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Streszczenie  

Koleje dojazdowe, zarówno normalnotorowe, jak również przede wszystkim wąskotorowe 
stanowiły niegdyś istotny element infrastruktury transportowej Warszawy. Niestety, wszystkie 
poza dawną Elektryczną Koleją Dojazdową, zostały zlikwidowane. W niniejszym opracowa-
niu autor podejmuje próbę określenia czy biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania 
techniczne i ekonomiczne można uznać, że decyzja o ich likwidacji była zbyt wczesna i po-
chopna. Obserwując przykłady z innych krajów europejskich, w których koleje dojazdowe 
przetrwały we względnie dobrej kondycji, można bowiem zakładać, że także we współczesnej 
Warszawie i jej strefie podmiejskiej mogłyby odgrywać istotną rolę w systemie transportu 
publicznego. Stąd analizowane są przykłady wykorzystywania kolei wąskotorowych w co-
dziennym transporcie pasażerów w innych krajach. Na tej podstawie podejmuje się również 
próbę oceny, jak koleje dojazdowe mogłyby obecnie wpisywać się w sieć transportową War-
szawy. Pokrótce omawia się również rozwój sieci tramwajowej w tym mieście. Definiuje się 
też nieco szerzej na czym polegają systemy tramwajowo-kolejowe i przedstawia kilka przykła-
dów zastosowań tego typu rozwiązań w krajach europejskich. W podsumowaniu, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy przypadków zagranicznych, rozważa się różne scenariusze wy-
korzystania przedmiotowych linii kolejowych, gdyby przetrwały one do czasów nam współ-
czesnych. Przede wszystkim rozpatruje się czy koleje dojazdowe zgodnie ze swoim pierwot-
nym przeznaczeniem miałyby szanse funkcjonować w obecnych realiach. Rozważa się także, 
czy istniałaby szansa ich wykorzystania w systemach typu tram-train. Nie pomija się również 
prawdopodobnie utraconej atrakcyjności turystycznej zlikwidowanych kolei. Uwagę poświęca 
się także możliwościom wykorzystania do realizacji przewozów pasażerskich najdłuższych 
warszawskich bocznic kolejowych prowadzących do dawnej huty Warszawa (tzw. Warszaw-
ska Magistrala Hutnicza – WMH) i elektrociepłowni Siekierki (nazywana inaczej bocznicą 
siekierkowską). Podejmuje się także próbę określenia, czy wprowadzenie na nich pociągów 
pasażerskich wspomogłoby procesy urbanizacyjne terenów doń przyległych.
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Wprowadzenie  

Warszawskie koleje dojazdowe kojarzą się dziś z samorządową spółką kolejową re-

alizującą przewozy pasażerskie po normalnotorowych liniach kolejowych Warszawa 

Śródmieście WKD–Grodzisk Mazowiecki Radońska i Podkowa Leśna–Milanówek 

Grudów, funkcjonujących niegdyś pod nazwą Elektrycznych Kolei Dojazdowych 

(EKD), a obecnie pod zbliżoną nazwą Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Poję-

cie to jednak należy traktować szerzej – z uwzględnieniem wielu nieistniejących już ko-

lei wąskotorowych, o prześwitach toru 750, 800 lub 1000 mm, prowadzących z War-

szawy do Radzymina, Piaseczna (a dalej m.in. do Góry Kalwarii, Grójca i Nowego Mia-

sta nad Pilicą), Konstancina-Jeziornej czy Jabłonny i Karczewa. Koleją dojazdową była 

także zbudowana przez tę samą firmę co EKD normalnotorowa linia Warszawa Gdań-

ska–Łomianki–Palmiry.  

Linie magistralne w Warszawskim Węźle Kolejowym (WWK) ponieważ wciąż ist-

nieją i zasadniczo służą także innym celom niż codzienny dowóz ludności do War-

szawy, w dalszej części opracowania ze zrozumiałych względów są pomijane. 

Koleje dojazdowe w większości utożsamiane są z kolejami wąskotorowymi służą-

cymi dojazdom do większych miejscowości. Należy jednak pamiętać, że pojawiały się 

tutaj także koleje o standardowej szerokości toru. Niezależnie jednak od zastosowa-

nego prześwitu między szynami, w wielu ośrodkach miejskich odgrywały one znaczącą 

rolę. Przykładowo Łódź miała sieć kolei wąskotorowych połączonych bezpośrednio 

z miejską siecią tramwajową o identycznym prześwicie toru wynoszącym 1000 mm 

(dziś obydwie sieci traktowane jako jednolity system tramwajowy znajdują się pod za-

rządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi). Podobna sieć kolei 

wąskotorowych, aczkolwiek niepowiązana z siecią tramwajową, wykształciła się także 

w aglomeracji warszawskiej. Szczególny rozkwit takich sieci nastąpił wraz z rozwojem 

przemysłu warszawskiego na przełomie XIX i XX wieku.  

Koleje, zwłaszcza te wąskotorowe, przez długie lata spełniały istotną rolę w życiu 

polskiej stolicy. Jednak już w latach 1930. zauważono pewną ich uciążliwość dla rosną-

cego ruchu drogowego. Problemem było też stosowanie stosunkowo hałaśliwej, 

a przede wszystkim brudzącej, trakcji parowej, co zaczęło napotykać coraz większy zro-

zumiały sprzeciw osób zamieszkałych wzdłuż linii kolejowych. Podjęte starania o usu-

nięcie kolei wąskotorowych z ulic stolicy skończyły się w latach 1930. częściową likwi-

dacją odcinków miejskich kolei grójeckiej i wilanowskiej. Skala uciążliwości została 

szczęśliwie zmniejszona także przez stopniowe wprowadzanie trakcji spalinowej. Nie-

stety przed wybuchem II wojny światowej nie doszło do wielokrotnie postulowanej 
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elektryfikacji odcinków miejskich [Lijewski, 2002]. Można też dość przewrotnie zauwa-

żyć, że wybuch II wojny światowej wydłużył żywot większości kolei wąskotorowych 

nawet o 20 lat – w trakcie okupacji niemieckiej stanowiły one często jedyną możliwość 

przemieszczania się poza miasto. Brak elektryfikacji, z perspektywy czasu i obserwacji 

doświadczeń innych krajów, prawdopodobnie znacząco zaważył na losie warszawskich 

kolei dojazdowych.  

Dyskusja o dostosowywaniu podmiejskich linii wąskotorowych do współczesnych 

realiów może się więc odbywać dziś niestety wyłącznie na płaszczyźnie teoretycznej. 

Tymczasem w wielu krajach Europy pełnią one nadal bardzo istotną rolę.  

Przedmiot rozważań w niniejszym artykule stanowią między innym możliwości 

współczesnego wykorzystania kolei dojazdowych oraz ważniejszych bocznic kolejo-

wych w transporcie zbiorowym Warszawy i jej strefy podmiejskiej oraz wykazanie przez 

to, że decyzja o likwidacji większości przedmiotowych linii kolejowych, z obecnego 

punktu widzenia, była zdecydowanie pochopna i przedwczesna. Rozpatruje się także 

możliwość wykorzystania kolei wąskotorowych w ich klasycznej formie, w ramach sys-

temów tramwajowo-kolejowych (tram-train) oraz jako atrakcji turystycznej. Zasadniczo 

jako obszar badawczy przyjmuje się Warszawę w okresie od 1845 r. (wybudowanie 

pierwszej linii kolejowej) po czasy współczesne. 

Po wstępie mówiącym o zakresie rzeczowym, czasowym i terytorialnym opracowa-

nia autor dokonuje krótkiej prezentacji dziejów kształtowania się sieci kolejowej 

w obecnych granicach Warszawy, ze szczególnym naciskiem na funkcjonujące na tym 

obszarze koleje dojazdowe. Następny podrozdział poświęcony jest aktualnym przykła-

dom wykorzystania kolei wąskotorowych jako wciąż istotnego elementu obsługi trans-

portowej aglomeracji miejskich w krajach europejskich. W kolejnym kroku dokonuje 

się syntezy dotyczącej rozwoju i regresu sieci tramwajowej w Warszawie. To stanowi 

kanwę do omówienia stosowanych już systemów tramwajowo-kolejowych i podjęcia 

w zakończeniu próby oceny, czy tego typu rozwiązania przyjęłyby się także w aglome-

racji warszawskiej i czy likwidacja części linii dojazdowych skutecznie temu przeszko-

dziła. W podsumowaniu zawarta jest także diagnoza dotycząca wykorzystania kolei do-

jazdowych oraz bocznic przemysłowych w formie klasycznego środka transportu, ele-

mentu systemu tram-train i produktu turystycznego. 
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Rozwój  i  regres sieci  kolejowej  w Warszawie 

Jak zauważa T. Lijewski [2002] kolej w rozwoju gospodarczym i przestrzennym 

Warszawy odegrała niepoślednią rolę. Wytyczyła ona m.in. miejsce nowego śródmie-

ścia o funkcji handlowej, nowe dzielnice przemysłowe i magazynowe. Jednocześnie 

linie kolejowe tworzyły sztywne bariery oddzielające od siebie niektóre dzielnice. Trans-

port kolejowy wpłynął też na rozwój ludnościowy Warszawy wraz z jej strefą podmiej-

ską. Kolej miała również niewątpliwy wkład w rozwój przemysłu na tym obszarze, 

który wpłynął także korzystnie na rozwój firm handlowych, a także stworzył podstawy 

do masowego importu i eksportu surowców i produktów. Ułatwiła ona także prze-

mieszczanie się w skali zarówno lokalnej, krajowej, jak również międzynarodowej. 

