
Moja Polska
obecnie i 100 

lat temu
„ Rozwój kolei 

od dwudziestolecia 
międzywojennego po 

czasy współczesne”   

…. podróż z Dziadkiem pociągiem przez Polskę 



Pewnego sierpniowego dnia wyjechałem na
wycieczkę z dziadkiem.

Nie sądziłem, że podróż ta pozostanie u mnie na
długo w pamięci.

Dziadek opowiedział mi historię swojego dziadka
czyli mojego pra pradziadka, który żył w czasach
pierwszej wojny światowej

Opowiadanie Dziadka było tak realistyczne,
interesujące, pełne wrażeń i emocji, że w pewnej
chwili wydawało mi się, że przeniosłem się
w tamtą epokę.



Dziadek zaczął opowiadanie :

„ Kiedy nastał rok 1918 dniu 10 listopada do Warszawy
przybył zwolniony z twierdzy w Magdeburgu Józef
Piłsudski, któremu już 11 Listopada Rada Regencyjna
(istniejąca od września 1917r.) przekazała naczelne
dowództwo nad odradzającym się Wojskiem Polskim.

Dzień ten uznany został za moment odzyskania
niepodległości przez Polskę.

26 listopada Piłsudski przejął od powołanej przez
Niemców Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej
i ogłosił się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa
Polskiego.”



Przybycie Józefa Piłsudskiego



…….. na dworcu w Warszawie, dokąd Piłsudski przyjechał 10 listopada
około 7.00 rano, nie było tłumów, bo przyjazd jego nie był publicznie
zapowiedziany. Piłsudskiego witali: regent książę Zdzisław Lubomirski,
komendant naczelny Polskiej Organizacji Wojskowej Adam Koc i kilka
innych osobistości. Piłsudski pojechał od razu, w towarzystwie Koca,
na "herbatę" do księcia Lubomirskiego do jego domu przy Frascati.
Według wspomnień księżnej Marii Lubomirskiej jej mąż przekonywał
Piłsudskiego, że "on jeden Polskę zbawić potrafi w tym historycznym
momencie". Według relacji księcia, Piłsudski chciał od razu jechać
do Lublina, gdzie 6-7 listopada powstał wybitnie lewicowy Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele i Rydzem-
Śmigłym jako ministrem wojny. Piłsudski mówił: "Jest to rząd mój, rząd
moich przyjaciół". Wysłuchał argumentacji Lubomirskiego, że rząd ten jest
partyjny, a nie ogólnonarodowy i powiedział: "Tak, ale jest on na wolnej
ziemi". Na to Lubomirski wyraził przekonanie, że lada dzień cała ziemia
będzie wolna. Piłsudski mruknął: "No, ja zobaczę".



Pod wrażeniem opowieści Dziadka czułem, że jestem w Warszawie przed 100 laty…

Ktoś obok mnie krzyczy: ”Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do
weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie!” Stało się i to w tak
nieoczekiwanych warunkach...

Widzę żołnierzy niemieckich…

Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych,
ale przez studentów, uczniów, chłystków cywilnych... Dziwy, dziwy w naszej stolicy! Idą Niemcy
rozbrojeni w czerwonych przepaskach - idą żołnierze w niemieckich mundurach z polskim orłem na
czapce: to wyswobodzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. Idą żołnierze w niemieckich mundurach
z francuską kokardą: to dzieci Alzacji i Lotaryngii - śpiewają pieśni francuskie i bratają się
z Polakami.



Ulotki z 1918 roku



Ulotki z 1918 roku



Sytuacja 
gospodarcza w 
II Rzeczpospolitej

Polska po odzyskaniu niepodległości była państwem
zróżnicowanym wewnętrznie. Ziemie trzech zaborów bardzo
się różniły między sobą. Rzeczpospolita była państwem
zacofanym pod względem gospodarczym.



Dziadek ciągnął opowiadanie dalej :

„… Po 123 latach zniewolenia, Polska odzyskała upragnioną niepodległość.
Terytorium kraju po zakończeniu I Wojny Światowej liczyło 388,6 tysięcy
km², a liczba ludności plasowała się na poziomie 27 milionów. Średnie
zaludnienie wynosiło 70 osób na km², a największym miastem była
stołeczna Warszawa. PKB na mieszkańca wynosiło około 1700 dolarów, zaś
średnia długość życia równała się około 50 lat. Kraj przez wiele lat stawiał
czoła nie tylko zniszczeniom po I WŚ, lecz również integrował się w jeden
organizm państwowy z trzech różniących się i odseparowanych wcześniej
obszarów. Znaczną część budżetu przeznaczano na wydatki wojskowe.

