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Połączenie kolejowe 
Warszawa – Bruksela
W letnim rozkładzie jazdy od 12 czerwca 2004 r. na trasie 
Warszawa – Bruksela rozpoczął kursowanie nowy pociąg 
„Jan Kiepura”. Jest to w zasadzie wydłużenie dotychcza-
sowej jego relacji, kończącej się w Kolonii, ale już z cał-
kowicie nowymi wagonami o wysokim standardzie. Uru-
chomienie pociągu jest odpowiedzią na rosnący popyt na 
przewozy pasażerskie na tym kierunku po wejściu Polski 
do Unii.

Nowy pociąg jest także pod względem komfortu przełomem 
w porównaniu z dotychczasowymi międzynarodowymi polskimi 
pociągami nocnymi i odpowiada standardem zagranicznym od-
powiednikom. 

Pierwsze kolejowe połączenia Polska – Belgia
Połączenia kolejowe pomiędzy Polską i Belgią mają długą, ponad 
100-letnią historię. Jest ona nierozerwalnie związana ze słynnym 
Nord Expressem, luksusowym pociągiem Międzynarodowego To-
warzystwa Wagonów Sypialnych. Nord Express zaczął kursować 
w 1896 r. w relacji Paryż/Ostenda – Berlin – Królewiec – Wierz-
bołowo, stacja graniczna między Prusami a Rosją po stronie ro-
syjskiej. Obecnie stacja ta znajduje się na terytorium Litwy, nosi 
nazwę Kybartai i nadal jest stacją graniczną (między Litwą a Ob-
wodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej). W Wierzbołowie 
pasażerowie przesiadali się do składu szerokotorowego do Sankt 
Petersburga. W kierunku przeciwnym podobna przesiadka nastę-
powała po stronie pruskiej w Eydtkuhnen. 

W 1900 r. uruchomiono drugą relację Nord Expressu – z Ber-
lina do Warszawy. W ten sposób Nord Express kursował codzien-
nie z Paryża i Ostendy przez Brukselę do Berlina, gdzie dzielił się 
na dwie części: kursującą dwa razy na tydzień (w czwartki i nie-
dziele) do Petersburga przez Wierzbołowo, oraz raz na tydzień 
(w piątki) do Warszawy. Trasę z Berlina do Warszawy pociąg po-
konywał przez Poznań – Toruń – Aleksandrów Kujawski, gdzie 

wjeżdżał na szlak Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej, stano-
wiącej odgałęzienie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

W 1908 r. relację grupy warszawskiej przedłużono do Mo-
skwy. Z uwagi na różnicę szerokości toru i w tym przypadku ko-
nieczne było przesiadanie, które następowało na stacji Warszawa 
Brzeska (obecnie Wschodnia). Na stację tę pociąg docierał linią 
obwodową z dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przez War-
szawę Kowelską (Gdańską). 

Nord Express był najszybszym pociągiem na terenie całego 
imperium rosyjskiego. Skład pociągu liczył początkowo 3–4 wa-
gony, następnie zwiększono ich liczbę do pięciu. W 1911 r. były 
to dwa wagony sypialne z Paryża, jeden wagon sypialny z Osten-
dy, wagon restauracyjny i wagon bagażowy. Na odcinku kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej do prowadzenia składu o masie około 
200 t używano parowozów o układzie osi 2-2-1 Atlantic wyprodu-
kowanych przez zakłady Sigla w Wiener Neustadt. Prędkość za-
sadnicza wynosiła 65–70 wiorst na godzinę (ok. 70–75 km/h), 
maksymalna – 80 wiorst na godzinę (ok. 85 km/h). Na odcinku 
pruskim (KPEV) prędkości były większe (do 100 km/h). W 1911 r. 
czas jazdy z Berlina do Warszawy wynosił 10 godz. 21 min, co 
przy odległości 638 km dawało średnią prędkość 61,6 km/h 
(uwzględniając 40-minutowy postój na granicy w Aleksandro-
wie). W 1914 r. zwiększono prędkość do 62,5 km/h. Kursowanie 
Nord Expressu przerwał wybuch I wojny światowej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości minęło kilka lat, 
zanim ponownie doszło do uruchomienia Nord Expressu. Stało 
się to w 1926 r., czyli po 12-letniej przerwie, tym razem w relacji 
Paryż, Calais i Ostenda – Warszawa. Od początku pociąg ten sta-
nowił swego rodzaju oczko w głowie polskich kolei. Zawsze dążo-
no do tego, by jego czas przejazdu był możliwie najkrótszy. Po-
ciąg kursował trzy razy w tygodniu i od Berlina jechał przez 
Zbąszyń – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Łódź Kaliską. Ta trasa 
była nieco okrężna, ale należy pamiętać, że ciągle jeszcze trwały 
prace nad dokończeniem odcinka Kutno – Strzałkowo oraz mo-
dernizacją odcinka Strzałkowo – Poznań i dlatego kursowały tam-
tędy tylko pociągi osobowe. Nord Express został skierowany tą 
najkrótszą trasą dopiero w 1929 r., co pozwoliło skrócić czas jaz-
dy na polskim odcinku aż o około 1¾ godz.

