednikiem Departamentu IV MBP w województwie ślą-
skim był Wydział IV Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Katowicach (WUBP). Wydziałowi temu podlegała Ekspozytura Kolejowa 
Bez pieczeństwa Publicznego (BP) przy DOKP w Katowicach, wymieniana w do
kumentach z lat 1947–19493. 

W początkach 1949 r. dotychczasowe zadania miejscowej Ekspozytury Kole-
jowej BP przejęła Sekcja VIII Wydziału IV WUBP, stanowiąca terenowy odpo-
wiednik Wydziału VIII Departamentu IV MBP. Sekcji tej podlegały referaty ko-
lejowe w miastach powiatowych stanowiących ważne węzły kolejowe. Jeden 
z takich referatów z całą pewnością znajdował się w Rybniku, aczkolwiek nie 
udało się dotrzeć do dokumentów poświadczających w bezpośredni sposób jego 
działalność4. 

W grudniu 1950 r. utworzono Departament VIII MBP, zajmujący się trans-
portem i komunikacją, a w ramach tego również kolejnictwem. Departament 

1  Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa, [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 26–27. 
2  Tamże, s. 32. 
3  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), sygn. 
07/30, Raport z wyborów do zarządu Z[wiązku] Z[awodowego] K[olejarzy] w Pyskowicach, 
3 kwietnia 1947 r., k. 1; tamże, Sprawozdanie miesięczne [Placówki Ekspozytury Kolejowej BP 
w Strzelcach Opolskich] za okres od 1 do 31 stycznia 1949 r., dokument z 26 stycznia 1949 r., 
k. 48–49. Por. Z. Bereszyński, Koleje pod specjalnym nadzorem. Aparat bezpieczeństwa Polski 
Ludowej jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w latach 1945–1956, [w:] Państwo 
wobec kolei żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 324–325. 
4  Z początkiem lutego 1950 r. kierownictwo tej Sekcji VIII Wydziału IV WUBP w Katowicach 
objął ppor. Stanisław Opitek, zaliczany przez przełożonych do lepszych kierowników sekcji 
w Wydziale IV WUBP w Katowicach. Zgodnie z opinią przełożonych, w stosunkowo krótkim 
czasie postawił [on] pracę Sekcji na odpowiednim poziomie. Na najbardziej zaniedbanym 
odcinku, kolejnictwie, dokonał poważnej pracy. W związku z tym z początkiem sierpnia 1959 r. 
awansowano go na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału IV WUBP. Wobec wakatu na 
stanowisku naczelnika, faktycznie kierował on pracą tegoż wydziału, a z początkiem sierpnia 
1951 r., za zgodą Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, został formalnie 
zatwierdzony jako naczelnik. Na stanowisku tym pozostawał do połowy kwietnia 1953 r. Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 0193/5073, t. 1, Przebieg służby 
[Stanisława Opitka], k. 1; tamże, Wniosek, 21 stycznia 1950 r., k. 16; tamże, Wniosek, 22 maja 
1950 r., k. 17; tamże, Charakterystyka, 12 czerwca 1951 r., k. 19; tamże, Wniosek, czerwiec 
1951 r., k. 21; tamże, Wyciąg z uchwały Egzekutywy KW [PZPR w Katowicach] z 5 lipca 1951 r., 
dokument z 6 lipca 1951 r., k. 22; tamże, Wniosek, 27 lutego 1953 r., k. 26. 
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ten kontynuował działalność istniejącego wcześniej Wydziału VIII Departa-
mentu IV MBP, będąc jego bezpośrednim sukcesorem organizacyjnym i kadro-
wym5. Utworzenie nowego departamentu oznaczało znaczne podniesienie rangi 
zagadnień związanych z operacyjną „ochroną” transportu i komunikacji. De-
partamentowi VIII MBP podlegały wydziały VIII wojewódzkich urzędów bez-
pieczeństwa publicznego, zwane też wydziałami komunikacji. Jednym z nich 
był Wydział VIII WUBP w Katowicach, kontynuujący działalność Sekcji VIII 
Wydziału IV WUBP. Z początkiem grudnia 1950 r. pierwszym naczelnikiem 
tego wydziału został kpt. Bolesław Szymczyk, dotychczasowy szef Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sosnowcu, a wcześniej szef analogicz-
nego urzędu w Oleśnie6. 

W ramach Departamentu VIII MBP tematyką kolejową zajmował się Wy-
dział I. Jego lokalnym odpowiednikiem była Sekcja I Wydziału VIII WUBP7. Ko-
lejnictwem (oraz ogólnie komunikacją i transportem) zajmowały się również refe-
raty bądź sekcje VIII powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa 
publicznego, stanowiące terenowy odpowiednik wydziałów VIII wojewódzkich 
urzędów bezpieczeństwa publicznego. Jednostka taka funkcjonowała najpewniej 
także w ramach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku8. 

Do struktury aparatu bezpieczeństwa należały też referaty ochrony przy po-
szczególnych węzłach kolejowych i innych ważnych obiektach PKP. Można za-
sadnie domniemywać, że referat taki funkcjonował również w węźle PKP 
w Rybniku. 

Na przełomie lat 1954 i 1955 władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(PRL) dokonały generalnej reorganizacji aparatu bezpieczeństwa9. Istniejące do 
tego czasu MBP uległo likwidacji, a jego kompetencje zostały rozdzielone po-
między Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP) i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (MSW). Lokalne urzędy bezpieczeństwa publicznego zostały 
w związku z tym przemianowane na urzędy ds. bezpieczeństwa publicznego. 
Łączyła się z tym znaczna redukcja potencjału kadrowego aparatu bezpieczeń-
stwa10.

W nowej strukturze aparatu, działającej od wiosny 1955 r., miejsce Depar-
tamentu VIII MBP zajął realizujący analogiczne zadania Departament V KdsBP. 

5  Z. Nawrocki, Struktura..., s. 44. 
6  AIPN, sygn. 0194/2721, Przebieg służby [Bolesława Szymczyka], k. 57. Por. Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 
2005, s. 172. Por. Z. Bereszyński, Koleje pod specjalnym nadzorem. Aparat bezpieczeństwa..., 
s. 328–329. 
7  Z. Nawrocki, Struktura..., s. 43. 
8  Por. Aparat bezpieczeństwa..., t. 1, s. 190. 
9  Przyczyniła się do tego sprawa ppłk. Józefa Światły, wysokiego funkcjonariusza MBP, który 
we wrześniu 1954 r. zbiegł na Zachód i wkrótce potem zaczął ujawniać tajemnice resortu 
w audycjach nadawanych przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa.
10  AIPN, sygn. 001834/2238, K. Sękowski, Geneza powstania, rozwój organizacyjno-kadrowy 
oraz działalność organów bezpieczeństwa w latach 1945–1956 na przykładzie województwa 
opolskiego, praca magisterska napisana pod kierownictwem naukowym ppłk. dr. Ryszarda 
Głukowskiego, Warszawa 1985, s. 72–75 [pdf]. Por. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. 
Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, s. 120–125.
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Departamentowi temu podlegały wydziały V wojewódzkich urzędów ds. bezpie-
czeństwa publicznego, utworzone tylko w ośrodkach wojewódzkich stanowiących 
jednocześnie siedzibę DOKP, a w szczególności w Katowicach (przemianowa-
nych w 1953 r. na Stalinogród)11. Wydziałowi V WUdsBP w Katowicach podle-
gały oddziały ulokowane w niektórych miastach górnośląskich, m.in. w Rybniku. 
Kierownikiem Oddziału V w Rybniku został chor. Z. Pikos. Obszar działania 
tego oddziału, dostosowany do struktury organizacyjnej PKP, obejmował tereny 
położone na pograniczu dwóch województw – katowickiego i opolskiego12.

Sprawowaniu nadzoru nad DOKP w Katowicach służyła teczka obiektowa 
o kryptonimie „Tama”, prowadzona przez Wydział V miejscowego WUdsBP13. 
Do najciekawszych materiałów z tej teczki można zaliczyć notatkę służbową 
z 5 lipca 1955 r. ze zwięzłą charakterystyką 12 pracowników PKP z rejonu Ryb-
nika. Z dokumentu tego dowiadujemy się np., że jeden z miejscowych naczelni-
ków PKP był w przeszłości (jeszcze przed przeniesieniem do Rybnika) zwerbo-
wany w charakterze informatora przez PUBP w Gliwicach. Inny przedstawiciel 
najwyższej kadry kierowniczej PKP był wykorzystywany przez miejscowy Od-
dział V w charakterze rezydenta14. Z innego dokumentu można się dowiedzieć, 
że Oddział V w Rybniku prowadził sprawę ewidencyjnoobserwacyjną w sto-
sunku do Jana Nowaka, pracownika umysłowego stacji granicznej PKP w Cha-
łupkach, podejrzanego o udzielanie pomocy osobom przekraczającym nielegal-
nie granicę państwową. Kierownik Oddziału, chor. Pikos, uskarżał się, że 
miejscowe kierownictwo PKP, pomimo kilkakrotnego przypomnienia, bagateli-
zowało sprawę. W związku z tym proszono naczelnika Wydziału V WUdsBP 
w Katowicach (Stalinogrodzie) o interwencję15.

W kwietniu 1956 r. ppor. Tadeusz Zamerlik, starszy referent Oddziału V 
w Rybniku, założył teczkę obiektową dla pogranicznego Punktu ZdawczoOd-
biorczego PKP w Chałupkach w powiecie raciborskim, w granicach sąsiedniego 
województwa opolskiego. Założenie teczki uzasadniano szczególnym znacze-
niem tego punktu, przez który przejeżdżały pociągi towarowe kierowane po-
przez terytorium Czechosłowacji do państw kapitalistycznych16. 

11  Por. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997, s. 29–31; 
Aparat bezpieczeństwa..., t. 1, s. 146–147, 171, 240–241, 270, 292, 355, 408, 430, 499; Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954–1956. Taktyka, strategia, metody, wstęp A. Paczkowski, 
wybór i oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2011, s. 11–13, 31. 
12  AIPN, sygn. 0193/5073, t. 1, Wniosek, 4 stycznia 1955 r., k. 29; AIPN Wr, 0126/1518, 
Przebieg służby [Józefa Rzepy], k. 24; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach (dalej: AIPN Ka), sygn. 07/136, [Charakterystyka wybranych pracowników PKP], 
b. d., k. 205–206. 
13  AIPN Ka, sygn. 07/136, Spis zawartości poszczególnych części teczki krypt. „Tama”, b. d., 
k. 2. 
14  Tamże, Notatka służbowa, 5 lipca 1955 r., k. 163–164. 
15  Tamże, Raport [dla naczelnika Wydziału V WUdsBP w Stalinogrodzie], 5 lipca 1955 r., 
k. 165. 
16  AIPN Ka, sygn. 07/140, Postanowienie o założeniu teczki obiektowej, 6 kwietnia 1956 r., 
k. 2. W postanowieniu o założeniu teczki wskazywano, że punkt w Chałupkach może być 
wykorzystany przez obce wywiady jako kanał przerzutowy do celów szpiegowskich. Podkreślano, 
że w punkcie tym jest zatrudniony element miejscowy, który w okresie międzywojennym był 
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Aparat bezpieczeństwa i kolej w rejonie Rybnika w latach 1957–1980

W październiku 1956 r. doszło w Polsce do przełomu politycznego, w wyni-
ku którego I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej został Władysław Gomułka. Jedną z ważniejszych konsekwencji 
przełomu październikowego stała się kolejna reorganizacja aparatu bezpieczeń-
stwa w PRL. Ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych 
organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego zno-
siła KdsBP oraz przekazywała sprawy związane z ochroną ustroju ludowo-de-
mokratycznego ustalonego w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i in-
teresów Państwa przed wrogą działalnością szpiegowską i terrorystyczną [...] do 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych. Na mocy tejże ustawy osoby 
zatrudnione w KdsBP przechodziły do pracy w MSW17.

Ustawa z 13 listopada 1956 r. formalnie rzecz biorąc nie tworzyła nowych 
struktur aparatu bezpieczeństwa ani też nie mówiła explicite o włączeniu jego 
dotychczasowych struktur do struktury resortu spraw wewnętrznych. Jej uregu-
lowania nie wykraczały poza określenie aktualnego statusu dotychczasowych 
pracowników KdsBP, którzy na jej mocy stali się pracownikami MSW. Mimo to 
w praktyce skutkowała ona utworzeniem Służby Bezpieczeństwa (SB) jako struk-
tury funkcjonującej w ramach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych18. 

Całokształt spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką 
znalazł się w gestii Departamentu III MSW, któremu podlegały wydziały III SB 
w strukturze komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej (MO). Pion III Służ-
by Bezpieczeństwa realizował bardzo różne zadania, obejmujące także zwalcza-
nie przeciwników politycznych, sprawowanie nadzoru nad oświatą, nauką, śro-
dowiskami twórczymi i służbą zdrowia, a w pierwszych latach działalności tegoż 
pionu również nad Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi 

wykorzystywany przez II Oddział Sztabu Generalnego [Wojska Polskiego] i wywiad niemiecki, 
gdyż zamieszkiwał w strefie granicznej, tj. między Czechosłowacją, Niemcami i Polską. Ar
gumentowano też, że już od dłuższego czasu są tam obserwowane pewne formy wrogiej 
działalności, jak przemyt oraz naruszenia granicy na tle politycznym, a na przełomie lat 1952 
i 1953 miały miejsce próby przedostania się osób za granicę w wagonach pociągów towarowych. 
Teczka była prowadzona do grudnia 1956 r., gdy została zamknięta i zarchiwizowana w związku 
z reorganizacją aparatu bezpieczeństwa i likwidacją jego oddziałów V. Tamże, Postanowienie 
o zakończeniu i przekazaniu [teczki obiektowej] do archiwum spraw ewidencji operacyjnej, 
22 grudnia 1956 r., k. 100. 
17  Ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji 
publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego, DzU RP 1956, nr 54, poz. 241. Por. 
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997, s. 125–128; Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2: 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, 
s. 7; Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej 
(1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 185–188, 191. 
18  Miejsce Służby Bezpieczeństwa i jej jednostek w strukturach resortu spraw wewnętrznych 
określały akty prawne niższego rzędu: Rozkaz nr 3/56 ministra spraw wewnętrznych z 28 lis
topada 1956 r., Zarządzenie nr 00238/56 ministra spraw wewnętrznych z 29 listopada 1956 r. 
i Uchwała nr 781 Rady Ministrów z 13 grudnia tegoż roku. Por. H. Dominiczak, Organy 
bezpieczeństwa..., s. 127–128; Aparat bezpieczeństwa..., t. 2, s. 11; Historyczno-prawna..., 
s. 192–195; R. Terlecki, Miecz i tarcza..., s. 146–147. 
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oraz mniejszościami narodowymi. Sprawy gospodarcze należały do kompeten-
cji Wydziału VI Departamentu III MSW. Terenowym odpowiednikiem tego wy-
działu były grupy VI wydziałów III SB w poszczególnych komendach wojewódz-
kich MO, zajmujące się również sprawowaniem nadzoru nad koleją. Sytuacja 
taka istniała do maja 1975 r. Wydziały III SB komend wojewódzkich MO, po-
dobnie jak inne wydziały operacyjne SB, miały do swojej dyspozycji funkcjona-
riuszy zatrudnionych w referatach SB komend powiatowych MO19. 

Poprzez zakamuflowanie aparatu bezpieczeństwa w strukturach resortu 
spraw wewnętrznych stwarzano pozory zerwania ze skompromitowaną w po-
wszechnym odczuciu społecznym przeszłością tegoż aparatu. Rzeczywistość 
przedstawiała się jednak zupełnie inaczej. Mimo gruntownej reorganizacji 
i znacznej redukcji jego potencjału kadrowego aparat bezpieczeństwa pozostał 
głęboko zakorzeniony w swojej niesławnej przeszłości spod znaku UB, MBP 
i KdsBP. Szczególnie jaskrawym tego przejawem była kadrowa ciągłość jego 
struktur na wszystkich szczeblach organizacyjnych. 

Dotyczy to również struktur odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad 
koleją. Tak np. jednym z zastępców naczelnika Wydziału III SB KW MO w Ka-
towicach został mjr Stanisław Opitek, dotychczasowy naczelnik Wydzia-
łu V WUdsBP20. Odpowiadał on za sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru 
nad gospodarką i – jak o tym świadczy treść zachowanej dokumentacji – zajmo-
wał się osobiście w szczególności sprawami dotyczącymi kolei21. Z początkiem 
marca 1961 r. awansował na stanowisko naczelnika wydziału, a z początkiem 
marca 1968 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego MO ds. SB. 5 kwiet-
nia 1969 r., już w stopniu pułkownika, objął jeszcze wyższe stanowisko I za-

19  AIPN Ka, sygn. 032/132, t. 1, Meldunek specjalny [dla naczelnika Wydziału VI Departa
mentu III MSW], 12 października 1961 r., k. 20; tamże, Notatka informacyjna, 30 marca 
1962 r., k. 32; tamże, Notatka informacyjna, 4 kwietnia 1962 r., k. 34; tamże, Notatka 
informacyjna, 14 kwietnia 1962 r., k. 35; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III 
SB KW MO w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW, 10 listopada 
1960 r., k. 86; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do 
naczelnika Wydziału VI  Departamentu III MSW, 21 marca 1960 r., k. 89; tamże, Pismo zastępcy 
naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu 
III MSW, 6 kwietnia 1960 r., k. 91; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO 
w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW, 26 kwietnia 1960 r., k. 93; 
tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do naczelnika Wydziału 
VI Departamentu III MSW, 16 lutego 1961 r., k. 123; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa..., 
s. 131; Aparat bezpieczeństwa..., t. 2, s. 14; R. Terlecki, Miecz i tarcza..., s. 357. 
20  AIPN, sygn. 0193/5073, t. 1, Przebieg służby [Stanisława Opitka], k. 1; tamże, Przebieg 
służby (pracy), k. 3. Por. Aparat bezpieczeństwa…, t. 2, s. 67. 
21  AIPN Ka, sygn. 032/132, t. 1, Meldunek specjalny [dla naczelnika Wydziału VI Depar
tamentu III MSW], 12 października 1961 r., k. 20; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału 
III SB KW MO w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW, 10 listopada 
1960 r., k. 86; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do 
naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW, 21 marca 1960 r., k. 89; tamże, Pismo zastępcy 
naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu III 
MSW, 6 kwietnia 1960 r., k. 91; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO 
w Katowicach do naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW, 26 kwietnia 1960 r., k. 93; 
tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach do naczelnika 
Wydziału VI Departamentu III MSW, 16lutego 1961 r., k. 123.
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stępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB. Na stanowisku tym pozostawał 
do końca maja 1975 r.22 

Podobnie jak w okresie do 1956 r., aparat bezpieczeństwa zakładał i prowa-
dził teczki obiektowe dla ważniejszych obiektów kolejowych, jak DOKP, węzły 
kolejowe czy ważniejsze linie kolejowe. Przykładem tego może być zachowana 
teczka z materiałami z lat 1960–1962, wytworzonymi w ramach nadzoru nad 
DOKP w Katowicach i podległymi jej jednostkami PKP, sprawowanego przez 
Grupę VI Wydziału III SB miejscowej KW MO23.

W ramach sprawowanego przez siebie nadzoru nad koleją SB miała decydu-
jący głos w takich sprawach jak dopuszczenie poszczególnych osób do wykony-
wania prac o charakterze tajnym, tajnym specjalnego znaczenia i wojskowomo-
bilizacyjnym. Nadzorcy z ramienia SB starali się ustalać przyczyny niewykonania 
planów produkcji i przeciwdziałać powtarzaniu się podobnych sytuacji. Na zasa-
dzie wzajemnego porównania informacji uzyskanych drogą oficjalną i operacyj-
ną weryfikowano wyniki działalności produkcyjnej, próbując ujawniać przy-
padki ich fałszowania. Wyjaśniano przyczyny nieprawidłowości występujących 
w działalności poszczególnych jednostek, jak np. przekraczanie funduszu płac, 
wadliwe wykonanie wyrobów, napraw itp. czy zła organizacja pracy. Starano się 
przeciwdziałać przejawom niegospodarności, nadużyciom i kradzieżom mienia 
państwowego. Sprawdzano stan zabezpieczenia tajemnicy państwowej24 oraz 
stan zabezpieczenia przeciwpożarowego. Operacyjne metody pracy stosowano 
do zbierania informacji o najrozmaitszych aspektach działalności nadzorowa-
nych jednostek, jak np. tok wprowadzania postępu technicznego i tzw. małej 
mechanizacji. Do zadań aparatu bezpieczeństwa należało nadal również wyja-
śnianie przyczyn i okoliczności poważniejszych awarii, wypadków i katastrof.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania SB stawały się oczywiście wszel-
kiego rodzaju przejawy działalności opozycyjnej czy oporu społecznego. W dal-
szym ciągu nie rezygnowano również z tropienia „wrogiego elementu” wśród 
osób zatrudnionych w nadzorowanych obiektach kolejowych. Tematyka taka 

22  AIPN, sygn. 0193/5073, t. 1, Przebieg służby [Stanisława Opitka], k. 1–2; tamże, Przebieg 
służby (pracy), k. 3–5. Por. Aparat bezpieczeństwa…, t. 2, s. 66.
23  AIPN Ka, sygn. 032/132, t. 1, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III SB KW MO 
w Katowicach do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Będzinie, 
6 stycznia 1960 r., k. 83; tamże, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW 
do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Katowicach, 28 grudnia 1962 r., k. 246.
24  Tamże, t. 1, Pismo do naczelnika Wydziału III SB KW MO we Wrocławiu, 29 listopada 
1966 r., k. 88–89; tamże, Meldunek [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO we Wrocławiu] 
dot. stanu zabezpieczenia tajemnicy państwowej w zakładach kluczowych i specjalnych, 
30 października 1965 r., k. 204–205; tamże, t. 2, Wykaz pracowników mających dostęp do 
dokumentów tajnych znajdujących się w ZNTK w Oleśnicy, 11 maja 1961 r., k. 349; tamże, 
Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Oleśnicy do sekretarza 
operacyjnego Kierownictwa SB KW MO we Wrocławiu, 21 października 1961 r., k. 355–
356; tamże, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Oleśnicy do 
sekretarza operacyjnego Kierownictwa SB KW MO we Wrocławiu, 11 grudnia 1961 r., k. 367; 
tamże, Notatka służbowa, 23 kwietnia 1960 r., k. 406–407; tamże, Notatka służbowa, 5 marca 
1960 r., k. 408.
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zajmowała jednak dużo mniej miejsca w wytwarzanej dokumentacji niż w okre-
sie do 1956 r., gdy należała do wątków zdecydowanie pierwszoplanowych. 

Instrukcja obowiązująca od lutego 1970 r. rozróżniała cztery zasadnicze ro-
dzaje spraw operacyjnych, jakie mogła prowadzić SB: sprawę operacyjnego 
sprawdzenia, sprawę operacyjnego rozpracowania, sprawę obiektową oraz kwe-
stionariusz ewidencyjny. Sprawę operacyjnego sprawdzenia można było założyć 
dla potwierdzenia uzyskanej informacji o przygotowaniach lub prowadzeniu 
wrogiej działalności przez daną osobę (grupę osób). W sprawie takiej mogło 
chodzić również o ustalenie, czy ujawnione przestępstwo lub występujące zjawi-
sko [...] jest następstwem wrogiego działania25. 

Sprawę operacyjnego rozpracowania miano wszczynać w razie stwierdzenia, 
że dana osoba (grupa osób) przygotowuje lub prowadzi wrogą działalność i za-
chodzi potrzeba rozpoznania form, metod, kierunków i zakresu działalności 
przestępczej oraz uzyskania dowodów tej działalności. Sprawę taką można było 
założyć także w wypadku stwierdzenia, że dokonano czynu przestępnego z po-
budek wrogich, którego sprawcy nie są znani, i zachodzi potrzeba wszechstron-
nego wyjaśnienia okoliczności tego faktu oraz ustalenia sprawców26. Ustalenia 
poczynione w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania mogły być przydatne 
w ewentualnym postępowaniu karnym, którego prowadzenie należało do kom-
petencji prokuratury i pionu śledczego SB27. 

Sprawa obiektowa mogła być założona w szczególności w celu operacyjnej 
ochrony instytucji lub zakładu pracy narażonego na penetrację wywiadowczą 
lub z innych względów wymagającego takiej ochrony28. Na tej zasadzie założo-
no m.in. wiele spraw obiektowych dla rozmaitych jednostek organizacyjnych 
kolejnictwa. 

Kwestionariusze ewidencyjne obejmowały dokumentację operacyjną wytwa-
rzaną w ramach inwigilacji konkretnych osób będących obiektem zainteresowa-
nia SB29. W razie stwierdzenia, że dana osoba prowadzi niepożądaną działal-
ność, można było przekwalifikować taki kwestionariusz na sprawę operacyjnego 
sprawdzenia lub sprawę operacyjnego rozpracowania. 

Na podstawie przywołanej instrukcji z początkiem lat siedemdziesiątych 
działalność związana z „ochroną” kolei została w całym kraju usystematyzowa-
na poprzez założenie spraw obiektowych dla ważniejszych obiektów. Tak np. 
z końcem listopada 1970 r. Wydział III SB KW MO w Katowicach założył spra-
wę obiektową o kryptonimie „DOKP” dla tamtejszej DOKP: W celu właściwego 
zorganizowania pracy operacyjnej na tym obiekcie, zmierzającej do zapobiega-
nia i przeciwdziałania wszelkim przejawom i szkodliwej działalności. Pierwot-
ny kryptonim tej sprawy w bezpośredni sposób wskazywał na obiekt zaintereso-

25  Instrukcje o pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989). Wstęp i oprac. 
T. Ruzikowski. Warszawa 2004, s. 135. 
26  Tamże, s. 136. 
27  Por. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2003, nr 1, s. 79. 
28  Instrukcje o pracy operacyjnej..., s. 136. 
29  Tamże, s. 136–137. 
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wania SB, co ewidentnie kolidowało ze stosowaną w pracy operacyjnej praktyką 
konspirowania tego typu rzeczy. W związku z tym w późniejszym czasie nadano 
sprawie nowy kryptonim: „Orient”30. 

Z końcem maja 1975 r., w związku ze zmianą podziału administracyjnego 
kraju, zlikwidowano komendy powiatowe MO oraz samodzielny pion SB w za-
chowanych komendach i komisariatach miejskich. Całość spraw związanych 
z działalnością aparatu bezpieczeństwa została skoncentrowana na szczeblu 
centralnym (MSW) oraz w poszczególnych komendach wojewódzkich MO. 
Możliwe było jednak powoływanie terenowych grup SB, zajmujących się 
w szczególności „ochroną” kluczowych zakładów pracy31. 

Problematyka kolejowa pozostała w obszarze zainteresowań pionu III Służby 
Bezpieczeństwa, reprezentowanego przez Departament III MSW oraz wydzia-
ły III komend wojewódzkich MO. W większym lub mniejszym stopniu (w zależ-
ności od województwa). zmieniła się jednak wewnętrzna organizacja tego pio-
nu. W województwach wyróżniających się szczególnie dużym potencjałem 
gospodarczym (zwłaszcza w dziedzinie przemysłu), oprócz wydziałów III po-
wstały już w 1975 r. również odrębne wydziały III „A” komend wojewódzkich 
MO. Jednym z nich był Wydział III „A” KW MO w Katowicach, do którego 
kompetencji należały w szczególności sprawy związane z „ochroną” gospodarki, 
a w tym m.in. transportu i komunikacji32. 

W 1979 r. już w całym kraju doszło do wyodrębnienia pionu III „A” jako 
pionu zajmującego się „ochroną” gospodarki. Wyrazem tego było utworzenie 
Departamentu III „A” MSW oraz wydziałów III „A” we wszystkich komendach 
wojewódzkich MO33. Zreorganizowane struktury pionu III „A” SB jak wcześniej 
nadzorowały całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem kolei: od bieżą-
cej działalności usługowej i produkcyjnej po rozmaite przejawy oporu społecz-
nego i działalności opozycyjnej w środowiskach kolejarskich.

Mechanizmy sprawowania nadzoru nad koleją i środowiskami kolejarskimi 
ilustrują m.in. dokumenty wytworzone przez SB w związku z reakcjami społecz-
nymi na protesty robotnicze na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Jak wynika z zacho-
wanych materiałów, 14 grudnia 1970 r. telegrafistka z DOKP w Katowicach roze-
słała do swoich koleżanek w innych jednostkach PKP dalekopis z informacją 
o strajkach i innych przejawach protestu w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Infor-
macja ta dotarła do stacji PKP w Rybniku, Raciborzu, Zebrzydowicach, Wodzisła-
wiu Śląskim, BielskuBiałej, Chałupkach, Chybiu, Czechowicach i Oświęcimiu. 
Dało to początek wymianie korespondencji pomiędzy telegrafistkami. Jedna 
z nich, zatrudniona na stacji w Rybniku, pisała: Najlepiej wszyscy zastrajkuj-
my i będzie dobrze. Świetna myśl. Na podstawie informacji uzyskanej z pionu 
MO, korespondencją tą zainteresowała się SB, zakładając sprawę operacyjnego 

30  AIPN Ka, sygn. 030/334, [Karta tytułowa], 19 grudnia 1979 r., s. 2; tamże, Wniosek 
o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „DOKP”, 30 listopada 1970 r., s. 3 [pdf]. 
31  Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce..., t. 2, s. 31; P. Piotrowski, Struktury Służby 
Bezpieczeństwa..., s. 55–56. 
32  P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa..., s. 66–67. 
33  Tamże, s. 67. 
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rozpracowania o kryptonimie „Dalekopis”, prowadzoną przez ppor. Jana Da-
niela, inspektora Grupy VI a Wydziału III KW MO w Katowicach. Ustalono, że 
dalekopis z informacją o protestach na Wybrzeżu rozesłała Krystyna Frączek, 
telegrafistka ze stacji telekomunikacyjnej Katowice Osobowa. W ślad za tym 
przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z nią i sześcioma innymi telegrafistka-
mi. Władze PKP wymierzyły Frączek karę dyscyplinarną w formie nagany34. 

W strefie nadgranicznej podobną rolę jak SB spełniał zwiad Wojsk Ochrony 
Pogranicza (WOP). Służba ta, aktywnie współpracując z cywilnym aparatem 
bezpieczeństwa, interesowała się również środowiskami kolejarskimi. Przykła-
dem tego mogą być materiały wytworzone w 1973 r. przez Graniczną Placówkę 
Kontrolną w Chałupkach na użytek SB Komendy Miejskiej i Powiatowej MO 
w Raciborzu. W materiałach tych pisano o kontaktach utrzymywanych przez 
Ryszarda Kosierkiewicza, ówczesnego naczelnika stacji PKP w Chałupkach 
i późniejszego działacza rybnickiej „Solidarności” kolejarskiej, z Janem Klimą, 
byłym dyżurnym ruchu na tejże stacji, który w 1971 r. wyemigrował do Repu-
bliki Federalnej Niemiec35. 

 
Aparat bezpieczeństwa i kolej w rejonie Rybnika w latach 1980–1990

Latem 1980 r. aparat bezpieczeństwa stanął w obliczu nowych wyzwań, 
związanych z ogarniającą kraj falą strajków i innych akcji protestacyjnych oraz 
powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Soli-
darność”. W zaistniałej wówczas sytuacji resorty komunikacji i spraw we-
wnętrznych zacieśniły współpracę w sprawach dotyczących operacyjnej „ochro-
ny” kolei. Na mocy porozumienia zawartego 31 grudnia 1980 r. pomiędzy MSW 
i Ministerstwem Komunikacji postanowiono powołać komórki pełnomocników 
MSW i KW MO do spraw ochrony w jednostkach organizacyjnych [podległych] 
Dyrekcji Generalnej PKP Ministerstwa Komunikacji. Odpowiednią obsadę eta-
towo-kadrową wymienionych komórek oraz uposażenie pracowników tych ko-
mórek miało zapewnić MSW. Komórki pełnomocników MSW i KW MO do 
spraw ochrony miały korzystać z pomieszczeń, niezbędnych urządzeń biuro-
wych i środków łączności, udostępnionych przez resort komunikacji. Minister-

34  AIPN Ka, sygn. 08/882, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim 
„Dalekopis”, 15 grudnia 1970 r., s. 8–9; tamże, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej), 
s. 10, 13; tamże, Kronika sprawy, s. 14; tamże, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego 
rozpracowania, 25 sierpnia 1971 r., s. 23; tamże, Pismo komendanta powiatowego MO 
w Cieszynie do komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach, 15 grudnia 1970 r., s. 26–27; 
tamże, [Korespondencja dalekopisowa z 14 grudnia 1970 r.], s. 29, 37, 42, 44; tamże, Notatka 
służbowa, 18 grudnia 1970 r., s. 53; tamże, Streszczenie materiałów w sprawie operacyjnego 
rozpracowania krypt. „Dalekopis”, 16 sierpnia 1971 r., s. 82–83. 
35  AIPN Ka, sygn. 048/1903, Pismo dowódcy Granicznej Placówki Kontrolnej w Chałupkach 
do I zastępcy komendanta miejskiego i powiatowego MO ds. SB w Raciborzu, 6 marca 1973 r., 
k. 7; tamże, Pismo zastępcy dowódcy Granicznej Placówki Kontrolnej w Chałupkach do I zastępcy 
komendanta miejskiego i powiatowego MO ds. SB w Raciborzu, 3 października 1973 r., k. 9. 
Dokumenty te zachowały się wśród materiałów kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie 
„Dyspozytor”, prowadzonego przez SB w latach 1982–1985 w stosunku do Ryszarda Kosier
kiewicza. 
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stwo Komunikacji miało umożliwić pracownikom tych komórek swobodę poru-
szania się w ramach danej jednostki organizacyjnej, możliwość korzystania 
w niezbędnych sytuacjach z odpowiednich dokumentów kolejowych oraz uczest-
nictwa w naradach, odprawach i innych spotkaniach związanych z tematyką 
ochrony. Głównym zadaniem pełnomocników MSW i KW MO do spraw ochro-
ny miało być udzielanie pomocy administracji PKP w zapewnieniu stanu bez-
pieczeństwa oraz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej – zgodnie z odręb-
nymi przepisami MSW36. Oznaczało to w praktyce powrót do instytucji referatów 
ochrony w zakładach pracy, funkcjonującej w okresie stalinowskim. 

W przypadku województwa katowickiego komórki pełnomocników ds. 
ochrony zostały powołane z dniem 26 stycznia 1981 r. W wybranych obiektach 
na terenie województwa rozlokowano wówczas 19 funkcjonariuszy SB i MO. 
Skorzystali oni z pomocy dyrekcji poszczególnych obiektów, jeżeli chodzi o za-
pewnienie pomieszczeń, niezbędnych pomieszczeń biurowych i środków łączno-
ści37. Jednym z takich pełnomocników został sierż. Ryszard Hulim z Komisa-
riatu Kolejowego MO w Rybniku, przydzielony do ówczesnej miejscowej 
Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych (DRKP). O efektach jego działalności 
na tym stanowisku tak pisano w notatce służbowej sporządzonej w okresie sta-
nu wojennego: Na powierzonym odcinku pracy swą postawą potrafił zjednać 
[sobie] zaufanie szeregu kolejarzy DRKP Rybnik, wykorzystując ich w pracy 
operacyjnej w charakterze k[ontaktów] o[peracyjnych] i k[ontaktów] s[łużbo-
wych]. Uzyskiwane z tych źródeł informacje pozwoliły na podejmowanie czyn-
ności operacyjnych [...] szczególnie wobec aktywu NSZZ „Solidarność”38. 

Z początkiem lutego 1983 r. sierż. Hulim został na własną prośbę przenie-
siony do pracy w SB. We wniosku o przeniesienie pisał on, że praca w charak-
terze Pełnomocnika MSW ds. Ochrony w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych 
w Rybniku przynosi mu wiele satysfakcji i pokrywa się z kierunkiem jego zain-
teresowań. Zatrudniono go początkowo na etacie młodszego inspektora Wy-
działu II KW MO w Katowicach, a w kwietniu 1983 r. przeniesiono na równo-
rzędne stanowisko w Grupie II SB Komendy Miejskiej MO w Rybniku39. 

Przełomowe wydarzenia z lat 1980–1981 zaowocowały również wprowa-
dzeniem nowego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi pionami organiza-
cyjnymi aparatu bezpieczeństwa. W lutym 1981 r. całokształt spraw związa-
nych z „ochroną” transportu i komunikacji znalazł się w gestii Wydziału XI 
Departamentu II MSW. Terenowym odpowiednikiem tego wydziału były sek-
cje XI wydziałów II KW MO. Pion II aparatu bezpieczeństwa specjalizował się 

36  AIPN Ka, sygn. 030/334, Porozumienie, 31 grudnia 1980 r., s. 6–7 [pdf]. Por. Z. Bereszyński, 
Koleje pod specjalnym nadzorem. Służba Bezpieczeństwa jako instrument nadzoru państwowego 
nad koleją w czasach PRL, „Szkice ArchiwalnoHistoryczne”, nr 14, 2017, s. 76. 
37  Tamże, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach do dyrektora 
Departamentu III „A” MSW w Warszawie, 28 stycznia 1981 r., s. 16 [pdf]. 
38  AIPN Ka, sygn. 0229/489, Notatka służbowa, 27 września 1982 r., s. 118. 
39  Tamże, Przebieg służby (pracy) [Ryszarda Hulima], s. 74; tamże, Raport [do komendanta 
wojewódzkiego MO w Katowicach], 15 stycznia 1983 r., s. 119. 
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zasadniczo w działalności kontrwywiadowczej, w związku z czym już wcześniej 
bywał w znacznej mierze zainteresowany transportem (międzynarodowym)40. 

W związku z nowym podziałem zadań pion II aparatu bezpieczeństwa prze-
jął prowadzenie dużej liczby spraw obiektowych prowadzonych wcześniej przez 
pion III „A” w ramach operacyjnego nadzoru nad koleją oraz innymi działami 
transportu i komunikacji. Zakładano także nowe sprawy tego rodzaju. Jedną 
z nich była sprawa obiektowa o kryptonimie „Promień”, założona z końcem li-
stopada 1981 r. przez Wydział II KW MO w Katowicach dla DRKP w Rybniku. 
Zgodnie z dołączonym parę lat później do jej akt formalnym wnioskiem o zało-
żenie sprawy, celem była ochrona operacyjna obiektu oraz ujawnianie, likwido-
wanie, zapobieganie źródłom zagrożeń i ich skutkom w zakresie: 

- konfliktów i negatywnych nastrojów wśród załogi, 
- oddziaływania grup antysocjalistycznych oraz dywersji politycznej i sabotażu, 
- nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu z przyczyn subiektywnych41.
Sprawa ta była prowadzona początkowo przez Sekcję XI Wydziału II KW 

MO w Katowicach, a następnie przez grupę operacyjną tegoż wydziału w Ryb-
niku42. Jako pierwszy prowadził ją por. Edward Galiński z Wydziału II KW MO. 
21 stycznia 1983 r. zastąpił go w tej roli wspomniany sierż. Hulim43. Po później-
szej reorganizacji administracji kolejowej w kraju i przekształceniu DRKP w re-
jony przewozów kolejowych, w ramach sprawy krypt. „Promień” sprawowano 
nadzór nad Rejonem Przewozów Kolejowych (RPK) w Rybniku44. 

Obiektem szczególnego zainteresowania służb wchodzących w skład resortu 
spraw wewnętrznych stała się oczywiście działalność miejscowej „Solidarności” 
kolejarskiej. Tak np. 4 marca 1981 r., na podstawie informacji uzyskanych od 
dyrektora naczelnego DRKP i sekretarza Komitetu Zakładowego (KZ) PZPR, 
sierż. Hulim sporządził pisemną charakterystykę trzech członków Prezydium 
Rejonowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy (RKPK) przy DRKP w Rybni-
ku: Ryszarda Kosierkiewicza (przewodniczącego RKPK), Stanisława Herchela 
(wiceprzewodniczącego RKPK) i Józefa Wieczerzyńskiego (sekretarza RKPK)45. 
W czerwcu 1981 r. sierż. Hulim dowiedział się, że z inicjatywy Kosierkiewicza 
powielono i rozwieszono w gablotach materiały na temat metod działania MO 
i SB. W związku z tym sygnalizował on, że materiały takie mogą trafić również 
do innych organizacji zakładowych „Solidarności” na terenie Rybnika46. W lip-

40  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, 1956–1975, red. Paweł Piotrowski, 
Warszawa 2006, s. 27; P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW... , s. 63. 
41  AIPN Ka, sygn. 030/445, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Promień”, 
30 listopada 1981 r. [dokument omyłkowo datowany na 31 listopada 1981 r.], k. 3. Wniosek 
został podpisany i opieczętowany przez zastępcę szefa RUSW ds. SB w Rybniku. Nie mógł zatem 
powstać przed lipcem 1983 r. Jasno wynika stąd, że włączono go do założonej dużo wcześniej 
teczki, by spełniała ona obowiązujące wymogi formalne.
42  Tamże, Charakterystyka kontrwywiadowczego zabezpieczenia obiektu krypt. „Promień”, 
30 listopada 1981 r., k. 4–12.
43  Tamże, Karta kontrolna, k. 2. 
44  Tamże, Ocena sytuacji operacyjnopolitycznej, 27 czerwca 1983 r., k. 13–19. 
45  AIPN Ka, sygn. 048/1903, Notatka służbowa, 4 marca 1981 r., k. 19. 
46  Tamże, Notatka służbowa, 8 czerwca 1981 r., k.27. 
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cu tegoż roku ten sam funkcjonariusz informował o podjęciu przez „Solidar-
ność” przy miejscowej DRKP przygotowań do akcji protestacyjnej w formie tzw. 
strajku włoskiego. W tym kontekście zostały wymienione nazwiska Kosierkie-
wicza oraz Alfreda Jankowskiego, przewodniczącego „Solidarności” przy Loko-
motywowni PKP w Rybniku47. W notatce z 6 listopada 1981 r. sierż. Hulim 
zarzucał działaczom rybnickiej „Solidarności” kolejarskiej (Kosierkiewiczowi, 
Herchelowi i Wieczerzyńskiemu) m.in. celowe utrudnianie działalności KZ 
PZPR przy DRKP48. 1 grudnia tenże funkcjonariusz informował o konflikcie 
personalnym pomiędzy dwoma działaczami miejscowej „Solidarności” kolejar-
skiej: Kosierkiewiczem i Jankowskim49. W notatce z 9 grudnia pisał on o pro-
wadzonej przez „Solidarność” akcji plakatowania wagonów osobowych w po-
ciągach przyjeżdżających z Katowic do Rybnika. Działania te były elementem 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, mającej na celu wywalczenie dostępu „Soli-
darności” do środków masowego przekazu50. W innej notatce z tego samego 
dnia sierż. Hulim meldował m.in. o konflikcie pomiędzy Kosierkiewiczem jako 
przewodniczącym RKPK NSZZ „Solidarność” a zawiadowcą stacji PKP w Raci-
borzu. Ten ostatni nie chciał zgodzić się na plakatowanie miejscowego dworca 
kolejowego, natomiast Kosierkiewicz wszelkimi sposobami (w szczególności po-
przez plakatowanie dworca) próbował wymusić na zawiadowcy zorganizowanie 
gabloty dla „Solidarności”51. 

W opracowanej przez pion II SB w listopadzie 1981 r. charakterystyce kon-
trwywiadowczej DRKP w Rybniku zasadniczo w sposób pozytywny oceniono 
miejscowych działaczy „Solidarności” kolejarskiej, pisząc, ze nie dopuścili 
awanturników oraz krzykaczy do reprezentowania ich interesów w ramach 
NSZZ „Solidarność”. W związku z tym nie widziano potrzeby obejmowania ich 
aktywną kontrolą operacyjną w formie kwestionariuszy ewidencyjnych. Mimo 
to nie rezygnowano z podejmowania wrogich działań wobec „Solidarności”. 
W tym samym dokumencie, planując działania operacyjne w ramach sprawy 
obiektowej krypt. „Promień”, rozważano możliwość stworzenia konkurencyj-
nych struktur autonomicznych związków zawodowych kolejarzy na obszarze 
miejscowej DRKP. Inicjatorską rolę w tej dziedzinie miał odegrać tajny współ-
pracownik SB o pseudonimie „Janek”. W planowanej akcji chciano wykorzy-
stać wszelkie informacje o błędach popełnionych w działalności NSZZ „Solidar-
ność”52. Zamierzenia te stały się jednak bezprzedmiotowe w związku z rychłym 
wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r.). 

W okresie stanu wojennego, a także po jego formalnym zniesieniu (22 lipca 
1983 r.), SB prowadziła szereg spraw operacyjnych w związku z rozmaitymi 

47  Tamże, Notatka służbowa, 20 lipca 1981 r., k. 29. 
48  Tamże, Notatka służbowa, 6 listopada 1981 r., k. 35–36. 
49  Tamże, Notatka służbowa, 1 grudnia 1981 r., k. 39. 
50  Tamże, Notatka służbowa, 9 grudnia 1981 r., k. 40. 
51  Tamże, Notatka służbowa, 9 grudnia 1981 r., k. 41. 
52  AIPN Ka, sygn. 030/445, Charakterystyka kontrwywiadowczego zabezpieczenia obiektu 
krypt. „Promień”, 30 listopada 1981 r., k. 12. Charakterystykę opracował por. Edward Galiński 
z Sekcji XI Wydziału II KW MO w Katowicach. 
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przejawami konspiracyjnej działalności związkowoopozycyjnej oraz innymi 
formami oporu społecznego w środowiskach kolejarskich. Część działaczy kole-
jarskiej „Solidarności” była inwigilowana przez SB w ramach kwestionariuszy 
ewidencyjnych (KE). W sytuacji takiej znaleźli się m.in. Ryszard Kosierkiewicz 
(przewodniczący RKPK NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Rybniku, inwigilo-
wany w latach 1982–1985 w ramach KE krypt. „Dyspozytor”), Adam Kotecki 
(sekretarz Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” przy DRKP 
w Rybniku, inwigilowany w latach 1982–1985 w ramach KE krypt. „Działacz”) 
oraz Stefan Calabek (przewodniczący koła NSZZ „Solidarność” przy węźle PKP 
w Raciborzu i członek Prezydium RKPK NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Ryb-
niku, inwigilowany w latach 1982–1986 w ramach KE krypt. „Mechanik”). We 
wszystkich wymienionych tu przypadkach kwestionariusze ewidencyjne zostały 
założone w okresie stanu wojennego przez ppor. Edwarda Galińskiego z Wydzia-
łu II SB KW MO w Katowicach. Prowadzenie kwestionariuszy kontynuowali 
funkcjonariusze SB z Rybnika (w przypadku Kosierkiewicza) i Raciborza 
(w przypadku Koteckiego i Calabka), m.in. sierż. a następnie kolejno st. sierż. 
i mł. chor. Hulim53. 

Kwestionariusz ewidencyjny dla Kosierkiewicza (krypt. „Dyspozytor”) zało-
żono w lutym 1982 r. W odnośnym wniosku zarzucano temu działaczowi, że 
jako przewodniczący RKPK NSZZ „Solidarność” zajmował niejednokrotnie 
dwuznaczne stanowisko w ważnych i istotnych kwestiach (na użytek dyrekcji 
rejonu odmienne od stanowiska wyrażanego na posiedzeniach plenarnych prze-
wodniczących komisji zakładowych tworzących komisję rejonową), m.in. w od-
niesieniu do akcji strajkowych. Działania związane z prowadzeniem kwestiona-
riusza miały zmierzać do rozpoznania osobowości Kosierkiewicza w okresie 
obowiązywania postanowień wynikających z dekretu o stanie wojennym54. 
Działania te polegały w szczególności na nękaniu inwigilowanego działacza ko-
lejnymi rozmowami sondażowymi, ostrzegawczymi i profilaktycznymi (łącznie 
odnotowano dziewięć takich rozmów, z których część przeprowadzono już 
w 1981 r.)55.  W marcu 1985 r. zrezygnowano z dalszego prowadzenia kwestio-
nariusza, uznając, że zarzuty wysuwane wcześniej wobec Kosierkiewicza nie 
potwierdziły się. Wbrew temu, co pisano trzy lata wcześniej, uznano, że był on 

53  Tamże, Ocena sytuacji operacyjnopolitycznej, 27 czerwca 1983 r., k. 19; AIPN Ka, sygn. 
048/1551, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego [krypt. „Mechanik”], 24 lutego 
1982 r., s. 3–4; tamże, [Meldunek operacyjny], 6 listopada 1986 r., s. 42–43; tamże, Wniosek 
o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego [krypt. „Mechanik”], 19 stycznia 
1986 r., k. 46; AIPN Ka, sygn. 048/1706, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego 
[krypt. „Działacz”], 15 lutego 1982 r., s. 4–5; tamże, Notatka służbowa dot. ZKR NSZZ „Solidarność” 
w DRKP Rybnik, 17 listopada 1980 r., s. 6; tamże, [Meldunek operacyjny], 21 października 1985 
r., s. 42–43; AIPN Ka, sygn. 048/1903, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego 
[krypt. „Dyspozytor”], 20 lutego 1982 r., k. 3; tamże, Wniosek o zaniechanie prowadzenia 
kwestionariusza ewidencyjnego [krypt. „Dyspozytor”], 4 marca 1985 r., k. 6; tamże, Analiza 
dot. materiałów kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Dyspozytor”, nr rej[estracyjny] 48 518, 
12 marca 1985 r., k. 61–63. 
54  AIPN Ka, sygn. 048/1903, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 20 lutego 
1982 r., k. 5 [pdf]   
55  Tamże, Kronika ważniejszych informacji i dokonanych czynności, k. 7 [pdf].    
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bardzo umiarkowanym działaczem „Solidarności”, niepodejmującym żadnych 
wrogich działań i starającym się załatwiać sprawy związkowe w drodze rozmów. 
Podkreślano, że z uwagi na taką postawę nie był on internowany w okresie sta-
nu wojennego56.

Mniej więcej w tym samym czasie, a mianowicie w lutym 1982 r., założone 
zostały także analogiczne kwestionariusze dla Koteckiego i Calabka. We wnio-
sku o założenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Działacz” zarzucano 
Koteckiemu, że w okresie swej działalności związkowej wykazał się negatywną 
postawą wobec rzeczywistości funkcjonującej w PRL do sierpnia 1980 r. Oce-
niano, że był on najbardziej ekstremalnym przedstawicielem „Solidarności” na 
PKP w pierwszym okresie [jej] działalności, mimo b[ardzo] młodego wieku, 
a jego ówczesne zapędy ostudzili bardziej doświadczeni działacze z DRKP 
Rybnik57. We wcześniejszej charakterystyce Koteckiego, sporządzonej w grud-
niu 1981 r., w początkach stanu wojennego, pisano, że mimo młodego wieku 
i krótkiego stażu pracy (miał wówczas dopiero 23 lata) cieszy się pozytywną 
opinią w swoim miejscu pracy, a załoga darzy go zaufaniem z uwagi na jego 
bezpośredniość i nieugiętą postawę w wyrażaniu poglądów58. Założenie kwe-
stionariusza miało na celu kontrolę zachowania Koteckiego w okresie obowią-
zywania stanu wojennego59.

W 1983 r. Kotecki został przeniesiony służbowo z Raciborza do Lokomoty-
wowni PKP w Rybniku.  W związku z tym SB Rejonowego Urzędu Spraw We-
wnętrznych (RUSW) w Raciborzu zwróciła się do SB RUSW w Rybniku o pod-
jęcie działań na rzecz rozpoznania jego aktualnej postawy w miejscu pracy. 
Przez długi czas nie otrzymywano jednak z Rybnika żadnych informacji na jego 
temat. Dopiero w lipcu 1985 r., odpowiadając na pisemną prośbę SB RUSW 
w Raciborzu, SB RUSW w Rybniku przesłała informację mówiącą, że Kotecki 
nie pracuje w miejscowej Lokomotywowni, lecz jest zatrudniony jako rzemieśl-
nik w rybnickim oddziale Samochodowni PKP w Gliwicach. Charakteryzując 
jego postawę, pisano, że jest nadal negatywnie nastawiony do panującej w kraju 
rzeczywistości politycznej, pozostaje zagorzałym sympatykiem „Solidarności”, 
lecz stara się nie ujawniać tego w sposób oficjalny, cieszy się na ogół pozytywną 
opinią przełożonych i nie narusza dyscypliny pracy60. W październiku tegoż 
roku katowickie i raciborskie kierownictwo SB uznało dalsze prowadzenie kwe-
stionariusza krypt. „Działacz” za niecelowe i zgromadzony w jego ramach mate-
riał przesłano z Raciborza do archiwum Wydziału „C” WUSW w Katowicach61.

56  Tamże, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego, 4 marca 
1985 r., k. 9 [pdf] 
57  AIPN Ka, sygn. 048/1706, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 15 lutego 
1982 r., s. 4–5. 
58  Tamże, Charakterystyka dot. Adam[a] Kotecki[ego], 16 grudnia 1981 r., s. 8. 
59  Tamże, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 15 lutego 1982 r., s. 4–5. 
60  Tamże, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Rybniku do zastępcy szefa RUSW ds. SB 
w Raciborzu, 27 lipca 1985 r., s. 40.
61  Tamże, [Meldunek operacyjny], 21 października 1985 r., s. 42–43; tamże, pismo zastępcy szefa 
RUSW ds. SB w Raciborzu do naczelnika Wydziału V WUSW w Katowicach, 17 października 
1985 r., s. 44.
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We wniosku o założenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Mechanik” 
pisano o Calabku, że w działalności swej reprezentował postawę umiarkowaną, 
ukierunkowaną na załatwianie spraw sensu stricte związkowych. Nie utożsa-
miał się z polityką ekstremalnych sił w NSZZ „Solidarność”. Postanowiono jed-
nak objąć go kontrolą operacyjną, obawiając się, że ze względu na brak wyrobie-
nia i znajomości problematyki pracy społecznej może stanowić łatwy instrument 
do sterowania nastrojami reprezentowanej przez siebie załogi62. Podjęte przed-
sięwzięcia kontrolne i prewencyjne polegały w szczególności na przeprowadze-
niu czterech rozmów ostrzegawczych z Calabkiem. Na potrzeby kontroli opera-
cyjnej wykorzystano jednego tajnego współpracownika i trzy kontakty służbowe 
SB63. W styczniu 1986 r. zrezygnowano z dalszego prowadzenia kwestionariu-
sza ewidencyjnego, uznając, że Calabek przestał prowadzić wrogą działalność. 
Zgromadzone materiały przesłano z Rybnika do Wydziału „C” WUSW w Kato-
wicach64.

W działania związane z inwigilacją osób będących obiektem zainteresowa-
nia SB angażowała się też miejscowa milicja. Tak np. 1 maja 1982 r. jeden 
z funkcjonariuszy Komisariatu Kolejowego MO w Rybniku zaobserwował, że 
dwaj członkowie Prezydium RKPK NSZZ „Solidarność” przy miejscowej DRKP, 
Kosierkiewicz i Wieczerzyński, wspólnie udali się na teren ogródków działko-
wych. Na tej podstawie, a także na podstawie własnych spostrzeżeń, sierż. Hu-
lim doszedł do wniosku, że na działce Kosierkiewicza mogą odbywać się spo-
tkania miejscowych działaczy „Solidarności”65. 

Wkrótce po zniesieniu stanu wojennego weszła w życie ustawa z 14 lipca 
1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych 
mu organów, regulująca w szczególności działalność SB. Na mocy tego aktu 
dotychczasowe komendy i komisariaty MO zostały przekształcone w terenowe 
urzędy spraw wewnętrznych z pionami MO i SB66. 

W ślad za tym dokonano również nowego podziału zadań pomiędzy poszcze-
gólnymi pionami operacyjnymi Służby Bezpieczeństwa. W listopadzie 1983 r. 
sprawy związane z „ochroną” transportu przejął ponownie dawny pion III „A”, 
przemianowany już pod koniec 1981 r. na pion V. Zmiana ta pozwoliła na sku-
pienie w rękach jednego pionu całokształtu spraw związanych ze zwalczaniem 
działalności związkowoopozycyjnej w jednostkach gospodarki narodowej. Za 
„ochronę” transportu i komunikacji odpowiadał odtąd Wydział VIII Departa-
mentu V MSW, reprezentowany w terenie przez sekcje VIII wydziałów V woje-

62  AIPN Ka, sygn. 048/1551, Wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego, 24 lutego 
1982 r., s. 3–4.  
63  Tamże, [Meldunek operacyjny], 31 stycznia 1986 r., s. 44–45.  
64  Tamże, Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego, 19 stycznia 
1986 r., s. 46. 
65  AIPN Ka, sygn. 048/1903, Notatka służbowa, 7 maja 1982 r., k. 49. 
66  Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania 
podległych mu organów, Dziennik Ustaw nr 38/1983, poz. 172. Por. P. Piotrowski, Struktury 
Służby Bezpieczeństwa MSW..., s. 57. 
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wódzkich urzędów spraw wewnętrznych67. Organizacyjnym odpowiednikiem 
wydziałów V WUSW na niższym szczeblu były referaty bądź sekcje V rejono-
wych i miejskich urzędów spraw wewnętrznych.

Jednostki pionu V SB przejęły prowadzenie długiego szeregu spraw prowa-
dzonych do tej pory przez jednostki pionu II w ramach operacyjnej „ochrony” 
kolei i innych działów transportu. W szczególności nowo utworzona Sekcja V SB 
Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Rybniku przejęła od Wy-
działu II WUSW w Katowicach prowadzenie sprawy obiektowej krypt. „Pro-
mień”, w ramach której sprawowano nadzór nad miejscowym RPK. W 1986 r. 
sprawie tej nadano nowy kryptonim: „OrientXVI”. Jednostką nadrzędną był 
Wydział V WUSW w Katowicach68. 

Z wprowadzeniem nowego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi piona-
mi aparatu bezpieczeństwa wiązała się zmiana miejsca pracy niektórych funk-
cjonariuszy SB. Tak np. st. sierż. Ryszard Hulim, były funkcjonariusz Komisa-
riatu Kolejowego w Rybniku, a następnie kolejno młodszy inspektor Wydziału II 
KW MO w Katowicach oraz młodszy inspektor Grupy II SB w Komendzie Miej-
skiej MO w Rybniku, zajmujący się sprawowaniem nadzoru nad koleją w ra-
mach sprawy obiektowej krypt. „Promień”, został przeniesiony do Sekcji V SB 
RUSW w Rybniku69. Por. Edward Galiński, zatrudniony od połowy czerwca 
1981 r. jako starszy inspektor w Wydziale II KW MO w Katowicach, a następ-
nie kolejno w grupie operacyjnej tegoż wydziału w Rybniku (od grudnia 1982 r.) 
oraz w grupie II SB KW MO w Raciborzu (od kwietnia 1983 r.), został starszym 
inspektorem w Referacie V SB RUSW w Raciborzu. Mimo kolejnych zmian 
miejsca zatrudnienia, począwszy od 1981 r. zajmował się on niezmiennie 
„ochroną” obiektów kolejowych (m.in. w ramach sprawy krypt. „Promień”)70.

Również po formalnym zniesieniu stanu wojennego do najważniejszych za-
dań SB zaliczano zwalczanie wszelkich przejawów działalności o charakterze 
opozycyjnym. Tak np. zgodnie z planem działań na 1984 r. w ramach sprawy 
krypt. „Promień”, opracowanym przez wspomnianego st. sierż. Hulima i za-
twierdzonym przez zastępcę szefa RUSW ds. SB, mjr. Władysława Debudaja, 
Sekcja V SB RUSW w Rybniku miała w szczególności: Na bieżąco prowadzić 

67  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 1975–1990, red. P. Piotrowski, 
Warszawa 2008, s. 28; P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 72. 
68  AIPN Ka, sygn. 030/445, Analiza zagrożeń stanu bezpieczeństwa w sprawie obiektowej 
krypt. „Promień”, nr 47 251, dot. Rejonu Przewozów Kolejowych w Rybniku, 23 grudnia 
1984 r., k. 22–25; tamże, Plan działań operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „OrientXVI”,  
nr rej[estracyjny] 47 251, prowadzonej na Rejon Przewozów Kolejowych w Rybniku na 1987 r., 
30 grudnia 1986 r., k. 57–58. Nowy kryptonim nawiązywał do kryptonimu sprawy obiektowej 
dla Śląskiej DOKP w Katowicach. Podobne kryptonimy wprowadzono także w przypadku innych 
nadzorowanych obiektów na obszarze tejże DOKP. Tak np. analogicznej sprawie dla węzła PKP 
w Bytomiu nadano kryptonim „OrientIII”. AIPN Ka, sygn. 230/6872, [Meldunek operacyjny], 
28 lipca 1989 r., s. 43. Sprawa obiektowa dla węzła PKP JaworznoSzczakowa otrzymała 
kryptonim „OrientIX”. AIPN Ka, sygn. 036/2524, t. 2, Analiza materiałów kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt. „Ryży”, 22 sierpnia 1986 r., s. 115.
69  AIPN Ka, sygn. 0229/489, Przebieg służby (pracy) [Ryszarda Hulima], s. 74, 77. 
70  AIPN Ka, sygn. 0231/76, Przebieg służby (pracy) [Edwarda Galińskiego], k. 46; tamże, Opi
nia służbowa, 8 sierpnia 1984 r., k. 174. 
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operacyjne rozpoznanie i ujawnianie wśród załogi osób wykazujących negatyw-
ne postawy polityczne i skłonnych do prowadzenia szkodliwej i demagogicznej 
działalności w środowisku kolejarzy. [...] poprzez osobowe źródła informacji 
prowadzić inwigilację w zakresie zachowania się i rozpoznawania zamiarów ele-
mentu wrogiego, wichrzycielskiego i demagogicznego [...] a w szczególności byłych 
działaczy „Solidarności”71. Zgodnie z analogicznym planem na 1987 r. dla 
sprawy „OrientXVI”, zamierzano w szczególności prowadzić operacyjne rozpo-
znanie działalności byłych działaczy „S[olidarności]”, sprawować operacyjną 
kontrolę nad osobami, które sympatyzują z ww., jak też na bieżąco śledzić śro-
dowisko kolejarzy, [sprawdzając] czy nie pojawiły się wrogie ulotki lub napisy 
na terenie ochranianego obiektu, tj. RPK w Rybniku i podległych jednostek PKP72. 

Działacze „Solidarności” z jednostek PKP położonych w strefie nadgranicz-
nej byli w analogiczny sposób kontrolowani operacyjnie przez zwiad WOP. Tak 
np. Emanuel Skorupa, działacz „Solidarności” z granicznej stacji PKP w Cha-
łupkach koło Raciborza, był w okresie od września 1981 do stycznia 1983 r. 
inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego przez Wydział II Gór-
nośląskiej Brygady WOP73.

Do zadań specjalnych SB, związanych również ze sprawowaniem nadzoru 
nad koleją, zaliczano też zapobieganie przypadkom nielegalnej emigracji na za-
sadzie odmowy powrotu do kraju po wyjeździe czasowym za granicę. Dla wyeli-
minowania tego rodzaju przypadków należało wstępnie rozpoznawać faktyczne 
zamiary osób starających się o indywidualny bądź zbiorowy (wycieczki) wyjazd 
za granicę. Zadania takie miała realizować m.in. SB RUSW w Rybniku w ra-
mach sprawy obiektowej krypt. „OrientXVI”74.

Przedmiotem zainteresowania jednostek sprawujących nadzór nad koleją, 
podobnie jak w okresach wcześniejszych, bywały jednak najczęściej różnego 
rodzaju sytuacje i zdarzenia związane z bieżącym funkcjonowaniem kontrolo-
wanych obiektów i zakładów pracy. Zgodnie z cytowanym już powyżej planem 
działań SB RUSW w Rybniku na 1987 r. w ramach sprawy obiektowej krypt. 
„OrientXVI” zamierzano m.in.: Rozpoznawać, ujawniać i likwidować takie źró-
dła zagrożeń, które spowodowane są błędnymi decyzjami kierownictwa w za-
kresie polityki kadrowej, płacowej czy socjalnej, jak też ujawniać przypadki kli-

71  AIPN Ka, sygn. 030/445, Plan działań operacyjnych w sprawie obiektowej krypt. „Promień”, 
nr 47 251, prowadzonej na Rejon Przewozów Kolejowych w Rybniku na 1984 r., 1 grudnia 
1983 r. k. 44–45. Zadania te zamierzano realizować m.in. poprzez kontynuowanie aktywnej 
inwigilacji czołowych działaczy miejscowej „Solidarności” kolejarskiej, dla których założono 
kwestionariusze ewidencyjne. W tym kontekście wymieniano Ryszarda Kosierkiewicza, Adama 
Koteckiego, Stefana Calabka, Alfreda Jankowskiego i Mariana Złotka.
72  Tamże, Plan działań operacyjnych w sprawie obiektowej kryptonim „OrientXVI”, 
nr rej[estracyjny] – 47 251, prowadzonej na Rejon Przewozów Kolejowych w Rybniku na 1987 r., 
30 grudnia 1986 r., k. 57. 
73  AIPN Ka, sygn. 050/160, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 23 września 
1981 r., k. 1; tamże, Kronika ważniejszych informacji i dokonanych czynności, k. 3–4; tamże, 
Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego, 10 stycznia 1983 r., k. 5. 
74  AIPN Ka, sygn. 030/445, Plan działań operacyjnych w sprawie obiektowej kryptonim 
„OrientXVI”, nr rej[estracyjny] – 47 251, prowadzonej na Rejon Przewozów Kolejowych 
w Rybniku na 1987 r., 30 grudnia 1986 r., k. 57. 
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kowości, powstałych wypadków czy awarii, spowodowanych błędnymi decy zjami 
osób odpowiedzialnych za dane kierunki pracy [...] Ujawniać wszelkie nieprawi-
dłowości występujące w ochranianym obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem 
marnotrawstwa i niegospodarności75.