Po odzyskaniu niepodległości Polska zmagała się z brakiem kapitału
i inwestycji. Wprowadzono program naprawy skarbu, drastyczne
oszczędności, a także reorganizację kolei i poczty. Społeczeństwo zmagało
się z dużą skalą bezrobocia, analfabetyzmem, a także niestabilną sytuacją
gospodarczą i polityczną. Rzeczami, które udało się osiągnąć było
niwelowanie dysproporcji w rozwoju ekonomicznym, integracja
gospodarcza kraju, a także zapoczątkowanie procesów modernizacyjnych.
Głównymi gałęziami przemysłowymi były rolnictwo, handel i przemysł.

Polska, żeby mogła dalej się rozwijać musiała mieć sprawny system
transportowy, ułatwiający funkcjonowanie przemysłu. Wtedy też podjęto
decyzje o rozbudowie i modernizacji sieci kolejowej.



Mapa kolei 
polskich z 
1914 roku 



Zabór 
rosyjski

i 
zabór 

austriacki

W tworzonym w 1918 roku od podstaw państwie polskim najszybciej
przejęcie transportu kolejowego nastąpiło w zaborze rosyjskim.
Pomogła w tym złożona sytuacja polityczna w Rosji oraz fakt,
że wcześniej część ziem zaboru rosyjskiego znalazła się pod okupacją
niemiecką i austriacką.

Bez większych przeszkód przejęta została także kolej na terenie zaboru
austriackiego, bo Polacy cieszyli się tam większą autonomią i już
wcześniej pracowali w kolejnictwie, także na stanowiskach
kierowniczych. Gdy Polska Komisja Likwidacyjna ogłosiła
31 października 1918 roku opanowanie Krakowa przez władze polskie
utworzono wydział komunikacyjny, który obejmował Galicję i Śląsk
Cieszyński. Nieco później przejęto kontrolę nad Galicją Wschodnią
z powodu sporów z Ukraińcami. (Tak między innymi przejęto austriacki
pociąg pancerny, który przemianowano na „Śmiały”). Na początku
listopada 1918 r. w Chełmie grupa polskich kolejarzy pozajmowała
znajdujące się tam na torach parowozy prowadzone przez
maszynistów austriackich.



Zabór pruski

W zaborze pruskim niemiecki personel kolejowy był
zdecydowanie liczniejszy niż polski i przejęcie kontroli
nastąpiło dopiero w kwietniu 1920 r. na mocy Traktatu
Wersalskiego. Na jego podstawie w skład polskiego
obszaru kolejowego weszło także Wolne Miasto
Gdańsk.

Polskim władzom podporządkowano cały tamtejszy
transport szynowy, z wyjątkiem tramwajów
i transportu lokalnego.

Na Górnym Śląsku, z powodu powstań śląskich
dopiero w maju 1921 r. utworzono Polskę Radę
Kolejową, która przejęła zarządzanie siecią o długości
850 km. Na skutek zwycięskiego III Powstania
Śląskiego w maju 1922 r. doszło do oficjalnego już
objęcia przez Polskę kontroli nad kolejami na Górnym
Śląsku.