W 1936 r. doszło do znacznego skrócenia czasu jazdy Nord 
Expressu i wydłużenia jego trasy do Niegorełoje, stacji na granicy 
Polski i ZSRR, przy czym w Niegorełoje zapewniono połączenie 
pociągiem kolei sowieckich do Moskwy. W kierunku przeciwnym 
przesiadano się po stronie polskiej w Stołpcach. Na odcinku War-
szawa – Zbąszyń prędkość handlowa wynosiła aż 84,6 km/h, 
w kierunku powrotnym 82,2 km/h. Warto tu dodać, że podróż 
Nord Expressem z Warszawy do Berlina Schlesischer Bf trwała 
7 godz. 15 min. Było to tylko nieco ponad godzinę dłużej niż 
współczesnym pociągiem Berlin – Warszawa – Express. 

W kolejnych latach Nord Express kursował codziennie, a w je-
go składzie znajdowały się wagony: bagażowy, restauracyjny War-
szawa – Berlin, sypialny Warszawa – Paryż, sypialny Warszawa – 

Fot. 1. „Nord Express” na stacji granicznej między Prusami a Rosją 
w  Eydtkuhnen przed 1914 r. (ze zbiorów Andrzeja Massela)
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Calais, sypialny Warszawa – Ostenda (4 razy w tygodniu). 
Rozłączanie składów następowało na stacji w Liege. Wszystkie 
wagony sypialne miały miejsca klasy 1. i 2. W 1939 r. pociąg 
wyjeżdżał z Warszawy o godzinie 13.16 i przybywał do Brukseli 
o  8.12. Podróż trwała więc 18 godz. 56 min. Przyjazd do Bruk-
seli następował na Dworzec Północny, skąd po zmianie czoła po-
ciąg kontynuował jazdę do Ostendy i Calais. Warto tu dodać, że 
nie było jeszcze linii średnicowej w Brukseli, stanowiącej połą-
czenie dworców Północnego (Nord) i Południowego (Midi).

Na polskim odcinku Nord Express prowadzony był parowo-
zem Ok22, a od Kutna – parowozem Pk1 z parowozowni Kutno. 
Znane są relacje przedwojennych kolejarzy, według których 
w 1939 r. do obsługi pociągu luksusowego między Kutnem 
a Zbąszyniem używano niekiedy parowozu Pm36.

Na przejazd pociągiem luksusowym podróżny zobowiązany 
był posiadać bilet na przejazd w klasie 1. lub 2. pociągu po-
spiesznego oraz równocześnie bilet dodatkowy (kupon) na miej-
sce sypialne w pociągu Międzynarodowego Towarzystwa Wago-
nów Sypialnych.

Alternatywą dla pociągu luksusowego była podróż pociągiem 
Stołpce – Paryż. Pociąg ten na odcinku Warszawa – Zbąszyń kur-
sował jako osobowy i jechał przez Łódź Kaliską – Ostrów Wielko-
polski – Poznań, na odcinku niemieckim i belgijskim zaś jako 
pospieszny. W składzie pociągu znajdował się wagon bezpośred-
ni klasy 3. Warszawa – Bruksela. Podróż do Brukseli tym pocią-
giem trwała 26 godz. 6 min.

Komunikacja Warszawa – Bruksela 
po II wojnie światowej
Po II wojnie światowej do wznowienia komunikacji kolejowej mię-
dzy Polską a Belgią i Francją przez Niemcy doszło około 1950 r. 
Wtedy to w pociągu pospiesznym Warszawa – Berlin nr 1703 za-
czął kursować wagon relacji Warszawa – Paryż z miejscami klasy 
1. i 2. Pociąg nazywał się Nord Express, ale poza nazwą z przed-
wojennym pociągiem luksusowym nie miał nic wspólnego. Trze-
ba też dodać, że wspomniany wagon, dostarczany przez koleje 
francuskie (SNCF), nie zapewniał bezpośredniego połączenia do 
Brukseli, gdyż konieczne było przesiadanie w Liege. Połączenie 
takie powstało w 1960 r. wraz z uruchomieniem wagonu Warsza-
wa – Ostenda. W Ostendzie pasażerowie mogli się przesiąść na 
prom do Dover, by stamtąd kontynuować podróż pociągiem do 
Londynu. Belgijski wagon klasy 1. i 2. kursował w pociągu 1701. 
Odjeżdżając z Warszawy Gdańskiej o 13.05 można było dotrzeć 
do Brukseli Nord na godzinę 12.10. Uwzględniając różnicę czasu 
podróż trwała wtedy nieco ponad 24 godziny.

