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Szybkie połączenia kolejowe w Polsce 
– wczoraj i dziś

du tego pociągu (łącznie z postojami) na analizowanym odcinku 
wynosił 4 godz. 29 min, w 1933 r. zaś – tylko 3 godz. 41 min, 
czyli aż o 48 min krócej. Należy jednak dodać, że jednocześnie 
liczba postojów zmniejszyła się o dwa. Na samym tylko odcinku 
Bydgoszcz – Inowrocław czas jazdy pociągu nr 1402 skrócił się 
z 42 min do 31 min, przez co średnia prędkość zwiększyła się 
z 64,8 km/h do 87,8 km/h. Był to na owe czasy rekord prędkości 
między kolejnymi punktami zatrzymania.

Motorowe pociągi ekspresowe
Ożywienie gospodarcze drugiej połowy lat 30. XX w. wiązało się 
z szybkim wzrostem przewozów pasażerskich na PKP. W wielu re-
lacjach uruchamiano nowe pociągi pospieszne o trakcji parowej, 
pojawiły się też zupełnie nowe połączenia, wśród nich dzienny 
pociąg pospieszny ze Lwowa do Wilna (od 1937 r.).

Nową jakość stanowiło uruchomienie w grudniu 1934 r. 
pierwszego połączenia międzymiastowego motorowym pocią-
giem ekspresowym na linii Warszawa – Łódź. Początkowo był do-
stępny tylko jeden wagon spalinowy zbudowany w Zakładach Hi-
polita Cegielskiego w Poznaniu. Wagon zabierał 77 pasażerów na 
miejscach stałych i 4 na siedzeniach odchylanych. Napędzany 
był dwoma sześciocylindrowymi silnikami Saurera BXD o mocy 
150 KM każdy z przekładnią mechaniczną Myliusa. Początkowe 
usterki techniczne oraz brak wyszkolenia personelu sprawiały,  
że często (np. w razie rewizji okresowej, czy awarii wagonu) trze-
ba było zastępować go pociągiem parowym zestawionym z wago-
nu ochronnego i jednego wagonu klasy trzeciej, prowadzonym 
parowozem Pd5 (co wywoływało zresztą sprzeciw ze strony służ-
by drogowej z uwagi na prędkość nie przewidzianą na tej linii dla 
pociągów trakcji parowej). W rozkładzie jazdy na jesień 1935 r. 
kursowały już trzy pary pociągów motorowych Warszawa – Łódź, 
jedna para w relacji Warszawa – Katowice, dwie pary w relacji 
Katowice – Kraków, jedna para na linii Kraków – Zakopane. Po-

W latach międzywojennych rozwój sieci połączeń kolejo-
wych łączących najważniejsze miasta Polski nie był rów-
nomierny. Wraz z odbudową kolei ze zniszczeń I wojny 
światowej i poprawą sytuacji taborowej stopniowo wzra-
stała liczba pociągów, w tym także pospiesznych, a czasy 
przejazdu ulegały stopniowemu skracaniu. W drugiej po-
łowie lat 20. XX w. wszystkie najważniejsze miasta Polski 
uzyskały połączenia pociągami pospiesznymi. Najczęściej 
były to połączenia z Warszawą, choć kursowały także po-
ciągi łączące ze sobą pozostałe ośrodki miejskie. Najcie-
kawszą, a przy tym najdłuższą relację miał pociąg ze 
Lwowa przez Kraków, Katowice, Poznań do Gdańska 
i Gdyni. 

Kryzys gospdarczy z 1929 r. spowodował zahamowanie wzrostu 
liczby pociągów, a niektóre z nich przestały kursować. Na trasie 
Warszawa – Poznań jeden z pociągów pospiesznych zastąpiono 
osobowym. Mimo zmniejszenia liczby pociągów czasy przejazdu 
nadal się skracały. Wynikało to z postępów w zakresie wzmacnia-
nia nawierzchni, obejmującego wymianę szyn na cięższe oraz 
wymiany podsypki piaskowej i żwirowej na tłuczniową. Do skró-
cenia czasów przejazdu przyczyniły się bez wątpienia dostawy 
nowych parowozów serii Ok22. W 1933 r. weszły do regularnej 
eksploatacji pierwsze parowozy Pt31, najpierw w parowozowni 
Gdynia, gdzie podjęły obsługę pociągów pospiesznych na odcin-
ku Gdynia – Bydgoszcz – Inowrocław. Następne parowozy trafiły 
w 1934 r. do parowozowni Piotrków na linii Warszawa – Katowice, 
a w 1935 r. do parowozowni Rzeszów na linii Kraków – Lwów.

Przekonywującym przykładem wpływu zastosowania nowych 
parowozów Pt31 jest skrócenie czasu przejazdu ciężkiego, wielo-
grupowego pociągu pospiesznego nr 1402 Gdynia – Lwów na 
odcinku Gdynia – Inowrocław (227 km). W 1931 r. czas przejaz-

Fot. 1. Historyczne zdjęcie wagonu spalinowego nr 90057 produkcji Cegielskiego, który do 1934 r. obsługiwał trasę Warszawa – Łódź
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ciągi Warszawa – Łódź i Warszawa – Katowice były obsługiwane 
wagonami zbudowanymi przez Cegielskiego, a Katowice – Kra-
ków i Kraków – Zakopane wagonem produkcji Austro-Daimler 
(słynna Lux-torpeda) oraz podobnymi wagonami pochodzącymi 
z fabryki w Chrzanowie. Zabierały one tylko 56 pasażerów.

Wraz z dostawami kolejnych wagonów zwiększała się stop-
niowo liczba połączeń. Wagony spalinowe wprowadzono na trasę 
Warszawa –  Kielce, a następnie (od 1937 r.) Warszawa – Kra-
ków. W 1939 r. pociągi relacji Warszawa – Kraków były łączone 
z pociągami nowej relacji Warszawa – Kielce – Katowice, a roz-
czepianie odbywało się na stacji Tunel. Było to możliwe dzięki 
temu, że wagony najnowszej serii, dostarczone z fabryki Cegiel-
skiego, były przystosowane do sterowania ukrotnionego. W sezo-
nie letnim kursował pociąg z Warszawy do Suwałk przez Białystok 
– Łosośną – Augustów. Wreszcie 21 sierpnia 1939 r. uruchomio-
no nowy pociąg motorowy na trasie Warszawa – Poznań. Ze zro-
zumiałych powodów kursował on tylko kilka dni.

W 1936 r. zaczęto tworzyć sieć połączeń ekspresowych zbie-
gających się we Lwowie. Pociągi motorowe zapewniły szybki  
dojazd do tego miasta z Tarnopola i Borysławia, stanowiącego 
centrum zagłębia naftowego. Relację tarnopolską wydłużono 
z czasem do Czortkowa, a w sezonie letnim do Zaleszczyk. 
W 1939 r. pojawiło się kolejne połączenie, tym razem na trasie 
Kołomyja – Stanisławów – Lwów. Wszystkie te pociągi były ob-
sługiwane wagonami spalinowymi wyprodukowanymi przez Za-
kłady H. Cegielskiego w 1936 r. Od wagonów eksploatowanych 
w bazie warszawskiej odróżniał je inny typ przekładni, bowiem za-
miast przekładni mechanicznej Myliusa zastosowano w nich prze-
kładnie hydrauliczne Voitha.

W letnim rozkładzie jazdy na 1939 r. uruchomiono pociągi 
motorowe w relacjach Skarżysko Kamienna – Przeworsk oraz 
Skarżysko Kamienna – Rozwadów. Obsługiwane były wagonami 
z bazy w Skarżysku Kamiennej.

Na przejazd w motorowych pociągach ekspresowych wyma-
gane były bilety klasy 3. na pociąg pospieszny z dopłatą wyno-
szącą 0,50 zł za każde rozpoczęte 50 km. Obowiązywały w nich 
dość surowe restrykcje co do ilości przewożonego bagażu.

Formuła pociągów motorowych zakładała ich kursowanie 
przede wszystkim w godzinach porannych i późnych godzinach 
wieczornych. O zapotrzebowaniu na szybkie przejazdy może 
świadczyć fakt, że rano z Łodzi w kierunku Warszawy wyruszały 
dwa pociągi w odstępie 8 min: jeden o 7.30, drugi o 7.38. 