W skali przestrzennej zaś wytyczyła osie budownictwa podmiejskiego wciąż czytelne 

w układzie aglomeracji warszawskiej (ryc. 1). 

Rozwój sieci kolejowej w Warszawie zapoczątkowało otwarcie 15 czerwca 1845 r. 

pierwszego odcinka tzw. kolei Warszawsko-Wiedeńskiej prowadzącego z dworca 

u zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej pierwotnie do Grodziska Mazo-

wieckiego (a ostatecznie do położonej w obecnej dzielnicy Maczki Sosnowca) stacji 

Granica. Była to na długie lata jedyna linia normalnotorowa wychodząca z węzła war-

szawskiego i zarazem jedyna powstała głównie z inicjatywy polskich sfer finansowo-

przemysłowych. Niestety, carska doktryna wojenna, postrzegająca kolej wyłącznie jako 

środek transportu wykorzystywany przez atakującego nieprzyjaciela, wstrzymała roz-

budowę sieci kolejowej na terenie zaboru rosyjskiego na ponad 15 lat. Częściowo wią-

zało się to z późnym dostrzeżeniem faktu, że kolej może stanowić także środek trans-

portu własnych wojsk. Jednak żeby nie ułatwiać zadania wrogowi, wpisując się niejako 

w tę doktrynę, kolejne linie były już budowane według standardowej rosyjskiej szero-

kości toru wynoszącej 1524 mm. Jednocześnie trud budowy i finansowania nowych 

linii kolejowych wziął na siebie rząd carski. W 1862 r. uruchomiono kolej warszawsko-

petersburską prowadzącą z obecnej stacji Warszawa Wileńska w kierunku Białego-

stoku, Grodna i Wilna. Kolejna linia kolejowa powstała w 1866 r. także na prawym 

brzegu Wisły i prowadziła z Warszawy (obecnie Wschodniej) przez Siedlce i Terespol 

do Brześcia Litewskiego. Otwarta w 1877 r. Kolej Nadwiślańska miała tym razem cha-

rakter tranzytowy. Prowadziła z granicznej Mławy do Kowla i choć biegła cały czas po 

prawym brzegu Wisły, to dworzec dla niej (obecnie Warszawa Gdańska) zbudowano 

w rejonie Cytadeli. Zlokalizowano go na wybudowanej już 1876 r. kolei obwodowej 

łączącej Kolej Warszawsko-Wiedeńską (rejon obecnej stacji Warszawa Zachodnia) 

z szerokotorowymi liniami prawobrzeżnymi do Brześcia i Petersburga. Na długie lata 
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rozwój sieci normalnotorowej w Warszawie został zastopowany. Ostatnią linią w węźle 

warszawskim otwartą przed 1918 r. była szerokotorowa kolej Warszawsko-Kaliska 

otwarta w 1903 r., a jej początek znajdował się w pobliżu obecnej siedziby Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, u zbiegu ulic 

Żelaznej i Al. Jerozolimskich. Okres lat 1930. to również czas rozbudowy łącznic, 

a przede wszystkim budowy całkowicie nowej linii Warszawa–Radom skracającej zna-

cząco drogę do Krakowa. Wybudowano wówczas także i otwarto tunel średnicowy 

łączący stację Warszawa Główna (zlokalizowaną w rejonie obecnego dworca War-

szawa Śródmieście) ze stacją Warszawa Wschodnia. W drugiej połowie lat 1930. pod-

jęto także trud elektryfikacji węzła warszawskiego – w ciągu zaledwie dwóch lat 1936-

37 uruchomiono pociągi elektryczne do Żyrardowa, Otwocka i Mińska Mazowiec-

kiego. Okres II wojny światowej to czas ogromnych zniszczeń w transporcie kolejo-

wym, także infrastruktury związanej z trakcją elektryczną. Stąd pierwsze lata powojenne 

poświęcono odbudowie infrastruktury zasilającej i sieci na odcinkach uprzednio już ze-

lektryfikowanych (do 1950 r.). W kolejnych latach (1951-72) zelektryfikowano wszyst-

kie wychodzące z węzła linie normalnotorowe. Układ linii głównych uzyskany w okre-

sie międzywojennym zasadniczo nie uległ do tej pory większym zmianom – zamknięto 

jedynie niektóre łącznice, przełożono też w nowe miejsca linię radomską. Z nowych 

inwestycji należy wspomnieć rozdzielenie ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego po-

przez budowę drugich torów na linii średnicowej (wydłużonych do Grodziska Maz.) 

w latach 1950. i 1960. oraz budowę łącznicy między stacjami Warszawa Odolany i War-

szawa Gdańska służącej głównie pociągom towarowym [Lijewski, 2002].  

Zasadniczo jednak przedmiotem niniejszego opracowania są koleje dojazdowe – 

zarówno wąskotorowe, jak i normalnotorowe. Nim jednak przejdziemy do bezpośred-

niego omówienia procesów ich rozwoju i regresu, warto się zastanowić, jakie czynniki 

wpływały na kształtowanie się sieci transportu szynowego w Aglomeracji Warszaw-

skiej. Należy pamiętać, że w początkowym okresie kolej nie miała tu większego zna-

czenia dla obsługi transportowej bezpośredniego zaplecza Warszawy. Budowie Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej towarzyszyły przede wszystkim przesłanki gospodarcze – za-

pewnienie sprawnego transportu surowców i dóbr przetworzonych z Zagłębia Dą-

browskiego do Warszawy. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja kolei uruchamia-

nych po 1860 r. na prawym brzegu Wisły. Ich budowa była podporządkowana przede 

wszystkim celom militarnym i gospodarczym zaborcy i tym bardziej nienakierowana na 

zaspakajanie potrzeb transportowych ludności z otaczających Warszawę miejscowości. 
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Co zaskakujące problemy z uzyskiwaniem koncesji i budową dotyczyły także kolei wą-

skotorowych do podwarszawskich miejscowości, których budowa pod koniec 

XIX wieku nabrała znacznego rozpędu. Jak zauważa znany badacz historii podwar-

szawskich kolei wąskotorowych B. Pokropiński [1985, 2001, 2002, 2004] uwłaszczenie 

chłopów po Powstaniu Styczniowym i zmiana systemu gospodarowania na terenach 

wiejskich uwolniły znaczące ilości siły roboczej, która rozpoczęła wędrówkę do miast 

w poszukiwaniu nowych źródeł dochodów. Ten problem dotknął także Warszawę, 

w której gwałtowny przyrost liczby ludności spowodował wzrost zapotrzebowania na 

mieszkania, a co za tym idzie także lawinowy rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

Jego bezpośrednim następstwem było zwiększone zapotrzebowanie na materiały bu-

dowlane. Co prawda w rejonie Warszawy i pobliskich ośrodków miejskich istniała dość 

dobrze rozwinięta sieć cegielni, duży problem stanowił jednak transport ich produktów 

po niskiej jakości drogach. Skomplikowany był także transport ludzi z podwarszaw-

skich miejscowości coraz liczniej zasilających kadrę robotniczą stołecznych fabryk. Co 

prawda istniała sieć połączeń dyliżansami, jednak ich niezawodność, zwłaszcza w okre-

sach, gdy drogi były mocno nasiąknięte, była dość wątpliwa.  

Rozwiązanie powyżej zarysowanych problemów przyświecało inicjatorom budowy 

tzw. kolejki mareckiej łączącej warszawską Pragę przez Marki z Radzyminem. Dla wielu 

zlokalizowanych wzdłuż tej trasy zakładów przemysłowych sprawny transport do War-

szawy u schyłku XIX w. był nie lada wyzwaniem. Furmanki poruszające się po nienaj-

lepszej jakości drodze radzymińskiej były kosztowne i kłopotliwe, przez co znacząco 

ograniczały zdolności produkcyjne zakładów. Stąd też, wychodząc ku ewidentnemu 

zapotrzebowaniu społecznemu, inżynier A. Dzierżanowski utworzył spółkę udziałową 

mającą na celu wybudowanie linii do Marek, a następnie Radzymina. O znaczeniu go-

spodarczym kolei niech świadczy, że wzdłuż jej szlaku istniało ponad 20 bocznic przy 

niespełna 19,6 km linii kolejowej [Pokropiński, 1985].  