Od tego czasu, przez ponad 30 lat, jeden lub dwa wagony 
Warszawa – Ostenda kursowały w pociągu pospiesznym, wyjeż-
dżającym z Warszawy wczesnym popołudniem. Z czasem pociąg 
zyskał numer międzynarodowy 240 i nazwę Ost-West Express, 
dobrze pasującą do podstawowej relacji pociągu: z Moskwy do 
Paryża.

Stopniowo skracał się czas przejazdu z Warszawy do Brukse-
li i w 1971 r. wynosił 22 godz. 15 min, a w 1976 r. 21 godz. 
18 min. Już od końca lat 60. na znacznej części trasy Ost-West 
Expressu jechał drugi pociąg relacji Brześć – Kolonia. Miał on 
numer 244 i prowadził wagony z Warszawy i Moskwy do Berlina, 
Kolonii i Hoek van Holland.

W 1984 r. dokonano pewnej reorganizacji przebiegu pocią-
gów 240 i 244 przez teren Polski. Pociąg 240 przeznaczono do 

prowadzenia wagonów sypialnych z Moskwy do Berlina i różnych 
miast Europy Zachodniej. Pociąg 244 rozpoczynał bieg w War-
szawie Wschodniej i prowadził wszystkie wagony zaczynające 
tam bieg: do Paryża, Ostendy, Hoek van Holland (tylko poza se-
zonem letnim, gdy nie kursował osobny pociąg w tej relacji). Oba 
pociągi zamiast przez stację Warszawa Gdańska skierowano przez 
Warszawę Centralną. Wymiana grup wagonów między pociągami 
240 i 244 odbywała się na stacji Rzepin. Niestety, wskutek około 
godzinnych postojów związanych z manewrami na tej stacji, wy-
dłużył się czas podróży z Warszawy na zachód Europy.

Pociąg 244 po raz ostatni kursował latem 1991 r. Następnie 
przestał funkcjonować w dotychczasowej formie pociąg 240, czy-
li Ost-West Express. W zimowym rozkładzie jazdy 1993/1994 
kursował on jeszcze w relacji z Moskwy do Paryża, ale już tylko 
trzy razy w tygodniu. W rozkładzie jazdy na 1994 r. Ost-West 
Express stał się pociągiem relacji Moskwa – Warszawa – Brukse-
la. Czas przejazdu z Warszawy do Brukseli wynosił 17 godz. 
49 min, czyli krócej niż Nord Expressem w 1939 r. Odtąd pasa-
żerowie podróżujący do Paryża musieli się przesiadać w Brukseli 
Midi na pociąg Thalys. W takim układzie pociąg kursował do koń-
ca maja 1998 r.

Pociąg EuroNight Jan Kiepura
Wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 1998/1999 skrócono re-
lację pociągu Moskwa – Bruksela do Kolonii, podnosząc jednak 
jego standard. W składzie pociągu znalazły się klimatyzowane 
wagony sypialne dostarczone przez koleje niemieckie. Niestety 
przestały być do niego włączane wagony z miejscami siedzący-
mi. Pociąg otrzymał kategorię EuroNight (EN) i nazwę Jan Kiepu-
ra. Początkowo bardzo odróżniał się od pozostałych nocnych po-
ciągów krajowych i międzynarodowych przejeżdżających przez 
Polskę. Wagony sypialne, mimo że nie należały do najnowszych, 
odznaczały się przyzwoitym komfortem jazdy.

Jednak już po dwóch latach wagony sypialne DB zastąpiono 
znowu starymi wagonami polskimi wyprodukowanymi przez za-
kłady w Bautzen i Goerlitz. Pociąg stracił kategorię EN i ponownie 
stał się zwykłym pociągiem pospiesznym. Równocześnie roboty 
torowe prowadzone w Niemczech na odcinku Frankfurt nad Odrą 
– Berlin sprawiły, że pociąg zaczął kursować objazdem przez  

Fot. 2. Przez wiele lat pociąg do Paryża wyruszał ze stacji Warszawa Gdań-
ska; na zdjęciu z wczesnych lat 60. formowanie pociągu do Paryża, 
Hoek van Holland i Ostendy – na pierwszym planie wagon klasy 1. 
i 2. kolei holenderskich do Hoek van Holland, dalej wagon kolei 
belgijskich klasy 1. i 2. do Ostendy (z archiwum CNTK)
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Cottbus. Ten fakt, oraz usterki techniczne często wykrywane w wa-
gonach sypialnych WARS przez skrupulatnych rewidentów nie-
mieckich, spowodowały, że punktualność pociągu Jan Kiepura 
znacznie się pogorszyła.

Ponowne uruchomienie pociągu w relacji Warszawa – Bruk-
sela od czerwca 2004 r. oznacza praktycznie powrót do układu, 
w jakim pociąg ten funkcjonował w latach 1994 – 1998. 