Przy uruchomieniu pociągów motorowych nie chodziło o za-
stąpienie tradycyjnych pociągów pospiesznych, co zresztą przy 
ograniczonej pojemności wagonów motorowych nie było możli-
we. Celem było raczej uzupełnienie oferty w godzinach najbar-
dziej korzystnych dla pasażerów podróżujących służbowo. Czasy 
przejazdu pociągami motorowymi były znacząco krótsze niż dla 
pociągów prowadzonych parowozami, mimo że niekiedy miały 
one więcej postojów na trasie. W relacjach Warszawa – Katowice 
i Warszawa – Kraków różnica w czasie przejazdu wynosiła około 
1 godz.

Prędkości pociągów w 1939 r.
W 1939 r. maksymalna prędkość pociągów parowych na liniach 
pierwszorzędnych wynosiła zazwyczaj około 100 km/h. Należy 
jednak wskazać na pewne zróżnicowanie prędkości, np. na linii 
Warszawa – Poznań maksymalna prędkość na odcinku Warszawa 
Gołąbki – Łowicz wynosiła 100 km/h, ale na odcinku Łowicz – 

Kutno 90 km/h, a na odcinku Kutno – Strzałkowo 105 km/h. Zróż-
nicowanie dotyczyło także poszczególnych torów, np. na odcinku 
Kutno – Toruń pociągi kursowały z prędkością 90 km/h po torze 
nr 1 i 100 km/h po torze nr 2.

Przez wiele lat najszybszym odcinkiem na polskiej sieci kole-
jowej był odcinek Poznań – Zbąszyń, na którym obowiązywała 
prędkość 110 km/h. Z kolei na linii Warszawa – Wilno pociągi 
kursowały z prędkością 95 km/h na odcinku Warszawa – Łapy 
i 100 km/h od Łap do Wilna.

Niestety, na wielu liniach pierwszorzędnych prędkości były 
mniejsze, np. na linii Działdowo – Brodnica – Grudziądz – Lasko-
wice możliwe było osiąganie prędkości jedynie 80 km/h, mimo 
znaczenia tej linii jako jednego z połączeń Warszawy z Gdynią. 
Taka prędkość wynikała zapewne z faktu, że linia ta kiedyś należa-
ła do kategorii drugorzędnych (Nebenbahnen) i dopiero po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości była – na miarę istniejących 
ograniczeń topograficznych – modernizowana.

Podobnie jak w innych krajach Europy (oraz w USA) dla szyb-
kich pociągów motorowych obowiązywały z reguły prędkości 
większe niż dla pociągów parowych. Wynikało to z mniejszego 
nacisku osi oraz korzystnych własności biegowych. Pociągi eks-
presowe takich relacji jak Warszawa – Katowice, czy Warszawa – 

W 1926 r. do linii z najkrótszym czasem przejazdu należała linia Kraków – 
Lwów; pociąg nr 902 kursował ze Lwowa do Krakowa z parowozem serii 
Pn12, przy czym w służbowym rozkładzie jazdy podano jeszcze jego au-
striackie oznaczenie serii – 310
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Łódź, obsługiwane wagonami spalinowymi produkcji zakładów 
Cegielskiego, kursowały z prędkością maksymalną 120 km/h. Co 
ciekawe dla takich pociągów dopuszczano nieco większe prędko-
ści również przy przejeździe przez łuki o małych promieniach. 
Świadczą o tym wykazy ostrzeżeń stałych utworzone osobno dla 
pociągów parowych i motorowych.

Interesujące jest porównanie prędkości maksymalnych naj-
lepszych pociągów II Rzeczypospolitej z ich prędkościami han-
dlowymi oraz prędkościami między kolejnymi punktami zatrzy-
mania.

Spośród pociągów parowych największą prędkość handlową 
osiągał w 1939 r. pociąg luksusowy Nord Express w drodze od 
stacji granicznej w Zbąszyniu do Warszawy Głównej (379 km), 
którą pokonywał w 4 godz. 45 min, co dawało prędkość handlową 
79,8 km/h. Wynik ten był zresztą nieco gorszy niż kilka lat wcze-
śniej, w 1936 r., kiedy czas przejazdu Nord Expressu ze Zbąszy-
nia od Warszawy był o 8 min krótszy.

Temu jedynemu na sieci kolei polskich pociągowi luksuso-
wemu niewiele ustępował popołudniowy pociąg pospieszny 
z Warszawy do Wilna, nazwany Latającym Wilnianinem. Pokonanie 
tej trasy, długości 423 km, zajmowało wówczas tylko 5 godz. 
22 min. W efekcie prędkość handlowa wynosiła 78,6 km/h. Był 

to doskonały wynik w zestawieniu z maksymalną prędkością 95–
–100 km/h oraz uwzględniając 6 min postoju na stacji Warszawa 
Wschodnia, związanego z wymianą elektrowozu przeciągającego 
skład przez linię średnicową na parowóz (w zależności od obcią-
żenia Ok22 lub Pt31) i 8 min postoju w Białymstoku. Na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Białystok średnia prędkość wynosiła 
84 km/h, a na odcinkach Białystok – Grodno, Grodno – Porzecze 
oraz Porzecze – Wilno prędkości średnie były jednakowe – 
87 km/h.

Największą prędkość średnią między kolejnymi punktami za-
trzymania w 1939 r. osiągał dzienny pociąg pospieszny nr 4 z He-
lu do Krakowa na odcinku Laskowice – Bydgoszcz (92,2 km/h). 
Z kolei prędkość średnia Nord Express na najszybszym odcinku 
Poznań – Zbąszyń wynosiła 89,6 km/h (w latach 1936–1938  
– 93,3 km/h). Tak korzystne relacje między prędkościami handlo-
wymi a prędkościami maksymalnymi, osiągnięte przy trakcji pa-
rowej, wystawiają dobre świadectwo polskiemu kolejnictwu tamtej 
epoki.

Pociągi motorowe ekspresowe, jak już wspomniano, kursowa-
ły z prędkością maksymalną 120 km/h. Najszybszym na całej 
drodze przebiegu był uruchomiony w 1939 r. pociąg ekspresowy 
z Kołomyi do Lwowa, osiągający prędkość handlową 92,1 km/h. 
Na trasie Warszawa – Łódź pociągi motorowe kursowały bez za-
trzymania z prędkością handlową 89,5 km/h. Największą pręd-
kość średnią między dwoma kolejnymi punktami zatrzymania 
osiągał pociąg nr 208 z Katowic do Warszawy na odcinku Ra-
domsko – Piotrków Trybunalski (103,6 km/h).

By ukazać wyniki kolei II Rzeczypospolitej w nieco szerszej 
perspektywie zestawiono najlepsze przebiegi pociągów między 
kolejnymi punktami zatrzymania (start-to-stop) na sieciach przo-
dujących zarządów kolejowych. Do porównania wzięto dane z let-
niego rozkładu jazdy na 1938 r.

Biorąc pod uwagę kryterium prędkości średniej na najlep-
szym odcinku, najszybszym pociągiem świata był Latający Koloń-
czyk (Fliegender Koelner), osiągający na odcinku Hanower – 
Hamm prędkość 132,3 km/h, przy maksymalnej 160 km/h. 
Średnie prędkości powyżej 130 km/h były osiągane także na ko-
lejach amerykańskich, gdzie do najszybszych pociągów spalino-
wych należały City of Denver kolei Union Pacific, Super Chief i El 

Tablica 1
Najszybsze przebiegi pociągów rozkładowych między kolejnymi punktami zatrzymania (1938 r.)

Kraj Trakcja Od stacji Do stacji Odległość [km] Czas [min] Prędkość śr. [km/h] Uwagi

Niemcy M Hannover Hamm 176,4 80,0 132,3 Fliegender Koelner

 P Berlin Lehrter Hamburg 286,6 149,0 115,4 Poc. FD24

 E Wrocław Świebodzki Jaworzyna Śląska 48,4 27,0 107,6 Poc. D192

USA M Grand Island Columbus 100,4 46,0 131,0 Union Pacific, City of Denver

 P New Lisbon Portage 69,4 35,0 118,9 Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific

 E Kenosha Waukegan 24,1 12,0 120,7 Chicago North Shore & Milwaukee

Francja M Paris Nord Longueau 125,8 62,0 121,8 

Wielka Brytania P London York 302,9 157,0 115,7 Coronation

Włochy E Roma Napoli Mergellina 210,0 109,0 115,6 

Holandia E Driebergen Ede-Wageningen 29,0 16,0 108,7 

Belgia P Brussel Midi Ostende 114,0 63,0 108,5 Poc. 407

Dania M Roskilde Slagelse 61,6 35,5 104,2 Lyntog

Polska M Radomsko Piotrków 44,9 26,0 103,6 Poc. 208

Czechosłowacja M Bratislava Brno 142,0 86,0 99,0 Slovenska Strela

M – pociąg motorowy, P – parowy, E – elektryczny.