Nieco inną genezę miało powstanie tzw. kolei wilanowskiej. Jak przypuszcza B. Po-

kropiński [2001] źródeł budowy tej kolei należy doszukiwać się nie w zaspokojeniu 

potrzeb przewozowych okolicznego przemysłu czy ludności zmierzającej w celach za-

robkowych do stolicy, a w zapewnieniu sprawnego transportu mieszkańców Warszawy 

do licznych wówczas zlokalizowanych wzdłuż traktu do Wilanowa restauracji ogrodo-

wych. Jedyny środek transportu stanowiły wówczas dorożki i inne pojazdy konne. Wła-

ściciel jednej z takich bardzo popularnych restauracji – zlokalizowanej w Wilanowie 

Promenady – upatrywał w budowie spacerowej kolei wąskotorowej możliwości wykre-

owania dodatkowego popytu na ofertę jego lokalu gastronomicznego. Rola ta zresztą 
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stała się później zarzewiem konfliktu między współwłaścicielami kolei, z których jeden 

dążył do jej rozbudowy i wykorzystania w rosnących przewozach wyrobów ceramicz-

nych do Warszawy czy obsłudze papierni w Konstancinie-Jeziornej. 

Sukces kolei wilanowskiej wzbudził bardzo duże zainteresowanie w stołecznych 

kręgach gospodarczych [Pokropiński, 2002]. Wkrótce więc koncesje uzyskała konku-

rencyjna linia prowadząca z Warszawy przez Piaseczno do Góry Kalwarii. O znajdo-

wanie się pośród jej „cichych” udziałowców podejrzewano sławnego cadyka Altera 

Magieta zamieszkałego w tej ostatniej miejscowości. Jego obecność nie pozostawała 

też bez wpływu na funkcjonowanie samej kolei – żydowski ruch pielgrzymkowy od-

grywał na tej linii dużą rolę do okresu okupacji hitlerowskiej. Szybko do sieci podłą-

czono stosunkowo długimi bocznicami kilka podpiaseczyńskich cegielni, które zapew-

niały odpowiednio lukratywne przewozy towarowe.  

Także kolej jabłonowska [Pokropiński, 2004] powstała z inicjatywy polskich kręgów 

gospodarczych. W pierwotnym zamyśle linia ta miała spajać prawobrzeżne dworce ko-

lejowe, niestety rozwiązanie to zostało to zawetowane przez władze miasta jako kon-

kurencyjne i szkodliwe dla belgijskiego towarzystwa tramwajów konnych obsługują-

cego już to połączenie. Zasadniczo jednak w przeciwieństwie do wcześniej opisanych 

kolei, biorąc pod uwagę że przebiegała w dość dużej bliskości do linii szerokotorowych, 

odgrywała rolę przede wszystkim w miejskich i podmiejskich przewozach pasażerskich, 

zaś ruch towarowy miał znaczenie bardziej niż marginalne. 

Analizując wyżej opisane przypadki nie należy zapominać o jeszcze jednym, spo-

łecznym aspekcie budowy podwarszawskich kolei wąskotorowych. W krajach samo-

stanowiących o sobie elity gospodarcze mogły czerpać profity z inwestowania swoich 

kapitałów w budowę kolei o standardowym dla danego regionu prześwicie toru. W wa-

runkach obszaru znajdującego się pod obcym panowaniem było to praktycznie nie-

możliwe z względu na przypisywaną kolei przez władze carskie militarną rolę W przy-

padku kolei wąskotorowych uzyskanie koncesji na budowę i eksploatację jednak się 

zdarzało, stąd zrozumiałe zainteresowanie nimi, jako jedyną możliwością inwestowania 

i zarobkowania na transporcie kolejowym w tym okresie. Koleje dojazdowe niewątpli-

wie stanowiły też podstawę do aktywizacji społecznej i gospodarczej Polaków zamiesz-

kujących okupowany przez rosyjskiego zaborcę kraj. 
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Ryc. 1. Rozwój sieci kolejowej w Warszawie na tle rozwoju przestrzennego miasta. 

Opracowanie własne  

Fig. 1. Development of railway network in Warsaw in comparison to the changes 

of the city boundaries. Author’s own work  
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W tym miejscu warto się zastanowić nad interakcjami jakie wywołało powstanie 

kolei wąskotorowych łączących Warszawę z przyległymi do niej miejscowościami. 

Prócz wspomnianego niewątpliwego wpływu na rozwój przemysłu w strefie podmiej-

skiej (zwłaszcza ceramicznego) należy podkreślić, że poprawa dojazdu do Warszawy 

w połączeniu z nasilającą się industrializacją w samym mieście wpłynęła także znacząco 

na rozwój miejscowości wiejskich zlokalizowanych pod samą Warszawą, z których 

część w skutek rozrostu własnego i stolicy została przez nią wchłonięta, bądź też sama 

uzyskała prawa miejskie. Należy także pamiętać, że o ile w dni robocze ruch był skie-

rowany przede wszystkim do Warszawy, to w czasie dni wolnych bardzo dużym zain-

teresowaniem zwłaszcza w okresie letnim cieszyły się przejazdy do wszelkich więk-

szych cieków i zbiorników wodnych (zwykle rzek i wyrobisk po wydobyciu gliny – tzw. 

glinianek). Konieczne jest także podkreślenie ogromnej roli jaką koleje wąskotorowe 

odegrały w okresie okupacji hitlerowskiej, gdzie korzystanie przez ludność polskiej 

z normalnej kolei było albo mocno utrudnione, albo wręcz zabronione. Przez to koleje 

dojazdowe były często jedynym „oknem na świat”. Służyły też nielegalnej aprowizacji 

okupowanej przez Niemców stolicy. W pierwszych latach po okupacji zaś stanowiły 

często jedyny i niezawodny środek dojazdu do zniszczonej kompletnie, a następnie od-

budowującej się stolicy. 

Koleje wąskotorowe, układane często na poboczach dróg i tańsze w budowie, były 

także znacznie łatwiejsze do sfinansowania i dlatego budował je polski kapitał pry-

watny. Jako pierwszy powstał, jeszcze jako kolej konna, odcinek Belweder–Wilanów. 

Linię tę stopniowo wydłużono do Klarysewa, wprowadzono także obsługę trakcją pa-

rową. Jako druga w granicach administracyjnych Warszawy powstała w 1899 r. – po-

czątkowo także jako konna - linia do Marek. Tę linię również przedłużono do Radzy-

mina. Trzecia linia wąskotorowa prowadziła z Placu Unii Lubelskiej przez Piaseczno 

do Góry Kalwarii (w późniejszym okresie Piaseczno połączono także z Nowym Mia-

stem nad Pilicą). Jako ostatnia w granicach administracyjnych miasta powstała kolej 

Jabłonna–Wawer (wydłużona w 1914 r. przez Otwock do Karczewa) z główną stacją 

Most, zlokalizowaną przy moście Kierbedzia [Lijewski, 2002].  

W okresie międzywojennym budowano już tylko normalnotorowe koleje dojaz-

dowe – w 1927 r. oddano do użytku prywatną zelektryfikowaną Elektryczną Kolej Do-

jazdową z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniami do Włoch i z 

Podkowy Leśnej do Milanówka. Dwa lata później ten sam właściciel – spółka „Siła 

i Światło” – zbudował linię do Łomianek. Ówczesny potencjał przewozowy będących 
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jeszcze wsią Łomianek był znacznie mniejszy niż na linii grodziskiej. Dlatego w prze-

ciwieństwie do EKD linia ta była obsługiwana klasycznym taborem i trakcją parową. 

Nie spełniła jednak oczekiwań i z tej przyczyny ruch pasażerski zawieszono jeszcze 

przed wybuchem II wojny światowej. Pozostały jedynie przewozy do zlokalizowanych 

w Puszczy Kampinoskiej składów amunicji w Palmirach [Lijewski, 2002]. Warto zwró-

cić uwagę, że EKD przypominała w momencie swojego powstania bardziej między-

miejską linię tramwajową niż klasyczną linię kolejową. Co więcej stosowany tabor był 

identyczny jak na liniach tramwajowych w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Pomimo, że 

EKD przebiegała wówczas ulicami Warszawy (m.in. Szczęśliwicką i Nowogrodzką) 

i miała ten sam system zasilania, to nie była połączona z siecią tramwajową, która po-

zostawała nadal szerokotorowa! 