Przykładem realizacji tego typu zadań z zakresu „ochrony” nadzorowanego 
obiektu może być sprawa rzekomych nadużyć w Wagonowni PKP w Rybniku. 
W lutym i marcu 1986 r. tajny współpracownik o pseudonimie „Janusz”, pro-
wadzony przez st. sierż. R. Hulima z SB RUSW w Rybniku, informował, że 
pracownicy miejscowej Wagonowni PKP, rewidenci i starsi rewidenci, za zgodą 
swoich przełożonych sztucznie zawyżają liczbę naprawianych wagonów. Proce-
der ten miał być uprawiany w ten sposób, że w ramach bieżącej kontroli tech-
nicznej z każdego składu wyłączano po kilka wagonów (od pięciu do ośmiu), 
w tym także wagonów całkowicie sprawnych technicznie. Sprawne wagony rze-
komo tylko przechodziły przez warsztat wagonowni i wracały jako naprawione, 
podczas gdy faktycznie nie dokonywano żadnych napraw. Dzięki temu Wago-
nownia, nie ponosząc kosztów materiałowych ani kosztów z tytułu robocizny, 
miała uzyskiwać wysoki stopień realizacji planu napraw, a zatrudnieni w niej 
ludzie otrzymywali wynagrodzenie za pracę, której w rzeczywistości nie wyko-
nywali. TW ps. „Janusz” wymienił z imienia i nazwiska kilka osób, które miały 
dopuszczać się tego typu praktyk76.

W związku z tym doniesieniem SB RUSW w Rybniku założyła sprawę opera-
cyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Wagon”. Sprawę tę prowadził st. sierż. Hu-
lim. W ramach sprawy krypt. „Wagon” przeprowadzono szereg rozmów operacyj-
nych z wytypowanymi osobami – rewidentami wagonów oraz naczelnikiem 
Wagonowni. Żadna z tych osób nie potwierdziła jednak zarzutów wysuniętych 
przez „Janusza”. Naczelnik Wagonowni zapewniał, że z tego rodzaju zarzutami 
spotyka się po raz pierwszy. Argumentował, że praktyka fikcyjnych napraw zosta-
łaby ujawniona przez odpowiednie służby kolejowe, milicję lub Służbę Ochrony 
Kolei. Żadnych dowodów na potwierdzenie zarzutów nie dostarczyły też informa-
cje uzyskiwane od innych tajnych współpracowników SB (niczego nowego nie 
przekazał także TW ps. „Janusz”). Podobnie było z wynikami kontroli przeprowa-
dzonej przez kontrolerów ze Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
w Katowicach, którzy badali m.in. gospodarkę Wagonowni PKP w Rybniku77.

W tej sytuacji w listopadzie 1986 r. zapadła decyzja o zamknięciu sprawy 
krypt. „Wagon” i przekazaniu jej akt do archiwum Wydziału „C” WUSW w Ka-
towicach. We wniosku o zakończenie sprawy st. sierż. Hulim pisał o podjęciu 

75  Tamże. 
76  AIPN Ka, sygn. 048/343,  Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. 
„Wagon”, 17 kwietnia 1986 r., s. 5–6; tamże, Notatka służbowa, 3 marca 1986 r., s. 22–23; tamże, 
Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. „Janusz”, 6 marca 1986 r., s. 26–27.
77  Tamże, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wagon”, 17 kwietnia 
1986 r., s. 5–6; tamże,  Plan czynności operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Wagon”, nr ewid[encyjny] 61 201, 2 maja 1986 r., s. 19; tamże, [Meldunek operacyjny], 
8 kwietnia 1986 r., s. 24–25; tamże, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wagon”, 
nr rej[estracyjny] 61 201, 6 listopada 1986 r., s. 64–65. 
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działań prewencyjnych, polegających na zainspirowaniu kierownictwa Wago-
nowni oraz milicji i SOK do dokonywania systematycznych kontroli służb kole-
jowych odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę wagonami”78. 

Do struktury organizacyjnej MSW należał także Główny Inspektorat Ochro-
ny Przemysłu. Jego terenowym odpowiednikiem w województwie katowickim 
był Inspektorat Ochrony Przemysłu WUSW w Katowicach. Zadania tych jedno-
stek obejmowały sprawowanie nadzoru nad działalnością Straży Przemysłowej, 
Straży Pocztowej, Straży Leśnej oraz Służby Ochrony Kolei79. 

Wśród funkcjonariuszy SB zajmujących się sprawowaniem nadzoru opera-
cyjnego nad kolejnictwem można było spotkać osoby szczególnie dobrze przy-
gotowane do pracy w tym zakresie z racji swojego wykształcenia lub dotychcza-
sowego doświadczenia zawodowego80. Jedną z takich osób był Edward Galiński, 
zajmujący się w latach osiemdziesiątych „ochroną” kolei w rejonie Rybnika 
i Raciborza. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Raciborzu w 1969 r. 
pracował on jako brakarz w dziale kontroli jakości miejscowych Kolejowych 
Zakładów Maszyn i Sprzętu Drogowego. Wykształcenie wyższe uzyskał, koń-
cząc w latach 1977–1980 Wyższą Szkołę Oficerską MSW im. Feliksa Dzierżyń-
skiego w Legionowie, a w 1982 r. został magistrem administracji, kończąc Stu-
dium Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako funkcjonariusz 
pionu III SB (od 1973 r.), a następnie pionu III „A”, był odpowiedzialny m.in. za 
operacyjną ochronę Zakładów Elektrod Węglowych w Raciborzu. W czerwcu 
1981 r. został jednak przeniesiony do pionu II SB i zajął się „ochroną” transpor-
tu PKP, a mianowicie DRKP w Rybniku i podległych jednostek. W grudniu 
1981 r. posiadał w tym środowisku dziewięciu tajnych współpracowników, 
„opracowywał” dwóch kandydatów na TW i prowadził dwie sprawy ewidencji 
operacyjnej. W późniejszym czasie jako starszy inspektor Referatu V SB RUSW 
w Raciborzu prowadził analogiczną działalność w tamtejszym węźle PKP81. 

W maju 1989 r. kierownictwo SB RUSW w Raciborzu wystawiło por. Galiń-
skiemu negatywną opinię, zarzucając mu zbyt małe zaangażowanie w pracę. 
Galiński próbował bezskutecznie odwoływać się do tej opinii i ostatecznie w po-
łowie sierpnia tegoż roku został na własną prośbę zwolniony ze służby w orga-
nach MO i SB82. 

78  Tamże, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wagon”, nr rej[estracyjny] 61 201, 
6 listopada 1986 r., s. 65; tamże, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Wagon”, 6 listopada 1986 r., s. 17–18 . 
79  Aparat bezpieczeństwa..., t. 3, s. 37, 44, 73, 140. 
80  Por. Z. Bereszyński, Koleje..., s. 96–99. 
81  AIPN Ka, sygn. 0231/76, Życiorys [Edwarda Galińskiego], 10 października 1973 r., k. 3; 
tamże, Ankieta personalna, 26 listopada 1973 r., k. 4; tamże, Dyplom, 23 czerwca 1980 r., k. 17; 
tamże, Notatka służbowa, 23 października 1973 r., k. 20; tamże, Przebieg służby (pracy), k. 46, 
48; tamże, Wniosek personalny o przyjęcie do MO, 26 listopada 1973 r., k. 50; tamże, Opinia 
służbowa, 5 grudnia 1974 r., k. 53; tamże, Wniosek personalny, 7 grudnia 1981 r., k. 72; tamże, 
Opinia służbowa, 8 sierpnia 1984 r., k. 74. 
82  Tamże, Przebieg służby (pracy) [Edwarda Galińskiego], k. 48; tamże, Opinia służbowa 
[Edwarda Galińskiego] za okres 8 sierpnia 1984 do 10 maja 1989 r., k.. 88; tamże, Notatka, 
12 maja 1989 r., k. 89; tamże, Wyciąg z rozkazu personalnego [ministra spraw wewnętrznych] 
nr 02240 z dnia 10 lipca 1989 r., k. 90; tamże, Raport [do szefa RUSW w Raciborzu], 17 maja 
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Znacznie niższy poziom kwalifikacji zawodowych reprezentował Ryszard 
Hulim, zajmujący się sprawowaniem nadzoru nad DRKP i RPK w Rybniku 
w ramach sprawy obiektowej krypt. „Promień” oraz „OrientXVI”. Przed podję-
ciem służby w MO (początkowo w szeregach Zmotoryzowanych Odwodów Mi-
licji Obywatelskiej) ukończył on zasadniczą szkołę zawodową, uzyskując zawód 
malarza. Już jako milicjant ukończył eksternistycznie liceum ogólnokształcące 
i szkołę podoficerską MO. W grudniu 1988 r. w stopniu młodszego chorążego 
został na własną prośbę zwolniony z pracy w resorcie spraw wewnętrznych 
z prawem do emerytury milicyjnej. Prośbę o zwolnienie motywował chęcią dal-
szej poprawy sytuacji finansowej i socjalnej oraz uniknięcia napięć nerwowych 
i stresów wynikających ze specyfiki służby. Podejmowane przez przełożonych 
próby nakłonienia go do pozostania w służbie okazały się bezskuteczne83. 

SB kontynuowała działalność jeszcze przez kilka miesięcy potem, jak we 
wrześniu 1989 r. powstał współtworzony przez „Solidarność” rząd pod prze-
wodnictwem Tadeusza Mazowieckiego. Resort spraw wewnętrznych, kierowany 
jeszcze nadal przez gen. Czesława Kiszczaka, podjął próbę przystosowania 
struktur SB do działalności w zmienionej sytuacji politycznej. Z początkiem 
września 1989 r. w miejsce departamentów II, III, IV, V i VI oraz Głównego In-
spektoratu Ochrony Przemysłu i Biura Studiów MSW utworzono nowe depar-
tamenty ochrony gospodarki, ochrony konstytucyjnego porządku państwa oraz 
studiów i analiz. Nowym departamentom odpowiadały analogiczne wydziały 
w strukturach wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych. Nowo utworzone 
wydziały ochrony gospodarki (WOG) WUSW przejęły dotychczasowe zadania 
wydziałów V i VI oraz inspektoratów ochrony przemysłu. Dotyczyło to w szcze-
gólności zadań związanych z „ochroną” transportu i komunikacji84.

WOG WUSW w poszczególnych województwach i podległe im jednostki SB 
kontynuowały prowadzenie założonych wcześniej spraw obiektowych, dotyczą-
cych w szczególności kolei. Już niebawem jednak również te zadania przestały 
być aktualne. Początek 1990 r. przyniósł stopniowe zamykanie kolejnych spraw 
tego rodzaju. W połowie stycznia tegoż roku, z uwagi na aktualną sytuację spo-
łeczno-polityczną w kraju i brak zagrożeń w ochranianym obiekcie, RUSW 
w Rybniku zamknął sprawę obiektową krypt. „OrientXVI”, prowadzoną dla 
miejscowego RPK85. W połowie tegoż roku struktury SB uległy likwidacji 
w związku z utworzeniem policji i Urzędu Ochrony Państwa. 

1989 r., k. 92; tamże, Notatka służbowa, 22 maja 1989 r., k. 93; tamże, Protokół, 22 maja 1989 r., 
k. 94. 
83  AIPN Ka, 0229/489, Życiorys [Ryszarda Hulima], 27 czerwca 1971 r., s. 10; tamże, Ankieta 
personalna, 26 [czerwca] 1973 r., s. 11; tamże, Przebieg służby (pracy) [Ryszarda Hulima], s. 77; 
tamże, Opinia służbowa, 8 maja 1982 r.., s. 114; tamże, Wniosek personalny, 13 lipca 1982 r., 
s. 116; tamże, Raport [do szefa WUSW w Katowicach], 26 listopada 1988 r., s. 144. 
84  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3,... s. 39; W. Frazik i in., Ludzie 
bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990, Kraków 2009, s. 
56. 
85  AIPN Ka, sygn. 030/445, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej krypt. „Orient”, 
nr ewid[encyjny] 47 251, 15 stycznia 1990 r., k. 99; tamże, [Meldunek operacyjny], styczeń 
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Podsumowanie

Aparat bezpieczeństwa był ważnym instrumentem sprawowania nadzoru 
nad koleją w całym okresie Polski Ludowej. Jego aktywność w tej dziedzinie 
stanowi bardzo ciekawą ilustrację mechanizmów życia społecznopolitycznego 
i gospodarczego pod rządami komunistów. Dotyczy to także historii kolei w re-
jonie Rybnika. 

Bardzo szeroki zakres zadań aparatu bezpieczeństwa obejmował również 
funkcje o pozytywnym znaczeniu dla społeczeństwa, jak zwalczanie rozmaitych 
form przestępczości pospolitej, przeciwdziałanie przejawom niegospodarności 
czy wyjaśnianie przyczyn poważniejszych awarii i wypadków kolejowych. Nie-
stety w całym okresie Polski Ludowej stałym zjawiskiem pozostawał wrogi sto-
sunek tegoż aparatu do wszelkich przejawów opozycji i niezależnej działalności 
społecznej. Ogólny bilans działalności komunistycznego aparatu bezpieczeń-
stwa musi być zatem negatywny. 
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Zbigniew Bereszyński – Security Apparatus of the People’s Republic of Poland
towards Railways and Railway Communities in Rybnik and Adjacent Area

The security apparatus in communist Poland, which served the communists’ political interests, 
paid much heed to having control over the railways and railway communities. This was also the 
case with the Rybnik PKP Nod and the area connected with it. The operational control over the 
railways and railway workers was carried out by Section V of the Provincial Office for Public 
Security in Katowice with its branch in Rybnik, which was established in 1955.  Since 1957 the 
control operations over the railways were executed by section III of Security Service (SB). Since 
1975 in Katowickie Province, as in some other provinces, these operations were executed by branch 
III “A” of SB. In February 1981 all the operations of “protecting” railways were taken over by branch 
II of SB. In November that year the  Division II of Provincial Citizens Militia (MO) Headquarters in 
Katowice set up a surveillance case called “Promień” (beam) to control the Regional Directorate 
of PKP in Rybnik and its branches. The case was led by Section XI of Division II of  Provincial 
Citizens Militia (MO) Headquarters in Katowice, and then by the operational team of this division 
in Rybnik. After the reorganisation of railways administration in Poland, and transforming the 
regional directorates of national railways into regional units for railway transport, operation “Pro-
mień” covered the Rybnik Regional Unit of Railway Transport. In November 1983 the surveillance 
of railways was taken over by Section V of SB, and operation “Promień” was run by Section V of 
SB of Regional Office of Internal Affairs in Rybnik. In 1986 the name was changed into „Orient-
XVI,” and the operation was only closed in 1990.

Słowa kluczowe: kolej, państwo, aparat bezpieczeństwa, nadzór, Rybnik
Key words: railways, state, security apparatus, surveillance, Rybnik





Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski 
w Opolu)

Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego „Opole” w Opolu. 

Zakład pracy 
i ośrodek działalności 

związkowo-opozycyjnej
W 1843 r. Opole znalazło się na trasie pierwszej linii kolejowej zbudowanej 

na obecnym obszarze ziem polskich (prowadzącej z Wrocławia w kierunku My-
słowic na Górnym Śląsku). W ciągu następnych kilkudziesięciu lat, do końca 
pierwszej dekady XX w., ówczesna stolica rejencji opolskiej stała się stopniowo 
ważnym węzłem kolejowym. Rozwój kolejnictwa stał się jednym z dwóch – obok 
rozwoju przemysłu cementowego – czynników determinujących w głównej mie-
rze rozwój społeczno-gospodarczy miasta w II połowie XIX w. i w stuleciu na-
stępnym1. Oba przyczyniły się także w największym stopniu do utrzymania 
przez Opole wysokiej rangi polityczno-administracyjnej – najpierw jako stolicy 
rejencji, a później, po II wojnie światowej, jako stolicy województwa. 

Oprócz węzła kolejowego bardzo ważną rolę w historii społeczno-gospodar-
czej i politycznej Opola odegrały również miejscowe warsztaty kolejowe. Przez 

1  Por. Z. Bereszyński, Architektura kolejowa w historii, krajobrazie i układzie przestrzennym 
Opola. Budownictwo kolejowe i rozwój miasta w XIX i XX wieku. Materialne pomniki przeszłości, 
[w:] Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 
2016, s. 51–59. 
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kilkadziesiąt lat były one największym zakładem pracy na terenie miasta, a po-
stawa ich załogi bardzo się liczyła w lokalnym życiu politycznym. 

Warsztaty Wagonów Kolejowych w Opolu (1907–1945)

Historia tych zakładów zaczęła się w latach 1907–1911, gdy na ówczesnych 
peryferiach Opola powstały pruskie Królewskie Warsztaty Wagonów Kolejowych 
(Königliche Eisenbahn-Wagenwerkstätt). Zakłady zostały ulokowane w rozwidle-
niu linii kolejowych wybiegających w kierunku zachodnim i północno-zachod-
nim ze stacji w Groszowicach (Groschowitz) koło Opola (obecnie w granicach 
miasta). Tuż obok, po południowo-wschodniej stronie zakładów, przebiegał łuk 
dodatkowej linii kolejowej, łączącej stację Opole Główne ze stacją Opole Wschód. 
W bliskim sąsiedztwie zakładów, po stronie północno-zachodniej, powstało osie-
dle dla robotników kolejowych (Eisenbahn-Wohn-Colonie) z dziesięcioma doma-
mi, rozmieszczonymi szeregowo po obu stronach obecnej ul. Kolejowej. W mo-
mencie ich powstania wymienione tu obiekty wyznaczały wschodnią granicę 
miasta2.

Opolskie warsztaty kolejowe specjalizowały się początkowo w naprawach 
wagonów dwu- i trzyosiowych, tzw. krótkich. Po dobudowaniu hali remontowa-
no w nich także wagony osobowe czteroosiowe. W założeniach projektowych 
przyjęto maksymalne zatrudnienie na poziomie 1100 osób, Stan taki został 
osiągnięty jednak dopiero w 1937 r. Przyjęta technologia napraw taboru zakła-
dała wyłącznie wymianę uszkodzonych części, zespołów i podzespołów. Części 
zamienne były dostarczane do zakładów w stanie gotowym, w związku z czym 
takie działy jak obróbka mechaniczna, kuźnia, ślusarnia i spawalnia były słabo 
rozwinięte3. 

Opolska Wagonówka w latach 1945–1956

W chwili przejęcia przez władze polskie z rąk sowieckich władz wojskowych 
– 1 lipca 1945 r. – zakłady były zrujnowane i zdewastowane w około 70%. 
Mimo to udało się wznowić pracę już w grudniu i jeszcze w tym samym roku 
wyremontowano tutaj pierwsze wagony4. Do uruchomienia zakładów przyczy-

2  Studium historyczno-urbanistyczne miasta Opola, t. 1, Opole-Śródmieście, oprac. J. Ilkosz, 
W. Wilczyńska-Koper, M. Wójtowicz, t. 1, cz. 1, Wrocław 1990, s. 131; tamże, cz. 2, s. 59; 
A. Hamada, Architektura Opola wpisana w dzieje miasta, Opole 2008, s. 44–45; Opole/Oppeln, 
Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich/Historisch-topographischer Atlas schlesischer 
Städte – t. 2, oprac. K. Heffner, W. Kreft, Marburg 2011, s. 21–22, 24, 44; Por. R. Emmerling, 
U. Zajączkowska, Opole. Stolica województwa opolskiego, Opole 2003, s. 48. 
3  Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: APO), Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu (zespół nr 2349, 
dalej: KZ PZPR ZNTK Opole), sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu 
– charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. 
4  Tamże; M. Lis, W Polsce Ludowej. Życie gospodarcze, [w:] Opole. Monografia miasta, red. 
W. Dziewulski, F. Hawranek, Opole 1975, s. 458. 
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nił się w największej mierze Stefan Poeckh, inżynier kolejowy ze Lwowa, pierw-
szy powojenny dyrektor zakładów5.

W pierwszych latach po wojnie zakłady było znane jako Warsztaty Mecha-
niczne PKP nr 7 w Opolu. Z początkiem stycznia 1950 r., podobnie jak inne 
zakłady tego rodzaju w Polsce, stały się one przedsiębiorstwem państwowym 
wyodrębnionym ze struktury PKP6. Wiązała się z tym zmiana ich nazwy. W ma-
teriałach z lat 1951–1952 pojawiają się nazwy: „Zakłady Naprawcze Wagonów 
nr 7”, „Zakłady Naprawcze nr 7”7, „Warsztaty Naprawcze nr 7”, „Warsztaty Na-
prawcze Taboru Kolejowego”, „Zakłady Naprawy Wagonów nr 7”, „Zakłady Na-
prawcze Wagonów nr 7”8, „Warsztaty Naprawcze PKP nr 7”9. Ostatecznie na 
przełomie 1951 i 1952 r. zaczęto stosować nazwę „Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego »Opole« w Opolu” (ZNTK)10. W codziennym zastosowaniu najczę-
ściej funkcjonowała nieformalna nazwa „Wagonówka”. 

5  Urodzony w 1890 r. w lwowskiej rodzinie inteligenckiej Stefan Poeckh był uczestnikiem 
walk o Lwów w latach 1918–1919. W 1945 r. należał do pierwszych Polaków, jacy napłynęli do 
Opola po przejściu frontu. W tym czasie miasto jeszcze płonęło, podpalane przez okupujących je 
żołnierzy sowieckich. Jego syn Lesław Poeckh znalazł się wśród pierwszych uczniów pierwszej 
opolskiej szkoły średniej, jaką było I Gimnazjum i Liceum Męskie, otwarte 12 kwietnia 1945 r., 
jeszcze przed zakończeniem wojny – późniejsze I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika. W czerwcu 1946 r. ukończył tę szkołę w pierwszej dziesiątce absolwentów. W latach 
1980–1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną w szeregach „Solidarnosci”, Konfederacji 
Polski Niepodległej, ruchu obrony więzionych za przekonaniu oraz w nieformalnych grupach 
konspiracyjnych. We wrześniu 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego wymierzył mu karę 
dwóch lat pozbawienia wolności za współpracę z młodzieżowym związkiem konspiracyjnym 
Wolność i Niepodległość. Por. Z.  Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa 
na Śląsku Opolskim 1980–1990, Opole 2014, t. 1, s. 411–418; tamże, t. 2, s. 137, 182–186, 248, 
251, 313–315, 383, 422, 448, 504–505, 580. 
6  APO, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu (zespół nr 1149, 
dalej: KM PZPR Opole), sygn. 50/I/1, [Zapis dyskusji na II Konferencji Miejskiej PZPR], maj 
1950 r., b.p. 
7  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP 
[PZPR] w Zakładach Naprawczych Wagonów nr 7 w Opolu, 26 lutego 1951 r.; tamże, Protokół 
z zebrania Komitetu Zakładowego [PZPR] przy Zakładach Naprawczych Wagonów nr 7 w Opolu, 
odbytego 25 maja 1951 r. o godzinie 15; tamże, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego 
POP [PZPR] w dniu 17 grudnia 1951 r., b.p. 
8  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie Komisji Szkoleniowej Warsztatów 
Naprawczych nr 7 Opole z realizacji zadań masowego szkolenia na kursach partyjnych I, 
II stopnia i kursie wieczorowym i ZMP w czasie od września 1950 do lutego 1951 r., b.d.; tamże, 
Sprawozdanie Komitetu Zakładowego [PZPR] w Warsztatach Naprawczych Taboru Kolejowego 
w Opolu o realizacji Uchwały KC w sprawie wzmożenia pracy partyjno-politycznej wśród 
kolejarzy ze stycznia 1951 r., [1953 r.], b.p.; tamże, Sprawozdanie z II półrocza 1950–1951 oraz 
zakończenia [nauki] na kursach ideologicznych przy Zakładach Naprawczych nr 7 w Opolu, 
3 lipca 1951 r.; tamże, Sprawozdanie z pracy agitatorów za kwiecień 1951 r., 5 maja 1951 r., b. p; 
tamże, Sprawozdanie polityczne z pracy POP [PZPR] w Zakładach Naprawczych Wagonów [P]KP 
nr 7 w Opolu, 10 października 1951 r.; tamże, Ankieta sprawozdawcza z realizacji zobowiązań 
pierwszomajowych, 26 kwietnia 1951 r., b.p.
9  Wielka manifestacja załogi Warsztatów PKP w Opolu przeciwko odbudowie Wehrmachtu, 
„Trybuna Opolska” 1952, 15 stycznia, s. 1. 
10  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP 
[PZPR] w Zakładach Naprawczych Taboru „Opole” w Opolu w dniu 31 grudnia 1951 r.; tamże, 
Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP [PZPR] w dniu 7 stycznia 1952 r., b.p. 
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25 maja 1950 r. Warsztaty zatrudniały łącznie 1764 osób, w tym 225 pracow-
ników umysłowych (m.in. 53 kobiety) i 1304 pracowników fizycznych (w tym 
87 kobiet). Zdecydowaną większość załogi stanowiły osoby pochodzenia napły-
wowego. Wśród pracowników umysłowych było tylko 18 osób pochodzenia 
miejscowego, tj. Ślązaków, w tym 12 kobiet), a wśród pracowników fizycznych 
– 560 (w tym 57 kobiet). 18% załogi stanowili pracownicy dojeżdżający z okolic 
Opola11. W październiku 1951 r. załoga liczyła łącznie 1881 osób (1519 pracow-
ników fizycznych, 242 pracowników umysłowych, 120 uczniów). W 1952 r. 
przeciętne zatrudnienie wynosiło 1960 osób, przy planowanej liczbie 1954. Stan 
ten obejmował 1667 robotników produkcyjnych, 131 pracowników inżynieryj-
no-technicznych oraz 162 pozostałych, w tym 283 kobiety12. W lutym 1953 r. 
zatrudniano 2012 osób, w tym 1759 pracowników fizycznych i 257 pracowni-
ków umysłowych13. W 1954 r. zakłady zatrudniały około 2000 osób14. W maju 
tegoż roku było łącznie 2025 pracowników15. 

Z upływem czasu stopniowo rósł odsetek pracowników pochodzenia miej-
scowego (Ślązaków). W maju 1953 r. stanowili oni już 65% załogi ZNTK „Opo-
le” – 1329 osób. Szczegółowe dane liczbowe z tego czasu świadczą jednak o po-
wszechnym dystansowaniu się przez nich od panującej w kraju rzeczywistości 
społeczno-politycznej. Wymowę taką ma m.in. nikła reprezentacja Ślązaków 
wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstwa – zaledwie pięć osób i to tylko na 
stanowiskach podrzędnych, jak mistrzowie. Ani jeden Ślązak nie był kierowni-
kiem działu czy oddziału. Rdzenna ludność śląska była też relatywnie słabo 
reprezentowana w zakładowych strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej (PZPR) i Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Zakładowa organizacja 
PZPR liczyła w tym czasie łącznie 173 towarzyszy (w tym 29 kandydatów), co 
stanowiło 8,5% załogi. W gronie tym było jednak zaledwie 27 osób pochodze-
nia miejscowego. Do ZMP należało 180 spośród 550 młodych pracowników 
przedsiębiorstwa, tj. 32,7%. Wśród 263 młodych pracowników pochodzenia 
miejscowego było jednak tylko 53 członków ZMP, tj. 20,2%16. 

Opolska „Wagonówka” specjalizowała się nadal w naprawie wagonów kole-
jowych. Liczba wagonów naprawianych w skali rocznej wzrosła stopniowo do 
3100 w 1955 r. Z czasem doszło także do podjęcia w ograniczonym zakresie 
produkcji przemysłowej. W 1954 r. uruchomiono produkcję wózków skrętnych 
11  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/1, Sprawozdanie z działalności PKP – Warsztaty 
Mechaniczne nr 7 w Opolu, 25 maja 1950 r., b.p. 
12  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie polityczne z pracy POP [PZPR] 
w Zakładach Naprawczych Wagonów [P]KP nr 7 w Opolu, 10 października 1951 r.; tamże, 
Sprawozdanie z wykonania planu za 1952 r. w Zakł[adach] Napr[awczych] Taboru Kol[ejowego] 
„Opole” w Opolu, b.d., b.p. 
13  Tamże, Sprawozdanie Komitetu Zakładowego [PZPR] w Warsztatach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Opolu o realizacji Uchwały KC w sprawie wzmożenia pracy partyjno-politycznej 
wśród kolejarzy ze stycznia 1951 r., [1953 r.], b.p. 
14  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Referat na plenarne posiedzenie Komitetu Miejskiego 
[PZPR w Opolu], poświęcony sprawom propagandy i agitacji, [wrzesień 1954 r.], b.p. 
15  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, [Referat sprawozdawczy KZ PZPR przy ZNTK 
„Opole”], 30 maja 1953 r., b.p. 
16  Tamże. 
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do wagonów osobowych normalnotorowych. W samym tylko 1955 r. zbudowa-
no 230 takich wózków17. W referacie sprawozdawczym Komitetu Miejskiego 
(KM) PZPR w Opolu z czerwca 1954 r. chwalono się, że dziełem opolskich kole-
jarzy – ZNTK – są coraz wspanialsze wagony18. 

Z początkiem kwietnia 1953 r. opolska „Wagonówka” otrzymała do dyspozy-
cji zdewastowane gospodarstwo rolne w Klisinie w powiecie głubczyckim, nale-
żące wcześniej do zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Produk-
cja rolna z tego gospodarstwa była przeznaczona na zaspokojenie potrzeb 
żywnościowych załogi ZNTK19. 

Niestety na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych Warsztaty Mecha-
niczne PKP nr 7 w Opolu, podobnie jak inne zakłady pracy w Polsce, zostały 
objęte procesem sowietyzacji życia społecznego. W 1950 r. zaczęły one praco-
wać w „socjalistycznym” systemie gospodarki planowej20. W referacie sprawoz-
dawczym KM PZPR w Opolu z września 1955 r. pisano, że ZNTK (podobnie jak 
miejscowy węzeł PKP) wykonują i przekraczają zadania planowe dzięki poważ-
nemu wykorzystaniu rezerw, usprawnieniu organizacji pracy, rozwiniętemu ru-
chowi racjonalizatorstwa i współzawodnictwa21. 

Ze zmianą systemu zarządzania wiązały się wrogie działania komunistyczne-
go aparatu władzy wobec pierwszego powojennego dyrektora Warsztatów, S. Po-
eckha. Ten ostatni był członkiem koncesjonowanej Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS), lecz faktycznie popierał opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). 
W grudniu 1946 r. do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP) w Opolu wpłynęło doniesienie miejscowej działaczki Polskiej Partii Ro-
botniczej (PPR), Stanisławy Jabłońskiej, mówiące, że jest on wrogo nastawiony 
do rządu i PPR oraz że przed referendum ludowym, przeprowadzonym 30 czerw-
ca tegoż roku, agitował na rzecz PSL22. W tym samym mniej więcej czasie wy-
mieniona działaczka doniosła również, że Poeckh i niektórzy inni pracownicy 

17  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu – charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. 
18  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/4, Referat sprawozdawczy Miejskiego Komitetu PZPR 
w Opolu na VI Konferencję Miejską, 26 czerwca 1954 r., b.p. 
19  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Sprawozdanie z zakresu pracy administracyjno-
handlowej za czas od kwietnia 1953 r., b.d., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK w Opolu, sygn. 28, 
Sprawozdanie z działalności Oddziału Zaopatrzenia Kolejarzy przy Zakł[adach] Napraw[czych] 
Taboru Kol[ejowego] „Opole” za czas od 1 stycznia 31 do października 1953 r., dokument 
z 3 listopada 1953 r., b.p.
20  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/2, Sprawozdanie [z działalności] Warsztatów 
Mechanicznych PKP nr 7 w Opolu, 18 listopada 1950 r., b.p. Pierwsze plany na 1950 r. powstały 
w drugiej połowie 1949 r. 
21  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/5, Referat sprawozdawczy Miejskiego Komitetu PZPR 
w Opolu na VII Konferencję Miejską, 3–4 września 1955 r., b.p. 
22  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział we Wrocławiu, sygn. 07/119, Oficjalne 
doniesienie, b. d., k. 46. Stanisława Jabłońska była w tym czasie, przed wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego, członkiem tzw. trójki partyjnej PPR w jednym z obwodów wyborczych na 
terenie Opola. W tym samym doniesieniu jako osoby wrogo nastawione do ówczesnego aparatu 
władzy zostali wymienieni również inni pracownicy Warsztatów Mechanicznych PKP nr 7: 
Kazimierz Bagiński, Felicjan Bednarek, Michał Ziomek i Janina Korab czy Koral. Tej ostatniej, 
zatrudnionej w charakterze kucharki, zarzucano pisanie wierszy antypartyjnych. 
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kolejowi (m.in. Stefania Włodarczyk, sekretarka w administracji „Wagonówki”) 
są często widziani, jak się schodzą na plebanii przy kościele parafialnym pw. św. 
Piotra i Pawła w Opolu23. W 1948 r. Poeckh został usunięty z PPS w ramach 
czystek politycznych, jakie poprzedziły faktyczną likwidację tej partii na zasa-
dzie zjednoczenia z PPR. W późniejszym czasie, jak o tym świadczy zachowana 
informacja z maja 1951 r., wraz z pięcioma innymi osobami był on rozpracowy-
wany przez Wydział VIII Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(WUBP) w Opolu w ramach sprawy o kryptonimie „Wagon”, prowadzonej w sto-
sunku do miejscowej „Wagonówki”. W ramach tej samej sprawy byli rozpraco-
wywani również: Antoni Rösler (zastępca dyrektora ds. technicznych), Kazimierz 
Słoniowski (kierownik biura technicznego, usunięty z PPS w 1948 r.), Stani-
sław Romanowski (kierownik działu mechanicznego, a następnie, od 1949 r., 
kierownik działu fabrykacyjnego, usunięty z PPS w 1948 r.), Felicjan Bednarek, 
kierownik działu ogólnowagonowego) oraz Walenty Paliwoda czy Poliwoda 
(kalkulator, a w czasach niemieckich kierownik działu wagonowego)24. 

W raporcie sporządzonym w lutym 1951 r. dla dyrektora Departamentu VIII 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) Wydział VIII WUBP w Opolu 
zarzucał byłemu już dyrektorowi Poeckhowi oraz wicedyrektorowi Röslerowi 
rzekome prowadzenie działalności sabotażowej. Powołując się na wyniki 
wszczętego w tej sprawie rozpracowania, informowano też, że wśród kadry kie-
rowniczej Warsztatów Mechanicznych PKP nr 7 znajduje się grupa byłych człon-
ków Obozu Zjednoczenia Narodowego i Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem, przybyłych zza Bugu25. 

W lutym 1950 r., po trzydniowej inspekcji na terenie „Wagonówki”, przepro-
wadzonej z osobistym udziałem I sekretarza KM PZPR w Opolu, Ewalda Kra-
sonia, na posiedzeniu Egzekutywy KM PZPR sformułowano wniosek o usunię-
cie Poeckha ze stanowiska dyrektora jako szkodnika i rozbijacza z powołaniem 
się na fakt, że wymieniony był już wykluczony z partii za rozbijacką robotę. 
W tym samym wniosku zaproponowano również nowego dyrektora w osobie 
Włodzimierza Melnyka26. Na jednym z kolejnych posiedzeń Egzekutywy KM 
PZPR, obradującym w maju tegoż roku, napiętnowano Poeckha jako człowieka 
wykrętnego, który pod naciskiem organizacji partyjnej wiele obiecuje, lecz nie 
wywiązuje się ze swoich obietnic27. Na analogicznym posiedzeniu w listopadzie 
1950 r. zarzucano mu, że nie wywiązywa się ze swoich obowiązków28. 

23  Tamże, Doniesienie oficjalne, 30 grudnia 1946 r., k. 44. 
24  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 01206/137, t. 1, 
Wykaz figurantów spraw prowadzonych przez Wydz[iał] VIII [WUBP] i Ref[erat] VIII [PUBP 
w Opolu], 9 maja 1951 r., k. 27–28. Wykaz ten został opracowany dla Departamentu VIII MBP. 
25  Tamże, Raport miesięczny Wydziału VIII WUBP Opole za styczeń 1951 r., dokument 
z 5 lutego 1951 r., k. 5. 
26  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/1, Protokół [nr] 5 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miejskiego PZPR w Opolu, odbytego 9 lutego 1950 r., b.p. 
27  Tamże, Protokół nr 22 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Opolu, odbytego 25 maja 
1950 r., b.p. 
28  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/2, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miejskiego PZPR w Opolu, odbytego 30 listopada 1950 r., b.p. 
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Przed końcem tegoż roku Poeckh został ostatecznie usunięty ze stanowiska 
dyrektora „Wagonówki” (został radcą ministerialnym DOKP w Katowicach). 
Nowym dyrektorem zakładów został wspomniany Włodzimierz Melnyk, czło-
nek PZPR, zatwierdzony na tym stanowisku w marcu 1951 r. przez Egzekutywę 
Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR w Opolu29. Podobnie jak w innych zakła-
dach pracy, w opolskiej „Wagonówce” zaczął funkcjonować dwoisty system 
sprawowania władzy. Oprócz władzy administracyjnej na czele z dyrekcją 
przedsiębiorstwa, wiele do powiedzenia miała odtąd również władza politycz-
na, reprezentowana przez Komitet Zakładowy (KZ) PZPR i oddziałowe struktu-
ry partyjne30. 

Do najważniejszych zadań zakładowych władz PZPR należało werbowanie 
nowych członków partii wśród załogi. Podejmowane w tym kierunku działania 
przynosiły jednak z początku dość mierne efekty. W materiale opracowanym 
w marcu 1951 r. przez wojewódzki aparat partyjny PZPR narzekano, że do par-
tii należy tylko 8% załogi31. W maju 1950 r. przedstawiciel „Wagonówki”, zabie-
rając głos na II Konferencji Miejskiej PZPR w Opolu, mówił, że w zakładach 
było wielu pracowników, którzy są nieprzychylnie ustosunkowani do obecnego 
ustroju. Walka klasowa trwa i P[odstawowa] O[rganizacja] P[artyjna] musi or-
ganizować wszystkie siły, aby wypełnić uchwały III Plenum K[omitetu] C[en-
tralnego PZPR]32. W październiku 1951 r. wykazywano 141 członków i 18 kan-
dydatów partii – łącznie 8,5% załogi. W sprawozdaniu z działalności ZNTK 
„Opole” za 1952 r. wykazano 140 członków i 29 kandydatów partii – łącznie 8,6% 
załogi33. W lutym 1953 r. zakładowa organizacja partyjna PZPR, obejmująca 
trzy organizacje oddziałowe, liczyła 169 członków i 29 kandydatów, co łącznie 
stanowiło 9,8% załogi (sami członkowie stanowili 8,5%). 26,9% młodych pra-
cowników należało do ZMP34. 

29  APO, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu (dalej: KW 
PZPR Opole, zespół nr 2579), sygn. 246, Protokół nr 12/51, z odbytego posiedzenia Egzekutywy 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu z 30 marca 1981 r., s. 302. 
30  O zmianach tych tak mówił Tadeusz Curyło, I sekretarz KZ PZPR przy „Wagonówce”, 
występując w grudniu 1950 r. na rozszerzonym posiedzeniu plenarnym KM PZPR w Opolu: 
Dotychczas Warsztatami Wagonowymi rządziła klika – dyrekcja bezpartyjna [...] obecnie prze-
chodzi się na inną taktykę, to znaczy od 1 stycznia będziemy mieli nowe kierownictwo, które 
będzie interesowało się życiem i każdą rzecz uzgadniało z POP [PZPR]. APO, KM PZPR Opole, 
sygn. 50/II/1, Protokół rozszerzonego Plenum w Komitecie Miejskim [PZPR] w dniu 17 grudnia 
1950 r. w Opolu, b.p. 
31  APO, KW PZPR Opole, sygn. 246, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w Opolu w sprawie 
pracy Wydziału Komunikacyjnego przy KW PZPR Opole. Załącznik nr 5 do Protokołu nr 10/51 
z odbytego posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu z 16 marca 
1951 r., s. 106. 
32  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/1, [Zapis dyskusji na II Konferencji Miejskiej PZPR], maj 
1950 r., b.p. 
33  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie polityczne z pracy POP [PZPR] 
w Zakładach Naprawczych Wagonów [P]KP nr 7 w Opolu, 10 października 1951 r.; tamże, 
Sprawozdanie z wykonania planu za 1952 r. w Zakł[adach] Napr[awczych] Taboru Kol[ejowego] 
„Opole” w Opolu, [1953 r.], b.p. 
34  Tamże, Sprawozdanie Komitetu Zakładowego [PZPR] w Warsztatach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Opolu o realizacji Uchwały KC w sprawie wzmożenia pracy partyjno-politycznej 
wśród kolejarzy ze stycznia 1951 r., [1953 r.], b.p. 



450 Zbigniew Bereszyński

Z upływem czasu sytuacja zmieniała się stopniowo na korzyść PZPR, czego 
wyrazem była w szczególności rosnąca liczba członków i kandydatów partii 
wśród pracowników ZNTK. Tak np. w 1953 r. przyjęto do partii 15 osób w ra-
mach tzw. zaciągu stalinowskiego (po śmierci Stalina)35. W samym tylko pierw-
szym kwartale następnego roku przyjęto 43 kandydatów (w tym 40 robotników 
i trzech pracowników umysłowych)36. Po II Zjeździe PZPR, zwołanym w marcu 
1954 r., zakładowa organizacja partyjna przyjęła 52 kandydatów spośród naj-
lepszych ZMP-owców, przodujących w pracy, oraz robotników37. W 1956 r. po-
zyskano 11 kandydatów. 31 grudnia tegoż roku wśród 2156 pracowników 
ZNTK „Opole” było łącznie 224 członków i kandydatów partii, co stanowiło 
10,3% załogi38. 

Wśród pracowników ZNTK „Opole” rozwinięto intensywną działalność pro-
pagandową, upatrując w niej m.in. jedną z najważniejszych przesłanek wzrostu 
wydajności pracy. Prowadzenie takiej działalności powierzono w szczególności 
agitatorom wytypowanym przez zakładowe władze PZPR. Pierwsza grupa agita-
torów liczyła 55 osób i składała się w dużej mierze z osób zbędnych w bieżącej 
działalności zakładów i niepełniących żadnych określonych funkcji. W marcu 
i kwietniu 1951 r. dysponowano 60 agitatorami, podzielonymi na sześć grup. 
Część tych osób nie przejawiała jednak poważniejszej aktywności, nie licząc 
udziału w odprawach. Ośmiu „agitatorów” nie wiedziało nawet, że wyznaczono 
im taką rolę. W związku z tym wyeliminowano 16 osób z tego grona i skomple-
towano nową grupę, liczącą w styczniu 1952 r. 101 osób. Poszczególnych agita-
torów zobowiązano do prowadzenia dziennika, w którym mieli opisywać podej-
mowane przez siebie działania. W 1953 r. funkcjonowało 52–56 agitatorów 
(według różnych dokumentów). W sprawozdaniu z tego roku pisano: Niektórzy 
agitatorzy pozostają agitatorami jedynie w wykazach u Sekr[etarza] POP [Pod-
stawowej Organizacji Partyjnej] [...] nie przejawiają oni dostatecznej aktywno-
ści. Większość jednak przyczynia się poważnie do podniesienia wydajności pra-
cy, rytmiczności oraz socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Poszczególnym 
agitatorom przydzielono po trzech bezpartyjnych pracowników z zadaniem 
wciągnięcia ich do partii39. 

35  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/22, Informacja o pracy z kandydatami Partii w POP 
PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, 17 maja 1955 r. 
36  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Protokół z Plenum Komitetu Miejskiego PZPR, które 
odbyło się 21 kwietnia 1954 r. w Sali Konferencyjnej Prezydium M[iejskiej] R[Ady] N[arodowej] 
w Opolu, b.p. 
37  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Sprawozdanie z pracy z kandydatami Partii w POP 
[PZPR w] Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, 17 maja 1955 r., b.p. 
38  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/27, Analiza rocznej ankiety Komitetu Miejskiego PZPR 
w Opolu za rok 1956 wg stanu na dzień 31 grudnia 1956 r., dokument z 28 stycznia 1957 r., b.p. 
39  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie Komitetu Zakładowego [PZPR] 
w Warsztatach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu o realizacji Uchwały KC w sprawie 
wzmożenia pracy partyjno-politycznej wśród kolejarzy ze stycznia 1951 r., [1953 r.]; tamże, 
Sprawozdanie z pracy agitatorów za marzec 1951 r., 17 kwietnia 1951 r.; tamże, Sprawozdanie 
z pracy agitatorów za kwiecień 1951 r., 5 maja 1951 r.; tamże, Sprawozdanie statystyczno-
opisowe o pracy agitatorów na Zakładzie Naprawy Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu, [1953 r.], 
b.p.; APO, KW PZPR Opole, sygn. 255, Informacja o wprowadzeniu nowych form agitacji na 



Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole”... 451

Działalność propagandowa była prowadzona w szczególności w tzw. czerwo-
nych kącikach, urządzonych specjalnie w tym celu. Były to wydzielone miejsca 
na terenie zakładów, odpowiednio udekorowane oraz zaopatrywane w prasę 
i różnego rodzaju materiały propagandowe. Podczas przerw w pracy i po jej za-
kończeniu odbywały się (lub miały się odbywać) tam dyskusje oraz głośna lek-
tura prasy i innych materiałów z agitatorami w roli głównej40. Pod patronatem 
POP PZPR redagowano gazetkę „Błyskawica”41. We wrześniu 1954 r. na posie-
dzeniu plenarnym KM PZPR w Opolu przedstawiciel miejscowego węzła PKP 
chwalił ZNTK jako zakład przodujący w pracy propagandowej, a nawet dał wy-
raz dumie z tego powodu, stwierdzając, że to również są kolejarze42. 

Z innych materiałów wynika jednak, że zainteresowanie załogi treściami 
propagandowymi było raczej znikome. Tak np. w 1954 r. 60% pracowników 
prenumerowało prasę, ale tylko 22 osoby chciały otrzymywać „Trybunę Ludu”, 
organ prasowy Komitetu Centralnego (KC) PZPR43. Jak wyglądała rzeczywi-
stość wymownie świadczy również następująca wypowiedź z Walnego Zebrania 
Wyborczego POP PZPR przy ZNTK „Opole” w maju 1953 r.: Agitatorzy nasi nic 

podstawie wytycznych KC [PZPR] z grudnia 1951 r. na terenie wojew[ództwa] opolskiego, 
14 stycznia 1952 r., s. 160–161. 
40  APO, KW PZPR Opole, sygn. 255, Protokół nr 3/52 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Opolu, odbytego 18 stycznia 1952 r.; tamże, Informacja o wprowadzeniu 
nowych form agitacji na podstawie wytycznych KC [PZPR] z grudnia 1951 r. na terenie 
wojew[ództwa] opolskiego, 14 stycznia 1952 r., s. 161; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, 
Referat w oparciu o uchwałę KC PZPR z kwietnia 1954 r. o pracy partii w Związkach Zawodowych, 
19 grudnia 1954 r., b.p.; APO, KM PZPR w Opolu, sygn. 50/IV/24, Protokół nr 4 z posiedzenia 
Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu z 6 października 1955 r., b.p; APO, KM PZPR 
Opole, sygn. 50/IV/11, Sprawozdanie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy ZNTK 
„Opole” z realizacji uchwał IV Konferencji Miejskiej PZPR w Opolu, 19 czerwca 1953 r., b.p.; 
APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Sprawozdanie z pracy z kandydatami Partii w POP 
[PZPR w] Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, 17 maja 1955 r., b.p.; APO, 
KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy 
ZNTK „Opole” z realizacji uchwał IV Konferencji Miejskiej PZPR w Opolu, b.d.; tamże, [Referat 
sprawozdawczy KZ PZPR przy ZNTK „Opole”], 30 maja 1953 r., b.p. O kącikach tych tak pisano 
w czerwcu 1953 r. w sprawozdaniu z działalności POP PZPR przy ZNTK „Opole”: W czerwonych 
kącikach agitatorzy systematycznie czytają prasę i dyskutują na aktualne tematy gospodarczo-
polityczne, nawiązując przy tym do zagadnień produkcyjnych związanych z codzienną 
swoją pracą zawodową. Jeden z agitatorów tak opisywał swoją działalność w czerwonym 
kąciku w tekście opublikowanym na łamach „Trybuny Opolskiej”: U nas na oddziale lakierni 
w „Wagonówce” zorganizowaliśmy „czerwony kącik”. Skromne dekoracje z czerwonego płótna, 
portrety, plakaty propagandowe, kilka ławek, stół, a na nim zawsze świeża prasa. Zbieramy się 
tu wszyscy na dziesięciominutowe przerwy śniadaniowe. Jestem agitatorem partyjnym i mam 
za zadanie prowadzić przede wszystkim pracę z bezpartyjnymi: uświadamiać ich, zachęcać do 
pracy społecznej, wyjaśniać i przenosić zadania, jakie stawia przed nami partia, mobilizować do 
zwiększenia wysiłków, do szybszej realizacji zadań produkcyjnych. Nasze przerwy śniadaniowe 
wykorzystuję właśnie na pracę nad podniesieniem poziomu politycznego wśród kolegów. Źródło: 
Jak „Trybuna” pomaga nam w pracy. Niezbędny oręż w rękach agitatora, „Trybuna Opolska” 
1952, 7 maja. 
41  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/1, Protokół rozszerzonego Plenum w Komitecie Miejskim 
[PZPR] w dniu 17 grudnia 1950 r. w Opolu, b.p. 
42  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Protokół z Plenum Komitetu Miejskiego PZPR Opole 
odbytego 14 września 1954 r., b.p. 
43  Tamże, Referat na plenarne posiedzenie Komitetu Miejskiego [PZPR w Opolu], poświęcony 
sprawom propagandy i agitacji, [wrzesień 1954 r.], b.p. 
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nie robią; nie wiadomo nawet, kto jest agitatorem; nie wie nawet POP. Czerwone 
kąciki są zawalone prochem, jak np. w stolarni i lakierni, nie czyta tam się gazet44. 

Na terenie zakładów funkcjonował Klub Fabryczny z szeregiem zespołów: 
baletowym, chóralnym, wokalno-muzycznym, recytatorskim. Niestety również 
ta placówka była wprzęgnięta w służbę propagandy komunistycznej. Przed każ-
dym spotkaniem w poszczególnych zespołach urządzano piętnastominutową 
pogadankę ideologiczną bądź tzw. prasówkę45. 

Pracownicy „Wagonówki” bywali wykorzystywani także w działaniach pro-
pagandowych na zewnątrz zakładów. Przykładem tego mogą być obchody świę-
ta 1 Maja w 1952 r. Załogę przedsiębiorstwa zobowiązano wówczas do wykona-
nia urządzenia w formie lufy armatniej, pomyślanego jako wyrzutnia ulotek46. 

W różnorodny sposób mobilizowano załogę do udziału we współzawodnic-
twie pracy. Według danych z maja 1950 r. uczestniczyło w nim 50–60% pra-
cowników. W sprawozdaniu za trzy kwartały tegoż roku deklarowano już stu-
procentowy udział załogi. Opolska „Wagonówka” konkurowała z analogicznymi 
zakładami w Poznaniu47. Wychwalani przez władze partyjne przodownicy pra-
cy wykonywali po 200% normy48. W grudniu 1954 r. uczestniczyło we współ-
zawodnictwie 87% pracowników. Według zachowanych materiałów doprowa-
dzili do tego mężowie zaufania związków zawodowych pod kierownictwem 
Rady Zakładowej49. Z tytułu udziału we współzawodnictwie pracy załoga ZNTK 
„Opole” trzykrotnie zdobywała sztandar przechodni Zarządu Głównego Związ-
ku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) i Ministerstwa Kolei. Zdobyto też wiele pro-
porców przechodnich Zarządu Wojewódzkiego ZMP, dyrekcji ZNTK oraz Za-
rządu Okręgu ZZK. W 1952 r. ZNTK „Opole” zajęły trzecie miejsce wśród 
19 takich przedsiębiorstw w kraju. Współzawodnictwo w jego ówczesnych for-
mach oznaczało w praktyce wzmożoną eksploatację siły roboczej, ale przynosiło 
też niekiedy pozytywne efekty, przyczyniając się do modernizacji stosowanych 
technik i technologii oraz lepszej organizacji pracy50. 

44  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 1, Protokół z Walnego Zebrania Wyborczego Podstawowej 
Organizacji [Partyjnej] Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu w dniu 31 maja 1953 r. w sali świetlicy przy ul. Rejtana 
1, b.p. 
45  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie z wykonania planu za 1952 r. 
w Zakł[adach] Napr[awczych] Taboru Kol[ejowego] „Opole” w Opolu, b.d., b.p. 
46  APO, KW PZPR Opole, sygn. 259, Informacja o stanie przygotowań do obchodu 1 Maja na 
terenie województwa opolskiego [w 1952 r.], b. d., s. 82. 
47  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/1, [Zapis dyskusji na II Konferencji Miejskiej PZPR], 
maj 1950 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/2, Sprawozdanie administracyjne za 
okres trzech kwartałów 1950 r. [ze] współzawodnictwa pracy przy Warsztatach Mechanicznych 
[PKP] nr 7 w Opolu, 14 listopada 1950 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół 
z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP [PZPR] z 15 października 1951 r., b.p. 
48  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Protokół z Plenum Komitetu Miejskiego PZPR Opole 
odbytego 14 września 1954 r., b.p. 
49  Tamże, Referat w oparciu o uchwałę KC PZPR z kwietnia 1954 r. o pracy partii w Związkach 
Zawodowych, 19 grudnia 1954 r., b.p. 
50  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/39, Analiza rozwoju i obecnego stanu ruchu 
współzawodnictwa pracy w zakładach pracy miasta Opola, 11 lipca 1960 r., b.p.; APO, 
KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR Zakł[adów] 
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Przy różnych okazjach, jak np. obchodzona w 1950 r. 33 rocznica przewrotu 
bolszewickiego w Rosji, celebrowana w 1952 r. dziesiąta rocznica utworzenia 
PPR czy kolejne rocznice utworzenia PKWN (22 lipca), zmuszano załogę do 
zwiększonego wysiłku w ramach zobowiązań produkcyjnych51. W kwietniu 
1952 r. wykonano dar dla Bolesława Bieruta z okazji sześćdziesiątej rocznicy 
urodzin: model podwozia wagonu pulmanowskiego52. 

Pracownicy ZNTK „Opole” zostali zaangażowani również w działania zwią-
zane z wprowadzaniem „socjalistycznych” porządków społecznych na wsi, co 
w praktyce oznaczało w szczególności stopniową kolektywizację rolnictwa. Po-
dobnie jak w wielu innych zakładach pracy, utworzono w „Wagonówce” tzw. 
ekipę łączności miasta ze wsią, której działalność miała być wyrazem „sojuszu 
robotniczo-chłopskiego”. Działania tej ekipy, funkcjonującej już w 1950 r., obej-
mowały m.in. naprawy maszyn rolniczych na rzecz Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego w Dąbrowie w powiecie niemodlińskim oraz sprawowanie pieczy na 
parkiem maszynowym rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Radomierowi-
cach w powiecie opolskim, Sidzinie w powiecie nyskim oraz Laskowicach i La-
sowicach Wielkich w powiecie kluczborskim. Brygady remontowe ZNTK poma-
gały także w omłotach i żniwach. W okresie żniw zespoły artystyczne z Klubu 
Fabrycznego ZNTK dawały występy dla brygad polowych w spółdzielniach pro-
dukcyjnych w Radomierowicach oraz w Graczach i Rzędziwojowicach w powie-
cie niemodlińskim. Kierownictwo artystyczne z ZNTK pomagało zespołowi ar-
tystycznemu z Radomierowic w przygotowaniu i wystawieniu sztuki teatralnej 
o charakterze propagandowym Naród ma głos. Biblioteka zakładowa ZNTK 
wypożyczała spółdzielcom i traktorzystom książki o treści fachowej i społeczno-
-politycznej oraz zorganizowała kiermasz książki na wsi. Działacze PZPR 
i ZMP z ZNTK sprawowali pieczę nad wiejskimi organizacjami PZPR i ZMP, 
zapraszali aktywistów wiejskich na swoje posiedzenia itp. We wrześniu 1954 r. 
w materiałach KM PZPR w Opolu przywoływano działalność ekipy z ZNTK 
jako przykład dobrze prowadzonej propagandy na rzecz „sojuszu robotniczo-
-chłopskiego”53. 

Napr[awczych] Tabor[u] Kolej[owego] w Opolu [z] 1 sierpnia 1953 r., godz. 15, b.p.; APO, 
KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie Komitetu Zakładowego [PZPR] w Warsztatach 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu o realizacji Uchwały KC w sprawie wzmożenia pracy 
partyjno-politycznej wśród kolejarzy ze stycznia 1951 r., [1953 r.], b.p.
51  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/2, Sprawozdanie administracyjne za okres trzech 
kwartałów 1950 r. [ze] współzawodnictwa pracy przy Warsztatach Mechanicznych [PKP] 
nr 7 w Opolu, 14 listopada 1950 r., b.p.; Praca jest naszym honorem. Załoga „Wagonówki” 
zwycięsko zrealizowała swoje zobowiązania dla uczczenia 10 rocznicy powstania PPR, „Trybuna 
Opolska” 1952, 16–17 lutego. 
52  Dary ludzi pracy Opolszczyzny dla tow. Bieruta, „Trybuna Opolska” 1952, 24 kwietnia.
53  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Referat na plenarne posiedzenie Komitetu Miejskiego 
[PZPR w Opolu], poświęcony sprawom propagandy i agitacji, [wrzesień 1954 r.]; tamże, Uchwała 
Plenum Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu w sprawie polepszenia treści pracy na odcinku 
agitacji i propagandy, 14 września 1954 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/24, Informacja 
organizacji partyjnej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” z realizacji Uchwał 
IV Plenum KW PZPR oraz Uchwał VII Miejskiej Konferencji PZPR w Opolu. Załącznik nr 1 do 
Protokołu nr 4 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu z 6 października 
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W sierpniu poprzedniego roku władze partyjne miały jednak znacznie mniej 
powodów do zadowolenia, ponieważ musiano zająć się sprawą pijaństwa, do 
jakiego doszło podczas jednego z kolejnych wyjazdów ekipy współpracy miasta 
ze wsią do Radomierowic. Towarzyszący tej ekipie I sekretarz KZ PZPR przy 
ZNTK „Opole”, Tadeusz Malasiewicz, wraz z przewodniczącym ekipy, Micha-
łem Dziewulskim, upił się do tego stopnia, że wywołał zajście podrywające au-
torytet członka partii i jego jako sekretarza. W związku z tym incydentem Egze-
kutywa KM PZPR postanowiła udzielić upomnienia obu aktywistom oraz 
usunąć ich z zajmowanych stanowisk kierowniczych54. We wrześniu 1953 r. za 
kolejny przypadek pijaństwa i gorszącego zachowania w miejscu publicznym 
(w gospodzie) Malasiewicz został decyzją KM PZPR w Opolu ukarany naganą 
partyjną i usunięty ze składu KZ PZPR55. 

W lutym 1956 r. w ramach zakładowej ekipy łączności miasta ze wsią wyod-
rębniono sześć brygad: I – propagandowo-agitacyjną, II – kulturalno-oświatową, 
III – remontową, IV – do pracy z pracownikami dojeżdżającymi ze wsi, V – ds. POM 
[Państwowych Ośrodków Maszynowych], VI – ds. żniwno-omłotowych i wykop-
kowych. Przewodnictwo ekipy postanowiono powierzyć Józefowi Adamczako-
wi, przydzielając mu do pomocy Karola Diaczyszyna56. 

Do zadań ZNTK „Opole” zaliczono również sprawowanie patronatu nad jed-
ną ze szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie miasta (w formie komitetu 
opiekuńczego, działającego już w 1950 r.). Szkoły takie wyróżniały się tym, że 
nie prowadzono w nich nauczania religii57. 

1955 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/1, Sprawozdanie z działalności PKP – Warsztaty 
Mechaniczne nr 7 w Opolu, 25 maja 1950 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/ IV/23, 
Informacja dotycząca szefostw[a] opolskich zakładów pracy nad POM-ami w Dąbrowie 
Niemodlińskiej, Dąbrowie Namysłowskiej, Kolonii Długiej Kluczbork oraz w Grodkowie, 
13 września 1955 r., b.p. W 1954 r. funkcjonowały 24 takie ekipy w różnych zakładach pracy 
na terenie Opola; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Sprawozdanie z działalności Rady 
Zakładowej ZNTK „Opole” za okres od 16 grudnia 1952 do 1 maja 1953 r.; tamże, Protokół [z] 
zebrania Komitetu Zakładowego POP PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego 
„Opole”, odbytego 2 grudnia 1953 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół nr 
1 z posiedzenia Komitetu Zakładowego [PZPR] w dniu 8 stycznia 1954 r. przy udziale sekretarza 
KM [PZPR] tow. Góreckiej oraz rozszerzonego aktywu partyjnego; tamże, Protokół z posiedzenia 
Komitetu Zakładowego PZPR w ZNTK „Opole”, odbytego 2 lutego 1956 r., b.p.; APO, KZ PZPR 
ZNTK Opole, sygn. 28, Sprawozdanie z realizacji [uchwał] VII Plenum KC PZPR w Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole”, [1952 r.]; tamże, Sprawozdanie z wykonania planu za 
1952 r. w Zakł[adach] Napr[awczych] Taboru Kol[ejowego] „Opole” w Opolu, b. d., b.p.
54  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/12, Protokół nr 33/53 z nadzwyczajnego posiedzenia 
Egzekutywy KM PZPR w Opolu, odbytego 24 sierpnia 1953 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK 
Opole, sygn. 5, Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR Zakł[adów] Napr[awczych] 
Tabor[u] Kolej[owego] w Opolu [z] 1 sierpnia 1953 r., godz. 15, b.p. Kolejnym przewodniczącym 
zakładowej ekipy łączności miasta ze wsią został Karol Diaczyszyn. APO, KZ PZPR ZNTK Opole, 
sygn. 6, Protokół nr 1 z posiedzenia Komitetu Zakładowego [PZPR] w dniu 8 stycznia 1954 r. 
przy udziale sekretarza KM [PZPR] tow. Góreckiej oraz rozszerzonego aktywu partyjnego, b.p. 
55  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Wyciąg [z] Uchwały [z] posiedzenia Egz[ekutywy KM 
PZPR w Opolu] z 9 września 1953 r., dokument z 15 września 1953 r., b.p. 
56  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR 
w ZNTK „Opole”, odbytego 2 lutego 1956 r., b.p. 
57  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/1, Sprawozdanie z działalności PKP – Warsztaty Mecha-
niczne nr 7 w Opolu, 25 maja 1950 r., b.p. 
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Gdy z początkiem lat pięćdziesiątych rolnicy zostali obciążeni dostawami 
obowiązkowymi na rzecz państwa, pracownicy posiadający gospodarstwa rolne 
znaleźli się pod silną presją ze strony zakładowej organizacji partyjnej, która 
aktywnie zaangażowała się w działania na rzecz egzekwowania od nich takich 
dostaw. KZ PZPR systematycznie przeprowadzał wywiady w prezydiach gmin-
nych rad narodowych na temat tego, jak rolnicy dojeżdżający do pracy w ZNTK 
wywiązują się ze swoich obowiązków. Z opornymi przeprowadzano rozmowy 
indywidualne bądź grupowe58. 

Mimo ustawicznej pracy nad korzystnym dla komunistów kształtowaniem 
postaw załogi ZNTK „Opole” notowane były jednak również rozmaite przejawy 
oporu społecznego wśród pracowników. Sytuacja taka zaistniała m.in. w 1953 r. 
w związku z wprowadzeniem nowych norm wydajności pracy. Część załogi za-
reagowała na to zmniejszeniem tempa pracy, mając nadzieję, że po pewnym 
czasie władze będą zmuszone przywrócić dawne normy. Gdy doszło do pierw-
szej wypłaty premii według nowych zasad, niezadowolenie załogi wyraziło się 
w agitowaniu na rzecz podjęcia akcji strajkowej bądź porzucaniu dotychczaso-
wej pracy na rzecz lepiej płatnych zajęć. Tak np., według informacji przekaza-
nych przez Urząd Bezpieczeństwa (UB) Egzekutywie KW PZPR w Opolu, Hu-
bert Kozubek namówił do strajku kolegów ze swojej jedenastoosobowej brygady 
monterskiej. 18 marca 1953 r. brygada ta nie pracowała przez godzinę (od 
14.00 do 15.00), stojąc przy swoich stanowiskach roboczych, na znak protestu 
przeciwko obniżeniu premii. Magazynier Piechaczek z siedmioosobowej grupy 
magazynierów-wydawców namawiał swoich kolegów do udania się ze swoimi 
żądaniami do Rady Zakładowej i dyrekcji przedsiębiorstwa59. 

Jesienią 1951 r. na terenie zakładów pojawiły się bliżej nieokreślone wrogie 
napisy, wykonane farbą używaną przez pracowników „Wagonówki”. Dla zapo-
bieżenia kolejnym tego rodzaju przypadkom i z myślą o wykryciu sprawców KZ 
PZPR postanowił przeprowadzić analizę podejrzanych pracowników straży po-
żarnej oraz wytypować trójkę kontrolną spośród członków Komitetu. W związku 
z tym wytypowano pięciu aktywistów partyjnych, których zadaniem było uważ-
ne śledzenie tego, co dzieje się w porze nocnej60. 

Zakładowi działacze PZPR – zgodnie z charakterystyczną dla tamtych cza-
sów praktyką – tropili również faktycznych czy domniemanych wrogów we wła-
snych szeregach. Do kategorii tej zaliczono m.in. grupowego Machnika, wyklu-
czonego z partii w 1953 r. za wypowiedzi świadczące o dystansowaniu się od 
ówczesnych porządków politycznych (chodziło w szczególności o jego obojętny 

58  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/2, Zadania organizacji partyjnych na terenie miasta 
[w działaniach] nad umacnianiem sojuszu robotniczo-chłopskiego w świetle [uchwał] II Zjazdu 
i II Plenum KC PZPR, [lipiec 1954 r.], b.p. 
59  APO, KW PZPR Opole, sygn. 273, Sprawozdanie WUBP [w Opolu] o stanie bezpieczeństwa 
na terenie wojew[ództwa] opolskiego za okres od 1 stycznia do 20 sierpnia 1953 r., [data 
nieczytelna], s. 24. 
60  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP 
[PZPR] z 15 października 1951 r., b.p. 
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stosunek do żałoby po śmierci Stalina)61. W sierpniu 1953 r. z listy członków 
partii skreślono niejakiego Sztangierta, którego przewinienie polegało na tym, 
że po zakończeniu II wojny światowej służył przez krótki czas w amerykańskich 
kompaniach wartowniczych w Niemczech62. W lutym 1955 r. wykluczono 
z partii Juliana Miterę – za zatajenie przynależności do Armii Krajowej w okre-
sie II wojny światowej63. 