W spadku po zaborcach Polska otrzymała prawie 16 tys.
kilometrów linii kolejowych. Najwięcej, niemal 7,4 tys. km
w zaborze rosyjskim, 4,3 tys. km w dawnym zaborze austriackim i
4,2 tys. km na terenach po zaborze pruskim. Pozostawiony na
ziemiach Polski tabor kolejowy stanowiły 4762 parowozy, 111 tys.
wagonów towarowych i 10,4 tys. wagonów osobowych.
Odziedziczone drogi żelazne były zaniedbane i zniszczone, różniące
się wieloma parametrami, w tym rozstawem szyn. Bywało, że
torowiska w czasie wojny kilkakrotnie przekuwano z rozmiaru 1524
na 1435 mm i odwrotnie. Na niektórych niebezpiecznych
odcinkach prędkość pociągu nie przekraczała 5 km na godzinę.
Na dodatek szlaki kolejowe nie tworzyły spójnej sieci
odpowiadającej potrzebom transportowym nowego państwa.
Między terenami dawnego zaboru austriackiego i rosyjskiego
rozciągała się transportowa pustka. Podobnie w przypadku Prus –
nie było żadnych możliwości, aby przebyć pociągiem drogę z
Mławy do Grajewa. Według monografii „Historia kolei w Polsce” w
1918 roku do natychmiastowego użytku nadawała się niespełna
jedna piąta stacji wodnych i wież ciśnień, niezbędnych dla
dominujących wówczas parowozów. Jako sprawne oceniono też 37
proc. dworców, lokomotywowni i warsztatów 52 proc. mostów
kolejowych 59 proc i 69 proc. magazynów. Całkowicie zniszczonych
było 380 mostów, 574 dworce, 506 magazynów, 78
lokomotywowni, 489 stacji wodnych i wież ciśnień.



Rozbudowa
i modernizacja 
sieci kolejowej
po odzyskaniu 

Niepodległości

Walcząc na ziemiach polskich podczas Wielkiej Wojny strony nie
oszczędzały mostów, wiaduktów, budynków stacyjnych ani też
infrastruktury.
Odbudowa trwała właściwie do samego 1939 roku. Ogrom prac był
imponujący. Przed kolejarzami stanęły następujące zadania.
• ujednolicenie administracji i przepisów,
• scalenie polskich kolei w jeden sprawny i logiczny system

transportowy,
• odbudowa infrastruktury
Z tym wszystkim wiązało się opracowanie szeregu rozwiązań
technicznych m.in.
• opracowanie technologii,
• produkcja szyn,



Rozbudowa
i modernizacja 
sieci kolejowej
po odzyskaniu 

Niepodległości

W pewnym momencie dziadek opowiedział mi 
śmieszną historię że …..

„Pod koniec lat 20 różnice w poszczególnych
zaborach były tak duże, że mechanik gdyby miał
prowadzić pociąg z Krakowa do Gdyni, musiałby
perfekcyjnie znać zasady bezpieczeństwa ruchu
pociągów, obowiązujące na terytoriach wszystkich
byłych zaborów. A było to wręcz niemożliwe i
pewnie stanął by w połowie drogi”



Rozbudowa
i modernizacja 
sieci kolejowej
po odzyskaniu 

Niepodległości

Z kilku nowo zbudowanych w dwudziestoleciu
linii kolejowych, na szczególną uwagę zasługuje
tzw. linia węglowa – czyli magistrala łącząca Górny
Śląsk i Zagłębie z Gdynią, z pominięciem Wolnego
Miasta Gdańska.

Skrócenie czasu transportu miało tu znaczenie
gospodarcze, ułatwiało bowiem polskiemu
węglowi konkurencje na rynkach zagranicznych.



Rozbudowa
i modernizacja 
sieci kolejowej
po odzyskaniu 

Niepodległości

Niektóre linie zaczęto budować jeszcze w 1920
roku, czyli w trakcie wojny polsko – bolszewickiej.

Mowa tu o linii Kutno-Płock czy                                
Lwów – Skarżysko Kamienna

Warszawa w tym okresie uzyskała bezpośrednie
połączenie z Krakowem i Lwowem, a w samej
stolicy prowadzona była z największym
rozmachem inwestycja tzw. Linia Średnicowa



Rozbudowa
i modernizacja 
sieci kolejowej
po odzyskaniu 

Niepodległości

W powojennym polskim taborze kolejowym znajdowało się
aż 160 typów lokomotyw – najczęściej przestarzałych

W 1920 roku ruszyła fabryka parowozów w Chrzanowie,
a później w Warszawie.

Sześć lat później lokomotywy zaczęły produkować zakłady
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W Polsce międzywojennej
powstało łącznie przeszło 1200 tych pojazdów.

Europejską reklamę zrobił polskim lokomotywom ówczesny
król Bułgarii Borys, którego hobby była jazda lokomotywą.

Król prowadząc parowóz wyprodukowany w zakładach
Cegielskiego, zdołał w trakcie kolejowych wyścigów na
górskich trasach Bułgarii pokonać konkurentów
poruszających się za pomocą niemieckich lokomotyw.