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej związkom między powstaniem EKD i roz-

wojem miast ogrodów wzdłuż niej zlokalizowanych. Jak pisze O. Koszutski (bez daty) 

na oficjalnej stronie miasta Podkowa Leśna w 1922 r. w ramach konsorcjum przemy-

słowego „Siła i Światło” powstała spółka akcyjna „Elektryczne Koleje Dojazdowe”, 

zainteresowana budową kolei elektrycznej przez dobra podkowiańskie. 9 kwietnia 

1925 r. zawiązano kolejne przedsiębiorstwo „Miasto-Ogród Podkowa Leśna” spółka 

z o.o. Udziałowcem, obok S. Lilpopa (właściciela gruntów) i Banku Związku Spółek 

Zarobkowych, stało się oczywiście także konsorcjum „Siła i Światło”. Nowopowstała 

spółka kupiła od S. Lilpopa majątek pod hipoteczną nazwą „Podkowa Leśna”. Rów-

nolegle, także w 1925 r., znany międzywojenny architekt i urbanista A. Jawornicki wy-

konał projekt planu nowego miasta. Jak wspomina się powyżej, w 1927 r. nastąpiło 

uroczyste otwarcie pierwszego odcinka „Elektrycznych Kolei Dojazdowych” – z War-

szawy do Grodziska. W grudniu tego samego roku spółka „Miasto-Ogród Podkowa 

Leśna” zostaje rozwiązana. W myśl nowej umowy, każdy z trzech jej głównych udzia-

łowców staje się integralnym właścicielem części jej dawnego majątku w stosunku: 

S. Lilpop (40%), „Siła i Światło” (36%) i Bank Związku Spółek Zarobkowych (24%). 

Doskonały wręcz dojazd do Warszawy sprawił, że w miejscowości zaczęły się osiedlać 

warszawskie elity intelektualne i gospodarcze – nie mniej jednak do wybuchu II wojny 

światowej miejscowości nie udało się uzyskać praw miejskich. M. Czarnecka [2014] 

zauważa identyczny trend dla podwarszawskich wówczas Włoch. 

Koleje wąskotorowe w latach 1930. zaczęto usuwać z ulic Warszawy, zwłaszcza 

lewobrzeżnej, gdzie główne dworce kolei grójeckiej i wilanowskiej przeniesiono na gra-

nice miasta. Był to niejako skutek rosnącego ruchu drogowego i uciążliwości wynikają-
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cych z towarzyszącego ruchowi parowozów hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Na-

łożyły się na to również problemy z nazbyt kosztowną elektryfikacją i zbyt powolnym 

wprowadzaniem trakcji spalinowej będące skutkiem kryzysu gospodarczego i niskiej 

dochodowości przedsiębiorstw kolejowych.  

W czasie okupacji niemieckiej praktycznie przestała istnieć linia do Łomianek, na-

tomiast regres kolei wąskotorowych został skutecznie wyhamowany. Lata 1952-74 to 

czas usuwania z warszawskich ulic kolei wąskotorowych. Jako pierwszą zlikwidowano 

linię Most–Otwock. Cztery lata później zamknięto odcinek do Jabłonny, a rok później 

odcinek Belweder–Wilanów. W latach 1969-71 z ulic Warszawy zniknęła linia do Pia-

seczna. Jednocześnie przesunięto do przekopu linii średnicowej miejski odcinek dawnej 

EKD. Jako ostatnią zlikwidowano na terenie miasta linię Warszawa-Radzymin [Lijew-

ski, 2002]. Szczególnie ten ostatni przypadek z dzisiejszej perspektywy budzi spore za-

stanowienie. Roczne przewozy w ostatnich latach przed likwidacją oscylowały na bar-

dzo wysokim poziomie nieusprawiedliwiającym właściwie błyskawicznej likwidacji ko-

lei, która stała się ofiarą ogólnopolskiej wówczas doktryny prowadzącej do zamykania 

linii wąskotorowych bez oglądania się na rzeczywiste skutki, jakie wiązały się z takimi 

decyzjami. 

Odrębnego potraktowania wymagają dwie linie spełniające funkcje bocznic kolejo-

wych. W 1952 r. uruchomiono całkowicie nową bocznicę obsługującą zlokalizowaną 

w Młocinach hutę Warszawa i łączącą ją ze stacją PKP Warszawa Jelonki. W 1961 r. 

przedłużono istniejącą od 1935 r. bocznicę z warszawskiego Okęcia prowadzącą do 

papierni w Konstancinie-Jeziornej do nowowybudowanej elektrociepłowni Siekierki 

[Lijewski, 2002]. 

 

Koleje wąskotorowe  –  istotny element transportu miejskiego 

i  aglomeracyjnego w krajach europejskich  

W latach 1960. i 1970. koleje wąskotorowe w Polsce uznano za bardzo powolny 

i utrudniający ruch przeżytek, tymczasem w wielu krajach przeżywają one obecnie re-

nesans. Jak zauważa O. Morel [2013] w Szwajcarii koleje wąskotorowe wykonują takie 

same zadania przewozowe, jak koleje normalnotorowe. Obowiązuje tutaj charaktery-

styczny dla całego kraju co najmniej godzinny takt, jak również skomunikowania o każ-

dej pełnej godzinie w większych węzłach (także z kolejami normalnotorowymi). Pod 

względem technicznym, zwłaszcza systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego, także 

nie wykazują one większych różnic w stosunku do kolei o prześwicie toru 1435 mm. 
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Jedna trzecia szwajcarskiej sieci kolejowej (1700 km) to pozostające w zarządzie pry-

watnym koleje wąskotorowe, w skład których wchodzi 9 sieci i wiele pojedynczych linii. 

Co interesujące koleje wąskotorowe pełnią tu istotną rolę w aglomeracjach miejskich 

i charakteryzują się wysoką częstotliwością kursów. Podobny charakter mają często re-

gionalne koleje wąskotorowe, które w odróżnieniu od aglomeracyjnych mają nieco 

rzadszy takt i wykonują także przewozy towarowe na transporterach. Ostatnią katego-

rię kolei wąskotorowych w Szwajcarii stanowią koleje o znaczeniu turystycznym. O ile 

ich geneza bywa dość podobna i wynika z potrzeb gospodarczych oraz konieczności 

przewozów turystów, to nadal mają znacznie także w przewozach o charakterze regio-

nalnym. W Polsce natomiast tego typu koleje pełnią już nawet nie rolę przewoźnika 

kolejowego na rynku turystycznym, ale atrakcji turystycznej samej w sobie.  

Także na terenie dawnego NRD koleje wąskotorowe zachowały stosunkowo duże 

znaczenie. W aglomeracji drezdeńskiej nieprzerwanie od lat funkcjonują dwie parowe 

koleje wąskotorowe, dla których przewoźnikiem jest obecnie spółka dwóch związków 

komunikacyjnych Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH. Ich zachowanie, 

zgodnie z tym co piszą P. Hörz i M. Richter [2011], należy zasadniczo łączyć z tym, że 

w latach 1960. i 1970. koleje wąskotorowe w Niemczech Wschodnich, podobnie jak 

w Polsce, przeżywały gwałtowny kryzys. Stosunkowo szybko uzmysłowiono sobie ich 

historyczną rolę i znaczenie dla rozwijającej się wówczas turystyki. Dlatego jeszcze 

w połowie lat 1970. podjęto decyzję o zachowaniu dla przyszłych pokoleń, jako po-

mników historii transportu i przemysłu, ośmiu (o łącznej długości 233 km) z 13 wów-

czas funkcjonujących kolei. Mimo początkowo turystyczno-historycznej roli realizują 

one przewozy codziennie w ramach służby publicznej na podstawie umów z organiza-

torem transportu Verkehrsverbund Oberelbe na równi z pozostałymi środkami trans-

portu w aglomeracji drezdeńskiej. Na fali ochrony kolei wąskotorowych jako atrakcji 

turystycznych zachowano także Harzer Schmallspurbanen (koleje Gór Harzu - HSB). 

Szczególnie interesujący jest tu odcinek prowadzący z Genrode do Quedlinburga, który 

do 2004 r. był linią normalnotorową, zarządzaną przez koleje państwowe DB. 

W 2006 r. linia ta została otwarta już jako połączenie HSB o prześwicie 1000 mm ty-

powym dla tej kolei [Knoll i Lung, 2012]. Natomiast na odcinku Illefeld–Nordhausen 

Harzqerbahn wdrożono w 2004 r. bardzo interesujące rozwiązanie – dopuszczono tu 

ruch tramwajów miejskich z niespełna 45-tysięcznego Nordhausen. W przeciwieństwie 

jednak do wielu innych ośrodków nie wiązało się ze stosowaniem dwóch rodzajów 

zasilania elektrycznego czy elektryfikacją linii wąskotorowej, tylko z wprowadzeniem 
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wozów tramwajowych z dodatkowym napędem za pomocą silnika spalinowego. Zastą-

piły one dotąd kursujące na trasie wagony motorowe HSB [Harrasek, 2004]. 