Postawami pracowników ZNTK „Opole” interesował się również działający 
w tych zakładach Referat Ochrony, stanowiący wydzieloną komórkę aparatu 
bezpieczeństwa. Zatrudniony w tym referacie funkcjonariusz UB, niejaki Polań-
ski, uczestniczył w posiedzeniach zakładowych władz PZPR64. 

ZNTK „Opole” w latach 1956–1980

Załoga ZNTK „Opole” odegrała ważną rolę w przełomowych wydarzeniach 
z października 1956 r., gdy na czele najwyższych władz politycznych w Polsce 
stanął Władysław Gomułka jako nowy I sekretarz KC PZPR. 28 października 
1956 r., w drugim dniu obrad plenarnych KW PZPR w Opolu, przedstawiciele 
ZNTK wzięli udział w wiecu odbywającym się w domu studenckim „Mrowisko” 
(należącym do miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W rezolucji przyjętej 
wówczas przez robotników i studentów domagano się: wolności prasy i słowa 
61  Tamże, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego POP [PZPR] w dniu 16 kwietnia 
1953 r., b.p. 
62  Tamże, Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR Zakł[adów] Napr[awczych] 
Tabor[u] Kolej[owego] w Opolu [z] 1 sierpnia 1953 r., godz. 15, b.p. Podczas wojny Sztangiert 
został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. 
63  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół z zebrania POP PZPR przy ZNTK „Opole” 
w dniu 25 lutego 1955 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Sprawozdanie z pracy 
z kandydatami Partii w POP [PZPR w] Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, 
17 maja 1955 r., b.p. W dyskusji nad tym przypadkiem I sekretarz KZ PZPR, Edward Bucki, 
stwierdził, że AK była organizacją, która działała na szkodę ludzi pracy, a nieujawnienie się przez 
dziesięć lat to jest wykroczenie przeciw Partii i Rządowi. W 1966 r. KZ PZPR uznał wydalenie 
Mitery z partii za niesłuszne. APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 14, Protokół z posiedzenia 
Egzekutywy KZ PZPR w ZNTK „Opole”, odbytego 28 października 1966 r., b.p. 
64  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 5, Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu [z] 18 czerwca 1953 r.; tamże, 
Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego 
„Opole” w Opolu [z] 4 września 1953 r., godz. 15, dokument z 5 września 1953 r.; tamże, Protokół 
[z] zebrania Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu [z] 17 września 1953 r., dokument z 18 września 1953 r.; tamże, Protokół [z] zebrania 
Komitetu Zakładowego POP PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu 
[z] 8 października 1953 r.; tamże, Protokół [z] zebrania Komitetu Zakładowego POP PZPR 
[z] 15 października 1953 r., b.p. Na jednym z posiedzeń KZ PZPR, odbywającym się 17 września 
1953 r., przedstawiciel Komitetu Miejskiego, Edward Bucki, odnosząc do zatargów pomiędzy 
Polańskim a niektórymi pracownikami ZNTK, oświadczył, że Tow. Polański jako pracownik Ochrony 
jest także członkiem partii i pracuje dla partii i do takich ludzi należy odnosić się z szacunkiem, 
bo pracują dla partii. [...] o wszystkich wrogich wypowiedziach na leży niezwłocznie powiadomić 
Komitet. W następnym roku doszło do ostrego konfliktu pomię dzy Polańskim a kadrową ZNTK, 
Stanisławą Jabłońską. Tym razem KZ PZPR, z aprobatą przed stawiciela KM PZPR, udzielił mu 
nagany. APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół z posiedzenia Komitetu Zakładowego 
POP [PZPR] przy ZNTK „Opole”, odbytego 1 kwietnia 1974 r. w obecności dziewięciu członków 
Komitetu, b.p. 
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głoszonego przez Radio oraz rezygnacji z zagłuszania zagranicznych rozgłośni 
radiowych, większego zakresu swobód i wolności dla ludzi pracy, zezwolenia na 
działalność samorządów robotniczych w zakładach pracy i udzielania pomocy 
przy ich wprowadzaniu, usunięcia wszelkich przejawów kumoterstwa i karuze-
li kadr, ukrócenia samowoli ministerstw i urzędów centralnych, zajęcia zdecy-
dowanego stanowiska wobec wszystkich problemów dotyczących klasy robotni-
czej, przeciwstawienia się próbom poróżnienia inteligencji z klasą robotniczą, 
nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy kierownictwem i aparatem 
partyjnym a robotnikami, wyeliminowania rażących dysproporcji między wa-
runkami życia robotników oraz ludzi zajmujących stanowiska w aparacie par-
tyjnym i gospodarczym, zapewnienia demokratycznych procedur wyborczych 
(począwszy od trwającego w tym czasie posiedzenia plenarnego KW PZPR), 
a także usunięcia nieprawości i naprawienia krzywd wyrządzonych społeczeń-
stwu opolskiemu, a szczególnie ludności miejscowego pochodzenia. Sformułowa-
no także szereg postulatów o znaczeniu lokalnym65. 27 listopada utworzono 
Rewolucyjny Komitet Młodzieży Robotniczej (RKMR) przy ZNTK „Opole”66. 
Trzy dni wcześniej w sali Klubu Fabrycznego ZNTK obradowała VIII Konferen-
cja Partyjna KM PZPR w Opolu, na której krytycznie rozliczono dotychczasową 
działalność władz partyjnych67. 

Na jednym z późniejszych zebrań zakładowego aktywu PZPR ubolewano, że 
po przemianach październikowych przez okres dwóch–trzech miesięcy przy rzą-
dzeniu zakładem przewodzili ludzie niemający nic wspólnego z partią [...] nato-
miast towarzysze partyjni opuścili ręce i stali się biernymi członkami partii68. 
Pod presją załogi został zdjęty ze stanowiska dotychczasowy główny inżynier 
ZNTK „Opole”, Jan Ryznar. Tow. Ryznara zdjęliśmy dlatego, aby ludziom zatkać 
usta. [...] Plan był wykonywany za czasów Ryznara, bo ludzi popędzało się ba-
tem i pracowali po 12 godzin na dzień – tłumaczono ten krok na jednym z póź-
niejszych posiedzeń KZ PZPR. W grudniu 1956 r. na wspólnym posiedzeniu KZ 
PZPR i RKMR postanowiono pozostawić Ryznara w zakładach na stanowisku 
technika. Niestety jego następca na stanowisku głównego inżyniera nie radził 
sobie ze swoimi obowiązkami. Wobec tego w listopadzie 1957 r. KZ PZPR 
większością głosów opowiedział się za przywróceniem dawnego stanu rzeczy. 
Krok ten spotkał się z bardzo negatywnymi reakcjami wśród załogi (pojawiły 
65  APO, KW PZPR Opole, sygn. 76, Protokół z odbytego Plenum KW PZPR w Opolu 
w dniu 27–28 października 1956 r., s. 133; tamże, Postulaty zgłoszone do obradującego 
Plenum Komitetu Wojewódzkiego [PZPR] przez uczestników wiecu na WSP w Opolu w dniu 
28 października 1956 r., s. 172–173; Wiec młodzieży akademickiej w Opolu, „Trybuna Opolska” 
1956, 29 października, s. 2; K.  Tarka,  Opolski Październik 1956 roku – aspekty polityczne, [w:] 
Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice–Opole–
Kraków 2007, s. 302–303. 
66  Rewolucyjny Komitet Młodzieży Robotniczej powstał w ZNTK w Opolu, „Trybuna Opolska” 
1956, 28 listopada, s. 1. 
67  APO, KM PZPR Opole, 50/II/6, Protokół z odbytej VIII Konferencji Partyjnej Komitetu 
Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu w dniu 24 listopada 1956 r. w sali 
Klubu Fabrycznego ZNTK Opole, b.p. 
68  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 14, Protokół ze wspólnego zebrania egzekutywy za-
kładowej i aktywu partyjnego I OOP [PZPR], b.d., b.p. 
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się nawet anonimowe ulotki na ten temat) ale po dość burzliwej dyskusji decy-
zja o przywróceniu Ryznara na stanowisko głównego inżyniera została ponow-
nie przeforsowana na zebraniu ogólnym POP PZPR, odbywającym się z udzia-
łem I sekretarza KM PZPR w Opolu, Witolda Kolano. Ówczesny I sekretarz KZ 
PZPR, Edward Latuszek, nazwał oponentów wrogami zakładu, a zatem całej 
klasy robotniczej i ustroju. Tak zakończył się przełom październikowy w przy-
padku opolskiej „Wagonówki”69. 

Przełom październikowy z 1956 r. zaowocował m.in. samorzutnym utworze-
niem rad robotniczych w przedsiębiorstwach. Rada taka powstała również 
w ZNTK „Opole”. Niestety ustawa z 20 grudnia 1958 r. pozbawiła rady robotni-
cze realnego znaczenia, osadzając je w strukturze konferencji samorządu robot-
niczego, wraz z radami zakładowymi związków zawodowych oraz egzekutywa-
mi KZ PZPR70. Rada Robotnicza ZNTK „Opole” zastępowała zakładową 
Konferencję Samorządu Robotniczego (KSR) w okresach pomiędzy posiedze-
niami i była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów na posiedzenie KSR. 
Na niższych szczeblach struktury organizacyjnej działały podległe jej rady wy-
działowe. W praktyce działalność tych ciał przedstawiała się znacznie skrom-
niej i można mówić o częściowym tylko wypełnianiu przez nie swoich funkcji 
ustawowych71. 

W 1957 r. w „Wagonówce” powstało 24% całej produkcji globalnej na tere-
nie Opola, a zakłady te zatrudniały 23% ogółu pracowników przemysłu w gra-
nicach miasta. W następnych latach udziały stopniowo spadały i np. w 1968 r. 
wynosiły już tylko odpowiednio 14 i 15%. Zmiany te nie świadczyły jednak 
o malejące randze zakładów, lecz o postępie w dziedzinie uprzemysłowienia 
miasta. „Wagonówka” nie przestawała odgrywać ważnej roli w życiu społecz-
nym Opola i jego okolic. U schyłku lat sześćdziesiątych zapewniała ona utrzy-
manie ok. 10 tys. osób, wliczając w to pracowników ZNTK oraz ich rodziny. 

Po 1956 r. nastąpił dalszy wzrost liczby wagonów naprawianych w ZNTK 
w Opolu. W 1961 r. osiągnięto już poziom 3650 wagonów w skali rocznej. Od 
1964 r. utrzymywano się na poziomie około 4000 wagonów rocznie, przy wzra-
stającym udziale napraw wagonów czteroosiowych. Oprócz napraw dokonywa-
no modernizacji wagonów, obejmującej instalowanie ogrzewania elektrycznego, 
wykładanie ścian unilamem i wymianę siedzeń. Zajmowano się też przebudo-
wą wagonów osobowych na obiekty specjalnego przeznaczenia. 

69  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół [z] posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR 
w ZNTK „Opole”, odbytego 10 grudnia 1956 r. wspólnie z Rewolucyjnym Komitetem Młodzieży 
Robotniczej; tamże, Protokół z poszerzonego posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR, odbytego 
12 listopada 1957 r., b.p.; tamże, Protokół z zebrania ogólnego POP [PZPR], odbytego 14 listopada 
1957 r., b.p. 
70  Ustawa z 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym, Dziennik Ustaw 1958, nr 77, poz. 
397. 
71  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Sprawozdanie z działalności Komitetu Zakładowego 
PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu za okres od 17 maja 1966 
do 10 kwietnia 1969 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 14, [Referat na zebranie 
sprawozdawcze POP PZPR na 26 stycznia 1965 r. Załącznik do Protokołu [z] posiedzenia 
Komitetu Zakładowego PZPR ZNTK „Opole” w Opolu, odbyte[go] 22 stycznia 1965 r.], b.p. 
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Niestety zakłady stale borykały się problemami typowymi dla gospodarki 
„socjalistycznej”, a w szczególności z permanentnym niedoborem materiałów 
i części zamiennych. Sytuację komplikowała dodatkowo wielka liczba typów 
remontowanych wagonów (ok. 50), oznaczająca w praktyce konieczność gro-
madzenia i przechowywania dużych ilości różnych części zamiennych. Dla nie-
których wagonów, liczących sobie już po kilkadziesiąt lat, w ogóle nie można 
było zakupić części zamiennych. W związku z tym musiano części takie wyra-
biać we własnym zakresie. 

W latach sześćdziesiątych wprowadzono w przedsiębiorstwie specjalizację 
napraw, ograniczając się tylko do naprawy wagonów osobowych, bagażowych 
i pocztowych, przy czym naprawy główne były dokonywane tylko dla wagonów 
czteroosiowych. Pozwoliło to na lepszą organizację stanowisk roboczych i bar-
dziej racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi. Wykonywano także napra-
wy zespołów i części zamiennych w ramach usług dla DOKP. 

Z upływem czasu coraz większego znaczenia nabierała produkcja przemy-
słowa opolskiej „Wagonówki”. W dalszym ciągu budowano w szczególności 
wózki wagonowe. W latach 1955–1968 liczba takich wózków produkowanych 
w skali rocznej wzrosła trzykrotnie. Od 1961 r. produkowano również zestawy 
wagonowe. 

Wózki budowane w ZNTK w Opolu reprezentowały początkowo proste typy 
konstrukcji. W miarę nabierania doświadczeń w tej dziedzinie budowano wóz-
ki coraz nowocześniejsze i bardziej skomplikowane, o wyższych parametrach 
technicznych. Sporym osiągnięciem było zbudowanie wózków dla specjalnej 
platformy o nośności 230 t. Opolska „Wagonówka” stała się jedynym w kraju 
producentem wózków skrętnych do wagonów osobowych. Produkowane w niej 
wózki były wykorzystywane także jako podzespoły do wagonów eksportowa-
nych do Grecji, Rumunii, Węgier, Bułgarii oraz Iraku. W 1968 r. około 40% 
produkowanych wózków zostało przeznaczonych na tego rodzaju eksport po-
średni. Zajmowano się również produkcją części zamiennych dla innych ZNTK 
w Polsce. 

Zakłady były stopniowo rozbudowywane i modernizowane, co w głównej 
mierze przyczyniało się do wzrostu ich zdolności produkcyjnych. W latach 
1950–1968 globalna wartość produkcji wzrosła ponad osiem razy. Poważnym 
problemem pozostawał jednak wysoki stopień zużycia maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych. W 1964 r. wynosił on 71%, a pięć lat później – 65%. 

Wzrost produkcji tylko w niewielkim stopniu wiązał się z przyrostem zatrud-
nienia. Przed końcem lat sześćdziesiątych liczba pracowników zbliżyła się do 
poziomu 2400 osób, nie licząc 500 uczniów przyzakładowej szkoły zawodowej. 
Oznaczało to przyrost o około 20% w stosunku do stanu z 1950 r.72 

72  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu – charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. Tak np. w 1966 r. 
zatrudniano 2397 osób przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 2408, a w roku następnym 
– 2336 z planowanych 2354. Tamże, Sprawozdanie z działalności Komitetu Zakładowego PZPR 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu za okres od 17 maja 1966 do 
10 kwietnia 1969 r., b.p. 
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Stałą bolączką zakładów pozostawał niedobór pracowników, mający w szcze-
gólności takie przyczyny jak: niedostatek siły roboczej w rejonie Opola, trudne 
i bardzo specyficzne warunki pracy w ZNTK oraz niezbyt wysokie płace, często-
kroć niższe niż w sąsiednich zakładach pracy. W niektórych latach, w warun-
kach zwiększonych zadań produkcyjnych, braki kadrowe skutkowały niewyko-
naniem planów, zwłaszcza w zakresie napraw wagonów73. Bywało tak przez 
kilka lat przed 1964 r.74 

W tej sytuacji, zwłaszcza do 1963 r., przyjmowano do pracy każdego chętne-
go bez żadnej selekcji, co odbijało się niekorzystnie na wydajności i dyscyplinie 
pracy. Próbowano łagodzić problemy kadrowe, organizując hotel robotniczy 
i „wypożyczając” pracowników z innych zakładów na zasadzie oddelegowania. 
Główne remedium na problem permanentnego niedoboru siły roboczej stano-
wiła jednak praktyka zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych. 
Pozwalało to na wykonywanie zadań planowanych, ale konsekwencją tego był 
wzrost kosztów działalności, związany z koniecznością stosowania wyższych 
stawek godzinowych75. 

Problem braków kadrowych został częściowo rozwiązany poprzez otwarcie 
w 1961 r. przyzakładowej szkoły zawodowej. Pierwsi jej absolwenci zostali 
przyjęci do pracy trzy lata później. W kolejnych latach szkołę tę kończyło prze-
ciętnie po 150 osób76. W roku szkolnym 1974/1975 na terenie ZNTK „Opole” 
rozpoczęło działalność wieczorowe technikum zawodowe o specjalności eks-
ploatacja i naprawa taboru kolejowego77. 

73  Tamże, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu – charakterystyka, rozwój 
i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. Tak np. w pierwszym półroczu 1963 r. zabrakło 5,6 mln zł 
do wykonania planu produkcji globalnej. Powodem tego były trudności z naborem robotników, 
skutkujące brakiem przeciętnie 65 pracowników. APO, KM PZPR w Opolu, sygn. 50/IV/50, 
Ocena wykonania planów produkcyjnych za I półrocze 1963 r. w przemyśle, transporcie 
i usługach w Opolu, 12 sierpnia 1963 r., b.p. 
74  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 50/II/12, Protokół nr 1/64 z posiedzenia plenarnego 
Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu w dniu 17 marca 1964 r., b.p. 
75  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu – charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, 
sygn. 50/IV/36, Sprawozdanie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” z realizacji 
Uchwał III Plenum KC PZPR, [grudzień 1959 r.], b.p. Z drugiej strony nie można wykluczyć 
ewentualności, że pracownicy, narzekający stale na zbyt niskie płace, wymuszali konieczność 
zatrudniania ich w godzinach nadliczbowych i płacenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 
nie przykładając się zbytnio do realizacji swoich zadań w normalnym czasie pracy. Praktyka taka 
była zjawiskiem często spotykanym w przedsiębiorstwach państwowych nie tylko w czasach PRL 
ale także w okresie późniejszym. Problemy związane z nadmiernym zatrudnianiem pracowników 
w godzinach nadliczbowych występowały także w innych zakładach pracy. Tak np. w całym 
województwie opolskim w latach 1970–1975 średnia ilość godzin nadliczbowych w przeliczeniu 
na robotnika grupy przemysłowej wzrosła z 27 do 32. APO, KW PZPR Opole, sygn. 386, 
Racjonalizacja działania ludzi pracy – czynnikiem decydującym o pomyślnym rozwoju społeczno-
gospodarczym Opolszczyzny (materiał podstawowy na Plenum KW PZPR), 1974 r., s. 25. 
76  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu – charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, 
sygn. 50/IV/43, Informacja o realizacji wniosków Plenum Komitetu Miejskiego [PZPR] w Opolu 
dot. uchwał VII Plenum KC PZPR, 6 listopada 1961 r., b.p. 
77  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Sprawozdanie z prac zespołu [powołanego] do przepro-
wadzenia przeglądu poziomu i struktury zatrudnienia w ZNTK „Opole”, [grudzień 1975 r.], b.p. 
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Zjawisko niedoboru siły roboczej, aczkolwiek znacznie złagodzone, występo-
wało jednak także w późniejszym czasie, notowane okresowo w poszczególnych 
grupach zawodowych. Na problemy tego typu wskazywał m.in. powołany w li-
stopadzie 1974 r. przez dyrektora ZNTK „Opole” zespół do przeprowadzenia 
przeglądu poziomu i struktury zatrudnienia w zakładach. Zespół ten, działający 
pod przewodnictwem wicedyrektora Andrzeja Grodzkiego, odnotował, że z uwa-
gi na duży niedobór w zatrudnieniu w niektórych wypadkach wystąpiła koniecz-
ność stosowania pracy w godzinach nadliczbowych. W związku z tym z począt-
kiem stycznia 1975 r. na mocy zarządzenia dyrektora wprowadzono limity 
godzin nadliczbowych dla poszczególnych wydziałów i oddziałów produkcyjnych 
i pomocniczych78.

Z badań przeprowadzonych przez tenże zespół wynikało, że wykorzystanie 
dnia roboczego jest prawidłowe, a straty [...] są minimalne i wynoszą łącznie 
z winy robotników i organizacji pracy – 6,3 proc. nominalnego czasu pracy. Do 
zjawisk negatywnych zaliczono jednak obserwowany generalnie wzrost absencji 
chorobowej79. 

Zakłady nadal borykały się także z problemem sporej fluktuacji wśród zało-
gi. Takie czynniki jak duży odsetek pracowników dojeżdżających spoza Opola 
(ponad 900 osób w 1969 r.) oraz trudne warunki pracy sprawiały, że w poszcze-
gólnych latach odchodziło z zakładów ponad 100 osób, nie licząc przypadków 
odejścia z przyczyn obiektywnych, jak służba wojskowa czy zmiana miejsca 
zamieszkania. 

Poważne problemy wynikały także z charakterystycznego dla gospodarki 
„socjalistycznej” permanentnego niedoboru materiałów niezbędnych w pro-
dukcji. Tak np. w 1966 r. podstawowym hamulcem w działalności produkcyjnej 
ZNTK „Opole” był brak części zamiennych do naprawianego taboru. Problemy 
takie odbijały się negatywnie również na dyscyplinie pracy, ponieważ zdarzało 
się, że robotnicy zamiast pracować krążyli po całym zakładzie w poszukiwaniu 
potrzebnego materiału80. 

78  Tamże. Według ustaleń zespołu największe zatrudnienie w godzinach nadliczbowych wystę-
powało przy pracach spawalniczych i lakierniczych ze względu na duże niedobory pracowników 
w tych zawodach. Dla złagodzenia problemów w tej dziedzinie zorganizowano wówczas dwa 
kursy spawania acetylenowego i elektrycznego. Z drugiej strony w styczniu 1975 r. pojawił się 
problem braku chętnych do pracy w godzinach nadliczbowych. Według informacji zapisanych 
w aktach Komitetu Zakładowego PZPR powodem były kalkulacje finansowe pracowników, usa-
tysfakcjonowanych wysokością wynagrodzeń uzyskiwanych w normalnym czasie pracy. Jak z tego 
wynika, zjawisko nadmiernego zatrudnienia godzinach nadliczbowych, oprócz obiektywnych 
przyczyn organizacyjno-kadrowych, miewało także przyczyny natury subiektywnej, związane 
z aspiracjami finansowymi pracowników. Tamże, Protokół nr 2/75 z posiedzenia Egzekutywy KZ 
PZPR w ZNTK „Opole” z 22 stycznia 1975 r., b.p. 
79  Tamże, Sprawozdanie z prac zespołu [powołanego] do przeprowadzenia przeglądu poziomu 
i struktury zatrudnienia w ZNTK „Opole”, [grudzień 1975 r.], b.p. 
80  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 14, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KZ PZPR 
przy ZNTK „Opole”, odbytego 8 sierpnia 1966 r.; tamże, Protokół z rozszerzonego posiedzenia 
Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole”, 
odbyte[go] 23 września 1966 r., b.p. 
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Innego rodzaju źródłem problemów był obowiązujący w PRL system central-
nego planowania, krępujący inicjatywę własną przedsiębiorstwa i uzależniający 
możliwości jego działania od decyzji zwierzchnich władz resortowych, a w szcze-
gólności Zjednoczenia ZNTK. Na posiedzeniu Egzekutywy KM PZPR w Opolu 
w lipcu 1962 r. przedstawiciel ZNTK „Opole” stwierdził wprost, że system od-
górnego planowania jest winien temu, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie 
wykonać planu rocznego przed terminem. Uzasadniając swój pogląd, mówił on: 
U nas na kontroli byli tow[arzysze] ze Zjednoczenia, obiecali nam bardzo dużo; 
spodziewaliśmy się, iż podwyższą fundusz płac, iż przydzielą dodatkowo parę 
etatów i będziemy mogli wprowadzić normy techniczne. ZNTK wydelegował 
przedstawicieli do Zjednoczenia dla omówienia tych spraw. Wpierw obiecywali, 
a potem, gdy pojechaliśmy tam – zaczęli nam tłumaczyć tak, iż przyjechaliśmy 
[z powrotem] z niczym, a trudności w Wagonówce pozostały nadal81. 

Ludzie stojący wyżej w hierarchii ówczesnego aparatu władzy prezentowali 
jednak inne spojrzenie na problemy ZNTK „Opole”. Woleli szukać winowajców 
raczej wśród załogi przedsiębiorstwa, której zarzucano zbyt niską dyscyplinę 
pracy, a także po stronie kierownictwa zakładów. Na tymże posiedzeniu Egzeku-
tywy KM PZPR stanowisko takie zaprezentował Władysław Hatalski, sekretarz 
KM, zarzucając kierownictwu „Wagonówki”, że traktuje realizację planów pro-
dukcyjnych nie jako społeczny i partyjny obowiązek, lecz jedynie podchodzi do 
tego zagadnienia pod kątem otrzymania premii, a tak być nie może. Przecho-
dząc do gróźb, oświadczył on, że należy w stosunku do kierownictwa zakładów 
podchodzić bardziej po partyjnemu i zastanawiać się nad przydatnością każde-
go z nich. Jego zdaniem należało szczegółowo przeanalizować trudności subiek-
tywne [...] a nie wyłącznie zasłaniać się trudnościami obiektywnymi82. 

Z myślą o silniejszym związaniu załogi z zakładami kierownictwo ZNTK 
„Opole” podejmowało działania na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
i zapewnienia pracownikom atrakcyjnych możliwości wypoczynku. Odbudowa-
no bądź wybudowano kilkanaście budynków mieszkalnych dla pracowników. 
Wspierano finansowo spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, związku z czym 
zawarto umowę z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” 
w Opolu. Zbudowano, a następnie stopniowo rozbudowano, ośrodek rekreacyj-
ny nad Jeziorem Turawskim koło Opola83.

W połowie 1958 r. w sprawozdaniu okresowym z działalności Oddziału 
Kultury przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN) w Opolu pisano, że 
„Wagonówka” to jedyny zakład na terenie miasta, którego działalnością można 
się pochwalić. Działało tam kilka zespołów świetlicowych, jak np. zespół tanecz-
ny i zespół chóralny „Syrena”; istniała orkiestra dęta, funkcjonowały też różne 

81  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/46, Protokół nr 17/62 z posiedzenia Egzekutywy 
Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu w dniu 31 lipca 1962 r., b.p. 
82  Tamże. 
83  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” 
w Opolu – charakterystyka, rozwój i perspektywy, 7 maja 1969 r.; tamże, Informacja z działalności 
Rady Zakładowej z zakresu spraw socjalno-bytowych na posiedzenie Egzekutywy Komitetu 
Zakładowego PZPR w ZNTK „Opole”, b.d., b.p. 
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inne kółka zainteresowań. Systematycznie dwa razy w tygodniu odbywały się 
próby różnych zespołów, mających na swoim koncie największą ilość występów 
na terenie miasta i poza [tym] terenem84. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych planowana była dalsza, jeszcze większa niż 
w przeszłości, rozbudowa i modernizacja zakładów. Zamierzenia te miały być 
zrealizowane stopniowo w trzech kolejnych etapach, obejmujących lata do 
1970 r., 1971–1975 oraz 1976–1980. Zakłady miały zapewnić docelowo za-
trudnienie dla 4200 osób, z czego 15% miały stanowić kobiety85. 

Plany te jednak ostatecznie nie doczekały się realizacji. W początkach lat 
siedemdziesiątych ówczesne władze polityczne województwa obrały inny kieru-
nek działań w polityce inwestycyjnej na terenie Opola, a narastający od połowy 
dekady kryzys gospodarczy w Polsce ostatecznie przekreślił szanse dalszego 
rozwoju ZNTK. W tej samej dekadzie prowadzono wprawdzie prace moderni-
zacyjne w zakładach. Udało się także zrealizować szereg pomniejszych przed-
sięwzięć inwestycyjnych, jak np. odbudowa spalonego Klubu Fabrycznego czy 
budowa centralnego budynku socjalnego, centralnej krajalni, magazynu mate-
riałów łatwopalnych oraz toru przesuwnicy86. Na miejsko-powiatowej konferen-
cji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w lutym 1975 r. przedstawiciel „Wagonów-
ki” żalił się jednak, że ZNTK „Opole” od lat nie były doinwestowane i załoga 
nasza pracuje w bardzo ciężkich warunkach. Istniejące zaplecze sanitarne i so-
cjalne w naszych zakładach jest niewystarczające dla obecnych wymogów. Za-
trudnienie w zakładach utrzymywało się nadal na poziomie około 2000 osób87. 

Także po 1956 r. ZNTK „Opole” nadal szczyciły się posiadaniem jednej z nie-
licznych świetlic zakładowych na terenie miasta. Według danych za lata 1961–
1965 w placówce tej działały m.in. zespoły dramatyczny, instrumentalny i baleto-
wy oraz orkiestra dęta. Niestety 20 grudnia 1961 r. siedziba Klubu Fabrycznego 
ZNTK wraz ze znajdującym się tam kinem została zniszczona przez pożar. Dzia-
łalność świetlicową musiano kontynuować w niewygodnym baraku88. 

84  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/20, Sprawozdanie z działalności Oddziału Kultury przy 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu za okres od 1 stycznia 1957 do czerwca 1958 r., 
30 czerwca 1958 r., b.p. 
85  Tamże, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu – charakterystyka, rozwój 
i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. 
86  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Protokół nr 7/75 z posiedzenia Egzekutywy KZ  PZPR 
w ZNTK „Opole”, odbytego 6 maja 1975 r.; tamże, Informacja o przebiegu realizacji planu 
inwestycyjnego w 1975 r., 6 maja 1975 r.; tamże, Informacja o realizacji uchwał i wniosków 
KZ PZPR podjętych w II półroczu 1974 r., 22 maja 1975 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 
50/I/23, Protokół z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KMiP PZPR w Opolu, odbytej 
1 lutego 1975 r., b.p.; APO, KM PZPR w Opolu, sygn. 3/II/3a, Kluby zakładowe, [1983 r.], b.p.; 
APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/24, O dalszą poprawę funkcjonowania instancji partyjnej 
i administracji państwowej w zakresie realizacji zadań społeczno-gospodarczych w mieście 
Opolu. Materiał na plenarne posiedzenie KM PZPR w Opolu, wrzesień 1976 r., b.p. 
87  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/23, Protokół z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
KMiP PZPR w Opolu, odbytej 1 lutego 1975 r., b.p. 
88  APO, akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu (zespół nr 228, dalej: PMRN 
Opole), sygn. 14, Sprawozdanie z działalności kulturalnej na terenie miasta Opola za lata 1961–
1962. Załącznik do Protokołu nr 1/63 ze zwyczajnej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, 
odbytej 27 lutego 1963 r., b.p.; APO, PMRN Opole, sygn. 16, Sprawozdanie z działalności 
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Trwającą dwa lata budowę nowej siedziby Klubu Fabrycznego (na zasadzie 
remontu kapitalnego) ukończono dopiero w 1975 r. W znacznej mierze złożyła 
się na to praca społeczna załogi. Wyremontowany i zmodernizowany obiekt 
o łącznej powierzchni 590 m2 oddano do użytku w październiku tegoż roku, gdy 
świętowano resortowy Dzień Kolejarza. W nowej siedzibie klubu, finansowanego 
z funduszu socjalnego ZNTK „Opole”, działały: orkiestra dęta, dziecięcy zespół 
gitarzystów, młodzieżowy zespół perkusyjny, sekcja szachowa, koło filatelistów 
i numizmatyków, koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
klub honorowych dawców krwi oraz ogólnodostępna biblioteka89. 

W 1975 r. co trzeci kursujący w Polsce wagon kolejowy był naprawiany 
w ZNTK „Opole”. W tymże roku rozpoczęto także produkcję nowych wagonów 
typu podmiejskiego 94A90. Natrafiono jednak na bardzo poważne trudności 
w zakresie dostawy elementów konstrukcyjnych od kooperantów. W związku 
z tym w 1975 r. udało się wyprodukować tylko trzy wagony typu 94A zamiast 
ośmiu przewidzianych w planach operatywnych (plan roczny zakładał pierwot-
nie nawet produkcję dziesięciu wagonów)91.

Przymierzano się również do budowy prototypu autobusów szynowych dla 
PKP92. W maju 1975 r. Ministerstwo Komunikacji opracowało projekt decyzji 
Prezydium Rady Ministrów, przewidujący wykonanie prototypów autobusu szy-
nowego i wagonu doczepnego w 1976 r. oraz uruchomienie produkcji seryjnej 
w 1978 r. Realizację tych planów zamierzano powierzyć ZNTK „Opole” i analo-
gicznym zakładom w Poznaniu. 5 czerwca 1975 r. Centralne Biuro Konstruk-
cyjne (CBK) PKP przedłożyło zakładom opolskim projekt umowy na wykonanie 
dokumentacji wykonawczej autobusu szynowego w terminie do końca marca 
1976 r. Kierownictwo ZNTK „Opole” na czele z Janem Szymborskim odmówiło 
jednak podpisu pod umową z uwagi na to, że CBK PKP nie dostarczyło na czas 
niezbędnej dokumentacji projektowej (w zamówieniu z 28 stycznia 1975 r. dy-

kulturalnej na terenie miasta Opola w latach 1963–1965. Załącznik do Protokołu nr 5a/65 ze 
zwyczajnej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, odbytej 30 sierpnia 1965 r., b.p. 
89  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Informacja o przebiegu realizacji planu inwestycyjnego 
w 1975 r., 6 maja 1975 r., b.p.; tamże, Informacja o realizacji zadań gospodarczych [za] dziewięć 
m[iesię]cy 1975 r., 30 października 1975 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/23, Protokół 
z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KMiP PZPR w Opolu, odbytej 1 lutego 1975 r., 
b.p.; APO, KM PZPR w Opolu, sygn. 3/II/3a, Kluby zakładowe, [1983 r.], b.p.; APO, KM PZPR 
Opole, sygn. 50/II/24, O dalszą poprawę funkcjonowania instancji partyjnej i administracji 
państwowej w zakresie realizacji zadań społeczno-gospodarczych w mieście Opolu. Materiał na 
plenarne posiedzenie KM PZPR w Opolu, wrzesień 1976 r., b.p. 
90  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/23, Protokół z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
KMiP PZPR w Opolu, odbytej 1 lutego 1975 r., b.p.; APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, 
Pro tokól nr 9/75 z posiedzenia Egzekutywy KZ PZPR w ZNTK „Opole”, odbytego 14 czerwca 
1975 r.; tamże, Informacja o przebiegu produkcji wagonów do ruchu podmiejskiego, 19 czerwca 
1975 r., b.p. 
91  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Ocena wyników gospodarczych za trzy kwartały 
1975 r. i przewidywane wykonanie planu rocznego oraz realizacja zadań planu pięcioletniego 
1971–1975. Przewidywane wykonanie planu produkcji 1975 roku, 3 października 1975 r., b.p. 
92  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/23, Protokół z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
KMiP PZPR w Opolu, odbytej 1 lutego 1975 r., b.p.



Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole”... 465

rekcja ZNTK „Opole” prosiła o dostarczenie takiej dokumentacji do marca)93. 
W efekcie nie doszło do planowanego podjęcia budowy prototypu autobusu 
szynowego w 1975 r.94 W następnym roku sprawa upadła już całkowicie. We-
dług informacji z grudnia 1976 r. kierownictwo ZNTK „Opole” postanowiło 
zrezygnować z produkcji autobusów szynowych i działalność taka nie została 
ujęta w planie na rok następny95. Zachowane materiały nie zawierają niestety 
informacji na temat przyczyn rezygnacji. Można domniemać, że miały one po-
średni lub nawet bezpośredni związek z wyraźnie odczuwalnymi już w tym cza-
sie oznakami kryzysu gospodarczego w Polsce, który wymusił zaniechanie bądź 
zarzucenie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. 

W latach 1956–1957, na fali destalinizacji życia społecznego, zanikło na pe-
wien czas zjawisko współzawodnictwa pracy. Na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych zaczęto jednak powracać do niego w zmienionych formach. 
Zakładowa organizacja Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) przy ZNTK 
„Opole”, działająca z inspiracji KZ PZPR, odegrała w tej dziedzinie inicjatorską 
rolę na terenie miasta. Inaczej niż w przeszłości, wyniki pracy zostały silnie 
powiązane z wysokością wynagrodzeń, przez co udział we współzawodnictwie 
stał się znacznie bardziej atrakcyjny dla pracowników. W materiałach KM PZPR 
w Opolu narzekano nawet, że wprowadzenie niewłaściwych bodźców material-
nych [...] powodowało pogoń za punktami wyłącznie dla uzyskania premii, która 
z czasem przerodziła się w swoistego rodzaju dodatek do wynagrodzenia96. Pod 
koniec 1963 r. uczestniczyły we współzawodnictwie 83 brygady, mające w swo-
im składzie łącznie 733 pracowników. Dziesięć brygad ubiegało się o tytuł bry-
gady pracy socjalistycznej97. W dużej mierze dzięki współzawodnictwu udało 
się pomyślnie zrealizować zadania planowe na 1964 r. W styczniu następnego 
roku uczestniczyło we współzawodnictwie 1235 robotników, pracujących 
w systemie akordowym lub dniówko-premiowym98. W 1967 r. już 29 brygad 
posiadało tytuł brygady pracy socjalistycznej, a pięć spośród nich nawet tytuł 
brygady pracy socjalistycznej tysiąclecia99.

93  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Informacja o podjęciu produkcji autobusów 
szynowych i perspektywach tej produkcji, 19 czerwca 1975 r., b.p. 
94  Tamże, Ocena wyników gospodarczych za trzy kwartały 1975 r. i przewidywane wykonanie 
planu rocznego oraz realizacja zadań planu pięcioletniego 1971–1975. Przewidywane wykonanie 
planu produkcji 1975 roku, 3 października 1975 r., b.p. 
95  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 23, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KZ PZPR w ZNTK 
„Opole”, odbytego w dniu 10 grudnia 1976 r., b.p. 
96  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/38, Ocena współzawodnictwa pracy w zakładach 
przemysłowych na terenie miasta Opola, 16 maja 1960 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 
50/IV/39, Analiza rozwoju i obecnego stanu ruchu współzawodnictwa pracy w zakładach pracy 
miasta Opola, 11 lipca 1960 r., b.p. 
97  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/52, Ocena pracy ideowo-politycznej po XIII Plenum 
KC [PZPR] w zakładach pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia socjalistycznego 
stosunku do pracy i własności społecznej, [grudzień 1963 r.], b.p. 
98  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 14, [Referat na zebranie sprawozdawcze POP PZPR na 
26 stycznia 1965 r. Załącznik do Protokołu [z] posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR ZNTK 
„Opole” w Opolu, odbyte[go] 22 stycznia 1965 r.], b.p. 
99  APO, PMRN Opole, sygn. 2880, Kronika miasta Opola 1967–1969, s. 94. 
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W 1957 r. wśród członków i kandydatów zakładowej organizacji PZPR, po-
dobnie jak w innych organizacjach partyjnych w kraju, została podjęta akcja 
weryfikacyjna. Część osób zrezygnowała wówczas z przynależności do partii, 
deklarując najczęściej powody religijne100. W 1959 r. nowe legitymacje partyjne 
otrzymało tylko 146 pracowników ZNTK „Opole”101. W latach sześćdziesiątych 
nastąpił jednak ponowny, znacznie szybszy niż w poprzednim okresie, wzrost 
stopnia upartyjnienia załogi. W połowie listopada 1960 r. miejscowa POP PZPR 
liczyła łącznie 202 członków i kandydatów, a rok później już 189 członków 
i 82 kandydatów – ogółem 271 towarzyszy. Na liczby te składało się 167 robot-
ników, 60 pracowników inżynieryjno-technicznych i 44 pracowników umysło-
wych. Członkowie i kandydaci partii stanowili 12,3% załogi, o 2,3% więcej niż 
przed rokiem102. W połowie 1963 r. było już 239 członków i 31 kandydatów103. 
W grudniu 1967 r., po kolejnej wymianie legitymacji partyjnych, należało do 
PZPR łącznie 511 pracowników, w tym 351 robotników, 176 pracowników 
umysłowych i cztery osoby niezaliczane do żadnej z tych grup. Stanowiło to 
w sumie 21,5% załogi. Najwyższe upartyjnienie występowało w grupie pracow-
ników umysłowych – 54,3%. Wśród robotników było tylko 16,2% członków 
PZPR104. W kwietniu 1968 r. POP PZPR przy ZNTK „Opole” liczyła łącznie 
530 członków i kandydatów, w tym 354 robotników i 176 pracowników umy-
słowych, skupionych w siedmiu organizacjach oddziałowych105. 31 grudnia te-
goż roku wykazywano łącznie 593 towarzyszy, w tym 97 kandydatów. Na tej 
podstawie KZ PZPR chwalił się, że w szeregach partii jest co czwarty pracownik 
„Wagonówki”106. W maju 1969 r. organizacja ta liczyła już łącznie 615 człon-
ków i kandydatów. Było to pięciokrotnie więcej niż w 1950 r.107 W grudniu te-
goż roku w materiałach Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu (KMiP) PZPR 

100  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 6, Protokół z zebrania Komitetu Zakładowego POP PZPR 
Zakł[adów] Napr[awczych] Tab[oru] Kolej[owego] „Opole”, odbyte[go] 11 grudnia 1957 r., b.p. 
101  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/36, Wykaz organizacji partyjnych, które zakończyły 
wymianę legitymacji partyjnych, b.d., b.p. 
102  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 1, Referat sprawozdawczy [z działalności PZPR] 
w ZNTK „Opole” za okres sprawozdawczy od 16 listopada 1960 do 15 listopada 1961 r., b.p. 
103  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/50, Informacja odnośnie [do] działalności POP [PZPR] 
i instancji partyjnych na odcinku orzecznictwa partyjnego, 24 czerwca 1963 r., b.p. Trzech 
członków PZPR z tego grona zostało wydalonych z partii – w jednym przypadku za „dwulicowość”, 
a w dwóch innych za kolizję z prawem. Jeden członek oddał legitymację po przejściu na 
emeryturę, oświadczając, że nie chce dłużej należeć do partii. Przeprowadzone z nim rozmowy 
nie dały rezultatów. Ponadto skreślono czterech kandydatów – dwóch za nieaktywność i dwóch 
za niezałatwienie formalności związanych z przeniesieniem partyjnym. 
104  APO, KW PZPR Opole, sygn. 344, Ocena przebiegu wymiany legitymacji partyjnych 
i kształtowania się składu socjalno-zawodowego wojewódzkiej organizacji partyjnej. Załącznik 
nr 1 do Protokołu nr 3/68 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, 
odbytego 8 lutego 1968 r., s. 122. 
105  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Sprawozdanie z działalności Komitetu Zakładowego 
PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu za okres od 17 maja 1966 
do 10 kwietnia 1969 r., b.p. 
106  Tamże, Referat sprawozdawczy Komitetu Zakładowego PZPR przy ZNTK „Opole” za okres 
od kwietnia 1968 r., b.d., b.p. 
107  Tamże, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu – charakterystyka, rozwój 
i perspektywy, 7 maja 1969 r., b.p. 
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w Opolu podano, że stopień upartyjnienia załogi ZNTK wynosi 24,1% i kształ-
tuje się powyżej średniej w stosunku do innych zakładów pracy. Opolską „Wa-
gonówkę” zaliczono do zakładów, w których obserwuje się właściwe rozmiesz-
czenie sił partii108. 

Mimo to władze partyjne nie były usatysfakcjonowane osiągniętymi w tej 
dziedzinie wynikami. Tak np. na przełomie lutego i marca 1969 r. narzekano na 
niewłaściwe z ideologicznego punktu widzenia relacje pomiędzy stopniem upar-
tyjnienia robotników i pracowników umysłowych w przypadku I Oddziałowej 
Organizacji Partyjnej. Stopień upartyjnienia pracowników umysłowych wynosił 
tam wówczas 62,5%, natomiast robotników tylko 17,2%109. 

W maju 1965 r. utworzono Społeczny Ośrodek Propagandy Partyjnej przy 
KZ PZPR110. Miejscem uprawiania propagandy partyjnej był w szczególności 
Klub Fabryczny111. Dla celów propagandowych wykorzystywano m.in. radiowę-
zeł zakładowy112. 

W styczniu 1971 r. stopień upartyjnienia wynosił 26,5% w przypadku całej 
załogi i 22,2% w przypadku samych robotników113. W lutym 1975 r. zakładowa 
organizacja partyjna PZPR przy ZNTK „Opole” liczyła łącznie 550 członków 
i kandydatów, co stanowiło 27,4% załogi. POP PZPR dzieliła się w tym czasie na 
dziesięć organizacji oddziałowych (OOP), w ramach których działały łącznie 52 
grupy partyjne. W samych tylko latach 1972–1974 przyjęto do partii 98 osób, 
z czego większość stanowili absolwenci przyzakładowej szkoły zawodowej114. 
Według zestawienia za 1975 r. wśród 1996 pracowników ZNTK „Opole” było 
500 członków i 62 kandydatów PZPR, co stanowiło 28,2%. Najwyższy stopień 
upartyjnienia (86,6%) występował w X OOP PZPR, obejmującej szkołę przyza-
kładową i warsztaty szkolne115. W listopadzie 1976 r. było łącznie 548 człon-
ków i kandydatów PZPR, co stanowiło 29% załogi. W samym tylko 1976 r. po-
zyskano 40 kandydatów do partii116. 

108  Tamże, Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu w Opolu do Podstawowych Organizacji 
Partyjnych w sprawie orzecznictwa partyjnego i pracy POP w tym zakresie, grudzień 1969 r., b.p. 
109  Tamże, Informacja o działalności I OOP za okres od 1 marca 1968 do 28 lutego 1969 r., 
b.d., b.p. Łączny stopień upartyjnienia załogi ZNTK „Opole” wynosił w tym czasie 24,2%. 
110  Tamże, Informacja z działalności Społecznego Ośrodka Propagandy Partyjnej przy 
Komitecie Zakładowym PZPR w ZNTK „Opole” w Opolu, 27 lutego 1969 r., b.p. 
111  Tamże, Plan pracy Klubu Fabrycznego Z[wiązku] Z[awodowego] K[olejarzy] przy ZNTK 
„Opole” w Opolu na rok kulturalny 1968/69, b.d., b.p.
112  Tamże, Informacja [dla Wydziału Propagandy Partyjnej KW PZPR w Opolu], b.d., b.p. 
113  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/20, Referat na XVI Konferencję Sprawozdawczo-
Wyborczą [Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Opolu], styczeń 1971 r., s. 79. 
114  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/I/23, Protokół z XIX Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej KMiP PZPR w Opolu, odbytej 1 lutego 1975 r., b.p. 
115  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 23, Ocena pracy poszczególnych Oddziałowych 
Organizacji Partyjnych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” na tle efektów 
realizacji zadań gospodarczych i społeczno-politycznych za okres 1975 r., b.d., b.p. 
116  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/24, O większą skuteczność działania frontu ideowo-
wychowawczego w kształtowaniu socjalistycznej świadomości społecznej. Materiał na Plenum 
KM PZPR w Opolu, listopad 1976 r., b.p. 30 kwietnia tegoż roku wykazywano 554 członków 
i kandydatów partii, stanowiących razem 27,6 proc. ogółu zatrudnionych. 75 proc. z tej liczby 
stanowili robotnicy związani bezpośrednio z produkcją, a resztę pracownicy pionu technicznego 
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Należy jednak podkreślić, że część osób trafiała w szeregi partii w sposób 
mniej lub bardziej przypadkowy, np. pod presją otoczenia zawodowego czy 
z różnych względów natury koniunkturalnej, i nie była autentycznie zaintereso-
wana przynależnością do niej. Świadczy o tym fakt, że część osób odchodzących 
z ZNTK „Opole” nie zgłaszała się do organizacji partyjnej w nowym miejscu 
pracy. Zdarzały się też przypadki odwrotne, a mianowicie ukrywania członko-
stwa partii przez osoby podejmujące pracę w ZNTK. W lutym 1958 r. skreślono 
z ewidencji PZPR pewną pracownicę, która przez dłuższy okres czasu ukrywała 
przynależność do partii, nie należąc do żadnej organizacji partyjnej w „Wago-
nówce”. Część członków i kandydatów PZPR nie angażowała się w działalność 
partyjną, nie płaciła składek itp.117 

Bywało i tak, że partia sama pozbywała się niektórych swoich członków z uwa-
gi na ich przekonania, dalekie od ideologii komunistycznej. Tak np. w 1975 r. 
specjalnie w tym celu powołane zespoły przeprowadziły indywidualne rozmowy 
z 28 członkami PZPR w ZNTK „Opole”. W wyniku tych rozmów Egzekutywa 
KZ PZPR podjęła decyzję o skreśleniu sześciu członków partii, nieposiadają-
cych skrystalizowanego światopoglądu materialistycznego, co w praktyce ozna-
czało, że były to osoby wierzące i praktykujące118. Wkrótce potem do KZ PZPR 
wpłynął anonim zarzucający II sekretarzowi KZ, Bogdanowi Kijasowi, że sam 
wysłał dziecko do Pierwszej Komunii św. Autor anonimu oburzał się na dwuli-
cowość zakładowych władz PZPR, usuwających z partii ludzi nie posiadających 
skrystalizowanego światopoglądu, ale tolerujących podobne przypadki wśród 
osób pełniących funkcje kierownicze119.

i ekonomicznego. Zakładowa organizacja PZPR dzieliła się w tym czasie na 57 grup partyjnych, 
skupionych w 11 organizacjach oddziałowych. APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 23, Informacja 
o pracy grup partyjnych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu, b.d., b.p. 
117  APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/28, Protokół nr 32 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miejskiego [PZPR] w Opolu, odbytego 3 października 1957 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, 
sygn. 50/II/30, Protokół nr 32 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu, 
odbytego 27 lutego 1958 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/II/36, Protokół nr 27/59 
z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu z 3 września 1959 r., b.p.; 
APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/46, Protokół nr 21/62 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu 
Miejskiego PZPR w Opolu w dniu 21 września 1962 r.; tamże, Protokół nr 22/62 z posiedzenia 
Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu z 12 października 1962 r., b.p.; APO, KM PZPR 
Opole, sygn. 50/IV/50, Protokół nr 10/63 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR 
w Opolu z 10 maja 1963 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/51, Protokół nr 21/63 
z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu w dniu 14 października 1963 r., 
b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/52, Protokół nr 26/63 z posiedzenia Egzekutywy 
Komitetu Miejskiego PZPR w Opolu w dniu 27 grudnia 1963 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, 
sygn. 50/IV/56, Protokół nr 5/64 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu [PZPR 
w Opolu] w dniu 30 listopada 1964 r., b.p.; APO, KM PZPR Opole, sygn. 50/IV/65c, Wykaz 
spraw organizacyjnych na posiedzenie KMiP PZPR Opole w dniu 12 grudnia 1973 r., b.p. 
118  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Protokół nr 4/75 z posiedzenia Egzekutywy 
Komitetu Zakładowego PZPR w ZNTK „Opole”, odbytego 19 lutego 1975 r., b.p. 
119  Tamże, Protokół nr 8/75 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR w ZNTK 
„Opole”, odbytego 23 maja 1975 r.; tamże, Pismo do sekretarza KZ PZPR przy ZNTK „Opole”, 
12 maja 1975 r., b.p. Na posiedzeniu Egzekutywy KZ PZPR Kijas kategorycznie zaprzeczył, jakoby 
zarzucany mu fakt miał miejsce. Egzekutywa przyjęła do wiadomości oświadczenie tow. Kijasa 
i odstąpiła od dalszego dochodzenia, biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w prace organizacji 
partyjnej oraz jego postawę jako dobrego członka partii. Do KZ PZPR wpłynął także inny anonim, 
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Zakładowa organizacja partyjna PZPR przy ZNTK „Opole” była traktowana 
przez miejscowe władze polityczne jako ważny element ich zaplecza polityczne-
go. W związku z tym niejednokrotnie odwoływano się do jej poparcia. Bywało 
tak zwłaszcza w okresie kolejnych kryzysów społeczno-politycznych w PRL. 

Sytuacja taka zaistniała w m.in. w marcu 1968 r., w okresie protestów stu-
denckich, które ogarnęły również środowisko Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Opolu. Na polecenie kierownictwa KMiP PZPR w Opolu zmobilizowano wów-
czas tzw. aktyw robotniczy, co w praktyce oznaczało głównie członków partii 
z niektórych dużych zakładów pracy, a w szczególności z ZNTK. Zorganizowane 
w ten sposób bojówki miały być użyte do fizycznej rozprawy ze studentami w ra-
zie ewentualnych manifestacji ulicznych, do których jednak w przypadku Opola 
ostatecznie nie doszło. Występując 10 kwietnia 1968 r. na Konferencji Sprawoz-
dawczo-Wyborczej KZ PZPR przy ZNTK ówczesny I sekretarz KMiP PZPR 
w Opolu, Augustyn Wajda, w imieniu swojego komitetu podziękował załodze 
ZNTK [członkom] partii, za to, że na zawołanie w ciągu kilkudziesięciu minut 
stawili się do dyspozycji – nie wiedząc nawet, po co i na co ich wołano120. W spra-
wozdaniu z działalności VII OOP PZPR przy ZNTK „Opole” za okres od 26 lute-
go 1968 do 15 marca 1969 r. odnotowano, że niektórzy członkowie tamtejszego 
aktywu partyjnego skierowani byli do pracy w celu uświadomienia pewnej części 
młodzieży akademickiej, która próbowała [w]prowadzić ferment i zamiesza-
nie121. Zespół ds. propagandy wizualnej, działający w ramach zakładowego 
Społecznego Ośrodka Propagandy Partyjnej przy KZ PZPR w ZNTK „Opole”, 
wykonał plansze i hasła propagandowe obrazujące potępienie „wypadków mar-
cowych”122. W liście wysłanym do KC PZPR uczestnicy wspomnianej konferen-
cji zadeklarowali swe pełne poparcie i całkowite zaufanie dla ówczesnego kie-
rownictwa partyjnego na czele z W. Gomułką. Potępiono wszystkich tych, którzy 
chcieliby podważyć linię Partii w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej 
[...] którzy na drodze wichrzenia i siania zamętu przemycają wrogie socjalizmo-
wi kierunki polityczne. Dołączając się do powszechnej fali oburzenia i potępie-
nia, domagano się oczyszczenia Partii, aparatu administracyjnego i społecznego 
ze wszystkich wrogich s[y]jonistycznych i reakcyjnych elementów. Żądano ich 
bezwzględnego demaskowania, ujarzmiania i przykładnego karania. Deklaro-
wano, że wrogowie naszego ustroju i naszej Partii nie mogą liczyć na żadną tole-
rancję i pobłażanie123. 

uprzedzający, że pewna osoba zamierza fałszywie oskarżyć Kijasa w rewanżu za niedawne 
usunięcie z partii. Tamże, [Pismo do sekretarza KZ PZPR przy ZNTK „Opole”], b. d., b.p. 
120  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 3, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu – 
odbytej w dniu 10 kwietnia 1968 r. – w czasie od. Godz. 12.00 w sali „Pod kasztanami” – na 
terenie ZNTK „Opole”, b.p. 
121  Tamże, Sprawozdanie z działalności VII OOP [PZPR] za okres od 26 lutego 1968 do 
15 marca 1969 r., b.p. 
122  Tamże, Informacja z działalności Społecznego Ośrodka Propagandy Partyjnej przy 
Komitecie Zakładowym PZPR w ZNTK „Opole” w Opolu, 27 lutego 1969 r., b.p. 
123  Tamże, List do Komitetu Centralnego PZPR, 10 kwietnia 1968 r., b.p. 
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Do politycznego poparcia ze strony załogi ZNTK „Opole” odwołano się także 
w czerwcu 1976 r. w związku z protestami robotniczymi w Radomiu i Ursusie 
przeciwko próbie wprowadzenia podwyżki cen. W „Wagonówce” zorganizowa-
no wówczas wiec pod hasłem Chcemy żyć i pracować spokojnie. Na łamach 
„Trybuny Odrzańskiej”, organu KW PZPR w Opolu, podano, że załoga ZNTK 
żądała wyciągnięcia sankcji partyjnych i administracyjnych w stosunku do tych, 
którzy – zamiast dyskusji i wysuwania argumentów – próbowali burzyć ład i po-
rządek124. 

Z innych materiałów wynika, że z poparciem dla władz PRL i prowadzonej 
przez nie polityki bywało w rzeczywistości bardzo różnie. Tak np. na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, gdy władze komunistyczne ponownie 
przystąpiły do rugowania nauczania religii ze szkół, część pracowników ZNTK 
„Opole” otwarcie wypowiadała się przeciwko tym poczynaniom. Nawiązując do 
tego rodzaju głosów w swoim wystąpieniu na zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym II OOP we wrześniu 1959 r., I sekretarz KZ PZPR, Edward Bucki, mówił: 
Rodzice, nawet nasi pracownicy [...] domagają się, by wprowadzić religię do 
tych szkół; dlatego też należy wyjaśnić ludziom, że nie jesteśmy przeciwni [na-
uczaniu] religii, jednak można się uczyć religii w kościołach, a nie w szkole, 
gdzie i tak dzieci uczą się na dwie zmiany125. 

ZNTK „Opole” w okresie rewolucji „Solidarności” (1980–1989) 

Opolska „Wagonówka” odegrała bardzo ważną rolę w wielkim procesie re-
wolucyjnych przemian życia społecznego w Polsce, zapoczątkowanym przez ak-
cje protestacyjne i narodziny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go (NSZZ) „Solidarności” w letnich miesiącach 1980 r. ZNTK „Opole” szybko 
stały się wówczas jednym z najmocniejszych bastionów nowego ruchu związko-
wego. 

Zakładowa organizacja „Solidarności” zaczęła tworzyć się z początkiem paź-
dziernika 1980 r. W styczniu 1981 r. wybrano Komisję Zakładową NSZZ „So-
lidarność”, której prezydium tworzyli: Eugeniusz Wolnicki (przewodniczący), 
Marian Ziomek (wiceprzewodniczący) i Włodzimierz Kajda (sekretarz). Do „So-
lidarności” zapisała się niemal cała załoga ZNTK „Opole” – 97%. Zapisywali się 
masowe także członkowie PZPR. Nie zabrakło ich nawet w kierownictwie zakła-
dowej „Solidarności”: członkami partii byli m.in. Wolnicki i Ziomek126.

124  Solidną i wydajną pracą popieramy politykę partii i rządu, „Trybuna Odrzańska” 1976, 
nr 146.
125  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 1, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
II O[O]P [PZPR], 17 września 1959 r., b.p.
126  AIPN Wr, sygn. 065/815, Kierunkowy plan działań rozpoznawczo-operacyjnych [SB] 
w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aktywiści”, 14 kwietnia 1981 r., b. p, mf. Eugeniusz 
Wolnicki był wcześniej zaangażowany nawet w działalność Społecznego Ośrodka Pracy Partyjnej 
przy Komitecie Zakładowym PZPR ZNTK „Opole”. Jako członek tego ciała odpowiadał za 
działalność zespołu ds. kultury, sportu i turystyki. APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 22, Plan 
pracy Społecznego Ośrodka Pracy Partyjnej KZ PZPR – ZNTK „Opole” na 1975 rok, b.p. 
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Postawa zakładowych działaczy związkowych była daleka od radykalizmu. 
Starano się utrzymywać poprawne stosunki z kierownictwem zakładu oraz 
przejawiano dużą wstrzemięźliwość w formułowaniu postulatów natury ekono-
micznej i socjalno-bytowej. Jeżeli strajkowano, to tylko na zasadzie solidarności 
z załogami innych zakładów pracy, w ramach ogólnopolskich akcji protestacyj-
nych NSZZ „Solidarność”. W datowanym na 14 kwietnia 1981 r. kierunkowym 
planie działań rozpoznawczo-operacyjnych w ramach sprawy operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Aktywiści” pisano m.in.: Dotychczasowe rozpo-
znanie w/wym. działaczy wskazuje, iż reprezentują oni kierunek ugodowej 
współpracy z kierownictwem zakładu. [...] Głos decydujący [...] należy do Komi-
sji Zakładowej, gdzie dominuje E. Wolnicki, uznawany za zwolennika dialogu 
i ugodowego załatwiania spornych problemów. Oceniany jest [on] jako rozważ-
ny, spokojny, realnie oceniający zachodzące zmiany w życiu kraju; nie podejmu-
je pochopnych, nieprzemyślanych decyzji127.

Mimo to już na początku lutego 1981 r. Służba Bezpieczeństwa (SB) przewi-
dywała możliwość internowania całego Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy ZNTK „Opole”. Wśród materiałów sprawy krypt. „Aktywiści” 
zachowały się m.in. trzy datowane na 5 lutego 1981 r. wnioski o izolowanie na 
wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego Wolnickiego, Ziomka i Kajdy128. 

Jeszcze przed powstaniem „Solidarności” SB zajmowała się „Wagonówką” 
w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Tabor”. W kwietniu 1981 r., w od-
powiedzi na powstanie zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, założono 
jednak również wspomnianą już powyżej sprawę operacyjnego sprawdzenia 
o kryptonimie „Aktywiści”, prowadzoną przez Wydział II Komendy Wojewódz-
kiej w Opolu (odpowiedzialny w tamtym czasie za sprawowanie nadzoru opera-
cyjnego nad transportem i komunikacją, a w ramach tego w szczególności nad 
kolejnictwem). Celem tej sprawy miało być: dokumentowanie faktów wrogiej 
działalności ze szczególnym uwzględnieniem zbierania materiałów dowodo-
wych [...] przeciwdziałanie próbom podejmowania wrogich zamierzeń i działań 
[...] prowadzenie wszechstronnych działań operacyjnych w stosunku do człon-
ków NSZZ „Solidarność”, znanych z wrogiej działalności [...] kompromitowanie 
zamierzeń przeciwnika129.

Związkowcy z „Wagonówki” nie ograniczali swojej aktywności tylko do 
murów zakładu pracy. Tak np. 15 kwietnia 1981 r. przedstawiciele zakładowej 
„Solidarności”, m.in. Edward Moliński i Kazimierz Rączka, wzięli udział 

127  AIPN Wr, sygn. 065/815, Kierunkowy plan działań rozpoznawczo-operacyjnych [SB] 
w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aktywiści”, 14 kwietnia 1981 r., b. p, mf. Por. 
Z. Bereszyński, Burzliwe dzieje opolskiego pomnika świętej Katarzyny, „Studia Śląskie”, t. 66, 
2007, s. 207–208. 
128  AIPN Wr, sygn. 065/815, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia 
wewnętrznego zagrożenia wewnętrznego, 5 lutego 1981 r., b.p., mf. Por. Z. Bereszyński, Koleje 
pod specjalnym nadzorem. Służba Bezpieczeństwa jako instrument nadzoru państwowego nad 
koleją w czasach PRL, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, s. 75. 
129  Tamże, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aktywiści”, 
3 kwietnia 1981 r., b.p., mf. Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 208–210. 
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w pierwszych na terenie Opola obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej130. Dzia-
łacze z ZNTK „Opole”, m.in. Eugeniusz Wolnicki, znaleźli się także wśród orga-
nizatorów wielkiej uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 190. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość ta, urządzona w amfiteatrze opol-
skim, stanowiła po części zadośćuczynienie za wydarzenia z czerwca 1976 r., 
gdy załogi opolskich zakładów pracy, a wśród nich również załoga „Wagonów-
ki”, zostały wciągnięte przez komunistów do akcji propagandowej mającej na 
celu potępienie „warchołów” z Radomia i Ursusa131. W lipcu tegoż roku Wol-
nicki został wybrany członkiem Zarządu Regionu Śląska Opolskiego oraz dele-
gatem na zjazd krajowy NSZZ „Solidarność”132. 

W Klubie Fabrycznym ZNTK „Opole”, dzięki staraniom miejscowej Komisji 
Zakładowej, odbywała się większość spotkań w ramach Wszechnicy Związko-
wej „Solidarności” Śląska Opolskiego, działającej od grudnia 1980 r. pod patro-
natem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Opolu, a następnie 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”133. Orkiestra dęta 
z ZNTK uświetniła swoimi występami szereg uroczystości związkowo-opozycyj-
nych i patriotycznych, jak np. opolskie obchody Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada 1981 r.134 

W maju 1981 r. wśród związkowców z „Wagonówki” zrodziła się inicjatywa 
ufundowania sztandaru dla zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”. Inicja-
tywy takie były w tamtych czasach dość powszechne, ale załoga ZNTK poszła 
o krok dalej niż inni, postanawiając jednocześnie ufundować nowy pomnik na 
terenie zakładu. Nawiązując do dawnych tradycji zawodowych, skazanych na 
zapomnienie w czasach PRL, postanowiono wystawić pomnik ku czci św. Kata-
rzyny, uważanej za patronkę środowisk kolejarskich135. Z końcem lipca 1981 r. 
władze miejskie Opola oficjalnie zezwoliły na budowę pomnika na terenie 
ZNTK136. 