Dziesięciolecie
Polskich Kolei 
Państwowych



Mapa na 
której widać

modernizacje
sieci

kolejowej 
Warszawy  
1924 rok



Rozbudowa
dworców 

kolejowych 

W okresie modernizacji i rozbudowy sieci 
kolejowej powstała potrzeba budowy budynków 
dworcowych, peronów i budynków zaplecza 
technicznego

Powstałe w tym czasie dworce służy mieszkańcom 
Polski, aż do wybuchu II Wojny światowej.



Dworzec we Wrocławiu i Łodzi



Wybuch
II Wojny 

Światowej 

… po pewnym czasie wybuchła II Wojna Światowa –
ciągnął ze smutkiem opowiadanie dziadek ….

Podczas II Wojny światowej kolej przeszła w zarząd III Rzeszy
i ZSRR.

Na terenach, które wedle paktu Ribbentrop-Mołotow
przypadły III Rzeszy, kolejarze zostali w większości wcieleni
w struktury kolei niemieckich. Nowych linii nie budowano.
W strefie okupowanej przez ZSRR – jedynymi inwestycjami
było przekucie torów na rozstaw 1524 mm.

Do 1944 r. kolej na ziemiach polskich działała jako
niemiecka Generalna Dyrekcja Kolei Wschodniej. Była
głównie wykorzystywana jako szlak transportu
z Niemiec na front wschodni.

Wojna przyniosła liczne zniszczenia sieci kolejowej na skutek
bombardowań i innych działań. W chwili zakończenia wojny
zniszczone było 38% torów, 46% mostów i wiaduktów.



Dworzec Warszawa Główna 1940 rok



Ruiny Dworca Głównego 1945 rok



Okres 
powojenny 

Po zakończeniu walk na terenach Polski i przesunięciu się frontu na zachód, zaczęto
prężnie w miarę możliwości odbudowywać sieć połączeń kolejowych

• 25 stycznia 1945 r. rozpoczęto odbudowę trakcji elektrycznej siłami warszawskiej
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, elektrowozowni Warszawa Grochów i
oddziału elektrotechnicznego Warszawa Wschodnia.

• Na początku 1946 r. powołano Dyrekcję Odbudowy Warszawskiego Węzła
Kolejowego, której pierwszym zrealizowanym projektem było oddanie 14 lipca
1946 r. do eksploatacji pierwszego, naprawionego z zniszczeń wojennych,
zelektryfikowanego odcinka z Otwocka do Warszawy Wschodniej.

• Jesienią 1947 r. zostało powołane Biuro Elektryfikacji Kolei i rozpoczęto prace nad
elektryfikacją kolei w aglomeracji Trójmiasta, a w 1948 r.

• podjęto prace projektowe nad elektryfikacją katowickiego węzła kolejowego oraz
linii z Warszawy do Katowic.

• 14 września 1948 r. nastąpiło wznowienie ruchu pociągów elektrycznych na
odcinku z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

Na tzw. Ziemiach Odzyskanych Polska przejęła dobrze rozwiniętą sieć kolejową
zbudowaną przez Niemców. Jednak wiele lokalnych linii kolejowych zwłaszcza na
Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach zostało rozebranych przez oddziały Armii
Czerwonej. Zdemontowane szyny wywieziono do ZSRR jako zdobycz wojenną.
Większości z tych linii nigdy już nie odbudowano.

Koleje na terenach Kresów Wschodnich przypadły Związkowi Radzieckiemu. Tabor
został tylko w małej części zwrócony, a w większości przystosowany do szerokiego
toru – m.in. w parowozowni w Stanisławowie.



Dynamiczny 
rozwój kolei 

w latach 
1955-1989

Do końca 1955 roku poza elektryfikacją linii Warszawa–Katowice założono elektryfikację linii Koluszki–Łódź i 
Wejherowo–Pruszcz oraz linii węzła warszawskiego. 

Ostatecznie do końca 1955 r. oddano do użytku kilka linii kolejowych :

• Skierniewice przez Koluszki do Łodzi Fabrycznej,

• linię z Gdańska do Gdyni Głównej, 

• Linię Warszawa Włochy–Błonie, 

• Warszawa Wileńska–Zielonka–Wołomin–Tłuszcz, 

• Warszawa Rembertów–Zielonka,

• Warszawa Odolany–Gołąbki–Pruszków. 