Służbowy rozkład jazdy z 1937 r., odcinek Tczew– Gdańsk
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Captain kolei Santa Fe oraz cała rodzina pociągów 
Zephyr kolei Burlington 

Wśród pociągów o trakcji parowej najszybsza 
była Hiawatha kursująca w relacji Chicago – 
Minneapolis. Średnia prędkość tego pociągu  
na odcinku New Lisbon – Portage wynosiła 
118,9 km/h, a maksymalna 160 km/h. Na konty-
nencie europejskim o palmę pierwszeństwa rywa-
lizowały:
 Coronation brytyjskich kolei LNER, łączący 

Londyn z Edynburgiem w 6 godz. i osiągający 
na odcinku Londyn King Cross – York pręd-
kość średnią 115,7 km/h;

Tablica 2
Czasy pociągów pospiesznych w 1939 r. i w latach 1946–1959

  1939 1946 1948 1951 1955 1959

Warszawa Gł. Katowice 4.38 7.00 6.06 4.53 5.19 3.54 *

Warszawa Gł. Kraków Gł. 5.04 9.14 7.23 5.27 5.30 5.43

Warszawa Gł. Poznań Gł. 4.26 7.25 6.22 5.06 5.00 4.27

Warszawa Gł. Gdynia przez Toruń 6.52 11.28 10.03 8.41 8.37 8.01

Kraków Gł. Katowice 1.15 2.53 1.37 1.22 1.36 1.25

Katowice Poznań Gł. 4.54 6.48 5.56 5.40 5.44 5.27

Poznań Gł. Gdynia Gł. 4.46 7.05 5.48 5.09 5.11 5.21

* Trakcja elektryczna.

 Fernschnellzug 24 (FD24) z Berlina do Hamburga, pokonujący 
trasę bez zatrzymań na stacjach pośrednich z prędkością han-
dlową 115,4 km/h.
Oba te pociągi były prowadzone parowozami o liniach opły-

wowych, przy czym w przypadku Coronation były to parowozy se-
rii A4 (Pacyfik) konstrukcji Sir Nigela Gresleya, a w przypadku 
FD24 – parowozy serii 05 o układzie osi 2-3-2. Prędkość ma-
ksymalna pociągu brytyjskiego wynosiła 90 mil na godzinę  
(144 km/h), a pociągu niemieckiego – 150 km/h.

Z tablicy 1 wynika, że pod koniec lat międzywojennych pręd-
kości pociągów na kolejach polskich były stosunkowo duże i to 
także w zestawieniu z wynikami innych kolei europejskich. Polska 
pod względem średniej prędkości na najszybszym odcinku zaj-
mowała 8 miejsce w Europie. Należy jednak jasno powiedzieć, że 
nie mogło być mowy o równaniu się do prędkości najszybszych 
pociągów w Niemczech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. 
Prędkość średnia najszybszego pociągu w Polsce stanowiła 78% 
prędkości średniej najszybszego pociągu w Niemczech. Nato-
miast największa prędkość maksymalna w Polsce to 75% naj-
większej prędkości w Niemczech.

Lata powojennej odbudowy 
II wojna światowa przerwała rozwój sieci szybkich połączeń kole-
jowych w Polsce. Zmiana granic, wielkie zniszczenia infrastruktu-
ry kolejowej, utrata znacznej części taboru, w tym wagonów spa-
linowych, wszystko to spowodowało, że musiało upłynąć kilka lat 
zanim na ziemiach polskich ponownie zaczęły kursować szybkie 
pociągi pasażerskie.

W rozkładzie jazdy z 1947 r. pojawiły się ponownie pociągi 
motorowe na trasie Warszawa – Łódź. W pociągach z miejscami 
klasy 2. obowiązywała miejscówka w cenie 150 zł. Czas jazdy 
tych pociągów był jednak dokładnie o godzinę dłuższy niż przed 
wojną (2 godz. 28 min). Pewną zagadką jest obsługa trakcyjna 
tych pociągów. Być może był to któryś z zachowanych przedwo-
jennych wagonów spalinowych, nie można też wykluczyć nie-
mieckiej jednostki szybkobieżnej typu Leipzig, która po wojnie 
znalazła się na terenie Polski (na przełomie lat 40. i 50. trafiła na 
koleje NRD). W następnym rozkładzie jazdy (1948 r.) na trasie 
Warszawa – Łódź były przewidziane tylko pociągi trakcji parowej.

Każdy kolejny rozkład jazdy przynosił skrócenie czasów jazdy 
w większości relacji w Polsce. Wiązało się to z odbudową torów, 
mostów, urządzeń sterowania ruchem, ale także z dostawami no-
wego taboru kolejowego, w tym szczególnie parowozów Pt47 sta-
nowiących rozwinięcie doskonałych przedwojennych lokomotyw 
serii Pt31. 

Najlepsze czasy jazdy udało się uzyskać w rozkładzie jazdy na 
1951 r. Za najciekawsze osiągnięcie można uznać pociąg po-
spieszny z miejscówkami relacji Warszawa – Gliwice z grupą pię-
ciu wagonów do Wrocławia, odczepianych w Koluszkach. Poko-
nywał on trasę do Katowic w czasie 4 godz. 53 min, do Wrocławia 
zaś – nieco poniżej 6,5 godz. Prędkość handlowa na odcinku 
Warszawa – Katowice wynosiła 65 km/h, zaś Warszawa – Wro-
cław – 62,5 km/h. Na krótkich odcinkach (Zawiercie – Katowice 
oraz Łukanów – Wrocław Nadodrze) pociąg ten rozpędzał się do 
100 km/h. Skład, liczący 11 wagonów (od Koluszek 6 wagonów), 
prowadzono parowozem Pt47 z parowozowni Gliwice, na odcinku 
zaś Koluszki – Wrocław – takim samym parowozem z parowo-
zowni Wrocław.

Innym szybkim pociągiem był pospieszny 7901 Poznań – 
Gdynia z wagonami z Pragi, Budapesztu i Triestu. Pociąg ten 
osiągał prędkość handlową 64,9 km/h. Maksymalna prędkość na 
całej trasie przebiegu wynosiła 90 km/h, a obsługę trakcyjną za-
pewniały parowozy Pm2 z Bydgoszczy.

W 1951 r. koleje polskie osiągnęły już całkiem niezły poziom 
szybkich połączeń pasażerskich, na niektórych trasach niewiele 
ustępujący stanowi z lat przedwojennych (tabl. 2). 

Kolejne lata przyniosły jednak pewien regres. Niektóre z opi-
sanych pociągów przestały kursować, inne wydłużyły czas jazdy. 
Szukając przyczyn, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 
uwarunkowania polityczne, które nie tworzyły klimatu do tworze-
nia udogodnień dla podróżnych. Równocześnie dla kolei prioryte-
tem stawały się przewozy towarowe, gdyż rosła transportochłon-
ność centralnie sterowanej gospodarki stymulowana szybkich 
rozwojem przemysłu ciężkiego. Zmiany czasów jazdy pociągów 
pospiesznych w wybranych relacjach w latach 1939-1959 przed-
stawiono w tablicy 2.

Pomimo tych warunków pojawiła się pewna istotna nowość. 
W 1953 r. zaczął kursować motorowy pociąg ekspresowy z War-
szawy do Gdyni. Do obsługi użyto wagonu spalinowego MsBx 
produkcji firmy OM w Mediolanie. W nowym systemie oznaczeń 
taboru wagonom tym nadano typ SD80. Czas przejazdu z Warsza-
wy Wschodniej do Gdańska wynosił 4 godz. 21 min, co dawało 
prędkość handlową 74,5 km/h. Uruchomienie pociągu ekspreso-
wego Warszawa – Gdynia było bez wątpienia ważnym wydarze-
niem – był to pierwszy powojenny ekspres na polskich kolejach, 
jeżeli nie liczyć efemerycznych pociągów Warszawa – Łódź 
z 1947 r. oraz krótkotrwałego epizodu z 1952 r, kiedy to wagon 
typu OM kursował z Warszawy do Gliwic. Charakterystyka użytego 
wagonu OM nie różniła się wiele od parametrów przedwojennych 
wagonów spalinowych produkcji Zakładów H. Cegielskiego.  
Nawet silniki były tej samej firmy (Saurer) i tej samej mocy 
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(2×150 KM). W pamięci starszych Gdańszczan ten pierwszy 
ekspres zachował się jako Lux-torpeda. Czas przejazdu tego po-
ciągu był w następnych latach stopniowo poprawiany w efekcie 
zwiększania prędkości rozkładowej: na odcinku Warszawa – Dział-
dowo z 80 do 90 km/h, a na odcinku Działdowo – Iława z 90 km/h 
do 100 km/h. W 1958 r. przejazd z Warszawy do Gdańska trwał 
4 godz. 2 min.