Długo oczekiwana podwójna uroczystość poświęcenia sztandaru zakładowej 
organizacji NSZZ „Solidarność” oraz odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Ka-
tarzyny odbyła się 10 października 1981 r. Po odsłonięciu pomnika odprawio-
na została msza polowa, koncelebrowana przez bp. Antoniego Adamiuka w nie-

130  Por. Z. Bereszyński, Kolejarze na polskiej drodze do niepodległości. Dokonania „Solidarności” 
kolejarskiej w latach 1980–1989, [w:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918–1989, red. M. Kapias, 
D. Keller, Rybnik 2015, s. 355. 
131  J.  Łysiak, Majowa jutrzenka w opolskim amfiteatrze, „Solidarność. Tygodniówka WPHW 
Opole” 1981, nr 4. Por. Z. Bereszyński, Kolejarze..., s. 355. 
132  Por. Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 
1980–1990, Opole 2014, t. 1, s. 270–271. 
133  APO, KW PZPR Opole, sygn. 1472, Notatka służbowa ze spotkania wojewody opolskiego, 
tow. Mikołajewicza, z członkami „Solidarności”, zorganizowanego przez Wszechnicę NSZZ 
„Solidarność” w dniu 29 maja 1981 r., dokument 30 maja 1981 r., s. 278–285. Por. Z. Bereszyński, 
NSZZ „Solidarność”..., t. 1, s. 312–313. 
134  Por. Z. Bereszyński, Kolejarze..., s. 360. 
135 AIPN Wr, sygn. 065/815, Informacja z ustnej relacji osobowego źródła informacji, [12 maja 
1981], b. p, mf. 
136  Pod sztandarami „Solidarności”, projekt M. Stelmach, red. J. Malinowska, Opole 2005, 
s. 133; Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 210. 
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zwykłej scenerii czarnych ścian hali fabrycznej i wśród maszyn137 w asyście 
ks. prałata Stefana Baldego, ks. prałata Kazimierza Bochenka i ks. Andrzeja 
Kałuży138. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe „Solidarności” z licz-
nych ośrodków w kraju, m.in. ze Stoczni Gdańskiej oraz z poznańskich zakła-
dów im. Hipolita Cegielskiego i wrocławskiego „Pafawagu”139.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. władze komunistycz-
ne zagarnęły sztandar zakładowej „Solidarności” ZNTK „Opole”. 15 marca 
1983 r. został on przeniesiony z archiwum zakładowego do Urzędu Wojewódz-
kiego w Opolu, gdzie – jak stwierdzono w 1989 r. – następnie „zaginął”. Ciężkie 
czasy nastały także dla stojącego na terenie „Wagonówki” pomnika św. Katarzy-
ny. Pomnik ten został zbezczeszczony poprzez zerwanie liter i symboli zakłado-
wej „Solidarności” – fundatorki monumentu. Na cokole pomnika pozostała tylko 
miedziana płaskorzeźba z wizerunkiem św. Katarzyny oraz widniejący poniżej 
niej napis: Święta Katarzyno, patronko nasza, miej nas w opiece140. Noszono się 
również z zamiarem przeniesienia pomnika w inne miejsce, ale – według relacji 
E. Wolnickiego – zrezygnowano z tego z obawy przed buntem załogi141.

W dramatycznym okresie stanu wojennego pomnik ten, postrzegany jako 
materialny symbol dalszego trwania tradycji „Solidarności”, nabrał szczególnie 
istotnego znaczenia dla załogi. Od grudnia 1981 r. obowiązywał wydany niefor-
malnie zakaz składania kwiatów pod nim. Nigdy jednak nie brakowało ludzi 
dość odważnych na to, by zakaz ten ignorować, nawet za cenę narażenia się na 
różnego rodzaju represje. Zwyczajem stało się składanie kwiatów pod pomni-
kiem w kolejne „miesięcznice” wprowadzenia stanu wojennego czy w rocznicę 
podpisania historycznych porozumień sierpniowych, a także przy rozmaitych 
innych okazjach, jak np. imieniny poszczególnych pracowników czy odchodze-
nie pracowników na emeryturę. Przypadki takie były skrzętnie odnotowywane 
przez SB i kierownictwo ZNTK, a niektóre z naruszających zakaz osób doświad-
czyły surowych represji. Tak np. Andrzej Kuśnierz i Grzegorz Florek zostali 
zwolnieni dyscyplinarnie z pracy za złożenie kwiatów pod pomnikiem 31 sierp-
nia 1982 r. – w drugą rocznicę podpisania porozumień społecznych z 1980 r.142

W odpowiedzi na zakaz składania kwiatów pod pomnikiem św. Katarzyny pra-
cownicy ZNTK „Opole” urządzili symboliczny grób w formie kopca zbudowanego 
z kamieni przed pobliskim kościołem pw. św. św. Piotra i Pawła. Grób ten, udeko-
rowany kwiatami, zniczami i flagami „Solidarności”, powstał przed 25 listopada 
1983 r., gdy miejscowi kolejarze – zgodnie z tradycją odnowioną dwa lata wcze-
śniej – po raz kolejny obchodzili swoje święto zawodowe143.
137  K. Stachowski, Św. Katarzyno, bądź wierna kolejarzom, „Prawda” 1981, nr 6, s. 2. Por. 
Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 210–211. 
138  Pod sztandarami „Solidarności”, s. 33. 
139  K. Stachowski, Św. Katarzyno, bądź wierna kolejarzom, s. 2. 
140  Por. Pod sztandarami „Solidarności”, s. 33 i 133. 
141  Tamże, s. 133. 
142  AIPN Wr, sygn. 065/815, Notatka służbowa dot. wydarzeń w dniu 31 sierpnia 1982 r. na 
terenie ZNTK, 7 września 1982, b. p, mf. Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 212–215. 
143 APO, Urząd Wojewódzki w Opolu (zespół  nr 2026), sygn. 1035, Notatka służbowa, 
12 grudnia 1983 r., s. 72. W materiałach Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 
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Część pracowników „Wagonówki” zaangażowała się w stanie wojennym 
w działalność konspiracyjną, polegającą w szczególności na kolportażu ulotek 
oraz pisma „Sygnały Wojenne”, wydawanego przez środowisko, którego formal-
nym liderem był ukrywający się przed SB od grudnia 1981 r. Stanisław Jałowiec-
ki, przewodniczący Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”144.

Gdy 27 kwietnia 1982 r. SB rozpoczęła wielką akcję represyjną w celu roz-
bicia tego środowiska, wśród trzydziestu zatrzymanych osób znaleźli się także 
dwaj działacze „Solidarności” z ZNTK „Opole”: E. Wolnicki i M. Ziomek. Obaj 
zostali następnie internowani. Inny działacz zakładowej „Solidarności”, E. Mo-
liński, został zatrzymany na 48 godzin i był w tym okresie kilkakrotnie przesłu-
chiwany145. 25 maja 1982 r. Wolnicki został tymczasowo aresztowany pod za-
rzutem kontynuowania zakazanej działalności związkowej. W późniejszym 
czasie stanął on przed sądem wojskowym wraz z kilkunastoosobową grupą in-
nych osób z terenu Opola (z różnych środowisk i zakładów pracy), aresztowa-
nych pod analogicznymi zarzutami. 21 stycznia 1983 r. wymierzono mu karę 
sześciu miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono w całości 
okres tymczasowego aresztowania od 25 maja do 26 listopada 1982 r.146 

SB interesowała się Wolnickim i niektórymi innymi działaczami „Solidarno-
ści” z ZNTK „Opole” również po formalnym zawieszeniu, a następnie zniesieniu 
stanu wojennego. Wyrazem tego było m.in. założenie kwestionariuszy ewiden-
cyjnych w stosunku do Wolnickiego, Ziomka i Kajdy147. 

Wiosną 1983 r. Wydział II Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
(KW MO) w Opolu uznał, że sytuacja na terenie ZNTK została już zasadniczo 
opanowana, w związku z czym postanowiono zakończyć prowadzenie założonej 
w 1981 r. sprawy krypt. „Aktywiści”. W uzasadnieniu wstępnego wniosku o za-
kończenie tej sprawy pisano m.in.: od pół roku nie notujemy żadnych faktów 
wrogiej działalności w obiekcie, a także z materiałów nie wynika, aby prowa-
dzona była działalność podziemna. Zakończenie sprawy krypt. „Aktywiści” 
uzasadniano również tym, że osoby podejrzewane [o prowadzenie zakazanej 
działalności] są kontrolowane w ramach innych spraw operacyjnych148. 

Wbrew optymistycznym ocenom SB, działalność konspiracyjna wśród pra-
cowników „Wagonówki” była jednak nadal prowadzona – aż do ostatecznego 
wyjścia „Solidarności” z podziemia w 1989 r. Działalność taką uprawiał (we 
współpracy z autorem tego opracowania) m.in. wspomniany E. Moliński, zaj-

odnotowano, że przed symbolicznym grobem gromadzą się wierni i składają kwiaty.
144  Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 215–216; tenże, Kolejarze..., s. 374–375; tenże, NSZZ 
„Solidarność”..., t. 2, s. 178–179. . 
145  AIPN Wr, sygn. 065/815, Notatka służbowa, 30 kwietnia 1982, b.p, mf. Por. Z. Bereszyński, 
Burzliwe..., s. 216–218; tenże, Kolejarze..., s. 375. 
146  AIPN Wr, sygn. 065/815, Notatka służbowa, 30 kwietnia 1982, b. p, mf. Por. Z. Bereszyński, 
NSZZ „Solidarność”..., t. 1, s. 179–180. 
147 Tamże, Analiza do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aktywiści, 26 kwietnia 
1983 r., b.p, mf. Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 218–219. 
148  Tamże. Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 219. 
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mujący się kolportażem „bibuły” sprowadzanej głównie z Wrocławia i Kędzie-
rzyna-Koźla149.

Część związkowców z ZNTK „Opole”, m.in. Marek Stelmach, zaangażowała 
się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy, funkcjonującego od 1982 r. przy 
kościele pw. św. Piotra i Pawła w Opolu. W 1986 r. przy tymże kościele, przy 
czynnym wsparciu uczestników Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wzniesiono po-
mnik w formie trzech krzyży na dużym, sześciennym cokole, poświęcony pole-
głym i pomordowanym w obronie Ojczyzny i wiary150. Obok pomnika św. Kata-
rzyny na terenie ZNTK był to już drugi na terenie miasta pomnik o charakterze 
opozycyjnym.

Okres rewolucji „Solidarności” zaowocował również znacznym spadkiem li-
czebności zakładowej organizacji PZPR. Wiele osób oddało wówczas legitymacje 
partyjne, a jednocześnie wystąpiły wielkie trudności z naborem nowych kandy-
datów. Zjawiska te, obserwowane już od 1980 r., znacznie nasiliły się po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w grudniu następnego roku. 30 czerwca 1980 r. na-
leżało do partii łącznie 422 pracowników ZNTK „Opole”, w tym 280 robotników. 
Stopień upartyjnienia załogi wynosił 25,04%, a w przypadku samych robotni-
ków – 19,90%. Do 30 czerwca 1983 r. łączna liczba członków partii zmniejszyła 
się do 383, a w tym 200 robotników. Stopień upartyjnienia załogi spadł do 
23,07%, a w przypadku samych robotników aż do 14,20%. W okresie pomiędzy 
30 czerwca 1980 a 30 czerwca 1983 r. skreślono bądź wydalono z partii ogółem 
94 osoby, a przyjęto do niej tylko 6 osób151. W późniejszym czasie liczba człon-
ków i kandydatów partii stopniowo wzrosła i 31 grudnia 1983 r. było ich już 
łącznie 400. Do końca marca 1984 r. stan zmniejszył się jednak do 398152. 

Działalność produkcyjna ZNTK „Opole” w latach osiemdziesiątych była pro-
wadzona w bardzo trudnych warunkach, związanych z panującym w kraju kry-
zysem gospodarczym. Mimo to chwalono się sukcesami w tej dziedzinie, takimi 
jak: Osiągnięcie przyrostu produkcji, wzrost wydajności pracy, zwiększenie [ilo-
ściowego wymiaru] budowy wózków [i] zestawów kołowych, obniżka materia-
łochłonności produkcji, spadek zużycia czynników energetycznych, energii elek-
tr[ycznej], węgla opałowego, koksu. Niestety osiągnięcia te wiązały się ze 
zwiększonym wysiłkiem załogi. Tak np. w 1983 r. przepracowano dodatkowo 
23 wolne soboty153. 

Źródłem poważnych problemów dla przedsiębiorstwa stała się część miesz-
kań zakładowych, których lokatorzy zwolnili się z pracy w ZNTK. W początkach 

149  Por. Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność”..., t. 2, s. 314. 
150  Pod sztandarami „Solidarności”, s. 140; Z. Bereszyński Kolejarze..., s. 382; tenże, NSZZ 
„Solidarność”..., t. 2, s. 510–511. 
151  APO, KM PZPR Opole, sygn. 3/IIa/1, Komitety zakładowe i uczelniane w m[ieście] Opolu 
– zmiany strukturalne i ilościowe wg stanu na 30 czerwca 1980 i 30 czerwca 1983 r., b.d.; tamże, 
Komitety zakładowe i uczelniane w m[ieście] Opolu – przyjęcia, skreślenia i wydalenia z PZPR 
oraz stan członków ZSMP w i okresie od 30 czerwca 1980 do 30 czerwca 1983 r., b.d., b.p. 
152  APO, KW PZPR Opole, sygn. 1296, Sprawozdania o stanie liczebnym partii. I kwartał 
1984 r., b.p. 
153  APO, KM PZPR Opole, sygn. 3/I/7, Protokół z Miejskiej Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej PZPR w Opolu, odbytej 20 grudnia 1983 r., b.p. 
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1983 r. przedsiębiorstwo posiadało ponad 200 mieszkań, z czego 50 zajmowały 
już osoby zatrudnione w innych zakładach. Zgodnie z obowiązującym prawem 
lokalowym nie było możliwości eksmisji obcych lokatorów, ponieważ nie dyspo-
nowano niezbędnymi w takich przypadkach mieszkaniami zastępczymi. Jed-
nocześnie przedsiębiorstwo musiało dopłacać do wszystkich mieszkań z fun-
duszy wypracowanych przez załogę ZNTK. Dodatkowy problem wiązał się 
z tym, że na terenie Opola nie było przedsiębiorstwa, które mogło wykonać 
remont mieszkań154.

Ciekawym źródłem informacji na temat stosunków panujących w ZNTK 
„Opole” w ostatnim dziesięcioleciu PRL są wyniki ankiety przeprowadzonej 
w 1982 r. wśród członków zakładowej organizacji partyjnej PZPR na temat kry-
tyki, samokrytyki i dyskusji prowadzonych w ich środowisku. Ankietowanych 
pytano o takie kwestie jak tematyka dyskusji, motywy uczestnictwa w dysku-
sjach partyjnych, swoboda dyskusji czy skuteczność krytyki. Sześć osób, w tym 
dwóch majstrów, brygadzista i dwóch robotników, stwierdziło, że o wszystkim 
można swobodnie dyskutować. Cztery osoby, dwóch pracowników umysłowych, 
majster i robotnik, uważało, że o większości spraw można swobodnie dyskuto-
wać, lecz o niektórych nie. Zdaniem jednej osoby (pracownika umysłowego) 
można było swobodnie dyskutować tylko o niektórych sprawach. Dwie osoby 
były zdania, że o niczym nie da się swobodnie dyskutować. Jedna osoba (pra-
cownik umysłowy) nie potrafiła wypowiedzieć się na ten temat. Cztery osoby, 
w tym jeden pracownik umysłowy i jeden majster, uważały, że warto występować 
z krytyką, bo w większości wypadków coś się zmieni. Sześć osób, jeden pracow-
nik umysłowy, dwóch majstrów, brygadzista i dwóch robotników, było zdania, że 
czasem warto dyskutować, bo to i tamto się zmieni. Jedna osoba (robotnik) 
uważała dyskusje za bezcelowe, bo i tak nic się nie zmieni. Trzy osoby (w tym 
dwóch pracowników umysłowych) stwierdziły, że dyskusje są całkiem bezcelo-
we, bo nie tylko nic się nie zmieni, ale ma się jeszcze później przykrości155. 

W początkach kwietnia 1989 r. doszło do wznowienia jawnej działalności 
zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”. Według ustaleń SB grupę inicja-
tywną tworzyli E. Moliński, Marian Poniewierski i Maria Rutkowska. 10 kwiet-
nia powstał czternastoosobowy osobowy komitet organizacyjny, któremu prze-
wodniczył Marek Stelmach. W odpowiedzi na te działania SB założyła sprawę 
operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Marycha”, prowadzoną od kwietnia 
do lipca 1989 r. przez Wydział V KW MO w Opolu156.

154  APO, KM PZPR Opole, sygn. 3/II/3a, Protokół wspólnego Plenum Komitetu Miejskiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, odbytego 26 stycznia 1983 r. na 
temat „Ocena stanu i perspektywa rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście Opolu do 
1990 r.”, 26 stycznia 1983 r., b.p. 
155  APO, KZ PZPR ZNTK Opole, sygn. 31, Ocena krytyki, samokrytyki i dyskusji partyjnej 
w opinii członków PZPR, 1982 r., s. 1–60. 
156  AIPN Wr, sygn. 065/1421, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Marycha” [wybór 
materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Marycha”, 
6 kwietnia 1989 r.; tamże, [Meldunek operacyjny], 20 kwietnia 1989 r.; tamże, Wniosek 
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ZNTK „Opole” po 1989 r.

W lutym 1990 r. w opolskiej katedrze pw. Świętego Krzyża odbyła się uroczy-
stość poświęcenia nowego sztandaru związkowego dla zakładowej organizacji 
NSZZ „Solidarność” przy ZNTK „Opole”, stanowiącego wierną replikę sztandaru 
„zaginionego” po 1983 r. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. bp A. Adamiuk 
w asyście ks. prałata Stefana Baldego i ks. kanclerza Alojzego Sitka. 

W styczniu 1991 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła do 
dyrektora ZNTK „Opole” o rehabilitację i przywrócenie do pracy Andrzeja Ku-
śnierza, zwolnionego dyscyplinarnie w 1982 r. za złożenie kwiatów pod pomni-
kiem św. Katarzyny, oraz o stosowne zadośćuczynienie materialne dla niego157. 

Po 1989 r. zadbano także o przywrócenie pierwotnego wyglądu okaleczone-
mu w stanie wojennym pomnikowi św. Katarzyny. Na cokół pomnika powróciły 
napisy i symbole związane z „Solidarnością”. W 2004 r. pomnik został grun-
townie odnowiony staraniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” przy wsparciu zarządu spółki Tabor Szynowy Opole SA oraz po-
nownie poświęcony158. 

W wyniku przekształceń własnościowych, jakie nastąpiły po 1991 r., przed-
siębiorstwo państwowe ZNTK „Opole” zostało przeobrażone w spółkę akcyjną 
o tej samej nazwie. W ramach realizowanego od 1995 r. Programu Powszechnej 
Prywatyzacji spółka ta została objęta systemem Narodowych Funduszy Inwesty-
cyjnych. Dysponentem jej akcji należących wcześniej do Skarbu Państwa został 
Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA (jeden z 15 takich funduszy w kraju). 
12 czerwca 2002 r. zarząd tegoż funduszu zbył posiadane akcje ZNTK „Opo-
le” SA, stanowiące 33% kapitału zakładowego spółki, na rzecz przedsiębiorcy 
Andrzeja Świerczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MET-
-CHEM – Zakłady Metalowo-Chemiczne z siedzibą w Pilznie159. 

W ślad za tym spółka ZNTK Opole SA została przekształcona w spółkę Ta-
bor Szynowy Opole SA. W styczniu 2014 r. nowym właścicielem spółki została 
Grupa Leo Maks. Niestety w tym czasie spółka znajdowała się już w bardzo złej 
sytuacji finansowej. Popadła w długi, a od końca listopada poprzedniego roku 
jej pracownicy nie otrzymywali wynagrodzeń. Zdesperowana załoga, licząca 
wówczas już tylko około 350 osób, organizowała pikiety pod budynkiem dyrek-
cji, paliła opony itp. 27 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Opolu na wniosek Urzę-
du Skarbowego ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. 1 kwietnia postanowienie 
to uprawomocniło się w związku z oddaleniem przez Sąd Okręgowy w Opolu 
zażalenia wniesionego przez zarząd160. 

o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Marycha”, 25 lipca 1989 r., b.p., mf. 
Por. Z. Bereszyński Kolejarze..., s. 387–388. 
157  Pod sztandarami „Solidarności”..., s. 33 i 133. 
158  Tamże, s. 133. Por. Z. Bereszyński, Burzliwe..., s. 219. 
159  Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki ZNTK Opole S.A., 13 czerwca 2002 r., http://biznes.
interia.pl/news/zawarcie-umowy-sprzedazy-akcji-spolki-zntk-opole-sa,271276 10.09.2017 r.
160  Likwidacja spółki Tabor Szynowy – prawomocna, 1 kwietnia 2014 r., http://archiwum.
businessinsider.com.pl/kraj/likwidacja-spolki-tabor-szynowy-prawomocna/vvhp3 6.04.2018 r.
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Oddany do użytku w 1975 r. budynek Klubu Fabrycznego ZNTK „Opole” stał 
się siedzibą I Urzędu Skarbowego w Opolu. W 2015 r. na terenie dawnej „Wago-
nówki”, na zasadzie dzierżawy, podjęła działalność spółka Wagon Opole Sp. 
z o.o., prowadząca działalność na rynku specjalistycznych usług w zakresie bu-
dowy, modernizacji, naprawy wagonów kolejowych (towarowych i pasażerskich), 
elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), spalinowych zespołów trakcyjnych 
(autobusów szynowych), wózków motorowych, maszyn torowych, pługów od-
śnieżnych oraz pozostałego taboru kolejowego i części do taboru kolejowego dla 
przewoźników towarowych i osobowych oraz firm operujących w kraju i za gra-
nicą161. Spółka ta dała zatrudnienie ponad 300 pracownikom. Niestety jej pro-
blemem jest brak dostatecznych funduszy na wykupienie majątku upadłej spół-
ki Tabor Szynowy Opole SA. W tej sytuacji przyszłość jednego z najstarszych 
miejsc pracy na terenie Opola nadal pozostaje pod znakiem zapytania162. 

Podsumowanie

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu należały do przed-
siębiorstw, które w największym stopniu przyczyniły się do ukształtowania 
dawnego i współczesnego oblicza tego miasta. Ich losy stanowią zarazem bar-
dzo ciekawą i pouczającą ilustrację mechanizmów życia społeczno-gospodar-
czego w okresie Polski Ludowej oraz w czasach III RP. Komuniści chcieli wi-
dzieć w tym przedsiębiorstwie wzorcowy „socjalistyczny” zakład pracy i jeden 
z głównych elementów swojego bezpośredniego zaplecza społecznego na tere-
nie Opola. Tymczasem ostatecznie powstał tam jeden z najważniejszych miej-
scowych ośrodków działalności związkowo-opozycyjnej. Niestety osiągnięta po 
latach wolność okazała się bardzo gorzka w smaku dla niejednego z tych, którzy 
niegdyś o nią walczyli. 
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Zbigniew Bereszyński – Opole Rail Rolling Stock Repair Workshops in Opole.
Place of Work, Centre of Trade Union Activities and Political Opposition Stronghold

Rail Rolling Stock Repair Workshops (ZNTK) in Opole was set up after the World War II as 
PKP Polish Railways Mechanical Workshops No 7 using the infrastructure of German railway 
repair shops originally built in 1907 and considerably extended in the inter-war period (1918 – 
1939). In the beginnings of 1950 the repair shops stopped operating within PKP structure and 
hence the new name ZNTK. For many years it was one of the largest and most important compa-
nies operating in Opole. The person credited with setting up the company is Stefan Poeckh, a 
railway engineer from Lviv and its first director after the war. Unfortunately, he did not enjoy the 
favours of the communist party and subsequently was made to resign from his post in 1951 
following the decision of the PZPR Party regional authorities. In the years which followed 
communists tried hard to tighten their grip on the ZNTK workforce, which resulted in the higher 
communist membership among its employees. In the years 1980 – 1981 it was ZNTK Opole that 
became one of the strongholds of the regional Solidarity movement. It manifested itself in the 
erection of St Catherine monument on the premises of the company, around which political rallies 
of the opposition would often take place after the imposition of martial law in December 1981. 
With the arrival of free market economy, the state-owned ZNTK was transformed into a limited 
liability company and later the named changed into Tabor Szynowy (Rolling Stock) Opole SA. The 
company was declared bankrupt in 2014. In 2015 the workforce and assets of the bankrupt 
company were taken over by Wagon Opole.

Słowa kluczowe: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Wagonówka, Opole, „Solidarność”, 
opozycja
Key words: Railway Stock Repair Workshops (ZNTK), Opole, „Solidarity” movement, opposition





Grażyna M. Balińska, Dorota Balińska-Ciężki (Politechnika Wrocławska, 
Wydział Architektury)

Modernizacja kolei 
a degradacja krajobrazu 

kulturowego (na przykładzie 
linii Wrocław – Poznań)

Kolej to niemal od 200 lat nieodłączny element życia człowieka – to ważny 
środek komunikacji i transportu, to czynnik rozwoju gospodarki, to od XIX w. 
poczynając inspiracja i przyczyna powstawania i rozkwitu ośrodków miejskich, 
to wreszcie znaczący element krajobrazu kulturowego1 ze swymi mostami, wia-
duktami, nasypami i piękną architekturą kolejową w różnych stylach. Kolej nie 
tylko współtworzy krajobraz, ale przez swą mobilność przyczynia się do jego 
percepcji, otwierając pasażerom widok na zmieniający się za oknami świat. 
Piękno świata widzianego z okien pociągu opisało wielu XIX-wiecznych pisarzy. 
Wystarczy wspomnieć tu np. Wincentego Pola i jego pełen zachwytu opis po-
dróży odbytej koleją w 1847 r. na trasie Wrocław – Gliwice2.

Po trwającym od kilku dekad dramatycznym regresie kolei polskich sytuacja 
szczęśliwie odwraca się. Kolej wraca do życia, odzyskuje znaczenie i perspekty-
wy. To cieszy. Jednak aby odrobić wieloletnie zaniedbania niezbędna jest moder-
nizacja linii. Proces ten trwa na polskich drogach żelaznych od niespełna 10 lat, 
z wyraźnym nasileniem w kilku ostatnich latach. Modernizowane są torowiska, 
1  Krajobraz kulturowy jest to przestrzeń ukształtowana w wyniku działalności człowieka. 
Składają się nań zarówno wartości przyrodnicze jak i dzieła cywilizacji. Ze względu na te walory 
objęty jest ochroną w przepisach prawa polskiego i europejskiego.
2  Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą, t. 10, seria 2: Dzieła prozą, Lwów 1878.
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trwa przekształcanie przestrzeni wokół dworców, przemiany różnego rodzaju 
dotyczą mniej lub bardziej zaniedbanej ostatnio zabudowy. I tu radość obserwa-
tora czy badacza maleje. Nieuzasadnione inwestycje, degradacja krajobrazu, 
wyburzenia czy zniszczenia zabytkowych struktur muszą budzić niepokój 
i sprzeciw. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pozytywne przemiany, ale i na po-
wszechne nieprawidłowości związane z modernizacją linii kolejowych, na przy-
kładzie trwających od kilku lat działań na trasie E 59 na odcinku Wrocław – 
Poznań3.

Trasa ta łączy dwa znaczące ośrodki miejskie. Jest to linia dwutorowa zelek-
tryfikowana. Prowadzony jest na niej ruch pasażersko-towarowy. Jej długość 
wynosi 162 km. Przebiega ona w kierunku południkowym w interesującym 
i zróżnicowanym, choć topograficznie dość wyrównanym terenie. Na obszarze 
Wrocławia kolej przekracza za pomocą wielkiego efektownego mostu dolinę 
Odry, aby w okolicy Obornik Śląskich pokonać malownicze Wzgórza Trzebnic-
kie, a następnie koło Żmigrodu przekroczyć dolinę Baryczy z szeregiem kana-
łów. Korzeńsko jest ostatnią stacją województwa dolnośląskiego, a tuż za nim, 
na 58 km trasy zaczyna się województwo wielkopolskie. Pierwszą stacją jest tu 
węzeł kolejowy Rawicz. Kolejne stacje i przystanki, podobnie jak w wojewódz-
twie dolnośląskim, stanowią cenne krajobrazowo zespoły o zachowanej dotąd 
ciągłości kulturowej i tradycji. Mijając m.in. Bojanowo, Rydzynę, Leszno, Ko-
ścian, Mosinę i Puszczykowo pociąg przemieszcza się przez Kotlinę Żmigrodz-
ką, Wysoczyznę Leszczyńską, Pojezierze Krzywińskie, Równinę Kościańską, 
Kotlinę Śremską, a na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego przebiega 
przez Poznański Przełom Warty. Na trasie, ze względu na zróżnicowane warun-
ki wodne (liczne cieki) i komunikacyjne (wiele dróg kołowych) – zrealizowano 
niemało mostów, przepustów, wiaduktów. Linia posiadała też do niedawna dużą 
ilość dróżniczówek, toromistrzówek i posterunków przejazdowych. 

Nie tylko krajobraz związany z tą trasą kolejową jest cenny i interesujący. 
Także historia tego połączenia jest ciekawa i nietypowa. Prawdopodobnie od lat 
czterdziestych XIX w. rozważano połączenie Śląska z Prowincją Poznańską 
(Prowinz Posen)4 – terenami zabranymi w ramach rozbiorów Polski. Zważywszy, 
że 7 grudnia 1835 r. był dniem otwarcia pierwszej kolei niemieckiej5 były to 
zamiary bardzo wczesne i bardzo odważne.

3  Inwestycję tę rozpoczęto w 2006 r. i dotyczy modernizacji układu torowego i infrastruktury 
kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Celem działań jest m.in.: modernizacja 
układów torowych i podtorza, układów drogowych, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zasilania 
energetycznego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń telekomunikacyjnych 
i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, budowli i urządzeń związanych z obsługą pasażerów, 
budowli zaplecza technicznego. Informacja: wyciąg z Projektu FS 2004/PL/16/CPT/005.
4  Prowincja Poznańska – pruska prowincja utworzona z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
istniejąca w latach 1848-1918.
5  Była to trasa zaledwie 6-kilometrowa relacji Norymberga – Fürth, zrealizowana przez inżyniera 
Pawła Denisa, por. B. Dobrzycki, Rozwój sieci kolejowej w Niemczech, „Inżynier Kolejowy” 1926, 
nr 8–9, s. 220.



Modernizacja kolei a degradacja krajobrazu kulturowego... 483

Il. 1. Przebieg trasy Wrocław – Poznań według: Polska mapa sieci kolejowej PKP, Załącznik do 
rozkładu jazdy pociągów PKP 2001/2002 r.
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W 1844 r. powstał komitet budowy kolei Poznańsko-Głogowskiej – pozornie 
niezwiązanej z omawianą tu trasą. Był to jednak szlak biegnący z Poznania 
(Posen) do Leszna (Lissa), a tam dopiero skręcająca w stronę Głogowa (Glogau, 
miała to być kontynuacja realizowanej właśnie linii Żary (Sorau) – Żagań (Sa-
gan) – Głogów6. Kusząca okazała się możliwość połączenia przy tej okazji Wro-
cławia (Breslau) z nieodległym przecież Lesznem i uzyskania ważnego połącze-
nia dyskutowanego od jakiegoś czasu przez środowisko kupieckie tego miasta. 
Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego złożonego systemu przeciągało 
się. Mimo, iż władze państwowe i mieszkańcy zainteresowanych obszarów uzna-
li konieczność i znaczenie tej inwestycji, co znalazło wyraz w deklaracji sejmów 
krajowych – trudno było uzgodnić warunki. Komitet wrocławski reprezentujący 
interesy kupców zamierzał budować linię środkami własnymi – bez pomocy bu-
dżetu krajowego – na co władze państwowe nie chciały się zgodzić, zdając sobie 
sprawę ze znaczenia gospodarczego i strategicznego trasy i nie chcąc tracić 
wpływu na jej funkcjonowanie. Wreszcie w 1852 r. ministerstwo rozpoczęło 
negocjacje z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn, 
OSE), a w 1853 r. udzielono mu koncesji na budowę (jednak ze znacznym 
udziałem państwa)7. Kierownikiem budowy miał zostać doświadczony starszy 
budowniczy Hoffmann. Liczono, że trasa stanowiąca połączenie z liniami Szcze-
cin (Stettin) – Poznań, Gdańsk (Danzig) – Królewiec (Kőnigsberg) i Wrocław – 
Mysłowice (Myslowitz) – Wiedeń będzie miała ogromne znaczenie i przyniesie 
nieocenione korzyści zwłaszcza dla Śląska. Brano tu pod uwagę ułatwienie zby-
tu śląskiego węgla, żelaza i wapna, skrócenie drogi kolejowej do portu w Szcze-
cinie oraz odtworzenie starego szlaku handlowego przez Śląsk i Austrię na 
wschód. To tu miał się koncentrować ruch z czterech sąsiadujących prowincji. 
Oprócz korzyści gospodarczych istotne było znaczenie wojskowe połączenia, 
które weszło w ciąg linii rokadowej północ – południe8. 

Budowę rozpoczęto w Lesznie 16 listopada 1853 r., posuwając się w trzech 
kierunkach jednocześnie: do Poznania, do Wrocławia i do Głogowa. Połączenie 
Leszna z Poznaniem i z Wrocławiem, wprawdzie początkowo tylko jednotoro-
we, mimo iż wykupiono teren na dwa tory, oddano już w październiku 1856 r. 
Odcinek boczny z Leszna do Głogowa zrealizowano w grudniu 1857 r.9 Równo-
legły tor drugi głównej trasy dobudowano przed 1896 r. 

Nie obyło się bez pokonywania pewnych trudności – mimo iż wszystkie od-
cinki trasy wytyczone były na dogodnym do budowy drogi żelaznej terenie. Na 
odcinku Leszno – Wrocław najpoważniejszą przeszkodę stanowiło przekrocze-
nie doliny Widawy, a zaraz potem koryta Odry. Ta ostatnia szczególnie wymaga-
ła poważnej inwestycji inżynierskiej. Narzucały to szeroka dolina rzeki i jej że-
glowny charakter. Aby pokonać tę przeszkodę zrealizowano 380-metrową 

6  R. Kroma, J. Sosiński, Poznański węzeł kolejowy wczoraj i dziś, Poznań 2008, s. 16.
7  Tamże.
8  T. Dohnalowa, Rozwój transportu w Wielkopolsce 1815-1914, Warszawa-Poznań 1976, 
s. 173.
9  R. Kroma, J. Sosiński, Poznański węzeł..., s. 16-17 oraz T. Dohnalowa, Rozwój transportu..., 
s. 173.
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przeprawę. Odra stawiała „wymagania” także na kolejnym odcinku: Leszno – 
Głogów. Pod Głogowem wzniesiono dwa mosty kolejowe – o rozpiętości 200 
i 400 m. Tymczasem odcinek Leszno – Poznań natrafił na przeszkodę w samym 
Poznaniu. Problem polegał na wprowadzeniu linii do twierdzy poznańskiej 
przez specjalnie zaprojektowaną bramę kolejową obok bastionu V. Projekt po-
wstał w 1856 r., ale nie można go było zrealizować z powodu protestów do-
wództwa twierdzy (aczkolwiek niedługo potem zrealizowano go do celów woj-
skowych). Linię z Wrocławia skierowano natomiast inną drogą – wykopem 
przez Wzgórze Dębieckie, obok terenów planowanego dworca Poznań Główny 
– wówczas jeszcze nieistniejącego i dalej – na dworzec Kolei Stargardzko-Po-
znańskiej (Stargard-Posener Eisenbahn)10. 

Zrealizowany system linii znalazł się pod zarządem utworzonej w sierpniu 
1857 r. państwowej dyrekcji kolei we Wrocławiu. Linia okazała się bardzo waż-
ną inwestycją, jako połączenie Wielkopolski ze Śląskiem, Kolei Górnośląskiej 
z Morzem Bałtyckim, jako linia rokadowa i połączenie twierdzy w Poznaniu 
z twierdzą w Głogowie.

Rozbudowa i modernizacja linii Wrocław – Poznań była wieloletnim przed-
sięwzięciem. Drugi tor realizowany pod koniec XIX w. spowodował przebudowy 
lub nowe realizacje budowli i budynków na trasie (dworce, nastawnie, poste-
runki przejazdowe). Kolejne przekształcenie linii nastąpiło podczas II wojny 
światowej – nowe inwestycje okazały się niezbędne dla militarnych celów Nie-
miec. Powstały wtedy nowoczesne nastawnie, magazyny, lokomotywownie. Po II 
wojnie światowej konieczne były liczne naprawy i odbudowy zniszczeń. 
W 1970 r. zakończono elektryfikację linii. Rozbudowa znaczących węzłów, jaki-
mi są Rawicz, Leszno i Kościan oraz wzniesienie dużego osiedla bloków miesz-
kalnych PKP w Starych Oborzyskach to najważniejsze inwestycje po wojnie. 
Natomiast zaskakująca okazała się „patriotyczna” tendencja zacierania śladów 
charakteru „pruskiej” architektury – tak określano tę o oryginalnych ceglanych 
licach charakterystycznych dla zabudowy kolejowej XIX w. Ważniejsze budynki 
otynkowano wtórnie aby nadać im „rodzimy”, „polski” charakter11. 

Opis walorów krajobrazowych i bogatej historii linii Wrocław – Poznań, jej 
tradycji, bogactwa zabytków architektury i techniki mają na celu uzasadnienie 
wyboru tej trasy do rozważań na temat przekształceń, jakie niosą modernizacje 
ostatnich lat. Do interesującej zabudowy należą na omawianej linii przede 
wszystkim dworce. Nie dziwi to – ponieważ od początku istnienia dróg żela-
znych dworzec kojarzył się zawsze z wielofunkcyjnym gościnnym dworem, pa-
łacem lub dworkiem, w którym pasażerowie – goście kolei – mogli się zatrzy-
mać, odpocząć, schronić, doznać wszelkiej pomocy, obsługi, opieki.

Na linii Wrocław – Poznań znajdują się wielkie dworce, takie jak wrocławski, 
dworzec w Lesznie i w Poznaniu. Są też obiekty średniej wielkości, takie jak 
piękny neorenesansowy – nieco klasycyzujący dworzec w Obornikach Śląskich, 

10  Tamże.
11  Por. G.M. Balińska, J.A. Baliński, D. Balińska, Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski, 
Wrocław 2011, s. 111.
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Il. 2. Wrocław – Dworzec Główny, pocztówka z 1918 r., ze zbiorów aut.

Il. 3. Wrocław – Dworzec Główny, hall po modernizacji, stan w 2014 r., fot. aut.
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w Rawiczu, a także malutkie jak dworzec w Osoli, Szewcach, Korzeńsku, Iłow-
cu, Puszczykowie czy Puszczykówku. 

Ich losy po modernizacji linii są bardzo różne. Oto neogotycki Dworzec 
Główny we Wrocławiu z lat 1855-1857 o rozległej – dostojnej bryle, po ostat-
niej renowacji przeprowadzonej w latach 2010-2012 odzyskał swą wspania-
łość. Działania konserwatorskie i modernizację przeprowadzono tu z uszano-
waniem formy i substancji zabytkowej, i z uwzględnieniem głównego celu 
dworca kolejowego – obsługi podróżnych, przy równoczesnym wzbogaceniu 
programu obiektu i wykorzystaniu jego walorów do nowych celów. Nie przestał 
on być przyjazny dla podróżnych, którzy pozostali tu podmiotem, nadrzędnym 
celem funkcjonowania dworca. 

Efektowny, również neogotycki dworzec w Lesznie, miał mniej szczęścia. 
W pierwszej fazie był zwartą bryłą z charakterystycznymi detalami w stylu neo-
gotyku angielskiego. Był dworcem półwyspowym obsługującym dwa kierunki 
torów w rozwidleniu do Wrocławia i do Głogowa. Przebudowy węzła w 1888 r. 
i w 1905 r. spowodowały, że dworzec nie wystarczał do obsługi podróżnych. 
W latach 1905-1906 rozbudowano obiekt w tym samym stylu neogotyckim. 
Powstał reprezentacyjny monumentalny dworzec o szerokiej fasadzie z wielkim 
hallem między dwoma wieżami i z ogromnym półkolistym otworem na osi. 
Zwieńczony blankami, jak przystało na styl burgowy, przywodził na myśl obron-
ny, bezpieczny zamek.

Il. 4. Leszno – dworzec, pocztówka z 1915 r., ze zbiorów Leszka Byliny
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Niedotknięty wojennymi zniszczeniami obiekt przebudowano jednak w la-
tach 1969-1971 według projektu K. Serowskiego12. Budził on zawsze kontro-
wersyjne opinie i brzydko oraz szybko się zestarzał.

12  A. Piwoń, B. Borel, Kolej w Lesznie, „Przyjaciel Ludu” 1986, zesz. II, s. 8-11.

Il. 5. Leszno, budynek dworca z 1969 r., stan z 2008 r., fot. J.A. Baliński

Il. 6. Leszno, budynek dworca po modernizacji, stan z 2017 r., fot. J.A. Baliński
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Ostatnia modernizacja zdegradowanej bryły dworca w Lesznie w latach 
2010–2012 nie nawiązała do historycznej bryły, ale zaowocowała nowoczesnym 
eleganckim rozwiązaniem, które korzystnie prezentuje się w krajobrazie stacji. 

Il. 7. Poznań, Dworzec Główny, pocztówka z 1915 r., ze zbiorów aut.

Il. 8. Poznań – Dworzec Główny po modernizacji, stan z 2017 r., fot. aut.
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Piękny neorenesansowy – neoromański budynek Dworca Głównego w Pozna-
niu niestety nie zachował się. Zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowa-
ny w 1948 r. z zachowaniem arkadowego podcienia – uległ całkowitym prze-
kształceniom w latach 1961–197613. Jednak najwięcej szkody uczyniły stacji 
Poznań Główny ostatnie przemiany. Nastąpiła tu niedopuszczalna kondensacja 
form i funkcji. Do budynku dworca – nieefektownego dziś i niereprezentacyjne-
go – dołączono ogromną, przytłaczającą kubaturę obiektu handlowo-usługowe-
go. Połączenie dwóch funkcji – dużego dworca na znaczącej stacji kolejowej 
i wielkopowierzchniowej galerii handlowej jest błędem kompozycyjnym, plani-
stycznym i funkcjonalnym. Generuje on przeciążenie parkingów, tłok i dezo-
rientację. Stanowi poważną degradację krajobrazu miasta i przejaw zniszczenia 
tradycyjnych walorów dworca i placu przeddworcowego. 

Omawiane duże dworce poddane ostatnio modernizacji nie wyczerpują te-
matu. Losy licznych małych i średnich dworców na omawianej trasie są bardzo 
zróżnicowane. Niektóre z nich – jak mały, modernistyczny dworzec z lat trzy-
dziestych XX w. w Osoli – zostały wcześniej zamknięte, a niedawno rozebrane. 

Inne zostały poddane pozornym remontom, tak jak dworzec w Szewcach lub 
w pobliskim Pęgowie. Zarówno w Szewcach jak i w Pęgowie wykonano działa-
nia pozorne, polegające na pomalowaniu elewacji, przy pozostawieniu budyn-
ków w złym stanie technicznym. W Szewcach budynek pomalowano z zewnątrz, 
nie zadbano jednak nawet o prawidłowe odwodnienie, nie wyremontowano też 
toalety. W Pęgowie malutki dworzec jest ruiną pomalowaną od strony torów. 
Podobnie w złym stanie technicznym jest towarzyszący mu budynek mieszkalny.

13  R. Kroma, J. Sosiński, Poznański węzeł..., s. 188.

Il. 9. Galeria handlowa połączona z Dworcem Głównym w Poznaniu, stan z 2017 r., fot. aut.
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Il. 10. Osola – nieistniejący budynek dworca, stan z 2008 r., fot. J.A. Baliński 

Il. 11. Osola – miejsce po dawnym dworcu zajmują ekrany, stan 2017 r., fot. aut.
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Il. 12. Szewce – linia kolejowa po modernizacji, nieczynny budynek dworca (odmalowane ele-
wacje), fot. aut.

Il. 13. Toaleta przy dworcu w Szewcach, stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 14. Toaleta przy dworcu w Szewcach (wnętrze), stan w 2017 r., fot. aut.

Il. 15. Toaleta przy dworcu w Szewcach (wnętrze), stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 16. Pęgów – fasada dworca od strony torów (pozorny remont), fot. aut.

Il. 17. Pęgów – dworzec, szczegóły odwodnienia (po „remoncie”), fot. aut.
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Il. 18. Pęgów – dworzec, fragment fasady, fot. aut.
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Innym przykładem jest dworzec w Korzeńsku (ostatni obiekt dworcowy na 
zmodernizowanym odcinku w granicy województwa dolnośląskiego), który po-
został niechlubnym świadectwem niedawnej epoki upadku kolei – zrujnowany, 
z zamkniętą częścią usługową – brak kasy, informacji, zawiadowcy (pozostała 
brudna, nieogrzewana poczekalnia), ze zniszczoną toaletą, jest haniebną wizy-
tówką początku odcinka linii dolnośląskiej i na pewno nie służy podróżnym.

Więcej szczęścia miał dworzec w Obornikach Śląskich na dolnośląskim od-
cinku trasy oraz dworce w Rawiczu, Puszczykowie i Puszczykówku na wielko-
polskiej części linii. Te poddano remontom, a w niektórych przypadkach czę-
ściowym adaptacjom na nowe cele (Puszczykowo) – można stwierdzić, że 
funkcjonalnie i estetycznie spełniają swoje zadania.

Modernizacja linii to nie tylko rewitalizacja (czy też pozorna rewitalizacja – 
jak wskazują przykłady) dworców kolejowych lub innych ważnych obiektów na 
stacji. To przebudowa torowisk i peronów, to także nowa infrastruktura wpro-
wadzona do przestrzeni przydworcowej i wzdłuż torów. Należą do niej m.in. 
ekrany akustyczne, barierki ochronne, podjazdy dla wózków dziecięcych i osób 
niepełnosprawnych, a także windy osobowe, ułatwiające przemieszczanie się na 
różne poziomy przestrzeni stacji.

Il. 19. Pęgów – zabytkowy budynek mieszkalny przy dworcu, fot. aut.
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Il. 20. Korzeńsko – fragment fasady dworca (po modernizacji linii), stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 21. Korzeńsko – fragment elewacji tylnej dworca (po modernizacji linii), stan w 2017 r., fot. 
aut.
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Il. 22. Oborniki Śląskie, budynek dworca po remoncie, stan w 2017 r. fot. aut.

Il. 23. Puszczykowo, budynek dworca po rewitalizacji, obecnie nie pełni pierwotnej funkcji, stan 
w 2017 r., fot. aut.
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Najbardziej dyskusyjne są ekrany akustyczne, które kilometrami ustawiono 
wzdłuż trasy kolejowej Wrocław – Poznań, zwłaszcza na dolnośląskim jej od-
cinku (w części wielkopolskiej prace te nie były jeszcze ukończone w 2017 r. – 
ale już widać pewne wspólne cechy i różnice w realizacji osłon akustycznych) 
Analiza tych inwestycji pozwala stwierdzić, że ekrany stawiane są bez uwzględ-
nienia bezpieczeństwa ruchu kołowego na przejazdach, a także kompletnie bez 
uszanowania estetyki krajobrazu. Stwierdzono też w trakcie analiz brak liczenia 
się z kosztami oraz liczne błędy logiczne dotyczące wykonania czy lokalizacji 
ekranów na omawianej trasie. Wybrane przykłady niech posłużą do ilustracji 
tego poważnego i kosztownego problemu. 

Ekrany akustyczne to naturalna lub sztuczna przegroda na drodze prze-
mieszczania się fal dźwiękowych między źródłem, jakim jest trasa komunika-
cyjna a obszarem odbioru hałasu14. Zaczęto je stosować na szosach i autostra-
dach na początku lat siedemdziesiątych XX w. najpierw we Francji, Niemczech, 
Holandii i Austrii. Ostatnie lata to rozwój tej metody ochrony akustycznej – 
wprowadzenie nowych materiałów dźwiękochłonnych, kolorów, pokryć malar-
skich, rozmiarów i form15.

14  Szerzej: P. Czaja, Ekrany akustyczne a hałas komunikacyjny, 2. Ekrany akustyczne jako 
główny element zwalczania hałasu komunikacyjnego, www.techbud.com.pl, 20.09.2017 r.
15  Por.: P. Czaja, Ekrany akustyczne a hałas komunikacyjny, 3. Kolorystyka oraz formy 
graficzno-architektoniczne ekranów w Polsce i Europie, www.techbud.com.pl, 20.09.2017 r.

Il. 24. Puszczykówko – dworzec po rewitalizacji, stan w 2017 r. fot. aut.
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Trzeba tu podkreślić, że na drogach żelaznych hałas generowany jest nieco 
inaczej niż na drogach ruchu samochodowego. Na kolei jest on przede wszyst-
kim efektem toczenia kół pociągu po torach – zatem hałas i drgania powstają 
tuż przy ziemi. Fakt ten ma wpływ na dobór wysokości ekranów kolejowych, 
które nie muszą być tak wysokie jak przy ruchu samochodowym. Z reguły po-
winny posiadać wysokość 1,5 do 2,0 m16. Tymczasem na badanej trasie Wro-
cław – Poznań wysokość tych przegród waha się od 4 do 6 m, dzieląc brutalnie 
przestrzeń i dewastując krajobraz zarówno ten oglądany z okien pociągu, jak 
i odbierany z obszarów zewnętrznych.

Nie tylko wysokość ale i długość oraz usytuowanie ekranów budzi poważne 
wątpliwości. Ekrany ciągną się setkami metrów wzdłuż linii lasu, ugoru, w po-
lach, w wykopach czy też w innych obszarach niezabudowanych. Przesłaniają 
i dewastują otwarty krajobraz. Skutki tego oszpecenia są odbierane fatalnie 
przez wszystkich użytkowników.

16  Takie ekrany stosowane są m.in. wzdłuż torów w Berlinie, ale zostały także wynegocjowane 
przez konserwatora zabytków np. w Milanówku pod Warszawą. Por.: K. Śmietana, Szaleństwo 
ekranowe teraz na PKP zasłonią linię do Grodziska..., http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/ 
1,54420,15832656,Szaleństwo_ekranowe_teraz_na_PKP_Zaslonia_linie_do.html?disable 
Redirects=true, 20.09.2017 r. 

Il. 25. Drużyna Poznańska – nadmiar infrastruktury i ekrany o wysokości ok. 5 m, fot. aut.
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Il. 26. Dom dróżnika w Obornikach Śląskich, wysoki ekran w odległości ok. 2 m od domu, stan 
w 2017 r., fot. aut.

Il. 27. Dom dróżnika k. Żmigrodu, wysoki ekran zwiększył poziom hałasu w budynku miesz-
kalnym na skutek odbijania fali dźwiękowej od pobliskiej nowej drogi szybkiego ruchu, stan 
w 2017 r. fot. aut.
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Il. 28. Wrocław, zbędne ekrany w terenie niezabudowanym przy skrzyżowaniu linii kolejowej 
i autostrady, stan w 2017 r., fot. aut.

Il. 29. Pęgów – zbędny ekran w wykopie, stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 30. Zbędne ekrany w okolicy Golędzinowa, stan w 2017 r., fot. aut.

Il. 31. Oborniki Śląskie, ul. Ciecholowicka, brak widoczności na skrzyżowaniu, stan w 2017 r., 
fot. aut.
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Il. 32. Czempiń, ul. Towarowa, przezroczyste ekrany na skrzyżowaniu nie ograniczają widoczno-
ści na przejazd kolejowy, stan z 2017 r., fot. aut.

Il. 33. Puszczykówko, ul. Reymonta, kontynuacja ekranów miała uniemożliwić dostęp do domu, 
stan w 2017 r., fot. aut.
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Istotną sprawą dla ochrony krajobrazu jest dobór kolorów ekranów. W roz-
mowie z przedstawicielem PKP PLK SA z Wrocławia powiedziano, że zunifiko-
wany kolor niebieski ekranów i innych elementów infrastruktury jest przypisa-
ny kolei. Nie jest on korzystny we wszystkich warunkach, a informacja nie jest 
też chyba prawdziwa skoro w Puszczykowie i Puszczykówku na tej samej linii 
kolejowej zastosowano z lepszym skutkiem zielone ekrany, zapewne ze względu 
na walory turystyczne okolicy i dużą ilość zieleni naturalnej przy trasie. 

Materiał, jaki stosuje się do budowy przegród akustycznych też nie jest bez 
znaczenia. Najkorzystniej ze względów krajobrazowych i bezpieczeństwa ruchu 
prezentują się płyty przezroczyste z akrylu lub z hartowanego szkła. Duży koszt 
i niskie pochłanianie hałasu (płyty odbijają fale dźwiękowe) sprawiają, że naj-
chętniej stosuje się nieprzezroczyste płyty z poliwęglanu17. Te jednak tak ogra-
niczają widoczność, że posadowione zbyt blisko jednopoziomowych skrzyżo-
wań torów z drogą samochodową, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu. Takie rozwiązania stwierdzono wielokrotnie na dolnośląskim odcinku 
trasy (gdzie przezroczystych ekranów wcale nie stosowano) m.in. w Szewcach 
i Obornikach Śląskich, ale także na wielu skrzyżowaniach na części wielkopol-
skiej trasy. Lokalizacje ekranów nierzadko bywają obarczone błędami. Z wywia-
du z mieszkańcem Puszczykówka wynikło, że jeden z domów przy ul. Reymonta 

17  M. Wójcik, Jeśli nie ekran, to co?, http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/11270/jeśli_nie_
ekran__to.co.html, 5.03.2018 r. 

Il. 34. Poznań Dębiec, zbędne ogrodzenie uniemożliwia dostęp do wyjścia awaryjnego w ekranie, 
stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 35. Poznań Dębiec, wyjście awaryjne w ekranie (do nikąd), stan w 2017 r., fot. aut.
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został odcięty od komunikacji z ulicą, ponieważ ekran postawiono wzdłuż pło-
tu, zagradzając furtkę w odległości mniejszej niż 50 cm. Dopiero protest miesz-
kańców spowodował korektę tej lokalizacji.

Zastanawia natomiast realizacja na dworcu Poznań Dębiec, gdzie wykonano 
wzdłuż peronu barierkę, tuż za nią równolegle – ekran dźwiękochłonny, 
a w ekranie drzwi ewakuacyjne – niedostępne z powodu barierki dla ludzi, za-
tem nieprzydatne do ewentualnej ewakuacji.

W PKP PLK SA można usłyszeć, że budowa ekranów narzucona jest przez 
decyzję środowiskową. Szczegóły (dokumenty z zakresu oddziaływania linii na 
środowisko) są niedostępne dla osób spoza PKP PLK SA. W rezultacie można 
przypuszczać, że realizacje barier akustycznych prowadzone są na kolei w nad-
miarze – także tam gdzie są niepotrzebne, ale za to – bez analizy bezpieczeństwa 
(ograniczenie widoczności na skrzyżowaniach, dostęp do ewakuacji), a także 
bez analizy estetyki i ochrony krajobrazu. 

Wielokrotnie też zastanawiało podczas badań wykonanie innych zabezpie-
czeń – barierek ochronnych – ciągnących się przez wiele metrów, niekiedy bez 
przyczyny podwójnych, lub zupełnie niepotrzebnych, bo oddzielających teren 
przystanku od rozległych łąk. Takie rozwiązanie – nadmiernie „nasycone” ba-
rierkami ochronnymi prezentuje np. przystanek Wrocław Różanka powstały 
w czasie modernizacji linii na nasypie, w otwartej niezagospodarowanej prze-
strzeni. 

Il. 36. Wrocław Różanka, nadmiar infrastruktury, (ogrodzenia i równoległe do nich barierki – na 
długich odcinkach), stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 37. Wrocław Różanka, nadmiar infrastruktury (ogrodzenia i równoległe do nich barierki – na 
długich odcinkach), stan w 2017 r., fot. aut.

Il. 38. Wrocław Różanka, nadmiar infrastruktury (ogrodzenia i równoległe do nich barierki – na 
długich odcinkach), stan w 2017 r., fot. aut.
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Il. 39. Skokowa – wieża ciśnień z poł. XIX w. – zlikwidowana podczas modernizacji, stan 
z 2008 r., fot. J.A. Baliński

Il. 40. Szewce – wieża ciśnień z poł. XIX w. – zlikwidowana podczas modernizacji, stan z 2008 r., 
fot. J.A. Baliński
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Il. 41. Rawicz – wieża ciśnień z poł. XIX w. – zlikwidowana podczas modernizacji, stan z 2008 r., 
fot. J.A. Baliński

Il. 42. Leszno – nastawnia z 1940 r. zlikwidowana podczas modernizacji linii, stan w 2008 r., 
fot. J.A. Baliński
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Jeszcze jednym problemem związanym z modernizacjami linii – problemem 
bardzo poważnym, jest bezpowrotna utrata dziedzictwa kulturowego, które do-
tąd pozostawało jeszcze zachowane. Podczas modernizacji linii wyburzane są 
zabytkowe obiekty kolejowe – stare wieże ciśnień, nastawnie, lokomotywownie, 
dróżniczówki, a nawet małe dworce – zatem obiekty niepotrzebne na nowocze-
snej linii. Wiele innych pozostaje pozornie zabezpieczonych – przez pomalowa-
nie lub zabicie deskami, jak zabytkowy cenny bastion kolejowy przy moście na 
Odrze we Wrocławiu. Przy ogromnych, nadmiernych, jak można mniemać, 
kosztach realizacji częściowo zbędnej infrastruktury, brakuje środków, a może 
i dobrej woli, aby uchronić cenne dziedzictwo od połowy XIX w. kształtujące 
krajobraz kulturowy związany z koleją. 

Podsumowując wyniki badań sytuacji zaistniałej po modernizacji linii kole-
jowej E 59 relacji Wrocław – Poznań w granicach województw dolnośląskiego 
i wielkopolskiego należy stwierdzić, że oprócz pozytywnych przemian technicz-
nych, takich jak usprawnienie ruchu, poprawa torowisk, nowa infrastruktura 
na stacjach – ułatwiająca bezpieczne poruszanie się pasażerów oraz oprócz spo-
radycznych działań konserwatorsko-architektonicznych (rewaloryzacja poje-
dynczych dworców kolejowych) – występują też liczne zjawiska negatywne. Na-
leży tu podkreślić wciąż jeszcze brak szerszego zainteresowania zachowaną 

Il. 44. Wrocław – blokhauz artyleryjski północny z 1858 r. przy moście kolejowym osobowickim 
– pozorna konserwacja, stan z 2017 r., fot. aut. 
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substancją zabytkową – obiektami architektury i techniki18, a także brak dbało-
ści o krajobraz kulturowy generowany dzięki kolei.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi19, rozdz. I, Art. 6.1 bierze pod ochronę bez względu na stan zachowania za-
bytki nieruchome będące w szczególności: krajobrazami kulturowymi, dziełami 
architektury i budownictwa, obiektami techniki i inne. Z powyższego wynika, ze 
ochrona krajobrazu kulturowego znajduje się na pierwszym miejscu. Potwier-
dził to tytuł obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 r., który brzmiał: 
Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Nie jest dopuszczalne, aby 
PKP PLK SA zasłaniając się Ustawą o ochronie środowiska nie respektowała 
Ustawy o ochronie zabytków. Jeśli krajobraz kulturowy rozumiany jest jako 
zapis działalności pokoleń naszych przodków, nie wolno dopuścić do jego de-
gradacji. Omówiony przykład przekształceń linii E 59 wskazuje, że żywiołowa 
modernizacja polskich dróg żelaznych, jaka trwa obecnie, grozi bezpowrotną 
utratą tych wartości. Pozostaną tylko ekrany... 

I wtedy smutnym wyrzutem sumienia będą dla nas słowa Wincentego Pola, 
który wspominając pierwszą swą podróż kolejową w 1847 r. na trasie Gliwice 
– Wrocław dał wyraz wielkim pozytywnym emocjom. Było to ogromne przeży-
cie duchowe dla pisarza, który podzielił się z czytelnikami wrażeniami z podró-
ży – nie ukrywał zachwytu nad pięknem oglądanego z okien pociągu świata, 
a architekturę kolejowych budowli porównał do monumentalnych osiągnięć 
starożytności i średniowiecza20. Wtedy można było to docenić, teraz staje się 
niemożliwe...
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Grażyna M. Balińska, Dorota Balińska-Ciężki – Modernization of Railways
and its Impact on the Degradation of Cultural Landscape

(on the Example of Wrocław – Poznań Line)

The E 59 line connecting Wrocław and Poznań is an important rail transport line with old 
historical and cultural traditions. The construction of this line, which runs through picturesque 
areas of Silesia and Wielkopolska Region, was begun in 1853. A great deal of historical architec-
ture and railway infrastructure could still be seen until fairly recently alongside this railroad, 
proudly testifying to the 165-year-long history of railways in this area. After of a few decades of 
falling into decline, our railway lines are getting back to life. They do require modernization after 
years of neglect, however. The process of modernization has been going on for nearly ten years on 
numerous Polish railway lines.  Apart from clearly positive developments, such as modernization 
of railway tracks, railway station infrastructure and the surrounding areas, some negative aspects 
can be observed as well – unjustified demolishing of historical objects such as water towers, rail-
way station buildings, signal boxes or traction maintenance depots. Another problem is the appa-
rent overuse of noise barriers which often spoil the landscape and occasionally might even pose 
danger to the traffic. The Wrocław – Poznań rail line is currently undergoing modernization 
works, the stretch running through Wielkopolska has not been finished yet. Despite generally 
positive aspects of modernization activities, also here some mistakes have been made and, sadly, 
some of the historical architecture or infrastructure seems to have been irrecoverably lost.

Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, kolej, dworzec kolejowy, linia kolejowa, modernizacja, de-
gradacja, Wrocław, Poznań
Key words: cultural landscape; railways, railway station, rail line, modernization, degradation, 
Wrocław, Poznań



Daniel Załuski, Sylwia Rzepnicka (Politechnika Gdańska Wydział 
Architektury)

Dworzec Katowice 
w świetle współczesnej 

doktryny ochrony zabytków 
i rozwoju przestrzennego 

śródmieścia Katowic
Wstęp

W artykule opisano dworzec Katowice, otwarty w 1972 r., który stanowił 
jedną z najbardziej spektakularnych i docenianych ikon architektury moderni-
stycznej Górnego Śląska. Został on zaprojektowany przez trzech wybitnych ar-
chitektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierz-
bickiego (autorów m.in. warszawskiej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej). Brutalistyczna architektura przetrwała do 2010 r. i została zastą-
piona przez nie mniej spektakularną Galerię Katowicką, otwartą w 2012 r. 
W artykule omówiono problemy ochrony modernistycznej architektury w świe-
tle ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej na przykładzie 
dyskusji o ochronie dworca Katowice. Opisano również skutki przestrzenne zre-
alizowanego, najnowszego dworca katowickiego w kontekście przyjętych założeń 
konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych. Inwestycja została 
również oceniona w świetle rozwoju śródmieścia współczesnych Katowic.
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Daniel Załuski był w trakcie projektowania i budowy Galerii Katowickiej 
doradcą Zarządu PKP SA w zakresie przebudowy polskich dworców. Osobiście 
uczestniczył w naradach projektowych, weryfikował projekt budowlany, próbo-
wał uratować Dworzec Katowice z 1972 r. lub przynajmniej jego fragmenty. 
Sylwia Rzepnicka jest do dziś pracownikiem PKP SA i projektuje kolejne dwor-
ce kolejowe. Poniższy artykuł zawiera liczne informacje nie potwierdzone 
w żadnych oficjalnych dokumentach, a wydźwięk artykułu jest subiektywny ze 
względu na osobiste zaangażowanie autorów w ochronę istniejących i projekto-
wanie nowych dworców.

Dworzec Katowice (1972-2011)

Dworzec Katowice (arch. Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz 
Wierzbicki / realizacja 1966–1972)1 należał do najbardziej charakterystycz-
nych ikon architektonicznych polskiego modernizmu. Koncepcja budynku zo-
stała wyłoniona w wyniku otwartego konkursu architektonicznego, zorganizo-
wanego w 1959 r.2 Obiekt ten stanowił bardzo silną w wyrazie dominantę 
przestrzenną. Charakteryzował się prostotą i szczerością monumentalnej bryły, 
jednoznacznie kojarzącą się z modernistycznymi obiektami komunikacyjnymi. 
Budynek miał prosty i czytelny funkcjonalnie układ przestrzenny, łatwo dający 
się zaadaptować do komercyjnych zapotrzebowań obecnych czasów. Przekrycie 
głównej hali stanowiło 16 kielichów, ustawionych w dwóch rzędach. Każdy kie-
lich miał rozpiętość 18 x 18 m i był podparty na jednym, centralnym słupie 
o kwadratowym przekroju, rozszerzającym się ku górze, od 120 cm na dole do 
135 cm na górze. Najbardziej spektakularne były jednak same czasze kielichów, 
zbudowane z promieniście rozchodzących się żeber, podtrzymujących obwodo-
we belki wieńczące (70 x 20 cm) i rozpostartych na nich paraboliczno–hiperbo-
licznych powłok o grubości 6 cm3. Jednocześnie każdy kielich posiadał nieza-
leżną podstawę w postaci kwadratowej stopy – płyty fundamentowej. W efekcie 
powstała bardzo nowoczesna konstrukcja, z jednej strony chroniąca budynek 
przed tąpnięciami, wywoływanymi pracami górniczymi, z drugiej tworząca przy-
jazny klimat akustyczny, skutecznie rozpraszając gwar dworcowy. Cienkopowło-
kowe membrany – płyciny kielichów, były możliwe do zrealizowania jedynie przy 
ówczesnych, ręcznych technologiach rzemieślniczego wykonawstwa. Uzyskany 
efekt wnętrzarski może przywoływać nastrój z gotyckich kościołów lub wnętrza 
lasu. Podobne zabiegi estetyczne stosowali później liczni architekci w obiektach 
transportowych, m.in. Norman Foster w terminalu lotniczym w Stansted (otwar-
cie w 1991 r.) i Santiago Calatrava w hali peronowej na dworcu Lisboa Oriente 
(otwarcie 1998 r.). W zamierzeniu projektantów ruch przyjeżdżających pocią-

1  W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki, Dworzec kolejowy w Katowicach, „Architektura” 
1973, nr 10, s. 370–373.
2  T. Filipczak, Z konkursu na projekt dworca kolejowego w Katowicach, „Architektura” 1960, 
nr 4, s. 137–140. 
3  M. Jaśniok, T. Jaśniok, A. Zybura, Określenie stopnia zaawansowania procesów korozyjnych 
zbrojenia kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach, „Przegląd Budowlany” 2010, nr 6, s. 49.
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giem miał być rozprowadzany przez parter na perony autobusowe, a przez pię-
tro i kładkę na ul. 3 Maja i dalej w kierunku centrum Katowic. Stronę południo-
wą miasta obsługiwał dodatkowy pawilon przy ul. Andrzeja, oddany do użytku 
już w 1964 r. Na zakończeniu kładki nad dworcem autobusowym miał być 
zbudowany do 1975 r. pawilon ze schodami ruchomymi, kierującymi pieszych 
w kierunku centrum miasta, domykający kwartał od ul. 3 Maja4. Ten niestety 
nigdy nie został zbudowany. Zrealizowany gmach północny powstał w miejscu 
zburzonych kwartałów XIX-wiecznej zabudowy, z których część rozebrano jedy-
nie w połowie. W efekcie plac dworcowy nie posiadał domkniętych pierzei, przez 
co dworzec wydawał się stanowić piękną w wyrazie modernistyczną rzeźbę, nie 
do końca wpisaną w strukturę miasta.5 

Przygotowania do realizacji Galerii Katowickiej 

Mimo stosunkowo młodego wieku dworca w Katowicach już w 2000 r. za-
częto przygotowywać inwestycję polegającą na jego modernizacji. PKP SA ogło-
siło przetarg na przebudowę dworca wraz z placem Szewczyka oraz placem 
Oddziałów Młodzieży Powstańczej. Przetarg wygrała duża renomowana firma 
holenderska ING Real Estate (m.in. inwestor Złotych Tarasów w Warszawie). 
Zamierzano wyburzyć istniejący wówczas obiekt obsługi pasażerów i zbudować 
nowy, zlokalizowany bezpośrednio nad peronami. W miejscu budynku dworca 
planowano realizację dużej galerii handlowej. Inwestycja nie doszła do skutku 
ze względu na zawirowania prawne przy budowie Złotych Tarasów i wycofanie 
się dewelopera ze wszystkich projektów polskich (Nowa strefa śródmiejska 
w Katowicach, Targ Sienny i Rakowy w Gdańsku i Częstochowa City Centre)6. 
W ocenie ING Real Estate Polska pozostawała w tym czasie niestabilnym i nie-
rzetelnym prawnie rynkiem nieruchomości. Kolejny przetarg ogłoszono w stycz-
niu 2005 r. już po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wygrała go firma Polish 
Transport Holdings, a ich koncepcja polegała również na wyburzeniu istniejące-
go i budowie nowego, mniejszego dworca wraz z dużym centrum handlowo-
-usługowym. Przetarg został jednak unieważniony z powodu braku potwierdze-
nia wiarygodności finansowej zwycięskiej firmy. 