Łącznie zelektryfikowano 410 km linii, nie ukończono natomiast w terminie linii Warszawa–Katowice, 
bowiem dopiero 3 czerwca 1956 r. oddano do użytku trasę z Warszawy do Łaz o długości 281 km, a rok 
później doprowadzono trakcję elektryczną do Katowic i Gliwic.

W latach sześćdziesiątych działalność PKP skupiała się głównie na dalszej elektryfikacji linii kolejowych w 
Polsce. W kwestii nowych inwestycji, można wymienić budowę linii kolejowej łączącej Rzeszów z 
Tarnobrzegiem ukończonej w 1971 roku.

Lata siedemdziesiąte XX wieku przyniosły dwie wielkie inwestycje kolejowe, jedyne za czasów PRL-u. 

W 1974 r. ruszyła budowa Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Miała ona łączyć Śląsk z Gdańskiem przez 
Warszawę, lecz udało się wybudować tylko jej połowę – od Zawiercia do Grodziska Mazowieckiego. 

Drugą inwestycją dekady była Linia Hutniczo-Siarkowa (LHS), która powstawała w latach 1975–1979. Biegnie 
przez 391 km z Izowa na Ukrainie do Sławkowa na Śląsku.

W latach 1970. i 1980. prowadzono także intensywne prace przy elektryfikacji, m.in. linii Poznań–Szczecin–
Świnoujście, Poznań–Zbąszynek–Rzepin, Łuków–Biała Podlaska–Terespol, Zgierz–Kutno, Herby–Wieluń–
Kępno, Wrocław–Zielona Góra–Rzepin–Szczecin, Bydgoszcz–Toruń–Kutno, Tczew–Malbork–Iława–
Działdowo–Nasielsk, Wrocław–Legnica–Węgliniec–Lubań Śląski–Jelenia Góra, Warszawa–Białystok–Kuźnica 
Białostocka, Tarnów–Nowy Sącz–Muszyna/Krynica i Przeworsk–Rozwadów. W sumie sieć zelektryfikowanych 
linii kolejowych liczyła w 1981 r. 7.000 km, a w 1990 już 10.000 km. 



Czasy 
współczesne

… w dzisiejszych czasach - tłumaczył dalej 
dziadek - kolej stawia na: 

… podniesienie konkurencyjności kolei w stosunku
do innych rodzajów transportu, mierzonej czasem
przejazdu, komfortem podróży i poziomem
bezpieczeństwa. Zadania te realizowane są
poprzez inwestycje, usprawnienia organizacyjne i
technologiczne oraz zmiany w aktywności
zawodowej kolejarzy. Polska kupuje i produkuje
nowe pociągi, rozwija się sieć połączeń
międzynarodowych. Dworce są coraz bardziej
nowoczesne i przyjazne dla podróżnych



… po pewnym czasie nie wytrzymałem i spytałem dziadka.
A skąd Ty o tym wszystkim wiesz ….

Ha, ha , ha… zaśmiał się dziadek i powiedział : 

Wiem to wszystko ponieważ pracowałem w zakładzie o nazwie
PRK 15. Byłem jego Dyrektorem i przez lata byłem odpowiedzialny
za rozbudowę kolei w całej Polsce. Budowałem Centralną
Magistralę Kolejową, która wybudowała 118 obiektów
mostowych.
Nawet Franek musisz wiedzieć, że byłem częściowo
odpowiedzialny za wybudowanie Dworca Centralnego w
Warszawie.
Po powrocie do domu pokażę, ci dyplomy jakie dostałem za te
prace.



Złota 
odznaka dla 

Dziadka



Odznaka za 
zasługi dla 

miasta 
Warszawy



Odznaka za budowę CMK



Pociąg dojechał do Krakowa

Wcale nie miałem ochoty wysiadać. Opowiadanie dziadka 
było bardzo interesujące. Przez kilka godzin poznałem dużą 
blisko 100 letnią historię kolei, która miała duży wpływ na 
rozwój naszego państwa.

Wiedziałem już, że chcę pójść w ślady dziadka …….
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