W 1955 r. skrócono czasy przejazdów pociągów pospiesz-
nych z Warszawy do Łodzi. Dzięki zakończonej rok wcześniej 

elektryfikacji i zwiększeniu prędkości maksymalnej do 100 km/h 
udało się skrócić czas przejazdu do 1 godz. 50 min. Pociągi 
zatrzymywały się po drodze w Skierniewicach i w Koluszkach. 
Dopuszczono dla nich przejazd przez rozjazdy z prędkością 
100 km/h. Na tej trasie w latach powojennych na wszystkich roz-
jazdach obowiązywały ograniczenia prędkości: początkowo do 
40 km/h, potem do 70 km/h.

W czerwcu 1957 r. zakończono elektryfikację linii Warszawa 
– Katowice – Gliwice, czyli historycznej kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej. Możliwe stało się znaczne przyspieszenie pociągów 
Warszawa – Śląsk. Pociągi pospieszne zaczęły pokonywać trasę 
Warszawa – Katowice w równe 4 godz., osiągając prędkość han-
dlową 79,5 km/h. Odtąd podróż trwała krócej niż przedwojennym 
pociągiem parowym, ale ciągle jeszcze wolniej niż motorowym 
pociągiem ekspresowym. Maksymalna prędkość na całej trasie 
przejazdu wynosiła 100 km/h. Ten sam czas jazdy dotyczył rów-
nież nowo uruchomionego ekspresu, obsługiwanego przez zespół 
trakcyjny serii ED70 (wtedy jeszcze oznaczany E58). Ekspres ten 
kilka lat później otrzymał nazwę Górnik.

Kolejny kamień milowy w rozwoju szybkich połączeń kolejo-
wych w Polsce to 1959 r. Wtedy to dwa pociągi zaczęły kursować 
z prędkością maksymalną 115 km/h. Jednym z nich był między-
narodowy pociąg ekspresowy z Berlina do Brześcia, który otrzy-
mał nazwę Berolina. Odległość 683 km, dzielącą stacje granicz-
ne: Kunowice i Terespol, pociąg ten pokonywał w 8 godz., co 
dawało doskonałą prędkość handlową 85,4 km/h. Berolinę obsłu-
giwano zespołami spalinowymi kolei NRD należącymi do przed-
wojennego typu Köln. Najszybszy przejazd między dwoma kolej-
nymi punktami zatrzymania miała Berolina między stacjami 
Warszawa Zachodnia i Kutno (95,8 km/h).

Drugim szybkim pociągiem, uruchomionym w 1959 r., był 
motorowy pociąg ekspresowy relacji Warszawa – Poznań i Byd-
goszcz, który obsługiwano wagonami serii SD80, odzyskanymi 
z linii Warszawa – Gdynia. Mimo wydłużonego postoju na stacji 
Kutno, wynikającego z rozczepiania wagonów, czas przejazdu 
z Warszawy Śródmieście do Poznania wynosił tylko 3 godz. 
35 min, a do Bydgoszczy 3 godz. 36 min.

Z kolei na trasie Warszawa – Gdynia w miejsce Lux-torpedy 
uruchomiono bardziej pojemny pociąg, prowadzony parowozem 

Fot. 3. Od 1962 r. obsługę „Beroliny” przejęły koleje polskie. Na zdjęciu 
dwa wagony SN61 jako „Berolina” Berlin – Warszawa wjeżdżają na 
stację Poznań Główny

Fot. 2.  W latach 1959–1961 pociąg ekspresowy „Berolina”, kursujący w relacji Ber-
lin – Brześć – Berlin i obsługiwany jednostkami kolei DR osiągał na sieci PKP 
prędkość maksymalną 115 km/h

Służbowy rozkład jazdy pociągu pospiesznego Łódź – Warszawa z 1955 r.
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i składający się z wagonu bagażowego (ochronnego) oraz czte-
rech wagonów pierwszej klasy. Pociąg ten otrzymał nazwę Strzała 
Bałtyku i między Warszawą a Trójmiastem miał tylko jeden, 8-mi-
nutowy postój w Iławie, podczas którego zmieniano parowóz Ol49 
na Pm2. Czas przejazdu z Warszawy Wschodniej do Gdańska, 
4 godz. 14 min, był tylko o 12 min dłuższy, niż pociągu motoro-
wego w 1958 r., a prędkość handlowa wynosiła 76,5 km/h, przy 
maksymalnej 90 km/h. Parowa Strzała Bałtyku kursowała tylko 
w rozkładach jazdy 1959 i 1960. Na sezon zimowy 1960/1961 
została zastąpiona ponownie wagonami SD80, a od 1961 r. 
– składem motorowym prowadzonym wagonami SN61.

Szczyt rozwoju połączeń ekspresowych – 1962 r.
W latach 1961–1962 na kolejach polskich nastąpił gwałtowny 
rozwój szybkich połączeń ekspresowych. Siecią ekspresów po-
wiązano z Warszawą praktycznie wszystkie ważniejsze ośrodki 
miejskie. Po dwie pary ekspresów dziennie połączyły Warszawę 
z Gliwicami (Górnik i Hutnik) oraz z Gdynią (Kaszub oraz Neptun). 
Po jednym ekspresie uzyskały Kraków (Krakus przez Kielce), Lu-
blin (Bystrzyca), Wrocław (Odra), Poznań (Lech), Bydgoszcz (Ku-
jawiak) oraz Olsztyn (grupa wagonów w Neptunie). Oprócz połą-
czeń z Warszawą, niektóre miasta otrzymały połączenia między 
sobą. I tak z Gdyni do Poznania zaczął kursować Bałtyk, z Gdańska 
do Szczecina – Gryf, z Krakowa do Wrocławia – Ślązak, z Pozna-
nia do Katowic – Wielkopolanin (w 1963 r. przedłużony do Krako-
wa), zaś z Gdańska do Ciechocinka – Pomorzanin (od 1963 r. 
w relacji Gdynia – Łódź). Ponadto w sezonie letnim kursowały 
pociągi ekspresowe Mazur z Warszawy do Giżycka, Mikołajek 
i Rucianego oraz Błękitna Fala z Warszawy do Świnoujścia. Poza 
ekspresami w ruchu krajowym nadal kursowała Berolina z War-
szawy do Berlina, której obsługę w 1962 r. przejęły wagony serii 
SN61.

Oprócz wymienionych pociągów ekspresowych uruchomiono 
także wiele dziennych motorowych pociągów pospiesznych. Na-
leżały do nich pociągi Warszawa – Kuźnica Białostocka, Kraków 
– Krościenko (w następnych latach kursował jako pociąg dwugru-
powy Kraków – Zagórz i Krynica), Gdańsk – Olsztyn, a w letnie 
weekendy Warszawa – Białowieża. Pojawiły się też przyspieszone 
pociągi osobowe, jak Poznań – Zielona Góra przez Wolsztyn oraz 
Gdynia – Chojnice przez Kościerzynę.

Znaczące skrócenie czasów jazdy pociągów pasażerskich by-
ło możliwe dzięki dostawom nowego taboru. Na liniach zelektry-
fikowanych wprowadzono do eksploatacji lokomotywy serii EU05 
zakupione w Czechosłowacji. Z kolei do obsługi pociągów eks-
presowych i lekkich pospiesznych na liniach niezelektryfikowa-
nych wykorzystywano wagony spalinowe SN61 produkcji zakła-
dów Ganz Mavag, często w trakcji podwójnej, a nawet potrójnej. 
Wagony te nie były najlepiej dostosowane do potrzeb ruchu da-
lekobieżnego, przede wszystkim z uwagi na niezbyt wygodne sie-
dzenia oraz duży hałas i wibracje, ale mimo swoich wad umożli-
wiły zwiększenie prędkości.