Kolejnym krokiem ze strony właściciela nieruchomości były, trwające do 
grudnia 2008 r., zamknięte rokowania pomiędzy PKP SA i zainteresowanymi 
inwestorami. Przetarg wygrała hiszpańska firma Neinver, której plany obejmo-
wały zachowanie kielichowej hali dworcowej i pozostawienie brutalistycznych 
elementów konstrukcyjnych, mimo iż nie stanowiło to warunku przetargu. 
Umowę podpisano w lipcu 2009 r. Projektem założenia zajmowało się biuro ar-
chitektoniczne SUD Architects. Zaprezentowana Zarządowi PKP SA koncepcja 

4  T. Barucki, Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki. Mała encyklopedia 
architektury, Warszawa 1987, s. 38–39; A. Franta, Mój ulubiony budynek. Dworzec Tygrysów, 
„Architektura – Murator” 1999, nr 7, s. 76.
5  D. Załuski, Dworce kolejowe. Śródmiejskie przestrzenie podróży, Gdańsk 2010, s. 44–45.
6  J. Hańczewski, Czy infrastruktura kolejowa może zmienić oblicze centrów polskich miast?, 
„Rynek Kolejowy” 2002, nr 7, s. 19–22.
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zakładała zachowanie hali i obudowanie jej nowym obiektem. Jednakże pod 
koniec sierpnia 2009 r. firma Neinver ogłosiła na konferencji prasowej zmianę 
założeń projektowych, polegającą na wyburzeniu całego obiektu. Konieczność 
likwidacji żelbetowej konstrukcji uzasadniano złym stanem technicznym, okre-
ślonym na podstawie ekspertyzy, wykonanej przez Katedrę Konstrukcji Budow-
lanych Politechniki Śląskiej. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstruk-
cji i elementów budynku było wymagane przepisami w przypadku rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku (§ 206 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie). Autorzy badań kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach (Mariusz 
Jaśniok, Tomasz Jaśniok oraz Adam Zybura) opublikowali uzyskane wyniki, 
z naciskiem na fakt, że konieczność wyburzenia nie była wnioskiem płynącym 
z ich pracy, jak sugerowała firma Neinver. W obiekcie wykonano pomiary poten-
cjału stacjonarnego i rezystywności betonu, natomiast w laboratorium – bada-
nia właściwości ochronnych betonu oraz szybkości korozji z uwzględnieniem 
zróżnicowanych warunków wilgotnościowych7

We wnioskach ekspertyzy stwierdzono zagrożenie korozji zbrojenia kon-
strukcji w przypadku silnego zawilgocenia i dlatego zalecono ograniczenie za-
makania konstrukcji. Na powierzchni części prętów występowały produkty ko-
rozji, które najprawdopodobniej były wynikiem długotrwałego zamakania 
betonu na skutek bardzo złego stanu pokrycia dachu. Uzyskanie podobnych wy-
ników w innych elementach kielichowych pozwoliło stwierdzić, że istnieje moż-
liwość dalszego użytkowania tej oryginalnej konstrukcji dworca pod warunkiem 
niedopuszczenia do nadmiernego zawilgocenia8. 

[…] zagrożenie korozją zbrojenia nie będzie istotne, pod warunkiem wyelimi-
nowania możliwości dużego zawilgocenia betonu konstrukcji. Stąd w wypadku 
usytuowania elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku można przewidy-
wać praktyczne wyhamowanie korozji zbrojenia. W elementach znajdujących się 
na zewnątrz jest konieczne zastosowanie środków ograniczających niekorzystne 
wpływy związane z zamakaniem konstrukcji9. Właściciel nieruchomości oraz 
inwestor mimo to podtrzymali swoje stanowisko. 

Protesty społeczne w obronie katowickiego Brutala

Już około 2005 r. pojawiały się głosy obrońców kielichowej hali, do których 
docierały informacje o możliwych wyburzeniach. Za zachowaniem obiektu 
wstawiły się międzynarodowe organizacje Europa Nostra i Docomomo, a także 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, w której wykładowcą był 

7  M. Jaśniok, T. Jaśniok, A. Zybura, Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej kon-
strukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach, „Inżynieria i Budownictwo” 2010, nr 5–6, 
s. 249.
8  M. Jaśniok, T. Jaśniok, A. Zybura, Określenie stopnia zaawansowania..., s. 48–52.
9  M. Jaśniok, T. Jaśniok, A. Zybura, Badania korozyjnego zagrożenia..., s. 253.
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prof. Wacław Zalewski – konstruktor dworcowej hali w Katowicach, jak i kato-
wickiego Spodka oraz warszawskiego Supersamu, zburzonego w 2006 r.

Proponowane koncepcje architektoniczne nowego centrum handlowego 
w miejscu dworca wywołały ożywioną dyskusję i wzbudziły protesty wielu śro-
dowisk. W sierpniu 2010 r. powstał aktywny profil obrony obiektu w serwisie 
społecznościowym facebook – „Brutal z Katowic”, prowadzony przez dzienni-
karza Tomasza Malkowskiego. W ciągu dwóch tygodni zebrał ponad trzy tysią-
ce fanów. Zamieszczone tam informacje dotyczyły historii dworca oraz zdjęć 
z różnych okresów funkcjonowania. Profil bazował na personifikacji budynku, 
który w Internecie wypowiadał się w pierwszej osobie, a swoich twórców – ar-
chitektów opisywał jako rodziców. Wszystkie te zabiegi miały na celu przybliże-
nie ludziom budynku, jego idei powstania i funkcjonowania, roli w historii ar-
chitektury polskiej i wizerunku Katowic. Zorganizowano nawet konkurs na 
projekt koszulki dla Brutala, jak określano budynek katowickiego brutalistycz-
nego dworca10. W tym samym roku miały miejsce dwie akcje protestacyjne 
zwolenników zachowania hali dworcowej. Pomysłodawcą protestu pod hasłem 
Powiedzmy NIE była profesor historii sztuki Irma Kozina wraz ze swoimi stu-
dentami. Akcja miała charakter symboliczny i polegała na przyniesieniu wła-
snej formy podobnej do kielicha (np. parasolka), zapaleniu znicza, przybiciu 
znaku oznaczającego zabytek. W powyższy sposób swój sprzeciw wyraziło po-
nad 100 osób. Jednym z uczestników był nieżyjący już, wybitny architekt doby 
modernizmu w Polsce – Henryk Buszko. Jego przemowę w obronie dworca 
przyjęto z dużym entuzjazmem. Nie obyło się bez kontrmanifestacji. Dwie oso-
by zdecydowały się poprzeć plany inwestycyjne PKP i Neinver transparentem: 
Chcemy remontu, zniszczyć kielichy. Śmierdzącym zabytkom mówimy NIE11. 
W internecie pojawiało się wiele głosów świadczących o tym, że dworzec w Ka-
towicach nie przedstawia żadnych znaczących wartości historycznych, 
estetycznych ani architektonicznych. Jest to jednak powszechny problem braku 
akceptacji współczesnej architektury. Nadal stosunkowo niewiele mówi się 
o osiągnięciach socrealistów, modernistów czy postmodernistów w Polsce. Spo-
łeczeństwu wciąż źle kojarzy się architektura z czasów komunizmu (por. dysku-
sje o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Nowej Hucie w Krakowie, Dworcu 
Centralnym w Warszawie lub hali Olivia w Gdańsku). Niedostateczna dbałość 
o utrzymanie surowych materiałów z minionej epoki, brak remontów i przysło-
nięcie budynków licznymi reklamami, podtrzymują ich zły wizerunek, który jest 
kojarzony głównie z brudem, zaniedbaniami i patologią.

Podczas Śląskich Dni Architektury katowicki dworzec był tematem wykła-
dów, warsztatów, wystaw i dyskusji. Aby uratować brutalistyczne formy, SARP 
(Stowarzyszenie Architektów Polskich) złożyło 27 sierpnia 2010 r. wniosek 
o wpisanie dworca do rejestru zabytków, zgodnie ze stanowiskiem Polskiego 
Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS – 

10  http://www.facebook.com/BrutalzKatowic, 20.10.2018 r.
11  I. Sobczyk, Znicze w obronie kielichów, Gazeta Wyborcza Katowice, 31.08.2010 r.; http://
www.bryla.pl/bryla/1,85301,8317206,Znicze_w_obronie_kielichow.html, 20.10.2018 r.
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POLSKA. Problem został poruszony na konferencji prasowej katowickiego od-
działu SARP w lipcu 2010 r., której przyświecało hasło Zmanipulowany dwo-
rzec. Za zachowaniem hali opowiedziała się również Śląska Okręgowa Izba 
Architektów i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Stowarzyszenie non-profit 
z Katowic „Napraw Sobie Miasto” zorganizowało symboliczną akcję sprzedaży 
kielichów podtrzymujących sklepienie hali głównej. Propozycję zakupu wysłano 
do najsłynniejszych architektów świata. Do akcji włączył się również katowicki 
SARP. Powyższe działania nie wpłynęły jednak na inwestycję, która już wcze-
śniej uzyskała pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Dopiero wiosną 2011 r. Generalny Konserwator Zabytków stwierdził, iż zgo-
da Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wyburzenie mo-
dernistycznego dworca została wydana zbyt wcześnie i unieważnił ją, stwier-
dzając, iż doszło do rażącego naruszenia prawa12. Dziś można jedynie 
przypuszczać, iż poszczególne decyzje konserwatorskie nie były podejmowane 
samodzielnie, ale pod naciskiem władz samorządowych i wojewódzkich, ocze-
kujących nowych, spektakularnych inwestycji komercyjnych w spauperyzowa-
nym centrum Katowic13.

Galeria Katowicka (budowa 2011–2012)

Realizację inwestycji rozpoczęto w końcu 2010 r. W październiku zamknięto 
halę główną i wyznaczono zasady tymczasowej obsługi pasażerów. W grudniu 
wyłączono z użytkowania Plac Szewczyka i dworzec autobusowy oraz przystą-
piono do likwidacji estakady dworcowej. Rozbiórkę hali wraz z kielichami roz-
poczęto 20 grudnia 2010 r. i ukończono 11 stycznia 2011 r.

Nowy Dworzec Katowice o powierzchni całkowitej 5800 m² został oficjalnie 
otwarty dla pasażerów 29 października 2012 r. Inwestycja wraz z podziemnym 
dworcem autobusowym i przejazdem drogowym pod dworcem kolejowym 
kosztowała 70 mln euro14. Pozytywnie można ocenić realizację hali dworcowej, 
będącej w rzeczywistości jedynie jednym z lokali usługowych galerii handlowej 
(architekci wnętrz: medusagroup – Przemo Łukasik i Łukasz Zagała)15. Przytła-
cza natomiast dworzec autobusowy z ograniczoną powierzchnią poczekalni, 
zbyt bliską lokalizacją słupów konstrukcyjnych w stosunku do krawędzi pero-
nów autobusowych, złą identyfikacją wyjścia z dworca, sprawiającą wrażenie 
brudu, czarną kolorystyką ścian i sufitów. W wyniku ograniczenia ilości pero-
nów w stosunku do starego dworca, musiano zmniejszyć liczbę autobusów. 
Przez to wiele linii autobusowych nie przebiega obecnie przez dworzec. Zatem 
idea zintegrowanego węzła przesiadkowego została tu zaprzepaszczona16. 

12  F. Springer, Źle urodzone. Reportarze o architekturze PRL-u, Kraków 2011, s. 121.
13  J. Lewicki, Doktryna dla socmodernizmu, „Architektura – Murator” 2017, nr 8, s. 30.
14  http://www.sudarchitectes.pl/projekty-projects/nowy-dworzec-katowice/, 20.10.2018 r.
15  W. Czapnik, Wnętrza Galerii Katowickiej, „Architektura – Murator” 2014, nr 9, s. 84–90.
16  A. Molecki, Nowy i „stary” dworzec kolejowy Katowice Osobowa – analiza porównawcza, 
„Technika Transportu Szynowego” 2014, nr 7–8, s. 48–55.
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Betonowe kielichy zostały odtworzone na wzór tych wyburzonych, są wi-
doczne w hali kasowej oraz w galerii handlowej. Niestety nowe struktury przy-
tłoczyły ich strzeliste formy. Kielichy zostały pocięte poziomymi układami kon-
strukcji stropowych. 

Galeria handlowa została otwarta 18 września 2013 r. Znalazło się w niej 
około 250 sklepów i lokali usługowych, parking podziemny na 1200 miejsc 
oraz multikino. Łączny koszt inwestycji miał wynosić 240 mln euro. Elewacje 
obiektu uzyskały dość banalną formę, przekrytą szklaną ścianą kurtynową 
w strefie wejścia głównego, perforowanymi płytami stalowymi i fasadowymi 
płytami betonowymi. Szczególnie tandetnie wygląda elewacja galerii od strony 
ul. Słowackiego. Nietrafione jest też połączenie elewacji galerii z atrapą dawnej 
hali dworcowej. 

O ile wartości architektoniczne obiektu należy ocenić jako dostateczne, to 
pochwalić należy inwestycję za walory urbanistyczne. Zespół odtwarza dzie-
więtnastowieczną strukturę zabudowy kwartałowej śródmieścia Katowic. Wraz 
z inwestycją przedłużono ulicę Stawową, główny deptak miasta, w kierunku 
placu Szewczyka. Na placu miał powstać biurowiec. Ten nigdy nie powstał ze 
względu na brak chętnych na wynajem. Zmienia się natomiast całe otoczenie 
wokół dworca. W centrum Katowic przebudowywany jest cały system ulic, po-
wstaje sieć nowoczesnych przestrzeni publicznych (m.in. ul. 3 Maja, Rynek, 
al. Korfantego, ul. Skargi). W rejonie dworca pojawiły się ekskluzywne usługi, 
które przyciągnęły nowych klientów. Substandardowe lokale są likwidowane. 
Podnosi się renta gruntu, dzięki czemu właściciele kamienic zyskują na najmie, 
a nadwyżki środków inwestują w remonty dotychczas zaniedbanych obiektów. 
Następuje proces rewitalizacji gentryfikującej. 

Wnioski

O decyzji wyburzenia modernistycznego dworca w Katowicach zadecydowa-
ły względy higieniczne, komercyjne i polityczne. Przez długie lata obiekt ten nie 
był remontowany. W ostatnich latach jego istnienia przyzwalano na dewastację 
przestrzeni publicznych i przysłanianie ścian przypadkowymi reklamami. Nie 
dbano o opuszczone lokale usługowe na dworcu. W skandaliczny sposób do-
puszczono do zawilgocenia budynku. Przyzwolono, by obszar przydworcowy stał 
się nieformalnym rynkiem narkotyków, bezpłatną noclegownią dla bezdomnych 
i narkomanów. W ten sposób władze lokalne, konserwatorzy oraz kolejarze zy-
skali poparcie większości społeczeństwa, by wyjątkowy obiekt architektoniczny 
wyburzyć, a w jego miejscu dać zgodę na realizację nowoczesnej, śródmiejskiej 
galerii handlowej, która zgentryfikuje śródmieście i wniesie do budżetu miasta 
oraz Skarbu Państwa znaczące środki finansowe z zakupu nieruchomości i po-
datków od inwestycji.

Niezależnie od powyższego wątpliwości budzi zakres czasowy waloryzacji 
obiektów, mogących podlegać ochronie jako zabytków rejestrowych, w kontekście 
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wpisu do rejestru zabytków budynków i układów urbanistycznych. Obecnie są 
już uznawane za wartościowe obiekty z przedwojennego modernizmu i socre-
alizmu (m.in. zespół urbanistyczny śródmieścia Gdyni, dworzec Gdynia Głów-
na, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie, Nowa Huta w Kra-
kowie). Niestety nie są dostrzegane wciąż walory powojennej architektury 
modernistycznej (np. Dworzec Centralny w Warszawie, Dworzec Warszawa Sta-
dion, Dworzec Katowice). Próby wpisania do rejestru zabytków tych budynków 
kończą się zazwyczaj niepowodzeniem. 
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Daniel Załuski, Sylwia Rzepnicka – Katowice Railway Station Building
in View of the Contemporary Policy on the Protection of Historical Monuments

and Spatial Development of Katowice City Centre

The decision to pull down the modernist-style building of the railway station in Katowice was 
political, commercial and hygienic. For decades there was no renovation works done to the build-
ing, falling into disrepair and gradual devastation of public areas was tolerated. Lack of interest 
led also to horrendous structural dampness of the building. There were hardly any attempts to 
bring new businesses to the empty establishments located on the premises of the railway station. 
The surrounding area became an informal meeting place for drug dealers and place of shelter for 
the homeless. Consequently, local authorities, railway management and architecture conserva-
tors got the support of the public to pull down this exceptional piece of modernist architecture 
and build in its place a shopping centre. This decision was responsible for the gentrification of 
this area and increased income from property and commercial taxes for the city and the state. 
Currently, architecture from pre-war period built in Modernist style as well as post-war Socialist 
Realism are already regarded as listed buildings and belonging to national cultural heritage (e.g. 
centre of Gdynia, Gdynia Central Railway Station, MDM housing estate in Warsaw, Nowa Huta 
district in Kraków). Unfortunately, examples of post-war Modernist architecture is still not ack-
nowledged (e.g. Central Railway Station in Warsaw, Warsaw Stadium Station, Katowice Railway 
Station). Attempts to give such buildings the status of listed buildings are usually unsuccessful.

Słowa kluczowe: Katowice, remonty, dworzec, modernizm, dyskusje, przekształcenia
Key words: Katowice, renovation works, railway station building, modernism, discussions, trans-
formations

Il. 1. Dworzec Katowice w 2005 r., fot. G. Pęczek
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Il. 2. Zachowany, modernistyczny pawilon południowy na pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, 
fot. D. Załuski

Il. 3. Kładka piesza nad dworcem autobusowym i stali lokatorzy dworca w 2010 r. Zdjęcie wyko-
nane dzień przed zamknięciem dworca, fot. D. Załuski
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Il. 5. Zdewastowana elewacja zachodnia dworca od strony ul. Słowackiego w 2010 r. Zdjęcie 
wykonane dzień przed zamknięciem dworca, fot. D. Załuski

Il. 4. Zdewastowany dworzec autobusowy w 2010 r. Zdjęcie wykonane dzień przed zamknięciem 
dworca, fot. D. Załuski
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Il. 6. Hall przy wejściach na perony w 2010 r. zabałaganiony substandardowym bazarem, fot. 
D. Załuski

Il. 7. Wejście do restauracji dworcowej z górnej hali kasowej w 2010 r., fot. D. Załuski
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Il. 9. Substandardowa, blaszana hala peronowa zrealizowana na otwarcie Galerii Katowickiej 
przez PKP PLK S.A. w 2012 r., fot. D. Załuski

Il. 8. Zachowany, oryginalny neon i aluminiowa stolarka okienna w 2010 r., fot. D. Załuski
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Il. 10. Wnętrze hali dworcowej w Galerii Katowickiej w 2012 r., fot. D. Załuski

Il. 11. Jedyne, czytelne wyjście z dworca autobusowego kierujące pasażerów do wnętrza Galerii 
Katowickiej, fot. D. Załuski
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Il. 13. Galeria Katowicka od strony przebudowanej ul. 3 Maja, fot. D. Załuski

Il. 12. Odtworzone kielichy przy głównym wejściu do dworca od strony przebudowanego pl. Stew-
czyka, fot. D. Załuski
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Il. 14. Substandardowe sasiedztwo dworca od strony pl. Stewczyka – teren pod II etap inwestycji, 
fot. D. Załuski

Il. 15. Odtworzone kielichy w Galerii Katowickiej, fot. D. Załuski



Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Warszawa)

Rozwój i regres 
kolei przemysłowych 

na Górnym Śląsku
Wprowadzenie
 
Duże skupienie zakładów przemysłowych na obszarze Górnego Śląska 

(zwłaszcza województwa katowickiego z lat 1975–1999) spowodowało bardzo 
intensywny rozwój kolei tym terenie. Na przestrzeni ponad 100 lat ich eksplo-
atacji, dzięki różnorodności szerokości torów czy właścicieli, serce Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego (GOP) (w tym i Zagłębia Dąbrowskiego) oraz 
Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) oplotła unikalna gęsta sieć kolei – nie 
tylko linii publicznych, ale także przemysłowych czyli przeznaczonych do ob-
sługi transportowej zakładów produkcyjnych (il. 1). Ponieważ ramy artykułu są 
ograniczone, poniżej omówione zostaną wyłącznie normalnotorowe sieci kolei 
piaskowych i górniczych. Szersze informacje o pozostałych systemach uzyskać 
można w opracowaniach K. Soidy1 oraz K. Soidy z zespołem2. 

Pierwsze szersze opracowania dotyczące rozwoju sieci kolei piaskowych mają 
albo charakter monografii przedsiębiorstwa3, albo też określonego procesu – 

1  K. Soida, Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, t. 1, Katowice 1995.
2  K. Soida, P. Nadolski, K. Tomczak, Koleje wąskotorowe Zakładów Gieschego, Rybnik 2010.
3  Rola Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w polskim górnictwie 
węgla kamiennego w zakresie stosowania podsadzki płynnej, Katowice 1970. T. Kaźmierczyk 
i in., Kopalnia Piasku Szczakowa S.A., Jaworzno 1995; T. Kaźmierczyk i in., Kopalnia Piasku 
Szczakowa S.A., Jaworzno 1997.
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Il 1. Sieć normalnotorowych kolei przemysłowych w GOP i ROW, źródło: A. Ciechański, Roz-
wój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, „Prace Geograficzne IGiPZ 
PAN” 2013, nr 243, s. 37
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np. elektryfikacji4. Znaczny wkład w poznanie przebiegu rozwoju i regresu sieci 
kolei piaskowych wnieśli K. Soida i inni5, R. Rusak6 oraz zespół K. Soida, 
M. Furtek i T. Roszak7. Szczególnie cenna jest ta ostatnia pozycja, oparta m.in. 
na materiałach archiwalnych, stanowiąc niezwykle interesujące uzupełnienie 
dotychczasowej wiedzy. Nie należy też zapominać o licznych wcześniejszych pu-
blikacjach autora niniejszego opracowania8 dotyczących kolei przemysłowych.

Najważniejszym rodzajem kolei obsługujących górnictwo są koleje piaskowe. 
Funkcjonują one od 1905 r., jednak bardziej gwałtowny ich rozwój obserwuje 
się po II wojnie światowej. Jest to efekt upowszechnienia się stosowania pod-
sadzki płynnej w górnictwie głębinowym. Rozbudowie sieci towarzyszyła elek-
tryfikacja, obejmująca praktycznie wszystkie linie główne, a także znaczną część 
bocznic prowadzących do szybów podsadzkowych. Wskutek uwolnienia dostę-
pu do sieci kolejowej PKP PLK wykorzystywanie elektrowozów do prowadzenia 
pociągów po sieci kolei piaskowych stało się nieopłacalnym. W rezultacie tego 
zrezygnowano całkowicie z przewozów trakcją elektryczną na kolejach piasko-
wych. Ograniczenie ruchu pociągów przyniosło również likwidację części dru-
gich torów oraz niektórych dawnych magistral piaskowych w całości. W 2017 r. 
dawniej spójna sieć kolejowa pozostaje w formie szczątkowej.

Z siecią kolei piaskowych połączone były dwie sieci obsługujące górnictwo 
węgla kamiennego w ROW i tzw. Zagłębiu Nadwiślańskim. Pierwszy odcinek 
sieci w ROW funkcjonuje od 1882 r., jednak okres jej największego rozkwitu 
przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. Tworzy ją obecnie dwu-
torowa magistrala i linie łączące rybnickie Boguszowice z Pawłowicami Śl. 
i Wodzisławiem Śl. Sieć ta bez większych zmian (poza połączeniem Wodzisła-
wia Śl. z Jastrzębiem-Zdrój) funkcjonuje nadal. Podobna sieć w rejonie Oświę-
cimia i Lędzin działa od lat pięćdziesiątych XX w. Największy jej rozwój przy-
padł na koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Poza likwidacją dwóch 
krótkich odcinków nie odnotowuje się tu zmian. Niestety od początku XXI w. 
obserwujemy tu proces odchodzenia od trakcji elektrycznej, będący następ-
stwem deelektryfikacji sieci kolei piaskowych.

4  Historia elektryki polskiej, t. V: Trakcja elektryczna, Warszawa 1971.
5  K. Soida i in., Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Katowice 1997.
6  R. Rusak, Nowi operatorzy na torach PKP – kopalnie piasku podsadzkowego, „Technika 
Transportu Szynowego” 1998, nr 9, s. 24–28; tenże, Koleje kopalni „Paryż”, „Świat Kolei” 1998, 
nr 5, s. 32–34; tenże, Koleje Gwarectwa „Hrabia Renard”, „Świat Kolei” 1998, nr 6, s. 20–22; 
tenże, 30 lat trakcji elektrycznej Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska”, „Świat Kolei 1999, 
nr 3, s. 20–22; tenże, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku, „Technika Transportu Szynowego” 
2001, 8, s. 15–21; tenże, Koleje piaskowe po dwóch latach działalności, „Technika Transportu 
Szynowego” 2003, 10, s. 35–39.
7  K. Soida, M. Furtek, T. Roszak, Koleje piaskowe, t. 1, Rybnik 2007.
8  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe, „Prace 
Komisji Geografii Komunikacji PTG”, t. 9, s. 211–250; tenże, Koleje piaskowe, „Przegląd 
Komunikacyjny” 2003, nr 11, s. 19–22; tenże, Regres kolei przemysłowych w Polsce i jego przejawy, 
„Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2004, t. 10, s. 259–280; tenże, Rozwój i regres sieci 
kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN” 2013, 
nr 243; tenże, Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim 
górnictwie, „Technika Transportu Szynowego” 2018, nr 1–2, s. 29–36. 
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Rozwój i regres sieć kolei piaskowych

Choć pojęcie kolei piaskowych ma dość szerokie znacznie, to w niniejszym 
opracowaniu skupiamy się na tych normalnotorowych będących własnością 
Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (PMP PW) 
w Katowicach. Najlepiej przedmiot zainteresowania i jego specyfikę oddają 
K. Soida i in.:

Termin kolej piaskowa to umowne określenie transportu szynowego, którego 
podstawowym przeznaczeniem jest przewóz piasku z miejsc jego pozyskiwania 
do odbiorców. Nazwę tę (Sandbahn) stosowano od chwili pojawienia się 
w 1905 r. tego wyspecjalizowanego, normalnotorowego systemu transportowego, 
choć kolejami piaskowymi były też licznie występujące koleje wąskotorowe 
przewożące materiał podsadzkowy. Określenie to, w odniesieniu do kolei nor-
malnotorowych, utrwaliła „Ustawa o kolejach”9, która wprowadziła podział 
transportu szynowego na koleje użytku publicznego i użytku niepublicznego 
(w tym bocznice) oraz piaskowe. Te ostatnie nie były bowiem ani kolejami użyt-
ku publicznego, gdyż nie świadczyły usług ogółowi klientów, ani też nie były też 
w pełnym tego słowa znaczeniu transportem niepublicznym, dlatego że wykony-
wały przewozy na potrzeby wielu przedsiębiorstw (kopalń, elektrowni, a nawet 
hut i innych firm)10.

Piasek transportowany kolejami piaskowymi przeznaczony jest do podsa-
dzania hydraulicznego wyrobisk górniczych. Podsadzanie hydrauliczne11 ozna-
cza wypełnianie przestrzeni poeksploatacyjnych materiałem trudnościśliwym – 
głównie piaskiem, piaskiem wymieszanym ze skałą płonną lub też piaskiem 
z dodatkiem odpadów przemysłowych. Są one dostarczane do wyrobiska 
w strumieniu wody, która następnie jest odpompowywana.

W związku ze znaczącym przeciążeniem sieci kolei należącej do PKP, stosun-
kowo wcześnie rozpatrywano jego dystrybucję za pomocą odrębnej sieci kolei. 
W 1946 r. w ramach Wydziału Podsadzkowego Centralnego Zarządu Przemysłu 
Węglowego rozpoczęto prace projektowe nad siecią przyszłych magistrali pia-
skowych. W 1947 r. powstało wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Budowa Ko-
lei Piaskowych w Świętochłowicach, które przystąpiło do budowy pierwszej 
magistrali. W 1949 r. wykonawstwo budowy kolei piaskowych i piaskowni zo-
stało połączone. W 1950 r. powołano do życia, jako samodzielną jednostkę go-
spodarczą, PMP PW. Na początku 1952 r. przekazano mu funkcję inwestora 
zajmującego się budową bocznic szybów podsadzkowych. Nowy podmiot z cza-
sem zaczął przejmować dotychczas istniejące piaskownie wraz z obsługującymi 
je liniami kolejowymi12.

W prawie niezmienionym kształcie przedsiębiorstwo przetrwało do 1990 r. 
– wówczas podzielono je na cztery nowe, powstałe na bazie dotychczasowych 

9  DzU RP 1960, nr 54, poz. 312.
10  K. Soida, Koleje piaskowe..., s. 7.
11  T. Kaźmierczyk i in., Kopalnia Piasku Szczakowa S.A., s. 13.
12  K. Soida, Koleje piaskowe..., passim. 
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kopalń piasku: „Kuźnica Warężyńska”, „Szczakowa”, „Kotlarnia” i „Maczki 
Bór”. Spójny dotychczas system linii kolejowych (il. 1) podzielono w związku 
z tym pomiędzy czterech nowych właścicieli. W ramach dalszych przekształceń 
własnościowych nowo powstałe przedsiębiorstwa w połowie lat dziewięćdzie-
siątych XX w. skomercjalizowano, a następnie wszystkie stopniowo sprywatyzo-
wano13.

Pierwsze piaskownie działające na skalę przemysłową powstały w latach 
1905–1909 wraz z normalnotorowymi liniami kolejowymi do transportu pia-
sku. Zbudowana wtedy przez firmę Prüsag kopalnia piasku nieopodal Przez-
chlebia dostarczała piasek do zabrzańskich kopalń Makoszowy i Zabrze. Drugą 
odkrywkę zlokalizowano w pobliskich Pyskowicach – jej właścicielami były fir-
ma Borsig oraz koncern Ballestrem, które dostarczały piasek do takich kopalń 
jak „Rokitnica”, „Mikulczyce”, czy „Walenty–Wawel”. Linię tę wybudowano 
w latach 1911–1913. W 1936 r. wraz z utworzeniem nowych odkrywek została 
ona wydłużona w rejon Dzierżna. Około 1924 r. została uruchomiona zelektry-
fikowana kolej piaskowa kopalni węgla kamiennego „Paryż” w Dąbrowie Gór-
niczej, łącząca Koszele z piaskownią w Gołonogu. Cztery lata później ruszyła 
kolej piaskowa Gwarectwa „Hrabia Renard” (późniejsza Magistrala Sosnowiec-
ka, zelektryfikowana w latach 1953–1964), łącząca piaskownię w Jęzorze 
z późniejszą KWK „Sosnowiec”. W okresie okupacji hitlerowskiej prowadzone 
były prace budowlane na linii piaskowej łączącej Rogoźnik z Czeladzią (a do-
kładnie z szybem „Julian”). Ostatecznie prace przy tej linii zakończono już 
w 1949 r. Także w trakcie II wojny światowej krótką łącznicą z magistralą so-
snowiecką połączono kopalnie w rejonie Niwki (zelektryfikowana w 1966 r.)14.

Gwałtowny rozwój kolei piaskowych, a także górnictwa piasku, nastąpił na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Zbiegło się to niemal z uru-
chomieniem odkrywek w okolicy Jaworzna oraz utworzeniem 1 stycznia 1951 r. 

13  A. Ciechański, Rozwój i regres…, s. 36.
14  S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej na Śląsku, passim; K. Soida, Koleje piaskowe..., passim.

Il. 2. Rozwój i regres sieci kolei piaskowych, źródło: A. Ciechański, Rozwój i regres sieci kolei..., 
s. 117
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PMP PW. Przedsiębiorstwo to przejęło także większość już powstałych piaskow-
ni wraz z obsługującymi je kolejami. Etapami, w latach 1947–1972, powstawa-
ła Magistrala Wschodnia (zelektryfikowana w latach 1953–1972) z Jęzora do 
KP „Szczakowa”. W latach 1952–1958 powstała dwutorowa Magistrala Połu-
dniowa Jęzor – Zabrze Makoszowy. Zelektryfikowano ją w latach 1960–1966. 
W latach 1961–1962 powstał odcinek łączący KP „Dziećkowice” z Magistralą 
Południową. Uruchomienie KP „Kuźnica Warężyńska” w Dąbrowie Górniczej 
spowodowało budowę w latach 1966–1971 dwutorowej, zelektryfikowanej 
w latach 1968–1971, Magistrali Błędowskiej, łączącej nowo otwartą kopalnię 
z siecią kolei piaskowych. Uruchomienie kolejnej kopalni w Kotlarni było przy-
czyną budowy dwutorowej Magistrali Zachodniej łączącej KP „Kotlarnia” z Ta-
ciszowem, oddanej do użytku w latach 1958–1967 i zelektryfikowanej w 1970 r. 
W okresie 1963–1966 oddano do użytku linię łączącą Goszczyce z Knurowem. 
W latach 1966–1973 powstała Magistrala Rybnicka prowadząca z KP „Kotlar-
nia” do położonej w granicach administracyjnych Rybnika stacji Boguszowice. 
W 1983 r. linię tę zelektryfikowano, jednak z pominięciem odcinka Elektrow-
nia „Rybnik” – Boguszowice. Etap rozbudowy sieci kolei piaskowych zakończy-
ła budowa w 1982 r. zelektryfikowanego odcinka Szczakowa Północna – Cieśle, 
łączącego koleje piaskowe z szerokotorową Linią Hutniczo-Siarkową PKP15. 

Równolegle z rozwojem, od początku lat pięćdziesiątych XX w. obserwowano 
regres fragmentów sieci, związany z likwidacją piaskowni. Przybrał on na sile po 
1989 r. – znikały nie tylko połączenia ze zbiornikami podsadzkowymi, ale także 
prowadzące do likwidowanych wyrobisk i zwałowisk kamienia dołowego. Bar-
dzo szybko niekorzystne zmiany odczuła KP „Kuźnica Warężyńska”. Kopalni tej 
przydzielono Magistralę Błędowską wraz z odgałęzieniami do Rogoźnika, So-
snowca Pogoni i Elektrowni „Łagisza”. W końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. 
rozebrano linię Rozkówka – Sosnowiec Pogoń. Nieco dłużej przetrwała linia pro-
wadząca z Rozkówki w kierunku Rogoźnicy. Choć na początku XXI w. zlikwido-
wano na niej sieć trakcyjną, to rozebrano ją dopiero w 2004 r. W 2003 r. na 
sieci KP „Kuźnica Warężyńska” nastąpił demontaż pozostałej sieci trakcyjnej. 
Warto zauważyć, że wraz z likwidacją ostatnich szybów podsadzkowych przy 
sieci własnej, pociągi z piaskiem podsadzkowym kierowano przez sieci innych 
przedsiębiorstw. Jednocześnie wraz z likwidacją linii bocznych i pozostawieniem 
tylko Magistrali Wschodniej i połączenia z siecią PKP PLK przez Dąbrowę Gór-
niczą Piekło, sieć kolei dawnej kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” została 
przekształcona w bocznicę16, a w 2012 r. niemal w całości ją rozebrano. Obecnie 
istnieje jedynie łącznica z Dąbrowy Górniczej Piekło do stacji Kuźnica Warężyń-
ska, na której funkcjonują kolejowe warsztaty naprawcze firmy „Protor”, będące 
podstawowym uzasadnieniem dla istnienia ostatniego skrawka tej sieci.

15  S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej..., passim.
16  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo- 
-ustrojowej, Warszawa 2002, maszynopis pracy magisterskiej, passim; K. Soida, Koleje piaskowe..., 
passim; S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej..., passim.
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Sieć kolejową KP „Szczakowa” także dotknął regres, choć początkowo zde-
cydowanie mniejszy. W ramach podziału sieci PMP PW kopalnia otrzymała 
Magistralę Wschodnią wraz z linią do Trętowca oraz Magistralę Północną 
z przyległymi odcinkami, w tym kilkoma bocznicami w rejonie kopalń Zagłębia 
Jaworznickiego17. W rezultacie zamknięcia KWK „Katowice” w 1999 r. zlikwi-
dowano odcinek łączący ją ze stacją Rozdzień, wraz z demontażem sieci trak-
cyjnej także na odcinku Borki – Rozdzień. W 2004 r. praktycznie zakończono 
demontaż sieci trakcyjnej nad całą Magistralą Północną. Do 2005 r. sieć trak-
cyjna przetrwała tylko na odcinkach prowadzących do Ciężkowic i elektrowni 
„Jaworzno III” (przez dawną KWK „Jan Kanty”)18. Nieco dłużej zelektryfikowa-
na pozostawała Magistrala Wschodnia wraz z połączeniem Jęzor Centralny JCA 
– Sosnowiec Jęzor (PKP). Najdłużej z linii głównych zelektryfikowana była (do 
2012/2013 r.) Magistrala Wschodnia, a ze stacji – stacja Jęzor Centralny JCA 
wraz z łącznicą do stacji PKP PLK Sosnowiec Jęzor (do 2016 r.). Jednocześnie 
uległa niemal całkowitej fizycznej likwidacji dawna Magistrala Północna, jak 
również linia prowadząca w kierunku Trzebini, a na Magistrali Wschodniej 
zdemontowano w większości drugi tor. Warto zaznaczyć, że od 2009 r. dawna 
sieć kolejowa KP „Szczakowa” jest zarządzana wraz z dawną siecią Przedsię-
biorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem (PTKiGK) w Rybni-
ku przez spółkę Infra Silesia, powstałą na bazie jednej ze spółek zależnych tego 
ostatniego podmiotu19.

Na sieci kolei KP „Kotlarnia”, której przekazano Magistrale Zachodnią 
i ROW, zaszło zjawisko wcześniej nieobserwowane na terenach innych kopalń 
piasku. W latach 1997–2001 całkowicie zdemontowano sieć trakcyjną na li-
niach należących do kopalni. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. 
zlikwidowano połączenie z siecią PKP w rejonie Klary i Tunelu, w 2002 r. – je-
den z najstarszych odcinków kolei piaskowych łączący Michała z Czechowica-
mi przez Czekanów20. Wkrótce też zakończono eksploatację styku z siecią KP 
„Maczki Bór” na stacji Klara, a w kolejnych latach stopniowo likwidowano od-
cinek Klara – Biskupice. Dopiero druga połowa drugiej dekady XXI w. przynio-
sła tu większe zmiany – w ostatnim czasie zaprzestano eksploatacji i zlikwido-
wano w rejonie Zabrza bocznice do KWK „Makoszowy” i Bytomia „Haldexu” 
Szombierki oraz odcinek Michał – Biskupice. 

Zakładowi Kolejowemu KP „Maczki Bór” przekazano po rozpadzie PMP PW 
Magistralę Południową (od stacji JCC do Klary), Magistralę Hołdunowską wraz 
z dawną koleją kopalni piasku „Brzezinka” i bocznicami oraz linie w Zagłębiu, 
a także linię do terminalu przeładunkowego w Cieślach. W przypadku sieci 
kolei tej kopalni obserwowano sytuację analogiczną jak w przypadku kopalni 
„Kuźnica Warężyńska” – likwidacja kopalń Zagłębia Sosnowieckiego przyczy-

17  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., passim. R. Rusak, Koleje piaskowe 
po..., passim.
18  K. Soida, Koleje piaskowe..., passim.
19  A. Ciechański, Koleje normalnotorowe..., s. 31.
20  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., passim; K. Soida, Koleje piaskowe..., 
passim.
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niła się do likwidacji Magistrali Sosnowieckiej i Linii Klimontowskiej. Najpierw 
zdemontowano sieć trakcyjną na kilku liniach, głównie w Zagłębiu Sosnowiec-
kim i na końcowym odcinku Magistrali Wschodniej. W 2003 r. niespodziewa-
nie władze spółki podjęły decyzję o wstrzymaniu przewozów trakcją elektryczną 
i do 2005 r. zlikwidowano sieć trakcyjną na całej sieci. W 2005 r. zerwano po-
łączenie z siecią kolejową KP „Kotlarnia” w rejonie stacji Klara21. Regres tzw. 
Magistrali Południowej postępował w kolejnych latach, by na dłuższy czas za-
trzymać się na zlokalizowanym w Katowicach posterunku Wujek obsługującym 
KWK „Wujek”. Jednak na przełomie 2016 i 2017 r. wstrzymano ruch do tego 
posterunku, przeznaczając odcinek prowadzący do niego od stacji Poniatowski 
do likwidacji.

Sieć kolei piaskowych i przewozy kolejowe

Cechą charakterystyczną kolei piaskowych było bardzo duże obciążenie ru-
chem kolejowym. Warto zwrócić uwagę, że w szczytowym okresie przewozów (il. 
3) przypadającym na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. na sieci liczącej 
blisko 350 km przemieszczano około 80 mln t rocznie (dla porównania – PKP 
przewoziło na około 26 tys. km ponad 400 mln t). Istotne jednak jest, że prze-
ciętna masa pociągu towarowego kolei piaskowych była dwukrotnie niższa niż 
jego odpowiednika kursującego po sieci PKP. Od początku przewozy te miały 
tendencję wzrostową, by we wspomnianym powyżej ostatnich dwóch dekadach 
PRL względnie się ustabilizować. Niestety nie dysponujemy pełnym szeregiem 
czasowym, możemy jednak podejrzewać, że gwałtowne załamanie przewozów 
nastąpiło około 1990 r. – w ciągu 10 lat ich wielkość zmniejszyła się o około 50%.

O ile przez pierwsze blisko 25 lat funkcjonowania PMP PW wożono niemal 
wyłącznie piasek podsadzkowy, to od połowy lat siedemdziesiątych XX w. coraz 
większą rolę rozpoczęły odgrywać inne kopaliny. W tym momencie do przewo-
żonych już odpadów górniczych (głównie skały płonnej) dołączył węgiel ka-
mienny. To ostatnie zjawisko było m.in. odpowiedzią na coraz większe proble-
my z płynnością przewozów tej kopaliny po sieci PKP. Obserwując obydwa 
wykresy (il. 3 i 4) nie można się oprzeć wrażeniu, że dywersyfikacja struktury 
przewożonych ładunków niewątpliwe wpłynęła korzystnie na procesy związane 
z regresem i rozwojem sieci. Można się spodziewać, że gdyby nie rosnące prze-
wozy węgla, to gwałtowny regres sieci kolei piaskowych miałby miejsce znacz-
nie wcześniej, niż ostatecznie to nastąpiło i likwidacja wielu linii odbyłaby się 
jeszcze w dobie PRL. Choć w sumie ograniczona dostępność materiałów staty-
stycznych utrudnia zbadanie zależności pomiędzy długością sieci a przewozami, 
to dysponujemy jednak danymi z dłuższych szeregów czasowych obejmujących 
lata 1951–1994.

21  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., passim. K. Soida, Koleje piaskowe…, 
passim.
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Il. 3. Przewozy na kolejach piaskowych w latach 1951–1994, źródło: opracowanie własne na 
podstawie XXXV-lecie Gwarectwa Kopalń Piasku i Kolejowego Transportu Górniczego 1951–
1986, Katowice 1986 i K. Pająk, Koleje piaskowe – podstawowy składnik górniczego transportu 
kolejowego, „Przegląd Techniczny” 1995, nr 22, s. 18–19

Il. 4. Struktura przewozów na kolejach piaskowych w latach 1951–1994, źródło: opracowanie 
własne na podstawie XXXV-lecie Gwarectwa Kopalń Piasku i Kolejowego Transportu Górniczego 
1951–1986, Katowice 1986 i K. Pająk, Koleje piaskowe – podstawowy składnik górniczego trans-
portu kolejowego, „Przegląd Techniczny” 1995, nr 22, s. 18–19
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Sieci kolei górnictwa węgla kamiennego

Także w tej części niniejszego opracowania skupimy się na kolejach normal-
notorowych, przede wszystkim na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego 
(ROW) i Zagłębia Nadwiślańskiego.

Omawiając pierwszą z tych sieci kolejowych warto odnieść się do jej struk-
tury własnościowej, która była dość zróżnicowana. Część stacji i bocznic stano-
wiła własność kopalń i była dzierżawiona przez Przedsiębiorstwo Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego (PTKiGK) w Ryb-
niku, część infrastruktury zaś została przekazana temu przedsiębiorstwu na 
własność. Część infrastruktury powstała także w ramach inwestycji ówczesnego 
PTKiGK. Ten stan utrzymywał się do schyłku XX stulecia. W 1998 r. Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa powołała własny podmiot do zarządzania infrastrukturą 
kolejową – Jastrzębską Spółkę Kolejową, do którego wniosła aportem w kilku 
transzach linie kolejowe należące dotąd do podległych jej kopalń węgla22.

Prześledzenie rozwoju sieci kolei górniczych w ROW nie jest łatwe ze wzglę-
du na utrudniony dostęp do informacji. Pierwsza linia tworząca obecną sieć 
powstała prawdopodobnie w 1882 r. i połączyła kopalnię „Emma” (później 
„Marcel”, il. 1) z linią kolejową wiodącą z Wodzisławia w rejon obecnej stacji 
Rybnik Towarowy23. W latach 1907–1909 powstało połączenie stacji Niedob-
czyce (obecnie Rybnik Towarowy) z kopalnią „Chwałowice”, w 1914 r. ostatecz-
nie wydłużone do kopalni w Boguszowicach (obecnie „Jankowice”)24. Dalszy 
rozwój sieci kolei nastąpił dopiero po II wojnie światowej (il. 5). W 1955 r. uru-
chomiono odcinek z Wodzisławia Śląskiego do KWK „1 Maja”. Około 1963 r. 
wydłużono go do kopalni „Moszczenica” i dalej poprzez KWK „Borynia” do 
rybnickich Boguszowic. W 1972 r. uruchomiono linię z Szerokiej do stacji Paw-
łowice Górnicza, do której już w 1970 r. doprowadzono zelektryfikowaną linię 
z pobliskich Pawłowic Śląskich. Rozbudowę sieci zakończono w 1975 r., otwie-
rając linię z posterunku Bzie Las do kopalni „Pniówek”. Sieć kolei na terenie 
ROW pozostaje w większości niezelektryfikowana – sieć trakcyjną zawieszono 

22  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., s. 41. 
23  D. Keller, Początki kolei żelaznej w rejonie Gorzyc, [w:] Zrozumieć Śląsk, red. D. Keller, 
B. Kloch, Rybnik 2012, s. 75-76. Przystanek w Niedobczycach powstał dopiero (!) między 1886 
a 1894 r.
24  D. Keller, Bocznica kolejowa normalnotorowa kopalni „Chwałowice” i „Jankowice” – zarys 
dziejów do połowy XX w., [w:] Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń 
w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, 
Rybnik 2016, s. 182–183.

Il 5. Rozwój i regres sieci kolei górniczych w GOP i ROW, źródło: A. Ciechański, Rozwój i regres 
sieci kolei..., s. 118
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w latach siedemdziesiątych XX w. tylko na odcinkach dojazdowych do KWK 
„Marcel”. Do 2001 r. sieć linii górniczych w ROW (il. 5) praktycznie nie zmie-
niała się – wtedy dopiero zamknięto dla ruchu odcinek łączący Wodzisław Ślą-
ski z KWK „Moszczenica” (przez dawną KWK „1 Maja”)25.

Podobna do rybnickiej, od połowy lat siedemdziesiątych stopniowo elektry-
fikowana, sieć kolei górniczych działa w pobliżu Tych i Bierunia i łączy KWK 
„Piast” w Nowym Bieruniu z dawną KWK „Czeczott” w Woli z jednej strony 
i KWK „Piast” z KWK „Ziemowit” w Lędzinach – z drugiej strony. Sieć ta po-
przez KWK „Ziemowit” ma połączenie z sieciami PKP i kolei piaskowych26. 

Jej rozwój (il. 1 i 5) zapoczątkowało w połowie lat pięćdziesiątych połączenie 
kopalni „Ziemowit” z siecią PKP w Lędzinach i stacją kolei piaskowych w Hoł-
dunowie. Dalszy rozwój sieci kolei górniczych w rejonie Lędzin, Bierunia 
i Oświęcimia nastąpił na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
wraz z uruchomieniem KWK „Piast” w Nowym Bieruniu. Połączono ją ze stacją 
PKP w Nowym Bieruniu, Barańcem i Górkami Ściernymi. Zakończenie rozwoju 
sieci kolei na omawianym obszarze było związane z uruchomieniem nieistnie-
jącej już obecnie KWK „Czeczott” w Woli koło Oświęcimia. W latach 1987–
1988 oddano do użytku odcinki łączące ją ze stacją PKP w Oświęcimiu i z Ba-
rańcem. W 1992 r. rozebrano odcinek Baraniec – KWK „Piast”, wykorzystywany 
w ruchu pasażerskim na trasie Tychy (PKP) – KWK „Piast” w Bieruniu oraz 
w początkowym okresie istnienia KWK „Czeczott” – w celu kierowania pocią-
gów na sieć PKP (nim uruchomiono linię do Oświęcimia). Jego los podzielił 
odcinek Górki Ścierne – KWK „Ziemowit” w Lędzinach, zlikwidowany ok. 
1993 r. W latach 2005–2006 zlikwidowano sieć trakcyjną na odcinkach łączą-
cych kopalnie „Czeczott” i „Piast” z Górkami Ściernymi i dalej z siecią PKP PLK 
i CTL „Maczki Bór”. Zelektryfikowany pozostaje nadal tylko odcinek z dawnej 
kopalni „Czeczott” do Oświęcimia27.

Podsumowanie

W przypadku sieci kolei normalnotorowych szczególnie negatywnym zjawi-
skiem jest regres kolei piaskowych obsługujących niegdyś rozległą sieć kopalń 
na terenie obecnego województwa śląskiego. Oczywiście jedną z przyczyn pro-
cesu, który właśnie się dokonuje, jest zaprzestanie wydobycia węgla w central-
nej części GOP i w Zagłębiu Dąbrowskim. Dodatkowo ogranicza się stosowanie 
płynnej podsadzki w jeszcze działających kopalniach. Jeśli uwzględni się fakt, 
że wydobycie węgla kamiennego zaczyna koncentrować się w kopalniach niedo-
stosowanych do stosowania podsadzki płynnej, należy się spodziewać niemal 
całkowitego regresu sieci kolei dawnych kopalń piasku „Szczakowa” i „Maczki 
Bór” (tu poza tzw. Magistralą Hołdunowską). Wydaje się, że w ostatecznym 
rozrachunku szanse przetrwania mają linie kolejowe „łączące ze światem” elek-

25  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., s. 40–41.
26  S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej..., passim.
27  A. Ciechański, Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku..., s. 41–42.



Rozwój i regres kolei przemysłowych... 543

trownie nieposiadające innej możliwości zaopatrywania niż kolejami piaskowy-
mi („Rybnik”, „Jaworzno II”, „Jaworzno III”) oraz zaplecza techniczne dawnych 
kopalń piasku z siecią PKP (są one istotnymi przewoźnikami na ogólnopolskiej 
sieci kolei). 

Zapewne podobny los czeka linie kolei górniczych związane z kopalniami 
węgla kamiennego w rejonie Jastrzębia-Zdroju i Rybnika oraz Tych i Bierunia. 
Proces ten, ze względu na wiek kopalń, będzie odsunięty w czasie w stosunku 
do kolei piaskowych, ale wraz z zakończeniem wydobycia należy się spodziewać 
likwidacji większości linii kolejowych, zwłaszcza w pobliżu Tych, Bierunia 
i Oświęcimia. Nieco inaczej wygląda sytuacja w okolicy Jastrzębia-Zdroju, któ-
re praktycznie pozbawiono dostępu do narodowej sieci kolei. Co jakiś czas od-
żywa tu kwestia wprowadzenia ruchu pociągów pasażerskich.
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Ariel Ciechański – Development and Decline of Industrial Railways in Upper Silesia

The author examines changes in the last 100 years in the development of industrial railways 
in the Upper Silesian region understood in its broad sense. A great deal of interest is given to the 
decline of such railways especially noticeable in the first decade of the twenty-first century. A 
considerable emphasis is put on describing the consequences of this situation, especially the 
negative ones. Another issue examined by the author concerns sand transport for mines. Ele-
ments of statistical analysis are offered while trying to explain the processes concerning indu-
strial railways. In conclusion, the author tries to analyse the future and potential ways of develop-
ment of industrial railways in Poland.
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Grzegorz Dejneka (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej)

Skansen Lokomotyw Parowych 
PKP w Jaworzynie Śląskiej 

w latach 1993–2004
– geneza, działalność, bilans

Istniejące współcześnie skanseny kolei normalnotorowej w Polsce należą do 
miejsc chętnie odwiedzanych przez miłośników techniki. Pomimo dużego zain-
teresowania, jakim cieszą się zabytki kolejnictwa (a szczególnie pociągi retro), 
historia wielu tego typu placówek była bardzo burzliwa. Jedną z nich był Skan-
sen Lokomotyw Parowych Polskich Kolei Państwowych (PKP) w Jaworzynie 
Śląskiej (obecnie – prywatne Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku), któ-
rego losy pragnę krótko przybliżyć. Swój tekst podzieliłem na sześć części. 
Pierwsza z nich – „Wprowadzenie” – krótko przedstawia powstanie Jaworzyny 
Śląskiej oraz parowozowni. Druga, „Geneza”, przybliża plany PKP dotyczące 
tworzenia skansenów kolejowych i obchodów 150-lecia kolei na Śląsku oraz 
w Polsce, jak również kulisy powstawania jaworzyńskiej placówki i przystoso-
wywania jej do pełnienia przyszłej roli. Część trzecia, „Problemy oraz konflikty 
związane z powstaniem i rozwojem skansenu” opisuje ludzi zaangażowanych 
w projekt, wyzwania, z jakimi musieli się mierzyć, kłopoty trapiące PKP w la-
tach dziewięćdziesiątych oraz konflikty, które miały miejsce podczas prac nad 
tworzeniem skansenu. W części czwartej, zatytułowanej „Działalność skanse-
nu”, przybliżam najważniejsze egzemplarze taboru kolejowego, ofertę skierowa-
ną dla turystów polskich i zagranicznych oraz niektóre imprezy i przejazdy, or-
ganizowane przez skansen. Część piąta, „Zmierzch skansenu”, opisuje wycofanie 



546 Grzegorz Dejneka

się PKP z prowadzenia skansenu, przejęcie placówki przez syndyka oraz prze-
kazanie części taboru do Wolsztyna. Ostatnia część – „Dziedzictwo skansenu” 
– stanowi próbę podsumowania roli, jaką odegrał Skansen Lokomotyw Paro-
wych PKP w Jaworzynie Śląskiej w turystyce kolejowej Dolnego Śląska, a także 
dziedzictwa, jakie po sobie pozostawił (zwłaszcza w odniesieniu do Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku). Pragnąłbym również podziękować Panom 
Zbigniewowi Gryzgotowi oraz Zbigniewowi Ławrynowiczowi za podzielenie się 
swoimi wspomnieniami oraz wydatną pomoc w gromadzeniu materiałów do 
niniejszego artykułu.

Wprowadzenie

Sama miejscowość Jaworzyna Śląska (Königszelt1) stanowi swoisty ewene-
ment. Osada ta powstała dzięki umiejscowieniu na jej przyszłym terenie dworca 
Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (Breslau–Schweidnitz–Freiburger 
Eisenbahngesellschaft). 28 października 1843 r. odbyto jazdę inauguracyjną na 
odcinku linii głównej Wrocław – Świebodzice2. Dziesięć lat później trasę tę prze-
dłużono do Wałbrzycha. Już w czerwcu 1844 r. Jaworzyna stała się węzłem 
kolejowym, dzięki uzyskaniu połączenia ze Świdnicą, zaś do drugiego odcinka 
głównego awansowało przedłużenie trasy ze Świdnicy przez Dzierżoniów (17 km, 
1855 r.) do Ząbkowic Śląskich (21 km, 1858 r.) oraz z Jaworzyny Śląskiej przez 
Strzegom i Jawor do Legnicy (46 km, 1856 r.)3. Druga połowa XIX w. stała się 
kamieniem milowym w historii rozwoju miejscowości – nie tylko dzięki rozwo-
jowi transportu kolejowego, ale również na skutek powstania fabryki porcelany 
w latach sześćdziesiątych (czynnej do dzisiaj, pod nazwą Zakłady Porcelany 
Stołowej „Karolina” Sp. z o.o.) oraz gorzelni melasowej w 1873 r.4

Parowozownia będąca siedzibą przyszłego Skansenu Lokomotyw Parowych 
PKP była trzecią z kolei powstałą w Jaworzynie Śląskiej. Jej budowa wiąże się 
ze wzrostem liczby połączeń kolejowych pod koniec XIX w. oraz potrzebą odcią-
żenia dwóch poprzednich (pięciostanowiskowej prostokątnej oraz 11-stanowi-
skowej wachlarzowej), mniejszych parowozowni, szczególnie w kwestii zapew-
nienia dalszych miejsc postojowych dla lokomotyw. Stało się jasne, iż węzeł 
kolejowy w Jaworzynie będzie wymagał modernizacji i rozbudowy, której pro-
jekt, opracowany przez urzędników Dyrekcji Kolei we Wrocławiu został przed-
stawiony w 1905 r. ministrowi robót publicznych w Berlinie, który zaaprobował 
projekty i koszty ich wykonania. Program przewidywał m.in. rozbudowę układu 
torowego na zachodzie i budowę nowej lokomotywowni wachlarzowej na wscho-

1  Po polsku „Namiot Królewski“ – miejscowość nazwano tak na pamiątkę obozowania na tych 
terenach króla Fryderyka II wraz z pruskim wojskiem podczas wojny siedmioletniej w 1761 r.
2  S. Kaiser, Eisenbahnknoten Königszelt – Beiträge zur schlesischen Verkehrsgeschichte, Ratin-
gen 2014, s. 16.
3  Tamże.
4  M. Urbaniak, Powstanie i rozwój Jaworzyny Śląskiej (Koenigszelt). Przyczynek do przebie-
gu procesów modernizacyjnych na Śląsku w latach 1848–1939, „Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych”, t. 67, 2007, s. 8.
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dzie stacji, realizację nowego ujęcia wody ze stacją pomp, a także znaczne prze-
sunięcie na zachód stanowiska do odkażania wagonów bydlęcych5. Projekt zo-
stał rozpatrzony pozytywnie oraz zatwierdzony w budżecie państwowym na 
1906 r. Prace nad nową lokomotywownią zostały ukończone w 1909 r. Sam 
kompleks obejmował m.in. 19-stanowiskową parowozownię wachlarzową, 
żurawie wodne, dźwigi węglowe oraz resztę wyposażenia i zaplecza techniczne-
go niezbędnego do prawidłowego użytkowania parowozów6. 

Sam obiekt wraz z zapleczem przetrwał II wojnę światową. W okresie powo-
jennym stacjonowały w nim przede wszystkim parowozy serii Ty2, a także Ok1, 
Ok22, TKt2 oraz Tp47. W roku 1965 MD8 Dzierżoniów przekształcono w loko-
motywownię pomocniczą podległą Jaworzynie. Od 1988 r. w jaworzyńskiej pa-
rowozowni zaczęły pojawiać się także lokomotywy spalinowe serii SM42 
i ST439. Warto wspomnieć, że parowozy stacjonujące w Jaworzynie grywały 
nieraz w filmach, jak choćby Ty2-1372 w filmie Kingsajz oraz Ty-38 w produk-
cji Byłem generałem Wehrmachtu w 1987 r., lokomotywy Ty42-1 i Ty2-1328 – 
w Nagich drzewach w 1991 r., zaś Ty2-1035, Ty42-1 oraz Ty-1238 – w Kobie-
cie na wojnie z tego samego roku10. 

Geneza

Kwestia utworzenia w Polsce skansenów kolejowych zaczęła pojawiać się 
w koncepcjach PKP od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Wraz ze stopnio-
wym wypieraniem trakcji parowej przez tabor spalinowy oraz elektryczny za-
mykano kolejne parowozownie, co rodziło konieczność uporania się ze zbędny-
mi lokomotywami. Do tworzenia skansenów kolejowych zachęcał fakt, iż wiele 
miejsc było wciąż przystosowanych do obsługi parowozów, a same lokomotywy 
parowe pozostawały nadal w czynnej służbie, obsługiwane przez doświadczo-
nych pracowników, co siłą rzeczy ograniczało koszty oraz nakłady pracy wyma-
gane do tego realizacji tego typu przedsięwzięć. Dodatkową motywację stanowi-
ło zbliżanie się okrągłych rocznic: 150-lecia kolei na Śląsku w 1992 r. (otwarcie 
odcinka Wrocław – Oława w 1842 r.) oraz w kongresowym Królestwie Polskim 
w 1995 r. (oddanie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1845 r.). 
Tego typu uroczystości, poprzedzone licznymi artykułami prasowymi oraz pu-
blikacjami okolicznościowymi (jak np. 150 lat kolei na Śląsku M. Jerczyńskiego 
i S. Koziarskiego czy broszura 150 lat kolei Wrocław – Oława), były impulsem 
do wdrożenia w życie koncepcji utworzenia skansenów trakcji parowej, których 
ideą miało być utrzymanie czynnych parowozów na wydzielonych odcinkach 

5  Tamże, s. 18.
6  Za: tamże, s. 20.
7  Z. Ławrynowicz, Jaworzyna Śląska, „Świat Kolei” 1997, nr 4.
8  Z jęz. rosyjskiego miechaniczieskoje depo – synonim lokomotywowni, nazwa używana niegdyś 
w nomenklaturze PKP.
9  Z. Ławrynowicz, Jaworzyna Śląska...
10  Archiwum prywatne Zbigniewa Ławrynowicza (dalej: APZŁ), Sprawozdania naczelnika pa-
rowozowni do DOKP Wrocław z lat 1987 oraz 1991.
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w regularnym ruchu pasażerskim i towarowym, a ponadto obsługa pociągów 
specjalnych i turystycznych11. Plany były ambitne – początkowo planowano po-
wstanie czterech skansenów kolei normalnotorowej, do których z biegiem czasu 
dołączyło kilka innych placówek: w 1988 r. w ramach komitetu obchodów 
150-lecia kolei w Polsce powołano zespół do spraw skansenów, którego zadaniem 
było stworzenie zasad ochrony historycznego taboru PKP, wybór eksponatów 
i wskazanie optymalnych lokalizacji ekspozycji. Dzięki pracom tego zespołu 
utworzono skanseny w lokomotywowniach PKP w Wolsztynie, Ełku, Jaworzynie 
Śląskiej i Kłodzku. Niektóre Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych postanowi-
ły utworzyć własne skanseny w Chabówce, Zduńskiej Woli Karsznicach, 
Choszcznie i Kościerzynie12. Placówki te miały nie tylko pełnić funkcje przewo-
zowe albo turystyczne, ale również popularyzatorskie i muzealne (udostępnia-
nie ekspozycji kolejowych, organizacja wystaw okolicznościowych, wydawanie 
publikacji tematycznych) oraz komercyjne (sprzedaż biletów, pamiątek, szeroko 
pojęta obsługa turystów)13. 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obfitował w doniosłe zmia-
ny na terenie Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) we 
Wrocławiu. Parowozy stopniowo wycofywano z kolejnych placówek, zastępując 
je pojazdami innych trakcji, aż ostatecznie w 1990 r. ostatnimi miastami na 
Dolnym Śląsku, w których eksploatowano trakcję parową, pozostały Jaworzyna 
Śląska, Kłodzko, Nysa oraz Wałbrzych; rok później pozostały już tylko Jaworzy-
na i Kłodzko14. Na skutek tych decyzji lokomotywy parowe wycofano całkowi-
cie z ruch planowego – pod koniec września 1991 r. Dolnośląska DOKP podjęła 
niespodziewaną decyzję o natychmiastowym wycofaniu trakcji parowej z ruchu 
planowego. Ostatnim dniem normalnej eksploatacji parowozów na Dolnym Ślą-
sku był 30 września 1991 r.15 Zmiany zaszły także w jaworzyńskiej parowozowni 
– zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Dolnośląskiej DOKP z 29 marca 
1991 r. zlikwidowano Zamiejscowy Oddział Napraw w Dzierżoniowie podległy 
Jaworzynie Śląskiej (tabor oraz pracowników przenosząc do jaworzyńskiej pa-
rowozowni), natomiast samą Lokomotywownię II klasy w Jaworzynie prze-
kształcono w Zamiejscowy Oddział Eksploatacji i Napraw Parowozów podległy 
Lokomotywowni Wałbrzych16 (il. 1). Na skutek tej decyzji w parowozowni za-
częto również użytkować pojazdy trakcji spalinowej (co było tym łatwiejsze, iż 
już w latach siedemdziesiątych na terenie zakładu pracownicy wybudowali 

11  A. Ciechański, Utracone szanse – bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa 
kulturowego transportu kolejowego w turystyce, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe 
w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 472.
12  A. Ciechański, Zagospodarowanie turystyczne obiektów kolejowych jako forma ochrony dzie-
dzictwa kultury technicznej, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, t. 11, 2005, s. 83.
13  Za: P. Mierosławski, T. Wach, Próba analizy celowości wyboru umiejscowienia skansenu 
trakcji parowej pomiędzy lokomotywowniami Jaworzyna Śląska i Wałbrzych, Warszawa 1992, 
s. 1–2.
14  Za: D. Brodowski, Parowozy, Olsztyn 2006, s. 115.
15  Tamże, s. 116.
16  Archiwum Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku (dalej: AMPiK), Zarządzenia od 
11.1985, Odpis zarządzenia Naczelnego Dyrektora Nr 10/91. 
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w czynie społecznym budynek paliw17). Przez dłuższy czas jaworzyńska paro-
wozownia pełniła więc kilka ról jednocześnie – obsługa trakcji spalinowej (il. 2), 
wykonywanie prac związanych z eksploatacją lokomotyw parowych oraz przy-
stosowanie obiektu do roli przyszłego skansenu kolejowego. 