EuroNight Jan Kiepura Warszawa – Bruksela
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwiększe-
nie popytu na przewozy w kierunku Brukseli. Już przed wejściem 
do Unii dało się zauważyć zwiększenie przewozów lotniczych 

Fot. 3. „Jan Kiepura” na dworcu w Brukseli Fot. A. Harassek

Fot. 4, 5, 6. Przedział klasy lux wagonu sypialnego z łazienką
Fot. J. Raczyński
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i autobusowych w tej relacji. Oprócz podróży w celach służbo-
wych jest to niemały rynek przewozów turystycznych, a także na-
leży wziąć pod uwagę szacowaną nawet na kilkadziesiąt tysięcy 
liczbę Polaków pracujących na stałe lub sezonowo w regionie 
Brukseli. Przygotowania do uruchomienia pociągu rozpoczęły się 
już w 2003 r. Naturalnym rozwiązaniem było przedłużenie obec-
nej trasy pociągu z Kolonii do Brukseli. Była to też okazja do ra-
dykalnego podniesienia standardu tego pociągu. Barierą dla dal-
szego funkcjonowania tego pociągu stał się jednak przestarzały 
i ulegający awariom tabor, dlatego też prędkość maksymalna po-
ciągu była ograniczona tylko do 160 km/h. Występowały liczne 
kolizje rozkładowe na sieci DB Netz ze znacznie szybszymi pocią-
gami niemieckimi. Spychało to pociąg polski do pociągu drugiej 
kategorii o wydłużającym się z roku na rok czasie przejazdu. Niski 
był też standard podróżowania ze względu na brak klimatyzacji 
w wagonach, duży hałas spowodowany hamowaniem przez kla-
syczne układy klockowe. Pierwszą barierą do pokonania na dro-
dze do uruchomienia nowego pociągu klasy EuroNight był więc 
zakup nowych wagonów, w pełni klimatyzowanych, o prędkości 
maksymalnej 200 km/h, będącej obecnie w Europie standardem 
dla pociągów międzynarodowych.

Nowy pociąg, według zapowiedzi z końca 2003 r., miał ru-
szyć w trasę z 30.4.2004 r. na 1.5.2004 r., czyli w nocy wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Niestety, ten termin nie został dotrzy-
many, ponieważ opóźniała się dostawa wagonów sypialnych, ko-
nieczne było również przeprowadzenie szczegółowych ustaleń 
między kolejami polskimi, niemieckimi oraz belgijskimi. Pierw-
sze cztery wagony zostały przekazane do eksploatacji dopiero ty-
dzień później.

Pociąg wyruszył na trasę w sobotę 12 czerwca 2004 r. Stan-
dardowe zestawienie pociągu jest następujące:
 trzy wagony sypialne; 
 trzy wagony kuszetki, w tym jedna z przedziałem i toaletą dla 

niepełnosprawnych;
 jeden wagon z miejscami do siedzenia (tzw. sliperetki);
 jeden wagon restauracyjny;
 trzy wagony sypialne z Moskwy i jeden z Mińska, dołączane 

na stacji Warszawa Wschodnia.
Wagony sypialne i wagon z miejscami do siedzenia należą do 

PKP Intercity, kuszetki i wagon restauracyjny do kolei DB Reise-
&Touristik. Obsługę trakcyjną do Frankfurtu nad Odrą zapewnia 
PKP CARGO, od Frankfurtu do Aachen – DB Reise&Touristik, 
a do Aachen Brukseli – koleje belgijskie (SNCB).

Zestawienie pociągu zapewnia szeroką ofertę dla podróżnych 
w zakresie komfortu podróży, zróżnicowanej cenowo. Pociąg bę-
dzie mógł zabrać 276 pasażerów. W wagonach sypialnych znaj-
dują się 84 miejsca, w kuszetkach – 150, a w sliperetce – 45. 
Łącznie jest to liczba porównywalna z dużym samolotem.

Tabor
Wagony sypialne
Z uwagi na brak w Polsce wagonów sypialnych o standardzie wy-
maganym dla pociągów EuroNight, konieczne było zamówienie 
Przez PKP Intercity nowych wagonów. Zamówienie zostało złożo-
ne w zakładach H. Cegielski – Fabryce Pojazdów Szynowych Sp. 
z o.o. w Poznaniu. Nowe wagony został zaprojektowane przez In-
stytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu, po raz pierwszy całkowi-
cie przy wykorzystaniu techniki komputerowej (CAD). Są to  
wagony typu Z1 o konstrukcji spawanej samonośnej,  długości 

Fot. 7. Zestaw DVD w przedziale klasy lux Fot. A. Harassek

Fot. 8. Panel sterowania oświetleniem przy leżance Fot. J. Raczyński
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Przedziały klasy 2/1 mają po trzy miejsca do spania. Także 
i w tych przedziałach kanapy mogą zostać szybko złożone, dając 
trzy miejsca do siedzenia do jazdy dziennej. Każdy z przedziałów 
tej klasy jest wyposażony w umywalkę i szafę. Przedziały mogą 
być łączone ze sobą po rozsunięciu rozdzielającej je ruchomej 
ściany. 