Istotną rolę odgrywa także kolej Ferrocarril de Sóller w stolicy Majorki - Pallma de 

Mallorka. Ponad 100-letnia zelektryfikowana i licząca 27 km długości linia o prześwicie 

914 mm toru łączy ją z Sóller. Planowane jest jej wydłużenie o 5 km w postaci tramwaju 

[Knoll i Lung, 2012]. 

 

Rozwój  sieci  tramwajowej  w Warszawie.   

Pierwsza linia tramwajowa w Warszawie powstała w 1866 r. i połączyła dworce – 

Warszawsko-Wiedeński z placem Zamkowym, a następnie przez Most Kierbedzia ze 

zlokalizowanymi na Pradze dworcami petersburskim (obecnie Wileńskim) i terespol-

skim (obecnie Wschodnim). Była ona obsługiwana trakcją konną i służyła głównie 

przemieszczaniu pasażerów pomiędzy dworcami kolejowymi lewobrzeżnym i prawo-

brzeżnymi. Jej znaczenie spadło w momencie uruchomienia tzw. kolei obwodowej, 

biegnącej w rejon obecnej stacji Warszawa Zachodnia przez stację Warszawa Gdańska. 

Kolejne linie tramwajowe uruchomiono dopiero w latach 1880. i połączyły one dwo-

rzec gdański i Muranów z rogatkami mokotowskimi przez Starówkę i Nowy Świat oraz 

Śródmieście z dzielnicami zachodnimi. W latach 1906-08 dotychczasową sieć tramwa-

jową zelektryfikowano. W okresie międzywojennym rozbudowano sieć m.in. na Żoli-

borzu, Woli, Okęciu czy Mokotowie. Na prawym brzegu Wisły powstały linie tramwa-

jowe na Grochowie, Targówku i Bródnie. Powstała także druga linia przecinająca Wi-

słę, biegnąca mostem Poniatowskiego. Część linii wykraczało wręcz poza ówczesne 

granice miasta (Okęcie, Wilanów, Bemowo), co dowodzi znacznego rozwoju strefy 

podmiejskiej w tych latach. Charakter tramwaju podmiejskiego miała uruchomiona 

wówczas linia EKD do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Przy okazji odbudowy 

ze zniszczeń zmieniono prześwit linii z rosyjskiego 1525 mm na klasyczne 1435 mm. 

Części tras nie odbudowano, bądź wkrótce po wojnie zlikwidowano. W latach 1950. 

wraz z rozwojem przestrzennym miasta budowano też linie do nowych dzielnic jak 

Annopol, Młociny. Powstała również trzecia przeprawa przez Wisłę mostem Gdań-

skim. Od lat 1960. można mówić o pewnej stagnacji, a wręcz regresie sieci. Zamknięto 

m.in. nową linię do Wilanowa oddaną do użytku zaledwie niecałe 10 lat wcześniej [Ko-

łoś, 2006]. Warto zwrócić uwagę, że miały miejsce przypadki zastępowania przez tram-

waje linii wąskotorowych na odcinkach miejskich (m.in. do Wilanowa i dworca połu-

dniowego). Uruchamianie nowych odcinków na szerszą skalę zapoczątkowano zasad-

niczo w latach 1990. i dotyczyło to przede wszystkim inwestycji na terenie Bemowa. 
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W 2013 r. otwarto kolejną przeprawę przez Wisłę – pierwszy odcinek linii prowadzącej 

na Tarchomin. W planach jest przywrócenie po raz kolejny połączenia tramwajowego 

z Wilanowem. 

 

System tram-train –  szansą  dla kolei  dojazdowych?  

Żeby osiągnąć sukces rynkowy transport zbiorowy musi być atrakcyjny dla pasaże-

rów i efektywny w funkcjonowaniu. Sam transport kolejowy co prawda często spełnia 

te kryteria, ale częściowo z powodu konkurencji motoryzacji indywidualnej jeszcze 

w latach 1950. wiele miast rozpoczęło usuwanie torów kolejowych ze swych ulic kon-

centrując go na niezbyt dogodnie położonych dla pasażerów stacjach zlokalizowanych 

poza centrami miejscowości. Czas podróży i jej komfort są dwoma czynnikami wpły-

wający na wybór środka transportu przez pasażerów. Niestety klasyczne koleje dojaz-

dowe (podmiejskie) utraciły w wielu miastach bezpośrednie połączenie z centrami. Po-

woduje to niekorzystne dla pasażerów niedogodności w postaci redukcji komfortu po-

dróży i wydłużenia jej czasu poprzez konieczne przesiadki. To rozwiązanie niewątpli-

wie doprowadziło do zmniejszenia się konkurencyjności kolei, co zaczęło rzutować na 

dalsze ograniczenia liczby połączeń. Rezultatem była samonapędzająca się spirala, 

która nie zahamowana, mogła doprowadzić do całkowitej likwidacji połączeń kolejo-

wych [Naegali i inni, 2012].  

Jako panaceum na naszkicowane powyżej problemy w ostatnich latach na popular-

ności, zyskuje nowe rozwiązanie multimodalne jakim jest system tramwajowo-kolejowy 

nazywany z języka angielskiego tram-train. Jest to hybrydowe określenie używane do 

definiowania kilku różnych typów usług transportowych. System ten ewoluował z lek-

kich kolei wprowadzanych w ostatnich latach w wielu ośrodkach miejskich. Jego cechą 

charakterystyczną jest zastosowanie taboru szynowego dostosowanego do poruszania 

się zarówno po torach tramwajowych, jak również klasycznych kolejowych. Jednocze-

śnie jest tu konieczne bezpośrednie połączenie infrastruktur torowych obydwu rodza-

jów transportu szynowego, co umożliwia bezpośrednie przemieszczanie się pasażerów 

pomiędzy centrami i strefą podmiejską. Przekłada się to na zwiększenie atrakcyjności 

poprzez podniesienie komfortu podróży i wzrost liczby pasażerów. Jednocześnie do-

chodzi do obniżenia kosztów inwestycji w infrastrukturę, zakupu i eksploatacji lżej-

szego, a przez to bardziej ekonomicznego taboru i jego lepszego wykorzystania. Skut-

kuje to również zwiększeniem efektywności transportu publicznego na danym obsza-

rze. Rozwój systemów tram-train może być skuteczną metoda zwiększenia użytkowania 

niezbyt wykorzystanych linii kolejowych na przedmieściach i w strefie podmiejskiej 
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[Novales i Conles, 2012; Naegeli, 2012]. Tram-train jest hybrydowym systemem trans-

portu podmiejskiego wypełniającym nisze pomiędzy autobusami a regionalną koleją 

[Naegali i inni 2012]. 

Naegeli i inni [2012] przyjmują, że jest to system transportu szynowego dostarcza-

jący bezpośredniego połączenia pomiędzy obszarami podmiejskimi (po torach kolejo-

wych), a centrami miast (po torach tramwajowych). Na torach kolejowych pojazdy szy-

nowe podlegają przepisom kolejowym, natomiast na torach tramwajowych dotyczą-

cych transportu tramwajowego. Autorzy wyróżniają trzy rodzaje systemów tram-train: 

• Typ A – pojazdy szynowe poruszają się tu po torach tramwajowych w łączonych 

operacjach konwencjonalnych tramwajów i pociągów (np. Karlsruhe, regiotram 

Kassel); 

• Typ B – wykorzystuje pojazdy tramwajowe w miastach bez istniejących sieci tram-

wajowych kursujące wyłącznie po typowych liniach kolejowych (np. Saarbrucken). 

• Typ C – obejmuje inne systemy, w których przykładowo tram-train wykorzystuje 

własne tory wyłącznie w centrach miast lub w regionie. Wówczas nie wprowadza 

się łączonych usług w jednym bądź obydwu rejonach (przykładami są tu paryska 

linia T4 czy Ranstad Rail w The Hauge). 

I. Horvath-Galne [2013] wyróżnia trzy inne rodzaje systemów tram-train wychodząc 

od strony pochodzenia stosowanej infrastruktury torowej: 

• przekształcenie linii kolejowej w linię tramwajową – tramwaj używa dawnej linii ko-

lejowej, pierwotny tor kolejowy jest przekształcany w linię tramwajową; 

• lub też pojazdy tramwajowe poruszają po torach kolejowych; 

• bądź też pojazdy kolejowe poruszają się po torach tramwajowych (pojazdy diesel-

elektryczne lub wielosystemowe elektryczne). 