Idea powstania skansenu kolejowego w Jaworzynie nie była obca także pra-
cownikom tamtejszej parowozowni oraz osobom zainteresowanym trakcją pa-
rową. Likwidacje kolejnych miejsc obsługujących parowozy powodowały nie 

17  Relacja ustna Zbigniewa Ławrynowicza, 26 marca 2018 r.

Il. 1. Plan sytuacyjny Zamiejscowego Oddziału Eksploatacji i Napraw Parowozów w Jaworzynie 
Śląskiej, 1991 r., Archiwum Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Il. 2. Pieczątka Zamiejscowego Oddziału Eksploatacji i Napraw Parowozów w Jaworzynie Ślą-
skiej, fot. Gerard Gryzgot
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tylko lęk przed zwolnieniem lub wcześniejszą emeryturą wśród pracowników, 
ale również uświadamiały, iż lokomotywy parowe stają się coraz większą rzad-
kością, a co za tym idzie – także atrakcją turystyczną. Do niewątpliwych atutów 
przemawiających za ulokowaniem skansenu kolejowego właśnie w Jaworzynie 
były: dobrze rozwinięta infrastruktura parowozowni, doświadczona kadra pra-
cownicza, sprawne, zadbane parowozy, węzłowe położenie stacji Jaworzyna Ślą-
ska, umożliwiające przejazdy turystyczne w różne zakątki Dolnego Śląska, a tak-
że bliskość Wrocławia, będącego wówczas najlepszym zapleczem turystycznym 
w okolicy. Już od 1987 r. trwały działania ze strony pracowników oraz sympaty-
ków idei powstania skansenu, mające na celu przychylne usposobienie do tej 
inicjatywy Dyrekcji Generalnej PKP, władz lokalnych (gminnych oraz rejono-
wych), a także posłów na Sejm z pobliskich okręgów18. 

Starania te zostały uwieńczone sukcesem. Już w 1990 r. rozpoczęto przygo-
towywania parowozowni do pełnienia przyszłej roli, m.in. poprzez pierwsze 
przejazdy turystyczne, prowadzone lokomotywą Pt47-112 z Kłodzka 1, 5 oraz 
6 maja na trasie Jaworzyna Śląska – Strzegom – Roztoka – Marciszów19. Rok 
później miała miejsce impreza promocyjna, obejmująca liczne atrakcje tury-
styczne. Pociąg z 13 lipca 1991 r. na trasie Wrocław – Żarów – Jaworzyna 
Śląska – Świdnica – Świdnica Kraszowice – Zagórze Śląskie – Jugowice – Jedli-
na Zdrój. Na odcinku Wrocław – Jaworzyna pociąg był prowadzony lokomoty-
wą elektryczną. Dopiero tam do składu dołączono parowóz Ty42-1 i wyruszono 
w dalszą drogę. W Świdnicy Kraszowice przewidziano zatrzymanie pociągu dla 
fotoamatorów, natomiast w Zagórzu był planowy 3-godzinny postój. W tym cza-
sie część podróżnych udała się do zamku Grodno. Po postoju pociąg dotarł do 
Jedliny. Tam kolejny postój – w tym czasie lokomotywa luzem pojechała do Wał-
brzycha Głównego, gdzie ją obrócono i oporządzono. Po dotarciu lokomotywy do 
Jedliny, pociąg ruszył w drogę powrotną20. Ponadto w kwietniu 1992 r. na zle-
cenie turystów angielskich poprowadzono kilka pociągów na trasie Jaworzyna 
Śląska – Kamieniec Ząbkowicki parowozami Ty42-1 i TKt48-17321.

Ważną datą był 27 marca 1991 r., kiedy w Muzeum Kolejnictwa w Warsza-
wie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji skansenu w Jaworzynie Śląskiej. 
Oprócz przedstawicieli Muzeum Kolejnictwa w spotkaniu wzięli udział Tade-
usz Michalik (naczelnik jaworzyńskiej parowozowni) oraz Zbigniew Ławryno-
wicz (naczelnik stacji w Jaworzynie)22. Podjęto wówczas istotne decyzje – o wy-
słaniu w depozyt do Jaworzyny kilku parowozów z Muzeum Kolejnictwa (m.in. 
TKb i Tp2-34), a także o przekazaniu (w porozumieniu z Dyrekcją Generalną 
PKP) do powstającego skansenu 10 dalszych lokomotyw23. Ponadto sugerowa-
no dostarczenie do maja 1992 r. do Wrocławia czynnych parowozów serii Ok1, 
Ok22 oraz Pt47 w celu obsługi pociągów turystycznych na obchody 150-lecia 

18  Relacja ustna Zbigniewa Gryzgota, 26 marca 2018 r.
19  Malmar, Jaworzyna Śląska, „Parowozik” 1991, nr 3.
20  Tamże. 
21  D. Brodowski, Parowozy..., s. 147.
22  AMPiK, Skansen PKP, Notatka ze spotkania w Muzeum Kolejnictwa 27 marca 1991 r.
23  Tamże.
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kolei na Śląsku, a także dyskutowano o kwestii uruchomienia pociągów retro 
na nieczynnej linii kolejowej Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój poprzez Za-
górze Śląskie i Jugowice oraz zorganizowaniu skansenu wagonów towarowych 
na stacji Jugowice24. Dzięki uzyskaniu aprobaty ze strony Dyrekcji Generalnej 
PKP prace nad utworzeniem skansenu mogły nabrać tempa. Placówkę pod na-
zwą Skansen Lokomotyw Parowych PKP w Jaworzynie Śląskiej oficjalnie 
otwarto w 1993 r.25 

Problemy oraz konflikty związane z powstaniem i rozwojem skansenu

Pomimo zaakceptowania planów przez władze PKP oraz pomocy ze strony 
Muzeum Kolejnictwa, skansen w Jaworzynie nigdy by nie powstał, gdyby nie 
zaangażowanie wielu osób, które od początku wspierały oraz nagłaśniały ten 
projekt. Zaliczali się do nich nie tylko bezpośredni pracownicy parowozowni, 
ale również sympatycy kolei. Warto wymienić przynajmniej część osób i organi-
zacji współtworzących placówkę26:

• Tadeusz Michalik, ostatni naczelnik parowozowni w Jaworzynie Ślą-
skiej; uczestnik wielu spotkań, osoba bardzo zaangażowana w walkę 
z czynnikami biurokratycznymi o utworzenie skansenu;

• Zbigniew Gryzgot, przez całe swoje zawodowe życie związany z jawo-
rzyńską parowozownią, od 1983 r. kierownik oddziału napraw parowo-
zów, w późniejszym okresie kierownik Zamiejscowego Oddziału Eksplo-
atacji i Skansenu Lokomotyw Parowych; obecnie (od 2004 r.) – kustosz  
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa;

• Zbigniew Ławrynowicz, od 1985 r. naczelnik stacji kolejowej Jaworzyna 
Śląska, następnie technolog oraz instruktor obrony cywilnej. Był jednym 
z inicjatorów powstania skansenu, intensywnie angażujący się w tworze-
nie placówki. Autor wielu artykułów oraz materiałów promocyjnych 
Skansenu Lokomotyw Parowych, związany z placówką do 1997 r. (prze-
niesienie do Wałbrzycha);

• Ryszard Wiśniewski – pracownik parowozowni (pomocnik maszynisty, 
następnie maszynista), orędownik utworzenia skansenu, czynnie i ak-
tywnie działający w placówce;

• Paweł Mierosławski – odbywał praktyki w jaworzyńskiej parowozowni, 
zaangażowany w powstanie skansenu, współautor cytowanej w poniż-
szym artykule analizy, późniejszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Miło-
śników Kolei (PSMK);

• PSMK – organizacja pomagająca przy tworzeniu Skansenu Lokomotyw 
Parowych oraz sprowadzaniu do niego taboru;

• Ryszard Boduszek – prezes Klubu Sympatyków Kolei (KSK) z Wrocła-
wia, zaangażowany w powstanie i rozwój Skansenu;

24  Tamże. 
25  Relacja ustna Zbigniewa Gryzgota, 26 marca 2018 r.
26  Poniższe informacje za: relacje ustne Z. Gryzgota oraz Z. Ławrynowicza, 26 marca 2018 r.
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• KSK – organizacja pomagająca w sprowadzaniu taboru do powstającego 
Skansenu Lokomotyw Parowych, w latach 2001–2004 interweniująca 
w sprawie upadającej placówki.

• wielu niewymienionych imiennie pracowników jaworzyńskiej parowo-
zowni, m.in. maszynistów, pracujących nieraz ochotniczo w czasie wol-
nym w celu odnawiania taboru, sprzątania oraz przystosowywania loko-
motywowni do przyszłej funkcji (m.in. Jerzy Kisiel).

Warto pamiętać, iż pracownicy parowozowni wykazywali się często własną 
inicjatywą oraz autentycznym zaangażowaniem w projekt. W cytowanej anali-
zie Mierosławskiego i Wacha można przeczytać słowa uznania dla pracowni-
ków: Ostatni rok wykazał ogromne zaangażowanie oraz fachowość załogi MD 
Jaworzyna. [...] Należy podkreślić duży wkład pracy społecznej maszynistów 
i pracowników warsztatów, ich zrozumienie celu pracy, sensu np. konieczności 
kompletowania części oryginalnych, oszczędne gospodarowanie materiałem (np. 
wykorzystywanie złomowanych blach). Prowadzono przy tym normalną obsługę 
lokomotywowni. W ostatnim roku wszystkie czynne lokomotywy parowe zostały 
pomalowane i są utrzymywane we wzorowej jak na krajowe warunki czystości27.

Na drodze do rozwoju skansenu stało jednak wiele przeszkód. Pierwszą 
z nich była bardzo zła sytuacja PKP, która uwidoczniła się w pełni po przemia-
nach ustrojowych. Transport szynowy, dotychczas mogący liczyć na stałe i pew-
ne dotacje z budżetu państwowego, stanął w obliczu konkurencji ze strony 
transportu kołowego, w dużej mierze prywatnego, dynamicznie się rozwijające-
go oraz – w przeciwieństwie do kolei – nieograniczonego sztywnymi ramami 
kontroli przejazdów ani siecią torów. Do najważniejszych przyczyn regresu oraz 
kłopotów finansowych PKP zaliczano: błędy w polityce transportowej państwa, 
brak odpowiednich reform PKP w okresie PRL, a co za tym idzie – ich niedosto-
sowanie do nowej sytuacji gospodarczej oraz komunikacyjnej, brak rozdzielcze-
go rachunku kosztów na kolei oraz niewywiązywanie się państwa z wypłaty 
dotacji na obiecanym poziomie, postawienie na pełną rentowość kolei oraz ob-
ciążenie jej wysokimi podatkami, a także pauperyzacja społeczeństwa na sku-
tek przemian gospodarczych i ustrojowych (co spowodowało m.in. znaczny spa-
dek wpływów z przewozów pasażerskich)28. Taka sytuacja wymuszała cięcia 
budżetowe (które jednak często przeprowadzane były bez długofalowego planu 
bądź szczegółowych celów) objawiające się likwidacją lokalnych linii kolejo-
wych oraz kolejnych placówek kolejowych (zwłaszcza parowozowni) oraz zło-
mowaniem dawnego taboru. Przyczyniło się to zresztą do ograniczenia planów 
tworzenia skansenów kolejowych pod auspicjami PKP (spośród czterech, wyty-
powanych do roli skansenów, lokomotywowni realnie myślano już tylko o dwóch, 
tj. o Wolsztynie i Jaworzynie Śląskiej29). O alarmującej sytuacji na PKP świad-
czyły także pisma z DOKP, wśród nich instrukcja Naczelnego Dyrektora Dolno-
śląskiej DOKP z 27 lutego 1991 r., informująca, iż (w porównaniu do 1989 r.) 

27  P. Mierosławski, T. Wach, Próba analizy..., s. 10.
28  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku, Opole 1992, s. 159-163.
29  P. Mierosławski, T. Wach, Próba analizy..., s. 2.
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w 1990 r. przewozy ładunków zmalały o 43%, a przewozy pasażerów – o 16%, 
wzrosły natomiast zadania planowe w zakresie kosztów – o 6,1%, zaś straty 
nadzwyczajne – aż o 696%30. W związku z „cięciem” kosztów nakazywano wy-
syłać zbędnych pracowników na emerytury (także wcześniejsze), wyrzucać dys-
cyplinarnie za niesubordynację (a mało produktywnych – zwalniać) oraz zaka-
zywano przyjmowania nowych pracowników31. Trudno więc dziwić się lękowi 
o pracę, który towarzyszył kolejarzom w tym okresie. 

Oszczędności spowodowały z biegiem czasu zamknięcia (trwałe lub tech-
niczne) atrakcyjnych turystycznie linii kolejowych, z których mogłyby potencjal-
nie korzystać pociągi turystyczne z jaworzyńskiego skansenu, jak np. trasa 
Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój czy Strzegom – Marciszów32. Z powodu 
cięć budżetowych lokalne władze kolejowe niechętnie przeznaczały pieniądze 
na cele Skansenu, przez co jego rozwój posuwał się wolniej, nawet pomimo 
widocznego zaangażowania władz Jaworzyny Śląskiej, które były zainteresowa-
ne rozwojem placówki oraz – co za tym idzie – znacznym wzrostem atrakcyjności 
turystycznej miejscowości: według rozmów [...] burmistrz Jaworzyny jest zainte-
resowany kontaktami z przedstawicielami PKP (ubolewa nad ich brakiem) w celu 
ewentualnego partycypowania w kosztach skansenu (droga dojazdowa, parking, 
ogrodzenia) [...] Władze samorządowe Jaworzyny rozesłały także do „kół 
biznesu” informację o tworzącym się skansenie, z propozycjami inwestycji lub 
sponsorowania33. 

Oprócz kwestii finansowych dużą rolę odgrywały także czynniki zakulisowe 
oraz personalne. Idea powstania Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie 
Śląskiej przez niektóre czynniki decyzyjne uważana była za stratę pieniędzy, 
zdarzało się również negatywne nastawienie wobec samego projektu oraz zaan-
gażowanych w niego ludzi34. Powodowało to liczne trudności nie tylko przy 
tworzeniu, ale i funkcjonowaniu skansenu (m.in. odwoływanie przejazdów tu-
rystycznych na dzień przed ich planowaną realizacją, opóźnianie rozmaitych 
decyzji, dotyczących funkcjonowania placówki itd.)35. Przykładem tego typu 
podejścia jest kwestia utworzenia skansenu zabytkowych wagonów na stacji 
w Jugowicach – projekt ten został ostatecznie storpedowany, pomimo dużego 
nakładu pracy oraz bogactwa zgromadzonych pojazdów: Zgromadziliśmy tam 
około 50–60 odmalowanych wagonów z zabytkowymi parowozami i wagonami 
sypialnymi na noclegi i dwoma zabytkowymi wagonami ogrzewczymi 3-osiowy-
mi z roku 1910. I znowu zablokowano tę możliwość. Zabrania się otwarcia linii 
i co więcej zamierza rozebrać położoną w 1989 r. nową nawierzchnię36. Na po-
czątku duży kłopot stanowił także pomysł, aby skansen utworzyć nie w Jawo-
rzynie, a w wałbrzyskiej lokomotywowni. Idea ta była o tyle realna, że (zgodnie 

30  AMPiK, Zarządzenia od 11.1985, Instrukcja od Naczelnego Dyrektora z 27 lutego 1991 r.
31  Tamże.
32  M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat..., s. 157.
33  P. Mierosławski, T. Wach, Próba analizy..., s. 11.
34  Relacja ustna Z. Ławrynowicza, 26 marca 2018 r.
35  Tamże.
36  APZŁ, Notatka z 29 kwietnia 1991 r.
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z cytowanym wcześniej zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Dolnośląskiej 
DOKP z 29 marca 1991 r.) jaworzyńska parowozownia stała się jednostką pod-
ległą Lokomotywowni Wałbrzych. Wspominana niejednokrotnie Próba anali-
zy... autorstwa Mierosławskiego i Wacha wykazywała bezcelowość tego typu 
zmiany lokacji skansenu (m.in. lepsze położenie Jaworzyny pod kątem zaplecza 
turystycznego, odpowiednio dostosowana infrastruktura, zaangażowanie lokal-
nych władz samorządowych oraz inne kwestie). Ostatecznie PKP pozostało przy 
oryginalnej koncepcji utworzenia skansenu w Jaworzynie Śląskiej. 

Nie wszystkie problemy były jednak spowodowane kwestiami personalnymi 
lub finansowymi. Znaczną negatywną rolę odgrywała także biurokratyczna 
mentalność, wyniesiona z poprzedniej epoki. Ponadto głęboka zapaść polskiego 
sektora kolejowego w latach dziewięćdziesiątych XX w., a co za tym idzie – brak 
stabilizacji oraz wzrost zadłużenia, powodowały kolejne cięcia finansowe, które 
wymuszały rezygnację z mniej istotnych dla przetrwania aspektów działalności 
PKP, takich jak m.in. skanseny kolejowe. Niejednokrotnie wąskie myślenie, 
ograniczone jedynie bieżącym bilansem zysków i strat, uniemożliwiało dostrze-
żenie perspektywicznych korzyści z prężnej działalności skansenu oraz rozwoju 
turystyki kolejowej na Dolnym Śląsku. W dalszej perspektywie, przy zwiększe-
niu presji finansowej, przyczyniło się to do ostatecznego wycofania się PKP 
z prowadzenia Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej. 

Działalność Skansenu Lokomotyw Parowych

W zbiorach niemal każdego skansenu lub muzeum kolejowego tabor odgry-
wa najistotniejszą rolę oraz stanowi największą atrakcję turystyczną – nie tylko 
wygaszone eksponaty, ale przede wszystkim sprawne pojazdy, prowadzące prze-
jazdy turystyczne stanowią magnes przyciągający dużą liczbę odwiedzających. 
Im większa różnorodność lokomotyw oraz związanych z nimi wydarzeń, tym 
bardziej rośnie prestiż samej placówki, a także liczba turystów. W ostatnich la-
tach pracy jaworzyńskiej parowozowni pracowały w niej przede wszystkim pa-
rowozy serii Ty2, a także Ok1, Ok22 i Ol49. Od 1988 r. zaczęły się tam poja-
wiać także lokomotywy spalinowe SM42 oraz ST43. Gdy zapadła decyzja 
o powstaniu Skansenu Lokomotyw Parowych, zaczęto gromadzić w Jaworzynie 
zabytkowy tabor kolejowy: Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przysłało kilka 
swoich pojazdów w depozyt, ponadto na skutek decyzji PKP sprowadzano do 
skansenu kolejne lokomotywy i wagony w różnym stanie technicznym – od spraw-
nych egzemplarzy po wraki. Sympatycy skansenu czynnie angażowali się w ten 
proces, wysyłając pisma do władz kolejowych. Do Jaworzyny przysłano m.in. 
wszystkie parowozy z likwidowanej parowozowni w Kłodzku (w tym Pt47-28, 
Pt47-112, Ol49-64, Ol49-111, TKt48-18 oraz TKt48-17337). W 1991 r. pracow-
nikom jaworzyńskiej „szopy” udało się sprowadzić ze składnicy złomu w Chru-
ścinie Nyskiej i odrestaurować lokomotywy parowe Ok1-325 i Tr203-29638. 

37  D. Brodowski, Parowozy..., s. 147. 
38  Relacja ustna Z. Gryzgota, 26 marca 2018 r.
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W 1994 r. przywrócono do ruchu pruski parowóz Tr5-65 oraz sprowadzono 
wrak lokomotywy Pt31-49, jeden z dwóch zachowanych egzemplarzy tej serii 
(na 110 wyprodukowanych). Jeśli chodzi o wagony, dominującą rolę odgrywały 
niemieckie wagony serii Bi oraz „boczniaki” z pierwszej połowy XX w.: trwa 
w ZNTK Ostrów odbudowa dwóch naszych wagonów „boczniaków”, do których 
dołączono dwa inne wagony serii Bi z Wrocławia. W październiku mają już być 
gotowe39. Poniżej przedstawiam krótki spis czynnych parowozów Skansenu Lo-
komotyw parowych w Jaworzynie Śląskiej40:

• Ol49-111 (1994 r. – naprawa w ZNTK Piła oraz przyjazd do skansenu, 
2001 r. – przekazana do Wolsztyna, obecnie wrak w Lesznie);

• Pt47-28 (1993 r. – przekazany z Kłodzka, 2000 r. – skreślony z ewiden-
cji, obecnie eksponat w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa);

• Pt47-112 (1993 r. – przekazany z Kłodzka, 2002 r. – przemieszczony do 
Wolsztyna, obecnie tamtejszy eksponat);

• TKt48-18 (1994 r. – przekazany z Kłodzka, obecnie czynny parowóz 
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa);

• TKt48-173 (1991 r. – przekazany z Kłodzka, 2000 r. – skreślony z in-
wentarza, obecnie eksponat);

• Tr5-65 (od 1990 r. – w Jaworzynie, 1993-94 – naprawa kotła w Pile, od 
2002 – w Wolsztynie, obecnie eksponat);

• Ty2-1169 (1995 r. – przekazany z Nysy, 2001 r. – rewizja kotła, obecnie 
eksponat);

• Ty42-1 (od 1990 r. w Jaworzynie, 2001 r. – rewizja kotła, obecnie eks-
ponat);

• Ty45-20 (od 1995 r. w Jaworzynie, obecnie eksponat – czeka na napra-
wę).

Spis eksponatów Skansenu Lokomotyw Parowych w 1997 r. prezentuje il. 3. 
Ceny za wstęp do skansenu były bardzo przystępne: 2 zł za bilet normalny, 

1 zł – za ulgowy, istniała także możliwość noclegu w hotelu, znajdującym się 
na miejscu (25 zł/os. za noc)41. Dodatkową atrakcję stanowił fakt, iż cały czas 
prowadzono prace w parowozowni (m.in. przy konserwacji pojazdów), a same 
budynki wyglądały tak, jak wcześniej, co dodawało autentyczności obiektowi. 
Jeżeli nie prowadzono akurat niebezpiecznych dla osób postronnych prac, tu-
ryści mieli czasem możliwość zobaczenia warsztatu42. Swoje wrażenia mogli 
opisać w księdze gości (il. 4). Dodatkowo na terenie skansenu prowadzono 
zajęcia dla uczniów pobliskiego Zespołu Szkół Kolejowych im. Aleksandra 
Wasiutyńskiego43. 

39  APZŁ, Notatka z 29 kwietnia 1991 r.
40  Wszystkie poniższe dane pochodzą z odpowiednich zakładek na stronie http://tomi.holdys.
pl/index2.php, 15.03.2018 r.
41  Z. Ławrynowicz, Jaworzyna...
42  Relacja ustna Z. Gryzgota, 26 marca 2018 r.
43  Relacja ustna Z. Ławrynowicza, 26 marca 2018 r.
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Il. 3. Spis eksponatów Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej w 1997 r., Z. Ła-
wrynowicz, Jaworzyna Śląska, „Świat Kolei” 1997, nr 4
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Marketing również odgrywał istotną rolę, a promocja Skansenu Lokomotyw Pa-
rowych, pomimo, iż były to jeszcze czasy przed upowszechnieniem się Internetu 
w Polsce, była prowadzona na różnych płaszczyznach. Sam projekt utworzenia 
jaworzyńskiego skansenu (podobnie jak placówki w Wolsztynie) początkowo 
cieszył się dużą renomą wśród turystów zagranicznych. Wydawano także folde-
ry reklamowe w językach angielskim i niemieckim (il. 5, 6). Przez pewien czas 
skansen współpracował także z „Orbisem” w ramach organizacji wycieczek ko-
lejowych dla turystów niemieckojęzycznych (il. 7). Z biegiem czasu jednak za-
porowe ceny przejazdów ustanawiane przez PKP ograniczyły napływ zagranicz-
nych gości. Muzeum promowane było także poprzez liczne artykuły w pismach 
o tematyce kolejowej, ponadto sprzedawano różne pamiątki związane ze Skan-
senem, jak np. pocztówki (il. 8). 

Najbardziej spektakularnym elementem działalności Skansenu Lokomotyw 
Parowych były jednak przejazdy pociągami turystycznymi. Były one organizo-
wane na zamówienie – przez wycieczki zorganizowane lub też miały charakter 
okolicznościowy (z okazji rocznic lub świąt). Krótki epizod z próbą zorganizowa-
nia planowych przejazdów pasażerskich trakcją parową z połowy lat dziewięć-
dziesiątych nie potrwał długo: od marca 1995 r. jaworzyńska Ol49-111 na prze-
mian z Ty45-20 przez kilka tygodni prowadziła regularne pociągi pasażerskie 

Il. 4. Okładka księgi pamiątkowej Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej, zbiory 
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
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z Jaworzyny do Marciszowa przez Strzegom. [...] Po kilku tygodniach wycofano 
parowozy z ruchu planowego, a niebawem całkowicie zawieszono ruch na linii 
do Marciszowa44. Po odrestaurowaniu parowozu Tr5-65 w weekendy w sezo-
nie turystycznym kursował on z wagonami na trasie Wrocław – Jaworzyna 
i z powrotem jako pociąg „Jaworzynka”. Popularnymi trasami turystycznymi 
były też linie Jaworzyna Śląska – Kłodzko przez Wałbrzych oraz Wrocław – Ja-
worzyna przez Sobótkę. W obchodach 150-lecia Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej w 1995 r. brały udział jaworzyńskie parowozy Pt47-112 oraz Tr5-65, jeż-
dżąc m.in., na trasach Warszawa – Brodnica czy Warszawa – Lublin45. 
Lokomotywy ze Skansenu lokomotyw Parowych jeździły też na południe: na 
150-lecie kolei słowackich do Bratysławy, do miasta Jesenik w Czechach oraz 
do Ostrawy na 150-lecie tamtejszej parowozowni46. Plan przejazdów turystycz-
nych z 1998 r. przedstawia il. 9. Nie należy zapominać o fakcie, iż wycieczki 
tego typu niejednokrotnie kończyły się imprezami na terenie skansenu (np. ma-
jówka w 1998 r.)47. 

Zmierzch skansenu

Początek XXI w. nie był szczęśliwym okresem dla skansenów kolejowych 
w Polsce. Sytuacja finansowa PKP nadal była zła. W 2000 r. dokonano restruk-
turyzacji tego przedsiębiorstwa, na skutek czego powstało wiele spółek. Jedną 
z nich było PKP SA, spółka-matka. To właśnie tej spółce podporządkowano 
publiczne skanseny kolei normalnotorowej. Szybko okazało się, iż pomimo 
prężnego działania jaworzyński skansen został przeznaczony do likwidacji, tak 
samo jak podobna placówka w Choszcznie. 

Wycofanie się PKP z prowadzenia Skansenu Lokomotyw Parowych spowo-
dowało stopniowy upadek placówki. Część sprawnego taboru została wywiezio-
na do innych skansenów – parowóz Ty37-17 do Chabówki, natomiast lokomo-
tywy Ol49-111, Pt47-112, Tr5-65 oraz sześć wagonów retro – do Wolsztyna48. 
W listopadzie 2001 r. jaworzyński skansen formalnie zakończył swoją działal-
ność. Należy dodać, iż placówka nie była ogrodzona, z czego korzystali złodzieje, 
rozkradający w nocy tabor, aby uzyskać złom. Nawet przyłapani lub po udowod-
nieniu im winy, otrzymywali jedynie niskie kary pieniężne do zapłacenia z uwagi 
na niską szkodliwość czynu49. Reszta taboru stopniowo rdzewiała z braku kon-
serwacji. O Skansen próbował walczyć wrocławski KSK, wysuwając m.in. postu-
laty ogrodzenia terenu, wpisania zabudowań placówki do rejestru zabytków oraz 
finansowania Skansenu przez lokalne władze oraz międzynarodowe fundacje 

44  D. Brodowski, Parowozy..., s. 147. 
45  Relacja ustna Z. Gryzgota, 26 marca 2018 r.
46  Tamże. 
47  Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=fDJm41JMMLg&t=47s, 20.03.2018 r. 
48  Relacja ustna Z. Gryzgota, 26 marca 2018 r.
49  Relacja ustna Z. Ławrynowicza, 26 marca 2018 r.
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Il. 5. Okładka niemieckojęzycznego folderu reklamującego jaworzyński skansen, zbiory aut.

Il. 6. Mapka turystycznych linii kolejowych na południu Dolnego Śląska z niemieckojęzycz-
nego folderu reklamującego skansen, zbiory aut.



560 Grzegorz Dejneka

Il. 7. Niemieckojęzyczna ulotka Orbisu zachęcająca do wycieczek parowozowych po Dolnym 
Śląsku, zbiory Zbigniewa Ławrynowicza
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tematyczne50. Dewastacja miejsca wciąż postępowała, o czym świadczy list do 
redakcji „Świata Kolei” z maja 2003 r.: Od około roku nasiliły się dewastacje 
i kradzieże wyposażenia lokomotyw i wagonów, co zaowocowało niemal kom-
pletnym zniszczeniem niektórych pojazdów (m.in. lokomotywy ET21-100, 
ET22-121 – dawna EP23-001, EU04-24, SN61-179, SM41-164 i ST43-02 
mają zdemolowane wnętrza i ogromne ubytki wyposażenia, podobnie niektóre 
parowozy – m.in. Oki2-38, Ol49-64, Tr202-28, Ty2-1035, Ty2-821, Ok22-23, 
OKl2-6: widoczne braki panewek, poręczy oraz niektórych elementów osprzętu 
kotła). Część zabytkowych wagonów osobowych została pozbawiona m.in. ram 
okiennych oraz instalacji elektrycznej. Ogólnie skansen wygląda jak porzucony 
przez właściciela (PKP)51. W 2004 r. obiekt wraz z wyposażeniem został osta-
tecznie przekazany władzom samorządowym. 

Dziedzictwo skansenu

Władze miasta Jaworzyna Śląska latem postanowiły wydzierżawić teren pry-
watnemu inwestorowi, dr. Piotrowi Gerberowi, który w sierpniu 2004 r. powo-
łał tu do życia Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Teren został ogro-
dzony, a pracownicy nowej placówki (wśród których znajdują się również dawni 

50  Patrz: AMPiK, Koncepcja Organizacyjna Skansenu Zabytkowego Taboru Kolejowego w Ja-
worzynie Śląskiej z 30 stycznia 2001 r..
51  List Ł. Romanieckiego, „Świat Kolei” 2003, nr 5.

Il. 8. Pocztówka ze Skansenu Lokomotyw Parowych w Jaworzynie Śląskiej 
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Il. 9. Wykaz obsłużonych pociągów turystycznych w 1998 r., Archiwum Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku
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pracownicy Skansenu Lokomotyw Parowych, a także parowozowni) wraz z wo-
lontariuszami przystąpili do odbudowy placówki ze zniszczeń. Tabor przejęty 
w 2004 r. składał się z 34 lokomotyw różnego typu, 41 wagonów oraz 8 maszyn 
warsztatowych. Wszystkie te obiekty były niesprawne technicznie i wymagały 
interwencji konserwatorskiej52. Warto zauważyć, że pojazdy (choć w większości 
w bardzo złym stanie technicznym) stanowiły przez pierwsze lata trzon zbiorów 
muzealnych, natomiast same budynki parowozowni – miejsce funkcjonowania 
placówki, tak więc stwierdzenie, iż bez wcześniejszego istnienia Skansenu samo 
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwo nie mogłoby powstać, jest w pełni uzasadnio-
ne. Z biegiem czasu Muzeum (il. 10–12) nabrało rozmachu, od 2011 r. organi-
zując coroczną Galę Parowozów, w której biorą udział lokomotywy z Polski, 
Czech i Niemiec oraz udostępniając od 2014 r. przejazdy Trasą Muzealną po 
terenie bocznicy parowozowni przy użyciu lokomotyw spalinowych oraz otwar-
tego wagonu. Od 2015 r. rozpoczęto uruchamianie wakacyjnych przejazdów 
z Jaworzyny do Świdnicy, a rok później – do Dzierżoniowa, prowadzonych przez 
parowóz TKt48-18 i składających się dwóch wagonów Ci28 (później także przy 
użyciu wagonu Bi29) oraz przejazdów okolicznościowych do różnych miast 
Dolnego Śląska (Legnicy, Wrocławia, Strzegomia, Lubina czy Kłodzka). Plany 
Muzeum obejmują w przyszłości remont kolejnych wagonów, a także lokomo-
tyw parowych Pt31-49 oraz Ty45-20, co umożliwiłoby organizację przejazdów 
turystycznych na znacznie szerszą skalę oraz dalsze trasy.

52  M. Mądry, Katalog Muzealiów Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie 
Śląskiej, Jaworzyna Śl. 2015, s. 13.

Il. 10. widok na obrotnicę w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, 2017 r., 
fot. G. Dejneka
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Il. 11. Widok na część hali parowozowni w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej, 2017 r., fot. G. Dejneka

Il. 12. Parowóz TKt48-18 zjeżdżający z obrotnicy Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa, maj 2017 r., 
fot. G. Dejneka
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Il. 13. Zbigniew Gryzgot, niegdyś kierownik Skansenu Lokomotyw Parowych PKP w Jaworzynie 
Śląskiej, obecnie – kustosz w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa, 2017 r., zbiory własne
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Bilans istnienia Skansenu Lokomotyw Parowych
• Ocalenie infrastruktury (budynki wraz z częścią wyposażenia) parowo-

zowni;
• Pomimo zniszczeń, uratowanie części taboru;
• Zatrudnienie w Muzeum dawnych, doświadczonych pracowników skan-

senu PKP (np. panów Zbigniewa Gryzgota (il. 13) czy Jerzego Kisiela);
• Rozpowszechnienie wśród wielu turystów przekazu o parowozowni 

w Jaworzynie oraz pociągach turystycznych (co następnie zaowocowało 
większym zainteresowaniem wobec Muzeum);

• Ocalenie części dokumentów;
• Dzięki istnieniu Skansenu PKP było możliwe powstanie obecnego muzeum;
• Aktywne branie udziału w imprezach okolicznościowych, a także propa-

gowanie wiedzy o kolejnictwie wśród turystów;
• Zaangażowanie się w projekt tworzenia Skansenu wielu zasłużonych dla 

ratowania dziedzictwa kolejowego osób .
Podsumowując okres istnienia Skansenu Lokomotyw Parowych należy do-

cenić wielką determinację jego twórców i sympatyków, którzy pomimo przeciw-
ności piętrzących się na drodze do realizacji tego projektu, dopięli swego. Cho-
ciaż PKP wycofała się z prowadzenia placówki, a wiele eksponatów mocno 
ucierpiało, gdyby nie istniał Skansen Lokomotyw Parowych, obecne Muzeum 
nigdy by nie powstało, a sam kompleks lokomotywowni mogłaby podzielić 
smutny los kłodzkiej parowozowni. Warto więc pamiętać o losach jaworzyń-
skiego skansenu oraz mieć nadzieję, że wiele innych niszczejących kolejowych 
zabytków w Polsce również doczeka się lepszych czasów.
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Grzegorz Dejneka – PKP Steam Locomotives Open Air Museum in Jaworzyna Śląska
in the Years 1993 – 2004 – Beginnings, Daily Operations, Final Outcome

In the late 1980s the idea of creating steam locomotives open air museums was beginning to 
take shape and was the consequence of gradual replacement of steam locomotives by diesel en-
gines and electric locomotives. Another reason behind this decision was the idea of creating new 
local tourist attractions and the 150th anniversary of building the first railway line in Silesia 
(from Wrocław to Oława in 1842) and also the first one built on the territory of Congress Poland 
(first stretch of the Warsaw-Vienna Railway opened in 1845). One of such open air museums was 
to be created in Jaworzyna Śląska. People and organizations actively involved in creating this 
museum included not only employees of the local railway maintenance depot but also Polish 
Association of Railways Enthusiasts,  Railway Lovers’ Club from Wrocław and Zbigniew Ławry-
nowicz.

Despite difficult beginnings in the early 1990s, mainly due to financial and bureaucratic 
constraints, the museum continued to develop: rolling stock was being renovated, the locomotive 
shed was opened to visitors, retro train rides pulled by historical steam engines were organized 
for tourists. Formally, the museum operated in the years 1993 – 2004. The steam locomotives and 
retro trains were used to serve on numerous tourist routes and were available for hire for private 
functions. With the railway restructuring process initiated at the beginnings of the twenty-first 
century, PKP began do look for savings and the museum in Jaworzyna Śląska was destined for 
closing down. The years 2001 – 2004 when the museum was administered by court liquidator 
witnessed the demise of the museum. In 2004 the town of Jaworzyna Śląska became the legal 
owner and leased the museum to a private investor. A new Museum of Industry and Railway in 
Silesia was created,  providing educational and tourist services, including rides in retro trains. 
This article attempts to show the history of the old PKP Open Air Museum in Jaworzyna Śląska.

Słowa kluczowe: Skansen, Jaworzyna Śląska, muzealnictwo, ochrona dziedzictwa przemysłowego
Key words: Open Air Museum, Jaworzyna Śląska, museum sector, protection of technical and 
industrial heritage





Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Warszawie)

Problematyka ochrony 
zabytków łączności kolejowej

Przedsiębiorstwa kolejowe, działając na szeroką, ponadregionalną skalę 
przez dziesięciolecia ogniskowały w sobie wiele gałęzi techniki. W XIX w. stały 
się kołem napędowym postępu. Zbliżając do siebie wytwórcę i konsumenta po 
raz pierwszy umożliwiły masowy przepływ towarów. Upowszechniły dostęp do 
surowców ułatwiając opracowanie nowoczesnej fabrykacji. Zarazem, wymaga-
jąc dla swego istnienia ogromnych na owe czasy ilości skomplikowanych wyro-
bów, uplasowały się w pierwszym szeregu klientów przemysłu. I – co ważne – 
były klientem kreatywnym, oczekującym zaspokojenia całkiem nowych wtedy 
potrzeb.

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

Wprowadzenie – 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, 
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dla uniknięcia katastrofy musiały mieć zapewnioną informację o aktualnym 
wzajemnym położeniu1. 

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

W pierwszych latach istnienia kolejnictwo posiadało, oprócz znanej od wie-
ków wymiany listów (na kolei przewożonych już pociągami) jedynie prymityw-
ne, zależne od stanu pogody systemy optyczne (np. telegraf optyczny Clau-
de’a Chappe, analogiczny do stosowanego w ruchu pocztowym). Jednak, aby 
dać możliwość zwiększania przepustowości szlaków poprzez zagęszczanie ilości 
poruszających się składów oraz powiększenie ich prędkości, należało sięgnąć 
po sposoby pewniejsze (reliktem telegrafu optycznego są dzisiejsze semafory 
kształtowe). Rozwiązaniem problemu na ponad stulecie stała się elektryczna 
łączność przewodowa.

Europejskim prekursorem w tej dziedzinie stały się Koleje Królestwa Hano-
weru. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w. (od 1847 r.) wpro-
wadziły one do użytku sieć elektromagnetycznego telegrafu Samuela Morse’a.

Telegraf okazał się użyteczny zarówno dla łączności ruchowej – przekazują-
cej dane o biegu pociągów, jak i dla komunikacji typowo biznesowej, związanej 
z zarządzaniem przedsiębiorstwem. W krótkim czasie wszystkie zarządy kolejo-
we zastosowały ten, nowoczesny na owe czasy, system porozumiewania się. 
Również i na dzisiejszych ziemiach polskich od połowy XIX w. zaczęły pracować 
telegrafy systemu Morse’a, królując nieprzerwanie przez następne cztery deka-
dy. Kolejowa sieć telegraficzna współpracowała z sieciami pocztowymi. Pierw-
sze publiczne magistrale telegraficzne łączące znaczniejsze ośrodki miejskie, 
a nawet stolice państw, często bazowały na infrastrukturze kolejowej.

Od szóstej dekady XIX w. urządzenia telegraficzne oparte na kropkowo-kre-
skowym alfabecie Morse’a uzupełniła telegrafia literowa. Powstały złożone 
w eksploatacji aparaty systemu Hughes`a („Juzy”). W praktyce kolejowej użyt-
kowane były jednak rzadko i zasadniczo wyłącznie w komunikacji związanej 
z zarządzaniem przedsiębiorstwem2.

O wiele powszechniejszy stał się wprowadzony niecałą dekadę później, leżą-
cy na styku dwu obszarów: łączności i zabezpieczenia ruchu, system komuni-
kacji dzwonowej, oparty o zasadę przekazywania zestandaryzowanych informa-
cji (przykładowo: pociąg jedzie ku końcowi linii; wszystkie pociągi zatrzymać; 
wagony zbiegły; przysłać lokomotywę z robotnikami i lekarzem...) za pomocą 
odpowiednio odliczanych serii impulsów elektrycznych. Impulsy te uruchamia-
ły stojące obok budynków pokaźnych rozmiarów dzwony zewnętrzne lub, rza-
dziej, urządzenia dzwonowe wnętrzowe3. System ten służył w ruchu pociągów 
niemal 70 lat.

1  T. Kuliszewski, Podręcznik teletechnika kolejowego, Warszawa 1951, s. 475.
2  Tamże, s. 226–228.
3  T. Dobrzyński, Urządzenia teletechniczne stosowane na PKP, Poznań 1932, s. 217–220.
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Wszystkie te środki łączności przewodowej (telegrafy, dzwony) były bądź 
trudne w eksploatacji, wymagając specjalistycznie wykwalifikowanej obsługi 
(np. znajomości alfabetu Morse’a), bądź posiadały ograniczone zastosowanie. 
Dzięki temu krąg potencjalnych użytkowników był mocno ograniczony.

Kamieniem milowym dziejów łączności, a można zaryzykować także twier-
dzenie, że również całej ludzkości, stał się opracowany w 1876 r. telefon.

Ten wynalazek – jako pierwszy – upowszechnił możliwość szybkiego komu-
nikowania się na odległość bez specjalnie wykwalifikowanego pośrednika. Od 
tej pory każdy, kto tylko przezwyciężył obawę, mógł podejść do wiszącej na ścia-
nie orzechowej skrzyneczki i zdjąwszy z haczyka słuchawkę – po prostu konfe-
rować ze znajdującą się gdzieś na drugim końcu przewodu osobą, mówiąc do 
mikrofonowego rożka. Telefon – nie tylko na kolejach – diametralnie zmienił 
obraz rzeczywistości...

Zaledwie w rok po opatentowaniu telefonu, na ziemiach obecnej Polski, do-
konywano udanych prób rozmów międzymiastowych. Siecią telegrafu Kolei 
Wrocławsko-Świebodzkiej (Breslau–Schweidnitz–Freiburger Eisenbahngesell
schaft) nawiązywano połączenia z Wrocławia (Breslau), jedne z pierwszych na 
terenie ówczesnych Prus. Kilkaset kilometrów dalej, po drutach telegraficznych 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 7 i 9 grudnia 1877 r. przeprowadzona 
została na odległość ponad 66 km pierwsza w Królestwie Polskim, a zarazem 

Il. 1. Początkowo urządzenia łączności kolejowej i pocztowej 
nie różnią się – na zdjęciu pruski, uniwersalny aparat telefo-
niczny OB 05 z 1907 r., fot. P. Mierosławski
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w Cesarstwie Rosyjskim rozmowa – Skierniewic z Warszawą. Wrażenia z tych 
prób, a szczególnie nakładanie się na rozmowy pracy kolejowych telegrafistów 
(rozmowy prowadzono na przewodach telegraficznych) opisał ze szczegółami 
nawet „Kurier Lubelski” w nr. 141 z 1877 r.

Łączność – podobieństwo i różnice rozwiązań kolejowych i pocztowych

W okresie pionierskim urządzenia łączności, i te kolejowe, i te dostępne dla 
publiczności – pocztowe, nie różniły się konstrukcyjnie. Te same typy aparatów 
telegraficznych i telefonicznych używane były w obu środowiskach. Miało to 
istotne znaczenie dla wykorzystywania łącz kolejowych w ruchu pocztowym, 
wobec początkowo nikłej jeszcze gęstości sieci telekomunikacyjnej.

Stopniowo jednakże od ostatniej dekady XIX w. nastąpił proces specjalizacji. 
Rozwój środków łączności przewodowej na kolejach począł przebiegać odrębnie 
od rozwiązań z ogólnodostępnych sieci pocztowych. Podporządkowanie potrze-
bom kolejowego przedsiębiorstwa wykształciło odmienne rozwiązania apara-

Il. 2. Kolejowy aparat telegraficzny Morse’a z ok. 1905 r., 
fot. P. Mierosławski
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tów telegraficznych i telefonicznych, a w dalszej kolejności również łącznic i ca-
łych sieci.

Proces ten zaczął się od telegrafii. Kolejowe aparaty telegraficzne Morse’a po-
częły odróżniać się znacznie, nawet wizualnie, od aparatów pocztowych, choć 
poszczególne ich podzespoły pozostały nadal wymienne. Na przełomie XIX 
i XX w. wykształcono klasyczne kanony konstrukcji. Zaczęto budować odmien-
ne w kształcie i funkcjonalności aparaty „pocztowe”; „wojskowe” – przenośne; 
„kolejowe”4. Aparaty kolejowe były większe, dostosowane do trudniejszych wa-
runków użytkowania (wyposażano je np. przekaźniki niespotykane w ruchu 
pocztowym) i do różnych systemów pracy (prądem roboczym lub prądem cią-
głym)5. Kompletowano je ze specjalnymi stołami wyposażonymi w gniazda 
i przełączniki, pozwalające w prosty sposób wymieniać lub rezerwować użytko-
wane aparaty6.

Rozejście się dróg rozwoju pomiędzy „pocztą” a „koleją” szczególnie widać 
w telefonii. Pocztowe sieci telefoniczne początkowo tworzyły się jako ograniczo-
ne terytorialnie sieci miejscowe, zamknięte w granicach jednego miasta lub aglo-
meracji. Te punktowe ośrodki łączono nielicznymi łączami międzymiastowymi. 
Wynikało to z oczekiwań abonentów, bowiem ruch telefoniczny wewnątrz danej 
miejscowości zawsze był bardziej potrzebny od połączeń międzymiastowych.

Na kolejach bezcelowe było tworzenie szerszych sieci miejscowych, budowa-
no natomiast linie łączące odległe miejscowości – siedziby stacji i węzłów. Kolej 
jako twór działający ponadregionalnie wykształciła od razu telefoniczny ruch 
dalekosiężny. Dodatkowo, na kolejach pojawiło się również kilka odrębnych ty-
pów (poziomów) sieci, nierzadko ze sobą niepowiązanych, takich jak linie straż-
nicowe tylko dla komunikacji ruchowej, np. zapowiadania pociągów; sieci 
o charakterze dyspozytorskim, łączące główne stacje węzłowe; wreszcie łącz-
ność ogólnoeksploatacyjna, dająca możliwość wymiany informacji miedzy cen-
trum zarządczym a terenowymi jednostkami eksploatacyjnymi.

Tab. 1. Okres wprowadzenia specjalistycznych urządzeń łączności na kole-
jach – zestawienie.

Okres Urządzenia łączności

od ok. 1890 r. Kolejowy telegraf Morse’a1

od ok. 1905 r. Kolejowy aparat telefoniczny „liniowy”2

od ok. 1907 r. Łączność telefoniczna selektorowa3

od 1934 r. Kolejowe telefoniczne centrale automatyczne

1  T. Kuliszewski, Podręcznik teletechnika..., s. 187.
2  Tamże, s. 297.
3  Tamże, s. 459.
4  T. Kuliszewski, Podręcznik teletechnika..., s. 459.

4  T. Kuliszewski, Podręcznik teletechnika..., s. 187.
5  Tamże, s. 202.
6  T. Dobrzyński, Urządzenia teletechniczne..., s. 179.
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Telefonia – ruch ręczny i automatyzacja

Do końca lat dwudziestych XX w. kolejowa łączność telegraficzna i telefo-
niczna oparta była wyłącznie o ruch ręczny – pracę telegrafistów i telefonistek. 
Ruch ten zastępowany w okresie późniejszym sukcesywną automatyzacją, za-
nikł dopiero w ostatniej dekadzie XX w.

Zauważalne postępy automatyzacji sieci pocztowych (pierwsza centrala w Eu-
ropie – 1909 r.; pierwsza w Polsce – 1912 r.) dały bowiem bodziec do wprowa-
dzania jej na kolejach.

Automatyzacja telefonii kolejowej, z uwagi na odmienność potrzeb, przebie-
gła inaczej niż w przypadku poczt. Tam nowy wynalazek objął przede wszyst-
kim większe ośrodki miejskie, pozostawiając na wiele lat połączenia między-
miastowe w ruchu ręcznym. Na kolejach zaś – odmiennie – w pierwszym rzędzie 
należało rozwiązać zagadnienie bezobsługowego ruchu dalekosiężnego, przede 
wszystkim podejmując problem opracowania właściwego systemu zdalnego wy-
bierania abonentów (z uwagi na wynikające z praw fizyki zagadnienie znie-
kształcania impulsu wybierczego).

Przez dwie dekady od zastosowania w praktyce pomysłu centrali samoczyn-
nej autorstwa Almona Browna Strowgera, żaden ze znaczących producentów 
urządzeń telefonicznych nie podjął się opracowania problematyki szerokiej au-
tomatyzacji ruchu ponadregionalnego. Dopiero w pierwszej połowie lat dwu-

Il. 3. Aparat telefoniczny pociągowy typu OB 33 z 1939 r., fot. P. Mierosławski
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dziestych XX w. zagadnieniem tym, m.in. na zlecenie Towarzystwa Niemieckich 
Kolei Rzeszy (Deutsche Reichsbahn) zajął się berliński koncern Siemens & Hal-
ske. Zadanie okazało się złożone. Siemens w ciągu kilku lat (od 1926 r.) opraco-
wał, bez wystarczająco dobrych rezultatów, aż cztery odmiany automatycznej 
centrali kolejowej. Dopiero odmiana piąta, wprowadzona w 1934 r. jako Eb5/34, 
okazała się rozwiązaniem trafionym.

Centrale Eb5/34 (Einheitsbasa typ 5 rok 1934; BASA = Bahnselbstan
schlußanlage) oparto o podzespoły elektryczne i konstrukcje mechaniczne 
sprawdzone w układach łącznic miejskich i abonenckich, modelu opracowane-
go w 1929 r. Dodatkowo jednak zaopatrzono je w szereg układów (przede 
wszystkim rozmaitych translacji) opracowanych wyłącznie dla potrzeb kolei.

Rozwiązanie Siemensa – jak wszystkie konstrukcje central biegowych (tj. 
wyposażonych w urządzenia wybiercze wykonujące ruch względem pól styko-
wych) były rozwinięciem XIX-wiecznego patentu strowgerowskiego7. Firma 
Siemens & Halske w 1909 r. nabyła w USA prawa patentowe, dające możliwość 
produkcji jednej z pierwszych odmiany strowgerowskiej (stosującej tzw. wybie-
raki wstępne). Nabyty patent dawał Siemensowi możliwość dalszego rozwoju, 
co zaowocowało opracowaniem ulepszeń, popularnie nazwanych „systemem 
Siemensa”8.

„System Siemensa”, odmiennie od rozwiązań innych wiodących europejskich 
producentów (angielskiego Autelco, szwedzkiego L.M. Ericsson), oparto o specy-
ficzną konstrukcję wybieraka (typ 1929), odznaczającą się mniejszymi gabaryta-
mi oraz o, dającą się łatwo budować lub przestawiać, konstrukcję stojaków, mo-
cowanych na mieszczących się w zwykłych pokojach biurowych ramach 
wsporczych9. To rozwiązanie umożliwiało zabudowę central w budynkach o nor-
malnej wysokości pomieszczeń oraz znacznie łatwiejszy montaż, z uwagi na nie-
wielki ciężar pojedynczych elementów konstrukcyjnych (udało się to stwierdzić 
autorowi osobiście podczas montażu centrali „systemu Siemensa”).

Ograniczenie wymagań architektonicznych wraz z opracowaniem dedyko-
wanych dla specyfiki ruchu kolejowego podzespołów legło u podstaw sukcesu 
systemu BASA.

Od połowy lat trzydziestych XX w. niemieckie koleje rozpoczęły szeroką, 
sukcesywną budowę sieci BASA. W okresie II wojny światowej Niemcy, okupu-
jąc kraje europejskie i dążąc do scalenia systemu łączności kolejowej, rozwiąza-
nia te rozpowszechnili. Dało to po raz pierwszy w dziejach kontynentu, choć 
oczywiście w warunkach wojny – możliwość pełnoautomatycznego, paneuro-
pejskiego ruchu telefonicznego. Po zakończeniu wojny szereg państw, w tym też 
Polska, pozostałą po okupancie infrastrukturę łączności uznało za fundament 
tworzenia własnych zautomatyzowanych sieci kolejowych10. 

7  Podręcznik teletechnika, Londyn 1944, s. 365.
8  P. Jaros, Urządzenia telekomunikacyjne na PKP i ich modernizacja, „Przegląd Kolejowy” 

1951, nr 3–6; 8–9; 12, s. 311.
9  E. Hettwig, W. May, Selbstwählfernverkehr in Bahnfernsprechanlagen, Berlin 1944, s. 41.
10  P. Jaros, Urządzenia telekomunikacyjne na PKP i ich modernizacja..., s. 110.
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Na kolejach, podobnie jak w ruchu pocztowym, istotnym zadaniem jest od-
powiednie wzmacnianie prowadzonych rozmów dalekosiężnych oraz wielo-
krotne wykorzystywanie przewodów. O ile wzmacniaki telefoniczne pojawiły się 
w pierwszych latach XX w., o tyle zagadnienie zwielokrotnienia możliwości wy-
korzystania torów rozmównych na bazie podziału pasm częstotliwości w prak-
tyce wprowadzono dopiero w latach trzydziestych XX w. 

Telefonia selektorowa

Osobną formą telefonii automatycznej, endemiczną dla kolejnictwa, stała się 
łączność selektorowa. Selektory, czyli aparaty zespolone z własnymi urządzenia-
mi wybierczymi, selekcjonującymi impulsy wywołania, umożliwiały przyłącze-
nie do jednej, wspólnej linii, nawet kilkunastu odległych od siebie 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, pozostali abonenci posiadali możliwość jedynie 
wywołania głosem dyspozytora, posiadającego, oprócz własnego aparatu telefo-
nicznego, również głośnik bezpośrednio włączony w linię). Urządzenia selekto-
rowe 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 obecnej11.

Radiokomunikacja kolejowa

W połowie lat trzydziestych XX w. w praktyce kolejowej łączności pojawiło 
się radio. Dzięki swym zaletom od razu było stosowane zarówno w systemach 
łączności ruchowej – dając po raz pierwszy możliwość komunikacji głosowej 
dyżurnych ruchu z obsługą pociągów, jak i w łączności ogólnoeksploatacyjnej. 

Automatyzacja łączności kolejowej w Polsce

W Polsce automatyzacja kolejowej sieci telefonicznej rozpoczęła się na kilka 
lat przed wybuchem II wojny światowej. Pierwsze kolejowe centrale automa-
tyczne (Warszawa lewobrzeżna i prawobrzeżna) rozpoczęły swą służbę już 
w 1935 r.12 Przedwojenną łączność Polskich Kolei Państwowych (PKP) oparto 
o rozwiązania produkowane w kraju na podstawie licencji zakupionej w amery-
kańsko-angielskim koncernie Autelco z Liverpoolu. W Warszawie zastosowano 
nieco zmodyfikowane, produkowane w kraju, centrale abonenckie typu AT. Już 
wtedy, opierając się o sprawdzony w rozległej pocztowej sieci Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego system wybierania zdalnego (oparty na współdziałaniu tzw. wy-

11  Tamże, s. 454.
12  Tamże, s. 110.
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bieraków współbieżnych i regeneratorów impulsów)13, rozpoczęto prace stu-
dialne nad wprowadzeniem tego rozwiązania na sieci PKP. Prace te jednakże 
definitywnie przerwała wojna.

W okresie okupacji na terenach Polski (szczególnie na Śląsku i w Wielko-
polsce) okupant wprowadził system BASA. Centrale te włączono w utworzoną 
na kolejach Rzeszy tzw. wielką sieć telefoniczną. Wraz z nimi do Polski napły-
nęły niemieckie rozwiązania telefonii wielokrotnej i nośnej, przeprowadzono 
również sukcesywną wymianę szeregu dalekosiężnych linii napowietrznych na 
linie kablowe14.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, pomimo zniszczeń, w kra-
ju pozostało szereg kolejowych central telefonicznych zdatnych do dalszej eks-
ploatacji. Centrale te oparły się również zakusom armii radzieckiej. Jako po-
trzebne w prowadzeniu ruchu tranzytowego pomiędzy ZSRR i radziecką strefą 
okupacyjną w Niemczech nie zostały zdemontowane i wywiezione na wschód15.

Tab. 2. Etapy rozwoju łączności na kolejach – zestawienie. 

Okres
Łączność związana 
z ruchem pociągów 

Łączność związana z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem

Od początków 
kolei 

– poczta listowa

Od 1847 r. telegraf elektryczny Morse’a

Od 1860 r. – telegraf alfabetyczny Hughes’a („Juza”)

Od 1870 r. sygnalizacja dzwonowa –

Od 1877 r. telefon o ruchu ręcznym

Od 1907 r. telefon selektorowy4 –

Od 1910 r. telegraf alfanumeryczny (telegraf pospieszny, dalekopis)

Od 1934 r. – telefon o ruchu automatycznym

Od 1935 r. radio

Od 1940 r. radiotelefon, telefon „komórkowy” analogowy

Wobec, z jednej strony, istnienia na kolei nowoczesnych w tamtym okresie 
środków łączności, z drugiej zaś niemożności wystarczająco szybkiej odbudowy 
zniszczonego krajowego przemysłu teletechnicznego, w 1946 r. władze PKP pod-
jęły decyzję o przyjęciu poniemieckiego systemu BASA jako normalnego dla kra-
jowej sieci kolejowej16. Zdecydowano o szybkiej rozbudowie łączności automa-
tycznej w oparciu o import z Czechosłowacji, bowiem tamtejsze zakłady Tesla 

13  J. Silberstein, K. Staniszewski, Automatyczne centrale telefoniczne systemu Strowgera w Pol
sce, Warszawa 1935, s. 272, 286.
14  P. Jaros, Urządzenia telekomunikacyjne na PKP i ich modernizacja..., s. 110.
15  H. Śmigielski, Wielka sieć telefoniczna PKP i współpraca na niej łącznic automatycznych, 
„Przegląd Telekomunikacyjny” 1946, nr 3, s. 75.
16  Tenże, Wielka sieć telefoniczna PKP..., s. 76.
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w Pradze-Kolinie posiadały licencje Siemensa oraz produkowały tego typu 
sprzęt przez cały okres wojny17.

Począwszy od końca lat czterdziestych PKP otrzymały i zainstalowały kolej-
ne centrale. Zapewne szczupłość środków spowodowała, że przyrost kolejowej 
automatyzacji był powolny i nierównomierny. Część ówczesnych Dyrekcji Okrę-
gowych Kolei Państwowych (DOKP) – Lublin, Szczecin, wydaje się, że była 
traktowana w sposób mniej priorytetowy, co należy przypisać brakom odpo-
wiednich dla automatyzacji połączeń kablowych. W części DOKP – warszaw-
skiej i katowickiej, automatyzacja sieci telefonicznej postępowała wraz z elek-
tryfikacją pierwszej magistrali – Warszawa – Katowice. Wszystkie stacje 
węzłowe na niej już w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych otrzymały pojemne 
centrale automatyczne (przykładowo – stacja Skierniewice w 1951 r.). Zakup 
central z Tesli trwał nieprzerwanie przez okres lat pięćdziesiątych, przy czym od 
połowy tej dekady z mniejszym niż wcześniej natężeniem. Przykładowo – DOKP 
Wrocław w 1954 r. dysponowała 18 centralami automatycznymi18, w cztery 
lata później miała ich 2019, a dekadę później – w 1969 r. – 2320. Potentatem 

17  P. Jaros, Urządzenia telekomunikacyjne na PKP i ich modernizacja..., s. 312.
18  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Wrocław 1954 r., Warszawa 1954.
19  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Wrocław, Wrocław 1958.
20  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Wrocław, Wrocław 1969. 

Il. 4. Mapa telefonicznych połączeń kolejowych w DOKP Katowice – 1960 r., źródło: Spis abo-
nentów sieci telefonicznej DOKP Katowice
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automatyzacji była DOKP Katowice, użytkująca w 1960 r. 4621 central automa-
tycznych, w 1966 r. zaś – 5522. 

Rozwój central kolejowych produkowanych w czeskiej Tesli, jak wynika 
z analizy typów central istniejących na PKP oraz, np. w Czechosłowacji, zatrzy-
mał się na etapie końca lat czterdziestych (niewątpliwie po wojnie socjalistycz-
na Czechosłowacja była odcięta od unowocześnień wprowadzanych przez za-
chodnioniemieckiego Siemensa). Zapewne zauważając ten fakt, niezależnie od 
koniecznego importu, PKP usiłowały nakłonić przemysł krajowy do zajęcia się 
produkcją sprzętu kompatybilnego z poniemieckim systemem, co zaowocowało 
produkcją jedynie pomocniczych elementów (np. urządzeń automatycznej kon-
troli dróg łączeniowych). Przemysł bowiem, mający zapewniony zbyt dotych-
czas produkowanych urządzeń dla mało wymagających, bo chłonnych, sieci 
publicznych, najpewniej nie był początkowo zainteresowany wytwarzaniem 
bardziej niż w przypadku poczty skomplikowanego asortymentu. Wynikało to 
z przyjęcia dla sieci pocztowych innej odmiany central Strowgera – wykonania 
Autelco, a więc braku możliwości prostej współpracy „systemu Siemensa” 
z „systemem Autelco”. 

Dopiero w połowie lat sześćdziesiątych XX w., po opanowaniu przez krajowy 
przemysł produkcji wybieraków krzyżowych, otwarła się droga do dokonywa-
nia przez PKP zakupów w kraju. W końcu tej dekady ruszyła produkcja nie-
wielkich, lecz bardzo potrzebnych na PKP, bezobsługowych central automa-
tycznych typów CK20 i CK30/60 (dla 20 lub 30/60 abonentów) przystosowanych 
do bezpośredniej współpracy z centralami Siemensa. „Cekatki”, jak je nazwali 
łącznościowcy, stały się prostym środkiem automatyzacji niewielkich ośrodków 
(węzłów), dotychczas obsługiwanych wyłącznie uciążliwą obsługą ręczną23. 
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 ele-
mentów stosowanych w wielkich centralach miejskich – według relacji pracow-
ników kolejowej telekomunikacji – 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 podsta-
wowo zrealizowana w latach 1950–1970 tzw. kolejowa „sieć wielka”, stała się 
jedyną w pełni funkcjonalną krajową siecią telefoniczną. Pokryła ona swoim 
zasięgiem całość kraju, wszystkie stacje i węzły, a, poza nielicznymi wyjątkami, 
również większość liniowych posterunków ruchu (o ile tylko posterunki takie 
były obsadzone personelem). W większości kolejowy ruch telefoniczny odbywał 
się w pełni automatycznie, za pomocą wybieranych przez abonenta numerów 
kierunkowych, przy czym na PKP utrzymano niemiecką zasadę tzw. numeracji 

21  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Katowice, Katowice 1960.
22  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Katowice, Katowice 1966.
23  W. Okienczyc, J. Czarnowski, Urządzenia telefoniczne w kolejnictwie, Warszawa 1976, 
s. 404.
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jawnej24. Numeracja taka – dostępna w formie map z numerami kierunkowymi 
wraz z zapewnieniem przez centrale kolejowe dalekosiężnych połączeń tranzy-
towych, dawała możliwość zestawiania przez abonenta wybranej drogi połącze-
nia, co zabezpieczało przed „zapychaniem się” najbardziej popularnych kierun-
ków. Abonent, przykładowo ze Skierniewic, chcący rozmawiać z abonentem 
z Jaworzyny Śląskiej mógł sam wybrać połączenie poprzez Warszawę – Wro-
cław lub (znów przykładowo) przez Piotrków – Radomsko – Katowice – Kędzie-
rzyn – Kamieniec wykręcając kolejne numery kierunkowe i wysłuchując głoso-
wej zapowiedzi nazwy centrali, tej do której aktualnie się dotarło. Każda 
z central automatycznych lub ręcznych (poza małymi, pracującymi bez obsługi) 
dysponowała informacją, dzięki czemu książki telefoniczne, choć przydatne, nie 
były nieodzowne. Najważniejsze było to, że całość sieci telefonicznej pracowała, 
co dzisiaj się wydaje oczywiste, całodobowo.