W 1962 r. większość pociągów znacznie skróciła czasy prze-
jazdu w stosunku do dotychczasowych. Po raz pierwszy trasowa-
no pociągi z dokładnością do 0,1 min, maksymalnie skracano 
postoje. W efekcie uzyskano znaczne skrócenie czasów przejaz-
dów niemal wszystkich pociągów pasażerskich. Wiele z tych cza-
sów jest dzisiaj nie do osiągnięcia. Najszybszymi pociągami na 
sieci były:

 w trakcji spalinowej ekspresowy Lech Warszawa – Poznań 
(prędkość handlowa 91,8 km/h, czas przejazdu 3 godz. 
20 min, obsługa wagonem serii SD80);

 w trakcji elektrycznej jednostkowej ekspresowy Górnik na od-
cinku Katowice – Warszawa (prędkość handlowa 92,2 km/h, 
czas przejazdu 3 godz. 27 min, obsługa zespołem ED70);

Fot. 4.  Jednostki ED70 w latach 1957-1964 obsługiwały ekspres „Górnik”, a w la-
tach 1964–1968 ekspres „Lech”, a później także pociągi pospieszne z Łodzi 
do Warszawy

W 1959 r. dla motorowego pociągu ekspresowego „Berolina” z Berlina do 
Brześcia wprowadzono prędkość 115 km/h
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 w trakcji elektrowozowej pociąg pospieszny nr 305 Warszawa 
– Łódź Fabryczna (prędkość handlowa 92,8 km/h, czas prze-
jazdu 1 godz. 26 min, bez postojów, obsługa lokomotywą se-
rii EU05);

 w trakcji mieszanej elektrowozowo-parowej pociąg ekspreso-
wy Odra Warszawa Główna – Wrocław (odległość 403,2 km, 
prędkość handlowa 81 km/h, czas przejazdu 4 godz. 59 min); 

 w trakcji parowej pospieszny 2104 Lublin – Warszawa 
Wschodnia (prędkość handlowa 67,5 km/h).
Największą prędkość między dwoma punktami zatrzymania 

uzyskiwał ekspres Hutnik na odcinku Częstochowa – Piotrków 
Trybunalski (100,5 km/h). Wyszczególnione parametry wskazują, 
że na kolejach polskich osiągnięto w 1962 r. bardzo wysoki po-
ziom szybkich połączeń pasażerskich. Duże prędkości handlowe, 
przekraczające dla najlepszych pociągów 90 km/h, uzyskane zo-
stały przy prędkościach maksymalnych 110 km/h dla trakcji elek-
trycznej oraz 115 km/h dla wagonów serii SD80 (na trasie War-
szawa – Poznań). Ciekawostką jest fakt, że pociągi ekspresowe 
prowadzone wagonami serii SN61 miały na niektórych trasach 
prędkość rozkładową 105 km/h, czyli praktycznie na granicy moż-
liwości trakcyjnych tych pojazdów.

Na szczególną uwagę zasługuje ekspres Odra, uruchomiony 
w 1962 r. Przez pierwsze lata (aż do końca maja 1968 r.) kurso-
wał on z Warszawy do Wrocławia przez Koluszki, Częstochowę, 
Opole. Na odcinkach zelektryfikowanych Warszawa – Częstocho-
wa i Opole – Wrocław jechał z prędkością 110 km/h i był prowa-
dzony elektrowozem EU05 z lokomotywowni Warszawa Odolany. 
Przez odcinek Częstochowa – Opole skład przeciągano parowo-
zem Pt47, nie odczepiając przy tym lokomotywy elektrycznej. 
Wynikało to zapewne z dwóch przyczyn – z chęci skrócenia czasu 
postojów na stacjach zmiany trakcji oraz faktu, że lokomotywow-
nia we Wrocławiu nie dysponowała lokomotywami serii EU05, 
a dostępne tam lokomotywy EU04 prowadziły pociągi z prędko-
ścią tylko 100 km/h.

Czasy jazdy z 1962 r. przez wiele lat nie zostały poprawione. 
W przypadku połączenia Krakowa z Wrocławiem (ekspres Ślązak) 
nie stało się to nigdy. 

Do skrócenia czasów jazdy pociągów ekspresowych nie przy-
czyniła się nawet elektryfikacja linii Warszawa – Poznań, zakoń-
czona w 1964 r. Co prawda, ekspres Lech zaczęto wtedy obsługi-
wać zespołem serii ED70, przeniesionym z trasy Warszawa 
– Gliwice, jednak czas przejazdu z 1964 r. (3 godz. 36 min) był 

aż o 16 min dłuższy niż czas osiągany przez wagon SD80 dwa 
lata wcześniej.

Lata 70. XX w.
Druga połowa lat 60. przyniosła stopniowy regres sieci połączeń 
ekspresowych. Wiele z nich traciło stopniowo swój status i było 
zastępowanych pociągami pospiesznymi. Dotyczyło to przede 
wszystkim ekspresów łączących miasta wojewódzkie z pominię-
ciem Warszawy. Czasy jazdy, mimo postępującej elektryfikacji, 
wcale się nie skracały, a liczne były przypadki ich wydłużania. 
Działo się tak z powodu pogarszającego się stanu nawierzchni na 
wielu liniach, także magistralnych i pierwszorzędnych. Najbar-
dziej drastycznym tego przykładem było wydłużenie czasu prze-
jazdu pociągów z Warszawy do Gdańska do około 5 godz. 
W dwóch przypadkach do wydłużenia czasów jazdy ekspresów 
przyczyniło się łączenie i dzielenie ich składów na trasie. I tak w 
rozkładach jazdy 1968/1969 oraz 1969/1970 ekspresy Lech oraz 
Kujawiak kursowały w połączeniu na odcinku Warszawa – Kutno, 
a ekspres Górnik prowadził grupę wagonów do Opola.

Pierwsza połowa lat 70. to ponowne przyspieszenie ruchu po-
ciągów ekspresowych. W wyniku coraz szerszego wdrażania na 
sieci PKP toru bezstykowego, a przede wszystkim zastosowania 
na najważniejszych liniach nawierzchni S60, służba drogowa za-
częła stopniowo zwiększać prędkości rozkładowe. W 1971 r. 
wprowadzono prędkość maksymalną 120 km/h na odcinku Ło-
wicz – Kutno linii Warszawa – Poznań. W następnym roku pocią-
gi zaczęły kursować z prędkością 120 km/h na kolejnych odcin-
kach, między innymi Błonie – Sochaczew, Gomunice – Rudniki 
koło Częstochowy, Działdowo – Malbork (ale początkowo tylko 
w torze nr 1), Bydgoszcz – Laskowice Pomorskie (tylko w torze 
nr 1), Wrocław – Rawicz.

W 1973 r. dla pociągów ekspresowych na linii Warszawa – 
Poznań dopuszczono prędkość 130 km/h (odcinki Witanów – So-
chaczew i Łowicz – Kutno). Należy podkreślić, że ze względu na 
układ geometryczny toru i stan nawierzchni możliwa była pręd-
kość nawet 140 km/h, ale dla eksploatowanego taboru przy dro-
dze hamowania 1000 m nie uzyskano by wymaganego procentu 
masy hamującej.

Zwiększone prędkości w pewnym stopniu „przełożyły się” na 
czas jazdy. Najszybszym pociągiem na PKP w 1973 r. była Bero-
lina, która między Warszawą Centralną a Poznaniem osiągała 
prędkość handlową 87,5 km/h, przy czasie jazdy 3 godz. 29 min. 
Należy jednak pamiętać, że był to wynik o kilka minut gorszy niż 
rekord Lecha na tej trasie z 1962 r. Najlepszy przebieg między 
kolejnymi miejscami postoju miał w 1973 r. pociąg pospieszny 
Pomorzanin na odcinku Bydgoszcz Gł. – Laskowice Pomorskie 
(101,1 km/h).

Kolejny po 1962 r. szczyt rozwoju szybkich połączeń pasażer-
skich osiągnęły koleje polskie w 1975 r. Udało się wtedy skrócić 
czas przejazdu Interekspresu Berolina na odcinku Warszawa Cen-
tralna – Poznań do 3 godz. 21 min, dzięki czemu uzyskano pręd-
kość handlową 91,0 km/h. Zakończona w grudniu 1975 r. elektry-
fikacja linii Warszawa – Wrocław przyniosła skrócenie czasu 
przejazdu ekspresu Odra przez Łódź Kaliską – Ostrów Wielkopol-
ski. Z Warszawy do Wrocławia docierało się wtedy w 4 godz. 
51 min, co przy odległości 378,3 km dawało prędkość handlową 
78 km/h. Najlepszy przebieg między kolejnymi stacjami osiągał 
w 1975 r. ekspres Górnik. Średnia prędkość dla tego pociągu na 
odcinku Częstochowa – Koluszki wynosiła 102,3 km/h.