Przedziały mają oświetlenie ogólne świetlówkowe, indywi-
dualne – halogenowe z żarówkami w suficie oraz indywidualne 
boczne do każdej kanapy. Sterowanie oświetleniem odbywa się 
przyciskami dotykowymi, znajdującymi się w panelach.

Wklejane okna tworzą jednolitą płaszczyznę ze ścianą pudła 
i nie tylko ułatwiają mycie pudła, ale nie powodują dodatkowych 
oporów ruchu wskutek zawirowań powietrza, co ma miejsce 
w przypadku dotychczas stosowanych okien, ani też nie powodu-
ją w ten sposób dodatkowego hałasu w czasie jazdy.

Wagon jest wyposażony w klimatyzację firmy SAB WABCO 
i zamknięty układ ubikacji firmy EVAC Compact, Niemcy. Zasto-
sowano przetwornicę statyczną firmy MEDCOM, Warszawa.

Każdy wagon wyposażony jest w automatycznie sterowane 
przez układ GPS świetlne tablice informacyjne, dwie na zewnątrz 
i dwie wewnątrz wagonu, na korytarzu. Na tablicach na zewnątrz 
wyświetlane są: numer i nazwa pociągu, stacja docelowa i jedna 
stacja pośrednia, natomiast na tablicach wewnętrznych dodatko-
wo: najbliższa stacja postoju oraz data, godzina i nazwa dnia ty-
godnia. Wagon wyposażony jest też w instalację rozgłoszeniową.

Wagon ma tylko dwoje drzwi zewnętrznych, bocznych, które 
są odskokowo-przesuwne i usytuowane z jednej strony wagonu. 

Fot. 9. Przedział 3-osobowy po złożeniu leżanek Fot. A. Harassek Fot. 11. Łazienka wagonu sypialnego Fot. J. Raczyński

Fot. 10. Wózek wagonu sypialnego Fot. H.Cegielski

26,4 m, prędkości maksymalnej 200 km/h, na wózkach typu 
25 ANa/4, produkcji PZNTK w Poznaniu. Wagon ma 28 miejsc 
sypialnych, które rozmieszczone są w dwóch przedziałach klasy A 
oraz ośmiu klasy 2/1. 

Przedziały klasy A są umieszczone w środku wagonu. Prze-
działy te mają po dwa miejsca do spania, a po złożeniu kanap – 
dwa miejsca do siedzenia ze stoliczkiem między nimi. Każdy 
z tych przedziałów wyposażony jest we własną toaletę oraz prysz-
nic. Do dyspozycji podróżnych jest także monitor z płaskim ekra-
nem LCD oraz odtwarzacz DVD.
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Są one otwierane i zamykane automatycznie po naciśnięciu przy-
cisku na zewnątrz lub wewnątrz wagonu. Drzwi te zamykają się 
samoczynnie po przekroczeniu przez wagon prędkości 5 km/h. 
Ponadto wagon ma drzwi czołowe (przejściowe) wyposażone we 
wspomaganie w otwieraniu. 

Wózki wagonu wyposażone są w hamulce tarczowe i szynowe 
oraz elektroniczny układ poślizgowy firmy SAB WABCO. 

Powłoka zewnętrzna wagonu pomalowana jest farbami polie-
strowo-akrylowymi, zapewniającymi wysoką trwałość. W sześciu 
wagonach, przeznaczanych wyłącznie do pociągu Jan Kiepura, na 
ścianach bocznych pudła namalowana jest nazwa pociągu. 

Wagony z miejscami do leżenia
Sześć wagonów dla pociągu tego typu dostarcza kolej DB Reise-
&Touristik. Są to typowe wagony, eksploatowane w niemieckich 
pociągach nocnych NachtZug. Zostały one zmodernizowane kilka 
lat temu. Ich prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Wagony 
mają 10 przedziałów 6- lub 4-miejscowych, dwie toalety i umy-
walki. Jeden z wagonów jest wyposażony w przedział dla niepeł-
nosprawnych, a także odpowiednią toaletę z odsuwanymi drzwia-
mi uruchamianymi przyciskiem. 

Wagon z miejscami do siedzenia 
Wagon tego typu jest zupełnie nowym rozwiązaniem w polskich 
pociągach nocnych. Powstał on w wyniku modernizacji standar-
dowego bezprzedziałowego wagony klasy 1. W układzie 2+1 zo-
stało zamontowanych 45 bardzo wygodnych foteli z zagłówkami 
i oparciem na nogi. Fotele te można rozłożyć do pozycji półleżą-
cej. Producentem tych udanych foteli jest krajowy zakład TAPS.