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

24  Podręcznik teletechnika..., s. 373–376.

Il. 5. Mapa telefonicznych połączeń kolejowych w DOKP Katowice – 1966 r., źródło: Spis abo-
nentów sieci telefonicznej DOKP Katowice
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Telefonia selektorowa na PKP

Urządzenia selektorowe pojawiły się na PKP w połowie lat trzydziestych 
XX w.25 Wraz z elektryfikacją Warszawskiego Węzła Kolejowego, na pierwszych 
elektrycznych liniach: Warszawa – 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 wa-
runkach PKP, przy czym z uwagi na sytuację polityczną (zakaz zakupów w fir-
mach niemieckich) i istnienie w Radomiu wytwórni Ericssona, skłoniono się 
właśnie ku temu rozwiązaniu. Badania przerwała wojna.

Po II wojnie światowej częściowo w ramach pomocy, a częściowo w ramach 
zakupów, sprowadzono z USA sprawdzone na wielu kolejach rozwiązanie firmy 
Western Electric & Co. Charakterystyczne aparaty selektorowe, wzorowane na 
XIX-wiecznej obudowie w kształcie kolumienki, na ponad trzy dekady zagościły 
na PKP. Od lat pięćdziesiątych aparaty produkcji USA współpracowały z selek-
torami radzieckiej firmy Krasnaja Zaria, skopiowanymi w ZSRR z „Westerna”26.

25  P. Jaros, Urządzenia telekomunikacyjne na PKP i ich modernizacja..., s. 456.
26  Tamże.

Il. 6. Aparat selektorowy firmy Western Electric., fot. 
P. Mierosławski



582 Paweł Mierosławski

Dekadę później wyeksploatowane już urządzenia zagraniczne zostały zastę-
powane produkowanymi w krajowych Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sy-
gnałowych selektorami „Selton”. W chwili obecnej łączność selektorowa jest na 
PKP w zaniku.

Łączność radiowa PKP

Początki łączności radiowej na polskiej kolei zaczęły się od wykonania stałe-
go połączenia ogólnoeksploatacynego pomiędzy warszawskim Ministerstwem 
Komunikacji i DOKP Warszawa a siedzibą DOKP Lwów27. Do 1939 r. nie użyt-
kowano na PKP innych rodzajów radiołączności. Po zakończeniu II wojny świa-
towej komunikacja radiowa powróciła na PKP dopiero w latach pięćdziesiątych, 
jako łączność do celów ruchowych.

Automatyzacja łączności kolejowej w okolicach Rybnika

Do 1922 r. kolej w Rybniku posiadała urządzenia telefoniczne typów znor-
malizowanych przez koleje pruskie. Utworzenie polskiej państwowości na tych 
terenach zmieniło w tej dziedzinie niewiele, wobec oparcia się nowo powstałych 
Polskich Kolei Państwowych o rozwiązania techniczne nawiązujące do norm 
Związku Niemieckich Zarządów Kolejowych (Verein Deutscher Eisenbahn
verwaltungen), czerpiących szeroko z doświadczeń dominujących w związku 
kolei pruskich. Jedyną – należy przypuszczać – różnicą było stopniowe, począw-
szy od połowy lat dwudziestych XX w., pojawianie się wyposażenia produkcji 
krajowej. Wynikało to z uruchomienia krajowych wytwórni aparatów i urzą-
dzeń teletechnicznych, również na Śląsku. Pisząc o Śląsku nie sposób nie przy
pomnieć powstałej w latach dwudziestych XX wieku Śląskiej Wytwórni Telefo
nów Józefa Pientki z siedzibą w KatowicachWełnowcu przy ul. Św. Jadwigi 1028. 
Spółka ta od sierpnia 1932 r., po wykupie kontrolnego pakietu akcji przez 
szwedzki koncern Ericssona funkcjonowała pod nową nazwą „Telsyg – Wytwór
nia Telefonów i Sygnałów Kolejowych” produkując sprzęt łączności i urządze
nia zabezpieczenia ruchu kolejowego29, po czym od roku 1936 po uzyskaniu 
całości udziałów przez Ericssona, z dniem 30 listopada 1938 r. produkcję tele
techniczną przeniesiono do nowo wybudowanych zakładów w Radomiu, w Ka
towicach rozszerzając wytwarzanie wyrobów dla kolejnictwa30.

Zasady prowadzenia ruchu telefonicznego do 1939 r. również nie zmieniły 
się. Tak jak wcześniej, kolejowe telefony w Rybniku i okolicach funkcjonowały 
w oparciu o ręczne zestawianie połączeń.

Wybuch wojny i włączenie rybnickiego przemysłu, szczególnie wydobywcze-
go, w tryby wojennej machiny III Rzeszy wymusiły rozbudowę i modernizację 

27  Tamże, s. 110.
28  Reklama Śląskiej Wytwórni Telefonów, „Przegląd Teletechniczny” 1931, nr 2.
29  Reklama PASE Ericsson, „Przegląd Teletechniczny” 1933, nr 7. 
30  Historia elektryki polskiej, t. III: Elektronika i telekomunikacja, Warszawa 1977, s. 810–811.
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dotychczasowego układu sieci. Najprawdopodobniej (niestety autor nie natrafił 
na wystarczająco wiarygodne materiały źródłowe) wojna zaowocowała w Ryb-
niku automatyzacją sieci kolejowej. Można to wnosić ze szczątkowych informa-
cji w powojennej prasie technicznej. Zamieszczona w „Przeglądzie Telekomuni-
kacyjnym”31, niedokładna i pozbawiona opisów mapka istniejących w 1946 r. 
kolejowych central automatycznych pokazuje ich istnienie w rejonie geograficz-
nie odpowiadającym ziemi rybnickiej. Jeśli to nie błąd rysownika – to gdzież 
indziej jak nie w centrum tego jednego z przemysłowych okręgów Górnego Ślą-
ska – w pierwszym rzędzie dokonanoby tak istotnej inwestycji?

Tropem, świadczącym za przyjęciem tej tezy, może być analiza pocztowej 
książki telefonicznej okręgu katowickiego z 1949 r. W zamieszczonym w niej 
spisie abonentów telefonicznych miasta Rybnika (jak pokazuje układ numera-
cji, jeszcze obsługiwanych ręcznie) centrala kolejowa ma aż trzy numery pocz-
towe: 70; 158 i 22232. Tak dużej (patrząc z ówczesnego punktu widzenia) liczby 
połączeń „miasto – kolej” raczej nie przewidywano (wyjątkiem było Opole) dla 
kolejowych central ręcznych. Liczba ta nie zmieniła się przez następne kilkana-
ście lat. W roku 1960 KATS Rybnik (automatyczna) dysponowała również trze-
ma „wyjściami na miasto”, z numerami pocztowymi 325; 326 i 57033.

Domysły co do układu rybnickiej centrali kolejowej przecięłaby możliwość 
przejrzenia książek telefonicznych DOKP Katowice z lat czterdziestych lub po-
czątku pięćdziesiątych XX w. Niestety źródła te są niezmiernie rzadkie, bowiem 
w pierwszych dwóch dekadach istnienia PRL tego typu wydawnictwa traktowa-
no jako poufne, z numerowanymi egzemplarzami, prawdopodobnie przydziela-
nymi imiennie pracownikom PKP. Sugeruje to konieczność ich zdawania przy 
otrzymywaniu kolejnych wydań i późniejsze, „komisyjne” niszczenie. Na szczę-
ście spisy abonentów z lat późniejszych są znacznie łatwiejsze do znalezienia 
(choć oznaczane „do użytku służbowego” nie mają już nadanej numeracji eg-
zemplarzy), dzięki czemu nietrudno jest prześledzić rozwój kolejowej telefonii 
w Rybniku począwszy od początku kolejnej dekady.

W 1960 r. Rybnik posiadał kolejową centralę automatyczną systemu BASA, 
w najpopularniejszym wtedy dla PKP układzie centrali węzłowej „1000” 
(tj. o numeracji „tysięcznej” – trzycyfrowej, z pojemnością maksymalną do ok. 
480 abonentów).

Dysponowała ona wtedy pojemnością 208 numerów abonenckich w zakresie 
numeracji 101–110; 112–249; 341–399 oraz dwoma numerami specjalnymi: 
„1000” (100) – dla zgłaszania napraw i „1111” (111) dla stanowiska telefonist-
ki/informacji. Z tej puli 148 numerów nie miało możliwości uzyskania połączeń 
pocztowych (miejskich), zaś pozostałe 60 (w zakresie numerów 341-399) takim 
uprawnieniem dysponowało. Wszyscy abonenci mogli osiągać całość krajowej 
sieci telekomunikacji kolejowej, zarówno w ruchu pełnoautomatycznym (przez 
samodzielne wybieranie numerów kierunkowych), jak i z pomocą telefonistki. 

31  H. Śmigielski, Wielka sieć telefoniczna PKP...
32  Spis telefonów katowickiego okręgu poczt i telegrafów na rok 1949, Warszawa 1949, s. 196.
33  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Katowice, Katowice 1960, s. 309.
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Rybnicka KATS dysponowała wtedy automatycznym połączeniem z centralą dy-
rekcyjną w Katowicach, a przez nią z resztą terenu DOKP i kraju. Funkcjonowa-
ło również 12 bezpośrednich połączeń automatycznych z najbliższymi stacjami 
węzłowymi. Warto tu dodać, że abonenci pocztowi w Rybniku mogli zamawiać 
rozmowy międzymiastowe, nawet do sąsiednich miejscowości, wyłącznie za po-
średnictwem telefonistek, niekiedy z kilkugodzinnym oczekiwaniem.

Il. 7. Numery kierunkowe z Rybnika – 1984 r., źródło: Spis abonentów sieci telefonicznej 
Śląskiej DOKP



Problematyka ochrony... 585

W tym czasie wykorzystywano 131 kolejowych numerów nieuprawnionych 
oraz 49 uprawnionych do rozmów miejskich, przy czym z racji niedomogów 
telekomunikacji pocztowej, 25 numerów zainstalowano w mieszkaniach pra-
cowników wyższych funkcyjnie bądź wykonujących obowiązki ważne dla utrzy-
mania ruchu. Dla porównania warto dodać, że ówczesna sieć pocztowa całości 
miasta była niewiele większa od sieci kolejowej. Numery miejskie były również 
trzycyfrowe, a maksymalna, teoretyczna pojemność miejskiej centrali nie prze-
kraczała liczby 900 numerów, których w praktyce było o około ¼ mniej.

Sześć lat później, z kolejnej edycji Spisu abonentów... katowickiej DOKP34 
widać stopniowe rozszerzenie możliwości pracy kolejowej łączności. Pojemność 
centrali wzrosła do 178 abonentów nieuprawnionych i 90 uprawnionych (ra-
zem 268 + 2 numery specjalne). Liczba abonentów użytkujących kolejowy te-
lefon również powiększyła się do 167 nieuprawnionych i 70 uprawnionych. 
Ilość telefonów kolejowych w mieszkaniach zamykała się wielkością 32, a au-
tomatycznych połączeń dalekosiężnych, bezpośrednich z Rybnika dochodziła 
do 18, przy utrzymaniu zasady pełnoautomatycznego wybierania abonentów 
odleglejszych central za pośrednictwem Katowic lub innych central węzłowych.

Rozbudowa również centrali miejskiej umożliwiła zwiększenie liczby linii 
„kolej – miasto” do pięciu, z numerami od 250–81 do 250–85.

Powstawanie nowych kopalń oraz zwiększanie wydobycia węgla kamiennego 
na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego wymusiło dalszy, silny rozwój sie-
ci kolejowej łączności. Dwie dekady później, w 1984 r., rybnicka KATS dyspo-
nowała już pojemnością odpowiadającą centralom o charakterze dyrekcyjnym 
układu „10000” (czyli o numeracji „dziesięciotysięcznej” – czterocyfrowej, 
z maksymalną pojemnością teoretyczną do 3200 numerów)35.

Stosowana była wtedy numeracja trzy – i czterocyfrowa o zakresach 300– 399; 
1100–1299 i 1400–1499, dając możliwość obsłużenia 100 abonentów upraw-
nionych oraz 298 abonentów nie mogących komunikować się z „miastem”. Spa-
dła za to, do 16, liczba telefonów kolejowych zainstalowanych w mieszkaniach, 
co niewątpliwie było wynikiem upowszechniania się ogólnodostępnych telefo-
nów pocztowych.

W tym okresie dotychczasową kolejową centralę automatyczną w Rybniku 
wspomagała druga, zainstalowana na stacji Rybnik Towarowy. Wnioskując 
z układu numeracji, należy sądzić, że była to nowoczesna, pochodząca z „war-
szawskich ZWUT”, centrala systemu krzyżowego typu CK-60 o pojemności no-
minalnej 60 numerów. Abonentów „Rybnika Towarowego” osiągało się z cen-
trali „Rybnik” przez wybranie trzycyfrowego numeru z cyfrą „5” na początku. 
Odwrotnie, proces ten był bardziej skomplikowany, bowiem dzwoniąc z „To-
warowego” należało najpierw wybrać cyfrę „8”, a po uzyskaniu sygnału centra-
li rybnickiej wykręcić stosowny numer. Abonenci „Towarowego” osiągali się 
wzajemnie wybierając numer dwucyfrowy, a w trzech przypadkach (Rydułtów, 

34  Spis abonentów sieci telefonicznej DOKP Katowice, Katowice 1966.
35  Spis abonentów sieci telefonicznej Śląskiej DOKP, Katowice 1984.
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Suminy i Wodzisławia) mieli także możliwość połączenia „dalekosiężnego” bez 
pośrednictwa centrali w Rybniku36.

Swój największy rozwój rybnicka kolejowa telefonia, podobnie jak w całej 
Polsce, osiągnęła u schyłku lat osiemdziesiątych XX w. Zapoczątkowany po 
1989 r. proces transformacji gospodarczej wobec skurczenia się, a z czasem li-
kwidacji szeregu kolejowych instytucji, jak również wielu przedsiębiorstw połą-
czonych z koleją, zaowocował sukcesywnie postępującym spadkiem zapotrze-
bowania na kolejową łączność.

Gdy w pierwszej dekadzie XXI w. nastąpiła wymiana dotychczasowych cen-
tral na urządzenia cyfrowe, wielkość ich wykorzystania powróciła do stanu no-
towanego pięć dekad wcześniej.

Obecny stan ochrony zabytków łączności kolejowej.

Zabytki łączności kolejowej po 1989 r.

Trwająca przez ostatnie lata istnienia PRL zapaść techniczno-ekonomiczna 
kolei spowodowała, że na PKP, nie tylko w zakresie łączności, zachowało się 
dużo urządzeń o wartości historycznej. Kolejową łączność przewodową ominę-
ły trendy modernizacyjne, w tym tzw. elektronizacja, rozpoczęta w sieciach pu-
blicznych już w 1977 r. zainstalowaniem pierwszej w Polsce pocztowej centrali 
elektronicznej w Poznaniu-Winogradach, a w późniejszym okresie tzw. cyfryza-
cja. Problemy ekonomiczne, z jakimi kolej borykała się przez szereg lat po 
1989 r. przesunęły czas koniecznej modernizacji kolejowej telefonii na ostatni 
możliwy okres – granicę czasową pełnego przejścia krajowych sieci telefonicz-
nych na urządzenia cyfrowe. Dopiero w połowie pierwszej dekady XXI w. nastą-
piła sukcesywna likwidacja zabytkowych już wtedy urządzeń, która zbiegła się 
z samoograniczaniem się przedsiębiorstw kolejowych i związanym z tym znacz-
nym obniżeniem liczby abonentów. Dzięki temu, jeszcze do ok. 2009 r. można 
było dokonać wyboru i pozyskać poszczególne eksponaty.

Stan posiadania zabytków łączności kolejowej w kraju

Kolejnictwo, na tle innych gałęzi przemysłu, odznacza się stosunkowo szero-
ką ochroną swoich pamiątek. Świadczy o tym wielość miejsc, w których są ko-
lekcjonowane i eksponowane zabytki związane z przeszłością dróg żelaznych. 
Istnieje również stosunkowo szeroki ruch hobbystów zajmujących się kolejnic-
twem, co przekłada się nie tylko na realizację prywatnych pasji, lecz również na 
działania o charakterze instytucjonalnym. W Polsce oprócz samorządowego 
(kiedyś resortowego) Muzeum Kolejnictwa w Warszawie istnieją dwie placówki 
prowadzone przez jednego z przewoźników – państwowe PKP Cargo SA (Wolsz-
tyn, Chabówka) uzupełnione o ekspozycje prowadzone przez lokalne samorządy 

36  Tamże.
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(przykładowo Skansen w Kościerzynie, ekspozycja na kolei dojazdowej w Ełku), 
osoby prywatne (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej) oraz 
organizacje społeczne zrzeszające pasjonatów (np. Skierniewice, Jarocin, Py-
skowice). 

W większości jednak przypadków ochronie podlega najbardziej oddziałują-
cy na wyobraźnię tabor – lokomotywy i wagony. Stan ochrony przedmiotów 
z innych dziedzin – zabezpieczenia ruchu, dróg kolejowych lub łączności jest 
zacznie uboższy. Podstawowym problemem ochrony zabytków nie będących ta-
borem jest brak systematyki, spowodowany niskim upowszechnieniem wystar-
czającej 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, biletów. 

Tylko w kilku miejscach eksponaty związane z łącznością pojawiają się 
w znaczącej ilości w formie odrębnego działu. Tematykę tę zadowalająco przed-
stawiono w warszawskich: Muzeum Techniki (jako element szerszej kolekcji 
urządzeń łączności, nie tylko kolejowej) i Muzeum Kolejnictwa (obecnie „Stacja 
Muzeum”), w salach ekspozycyjnych Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku (wła-
sność samorządu miejskiego), w Muzeum Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej (własność społecznego Towarzystwa Przyjaciół DŻWW), mieszczącym 
się w budynku dworca Częstochowa-Stradom.

Wszędzie tam ograniczono się jednak do przedmiotów niewielkich gabaryto-
wo, takich jak aparaty telegraficzne i telefoniczne oraz łącznice telefoniczne ręcz-
ne niewielkiej pojemności. 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 oraz z możliwości technicznych i fi-
nansowych. Przedmioty drobne nie wymagają bowiem szczególnych zabiegów, 
a samo ich pozyskanie lub transport nie wiąże się z wygórowanymi kosztami.

Pamiątki kolejowej łączności odznaczające się znaczniejszymi gabarytami 
i ciężarem zgromadzono w kraju jedynie w dwu placówkach. 

W wydzielonym z sal ekspozycyjnych pomieszczeniu Parowozowni Wolsz-
tyn (własność PKP Cargo SA) zaprezentowano wybrane elementy centrali 
BASA (typ Eb5/41 w wykonaniu firmy Tesla). Elementy te, najpewniej z braku 
miejsca, ograniczono do wycinka pokazującego przebieg techniki połączenia 
w obrębie jednego węzła kolejowego. Zgromadzono tu cztery stojaki centralowe: 
stojak wybieraków wstępnych, wybieraków grupowych, wybieraków liniowych 
oraz wyposażenia pomocniczego. Oprócz stojaków zainstalowano aparat stano-
wiska uszkodzeń, aparat abonencki oraz biurkowe stanowisko awizo (połączeń 
zewnętrznych). Urządzenia te w 2009 r. uruchomiono do celów ekspozycyjnych. 

Drugą z wymienionych placówek jest Parowozownia Skierniewice w Skier-
niewicach. Obiekt ten jest własnością Polskiego Stowarzyszenia Miłośników 
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Kolei (PSMK), które, korzystając z faktu dysponowania obszernym zespołem 
budynków, postanowiło w ramach tworzenia kolekcji kolejowych pamiątek 
stworzyć obszerny, przekrojowy, reprezentatywny dział zabytków łączności ko-
lejowej na czele z szeregiem pełnowymiarowych łącznic automatycznych.

Skromnie przedstawia się także stan posiadania innych wielkogabarytowych 
zabytków kolejowej łączności. Należą do nich także urządzenia dzwonowe, któ-
rych na terenie kraju zachowano prawdopodobnie jedynie trzy sztuki. Dwie 
z nich (typ zewnętrzny oraz typ ścienny) znajdują się w kolekcjach prywatnych; 
trzecia (typ zewnętrzny) w zbiorach PSMK.

Doświadczenia Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei

Proces pozyskiwania przez stowarzyszenie zbiorów z obszaru łączności roz-
poczęty w 1992 r. trwał przez 17 lat, tj. w czasie postępującej modernizacji 
urządzeń PKP. Początkowo, w uzgodnieniu z ówczesną Centralną DOKP 
w Warszawie, udawało się otrzymywać nieodpłatnie drobniejsze przedmioty, ta-
kie jak aparaty i łącznice ręczne oraz dawny sprzęt pomiarowy. Część tego typu 
urządzeń organizacja otrzymywała również w darze od swoich członków, doko-
nujących zakupów na rynku kolekcjonerskim. Z chwilą podjęcia przez ówcze-
sną Telekomunikację Kolejową decyzji o cyfryzacji sieci i likwidacji dotychcza-
sowych central analogowych (w 2004 r.), stowarzyszenie podjęło decyzję 
o zgromadzeniu przekrojowej kolekcji urządzeń o większych gabarytach.

Dążenie to, z uwagi na obowiązujący ówcześnie w Grupie PKP zakaz nieod-
płatnego przekazywania mienia (również o charakterze muzealnym), wiązało 
się z koniecznością znalezienia sponsorów wśród najbardziej zainteresowanych 
tą dziedziną członków PSMK. Jednocześnie w ramach prac przygotowawczych 
stworzono plan kolekcji, rozpisany na poszczególne elementy central o odmien-
nym przeznaczeniu lub występujące w odmiennych wykonaniach. Plan ten zre-
alizowano poprzez zakupy przeprowadzone w dwóch kolejnych transzach. Za-
kupu dokonano po rynkowych cenach złomu, ukształtowanych przez oferty 
firm realizujących fizyczną likwidację niepotrzebnych już urządzeń.

Z uwagi na konieczność pozyskania różnych wykonań sprzętu oraz dążenie do 
kompletności funkcjonalnej, konieczne stało się pozyskiwanie wybranych, wska-
zanych elementów w wielu lokalizacjach na terenie Mazowsza i okolic Łodzi. 
Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości zapewnienia demontażu zachowawcze-
go potrzebnych elementów siłami wykonawców rozbiórek, konieczne stało się 
zorganizowanie własnych ekip demontażowych, składających się z członków 
PSMK oraz zapewnienie własnego transportu zakupionych elementów.

Poszczególne części kolekcji uzyskano z rozbiórki central kolejowych syste-
mu Siemensa w Skierniewicach, Koluszkach, Piotrkowie Trybunalskim i Ra-
domsku. Dodatkowo dla uzupełnienia kolekcji zakupiono kompletne, krajowe 
łącznice automatyczne z wybierakami krzyżowymi – CK20 oraz CK60 (z odcin-
ka Łowicz – Kutno) oraz – już z braku miejsca i środków – tylko wybrane pod-
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zespoły najnowszych central systemu Pentaconta. Ogółem nabyto ponad 3 tony 
sprzętu, a wraz z nim około 6 mb, traktowanych jako „nikomu niepotrzebne” 
archiwaliów (wydawnictw specjalistycznych, oryginalnej dokumentacji tech-
nicznej – schematów i rysunków wykonawczych).

Niezależnie od poszukiwania urządzeń łączności na PKP, PSMK w tym sa-
mym okresie prowadziło działania na rzecz zgromadzenia typów, które wiązały 
się z przedwojenną automatyzacją krajowego kolejnictwa. Dzięki uprzejmości 
Tramwajów Warszawskich stowarzyszenie otrzymało m.in. dwie abonenckie 
łącznice systemu Strowgera, produkcji krajowej: FT100 oraz FT200, stanowią-
ce powojenne rozwinięcie konstrukcyjne polskich łącznic typu AT zastosowa-
nych na PKP w 1935 r. Większość pozyskanych przedmiotów, z uwagi na brak 
środków na przygotowanie docelowych pomieszczeń ekspozycyjnych, musiała 
zostać zmagazynowana. Jedynie część centrali kolejowej Siemensa, po krótkim 
okresie składowania, w 2009 r. prowizorycznie zmontowano i uruchomiono 
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 remont i adaptację pomieszczeń ekspozycyjnych. Prezentacja 
dużych gabarytowo obiektów z założeniem zachowania kanonów konstrukcyj-
nych oraz odtworzeniem, choćby ograniczonej funkcjonalności, wiąże się z ko-
niecznością posiadania miejsca o ściśle dobranych gabarytach. Z uwagi na 
znaczny, liczony w tonach, ciężar pokazywanych muzealiów, dla uniknięcia 
skomplikowanych robót budowlanych pożądane jest ich umieszczenie na nie-
podpiwniczonym parterze. Pomieszczenia przeznaczone na ekspozycję muszą 
być przed jej montażem 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 możliwości wystawien-
nicze. Niemniej jednak z uwagi na to, że PSMK jest posiadaczem kompleksu 
budynków o charakterze postindustrialnym, udało się wygospodarować miej-
sce pod specjalizowaną wystawę łączności o łącznej powierzchni ponad 135 m².

Od 2013 r. Stowarzyszenie prowadzi prace nad budową wystawy. Wyremon-
towano (wraz z odtworzeniem instalacji elektrycznych i ogrzewczych) dwa po-
mieszczenia, w których odtworzono w docelowym kształcie kompletną centralę 
automatyczną typu kolejowego (Siemens Einheitsbasa), składającą się z 22 sto-
jaków umieszczonych na odtworzonej według oryginału stalowej konstrukcji 
wsporczej. Konstrukcja wsporcza (tzw. ramy rzędowe) liczy łącznie 12 mb i jest 
podzielona na trzy rzędy o oryginalnym wymiarze nominalnym 4 mb. Odtwo-
rzona centrala składa się z elementów zapewniających przedstawienie pełnej 
funkcjonalności typowej centrali węzłowej o pojemności 300 numerów. Skom-
pletowane wyposażenie umożliwia prezentację ruchu telefonicznego wewnątrz 
dużego węzła kolejowego oraz ruchu tranzytowego – dalekosiężnego, a także 
współpracę z lokalną, publiczną siecią telefoniczną.
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Zgodnie ze stosowaną praktyką pomieszczenie ze stojakami (z uwagi na wy-
twarzany przez nie hałas) oddzielono od pomieszczenia obsługi, zawierającego 
oryginalne stanowisko „biura napraw”, stanowisko „awizo” (miejsce pracy tele-
fonistki wykonującej połączenia specjalne lub udzielającej informacji) oraz – 
przy okazji – wyposażenie telefonii wielokrotnej i nośnej.

W kolejnym, adaptowanym obecnie pokoju znajdującym się w bezpośred-
nim sąsiedztwie, stanie centrala FT-200 oraz CK20 dla umożliwienia pokaza-
nia współpracy centrali kolejowej nadrzędnej z mniejszą oraz współpracy z sy-
mulowaną przez łącznicę FT centralą miejską (pocztową). Ogółem ta część 
wystawy zajmuje około 65 m².

Wystawę przedmiotów o mniejszych gabarytach (aparatów telefonicznych, 
łącznic ręcznych i mniejszych automatycznych, telegrafów itp.) przewidziano 
w sali o powierzchni 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 utrudnienia dla przemieszczania się zwie-
dzających, wynika niestety z zastanych warunków lokalowych. Jednakże wobec 
tego, że obie części wystawy znajdują się bezpośrednio nad sobą, ułatwione jest 
przeprowadzenie okablowania niezbędnego dla otrzymania efektu funkcjonal-
ności (eksponowane na piętrze łącznice i aparaty mają współpracować z centralą 
z parteru).

Il. 8 i 9. Zabytkowa centrala kolejowa typu BASA podczas montażu w Skierniewicach, fot. P. Mie-
rosławski
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Wnioski z obserwacji ochrony zabytków łączności kolejowej

Stan posiadania zabytków kolejowej łączności należy uznać w naszym kraju 
za 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 datowanych na okres przed 
1905 r. W szczególności dotyczy to eksponatów o proweniencji austriackiej i ro-
syjskiej. Do chwili obecnej w kraju nie ma dostępnej przekrojowej ekspozycji 
prezentującej całość tematyki łączności na drogach żelaznych. 

Liczebność zachowanych eksponatów jest niezadowalająca. Przedmioty 
o większych gabarytach, wymagające bądź szczególnych warunków przechowy-
wania, bądź odpowiednio obszernego miejsca, są zachowane w pojedynczych 
egzemplarzach. W przypadku ich uszkodzenia brak będzie możliwości ich uzu-
pełnienia lub renowacji. Niestety w chwili obecnej, wobec zakończenia przed 
około dekadą szerokiej modernizacji sieci telefonicznej połączonej z fizyczną 
likwidacją dotychczas użytkowanych typów, nie ma już żadnej możliwości po-
większenia istniejących kolekcji.

Istniejące zbiory są po części zgromadzone w sposób przypadkowy i niepeł-
ny, te zaś o większej reprezentatywności traktowane są jako „niszowe”. Trakto-
wanie to w szczególności widać w polityce przyznawania środków finansowych 
na budowę tego typu ekspozycji, które postrzegane są przez władze jako ele-
menty o nikłym znaczeniu dla tożsamości narodowej.

Należy jednakże podkreślić, że stan posiadania w zakresie eksponatów zwią-
zanych z łącznością kolejową odznacza się pozytywnie na tle stanu posiadania 
pamiątek związanych z historią krajowej łączności publicznej. W chwili obecnej 
w naszym kraju próżno już szukać – przykładowo – wyeksponowanej automa-
tycznej łącznicy z sieci publicznej. Zresztą, do czasu zakończenia przez PSMK 
budowy własnej wystawy w Skierniewicach – w Polsce nie ma możliwości zoba-
czenia jakiejkolwiek wyprodukowanej w kraju automatycznej centrali telefo-
nicznej. Taki stan rzeczy wpływa ujemnie na promocję wytwórczości – sprawia-
jąc wrażenie, że Polska, wobec braku artefaktów – nigdy nie była w stanie 
wyprodukować tak specjalistycznego sprzętu...

Ta nieprawdziwa faktograficznie, lecz nie poparta dziś namacalnie, wizja stoi 
w głębokiej sprzeczności ze stanem posiadania zabytków łączności (w tym ko-
lejowej) 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 wobec tego, 
że zabytek techniki (taki jak kolejowa, telefoniczna centrala) wymaga nie tylko 
ochrony „zabytkowej substancji”, ale również zachowania całości „kontekstu 
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technologicznego”. Kontekst ten można osiągnąć jedynie odtwarzając – nawet 
w sposób ograniczony – jego pierwotną funkcjonalność.
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Paweł Mierosławski – Preservation of Railway Communications Heritage

Railways was probably the first institution in history which required efficient communications 
system.  Reliable communication system was necessary to ensure safety of railway traffic as well 
as efficient management of a company whose operations spanned a large area. Until the turn of 
the 19th and 20th centuries communications equipment used by railways and other public insti-
tutions did not differ. Then their ways of development diverged –  railways, unlike postal services, 
needed primarily equipment for long-distance connections. At first, railway communications sys-
tems were operated manually, yet starting from mid-1930s automation began to be introduced. 
Siemens & Halske created BASA system especially for German railways. In Poland, the process 
of automation was based on Polish systems but was replaced later by BASA during the Nazi oc-
cupation of Poland, similarly to other countries occupied by Nazi Germany. After the Second 
World War PKP decided to keep BASA system and modify it further with the help of systems 
imported from the Czech Republic. Beginning from the late 1960s communications systems for 
PKP were also produced by Polish manufacturers. With the arrival of digital systems, old com-
munications equipment was replaced by the year 2009. Although Polish museums and railway 
enthusiasts’ associations noticed the need to preserve this type of technical cultural heritage, in 
most cases only small objects were preserved. Larger pieces of railway communications systems 
found their place just in two locations, and only one of these collections offers a full picture of old 
railway signalling system. Such situation is largely the consequence of financial and logistical 
problems that museums have to face. The author concludes by pointing out that collections of 
railway communications systems found in Polish museums, unlike the ones in neighbouring co-
untries (Germany in particular),  are far from satisfactory and that it is too late now to remedy this 
unfortunate situation.
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Key words: communications, technical heritage, protection of historical buildings
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Instytut Historii Sztuki Zakład Ochrony Dóbr Kultury)

Modernizacja i adaptacja 
zabytkowych obiektów 

kolejowych na obszarze 
Górnego Śląska 

na wybranych przykładach
Wstęp

Dworzec oraz jego otoczenie w strukturze miasta stanowi komunikacyjny, 
społeczny i architektoniczny punkt węzłowy, dlatego jego należyte utrzymanie 
ma wpływ na pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej. U zarania rozwoju 
kolei w Polsce, budynek służący podróżnym był nazywany dwór, dwór kolejo
wy, zajazd, gościniec lub przystań, co znaczyło o jego randze wśród pierwszych 
pasażerów korzystających z kolei1.W pierwszej fazie rozwoju kolei dworce peł-
niły jedynie funkcje związane z transportem kolejowym. Na Górnym Śląsku2, 
w XIX w. rozpoczęła się budowa gęstej i rozbudowanej sieci kolejowej. Pierwsza 
linia kolejowa przebiegająca przez ten obszar, zbudowana przez Towarzystwo 

1  J. Poliński, Dworce we współczesnym transporcie kolejowym, „Prace Instytutu Kolejnictwa”, 
zesz. 150, 2016, s. 51.
2  Autorki artykułu skupiają się głównie na przedstawieniu dworców kolejowych znajdujących 
się na obszarze historycznego Górnego Śląska, jednakże przy opisywaniu niektórych tendencji 
będą się odwoływać do badań przeprowadzonych na terenie konurbacji katowickiej lub woje
wództwa śląskiego.
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Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn, OSE) była stopniowo oddawana 
do użytku od 1842 r. (odcinek Wrocław (Breslau) – Oława (Ohlau), później do 
1846 r. przeprowadzono ją przez Opole (Oppeln), Gliwice (Gleiwitz) i Katowice 
(Kattowitz) do nadgranicznych Mysłowic (Myslowitz), a w 1847 r. połączono ją 
z tzw. koleją warszawskowiedeńską). W kolejnych latach powstały odcinki bu-
dowane przez spółkę pod nazwą Wilhelmsbahn (Kolej Wilhelma, WB), ukoń-
czony w 1848 r., łączący odcinek OSE z siecią kolei austriackiej poprzez węzeł 
w Boguminie; a w drugiej połowie XIX w. wybudowano m.in. linie: Racibórz 
(Ratibor) – Głubczyce (Leobchűtz, 1855, WB), Opole – Tarnowskie Góry (Tar
nowitz, 1858, Kolej OpolskoTarnogórska, Oppeln-Tarnowitzer Eisenbahn), 
Opole – Kluczbork (Kreuzburg) – Fosowskie (Vossowska, 1868) oraz Opole – 
Strzelce (Strehlitz) – Pyskowice (Peiskretscham) – Gliwice (1880). W 1913 r. 
gęstość górnośląskiej sieci kolejowej wynosiła 15 km na 100 km2, w Galicji 
wskaźnik ten wynosił 6 km, a 5 km w Królestwie Polskim3. Poza transportem 
surowców, kolej była także stopniowo przystosowywana do obsługi ruchu pasa-
żerskiego. W tym czasie powstała znaczna część dworców kolejowych, które ze 
względu na swoją wartość historyczną czy artystyczną są objęte ochroną kon-
serwatorską. Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2013 r. na tere-
nie konurbacji katowickiej zanotowano istnienie 57 budynków dworcowych, 
z czego kilka obiektów było wpisanych do rejestru zabytków, a 51% dworców 
znajdowało się w Gminnej Ewidencji Zabytków4.

W tym miejscu należy scharakteryzować materię, którą omawiamy, czyli bu-
dynki dworców kolejowych i przystanków dworcowych, by móc poczynić dalsze 
rozważania na temat ich miejsca we współczesnym i przyszłym świecie. Nie ma 
jednego, wzorcowego schematu dworca kolejowego i jego umiejscowienia w or-
ganizmie miejskim. Budynki dworców to obiekty posiadające często dużą kuba-
turę. Wraz z rozwojem transportu kolejowego stały się swego rodzaju „bramami 
do miast” i zaczęły pełnić funkcje reprezentacyjne. Forma ważniejszych dwor-
ców, powstałych w XIX i na początku XX w. nawiązywała do wyglądu architek-
tury pałacowej. Ich lokalizacja w mieście była różna – z reguły w średnich i du-
żych miastach dworce były lokowane w ich centrach, natomiast w małych 
miejscowościach i wsiach nierzadko były to ich obrzeża. Na umiejscowienie 
dworca wpływała optymalizacja przebiegu trasy bądź zastana tkanka urbani-
styczna. Nierzadko łączyły kilka funkcji; w mniejszych miejscowościach na pię-
trze dworca znajdowały się mieszkania; często w dworcach lokowano także 
funkcje handlowe i usługowe przeznaczone dla klientów kolei.

W literaturze fachowej wyróżnia się następujący podział dworców znajdują-
cych się na terenie województwa śląskiego: dworce wybudowane do 1884 r. 
(czyli do nacjonalizacji głównych towarzystw kolejowych w Prusach), budynki 

3  P. Greiner, Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI–XX wiek), [w:] Historia Górnego Śląska. 
Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, 
Gliwice 2011, s. 324.
4  M. Mróz, Baza funkcjonalna dworców kolejowych w konurbacji katowickiej, „Acta Geographica 
Silesiana”, t. 18, 2015, s. 39.
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powstałe od 1885 r. do II wojny światowej i obiekty wzniesione w okresie PRL. 
Niektóre z nich są obiektami o wysokiej klasie artystycznej, o czym najlepiej 
świadczy ich obecność w opracowaniu Sztuka Górnego Śląska od średniowie
cza do końca XX wieku5. Jako pierwszy pojawia się dworzec kolejowy w Bielsku 
(1889–1890, proj. K. Schulza). Jest to jeden z najlepiej zachowanych dworców 
drugiej połowy XIX w. Jego bryła nawiązuje do architektury pałacowej, a zacho-
wane polichromie świadczą o dbałości ówczesnych projektantów o nadanie bu-
dynkowi reprezentacyjnego charakteru. Kolejnym przykładem wyróżnionym 
w publikacji jest dworzec w Gliwicach (1925, proj. Grossart), który jest świet-
nym przykładem architektury o charakterze modernistycznym i monumental-
nym. Dworzec w Katowicach (1959–1972, rozebrany po 2010 r., proj. W. Kły-
szewski, J. Mokrzyński i E. Wierzbicki,), który jako ostatni reprezentuje 
w Sztuce... architekturę kolejową, był przykładem przeszczepienia na grunt 
polski awangardowej stylistyki Europy Zachodniej, określanej mianem „bruta-
lizmu”6. Dworce kolejowe pojawiają się także m.in. w tworzonych katalogach 
z serii Zabytki sztuki w Polsce7. 

Wiele dworców kolejowych niewątpliwie wpisuje się w ustawową definicję 
zabytku8. Rozwój kolei na Górnym Śląsku jest ważną częścią składową całego 
procesu industrializacji regionu. Z tego wynika wartość historyczna dworców, 
które zarówno są związane z przemysłową działalnością człowieka, jak i są 
świadectwem minionej już przemysłowej epoki, która odcisnęła ogromne pięt-
no na terenie Górnego Śląska. Fakt, iż dworce kolejowe posiadają wartości arty-
styczne został potwierdzony we wcześniejszym akapicie. Ich miejsce w opraco-
waniach dotyczących sztuki, obok tak oczywistych dzieł architektury, jak pałace 
czy kościoły, jest dowodem na ich istotną pozycję w dziejach architektury II po-
łowy XIX wieku i w XX w.

Coraz większa liczba dworców wyłączonych z użytkowania przez Polskie 
Koleje Państwowe (PKP) zaczyna stanowić drażliwy problem konserwatorski 
i urbanistycznoplanistyczny. W 2005 r. PKP zarządzało w Polsce 3005 obiek-
tami dworcowymi, z czego tylko 1506 obsługiwało ruch pasażerski. W 2007 r. 
liczba spadła do 1240, w 2011 r. do 916, a w 2013 r. – 6409. Najnowsze dane 
z 28 lutego 2018 r. informują o 586 czynnych dworcach10. Jak widać, w ciągu 
zaledwie ośmiu lat w Polsce swoją funkcję straciło prawie 1000 obiektów dwor-
cowych. Dodając do tego budynki nie użytkowane już od początku XXI w., liczba 

5  Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do XX wieku, red. E. Chojecka, Katowice 2009.
6  Tamże, s. 291–292, 359–360, 456–457.
7  Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006 i Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska, 
Warszawa 2016.
8  Zabytek [oznacza] nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową, Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, tj. DzU RP 2017, poz. 1523.
9  J. Poliński, Dworce…, s. 5152.
10  Dworce czynne na 28.02.2018 r., http://pkpsa.pl/pkpsa/naszedworce/download/Dworce
czynnena28.02.2018.pdf, 20.03.2018 r.
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niezagospodarowanych obiektów jest dosyć pokaźna – na terenie Polski ponad 
dwa tysiące dworców utraciło swoją pierwotną funkcję, co stanowi istotny pro-
blem w zagospodarowaniu zarówno samych budynków dworców, jak i włącze-
niu ich w teraźniejsze i przyszłe funkcjonowanie tkanki miejskiej, w której się 
znajdują. Przyczyną utraty pierwotnej funkcji przez dworce kolejowe i przystanki 
dworcowe jest nie tylko drastyczny spadek użytkowników transportu kolejowego 
(na przełomie XX i XXI w. pociąg stał się transportem niszowym – w krajach Unii 
Europejskiej z kolei korzysta ok. 6% pasażerów11), ale także postępująca cyfryza-
cja, w wyniku której zanikła potrzeba udawania się na dworzec by sprawdzić 
rozkład jazdy czy zakupić bilet. Także forma i funkcjonalność wielu dworców 
odbiega od wymogów nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej. Wiąże 
się to ze zbyt wielką kubaturą holów głównych i poczekalni oraz mało funkcjo-
nalnymi układami komunikacyjnymi12.

Potrzebę ochrony dworców kolejowych dostrzeżono w latach pięćdziesiątych 
XX w. Rozpoczęto wtedy inwentaryzację ważniejszych obiektów kolejowych. 
Pierwsze obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w. Największą ilość dworców kolejowych umieszczono 
w rejestrze zabytków w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., jed-
nakże działania te nie wpłynęły znacząco na realną ochronę budynków. Wielo-
letnie zaniedbanie substancji obiektów oraz niewłaściwie przeprowadzane re-
monty zacierające zabytkowe wartości dworców doprowadziły do bardzo złego 
stanu zasobu na początku XXI w. Nowe szanse dla poprawy stanu architektury 
kolejowej stworzyło wejście Polski do Unii Europejskiej i możliwość korzystania 
z funduszy europejskich. Szerokie działania modernizacyjne podjęto w związku 
z przygotowaniem środków transportu publicznego na odbywające się w Polsce 
i na Ukrainie mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012. Jednakże tempo projek-
towanych i przeprowadzanych prac odbiło się na ich jakości, m.in. ruch pasa-
żerski w wielu obiektach został niewłaściwie oszacowany, co spowodowało, że 
wiele z tych inwestycji już przynosi straty13.

Duże tempo wyłączania z użytkowania kolejnych dworców kolejowych gene-
ruje potrzebę podjęcia w najbliższym czasie przemyślanych działań mających 
na celu ochronę przynajmniej części zabytkowych dworców. W kwestii funkcjo-
nujących obiektów odpowiednie wydaje się zastosowanie prac modernizacyj-
nych połączonych z konserwacją bądź restauracją zabytkowej substancji. Należy 
jednak pamiętać o rentowności inwestycji, ponieważ nawet najlepiej wyremonto-
wany dworzec nie przetrwa jeśli zabraknie pieniędzy na jego bieżące utrzymanie. 
Jednakże dużo większym problemem stają się budynki dworców wyłączone 
z użytkowania, których jedyną szansą jest adaptacja do nowych funkcji. Wpro-

11  A. Jaszczak, M. Witkowska, Problemy rewitalizacji dworców i obiektów komunikacji kole-
jowej, „Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 
nr 18, 2012, s. 71.
12  D. Małecka, Dworce kolejowe – teraźniejszość i przyszłość, [w:] Dworzec kolejowy w struk
turze miasta, red. D. Załuski, Warszawa 2006, s. 135–136.
13  D. Załuski, Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien, „Technika Transportu 
Szynowego” 2014, nr 7–8, s. 7–10.
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wadzenie funkcji komercyjnej może być odpowiednim rozwiązaniem, lecz czę-
sto zły stan zachowania budynków, kwestie własnościowe oraz lokalizacja, znie-
chęcają potencjalnych inwestorów.

Działania modernizacyjne

W działaniach mających na celu utrzymanie dworców kolejowych w ich pier-
wotnej funkcji ważna jest ich modernizacja, czyli unowocześnienie. Stale zmie-
niające się wymagania stawiane różnym przestrzeniom wymagają przystosowa-
nia architektury i wyposażenia wnętrz do nowych potrzeb. Zabytkowe dworce 
często są pozbawione infrastruktury dedykowanej osobom niepełnosprawnym. 
Z czasem zastosowane materiały i wyposażenie ulega zużyciu, co powoduje ko-
nieczność przeprowadzenia modernizacji obiektu, połączonej z pracami konser-
watorskimi bądź restauratorskimi. Wzrastająca świadomość tworzenia energo-
oszczędnej architektury także nieraz skłania do podjęcia prac modernizacyjnych 
polegających np. na poprawie systemu ogrzewania i wentylacji budynku. W tej 
części pracy zostanie zaprezentowana modernizacja dworców w Koszęcinie i By-
tomiu wraz z próbą oceny ich rentowności oraz walorów estetycznych i posza-
nowania zabytkowej substancji. Przykłady te zostały wybrane ze względu na 
różnicę w skali obu założeń oraz wartości historycznych i artystycznych.

Dworzec w Koszęcinie

Koszęcin (Koschentin) to wieś w powiecie lublinieckim, mająca ok. 4,5 tys. 
mieszkańców (stan na 2011 r.)14. Dworzec kolejowy wybudowano w 1884 r. przy 
oddanej do użytku w tym samym roku linii kolejowej Kluczbork (Krentzburg) – 
Olesno (Rosenberg) – Lubliniec (Lublinitz) – Tarnowskie Góry (Tarnowitz)15. Bu-
dynek dworca jest praktycznie taki sam jak budynki dworców w Kaletach (Kalet) 
i Miasteczku Śląskim (Georgenberg, znajdujących się przy tej samej linii, pomię-
dzy stacjami Koszęcin i Tarnowskie Góry), co wskazuje na to, że były wznoszone 
wraz z budową linii i reprezentują ten sam typ. Jest to budynek ceglany, dwukon-
dygnacyjny, 9osiowy. Pierwotnie nietynkowany, w późniejszym czasie pokryty 
żółtym tynkiem bądź farbą. Wszystkie otwory okienne są zakończone łukiem 
odcinkowym. Od strony torów, w południowej części dworca, do budynku jest 
dostawiony niewielki, jednokondygnacyjny obiekt, szeroki na około dwie osie, 
przeznaczony dla dyżurnego ruchu. Dworzec został wyłączony z użytkowania 
pod koniec 2012 r. Wiązało się to z rozpoczęciem działalności Kolei Śląskich 
na trasie, przy której znajduje się dworzec. Spółka ta nie była zainteresowana 
wynajmem przestrzeni na kasę biletową i poczekalnię w budynku16. W lutym 

14 Wieś Koszęcin – podstawowe informacje, http://www.polskawliczbach.pl/wies_Koszecin_sla
skie, 20.03.2018 r.
15 Historia Tarnowskich Gór, red. J. Drabina, Tarnowskie Góry 2000, s. 200–202.
16 A. Kaczmarek, Poczekalnia na dworcu PKP w Koszęcinie będzie funkcjonować jeszcze tylko 
do końca miesiąca, http://lubliniec.naszemiasto.pl/artykul/poczekalnianadworcupkpw
koszeciniebedziefunkcjonowac,1617429,art,t,id,tm.html, 20.03.2018 r.
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2016 r. pojawiła się informacja, że PKP SA planuje przeprowadzić moderniza-
cję dworca w Koszęcinie17. W wiadomościach nie wspomniano, dlaczego akurat 
ten dworzec zostanie zmodernizowany i przywrócony do użytku, co wzbudza 
wątpliwości, ponieważ nie wykazuje żadnych wybitnych cech artystycznych. 
Dodatkowo, znajdujący się w odległości 8 km dworzec w Kaletach, który znaj-
duje się w miejscu obsługującym więcej połączeń (np. na odcinku Tarnowskie 
Góry – Wieluń Dąbrowa) i jest miejscowością z dwukrotnie większą liczbą 
mieszkańców, także jest od kilku lat nieużytkowany. Wydaje się, że inwestowa-
nie w dworzec w Koszęcinie jest nierentowne (11 par połączeń na dobę w dzień 
roboczy w stronę Katowic i Lublińca, stan na marzec 2018 r.). Z drugiej strony 
dobrze, że chociaż jeden ze scharakteryzowanej wcześniej grupy dworców zo-
stanie zmodernizowany i oddany do użytku. Modernizacja polegała m.in. na 
przystosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych (np. wprowadzenie ramp), 
wymianie okien oraz remoncie elewacji. Szkoda, że nie starano się przywrócić 
jego pierwotnego wyglądu, co na pewno wpłynęłoby pozytywnie na walory es-
tetyczne. Z oględzin autorki wynika, że prace modernizacyjne już się zakoń-
czyły. Wprowadzona modna w ostatnim czasie pastelowa kolorystyka bardzo 
negatywnie odbija się na wyglądzie budynku. Podsumowując, chociaż wybór 
tego właśnie dworca kolejowego wydaje się wątpliwy, a przeprowadzone prace 
z punktu widzenia estetyki zostały wykonane błędnie, to przynajmniej budynek 
został wyremontowany.

Dworzec w Bytomiu

Drugim przykładem modernizacji jest dworzec kolejowy w Bytomiu. Jest to 
jeden z niewielu w Polsce przykładów stacji kolejowej posiadającego halę pero-
nową (o wymiarach 39,5 m na 140 m). Obecne budynki zostały wybudowane 
na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. w miejscu wcześniejszej 
stacji z 1868 r. Jest to główny dworzec miasta Bytomia, przy którym przebiegają 
linie: 131 Chorzów Batory – Tczew, 132 Bytom – Wrocław Główny i 710 By-
tom – Bytom Bobrek18. Kompleks cechuje stosunkowo wysoka wartość histo-
ryczna i artystyczna. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków19. 
Dworzec jest monumentalną, modernistyczną bryłą, której wygląd elewacji był 
kilkukrotnie zmieniany. Budynek, nieremontowany przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat, znajdował się na początku XXI w. w bardzo złym stanie. W 2012 r. za-
mknięto nawet kasę biletową. Na początku 2014 r. rozpoczęto modernizację 
wnętrza poczekalni i przejścia podziemnego. Remont polegał m.in. na wymianie 
posadzek, założeniu nowych okładzin na ścianach, wymianie drzwi i nowym 
wyposażeniu poczekalni. Koszty modernizacji wyniosły ok. 1,8 mln zł, a zakoń-

17 PKP wyremontuje dworzec w Koszęcinie, http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/ 
1,84749,19682727,pkpwyremontujedworzecwkoszecinie.html, 20.03.2018 r.
18 Bytom,https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=529&okno=start,  
12.03.2018 r.
19 Dworzec widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 2360.
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czyła się ona w 2014 r.20 Przeprowadzone działania można ocenić pozytywnie, 
ponieważ nie zatarły historycznego charakteru dworca i na pewno wpłynęły na 
podwyższenie komfortu pasażerów. Jednakże z pewnością minie jeszcze dużo 
czasu zanim zostanie odnowiona także elewacja zewnętrzna budynku i unika-
towa hala peronowa.

Adaptacja

Przemiany przestrzenne i infrastrukturalne na przestrzeni ostatnich niemal-
że trzydziestu lat spowodowały wiele niekorzystnych przekształceń struktural-
nych zarówno w spółkach kolejowych, jak i w samych przestrzeniach miejskich. 
Odbiło się to niekorzystnie na obiektach składających się na infrastrukturę ko-
lejową, a głównie na zamykanych sukcesywnie dworcach oraz likwidacji linii 
i połączeń kolejowych. Zaczęły się wówczas pojawiać problemy z obiektami, 
które przestały pełnić swoje funkcje, będąc ulokowanymi głównie we współ-
czesnych centrach miast. Wywołało to dyskurs nad ich dalszymi losami, sposo-
bami adaptacji, modernizacji czy też ponownego przywrócenia do użytkowania 
w ramach komunikacji kolejowej.

Obiekty należące do spółek kolejowych nierzadko oprócz wartości użytko-
wej, wykazują również bardzo dużą wartość historyczną (zabytkową). Ich obec-
ny stan często jest wynikiem braku funduszy na objęcie tych obiektów ochroną 
konserwatorską i rozpoczęcie prac mających na celu przywrócenie ich do po-
nownego użytkowania. Za sytuacją tą stoi również częsty brak zainteresowania 
budynkami kolejowymi ze strony samorządów lokalnych, pod kuratelą których 
znajdują się grunty z zabudowaniami infrastruktury kolejowej. Do czynników 
tych dochodzi również znikoma (lub jej zupełny brak) świadomość społeczna 
oraz obojętność dotycząca ich wartości zabytkowych lub chociażby możliwości 
polepszenia stanu użytkowego takich obiektów. Coraz częściej jednak działa-
nia mające na celu poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej w miastach 
ogniskowane są na odciążeniu ruchu kołowego w ich centrach, jak również, co 
za tym idzie, trosce o środowisko naturalne i jakość życia ludzi oraz zwróceniu 
uwagi na ich potrzeby. Prowadzi to do ponownego zauważania środka transpor-
tu, jakim są koleje. Skupia się uwagę na poprawie jakości taboru przeznaczone-
go do obsługi pasażerskiej, stanie linii kolejowych oraz obiektów dworcowych 
i przystanków kolejowych. Fundusze ze środków europejskich w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 czy też Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–202021, pozwoliły 
na zrealizowanie szeregu projektów związanych z infrastrukturą kolejową na 
terenie województwa śląskiego, w tym również na modernizację, adaptację czy 

20  P. Szałankiewicz, Nowy dworzec w Bytomiu otwarty!, http://www.dziennikzachodni.pl/
artykul/3484679,nowydworzecpkpwbytomiuotwartyzobaczciezdjeciatlumypodziwialy
nowydworzecpkpwbytomiu,id,t.html, 12.03.2018 r.
21  Patrz: Mapa projektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 Województwa 
Śląskiego, http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/, 20.10.2018 r.
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szeroko pojętą rewitalizację dworców kolejowych. Działania związane z przy-
wracaniem takim obiektom „drugiego życia” mogą pozytywnie wpłynąć na całą 
strukturę miasta, jak również na ponowne zainteresowanie społeczności lokal-
nej transportem kolejowym (dużo bardziej ekonomicznym niż transport kołowy, 
głównie samochodowy), jak i obiektami z nim związanymi. Nowym trendem 
w tym obszarze okazuje się, coraz popularniejsza w ostatnich latach, adaptacja 
obiektów nieużytkowanych dworców, na cele usługowo–handlowe, rozrywkowe 
czy też kulturalne. Szereg takich działań dostrzegalny jest również na terenie 
województwa śląskiego, co, mając na uwadze rozbudowany system infrastruk-
tury kolejowej, może skłaniać do pozytywnej oceny tych działań. Ale tak na-
prawdę z czym mamy do czynienia i czy wszystkie pomysły są godne zaintere-
sowania i pochwały?

Mówiąc o adaptacji obiektów dworcowych czy też przystanków kolejowych 
o rozbudowanej strukturze architektonicznej, należy przypomnieć czym jest 
adaptacja. Jest to, według Słownika Języka Polskiego PWN22, przystosowanie 
czegoś do innego użytku niż było przeznaczone, co w przypadku obiektów ar-
chitektonicznych możemy tłumaczyć jako zmianę ich dotychczasowej funkcji. 
Zmiany te jednak, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną, jaką 
niewątpliwie jest kolej, powinny zachodzić dość szybko i w sposób ciągły. To 
samo tyczy się adaptacji obiektów dworcowych do dynamicznie zmieniających 
się potrzeb współczesnych miast. Ich adaptacja na nowe funkcje nie może jed-
nak skupić się jedynie na poprawie stanu technicznego mającego na celu za-
stąpienie nieraz historycznej tkanki zupełnie nową, lecz na zastosowaniu tylko 
niezbędnych uzupełnień starej tkanki nową substancją23, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wszystkich dodatkowych aspektów, jakimi w tym przypadku są 
ochrona konserwatorska obiektu poddawanego adaptacji, wpływ tych działań 
na całą przestrzeń sąsiadującą z budynkiem czy też odbiór społeczny obiektu 
po adaptacji oraz akceptacja jego nowego wyglądu i funkcji. Sprawia to, że dzia-
łania mające na celu adaptację tego typu obiektów, których pierwotna funkcja 
zakorzeniona jest głęboko w pamięci zbiorowej lokalnej społeczności, są nie-
zwykle trudne i wymagają wieloaspektowego potraktowania tego procesu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęto zauważać potencjał zabytkowych 
obiektów dworcowych, które niegdyś stanowiły ważne elementy miast górno-
śląskich. Ich znaczenie, zwłaszcza obiektów zabytkowych, wzrasta wraz z modą 
na rewitalizację i stwarzanie nowych przestrzeni miejskich. Coraz większą uwa-
gę zwraca się również na ich znaczenie historyczne i tożsamościowe, pragnąc 
zachować ich genius loci (ducha miejsca) oraz, w jak największym stopniu, ich 
zabytkową substancję. Wpływa na to również moda na zabytki i zwiększenie 
ilości funduszy przeznaczonych na obiekty historyczne. Skutkuje to mnogością 
projektów modernizacyjnych i adaptacyjnych o bardzo szerokiej i różnorodnej 
tematyce. Przykładami różnorodności pomysłów na adaptację obiektów dwor-

22  Adaptacja, http://sjp.pwn.pl/sjp/adaptacja;2548744.html, 20.10.2018 r.
23  E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, 
Wrocław 2007, s. 312.
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cowych mogą być obiekty w Rudzie ŚląskiejChebziu, Żorach oraz stacja kolei 
wąskotorowej w Nędzy (powiat raciborski), będące w tym wypadku wybranymi 
przykładami.

Dworzec w Rudzie Śląskiej-Chebziu

Zespół stacyjny w Chebziu został wybudowany pod koniec XIX w. Na pla-
nach z 1901 r. widnieje już ukształtowany zespół zabudowań, w skład które-
go wchodzą: budynek główny, poczta, administracja, warsztat i zabudowania 
peronu ChebzieWirek. W latach 1900–1902, a następnie 1902–1906 na-
stępuje dalsza rozbudowa i przebudowa dworca. Wszystkie obiekty tworzące 
kompleks stacyjny posiadały jednolitą formę architektoniczną pozbawioną cech 
stylowych. Najbardziej charakterystycznym elementem zabudowań stacyjnych 
w Chebziu jest budynek dworca kolejowego. Jego elewacja została wykonana 
w formie przypominającej mur pruski, założony na ruszcie stalowym wypełnio-
ny cegłą licową. Szczególnie ozdobnie potraktowano wejście główne do budyn-
ku, mieszczące się w elewacji wschodniej, gdzie centralną częścią kompozycji 
jest duże okno o łukowym zamknięciu. W górnych partiach elewacji zastoso-
wano dodatkową ozdobę w postaci pasów szkliwionych cegieł w kolorach zielo-
nym i białym. Prosty i zgeometryzowany rysunek elewacji, której forma stanowi 
zapowiedź modernizmu, uzupełniony został ażurową balustradką wieńczącą 
okap łukowego dachu nad halą główną, jeszcze w secesyjnej proweniencji.

Obiekt ten od 2006 do 2010 r. był jedną z atrakcji na Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego, jednak z powodu dewastacji został on wy-
kreślony z tejże listy. W 2013 r. dworzec został wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (nr A/485/2016) tego obiektu dokonany 14 grud-
nia 2016 r. na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach, został uzasadniony zachowaniem w dobrym stanie substancji 
i bryły oraz znaczącym wpływem na rozwój miejscowości.

Dyskusja nad dalszym losem dworca i jego ewentualną modernizacją lub 
adaptacją, która miałaby posłużyć mieszkańcom, toczy się już od dłuższego 
czasu. W 2013 r. dworzec przeszedł remont, którego dokonali własnymi siłami 
społecznicy z Teatru Bezpańskiego i Grupy BIBU, jednak była to tylko kropla 
w morzu potrzeb24. Organizowano również spotkania z mieszkańcami, którzy 
mieli wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb względem budynku dworca 
i zaproponować koncepcję jego zagospodarowania. Wstępnie rozważano dwa 
pomysły na wykorzystanie pomieszczeń dworcowych – jedno z nich miało być 
przeznaczone dla młodzieży i wykorzystane na jej działalność, natomiast druga 

24  Ruda Śląska: Dworzec kolejowy w Chebziu, trwa remont. Jakie zmiany?, http://ruda
slaska.naszemiasto.pl/artykul/rudaslaskadworzeckolejowywchebziutrwaremontjakie,
1823020,gal,t,id,tm.html, 20.04.2013 r.
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część budynku miała służyć jako przestrzeń działań artystycznych25. Plany te jed-
nak nie doszły do skutku. Kolejną koncepcją przedstawioną przez władze miasta 
było centrum przesiadkowe. Planowano wybudowanie parkingu i rozbudowę in-
frastruktury kolejowej, jednak i to przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane26.

Najnowszą koncepcją, która ma duże szanse na zrealizowanie, jest adapta-
cja budynku dworca na potrzeby biblioteki. Funkcja komunikacyjna dworca 
będzie utrzymana. Z zewnątrz nic się nie zmieni. Jest to możliwe dzięki temu, 
że wiele pomieszczeń nie jest tam w ogóle zagospodarowane. Władze Rudy 
Śląskiej z takim założeniem kupiły dworzec kolejowy od PKP za prawie mi-
lion złotych. Budynek ma zachować też swoje podstawowe funkcje w zakresie 
obsługi pasażerów. Inwestycja związana jest z planami utworzenia w Chebziu 
węzła przesiadkowego oraz połączeń pieszorowerowych. Prezydent Rudy Ślą-
skiej, Grażyna Dziedzic, podkreślała, że adaptacja tego obiektu na cele kultu-
ralne – w tym wypadku bibliotekę – przyczyni się do stworzenia nietuzinkowej 
przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców miasta i całego regionu27. Jak podało 
biuro prasowe rudzkiego magistratu, a rewitalizacja dworca miały się rozpo-
cząć w pierwszym kwartale 2018 r. i potrwać ok. półtora roku. W głównej hali 
dworca zaprojektowana została antresola, na której znajdą się regały biblio-
teczne i czytelnia, natomiast na końcu holu zostanie wydzielona, za pomocą 
przeszkleń, przestrzeń wypożyczalni oraz wejście na antresolę. Dodatkowo ma 
tam też powstać kawiarnia dostępna zarówno dla czytelników, jak i podróżnych, 
sala animacyjna mająca pełnić funkcję przestrzeni konferencyjnej, a także „bi-
bliogród” czyli zielona przestrzeń, w której będzie można spędzić czas z lek-
turą28. Docelowo do budynku dworca zostaną przeniesione zbiory Biblioteki 
Centralnej, które obecnie mieszczą się w siedzibie instytucji w dzielnicy Wirek. 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej wyraził swoje zado-
wolenie z zaangażowania miasta w projekt „Stacja Biblioteka”, który pozwoli 
ocalić zabytkowy budynek. Oprócz obiektu dworca, miasto nabyło też zabytko-
wy budynek byłej poczty, warsztat i magazyn oraz działki niezabudowane. Jak 
podano w mediach, wartość wszystkich nieruchomości wyniosła ok. 1,3 mln zł, 
a część z nich, wartych prawie 400 tys. zł, władze miasta przejęły od PKP SA 
nieodpłatnie. Budowa centrum przesiadkowego w Chebziu wraz z rewitalizacją 
zabytkowego budynku dworca kolejowego wpisana została w Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 r.

W marcu 2018 r. projekt realizacji założeń o powstaniu biblioteki na dwor-
cu otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych dla województwa śląskiego 
25  J. Oreł, Co będzie z dworcem PKP w Chebziu? Jutro spotkanie władz z mieszkańcami, 
http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/cobedziezdworcempkpwchebziujutrospotkanie
wladzz,1648041,artgal,t,id,tm.html, 10.12.2012 r. 
26  M. Nowak, Centrum przesiadkowe Chebzie: jest koncepcja, wszystko zależy czy pojawią się 
pieniądze z Unii, http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/centrumprzesiadkowechebziejest
koncepcjawszystkozalezy,3278863,artgal,t,id,tm.html , 12.02.2015 r. 
27  Na dworcu powstanie biblioteka, https://silesion.pl/rudaslaskanadworcuwchebziupow
staniebiblioteka04012017, 4.01.2017 r.
28  Dworzec Ruda Śląska Chebzie biblioteką. Do jesieni, http://inforail.pl/dworzecrudaslaska
chebziebibliotekadojesieni_more_103398.html, 12.03.2018 r.
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przeznaczonych na dziedzictwo kulturowe, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa: 
V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; działanie: 5.3. Dzie-
dzictwo Kulturowe)29. Oznacza to, że wcześniejsze zapowiedzi rudzkiego magi-
stratu potwierdzą się, gdyż realizacja ma być gotowa w listopadzie b.r.

Czy jednak po tych wszystkich planach nie należy się refleksja? Czy dzia-
łania, które są planowane spowodują przywrócenie dworca i obiektów przyle-
głych do tkanki miejskiej? Czy uda się zachować jego charakter i przywrócić 
do życia? Pytania te często pozostają bez odpowiedzi w przypadku dworców 
zabytkowych o tak burzliwej historii, które stanowią „niewygodne dziedzictwo” 
wielu górnośląskich miast. Podjęcie działań przez władze samorządowe nie-
rzadko zrzucane jest na spółki kolejowe oraz na konserwatorów zabytków, lub 
też prowadzone w sposób niedbały, nie spełniający wymogów architektonicz-
nych i konserwatorskich i odrealnione od prawdziwych potrzeb społeczeństwa. 
Rzadko też samorządy miast, które leżą na trasie danej linii kolejowej, podej-
mują współpracę – między sobą, lub też ze spółkami i prywatnymi inwestorami 
– mającą na celu działania modernizacyjne czy adaptacyjne przystanków dwor-
cowych na terenie swoich gmin i miast. Przykładem takiego działania może być 
tu przypadek linii kolei wąskotorowej Gliwice Trynek – Rudy (Rauden) sieci 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.