Fot. 5.  Około 1962 r. pociąg pospieszny Warszawa - Szczecin, prowadzony parowo-
zem Pt47, wjeżdża do Poznania. W tym czasie pociąg kursował przez Frano-
wo - Starołękę bez zmiany czoła w Poznaniu
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W 1976 r. czasy przejazdy z Warszawy do Poznania i do Wro-
cławia były znowu o kilka minut gorsze, niemniej jednak warto 
wskazać na pewien sukces, jakim było skrócenie czasu jazdy eks-
presu Tatry z Warszawy do Zakopanego do 7,5 godz., co było 
możliwe dzięki ukończeniu rok wcześniej elektryfikacji całej trasy. 
Ekspres Tatry z tamtego roku zapisał się też prowadzeniem grupy 
wagonów do Krynicy, odczepianych w Chabówce i kursujących 
linią Chabówka – Nowy Sącz. Osiągnięty czas przejazdu tego od-
cinka, około 2 godz., był najkrótszy w jego historii. Mimo to śred-
nia prędkość 39 km/h stanowiła swego rodzaju kuriozum.

U schyłku lat 70. koleje polskie osiągnęły rekordowe wyniki 
w przewozach towarów. W warunkach obciążenia sieci kolejowej 
przewozami trudno było wtedy oczekiwać wielkich prędkości i re-
welacyjnych czasów przejazdu. I rzeczywiście, w porównaniu ze 
stanem z 1975 r. na większości tras czasy przejazdu się wydłuży-
ły. Wyjątkiem była linia Warszawa – Gdańsk – Gdynia. Pociąg 
ekspresowy Neptun został w rozkładzie jazdy 1979/1980 zapla-
nowany w dwóch wariantach. Poza sezonem letnim, od 3 wrze-
śnia 1979 r., kiedy obciążenie pociągu było znacznie mniejsze 
niż w okresie wakacji, czas jazdy skrócono o około pół godziny. 
Dzięki temu podróż z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwała 
po raz pierwszy mniej niż 4 godz. – dokładnie 3 godz. 55 min. 
Był to najlepszy czas jazdy na tej linii przy trakcji spalinowej. Pla-
nową obsługę pociągów zapewniały lokomotywy serii SU46 z MD 
Warszawa Odolany, choć zdarzało się również wykorzystywanie 
do tego celu którejś z dwóch lokomotyw serii SP47. Prędkość 
handlowa Neptuna wynosiła 82,5 km/h. W tym czasie Berolina na 
odcinku Warszawa – Poznań (już z wykorzystaniem obwodnicy 
Wrześni) osiągała nieco więcej, bo 84,7 km/h (ale mniej niż 
w 1975 r.).

Najlepszą prędkość średnią na krótkim odcinku osiągał po-
ciąg 5807 relacji Olsztyn – Szczecin (103,7 km/h). Było to mię-
dzy Choszcznem a Stargardem Szczecińskim, na nowo zelektryfi-
kowanej linii Poznań – Szczecin.

Superekspresy
Kamieniem milowym w historii połączeń ekspresowych na kole-
jach polskich był 1984 r., kiedy uruchomiono pierwsze pociągi 
pasażerskie na Centralnej Magistrali Kolejowej, kursujące z pręd-
kością 140 km/h. Początkowo były to tylko dwie pary ekspresów: 
Górnik (Warszawa – Gliwice) oraz Krakus (Warszawa – Kraków). 
Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały długo, zorganizo-
wano całą serię jazd próbnych. Osiągnięte skrócenie czasu prze-
jazdu było ogromne: z 65 do 87 min w zależności od relacji i kie-
runku. Prędkości handlowe wyniosły odpowiednio: 92,0 km/h 
z Warszawy do Krakowa i 99,0 km/h do Katowic. Pociągi Górnik 
i Krakus składały się z 14 wagonów i były prowadzone lokomoty-
wami EP08 w podwójnej trakcji. Wkrótce okazało się, że czasy 
jazdy – zwłaszcza w relacji krakowskiej – mają duże rezerwy 
i przyjazdy 10 lub więcej minut przed planowanym czasem zda-
rzały się często. Dlatego w kolejnych rozkładach jazdy możliwe 
były dalsze skrócenia.

Druga połowa lat 80. to okres szybkiego rozwoju szybkich 
połączeń pociągami ekspresowymi. Wraz z wejściem w życie ko-
lejnych rozkładów jazdy uruchamiano przynajmniej po jednym ta-
kim pociągu. Stopniowo powstawała grupa superekspresów (bo 
takim mianem je wtedy określano). I tak w 1985 r. do Górnika 
i Krakusa dołączyły Chemik (do Gliwic), Gwarek (do Bielska-Bia-
łej) oraz Tatry (do Krakowa i Zakopanego).

Fot. 6.  Ekspres „Kaszub” Gdynia – Warszawa prowadzony 3 wagonami SN61 zatrzy-
mał się na stacji Działdowo (około 1970 r.)

Fot. 7.  Pociąg ekspresowy, „Opolanin” wjeżdża do Warszawy (około 1975 r.)

Fot. 8.  Po elektryfikacji trasy Warszawa - Wrocław do obsługi ekspresu „Odra” 
wprowadzono nowy skład wagonów wyposażonych w klimatyzację (Warsza-
wa, około 1977 r.)

Rok 1986 przyniósł przyspieszenie Kaszuba. Superekspres, 
kursujący od maja 1986 r. bez postojów na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Gdańsk, osiągnął czas przejazdu 3 godz. 20 min 
i prędkość handlową 97 km/h. To duże osiągnięcie przy obowią-
zującej na tej trasie prędkości maksymalnej 120 km/h. 
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Kolejnym pociągiem z omawianej grupy był w 1987 r. Lech 
do Poznania, który osiągnął czas przejazdu 3 godz. 8 min bez po-
stojów na trasie i prędkość handlową 96 km/h. W 1988 r. przy-
spieszono bieg ekspresu Chrobry do Szczecina. Kursował on bez 
postojów między Warszawą Centralną a Stargardem Szczeciń-
skim. Prędkość handlowa Chrobrego na całej trasie wyniosła 
94,4 km/h (5 godz. 27 min).

Historycznym momentem było zwiększenie od 29 maja 
1988 r. prędkości maksymalnej na Centralnej Magistrali Kolejo-
wej do 160 km/h. Początkowo prędkość ta dotyczyła tylko Górni-
ka i Krakusa. Dzięki temu prędkość handlowa między Katowicami 
a Warszawą zwiększyła się do 110,7 km/h. Był to jednocześnie 
najszybszy przejazd między dwoma kolejnymi punktami zatrzy-
mania. Niejako w cieniu tego doniosłego wydarzenia znalazło się 
wprowadzenie prędkości 140 km/h na pierwszym odcinku linii 
Warszawa – Poznań (w torze nr 1 między stacjami Spławie i Swa-
rzędz).

Przedstawione osiągnięcia nie oznaczają, że rozwój sieci su-
perekspresów przebiegał bez zakłóceń. Trzeba brać pod uwagę, 
że środowisko kolejarzy było dość konserwatywne. Na przykład 
na łamach Sygnałów ukazał się swego czasu artykuł Ekspresoma-
nia, krytykujący uruchamianie kolejnych połączeń tego typu. Tym 
większa zasługa tych wszystkich, którzy doprowadzili do wdroże-
nia koncepcji tych pociągów. Należy z pewnością wymienić tutaj 
nazwisko wiceministra Andrzeja Gołaszewskiego oraz dyrektora 
Ryszarda Drobika z Naczelnego Zarządu Ruchu PKP.

Szybkie pociągi ekspresowe z ograniczoną liczbą postojów 
stworzyły nową jakość w komunikacji pasażerskiej w Polsce, 
a obawy, że pociągi nie będą należycie wykorzystane, się nie 
sprawdziły. 

Lata 90. XX w.
W latach 90. znacząco zwiększyła się liczba szybkich pociągów 
pasażerskich. Wraz ze zwiększeniem prędkości poprawiał się rów-
nież standard. W 1992 r. pojawił się pierwszy pociąg EuroCity  
– Berolina w relacji Warszawa – Berlin. Po raz pierwszy czas 
przejazdu z Warszawy do Poznania wyniósł równe 3 godz. i to 
z dwoma postojami. Zaczęły też kursować pierwsze pociągi Inter-
City. Były to:
 Krakus, Kościuszko i Sawa w relacji Warszawa – Kraków – 

Warszawa,
 Górnik w relacji Warszawa – Gliwice – Warszawa,
 Lech w relacji Warszawa – Poznań – Warszawa.