Podczas pierwszej prezentacji publicznej pociągu, zorganizo-
wanej 8 czerwca 2004 r., wagon zyskał duże uznanie i przedsta-
wiciele prasy wyrażali sugestie, że jest to dobry przykład rozwią-
zania problemu bezpiecznych, wygodnych i tanich krajowych 
pociągów nocnych. 

Taryfy
Powodzenie pociągu będzie zależeć od akceptacji przez pasaże-
rów cen biletów. PKP Intercity jest pod silną presją ze strony ta-
niejących linii lotniczych, jeszcze ciągle droższych, ale oferują-
cych znacznie krótszy czas podróży i z drugiej strony tańszych, 
lecz o dłuższym czasie podróży, połączeń autobusowych. 

Nowy pociąg jest wspólnym produktem polskich i niemiec-
kich kolei. Układ partnerski zbliżony jest do funkcjonującego od 
kilku lat przy pociągach BWE (Berlin – Warszawa – Express). 
W wyniku porozumienia ustalono, że za przejazd pociągiem  
obowiązuje cena globalna – niższa o 15% od ceny wynikającej 
z taryfy międzynarodowej (TCV). W cenie biletu pasażerowie 
otrzymają śniadanie lub poczęstunek w zależności od klasy zaj-
mowanego miejsca w wagonie.

Początkowo PKP Intercity zaoferowała kilka promocji ceno-
wych. Wyodrębniona została pula biletów do kupna z większym 
wyprzedzeniem po niższej cenie (SparNight). 

Na okres wakacji cena za przejazd w przedziale lux (z prysz-
nicem) jest równa cenie przejazdu w pozostałych przedziałach 
sypialnych. 

Wprowadzono też następujące ulgi:
 junior – 25% zniżki dla osób poniżej 26 lat, 
 senior – 15% zniżki dla pasażerów powyżej 60 lat,
 dziecko – 50% zniżki dla podróżnych poniżej 12 lat, 

 grupa osób dorosłych, co najmniej 6 osób – 40% zniżki,
 grupa dzieci, co najmniej 12 osób w wieku do 12 lat – 50% 

zniżki.
Ponadto podróżni, dojeżdżający do stacji odjazdu EN Jan Kie-

pura (do Warszawy lub Poznania) bezpośrednimi pociągami spół-
ki PKP Intercity z innych miast, płacą w tych pociągach do 11 
grudnia 2004 r. jedynie za miejscówkę. Przykładowe ceny bile-
tów podano w tablicy 1.

Rozkład jazdy
Aktualny rozkład jazdy jest kompromisem spowodowanym za-
pewne koniecznością szybkiego wprowadzenia pociągu w środku 

Fot. 12 i 13. Kuszetka – przedział 4-osobowy i toaleta dla niepełnosprawnych 
Fot. A. Harassek 
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europejskie standardy. Widać negatywny wpływ bardzo dyskusyj-
nego zmniejszenia prędkości rozkładowej na odcinku Łowicz – 
Kutno do 100 km/h oraz wprowadzenia nowych ograniczeń pręd-
kości. Wydaje się, że w celu utrzymania udziału kolei w obsłudze 
tej jednej z głównych tras Polski, już za kilka lat koniecznością 
stanie się podjęcie budowy, planowej już w latach 90., nowej linii 
dużej prędkości, która umożliwi skuteczne konkurowanie kolei 
z budowaną obecnie autostradą i coraz bardziej taniejącymi połą-
czeniami lotniczymi. 

Drugą barierą jest wymiana lokomotyw na stacji granicznej, 
co gorsza jest to podwójna wymiana lokomotyw, bo na stacji 
Rzepin dołączana jest lokomotywa spalinowa, ciągnąca pociąg 
do Frankfurtu. Od tej stacji pociąg ciągnie lokomotywa kolei DB 
serii 101 o prędkości maksymalnej 200 km/h aż do Aachen na 
granicy belgijskiej. W efekcie czas przejazdu pociągu na 23-kilo-
metrowym odcinku granicznym wynosi, łącznie z postojami, po-
nad godzinę. Odcinek ten został ostatnio zmodernizowany do 
prędkości 160 km/h, ale jeszcze upłynie dużo czasu zanim jakiś 
pociąg tę prędkość na nim osiągnie. Powodem jest brak lokomo-
tyw wielosystemowych. Lokomotywy takie, do pracy także pod 
napięciem krajowym 3 kV, a zwłaszcza o prędkości maksymalnej 
200 km/h, są w Europie rzadkością. Jest ich niecałe 100 i więk-
szość z nich mają kolej belgijskie, luksemburskie i francuskie. Są 
to lokomotywy z podstawowej serii BB 36000 kolei SNCF pro-
dukcji Alstom. 25 lokomotyw wielosystemowych zamówiły koleje 
czeskie (ČD), które wraz z testowanymi obecnie pociągami serii 
470 (Pendolino) będą miały tabor pozwalający im odgrywać rolę 
głównego gracza rozdającego karty na rynku międzynarodowych 