Stacja kolei wąskotorowej w Nędzy

Stacja w Nędzy otwarta została w 1902 r., i do 1945 r. stanowiła część kolei 
Gliwice Trynek – Rudy – Racibórz. W 1945 r. rozebrano tory kolejowe, któ-
re odbudowano dopiero po kilku latach. Zawieszenie kursowania przewozów 
pasażerskich nastąpiło w 1966 r. Budynek dawnej stacji zachował się do dziś. 
I to właśnie ten obiekt, wpisany do rejestru zabytków 1 marca 1993 r. (numer 
wpisu A/1476/92), stanowi obiekt zainteresowań władz i inwestorów. 

Pierwsze plany na przywrócenie życia stacji i ewentualne wznowienie ruchu 
kolei wąskotorowej pojawiły się już kilka lat temu. W 2011 r. zaczęto myśleć 
o reaktywacji połączenia Gliwice – Trynek – Racibórz, które to miało przebie-
gać właśnie przez Nędzę. W tej sprawie odbyło się również spotkanie władz 
Gliwic, Rybnika, Knurowa, Pilchowic i Kuźni Raciborskiej, którego tematem 
przewodnim była odbudowa tego odcinka kolei wąskotorowej. Władze po-
szczególnych miast podjęły się poważnych rozważań dotyczących reaktywacji 
kolei na swoich odcinkach, co jednak skończyło się niepowodzeniem. Michał 
Fita, pełniący rolę radnego miasta Raciborza i dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, wysunął propozycję, by na 
omawianym przez samorządowców odcinku powstała droga rowerowa, która 
biegłaby śladem dawnego toru – Warto jakoś zagospodarować te tereny. Jeśli 

29  Wybór dodatkowych projektów w konkursie dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe 
oraz zwiększenie dofinansowania dla projektów rewitalizacyjnych, https://rpo.slaskie.pl/czytaj/
wybor_dodatkowych_projektow_5_3_1_dziedzictwo_kulturowe_030718, 7.03.2018 r.
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okaże się, że odbudowa toru przekracza nasze możliwości finansowe, miasto 
powinno zbudować w tym miejscu trasę rowerową. To byłaby alternatywa dla 
drogi z Raciborza w kierunku Nędzy. Tutaj rowerzyści nie mają czego szukać, 
bo kierowcy rozwijają zawrotne prędkości i jest niebezpiecznie30. Plany te nie 
zostały jednak zrealizowane, jednak rozmowy dotyczące tego połączenia kolejo-
wego trwały nadal. W 2015 r. gmina podjęła rozmowy z przedstawicielami PKP, 
dotyczącymi przejęcia od spółki działek stanowiących ciąg torowiska. Działania 
te rozpoczęło od zinwentaryzowania torowiska. 

Kolejnym etapem była wycena nieruchomości zlecona przez PKP. Z prac 
tych wyłączony został budynek dawnej stacji, który został poddany wycenie we 
wcześniejszym okresie. Na spotkaniu władz samorządowych z przedstawiciela-
mi PKP oszacowano termin przekazania nieruchomości, który wyznaczono na 
luty 2016 r. Cały proces koordynowany był przez konserwatora zabytków. 

Finalizacja rozmów miedzy podmiotami zainteresowanymi stacją kolei wą-
skotorowej w Nędzy miała miejsce w lipcu 2016 r. Obiekt wyceniony został na 
210 tys. zł, a jako jego planowane przeznaczenie podano funkcje mieszkalną 
lub zagrodową31. Nowym właścicielem stacji stało się stowarzyszenie Zabyt-
kowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach, którego postulatem była reak-
tywacja kolejki, mająca nastąpić w okresie 3–5 lat od jej przejęcia32. Inwestor 
i naczelnik Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach, Jarosław Łuszcz, zamierzał 
podjąć się zakupu tego obiektu już dwa lata wcześniej, jednak to popularność 
tego obiektu przyczyniła się do zamknięcia tej kwestii. Podjęto dyskusje doty-
czące kierunku rozbudowy linii, przy których obecny był konserwator zabytków 
mający wydać decyzję o remoncie budynku, łączącym się z ingerencją w kon-
strukcję dachową oraz wymianę stolarki33. Planowano utworzenie w tym obiek-
cie muzeum „Stara Stacja”, które poświęcone miałoby zostać kolejnictwu34. 
Koncepcja zakładała dobudowę budynku magazynowego, mającego pomieścić 
restaurację i salę do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jak również nietypowy 
eksponat – zabytkowy skład z wagonem sypialnym z 1927 r. Działania inwestora 
mają przyczynić się do podniesienia atrakcyjności planowanego założenia oraz 
stworzenia nowej atrakcji turystycznej Nędzy. Planuje się stworzenie nowych pe-
ronów, kas, poczekalni, miejsc parkingowych i latarni, jak również pomieszczeń 
wystawowych czy też pomieszczeń sypialnych. Dodatkowo uzupełnieniem tych 

30  Ciuchcią do Markowic, http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/ciuchciadomarkowic,
823366,art,t,id,tm.html, 18.03.2011 r.
31  Każdy może kupić dworzec. Stacja wąskotorówki w Nędzy dostępna w przetargu, 
http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/kazdymozekupicdworzecstacjawaskotorowkiw
nedzy,3807388,art,t,id,tm.html, 23.07.2016 r.
32  Reaktywacja wąskotorówki w Nędzy? Te plany na prawdę mają sens, http://raciborz.
naszemiasto.pl/artykul/reaktywacjawaskotorowkiwnedzyteplanynaprawdemajasens,
3873778,art,t,id,tm.html, 30.09.2016 r. 
33  J. Wieczorek, Kolej wąskotorowa zostanie odbudowana z Nędzy do Rud. Nowy właściciel ma 
plan, http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/raciborz/a/kolejwaskotorowazostanieodbu
dowanaznedzydorudnowywlascicielmaplan,10689235/, 1.10.2016 r. 
34  Nędza: wąskotorówka i ambitne plany inwestora, http://www.naszraciborz.pl/site/art/1
aktualnosci/0/52772nedzawaskotorowkaiambitneplanyinwestora.html, 16.09.2016 r. 
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działań miałyby być zajęcia edukacyjne, mające przybliżyć ich uczestnikom te-
matykę związaną z techniką kolejową oraz cały kontekst historycznokulturowy 
stacji i kolei wąskotorowej.

Działania prowadzone przez stowarzyszenie wraz z władzami gminy Nędza, 
w porozumieniu i pełnej współpracy z gminami sąsiadującymi, stanowią dobry 
przykład na to, że zabytkowe obiekty dworcowe mogą stać się impulsem do 
rozwoju miejscowości. Daje to też możliwość zainteresowania lokalnej społecz-
ności swoim dziedzictwem i historią. Daje to również sposobność do głębszego 
utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”. Równocześnie jest to spore wyzwa-
nie dla samorządu, by adaptacje obiektów dworcowych przeprowadzone były 
w sposób kompetentny i możliwie najbardziej wieloaspektowy, aby realizacja 
nie zakłóciła odbioru zabytkowego przystanku kolejowego, jakim w tym przy-
padku jest stacja w Nędzy, i nie zatarła jego pierwotnego przeznaczenia i roli, 
jaką w przeszłości ów obiekt pełnił. Niestety we współczesnych realizacjach ta-
kich przedsięwzięć, jak adaptacja czy modernizacja, przeważa chęć zysku i pro-
mocji nie tylko samego obiektu, ale również możliwie jak największego pożytku 
dla miasta czy miejscowości, na obszarze których budynek dworcowy jest zlo-
kalizowany. Prowadzi to do – albo – zupełnego braku zainteresowania architek-
turą dworcową, która podupadała mimo dalszego użytkowania jej przez miesz-
kańców i przyjezdnych (np. z braku innego punktu komunikacyjnego), albo do 
kreacji zupełnie nowego miejsca, nie mającego nic wspólnego z pierwotnym 
obiektem. Skutkuje to komercjalizacją całego przedsięwzięcia, zanikiem, często 
unikalnych, brył dworców, które „opakowywane” zostają w nowoczesne „mon-
stra” architektoniczne ze szkła i stali, a także do tworzenia miejsc nie pasujących 
do przestrzeni miasta. Niestety jest to trend coraz powszechniejszy, pozbawiający 
nas obiektów historycznych, stanowiących świadectwo bujnego rozwoju regionu 
w poprzednich epokach. Jedną z takich realizacji, której burzliwe losy i dotych-
czasowe przekształcenia nie pozwalają mieć pewności o słusznym toku działania 
w procesie jego adaptacji na współczesne cele, jest dworzec w Żorach.

Dworzec w Żorach

Początek działalności stacji w Żorach można datować na 1 lipca 1884 r., 
kiedy to o godzinie 17.00 odbył się tzw. próbny przejazd pierwszego pociągu. 
Zasiadali w nim urzędnicy, a także osoby pracujące przy budowie kolei. Sama 
stacja kolejowa została otwarta jednak dwa miesiące później, to jest 1 wrze-
śnia 1884 r. Powstała ona jako element linii kolejowej z Orzesza (Orzesche) 
do Żor (Sohrau, przedłużonej w późniejszym okresie do Wodzisławia Śląskie-
go, Loslau). Początkowo codziennie na trasie kursowały trzy pociągi: pocztowy, 
osobowy oraz towarowy. Od 21 listopada 1936 r. stała się ona stacją węzłową, 
po tym jak znalazła się na linii kolejowej z Rybnika do Żor (która dwa lata 
później przedłużona została do Pszczyny). W tym czasie budynek dworca zo-
stał przebudowany. W trakcie II wojny światowej zabudowania kolejowe i tory 
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uległy zniszczeniom. Linię kolejową z Żor do Orzesza poddano, już w czasie 
wojny, remontom mającym na celu przywrócenie stanu sprzed wojny i umoż-
liwiającego jej normalne użytkowanie, uruchomiono już 12 lipca 1945 r. Wy-
remontowane zostały również urządzenia ruchowe na stacji oraz zabudowania 
dworcowe. W latach dziewięćdziesiątych XX w. zmniejszono liczbę połączeń ko-
lejowych obsługiwanych przez żorską stację, zamknięto bar i kiosk z gazetami, 
toalety i świetlicę, budynek dworcowy został pozbawiony wody i ogrzewania. 
W 2001 r. zamknięta została linia Orzesze – Żory – Pawłowice Śląskie – Jastrzę-
bie Zdrój, przez co znaczenie stacji w ruchu kolejowym zmalało. Kasa biletowa 
została zlikwidowana 28 października 2009 r. 

Przez wiele lat dworzec niszczał i straszył swoim wyglądem, powodując 
lęk u mieszkańców, którzy musieli z niego skorzystać bądź chociaż koło niego 
przejść wieczorową porą. Rozmowy na temat losów dworca toczą się już od kil-
ku lat. W 2012 r. władze miasta podjęły negocjacje ze spółką PKP SA na temat 
kupna dworca wraz z terenem do niego przylegającym35. Była to znakomita 
wiadomość, gdyż do tej pory wszelkie rozmowy kończyły się fiaskiem. Spółka 
PKP SA od kilku lat zwlekała z podjęciem konkretnej decyzji – oferowała róż-
ne rozwiązania, w tym przejęcie budynku w długoletnią dzierżawę, a następnie 
możliwość nabycia obiektu przez miasto. Uregulowany stan prawny budynku 
oraz nowe podziały geodezyjne działki zajmowanej przez dworzec, wykonane 
na przełomie 2011 i 2012 r., były podstawą do rozpoczęcia rozmów o dalszym 
losie dworca. Miasto postulowało, w przypadku przejęcia obiektu, jego moderni-
zację, którą wyceniano na 1,5 mln zł. Rozmowy toczone w lutym 2012 r. zostały 
jednak zakończone ze względu na brak odpowiedzi ze strony spółki PKP SA. 
Oprócz remontu planowano tutaj uruchomienie klubu kulturalnego dla miesz-
kańców Kleszczówki (jednej z dzielnic Żor), a na piętrze urządzenie mieszkań. 

W budynku już wtedy nie było ani kas, ani rozkładu jazdy, choć ruch kolejo-
wy (w bardzo ograniczonym zakresie) odbywał się w dalszym ciągu. Otwarty był 
za to sklep zoologiczny36, który jednak został w późniejszym okresie zamknięty.

W sprawie zagospodarowania dworca w Żorach toczone były również roz-
mowy z mieszkańcami miasta. Seria ankiet przeprowadzona w ramach pisanej 
przez ówczesnego studenta architektury Adama Tkocza pracy magisterskiej, 
zaowocowała wieloma ciekawymi pomysłami, które Żorzanie chętnie widzieli-
by w ramach modernizacji dworca, czy wręcz rewitalizacji całego terenu do nie-
go przylegającego37. Mieszkańcy wymieniali dworzec jako początek turystycznej 
trasy rowerowej wiodącej przez najciekawsze miejsca Żor, mały hotel z restau-

35  Spółka PKP S.A. chce sprzedać gminie Żory dworzec kolejowy w Żorach. Gmina jest za tym!, 
http://zory.naszemiasto.pl/artykul/spolkapkpsachcesprzedacgminiezorydworzeckolejo
wyw,1294823,art,t,id,tm.html, 12.02.2012 r.
36  Dworzec w Żorach to ruina. Miasto Żory od dawna nie wie czy kolej chce sprzedać dworzec 
w Żorach, http://zory.naszemiasto.pl/artykul/dworzecpkpwzorachtoruinamiastozoryod
dawnaniewie,1429049,art,t,id,tm.html, 4.06.2012 r.
37  Wiemy jakie Żorzanie mają pomysły na dworzec kolejowy, https://www.tuzory.pl/wia
domosci,wiemyjakiezorzaniemajapomyslynadworzeckolejowy,wia532733969.html, 
21.12.2012 r.
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racją, muzeum kolejnictwa, mały antykwariat czy też herbaciarnię z czytelnią. 
Pojawiło się też kilka koncepcji wśród żorskich stowarzyszeń. Stowarzyszenie 
Międzykulturowe Maloka chętnie widziałoby tutaj rozwiązanie problemów lo-
kalowych organizacji pozarządowych, a Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych 
Kreator – miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać wspólnie czas i potańczyć 
salsę38. Pomysły te, jak się może wydawać, zostały zawieszone w próżni, a los 
dworca dalej był niepewny. Po serii spotkań władz miasta z przedstawicielami 
kolei uzgodniono, że do końca 2014 r. miasto będzie mogło przejąć, za nie-
wielkie pieniądze, dworzec PKP z przyległym terenem i sąsiednim budynkiem, 
gdzie miało powstać 12 lokali socjalnych (o czym mówił Waldemar Socha, 
ówczesny prezydent Żor)39. PKP proponowało wtedy przekazanie na własność 
gminie Żory tych nieruchomości. Początkowo jednak wystąpiono z propozycją 
– jako formą przejściową – zawarcia umowy dzierżawy, na około dwa lata, dla 
budynku dworcowego z całym terenem przyległym, do czasu zakończenia pro-
cedury przygotowania nieruchomości do obrotu. Ówczesne władze wyraziły za-
interesowanie takim rozwiązaniem tylko w przypadku dzierżawy wraz z sąsia-
dującym z dworcem budynkiem mieszkalnym i planowały oczekiwać na krok 
ze strony spółki kolejowej. Sprawa utknęła jednak w martwym punkcie, gdyż 
sprzedaż dworca były systematycznie przekładana. Jesienią 2013 r. PKP SA 
wystawiło dworzec na przetarg komercyjny, zaznaczając, że w przypadku braku 
prywatnych inwestorów spółka miała wrócić do rozmów z władzami miasta40. 
Magistrat, w wakacje, dostał również pismo dotyczące oferty kupna działki, na 
której położony jest żorski dworzec, po cenach rynkowych oraz z informacją 
zastrzegającą, że władze miasta mają pierwsze wystąpić z propozycją kupna, 
a dopiero później PKP miało wycenić działkę po cenach rynkowych41. Pod ko-
niec 2013 r. PKP zamknęło również przejście nadziemne, a w kolejnym roku 
zostało ono zlikwidowane.

Kolejne ogłoszenie przetargu na sprzedaż dworca planowane było na sty-
czeń 2014 r.42 Finalnie do przetargu doszło 4 lutego 2014 r., kiedy to spółka 
oficjalnie podała informację o sprzedaży nieruchomości43, obejmującej działkę 

38  PKP robi porządek z dworcami. Co z niszczejącym budynkiem w Żorach?, https://www.
tuzory.pl/wiadomosci,pkprobiporzadekzdworcamicozniszczejacymbudynkiemwzorach
,wia532664432.html, 22.03.2013 r.
39  K. Śleziona, Nasze miasto chce przejąć na własność budynek PKP. Prezydent zapewnia, że 
tak się stanie do końca 2013, http://zory.naszemiasto.pl/artykul/naszemiastochceprzejacna
wlasnoscbudynekpkpprezydent,1571431,artgal,t,id,tm.html, 12.10.2012 r. 
40  Jesienią PKP wystawi dworzec na sprzedaż, https://www.tuzory.pl/wiadomosci,jesienia
pkp wystawizorskidworzecnasprzedaz,wia532734841.html, 11.06.2013 r.
41  Dworcowa: najpierw za darmo a teraz po cenach rynkowych. PKP zmienia front, https://
www.tuzory.pl/wiadomosci,dworcowanajpierwzadarmoaterazpocenachrynkowychpkp
zmieniafront,wia532735546.html, 30.09.2013 r.
42  Żory: losy dworca kolejowego zawieszone w próżni, PKP kolejny raz przekłada datę sprzedaży, 
https://www.tuzory.pl/wiadomosci,zorylosydworcakolejowegozawieszonewprozni  pkp   
kolejnyrazprzekladadatesprzedazy,wia532736088.html, 17.12.2013 r.
43  Dworzec PKP w Żorach wystawiony na sprzedaż za poł miliona złotych, https://www.
tuzory.pl/wiadomosci,dworzecpkpwzorachwystawionynasprzedazzapolmiliona
zlotych,wia532736445.html, 17.02.2014 r. 
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o powierzchni 0,1203 hektara, na której stoi dworzec o powierzchni użytkowej 
694 m2, a cena wywoławcza sięgnęła 520 tys. zł netto. Nie znalazł się prywatny 
inwestor zainteresowany kupnem obiektu, a władze miasta dalej snuły plany 
związane z nieruchomością. W budynku dworca miałby powstać tzw. Przysta-
nek Kultura, a propozycje jego zagospodarowania były w dalszym ciągu roz-
ważane. Mógłby tu powstać m.in.: klub seniora, świetlica dzielnicowa, a nawet 
restauracja44.

Po dwóch nieudanych próbach sprzedaży żorskiego budynku kolejowego, 
jakie podjęła spółka PKP SA w 2014 r., wrócono do rozmów z miejskimi urzęd-
nikami. W styczniu 2015 r. władze miasta i przedstawiciele spółki PKP SA pod-
pisali protokół uzgadniający warunki przekazania na rzecz gminy Żory praw 
majątkowych do rzeczonej nieruchomości. Był to przełom w dotychczasowych 
rozmowach, bowiem oznaczał nieodpłatne przejęcie obiektu wraz z gruntami, 
które, choć stanowiły własność Skarbu Państwa, to prawo do wieczystego użyt-
kowania miało PKP SA45. Po przejęciu budynku, miasto miało przystąpić do 
jego remontu i przywrócenia go do życia. Jak jednak zastrzegali urzędnicy, de-
cyzja dotycząca ewentualnego zagospodarowania terenu w przypadku likwida-
cji obiektu zostać miała ostatecznie podjęta, gdy zostaną jasno określone zasady 
otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na jego rewitalizację. Jesienią 
w tym miejscu hipotetycznie planowano powstanie wspominanej już we wcze-
śniejszych rozmowach „Stacji Kultura”. Propozycje dotyczące projektu rozsze-
rzone zostały m.in. o salę baletową, hotel, bistro, galerię i pracownię do nagrań, 
fotograficzną i filmową. 

Przejęcie dworca kolejowego przez miasto nastąpiło ostatecznie 30 paździer-
nika 2015 r., zamykając tym samym temat46. Umowa dotyczyła przejęcia nieru-
chomości wraz z terenem, na którym się znajduje, a fizyczne objęcie nastąpiło 
30 dni po podpisaniu umowy. Gmina Miejska Żory nabyła prawo własności 
budynku dworca kolejowego, a do całości gruntu uzyskała prawo wieczystego 
użytkowania do 2089 r. Właścicielem gruntu pozostanie Skarb Państwa. Poro-
zumienie, które wypracowano po wielu latach starań oraz nieudanych próbach 
sprzedaży obiektu, pozwoli na remont budynku i ponowne oddanie go miastu 
i jego mieszkańcom.

Obliczono, ze szacunkowe koszty rewitalizacji obiektu wyniosą 13 mln zł. 
Zgodnie z planami, inwestycja miała być realizowana w latach 2017–2019. 
Miasto Żory zamierzało ubiegać się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-

44  K. Śleziona, Kolej Żory: czas świetności, a potem upadku. Jaka będzie przyszłość PKP 
w Żorach?, http://zory.naszemiasto.pl/artykul/kolejzoryczasswietnosciapotemupadkujaka
bedzie,2487107,artgal,t,id,tm.html, 17.11.2014 r. 
45 Co dalej z dworcem kolejowym w Żorach? PKP. S.A.: „Jesteśmy w ostatniej fazie uzgodnień”, 
https://www.tuzory.pl/wiadomosci,codalejzdworcemkolejowymwzorachpkpsa8222
jestesmywostatniejfazieuzgodnien8221,wia532739448.html, 24.04.2015 r.
46  Żory: po wielu latach starań miast przejmie budynek dworca kolejowego, https://www.tuzory.pl 
/wiadomosci,zorypowielulatachstaranmiastoprzejmiebudynekdworcakolejowego 
,wia5327310757.html, 30.10.2015 r. 
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go na lata 2014–2020, które pokryć miały działania z zakresu rewitalizacji oraz 
infrastruktury społecznej oaz zdrowotnej, jak również działania rewitalizacyjne 
obszarów zdegradowanych47. Jak się okazuje, rewitalizacja tej nieruchomości 
miała też stać się flagowym projektem aktualizowanego ówcześnie Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Jak zastrzegał urząd miasta, po mo-
dernizacji budynek dworca kolejowego miałby nie tylko służyć pasażerom po-
dróżującym pociągami, ale i zostałby przystosowany na cele społeczne. Żorscy 
urzędnicy chcieliby, aby w obiekcie powstało np. Centrum Integracji Społecznej, 
w którym osoby bezrobotne będą mogły uczestniczyć w warsztatach pozwalają-
cych im zdobyć nowe umiejętności oraz rozwinięcie już posiadanych. Poza tym 
w planach było również otwarcie świetlicy dla matek z małymi dziećmi oraz 
babć zaangażowanych w opiekę. Trzecią ważną funkcją, którą pełniłby zrewi-
talizowany obiekt, miało być utworzenie tu świetlicy środowiskowej, mającej 
stać się miejscem wsparcia, wychowania oraz edukacji dla dzieci i młodzieży, 
która otrzyma pomoc np. w odrabianiu lekcji48. Planowany był również powrót 
niektórych połączeń kolejowych49, a obecnie trwa remont torowiska50. 

Na początku 2018 r. wyłoniona została firma mająca zająć się modernizacją 
i adaptacją dworca kolejowego w Żorach. W ramach projektu Kolej przedsię
biorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Mły
na Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury) miasto otrzymało 
15,5 mln zł dotacji z funduszy unijnych na realizację tego przedsięwzięcia51. 
Jak podkreślono, oprócz utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Centrum 
Aktywności Lokalnej, mających na celu wspieranie rozwoju różnych form ak-
tywności (edukacyjnej, zawodowej czy społecznej) wśród klientów pomocy 
społecznej, program rewitalizacji dworca wymaga zachowania jego dotychcza-
sowych funkcji, dlatego działania modernizacyjnoadaptacyjne na jego terenie 
obejmować będą przywrócenie schludnej poczekalni, ogólnodostępnych toalet, 
kas i biletomatów, a także powstanie punktu gastronomicznego oraz strefy dla 
dzieci. Planuje się również zaadoptowanie piętra na dwie sale wielofunkcyjne 
mające pomieścić 40 i 15 osób oraz modernizację terenu dworca – wykona-
nie chodników oraz parkingu, w całości przystosowując obiekt do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Remont dworca ma pochłonąć łącznie 6,6 mln zł, które 
miasto pozyskało z funduszy unijnych i budżetu państwa.

47  Dworzec PKP w Żorach: Zrujnowany budynek zostanie odnowiony za 13 mln zł, http://
zory.naszemiasto.pl/artykul/dworzecpkpwzorachzrujnowanybudynekzostanieodnowio
ny,3638480,artgal,t,id,tm.html, 1.02.2016 r.
48  Dworzec PKP w Żorach jako Centrum Integracji Społecznej. Jakie miasto ma plany wobec tego 
obiektu?, https://www.tuzory.pl/wiadomosci,dworzecpkpwzorachjakocentrumintegracji
spolecznejjakiemiastomaplanywobectegoobiektu,wia5327311408.html, 10.02.2016 r.
49  Żory nie mówią dobranoc, http://silesiainfotransport.pl/blog/2016/02/11/zoryniemowia
dobranoc/, 11.02.2016 r.
50  Żory w połowie zrobione, http://silesiainfotransport.pl/blog/2017/10/09/zorywpolowie
zrobione/, 9.10.2017 r.
51  Dworzec kolejowy i młyn w Żorach będą wyremontowane – miasto dostało 15,5 mln dotacji!, 
http://zory.naszemiasto.pl/artykul/dworzeckolejowyimlynwzorachbedawyremontowane
miasto,4589259,artgal,t,id,tm.html, 31.03.2018 r.
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Zakończenie

Problem opieki nad dworcami kolejowymi w ciągu ostatnich kilku lat stał się 
istotną kwestią wymagającą wypracowania nowych strategii na polu ochrony 
i zarządzania dobrami kultury. Coraz większa część zasobu jest obejmowana 
różnymi formami prawnej ochrony zabytków, co wskazuje z jednej strony na 
wagę tych obiektów, a z drugiej na konieczność podejmowania szybkich i zde-
cydowanych działań, by nie doprowadzić do zniszczenia najcenniejszych bu-
dynków. Nawet najlepiej przeprowadzona modernizacja na dłuższą metę nie 
przyczyni się do zachowania zabytkowych obiektów, jeśli nie będzie środków na 
regularną opiekę nad nimi. W przyszłości należy precyzyjnie rozstrzygać ren-
towność każdego z modernizowanych dworców, by był dalej utrzymywany. Na-
tomiast jeśli dalsze utrzymanie dworca „czynnego” stoi pod znakiem zapytania, 
to może warto poszukać innych rozwiązań i innych funkcji mających na celu 
jak najlepsze zachowanie substancji zabytkowej budynków. Odpowiedzią może 
stać się adaptacja obiektu dworcowego do nowych potrzeb, która przyczynić się 
może do przywrócenia obiektu miastu i jego społeczności przy równoczesnym 
jego zachowaniu w dobrym stanie i pod stałą opieką i nadzorem architektów 
i konserwatorów. Zatem działania modernizacyjne i adaptacyjne stanowić mogą 
rozwiązanie problemów związanych z zachowaniem zabytkowej tkanki dwor-
ców i przystanków kolejowych na terenie tak gęsto zurbanizowanym jak mia-
sta górnośląskie, a równocześnie włączyć je na nowo w tkankę współczesnych 
miastach.
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Julia Kolano, Jadwiga Kolasińska - Modernization and Adaptation
Works of Historical Railway Buildings and Infrastructure in Upper Silesia

Presented on Selected Examples

Looking after old railway stations has become a very important issue in the last few years 
and one which requires working out new strategies for protection and management of cultural 
heritage. More and more railway infrastructure is given various forms of legal protection as 
cultural heritage sites, which is a proof in itself of significance of such buildings and points to the 
urgency of taking action in order to save the most precious buildings. Even the best renovation 
works will not guarantee protection of historical infrastructure in the long run unless adequate 
funds are allocated for regular maintenance and care in the future. Economic viability of each 
railway station to be modernized in the future has to be carefully considered. When  there is no 
economic reason for returning the building to its original function of a fully operational station, 
other solutions for preserving historical buildings have to be considered. One of such solutions 
may be adapting a railway building for new purposes, a solution which would return the building 
to the town and its inhabitants and, simultaneously, guarantee adequate supervision and care 
from architects and conservators. Therefore, modernization and adaptation works may be a good 
solution for the preservation of historical buildings of railway stations in highly urbanized Upper 
Silesia, and for the inclusion of the newlycreated establishments into the new urban reality of a 
contemporary town.
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Anna Grabowska-Rogus (Muzeum w Rybniku)

„Nie tylko mundur”. 
Pamiątki kolejowe w zbiorach 

Muzeum w Rybniku
Historia kolejnictwa na terenie Rybnika liczy sobie już ponad 150 lat. For-

malnie otwarcie stacji kolejowej na terenie Rybnika miało miejsce 1 październi-
ka 1856 r.1 W ciągu trzech lat (licząc od 1855 r.) udało się wybudować 67 km 
trasy kolejowej na odcinku Nędza – Rybnik – Ligota, łącząc w ten sposób Raci-
bórz z Katowicami2. Taki był początek. Przez te wszystkie lata kolej przyczyniła 
się do rozwoju miasta, wzrostu i ugruntowania jego pozycji w kontekście admi-
nistracyjnym, demograficznym czy gospodarczym. Jak wiele kolej wniosła w ży-
cie rybniczan odzwierciedla obecność i rozmiar kolekcji pamiątek kolejowych 
stanowiącej część zbiorów muzealnych. Ich pozyskiwaniem i gromadzeniem 
Muzeum w Rybniku zajmuje się już od kilkudziesięciu lat.

W zbiorach Muzeum w Rybniku znajduje się ponad pół tysiąca eksponatów 
o proweniencji kolejowej, w przeważającej mierze archiwaliów. Wśród nich 
znajdziemy pamiątki, które stanowią bezpośredni wytwór działalności kolei, jak 
np. bilety, broszury, instrukcje, rozkłady jazdy, umundurowanie i jego elementy, 
sprzęt kolejarski. Pozostałą część zbioru stanowią eksponaty, które tematycznie 
oscylują wokół zagadnień związanych z historią kolejnictwa w skali miasta, re-
gionu czy kraju (np. pocztówki z wizerunkami dworców, publikacje czy modele, 
makiety).

1  B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.), „Zeszyty Rybnickie” 7, Rybnik 2008, 
s. 38–39.
2  D. Keller i in., Koleją z Katowic do Raciborza, Rybnik 2013, s. 4; Rybnik. Dzieje miasta i jego 
dzielnic, red. Z. Hojka, B. Kloch, t. II, Rybnik 2017, s. 67–68.
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Sam zbiór jest mocno rozproszony, eksponaty znajdują się praktycznie we 
wszystkich grupach inwentarzowych eksponatów: historii, etnografii, i górnic-
twa. Budowany był przez pracowników Muzeum w Rybniku od połowy lat sie-
demdziesiątych XX w. Pierwszy eksponat wpłynął w 1977 r. Przy czym należy 
podkreślić, iż zbiór nie ma charakteru zamkniętego. W ciągu ostatnich lat za-
uważalny jest sukcesywny, stały napływ pamiątek tego rodzaju. W większości 
pamiątki pozyskane są od indywidualnych darczyńców. Najliczniejszą grupę 
pamiątek kolejowych w naszych zbiorach, ponad 1/3 całego zbioru, stanowi 
ikonografia. Jako podgrupy wyodrębnić możemy tutaj: fotografie (zwłaszcza 
XX w.), pocztówki (XX w.) czy klisze szklane i negatywy (głównie z XX w.)3.

Kolejną liczną grupę, ok. ¼ objętości zbioru, stanowią różne wydawnictwa, 
takie jak: broszury, foldery reklamowe, instrukcje, statuty, zbiory przepisów, re-
gulaminy, kalendarze, publikacje na temat historii rybnickiej, śląskiej i polskiej 
kolei itp. Pozostałe trzy podgrupy (patrz wykres 1) są znacznie mniej liczne, ale 
równie ciekawe i wartościowe. Muzeum posiada w swojej kolekcji znaczną ilość 
biletów kolejowych o różnym pochodzeniu i czasie powstania, najciekawsze są 
te pochodzące z okresu międzywojennego i z czasu I wojny światowej. Nielicz-
nie występujący sprzęt kolejarski i umundurowanie znacząco wzbogaca naszą 
muzealną kolekcję. Wśród pozostałych pamiątek w szczególności warto wymie-
nić: kartografię (zwłaszcza plany budowy okolicznych linii kolejowych z XX w.), 
kroniki szkół kolejowych w Rybniku, flagę i sztandar śląskich kolejarzy oraz 
modele i makiety kolejek, przypominające niewątpliwie dzieciństwo. Mniej licz-
nie w naszych zbiorach reprezentowana jest prasa branżowa oraz dokumenta-
cja pod postacią: dyplomów, legitymacji, zaświadczeń czy korespondencji. 

3  Omówienie wybranych przykładów pamiątek nastąpi w dalszej części artykułu. 

Il. 1. Typologia eksponatów kolejowych w zbiorach Muzeum w Rybniku, źródło: księgi inwenta-
rzowe Muzeum w Rybniku
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W drugiej części artykułu przejdę do szczegółowego opisu wybranych eks-
ponatów i grup pamiątek kolejowych z naszych zbiorów. Wybór ten jest jak 
najbardziej subiektywny, ale przy ich wyborze kierowałam się zasadą, aby za-
prezentować te spośród naszych eksponatów, które są najstarsze, najciekawsze, 
unikatowe. 

Wśród variów nie sposób pominąć tytułowego munduru kolejowego (bluza 
i spodnie). Mundur ten pochodzi najprawdopodobniej z okresu po 1989 r., na-
leżał do pracownika służby ruchu (kolor wypustek na patkach – czerwony), 
który przynależał do XVI grupy zaszeregowania (uposażenia)4. Dodatkowo po-
siadamy w naszych zbiorach takie elementy kolejarskiego umundurowania, jak: 
opaski funkcyjne (np. konduktora rewizyjnego, kierownika pociągu, kontroli 
pociągu), tarczę dyżurnego ruchu, chorągiewkę sygnałową, latarkę ręczną, 
czapkę dyżurnego ruchu, patki pracownika służby mechanicznej (taborowej) 
czy gwizdek.

Muzeum w Rybniku może się także poszczycić kolekcją 24 guzików kolejar-
skich z okresu międzywojennego. W kolekcji znajdziemy egzemplarze duże 
(o średnicy ok. 2,2 cm) oraz mniejsze (o średnicy ok. 1,6 cm)5. Te większe naj-
prawdopodobniej stanowiły część munduru czy płaszcza kolejarza, mniejsze 

4  http://www.zwk.org.pl/, 21.02. 2018 r.; Zmiana wzoru dystynkcji nastąpiła w 1985 r. Zamiast 
14 nowy system wynagrodzeń składał się z 24 grup uposażenia. W nowych realiach dystynkcje dla 
grup I – VIII posiadały barwy srebrne, dla pozostałych grup stosowano kolor złoty. Patki dystynk-
cyjne dodatkowo posiadały wypustki w kolorach służby, w której zatrudniony był pracownik.
5  http://www.buttonarium.eu, 22.02.2018 r., Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
wprowadzono następujący wzór guzika kolejowego: orzeł państwowy z koroną zamkniętą (wzór 
1919), poniżej uskrzydlone, żelazne koło. Po roku 1927, wraz z wprowadzeniem nowego wizerun-
ku godła państwowego, dokonano zmiany wzoru guzika: orzeł państwowy z koroną otwartą (wzór 
1928), poniżej uskrzydlone, żelazne koło (godło kolejarzy), zaś powyżej skrót: P.K.P. Po roku 
1945, ponownie na skutek zmiany godła państwowego, wprowadzono nowy wzór guzika – zmiana 
polegała na usunięciu korony. W 1954 roku ustalono kolejny wzór guzika – samo uskrzydlone, 
żelazne koło i był on w użyciu do lat 70-tych XX wieku, kiedy to powrócono do rysunku awersu 
z roku 1945, ale guzik tym razem w wersji plastikowej. Zmiany ustrojowe, które miały miejsce 
w Polsce po 1989 roku spowodowały powrót do wzoru guzika z roku 1928.

Il. 2. Rozkład procentowy grup eksponatów kolejowych w zbiorach Muzeum w Rybniku, źródło: 
księgi inwentarzowe Muzeum w Rybniku
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przyszywane były przy rękawach. Guziki są mosiężne, okrągłe, odlewane z for-
my, wypukle tłoczone. Pochodzą najprawdopodobniej z lat trzydziestych XX w., 
na awersie znajduje się wizerunek orła – wzór z 1928 r. z otwartą koroną, poni-
żej obustronnie uskrzydlone koło żelazne (symbol kojarzony z koleją i koleja-
rzami), nad orzełkiem skrót P.K.P. Na rewersie większości z nich pojawiają się 
napisy reklamowe Masywny czy 1szy gatunek oznaczające odpowiednią wytrzy-
małość guzika, zapisy te występują łącznie lub samodzielnie, czasem stanowią 
uzupełnienie innych sygnatur (np. W. C., S.C., F.S. czy wizerunku kotwicy)6. 

Muzeum w Rybniku jest także w posiadaniu sztandaru Związku Kolejarzy 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Filia w Wodzisławiu Śląskim, pochodzą-
cego z okresu międzywojennego. Sztandar przekazany został do zbiorów naszej 
placówki w 2010 r.7 

Modele i makiety barwnie uzupełniają kolejowe zbiory naszej placówki, za-
równo te o przeznaczeniu szkoleniowym, jak i pamiątkowym czy wreszcie same 
zabawki. Warto tutaj wymienić oszklony model lokomotywy parowej TKh18 
w skali HO (1:87), model kopalnianej kolejki łańcuchowej9 typu „Andaluzja” 
w skali 1:10 przekazany w latach siedemdziesiątych przez Zasadniczą Szkołę 
Zawodową fabryki „Ryfama” czy kojarzącą się z dzieciństwem kolejkę wypro-
dukowaną przez firmę Märklin, specjalizującą się w produkcji modeli kolejo-
wych, z praktycznie pełną infrastrukturą kolejową (tory, lokomotywy, różne typu 
wagonów).

Najliczniej wśród pamiątek kolejowych w zbiorach Muzeum w Rybniku są 
reprezentowane archiwalia, tutaj wymienić możemy ikonografię, rozmaite pu-
blikacje, wydawnictwa, informatory i broszury, bilety czy cenną, starą kartogra-
fię (patrz wykresy powyżej). Do najcenniejszej kartografii należy zbiór arkuszy 
z projektami technicznymi (eksponaty pod numerami MRy/H/4766–4771) bu-
dowy linii kolejowej Pszów – Olza jako bocznicy kolejowej kopalni „Anna” 
w Pszowie. Projekty budowy stanowiły inwestycję Rybnickiego Gwarectwa Wę-
glowego (Rybniker Steinkohlenwerkschaft. Projekty są wielobarwne, złożone 
z dwóch części (papier podklejony na płótnie). Praktycznie wszystkie wykonane 

6  http://www.buttonarium.eu/kolekcja/wytworca/297, 22.02.2018 r.
7  1 grudnia 2010 r. p.o. Dyrektora PKP Cargo SA Zakład Górnośląski Michał Wątroba oraz Prze-
wodniczący Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów PKP w Rybniku Jerzy Zamojski prze-
kazali do zbiorów Muzeum w Rybniku sztandar Związku Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego Filii w Wodzisławiu Śląskim z 1922 r.; relacja z tego wydarzenia na stronie Muzeum 
w Rybniku: https://www.muzeum.rybnik.pl/pl/aktualnosci,5/71,przekazanie-sztandaru-kolejar-
skiego.html?aplusplus, 21.03.2018 r.
8  Stosowane na Polskich Kolejach Państwowych oznaczenie parowozów pruskiej serii T 3 i ty-
pów zbliżonych. Były to małe tendrzaki o układzie osi C (0-3-0) dla lokalnego ruchu mieszanego 
i prac manewrowych, produkowane w dużej ilości w Niemczech w latach 1882–1906 dla kolei 
pruskich (potocznie KPEV), a ponadto dla licznych kolei prywatnych i niektórych innych państw 
do 1924 roku. Na Kolejach Niemieckich (DRG) oznaczone były głównie jako seria 897. Używane 
były także na PKP i w polskich zakładach przemysłowych, do lat 60. XX wieku; cyt. za:  https://
pl.wikipedia.org/wiki/TKh1, 27.03.2018 r.
9  Urządzenie do poruszania wozów za pomocą łańcucha bez końca, zaopatrzonego w odstępach 
w zabieraki; rozróżnia się kolejki łąńcuchowe z górnym i z dolnym łańcuchem, cyt. za: http://
nettg.pl/pojecie/8391/kolejka-lancuchowa, 27.03.2018 r.
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w formie rysunku wysokościowego (w skali 1:100) i tożsamego dla niego pod 
względem geografii rzutu poziomego w skali 1:2500 z oznaczonymi działkami, 
projektowanymi elementami infrastruktury kolejowej, takimi jak: torowisko, 
obiekty kubaturowe i inżynieryjne, budynki, przejścia drogowego. Zakres tery-
torialny projektów obejmuje kolejno: a) pogranicze Syryni i Bluszczowa; b) włą-
czenie bocznicy do stacji Olza. c) pogranicze Pszowa, Pszowskich Dołów i Za-
wady; d) pogranicze Bluszczowa i Rogowa (przystanek Bluszczów); e) pogranicze 
Rogowa, Bełsznicy i Olzy (przed włączeniem do stacji). 

Muzeum dysponuje także dwiema mapami Górnośląskiego Węzła Kolejowe-
go, w skali 1:25 000, powstałej na podkładzie mapy topograficznej w skali 
1:50 000 z lat 1974–1975, z zaktualizowaną treścią kolejową według stanu na 
dzień 31 maja 1985 r. Mapy obejmują wyłącznie okręg przemysłowy (granice 
– Orzesze, Muchowiec, Łazy, Radzionków, Paczyna, Łabędy). W treści: tory linii 
PKP (szlakowe normalnotorowe, szlakowe normalnotorowe zelektryfikowane, 
szlakowe szerokotorowe LHS, tory i grupy torów stacyjnych w tym nieczynne, 
bocznice z podziałem na użytkowane przez górnictwo i inne branże, tory główne 
i stacyjne wąskotorowe, czerwonym kolorem sieć należąca bezpośrednio do re-
sortu górnictwa, stacje węzłowe, stacje i przystanki osobowe, posterunki odga-
łęźne, odstępowe i bocznicowe, mijanki, szyby podsadzkowe, przeładownie pia-
sku budowlanego, perony, obrotnice, górki rozrządowe, granice Rejonów 
Przewozów Kolejowych, granice Oddziałów Drogowych, międzynarodowe 
i krajowe numery dróg). 

Bilety kolejowe również stanowią cenną bazę źródłową obrazującą historię 
lokalnej/ regionalnej/ krajowej kolei. Warto tutaj wymienić obecne w zbiorach 
rybnickiego muzeum bilety systemu Edmondsona10 (kartonikowe) z okresu 
II wojny światowej, np. 

• bilet kartonikowy w relacji Warszawa Zachodnia – Szymanów (MRy/
H/4317 /21), w trzeciej klasie pociągu osobowego, drukowany, z widocz-
nymi na środku dwoma dziurkami po kontroli biletów przez kierowni-
ka/konduktora pociągu. Na górze, wzdłuż górnej krawędzi wyżłobiona 
data podróży – ważności biletu (14 listopada 1939 r.). Na środku odcisk 
okrągłej pieczęci suchej Polskich Kolei Państwowych.

10  Bilet kartonowy został wynaleziony przez Brytyjczyka Thomasa Edmondsona (stąd zwany 
jest biletem Edmondsona) i opatentowany w roku 1840 wraz z urządzeniem drukującym i szafą 
do przechowywania. Bilet drukowany był na kartonie o wymiarach 1 na 2 cale, a w dniu wy-
jazdu wytłaczano na nim datę. Rozmaite kolory kartonów pozwalały na łatwe odnalezienie bi-
letu o odpowiednim nominale, klasie i trasie podróży. Wynalazek znacznie przyspieszył proces 
sprzedaży biletów, które dotychczas były wypisywane ręcznie na papierze z podaniem imienia 
i nazwiska podróżnego, a system szybko przyjął się nie tylko w Anglii, ale także na całym świecie. 
W Polsce i Czechosłowacji (następnie Republice Czeskiej) bilety kartonowe stosowane były maso-
wo do lat 90. XX wieku, a ręcznie wypisywano tylko bilety sprzedawane w pociągu oraz na trasy 
niestandardowe. Wprowadzenie komputerowych systemów sprzedaży biletów, a także likwidacja 
wielu połączeń i małych kas biletowych spowodowały stopniową rezygnację ze sprzedaży biletów 
kartonowych. Ich wydawanie wstrzymano w Czechach wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy 
10 czerwca 2001 roku, a w Polsce na przełomie roku 2004 i 2005. Obecnie bilety kartonowe sto-
suje się jeszcze czasem przy przejazdach specjalnych, gdzie stanowią ciekawą pamiątkę podróży, 
cyt. za: http://kolejcieszyn.pl/index.php?s=karton, 22.03.2018 r.
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• bilet kartonikowy w relacji Lwów – Przemyśl p. Medykę (MRy/H/4317/ 
22), w trzeciej klasie pociągu osobowego, drukowany, datowany na 4 li-
stopada 1939 r.

• bilety kartonikowe wydane przez Dyrekcję Kolei Rzeszy w Opolu (Reichs-
bahndirektion Oppeln) w okresie II wojny światowej (MRy/ H /3780 /1-48). 
Treść awersu podzielona na części: u góry nadruk Br i wyżłobiona data 
z nazwą początkowej stacji kolejowej, niżej nadruk Personenzug (pociąg 
pasażerski); niżej nazwa relacji pociągu, oznaczenie klasy (3. Kl.), cena, 
ilość kilometrów, opis biletu oraz na samym dole numer kolejny biletu. 
W tym zbiorze znajdziemy m.in. bilety relacji: Preiswitz [Przyszowice] – 
Rybnik; Knurow [Knurów] – Rybnik; Niedobschütz [Niedobczyce] – 
Hoymgrube [Rybnik Niewiadom]; Pless [Pszczyna] – Rybnik Ost [Ryb-
nik Piaski]; Rybnik – Rybnik Paruschowitz [Rybnik Paruszowiec]; 
Sohrau (Oberschles.) [Żory] – Rybnik; Buchenau (Oberschl.) – Rybnik; 
Gleiwitz [Gliwice] – Rybnik; Römergrube [Rybnik Rymer] – Rybnik; 
Schyglowitz [Szczygłowice] – Rybnik; Kattowitz Hbf (4) [Katowice – kur-
sywa] – Rybnik Hbf [Rybnik] (mniejszą czcionką) über Nikolai [Miko-
łów] – Egersfeld [Leszczyny], Mokrau [Łaziska Górne] – Rybnik.

Do cenniejszych biletów kolejowych w naszych zbiorach należą bilety z okre-
su I wojny światowej, o proweniencji wojskowej odpowiednio z 1916 r. (MRy/
H/ 1070, Militärfahrschein, wystawiony przez 3.Landwehr-Eskadron 2.Armee-
-Korps, Prusy Wschodnie) i 1918 r. (MRy/ADH/557, Militärfahrschein, wydany 
w Sewastopolu).

Warto także wspomnieć o II-wojennych kartach do przewozu kolejowego 
(MRy/H/4811/1–2) firmy Franz Rudek Oberschlesische Korbwaren ze Starych 
Siołkowic (Alt Schalkowitz) w gminie Popielów w województwie opolskim. 
Przedmiot stanowi druk w języku niemieckim. Lewa strona została złożona 
w trójkąt i zaopatrzona w metalowe kółko, służące do zawieszania na przesyłce. 

Z tego samego okresu pochodzi karta dopłaty do klasy wyższej pociągu 
(MRy/H/4318/22), datowana na 14 listopada 1940 r., sporządzona na druku 
Deutsche Reichsbahn, obejmująca podróż trzech osób za biletem normalnym, 
które pierwotnie podróżowały w trzeciej klasie pociągu pośpiesznego (Schnell-
zug), a dopłacały do klasy drugiej, w relacji Ząbkowice (odcisk pieczęci tuszo-
wej z nazwą wojenną – Zabkowica) – Koluszki (187 km).

Ciekawe pamiątki stanowią dokumenty z okresu międzywojennego i powo-
jennego upoważniające posiadacza do bezpłatnych, ulgowych i okresowych 
przejazdów kolejowych, takie jak np.:

• karta uczestnictwa z 1933 r. (MRy/H/4318/32) w Zjeździe Święta 15-le-
cia Rarańczy wystawiona przez Zarząd Główny Związku Legionistów 
Polskich oraz Komitet Organizacyjny Zjazdu potwierdzający udział po-
siadacza w zjeździe i upoważniający go do jednorazowego bezpłatnego 
przejazdu z Warszawy do stacji Koło w klasie II pociągu osobowego. 
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Druk zawiera znaki miejsc pieczęci wystawców. W lewym dolnym rogu 
strony recto odcisk pieczęci suchej Ministerstwa Komunikacji.

• zaświadczenie z 1933 r. (MRy/H/4318/33) wystawione przez Zarząd 
Główny Związku Legionistów Polskich (formalny powielony druk, uwie-
rzytelniony odciskiem pieczęci suchej Ministerstwa Komunikacji oraz 
tuszowej, okrągłej Związku) uprawniające jego posiadacza do uzyskania 
75% zniżki kolejowej (w klasach I-III pociągu osobowego, a powyżej 
200 km także na pociąg pospieszny) na dojazd na/z Zjazd 15-lecia Ra-
rańczy (relacja Koło – Warszawa – Koło). 

• legitymacja służbowa P.K.P. (MRy/H/2086) uprawniająca posiadacza do 
ulgowych przejazdów kolejami państwowymi dla pracowników kolejo-
wych, 1938 r.

• zaświadczenie z 1946 r. (MRy/H/4321/50) uprawniające do ulgi na 
przewóz posiadaczy tego dokumentu, na przejazd z Koszalina do Szcze-
cina; wystawiony przez Ministerstwo Administracji Publicznej i Pań-
stwowy Urząd Repatriacyjny.

• zaświadczenie na bilet okresowy z 1931 r. (MRy/H/4523/12) ze stacji 
Rybnik do stacji Wodzisław, ze zdjęciem, opatrzony podpisem właści-
cielki.

• zaświadczenie do biletów miesięcznych pracowniczych z lat sześćdzie-
siątych XX w. (MRY/H/4523/18) wydane dla osoby zatrudnionej jako 
kierownik sklepu PSS Czerwionka w Dębieńsku. Przedmiot stanowi 
druk dwustronny na papierze barwnym P.K.P, opatrzony pieczęcią napi-
sową pracodawcy Państwowa Spółdzielnia Spożywców w Czerwionce 
wraz z podpisem pracownika PSS oraz zdjęciem legitymacyjnym i pod-
pisem okaziciela dokumentu.

W zbiorach Muzeum w Rybniku nie brakuje także niezbędnych w funkcjo-
nowaniu kolei rozkładów jazdy, które stanowią główną formę kontaktu z pasa-
żerami. Na uwagę zasługuje Druk reklamowy z rozkładem jazdy pociągów 
z 1937 r. (MRy/H/4474), wydany przez kolekturę losów Eugeniusza Korzusza-
rza i Spółki z Katowic, mającą swoje oddziały również w Mysłowicach, Mikoło-
wie, Siemianowicach i Rybniku (gdzie mieściła się przy ul. Sobieskiego). Druk 
wydany jako ulotka bezadresowa do wszystkich właścicieli mieszkań. Na okład-
ce treść reklamowa zachęcająca do zakupu losu w kolekturach oraz wskazująca 
lokalizacje kolektur (w tym zdjęcia zwycięzców). Wewnątrz ulotki w oparciu 
o oficjalne dane PKP zamieszczono uproszczony rozkład jazdy ze stacji Rybnik 
w kierunkach: Katowice, Sumina, Wodzisław, Żory, Gierałtowice, wraz z ode-
słaniem do kolektury w Rybniku. 

Wśród pamiątek kolejowych Muzeum w Rybniku zdecydowanie, pod wzglę-
dem ilościowym, przeważa materiał ikonograficzny, głównie w formie różno-
formatowej fotografii i pocztówek. Zważywszy na wielkość tego zbioru (patrz 
wykres kołowy – ok. 35% objętości całego analizowanego zbioru) nie jestem 
w stanie zaprezentować go w całości. Ograniczyłam się do zaprezentowania 
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tych pamiątek, które napłynęły stosunkowo niedawno (w przeciągu ostatnich 
kilku lat) i do tej pory raczej nie były upublicznianie oraz tych najciekawszych 
i najstarszych. Na początku zaznaczę jeszcze, iż w ostatnich latach zauważamy 
wzmożony napływ pamiątek kolejowych ikonograficznych w naszej placówce, 
przede wszystkim z okresu międzywojennego. I właśnie z tych lat pochodzi seria 
fotografii, która trafiła do naszych zbiorów w latach 2015–2017. Nabyty mate-
riał ikonograficzny przedstawia grupę rybnickich kolejarzy, członków niedob-
czyckiego koła Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW), podczas spę-
dzania czasu wolnego w formie krótkoterminowych wycieczek w połowie lat 
trzydziestych XX w. Znajdziemy tutaj wycieczkę kolejarzy do Browaru Müllera 
w Rybniku w 1935 r. (MRy/H/5019/1–5; MRy/H/4587/4), zdjęcie umunduro-
wanych pracowników kolei zrobiono na rampie wśród beczek. 

Ta sama grupa pracownicza została sfotografowana przez świetlicą KPW 
Ognisko Stacji Niedobczyce (MRy/H/4587/11), przy modelu okrętu wojennego 
O.R.P Wicher. Na innym zdjęciu (MRy/H/5019/3) widoczny jest cały budynek 
i perony stacji Niedobczyce (nieistniejący budynek na stacji Rybnik Towarowy), 
nad wejściem do pomieszczeń dyżurnego ruchu umieszczono model okrętu wo-
jennego O.R.P Wicher oraz flagi państwowe, na pierwszym planie siatka drucia-
na oddzielająca tory. Obie fotografie pochodzą z lat trzydziestych XX w. Zacho-
wały się także zdjęcia z wyprawy wspomnianej grupy kolejarzy na Paruszowiec, 
gdzie mieściła się Huta „Silesia” (MRy/H/4587/8) i na Zamysłów (MRy/ 
H/ 4587/13), gdzie pozowano na tle mostu kolejowego i nasypu. Z dalszych 
wyjazdów grupy w latach trzydziestych możemy wymienić te do Żywca (MRy/ 
 H/4587/5, 9, 10, 12), gdzie pozowano na tle górskiego krajobrazu i zwiedzano 
tamtejszy browar (fotografia na tle kadzi fermentacyjnych) oraz do Cieszyna 
(MRy/H/4587/7, fotografia pod Pomnikiem Ku Czci Legionistów Śląskich Po-
ległych za Polskę; w tle widoczny pomnik „cieszyńskiej Nike” oraz budynek 
zamku). Warte uwagi jest także zdjęcie grupy osób na zabawie karnawałowej 
zorganizowanej w styczniu 1936 r. przez KPW w Niedobczycach w restauracji 
dworcowej Ignacego Spyry (MRy/H/4587/6). 

Zdjęcia dobrze uchwyciły sposób funkcjonowania pracowników sektora ko-
lejowego w okresie międzywojennym w Rybniku i okolicach, pokazując jakim 
statusem i przywilejami cieszyła się ta grupa pracownicza. Przedstawiona na 
fotografiach zabudowa dworcowa już nieistniejącego dworca Rybnik Towarowy 
stanowi cenny materiał badawczo-upamiętniający.

W zbiorach Muzeum znajduje się także kilka zdjęć dokumentujących funk-
cjonowanie Rodziny Kolejowej w Rybniku i jego okolicach w latach trzydzie-
stych XX w. (MRy/H/4588/39, 3165, 4476), m.in. fotografie przedstawiające 
uczestników i organizatorów Przedszkola i Letnich Kolonii Rodziny Kolejowej 
im. Ministra Komunikacji inż. Kühna w Suminie z lat 1935–1939. Warto wspo-
mnieć także o serii zdjęć ukazujących funkcjonowanie rybnickiej parowozowni 
(wachlarzowa) z początku lat dwudziestych XX w. (zdjęcia z albumu o numerze 
MRy/E/2214), dzięki którym jesteśmy w stanie udokumentować kształt zabu-
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dowy rybnickiego dworca i pozostałej kolejowej infrastruktury (budynki, toro-
wiska, typy parowozów) i ewentualne zmiany architektoniczne i przebudowy. 
Ciekawy materiał badawczy dostarczają także zdjęcia dworca kolejowego z okre-
su powstańczego i plebiscytowego z lat 1921/1922, przedstawiające widok 
dworca PKP w Rybniku po wybuchu wagonów z amunicją, jaki miał miejsce 
w czerwcu 1921 r. (np. MRy/H/57). Z tego okresu pochodzą także fotografie, na 
których utrwalono fragment uroczystości powitania pociągu najprawdopodobniej 
na dworcu w Czyżowicach lub Bełsznicy w czerwcu–lipcu 1922 r. (MRy/GH/303, 
304). Na zdjęciach prawdopodobnie parowóz serii T16, nr boczny 8117.

Wśród materiału ikonograficznego nie brakuje również pocztówek z wątka-
mi kolejowymi. Stanowią one bogaty i istotny materiał poglądowy, co do tego jak 
rybnickie dworce wyglądały i zmieniały się na przestrzeni wieków. Godne uwa-
gi są te z wizerunkami dworca kolejowego w Rybniku z początku XX w. (np. 
MRy/H/3350,) czy z okresu międzywojennego (np. MRy/H/3354, MRy/H/3351, 
MRy/H/3355, MRy/H/3029) zarówno sprzed, jak i po przebudowie dworca, 
której dokonano w 1931 r. (dodano wówczas do dotychczasowej konstrukcji 
symetryczne skrzydło, podniesiono całość o kondygnację i przedłużono budy-
nek główny)11. Niezwykle ciekawa jest również pocztówka (MRy/H/3568) 
przedstawiająca dwa charakterystyczne obiekty Paruszowca – przystanek kole-
jowy wzniesiony na nasypie ok. 1912 r. i wkrótce później przebudowany trój-
przęsłowy, murowany most kolejowy na tej samej linii kolejowej, biegnący nad 
rzeką Rudą12. 

Działalność kolei jest również uchwytna w funkcjonowaniu kopalni. Posia-
dane przez muzeum klisze szklane z początku XX w. (np. MRy/GH/14, 112, 
140, 146) i albumy sprzed 1920 r. (MRy/GH/240) i z okresu PRL (np. MRy/
ADG/155) ukazują kopalnianą infrastrukturę kolejową, m.in. bocznice kolejo-
we, torowiska podziemne i naziemne, rodzaje, typy kolejek wykorzystywanych 
w rybnickim przemyśle wydobywczym. Z młodszej ikonografii zachowały się 
zdjęcia okolicznościowe upamiętniające istotne dla rybnickiej kolei i jej pracow-
ników wydarzenia, np. fotograficzne relacje z obchodów Dnia Kolejarza z lat 
1964–1965 (MRy/ADH/1890) czy te wykonane z okazji jubileuszu 130-lecia 
Kolei Rybnickiej z 1986 r. (MRy/H/4213/66-78).

Znaczną liczebnie grupę eksponatów kolejowych (prawię ¼ całego zbioru – 
patrz wykresy) stanowią różnorodne wydawnictwa czy publikacje, będące 
w większości wytworem powiązanym z podstawową działalnością kolei i innych 
organizacji/podmiotów przykolejowych wydawanych w II połowie XIX w. 
i w przeciągu całego XX w., w ramach różnej państwowości. Możemy tutaj wy-
mienić:

• zbiory przepisów i instrukcji, statuty np.
– Satzung der Eisenbahn-Sterbekasse Breslau (O/S) (MRy/H/4843) – zbiór 
przepisów dla kasy pośmiertnej, 1918 r.

11  J. Kamiński, Czy Rybnik posiada zabytki kolejowe?, [w:] 150 lat kolei w Rybniku, 
red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 5, Rybnik 2007, s. 67.
12  Tamże, s. 68.



622 Anna Grabowska-Rogus

– Statut Kasy emerytalnej dla robotników Pruskiego Zarządu Kolei Pań-
stwowych (Preussiche Staatseisenbahnverwaltung) (MRy/H/4747/1), Ber-
lin 1896 r.
– Dienstvorschrift für den Bahnewachtungsdienst (Bahnbewachungsvor-
schrift) gültig vom. 1 April 1932 an  (MRy/H/4838/5) – zbiór przepisów 
dla „torowego” czyli sprawdzającego stan urządzeń kolejowych, wydany 
przez spółkę Deutsche Reichsbahn w 1940 r., druk C.F.Müller w Karlsruhe
– Einführung in die kenntnis des Oberbaus [...] (MRy/H/4838/6) – zbiór 
przepisów dotyczących budowy torowiska, wydany przez spółkę Deutsche 
Reichsbahn, druk Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft 
m.b.H w Berlinie w 1936 r. 
– Statut i legitymacja Kolejowego Towarzystwa Krajoznawczego Oddział 
w Rybniku, 1932 r. (MRy/H/5018)
– Statut Kasy Zasiłków Pośmiertnych dla urzędników i robotników Okręgu 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach z 1935 r.
– Instrukcja Nr H5 o postępowaniu w razie braku, zaginięcia lub uszkodze-
nia przesyłki abo w razie braku dokumentów przewozowych (MRy/ADH/ 
2981), Polskie Koleje Państwowe, Warszawa 1958 
– Instrukcja R34 o pracy manewrowej (Mry/ADH/2963), Polskie Koleje 
Państwowe, Warszawa 1971
– Przepisy gospodarki wagonami towarowymi G.W.T. R-2 (MRy/ADH/2966), 
Polskie Koleje Państwowe, Wrocław 1993.

• broszury i informatory okolicznościowo-informacyjne, np.
– broszura: Spis stacji kolejowych polskiego Śląska Górnego (MRy/H/677), 
alfabetycznie zestawiono niemieckie i polskie nazwy stacji kolejowych pol-
skiej części Górnego Śląska; nakładem Polskiego Komisarjatu Plebiscyto-
wego dla Górnego Śląska, Bytom 1920 r.
– broszura: Elektryfikacja linii kolejowej Rybnik – Żory – Chybie (MRy/
ADH/2533), 1973 r.
Kalendarz Technikum Kolejowego dla dorosłych w Rybniku (MRy/ADH/ 
1886/1-4)
– broszura: Obwodowa przychodnia lekarska Gliwice 1984 (MRy/ADH/ 
2537)
– broszura: Dworzec Kolejowy – Katowice (Mry/ADH/2536), 1972 r.
– Informator. Dzień Kolejarza 1978 (MRy/ADH/1866), Śląska Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach

• prasa branżowa, np.
– niekompletne roczniki – zszywki miesięcznika Technika Parowozowa 
z lat 1937–1938, wydawane jako dodatek do organu Z.Z.M. „Maszynista” 
przez Zawodowy Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce, propagująca 
wśród czytelników treści techniczno-branżowe.
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Il. 3. Dworzec kolejowy w Rybniku, lata 30. XX w.

Il. 4. Uczestnicy Przedszkola i Letnich Kolonii Rodziny Kolejowej w Suminie, lato 1935 r.
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Il. 5. Budynki dworca kolejowego w Rybniku, po 1931 r.

Il. 6. Polscy kolejarze na tle budynku stacji Niedobczyce (nieistniejący budynek na stacji Rybnik 
Towarowy), okres międzywojenny
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Il. 7. Rybnik-Paruszowiec – przystanek kolejowy wzniesiony na nasypie i most kolejowy nad 
rzeką Rudą, przed 1922 r.
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Przedstawione w artykule pamiątki kolejowe stanowią jedynie część muzeal-
nej kolekcji. Zaprezentowane zostały te spośród nich, które stanowiły część pew-
nej grupy/podgrupy eksponatów i tym samym pozwalały stworzyć pewien sche-
mat poglądowy celem bardziej przejrzystego zaprezentowania postronnym tej 
kolekcji. Mam nadzieję, iż powyższe zestawienie będzie stanowiło wstęp i zachę-
tę do dalszych badań nad historią kolei i kolejnictwa, nie tylko w obrębie lokal-
nym, ale również ogólnokrajowym czy globalnym. Artykuł bynajmniej nie wy-
czerpuje tej tematyki, zbiór ten nie ma charakteru zamkniętego. A systematyczny 
dopływ tego typu eksponatów wraz z rozwojem trendów i pewnego rodzaju 
„mody” na tematykę techniczno-przemysłową w Europie (w tym ratowanie po-
przemysłowego dziedzictwa) w ostatnich latach, stwarza warunki i możliwości 
badawczo-naukowe tych zagadnień.

Il. 8. Karta uczestnictwa upoważniająca właściciela do jednorazowego bezpłatnego przejazdu 
koleją, 1933 r.
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Anna Grabowska-Rogus – „Not only Uniform.” Collection of Railway Artefacts
in the Museum of Rybnik.

The Museum of Rybnik has been acquiring railway-related artefacts for several decades now. 
The collection,  started in mid-1970s by the Museum employees, has been growing bigger and 
the continual rise in the number of new acquisitions has been especially visible in the past few 
years. The railway artefacts described in the article constitute just a small part of the museum 
collection. Only those artefacts have been displayed which constituted part of a certain thematic 
group/subgroup of objects, thus making it possible to present the exhibits clearly as a coherent 
whole. Among the railway exhibits visitors will find the ones which were directly produced by 
railways (such as train tickets, railway brochures, timetables, railway uniforms and everyday ob-
jects), as well as the ones which are thematically related to the history of railways, i.e. in the context 
of particular town, region or state (e.g. postacards depicting  railway station buildings, maps, pu-
blications, train models etc.). The most numerous group of  objects in our railway collection (over 
one third of the whole collection) constitutes iconography – photographs, postcards, negatives 
made on glass.

Słowa kluczowe: Muzeum w Rybniku, kolekcje muzealne, kolej, muzealnictwo
Key words: Museum in Rybnik, museum collections, railways, museum sector