Pierwszy system tram-train uruchomiono w Niemczech 27 września 1992 r. pomię-

dzy Karlsruhe a Bretten. Wynikało to z tego, że główna stacja kolejowa w Karlsruhe 

została przeniesiona poza centrum miasta już na początku XX w. Miasto to było pier-

wotnie obsługiwane przez sieć tramwajową, natomiast łączność z głównym dworcem 

kolejowym zapewniała kolej wąskotorową Albtal. Wzrastający ruch drogowy lat 1950. 

oraz peryferyjna lokalizacja stacji głównej utrudniła transfer pasażerów między pocią-

gami i tramwajami, zmniejszała się przez to liczba pasażerów kolei wąskotorowej, co 

doprowadziło do wzrostu jej problemów ekonomicznych. Żeby uniknąć zamknięcia 

tej kolei miasto Karlsruhe zdecydowało się na jej przekucie na normalny prześwit toru 

i połączenie z posiadającą identyczną szerokość toru siecią tramwajową. To umożliwiło 

bezpośrednie połączenie pomiędzy miastem i przedmieściami oraz strefą podmiejską. 
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Doprowadziło też do wzrostu liczby podróżnych. Wskutek sukcesu linii Albtal miasto 

zdecydowało się na rozszerzenie systemu tram-train na większej liczbie linii lokalnych. 

Obecnie jego długość przekracza już 400 km, a najdłuższe połączenie liczy 124 km 

i prowadzi z Heilbronn przez Karlsruhe do Forbach [Hattori, 2004; Naegali i inni, 

2012; Novales i Conles, 2012; Horvath-Galne, 2013]. 

Zapoczątkowana w styczniu 1996 r. regionalizacja niemieckich kolei przeniosła od-

powiedzialność za finansowanie przewozów lokalnych na rzecz samorządów. Znacznie 

ułatwiło to dyfuzję modelu zastosowanego w Karlsruhe w inne miejsca w RFN. 

W 1997 r. uruchomiono tram-train w Saarbrücken, a w 2002 w Chemnitz [Hattori, 

2004]. W kolejnych latach system ten wdrożono także w Nordhausen (szerzej omó-

wione w części dotyczącej sukcesów w eksploatacji kolei wąskotorowych zgodnie 

z pierwotnym przeznaczeniem), Kassel i Heilbronn [Novales, Conles, 2012]. W Zwic-

kau system tram-train wykorzystuje dawną bocznicę kolejową, występuje tu też rzadkie 

ze względu na kosztowność rozwiązanie toru o dwóch szerokościach. Pewnych pro-

blemów nastręcza też dualizm systemów zasilania [Naegali i inni 2012]. 

Poza Niemcami rozwiązanie tram-train zastosowano m.in. we francuskich Miluzie, 

Bordeux, Nantes i Strasburgu, brytyjskim Sheffiled-Rotheram i duńskim Aarhus. 

W Hiszpanii tego typu projekt postanowiono wdrożyć na dostosowanym do ruchu ko-

lejowego i tramwajowego istniejącym odcinku o długości 10,3 km łączącym Cadiz 

z San Fernando [Novales, Conles, 2012]. W Europie w sferze planów znajdował się 

węgierski projekt łączący Szeged i Hódmezővásárhely [Horvath-Galne, 2013]. Inny 

projektowany system tego typu ma obsługiwać obszar miejski Cosenza i Renda we 

Włoszech oraz kampus Uniwersytetu Kalabryjskiego i być nowoczesnym typem tram-

waju dostosowanego do funkcjonującego już systemu kolei wąskotorowych o prześwi-

cie 950 mm (Ferrovie della Calabri o łącznej długości sieci 21 km [Feudo, Festa, 2012]. 

W Stanach Zjednoczonych Naegali i inni (2012) odnotowują funkcjonowanie kilku 

systemów zbliżonych do systemu tram-train. Zaliczają się do nich m.in. Capital Metro 

Rail w Austin oraz Riverline w New Jersey. Jednakże amerykańskie regulacje prawne 

sprawiają, że tramwaje mogą używać torów kolejowych tylko w określonych godzinach.  

 

Rola kolei  dojazdowych i  bocznic  –  czy mogłyby  być  atrakcyj-

nym środkiem  transportu we współczesnej  Warszawie?  

Z sieci kolei dojazdowych niegdyś oplatających Warszawę dziś pozostała jedynie 

dawna Elektryczna Kolej Dojazdowa. Patrząc jakim problemem społecznym jest obec-
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nie kongestia w ruchu drogowym nie można oprzeć się wrażeniu, że zlikwidowane kil-

kadziesiąt lat temu koleje, zwłaszcza po modernizacji, mogłyby stanowić panaceum na 

wiecznie korkujące się trasy wylotowe z miasta. 

Przyjmuje się i analizuje wykorzystanie kolei dojazdowych według trzech scenariu-

szy: 

1. Zmodernizowana kolej dojazdowa jako środek codziennych dojazdów ze strefy 

podmiejskiej; 

2. Linia przystosowana do systemu tram-train jako środek codziennych dojazdów ze 

strefy podmiejskiej; 

3. Kolej turystyczna. 

Obserwując ruch drogowy w Warszawie w godzinach porannych (w jeden z majo-

wych dni powszednich) można zauważyć, że zazwyczaj najbardziej zakorkowane są 

ulice, w których bezpośrednim pobliżu nie przebiegają linie kolejowe. Pewnym wyjąt-

kiem wydaje się być tutaj linia skierniewicka. Wzmożony ruch drogowy może tu być 

jednak skorelowany z ograniczeniami w ruchu pociągów wynikającymi z modernizacji 

linii kolejowej. Korkują się jednak przede wszystkim dwie drogi, wzdłuż których nie-

gdyś biegły linie kolei dojazdowych (ryc. 2).  

Tabela 1 umożliwia szczegółową analizę czasów przejazdów poszczególnymi środ-

kami transportu pomiędzy lokalizacjami dworców kolei dojazdowych w Warszawie i ta-

kimi samymi punktami zlokalizowanymi w Łomiankach, Jabłonnej, Radzyminie, 

Otwocku, Konstancinie-Jeziornej i Piasecznie. Dla połączeń kolejowych przyjmuje się 

czasy w porannym szczycie przewozowym w kierunku Warszawy w trzech przekrojach 

czasowych. Urzędowy Rozkład Jazdy (URJ) ważny latem 1931 r. był jednym z nielicz-

nych obejmujących pociągi na linii do Łomianek. Rozkład 1949/50 należał do grupy 

ostatnich rozkładów ukazujących ruch na całej kolei jabłonowskiej. Podobnie było 

z rozkładem 1970/71 – jednym z ostatnich obejmujących ruch pociągów na odcinkach 

łączących Warszawę z Piasecznem. Takie ujęcie problemu umożliwia bardziej przekro-

jowe podejście do rzeczywistych czasów przejazdów i uniknięcie przypadkowo wydłu-

żonego czasu przejazdu. Czasy przejazdu środkami współczesnego miejskiego trans-

portu zbiorowego przyjęto według portalu jakdojade.pl dla rozkładu obowiązującego 

na godzinę 7.00 w dniu 25 maja 2015 r. Tego samego dnia za pomocą portalu 

mapy.google.pl zmierzono czasy przejazdu za pomocą motoryzacji indywidualnej. 

Dla porównania analizuje się też pozostałe odcinki, na których nie odnotowuje się 

obecnie specjalnych problemów z płynnością ruchu, przebiegające równolegle do dróg. 
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W przypadku odcinka Otwock–Warszawa Most można stwierdzić, że obecnie funk-

cjonujące w ramach wspólnego biletu połączenia obejmujące klasyczne linie kolejowe 

(biegnące względnie równolegle do dawnej kolei wąskotorowej) – w połączeniu z trans-

portem miejskim dają znacznie krótsze czasy przejazdu niż kolej wąskotorowa. Czas 

przejazdu samochodem jest jeszcze bardziej konkurencyjny. Natomiast co bardzo in-

teresujące czas przejazdu ze stacji Warszawa Południowa do stacji Piaseczno Miasto 

był znacznie krótszy niż obecnie oferują to inne środki transportu zbiorowego (około 

35 minut wobec około 40-45 minut bezpośrednią linią autobusową). W przypadku po-

łączenia Konstancina-Jeziornej czas oferowany przez kolej wąskotorową był nieco gor-

szy niż w przypadku obecnego transportu zbiorowego. 

Ta krótka analiza dość jednoznacznie pokazuje, że towarzyszące likwidacji kolei do-

jazdowych uzasadnienie przedstawiające je jako przestarzały i powolny środek trans-

portu nie koniecznie zawsze musiało mieć pokrycie w faktach – czasy wówczas ofero-

wane były zbliżone do tego, co oferuje transport miejski obecnie (fakt, że często z prze-

siadkami). Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że przedstawiona powyżej analiza 

ma charakter dość uproszczony i stanowi jedynie wstępne zasygnalizowanie interesują-

cego obszaru potencjalnych pogłębionych i specjalistycznych badań.  