Tablica 1
Ceny przejazdu EN Jan Kiepura w relacji Warszawa – Bruksela

Kategoria Bez ulg Dziecko Junior Senior SparNight
   euro

Sliperetka 113,60 56,80 85,30 96,60 29,00 

Kuszetka, przedział 6-osobowy 122,60 61,30 92,00 104,20 39,00 

Kuszetka, przedział 4-osobowy 129,60 64,80 97,30 110,20 49,00 

Miejsce sypialne, przedział 3-osobowy 140,60 70,30 105,50 119,50 59,00 

Miejsce sypialne, przedział 2-osobowy 160,60 80,30 120,50 136,50 69,00 

Miejsce sypialne, przedział 1-osobowy 275,00 275,00 275,00 233,70 129,00 

okresu obowiązywania rozkładu. Czas podróży w całej relacji War-
szawa – Bruksela wynosi 16 godz. 10 min, ale w kierunku po-
wrotnym już tylko 14 godz. 32 min. Dzienna podróż z przesiadka-
mi w Berlinie i w Kolonii zajmuje łącznie 14 godz. 12 min, przy 
stracie 87 min na przesiadki. 

Z porównania czasów jazdy wynika potrzeba przeanalizowania 
rozkładu jazdy w relacji Warszawa – Bruksela. Pociąg Jan Kiepura 
wyjeżdża w Warszawy Centralnej o godz. 18.00, by po trzech go-
dzinach dotrzeć do Poznania, co jest czasem dłuższym o kilkana-
ście minut niż dla innych pociągów kwalifikowanych. Średnią 
prędkość 100 km/h trudno uznać za dobry wynik dla pociągu tej 
klasy. Na odcinku Poznań – Rzepin rezerwy w czasie jazdy wyno-
szą ponad 20 min.

Coraz większą barierą dla szybkich połączeń Polski z Europą 
Zachodnią są parametry techniczne linii E20 – prędkość maksy-
malna tylko 160 km/h, i to tylko na części trasy, to zbyt mało na 

Fot. 14 i 15. Wagon z miejscami do siedzenia – widok ogólny i rozkładany fotel Fot. J. Raczyński
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przewozów pasażerskich w naszej części Europy. Zamówione 
przez PKP 6 lokomotyw serii EU43 ostatecznie nie zostało zaku-
pione i znalazły nabywcę we Włoszech. To ogromna strata dla 
PKP Intercity, które nie jest w stanie – z powodu braku odpowied-
nich lokomotyw – przygotować dobrej oferty połączeń międzyna-
rodowych. Koleje DB takich lokomotyw nie mają i nie planują 
takich zakupów. Pociągi EuroCity do Berlina są ciągnięte od Rze-
pina przez niemieckie lokomotywy serii 180, wyprodukowane 
w byłej Czechosłowacji pod koniec lat 80. Mają one jednak pręd-
kość maksymalną tylko 100 km/h i po modernizacji linii Frankfurt 
– Berlin polskie pociągi EC będą najwolniejszymi na niej, zaraz 
po pociągach regionalnych.

Do Berlina pociąg dojeżdża o godzinie 0.59, po prawie sied-
miu godzinach jazdy, a więc tylko o 15 min krócej niż w 1936 r. 
Wspomniana modernizacja linii Frankfurt – Berlin pozwoli skrócić 
ten czas zapewne o około 20 min.

Od Berlina pociąg kierowany jest na linię dużej prędkości do 
Hanoweru, a dalej do Hamm. Znaczną część terytorium Niemiec 
pociąg może więc przejechać z prędkością 200 km/h. Analizując 
czasy przejazdu na tych odcinkach można dojść do wniosku, że 
prędkość ta nie jest wykorzystywana. Występują duże rezerwy, 
o czym świadczy różnica między czasami jazdy w obu kierunkach 
(między Frankfurtem a Dortmundem) wynosząca prawie 40 min. 
Od Duisburga pociąg jest kierowany bocznymi liniami bezpośred-
nio do Aachen. W powrotnej drodze podróż z Aachen odbywa się 
już przez Kolonię. 

Rozkład jazdy na terenie Belgii odzwierciedla fakt, że kraj ten 
jest obecnie wielkim kolejowym placem budowy. Modernizowana 
jest do prędkości 200 km/h linia od granicy niemieckiej do Liege 
(jazda odcinkami po jednym torze), stacja w Liege (pociąg skie-
rowany jest na obwodnicę) i odcinek Louvain – Schaerbeek pod 
Brukselą. Szkoda że Jan Kiepura nie korzysta z gotowego już od-
cinka linii dużej prędkości Liege – Louvain, po którym kursują 
także pociągi międzyregionalne z prędkością 200 km/h. Należy 
jednak liczyć na poprawę czasu przejazdu przez Belgię, zwłaszcza 