Nowym standardem stało się wprowadzenie ruchu cykliczne-
go pociągów najpierw w relacji Warszawa – Łódź, a później na 
Centralnej Magistrali Kolejowej, przy czym cykl ten na niej objął 
zarówno pociągi IC, jak i ekspresowe. Wszystkie pociągi na Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej kursowały już z prędkością maksy-
malną 160 km/h. W relacji Kraków – Warszawa czas jazdy skrócił 
się do 2 godz. 35 min.

Kolejne lata przyniosły jeszcze pewne skrócenia czasu jazdy 
w wielu relacjach, w tym Warszawa Wschodnia – Gdańsk do 
3 godz. 10 min i Szczecin – Warszawa Centralna do 5 godz. 
10 min. 

Istotne zmiany dotyczyły połączenia Warszawy z Wrocławiem. 
Z uwagi na jego znaczenie handlowe starano się skrócić czas 
przejazdu. Wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 1992/1993 
pociąg ekspresowy Odra, kursujący przez Łódź Chojny – Ostrów 
Wielkopolski, skrócił czas przejazdu z 5 godz. 4 min do 4 godz. 

35 min. Rok później czas ten został jednak nieco wydłużony. Od 
jesieni 1993 r. pasażerowie podróżujący po południu z Warszawy 
do Wrocławia uzyskali możliwość wyboru między Odrą, kursującą 
przez Łódź, a nowym ekspresem Opolanin – przez CMK – Często-
chowę Stradom – Opole, osiągającym czas przejazdu 4 godz. 
33 min.

Dzięki wprowadzeniu w 1993 r. pociągów ekspresowych skró-
ciły się też czasy jazdy między Wrocławiem a Gdańskiem.

Na przełomie lat 1999 i 2000, w wyniku zakończenia robót 
modernizacyjnych, na wielu odcinkach między Warszawą a Pozna-
niem wprowadzono prędkość 160 km/h. Czas przejazdu naj-
szybszego pociągu między tymi miastami skrócił się do 2 godz. 
35 min. Dzięki temu oferta przewozowa w tej relacji stała się po-
równywalną z ofertą na Centralnej Magistrali Kolejowej (Warsza-
wa – Katowice i Warszawa – Kraków).

Koniec lat 90. to jednak także pierwsze poważniejsze wydłu-
żenia czasów przejazdu w sztandarowych dotychczas relacjach, 
przede wszystkim Warszawa – Gdańsk.

Prędkości maksymalne na sieci kolejowej w 2005 r. 
Obecny stan infrastruktury kolejowej w Polsce jest bardzo zły. Od 
wielu lat tak zwany bilans prędkości pociągów jest ujemny. Ozna-
cza to, że przy wprowadzeniu każdego kolejnego rozkładu jazdy 
sumaryczna długość odcinków, na których prędkość ulega zwięk-
szeniu, jest mniejsza niż długość odcinków, na których prędkość 
zmniejsza się. Prowadzona jest modernizacja korytarzy międzyna-
rodowych, ale niestety nie przynosi ona jeszcze efektów w skali 
sieci. W wielu ważnych relacjach czas przejazdu w ostatnich la-
tach znacząco się wydłużył. 

Zestawienie procentowego udziału długości torów w zależno-
ści od prędkości maksymalnej podano w tablicy 3.

Tablica 3
Udział długości odcinków torów 
w zależności od prędkości rozkładowej (2003 r.)

Przedział prędkości [km/h] Udział [%]

 V ≤ 40 km/h 11,8

 40 < V ≤ 80 km/h 43,8

 80 < V ≤ 120 km/h 39,4

 V > 120 km/h 5,0

Na sieci kolejowej, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A., sumaryczna długość odcinków – na których obowiązu-
je prędkość rozkładowa 160 km/h – wynosi 606 km. Są w niej 
zawarte odcinki na Centralnej Magistrali Kolejowej (219,8 km) 
oraz na linii E20 (około 386 km). W przypadku CMK prędkość 
160 km/h (a od Knapówki do Zawiercia nawet 200 km/h) może 
być rozwijana praktycznie na całej długości linii. Wyjątkiem jest 
tylko stacja Idzikowice, na której wprowadzono stałe ograniczenie 
do 120 km/h. Natomiast na linii E20 prędkości są zróżnicowane. 
Wynika to przede wszystkim z przejścia przez większe stacje wę-
złowe, które nie były dotychczas objęte projektami modernizacyj-
nymi: Łowicz Główny, Kutno, Koło, Konin, węzeł poznański, Świe-
bodzin.

Poza odcinkami, na których wprowadzono prędkość 160 km/h, 
na sieci kolejowej znajdują się stosunkowo krótkie odcinki o pręd-
kości 140 km/h. Odcinki te zlokalizowane są na następujących 
liniach:
 nr 7 Warszawa – Dorohusk (szlaki Zarzeka – Puławy, Sadurki 

– Motycz),
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 nr 271 Wrocław – Poznań (odcinek Wrocław 
Popowice – Leszno),

 nr 351 Poznań – Szczecin (szlak Krzyż – Dra-
winy),

 nr 3 Warszawa – Kunowice (szlak Warszawa 
Gołąbki – Płochocin, bardzo krótkie odcinki 
w pobliżu Poznania i granicy z Niemcami). 
Na niektórych szlakach na linii Poznań – 

Szczecin od grudnia 2003 r. wprowadzono pręd-
kość 130 km/h. W torze nr 1 dotyczy ona odcinka 
Drawiny – Choszczno, a w torze nr 2 odcinka 
Drawiny – Szczecin Dąbie. Na stacjach pośred-
nich obowiązuje jednak prędkość 120 km/h.

Zaskakujący jest fakt, że mimo tak niewielkiej 
długości odcinków, na których obowiązują pręd-
kości większe niż 120 km/h, prędkości te nie są 
właściwie wykorzystywane. Na linii Poznań – 
Szczecin prędkości 130 i 140 km/h osiąga tylko 
jedna para pociągów (IC Chrobry). Jeszcze gor-
sza jest sytuacja na linii Warszawa – Dorohusk, 
na której od momentu likwidacji ekspresu By-
strzyca w październiku 2004 r. żaden pociąg nie 
kursuje z prędkością 140 km/h.

W grudniu 2004 r. zakończono roboty moder-
nizacyjne na odcinku linii E20 Warszawa – Siedl-
ce, ale jak dotąd żaden pociąg nie wykorzystuje 
wprowadzonej tam prędkości 160 km/h. Jedynym 
wyjątkiem jest wprowadzony w kwietniu 2005 r. 
pociąg TLK Siedlce – Warszawa, który kursuje 
jednak tylko w jednym kierunku (do Warszawy), 

Tablica 4
Porównanie czasów najkrótszych jazdy z obecnymi (2005 r.)

Relacja  Odległość Czas 1939 Najkrótszy 1945–2005 Czas 2005

  [km] [hh:min] [hh:min] [rok] [hh:min]

Warszawa Centr. Białystok 183,2 Mot 2:04     
   Par 2:22  2:04 1994 2:32

Warszawa Centr. Bydgoszcz Gł. 286,5 3:53  3:10 2003 3:40

Warszawa Centr. Gdańsk Gł. 328,1 6:09 * 3:20 1993 4:00

Warszawa Centr. Gdynia Gł. 349,1 6:18 * 3:49 1994 4:29

Warszawa Centr. Katowice 297,7 Mot 3:44     
   Par 4:38  

2:27 2004 2:27

Warszawa Centr. Kraków 293,3 Mot 4:00     
   Par 5:04  2:35 1996 2:45

Warszawa Centr. Lublin 186,5 2:40  2:00 1997 2:20

Warszawa Centr. Łódź Fabryczna 131,3 Mot 1:26  1:25 1990 1:50

Warszawa Centr. Poznań Gł. 301,9
 Mot 3:33     

   Par 3:57  
2:34 2003 2:47

Warszawa Centr. Szczecin Gł. 515,2 —  5:11 2004 5:32

Warszawa Centr. Wrocław Gł. 466,4 7:50  4:23 2000 4:50

Kraków Gł. Szczecin Gł. 642,5 —  7:31 1993 8:36

Kraków Gł. Wrocław Gł. 268,0 4:44  3:24 1962 3:39

Kraków Gł. Katowice 78,0 Mot 1:08     
   Par 1:15  

0:59 1962 1:10

Katowice Wrocław Gł. 190,0 3:17  2:15 2000 2:26

Wrocław Gł. Poznań Gł. 164,4 2:50  1:40 2000 1:52

Poznań Gł. Szczecin Gł. 213,5 —  2:13 1993 2:33

Poznań Gł. Gdańsk Gł. 313,0 4:49  3:30 1993 4:37

Poznań Gł. Gdynia Gł. 334,0 4:46  3:53 1993 5:05

* Przez Działdowo – Laskowice Pomorskie

a jego prędkość maksymalna, z uwagi na możliwy do uzyskania 
procent masy hamującej, wynosi 150 km/h. Wszystkie pociągi 
pospieszne kursują z prędkością maksymalną do 120 km/h. 
Świadczy to o tym, że priorytety modernizacji nie uwzględniają 
rzeczywistych potrzeb przewoźników kolejowych. Bez wątpienia 
istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju połą-
czeń jest brak odpowiedniej liczby lokomotyw zdolnych do jazdy 
z prędkością większą niż 125 km/h. 