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie można bezkrytycznie przyjmować para-

metrów z okresu schyłku kolei jako aktualnych. Z jednej strony obecnie z pewnością 

udałoby się zwiększyć dopuszczalną prędkość maksymalną pociągów. Współczesny ta-

bor, zwłaszcza o napędzie elektrycznym, który wydaje się w tym miejscu konieczny ze 

względu na mniejszą uciążliwość dla mieszkańców, osiąga także znacznie większe przy-

spieszenia. Z drugiej jednak strony zwiększyła się ilość skrzyżowań dawnych linii kole-

jowych z drogami, po których porusza się znacznie więcej pojazdów. Pytaniem zasad-

niczym jest więc czy udałoby się utrzymać najlepsze znane czasy, czy też byłyby one 

gorsze, a może jeszcze lepsze. Otwartą kwestią jest też, czy w momencie likwidacji kolei 

dojazdowych, z racji mniejszej kongestii na drogach, ówczesne autobusy, tramwaje 

i trolejbusy nie oferowały znacznie krótszych czasów przejazdu od współczesnych 

środków zbiorowego transportu miejskiego, jak również wąskotorowych pociągów. 

We wcześniejszej części rozdziału poświęcono dużo miejsca systemom tramwa-

jowo-kolejowym stosowanym w wielu europejskich ośrodkach miejskich. W tym miej-

scu warto rozważyć, czy gdyby podwarszawskie linie dojazdowe nadal fizycznie istniały 

to kwalifikowałyby się do wprowadzenia tego typu rozwiązań. 
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Ryc. 2. Sieć kolejowa Warszawy na tle natężenia ruchu drogowego. Opracowanie własne, 

podkład: mapa i dane traffic Targeo.pl 

Fig. 2. Warsaw railway network in comparison to road traffic. Author’s own work, ground: 

map and traffic data by Targeo.pl 
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Tabela 1. Czasy przejazdu na wybranych trasach pokrywających się z przebiegiem kolei do-

jazdowych 

Table. 1. Travel times on selected routes overlapping with the Warsaw’s commuter railways 

Relacja Pociąg 

lato 1931 

[minut] 

Pociąg 

1949/50 

[minut] 

Pociąg 

1970/71 

[minut] 

Transport 

miejski 

[minut, szczyt 

poranny] 

Motoryzacja 

indywidualna 

[minut, bez 

korków] 

Łomianki–Warszawa Gdańska 27 - - 36 20 

Jabłonna–Warszawa Most 57 59 - 55 22 

Radzymin–Warszawa Targówek 60 78 66 52 30 

Otwock–Warszawa Most 82 86 - 51 26 

Konstancin Jeziorna –Warszawa-

Belweder 
62 52 -1 44 23 

Piaseczno Miasto Warszawa Po-

łudniowa  
302 36 -3 42 18 

Opracowanie własne na podstawie: Urzędowy… (1931), Urzędowy… (1949), Sieciowy… (1970), www.jak-

dojade.pl (25.05.2015), www.mapy.google.pl 

Warto zauważyć, że przez wiele lat i na długo przed ukuciem terminu tram-train 

rozwiązaniem tego typu była Elektryczna Kolej Dojazdowa, która m.in. w Warszawie 

i Grodzisku Mazowieckim przebiegała przez ulice miasta. Dodatkowo, dzięki przystan-

kom co 1-2 km, jeszcze bardziej pełniła rolę właśnie tramwaju niż typowego pociągu. 

Jednocześnie, jak już zostało zauważone brak było możliwości dalszej ekspansji EKD 

w tkankę miejską Warszawy z powodu różnicy w prześwicie stosowanych torowisk. 

W latach PRL praktycznie nie było zapotrzebowania na systemy łączące cechy trans-

portu kolejowego i tramwajowego. Obecnie ewentualne połączenie EKD z siecią tram-

wajową, nawet jeśliby uznać je za celowe, napotkałoby potężną barierę w postaci prze-

niesienia linii kolejowej do wykopu linii średnicowej.  

Z dzisiejszej perspektywy ciekawym rozwiązaniem byłoby natomiast połączenie li-

nii EKD prowadzącej do Łomianek z siecią transportu miejskiego. Ważnym pytaniem 

jest, jedynie czy lepszym rozwiązaniem byłoby teoretycznie włączenie omawianej linii 

w sieć tramwajową, czy połączenie z linią warszawskiego metra. A może jednak wy-

starczyłby tylko wspólny multimodalny węzeł przesiadkowy, który i tak wykształcił się 

w rejonie stacji metra Młociny? Nie podlega raczej dyskusji, że wskazane w takiej sytu-

                                                           

1 Trasa skrócona do stacji Warszawa Wilanów. 
2 Stacja Warszawa Południowa wówczas jeszcze nie istniała, czas przyjęty szacunkowo. 
3 Trasa skrócona do stacji Warszawa Dąbrówka. 



Warszawskie Koleje Dojazdowe … 37 

 

acji byłoby pominięcie odcinka od Młocin do Dworca Gdańskiego (przynajmniej w ru-

chu pasażerskim). Takie podejście predestynowałoby przede wszystkim połączenie z li-

nią metra. Rozwiązanie to rodzi jednak pewne problemy z systemem zasilania z tzw. 

trzeciej szyny i być może wymagałoby przeniesienia linii kolejowej do wykopu lub na 

estakadę, co podniosłoby znacząco koszty adaptacji. 

Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja wydaje się mieć miejsce w przypadku 

kolei wąskotorowych. Dla linii radzymińskiej w obecnej sytuacji z powodów ekono-

micznych wystarczające wydaje się być skomunikowanie przy dworcu Wileńskim z me-

trem. W przypadku kolei karczewsko-jabłonowskiej wydaje się, że system typu tram-

train mijałby się z celem i jedynym sensownym rozwiązaniem byłby węzeł multimo-

dalny w rejonie pętli w Alei Zielenieckiej. Przy czym należy zaznaczyć, że jedynie 

w przypadku połączenia Jabłonna–Warszawa mogłoby to mieć jakiś sens. Połączenie 

w kierunku Karczewa jak wskazuje przyjęte postępowanie badawcze najprawdopodob-

niej nie byłoby w stanie obecnie zagwarantować odpowiedniej konkurencyjności. Linie 

wilanowska, a zwłaszcza piaseczyńska, mogłyby natomiast być włączone w system 

tram-train – kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko to, jakie rozwiązanie warto byłoby przy-

jąć biorąc pod uwagę, że sieć tramwajowa w Warszawie ma prześwit 1435 mm, a tory 

kolejowe 1000 mm. Pytaniem jest też jaki system napędu wybrać – czy elektryfikować 

linię wąskotorową poza wspólnym odcinkiem, czy też może jednak wpuszczać pojazdy 

kolejowe na linię tramwajową. Ten drugi wariant z pewnością byłby tańszy, natomiast 

niekoniecznie byłby bardziej akceptowalny z powodu generowanego przez pojazdy 

spalinowe hałasu. Oczywiście rozwiązaniem alternatywnym mogłyby być węzły multi-

modalne przy najdalej wysuniętych pętlach tramwajowych. Pytaniem jednak pozostaje 

czy przy polskiej niskiej skłonności do przesiadek takie rozwiązanie wpływałoby na 

konkurencyjność takiego połączenia wobec innych środków transportu. 

Ostatnim analizowanym podejściem do dostosowania podwarszawskich kolei do-

jazdowych do obecnych realiów jest analiza ich potencjalnego wykorzystania turystycz-

nego. Wydaje się, że należy tu rozpatrywać dwa rozwiązania – kolej dojazdową jako 

samoistny produkt turystyczny4 i kolej dojazdową jako środek dojazdu do innych tego 

typu obiektów. Biorąc pod uwagę, że większość omawianych linii przebiega przez ob-

szary silnie zurbanizowane (poza linią Warszawa Belweder–Warszawa Wilanów–Kon-

stancin Jeziorna–Piaseczno) żaden odcinek nie nadawałby się w odczuciu autora na 

                                                           

4 Rozumiany tutaj jako wszystko, co może być dla turystów przedmiotem zakupu (w tym np. 
usługi transportowe, gastronomicznej itp.)[Medlik, 1995]. 
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samoistny produkt turystyczny, chyba że uwzględni się przejazdy typu piknikowego jak 

np. oferowane obecnie przez Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.  