Tabela 2
Rozkład jazdy EN Jan Kiepura

 EN 348 EN 349 EN 347 
Kursuje codziennie Kursuje 6/7, 7/1 Kursuje 1/2–5/6

 17.45 Warszawa Wschodnia  09.04  09.04

 18.00 Warszawa Centralna  08.51  08.51

 19.22 Kutno  07.27  07.27

 20.03 Konin  06.41  06.41

 21.05 Poznań Główny  05.47  05.47

 22.56 Rzepin  04.12  04.12

 23.53 Frankfurt (Oder)  |   |

00.59  Berlin Ostbahnhof  |   |

 |  Hannover Hbf 23.08  00.34

05.08  Hamm (Westf)  |  23.03

05.33  Dortmund Hbf 21.31  22.42

 |  Bochum Hbf 21.16  22.30

06.02  Essen Hbf 21.05  22.19

06.17  Duisburg Hbf 20.43  22.06

|  Düsseldorf Hbf 20.26  21.51

 |  Köln Hbf 20.02  21.29

07.48  Aachen Hbf 19.09  20.44

09.59  Bruxelles Nord 16.52  18.30

10.08  Bruxelles Midi 16.44  18.19

Fot. 17 i 18. Lokomotywa belgijska na stacji i w Aachen ... i po wymianie lokomotywa 
kolei DB Fot. A. Harassek

Fot. 16 Wagon restauracyjny Fot. A. Harassek

po wybudowaniu odcinka linii dużej prędkości z Liege do Aachen, 
omijającego Ardeny od północy.

Jak widać z przedstawionej analizy są możliwości skrócenia 
czasu przejazdu pociągu nawet o kilka godzin, przy czym niektóre 
oszczędności można byłoby uzyskać już od nowego rozkładu. 

Wątpliwości niektórych, korzystających z połączenia przed 
wydłużeniem trasy, budzi rozkład jazdy pociągu na terenie Nie-
miec, przed wszystkim niezatrzymywanie się na stacji Hanower 
w kierunku do Brukseli. Zrozumiała jest oczywiście pora w środku 
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nocy, ale wydaje się, że przynajmniej dla podróżnych z wagonu 
z miejscami siedzącymi możliwość skorzystania z pociągu na 
stacji w Hanowerze czy też w Berlinie byłaby atrakcyjna, zwłasz-
cza, że pociąg i tak zatrzymuje się na postój techniczny. 

Problemem do załatwienia na terenie kraju, i to od nowego 
rozkładu jazdy, jest sprawa skomunikowań z krajowymi pociąga-
mi. Nastąpiło bowiem pogorszenie skomunikowania na stacji Po-
znań z pociągami z Gdyni i Krakowa. Wydaje się, że wzorem kolei 
zagranicznych cała sieć połączeń pasażerskich powinna „praco-
wać” dla tego pociągu. Kuriozum, nie mającym żadnego uspra-
wiedliwienia, jest skomunikowanie Łodzi do pobliskiej stacji Kut-
no. Jeżeli już pobyt na stacji Kutno w kierunku do Brukseli to 
tylko 47 min, to w drodze powrotnej pociąg regionalny do Łodzi 
odjeżdża kilka minut przed przybyciem pociągu z Brukseli, a na-
stępny jest trzy godziny później. Podróż przez Warszawę jest nie 
tylko droższa, ale i o kilka godzin dłuższa, a pociągi z Warszawy 
do Łodzi do szczególnie atrakcyjnych bynajmniej nie należą – 
a jest to niemały rynek pasażerów, bo autobusy do Belgii z Łodzi 
są zawsze oblegane przy odjeździe przez niemałą grupę pasa-
żerów.

Reasumując, dobrze się stało, że pociąg do Brukseli jednak 
został uruchomiony. Jest on dobrą wizytówką Polski, a na dworcu 
w Brukseli nie prezentuje się gorzej od innych zagranicznych od-
powiedników. Niedoskonałości rozkładu jazdy zapewne zostaną 

wyeliminowane, zwłaszcza te na terenie kraju. Szkoda tylko, że 
nie wszystkie wagony są krajowe. Problemem jest nierozwiązana 
kwestia pomocy państwa dla przewozów na duże odległości, 
w tym także międzynarodowych. Chodzi o poprawę wizytówki Pol-
ski, jaką mogłyby być pociągi międzynarodowe. W kolejce czeka-
ją bowiem pociągi do Wiednia, Budapesztu i innych miast. 

Warto też skorzystać ze zdobytych doświadczeń przy zbudo-
waniu całkowicie nowej, od podstaw, oferty krajowych pociągów 
nocnych, likwidując ostatecznie sieć nie w pełni bezpiecznych 
pociągów pospiesznych, w których dochodzi już nie tylko do kra-
dzieży, ale i zabójstw. Wzorem może być niemiecka sieć nocnych 
pociągów NachtZug z wagonami sypialnymi, kuszetkami i miej-
scami do siedzenia. Opisany wagon sliperetka jest na pewno lep-
szy od wagonów niemieckich. 
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