Gdyby rozpatrywać kolej dojazdową jako produkt komplementarny względem po-

zostałych obiektów stanowiących cele turystów, to niewątpliwie linia prowadząca do 

Łomianek i dalej do Puszczy Kampinoskiej spełniałaby taką funkcję. Wykorzystanie 

taboru historycznego do obsługi tego połącznia podniosłoby znacząco jego atrakcyj-

ność. Być może podobną ofertę można by spróbować wprowadzić także na otwocko-

karczewskim odcinku kolei jabłonowskiej. Pytaniem otwartym jednak pozostawałaby 

sensowność utrzymywania dalszej trasy aż do Warszawy. 

Rozpatrując hipotetyczne sytuacje dotyczące nowych rozwiązań w transporcie szy-

nowym Warszawy nie można nie zatrzymać się na chwilę przy problematyce dwóch 

największych warszawskich bocznic kolejowych. Praktycznie w każdej kampanii przed 

wyborami samorządowymi pojawiają się w mediach głosy nawołujące do wykorzysta-

nia ich do realizacji przewozów pasażerskich. W tym miejscu warto się zastanowić czy 

miałoby to uzasadnienie ekonomiczne, czy jest technicznie wykonalne i wreszcie czy 

spowodowałoby oczekiwane ożywienie zabudowy terenów przyległych na miarę im-

pulsu jaki nadała budowa kolei dojazdowych przed I i II wojną światową.  

W przypadku odcinka Warszawa Jelonki–huta Warszawa wydaje się, że wykorzy-

stanie bocznicy kolejowej do realizacji przewozów pasażerskich byłoby wykonalne, 

zwłaszcza że w związku z ograniczeniem produkcji huty charakteryzuje się ona raczej 

małym obciążeniem ruchem (zwykle 1-2 pary pociągów na dobę). Przebiega ona jesz-

cze przez obszary słabo zurbanizowane, głównie z zabudową jednorodzinną bądź też 

przez obszary wykorzystywane rolniczo. Obserwując ekspansję przestrzenną miejsco-

wości zlokalizowanych np. przy dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej można się spo-

dziewać, że dostosowanie tej bocznicy do ruchu pasażerskiego i obsługa połączeń 

choćby spalinowymi zespołami trakcyjnymi mogłaby przynieść zdecydowane ożywie-

nie osadnictwa na sąsiadujących z nią obszarach. Pewnym utrudnieniem, oprócz oczy-

wiście zabudowy infrastruktury pasażerskiej od podstaw, byłaby jedynie konieczność 

skierowania ruchu pociągów zupełnie nowym odcinkiem toru na stację Warszawa 

Gdańska, która stanowi bardzo wygodny węzeł przesiadkowy na metro i pozostałe 

środki transportu miejskiego. Realizacja tej łącznicy umożliwiłaby pomijanie stacji War-

szawa Jelonki i eliminację wymuszonego w takim układzie sieci postoju tam w celu 

zmiany kierunku pociągów.  

Nieco bardziej złożona wydaje się sytuacja również jednotorowej bocznicy łączącej 

stację Warszawa Okęcie z elektrociepłownią Siekierki. W przeciwieństwie do WMH 
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panuje tutaj znacznie większy ruch – rzędu 5-6 par i więcej pociągów towarowych na 

dobę. Linia ta przebiega przez tereny poprzemysłowe Piaseczna oraz rolnicze otulające 

Konstancin-Jeziorną. Dalszy jej ciąg między Konstancinem a elektrociepłownią ma 

dość podobny (rolniczy) przebieg. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, 

że w bliskiej przyszłości tereny te będą podlegać procesom wzmożonej urbanizacji. 

Niewątpliwym impulsem dla osadnictwa byłoby dostosowanie linii do ruchu pasażer-

skiego wymagające jak w poprzednim analizowanym przypadku także budowy całko-

wicie nowej infrastruktury pasażerskiej. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu towarowego 

prawdopodobnie konieczne byłoby wybudowanie drugiego toru na odcinku Warszawa 

Okęcie–Konstancin-Jeziorna, być może połączone także z elektryfikacją tego frag-

mentu linii. W przypadku dalszego przebiegu linii dostosowywanie jej do ruchu pasa-

żerskiego jest póki co raczej kwestią mocno dyskusyjną. Gdyby doszło do wybudowa-

nia planowanego kolejnego połączenia tramwajowego do Wilanowa, być może warto 

pomyśleć by w dalszej perspektywie czasu o powiązaniu go z bocznicą siekierkowską 

– sama droga kolejowa przez Konstancin-Jeziorną będzie zbyt okrężna by była konku-

rencyjna choćby w stosunku do miejskiego transportu autobusowego, o transporcie 

indywidualnym nie wspominając. 

Podsumowując naszą dyskusję należy stwierdzić, że warszawskie koleje dojazdowe, 

chociaż z pewnymi wyjątkami, gdyby przetrwały do obecnych czasów i były przedmio-

tem inwestycji mogłyby stanowić efektywny i istotny oraz konkurencyjny składnik sys-

temu transportu publicznego stolicy Polski i jej strefy podmiejskiej. Byłoby to zgodne 

z trendami, jakie obserwuje się w wielu wymienionych w opracowaniu miastach euro-

pejskich. Tym samym zasygnalizowana we wstępie rozdziału teza, o tym że koleje do-

jazdowe w aglomeracji warszawskiej uległy przedwczesnej i nieprzemyślanej likwidacji 

jest częściowo prawdziwa. Należy jednak pamiętać, że po pierwsze koleje te likwido-

wano często w zupełnie innej rzeczywistości – przykładowo obecnie kilkunastoty-

sięczne Łomianki były w momencie zaprzestania przewozów pasażerskich wsią liczącą 

poniżej 2 tys. mieszkańców. W okresie powojennym obserwowano natomiast brak po-

dejścia multimodalnego. Rzeczywistą analizę ekonomiczną zastępowały tu zbyt często 

decyzje podejmowane na podstawie odgórnie narzucanych sloganów propagando-

wych. Dziś patrząc na zakorkowane trasy wylotowe z Warszawy wzdłuż, których nie-

gdyś poruszały się może nieco dychawiczne, ale za to niezależne od dróg kołowych 

koleje nazywane pieszczotliwie ciuchciami, pozostaje tylko domniemywać, jaki byłby 

obraz transportu na tych trasach, gdyby dotrwały one po dziś dzień. 
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Warto się też zastanowić jak wyglądałyby miasta, które straciły połączenia kolejowe 

z Warszawą. Czy przykładowo wzrost liczby mieszkańców Łomianek byłby taki sam 

jak nastąpił pomimo braku połączenia kolejowego ze stolicą Polski? A może jednak 

liczba mieszkańców wzrosłaby znacznie szybciej? Podobnie z Markami, Radzyminem, 

Konstancinem-Jeziorną czy innymi podwarszawskimi na początku XX w. miejscowo-

ściami – byłyby nadal sennymi nieco podwarszawskimi miasteczkami? A może jednak 

miastami zbliżonymi wielkością i charakterem do Piaseczna lub być może podzieliłyby 

los Ursusa i Włoch, które zostały włączone w granice administracyjne polskiej stolicy? 

Odpowiedź na to pytanie wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania i z pew-

nością może być nowym, interesującym kierunkiem badań.  
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Abstract   

Commuter railways, both standard gauge, as well as, narrow-gauge were one of the most 
important parts of the transport infrastructure in Warsaw. Unfortunately, all of them (with 
exclusion of standard-gauge Electric Commuter Rail Warsaw–Grodzisk Mazowiecki), were 
dismantled. The author attempts in this paper to determine if the decision on their closing-
down was taken too early and hasty, especially in contemporary technical and economic con-
siderations. Observing the cases in other European countries, where the commuter narrow-
gauge railways survived in relatively good condition, it is inconceivable that even in contem-
porary Warsaw and its suburban areas narrow-gauge railways could play an important role in 
the public transport system. Hence author analyzed examples of use of the narrow gauge 
railways in everyday transport of passengers in other countries. On this basis, he attempts to 
assess how commuter narrow-gauge railways could take a part in the transport network in 
Warsaw now. Author briefly discusses the development of the tram network in the city too. 
There is described also several types of tram-train systems with its implementation. In con-
clusion on the basis of the international case studies, he is considering various scenarios of 
using the commuter narrow-gauge railway lines, if they survived to the present day. First of 
all, he considers whether commuter narrow-gauge rail lines in its original shape could have a 
chance to operate in the current circumstances. It is also contemplated if there is a chance of 
their use in the tram-train systems. Author doesn’t skip also probably lost tourist potential of 
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closed-down narrow-gauge railways. Separate words author have to devoted to the imple-
mentation of passenger services on the Warsaw longest railway sidings leading to the former 
steelworks in Warsaw and the electric power plant Siekierki. Author also efforts to determine 
whether the introduction of the passenger trains intensified urbanization of neighborhood 
areas. 
 

Keywords:  Warsaw agglomeration, commuting to Warsaw, narrow-gauge railways, urban 
transport 

 