Może to niepokoić tym bardziej, że w niedługim czasie nastą-
pi zakończenie robót modernizacyjnych na odcinkach linii E30 – 
w pierwszej kolejności Opole – Wrocław, a następnie Wrocław 
– Legnica – Węgliniec. Istnieje poważne zagrożenie, że również 
w tych przypadkach pociągi będą kursowały z prędkościami 
mniejszymi od maksymalnej.

Najszybsze pociągi w 2005 r. 
W celu oceny czasów przejazdu oferowanych przez polskich prze-
woźników kolejowych, w rozkładzie jazdy 2004/2005 przeanali-
zowano najszybsze połączenia w najważniejszych relacjach łą-
czących ze sobą miasta wojewódzkie. Obecne czasy jazdy 
porównano z czasami najkrótszymi, jakie kiedykolwiek były w da-
nej relacji osiągane po II wojnie światowej oraz z czasami wzięty-
mi z ostatniego rozkładu jazdy PKP przed wojną (tabl. 4). Z kolei 
w tablicy 5 przedstawiono prędkości handlowe w tych samych 
relacjach.

W jednej relacji pociągi uzyskują prędkość handlową przekra-
czającą 120 km/h. Jest to relacja Warszawa – Katowice, a wspo-
mniana prędkość dotyczy trzech pociągów Eurocity pokonujących 
ten odcinek bez zatrzymania na stacjach pośrednich. Czas jazdy 

Tablica 5
Charakterystyka najszybszych połączeń w wybranych relacjach 
(2005)

Relacja  Odległość Czas 2005 Vh Vmax 
  [km] [hh:min] [km/h] [km/h]

Warszawa Centr. Białystok 183,2 2:32 72,3 120

Warszawa Centr. Bydgoszcz Gł. 286,5 3:40 78,1 120

Warszawa Centr. Gdańsk Gł. 328,1 4:00 82,0 120

Warszawa Centr. Gdynia Gł. 349,1 4:29 77,9 120

Warszawa Centr. Katowice 297,7 2:27 121,5 160

Warszawa Centr. Kraków 293,3 2:45 106,7 160

Warszawa Centr. Lublin 186,5 2:20 79,9 120

Warszawa Centr. Łódź Fabryczna 131,3 1:50 71,6 120

Warszawa Centr. Poznań Gł. 301,9 2:47 108,5 160

Warszawa Centr. Szczecin Gł. 515,2 5:32 93,1 160

Warszawa Centr. Wrocław Gł. 466,4 4:50 96,5 160

Kraków Gł. Szczecin Gł. 642,5 8:36 74,7 120

Kraków Gł. Wrocław Gł. 268,0 3:39 73,4 120

Kraków Gł. Katowice 78,0 1:10 66,9 100

Katowice Wrocław Gł. 190,0 2:26 78,1 120

Wrocław Gł. Poznań Gł. 164,4 1:52 88,1 140

Poznań Gł. Szczecin Gł. 213,5 2:33 83,7 140

Poznań Gł. Gdańsk Gł. 313,0 4:37 67,8 120

Poznań Gł. Gdynia Gł. 334,0 5:05 65,7 120

poniżej 2,5 godz. jest osiągany na tej trasie od końca 2003 r. Po-
za wymienioną relacją eksploatowane są dwa kolejne połączenia, 
w których prędkość handlowa przekracza 100 km/h: Warszawa – 
Poznań (108,5 km/h) oraz Warszawa – Kraków (106,7 km/h). 
W obu tych relacjach czasy przejazdu były jeszcze kilka lat temu 
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krótsze, odpowiednio o 13 i o 10 min. W przypadku relacji po-
znańskiej przyczyną wydłużenia są zmniejszenie prędkości na od-
cinku Łowicz – Kutno do 100 km/h oraz wprowadzenie wielu 
ograniczeń prędkości na odcinku Konin – Poznań. Na czas jazdy 
z Warszawy do Krakowa bardzo negatywnie wpłynęło zmniejsze-
nie prędkości rozkładowej na odcinku między Tunelem a Krako-
wem ze 100 km/h do 60–80 km/h

Prędkości handlowe w relacjach Warszawa – Wrocław i War-
szawa – Szczecin są obecnie nieco mniejsze niż 100 km/h. Rów-
nież w tych przypadkach można mówić o regresie, gdyż najlepsze 
czasy były na tych trasach o ponad 20 min krótsze.

Jednak najpoważniejsze pogorszenie oferty kolei nastąpiło  
na linii Warszawa – Gdańsk, którą w latach 1993–1998 pociąg 
InterCity Kaszub pokonywał w około 3 godz. 20 min, a obecnie 
w 4 godz. Oznacza to zmniejszenie prędkości handlowej na całej 
trasie z około 100 km/h do 82 km/h.

Porównywalne skutki ma wydłużenie czasu przejazdu najszyb-
szego pociągu na trasie Warszawa – Łódź do 1 godz. 50 min. 

Fot. 9.  Pociąg InterCity „Lajkonik” z Krakowa do Gdyni przejeżdża przez stację Na-
sielsk; z uwagi na stan torów i rozjazdów na tej stacji wprowadzono ograni-
czenie prędkości do 30 km/h (czerwiec 2003 r.)

Jest to znacznie gorzej niż w latach 1936–1939 (1 godz. 28 min), 
1962 r. (1 godz. 26 min), czy 1990–1992 (1 godz. 25 min) oraz 
1995 r. (pospieszny Telimena bez postojów na odcinku Łódź Fa-
bryczna – Warszawa Centralna 1 godz. 20 min).

Połączenie Warszawa – Białystok jest jedynym, na którym 
w latach powojennych nie udało się poprawić czasu przejazdu 
sprzed 1939 r. Odcinek z Warszawy Głównej do Białegostoku  
sezonowy pociąg motorowy Warszawa – Suwałki pokonywał 
w 1938 r. w równe 2 godz. Najbliżej przedwojennego rekordu był 
w 1994 r. pociąg pospieszny Balti Warszawa – Szestokai, jadący 
o 4 min dłużej. Obecnie, po likwidacji ekspresu Mickiewicz, po-
dróż z Warszawy do Białegostoku trwa ponad 2,5 godz.

Spośród relacji łączących ze sobą miasta wojewódzkie inne 
niż Warszawa, najbardziej widoczne jest pogorszenie na trasie łą-
czącej Poznań z Trójmiastem. Wynika ono ze zmniejszenia pręd-
kości rozkładowych, przede wszystkim na linii 131 między Ino-
wrocławiem a Twardą Górą ze 120 km/h do 50–80 km/h oraz 
z faktu, że zamiast pociągów ekspresowych na tej trasie kursują 
od grudnia 2003 r. tylko pociągi pospieszne z większą liczbą po-
stojów. Podobne pogorszenie nastąpiło w przypadku połączenia 
Gdańska z Łodzią, gdzie czasy przejazdy wydłużyły się o ponad 
godzinę.

Oprócz prędkości handlowych, obliczanych dla relacji między 
dużymi miastami, interesujące może być prześledzenie średnich 
prędkości między kolejnymi punktami zatrzymania (start-to-stop). 
Zestawienie takich przebiegów dla odcinków przebiegających 
przez CMK oraz odcinków na linii E20 Warszawa – Kunowice 
przedstawiono w tablicy 6. Kryterium zakwalifikowania jest pręd-
kość średnia powyżej 115 km/h.

Poza liniami CMK i E20 najlepszy przebieg pociągu między 
dwoma kolejnymi punktami zatrzymania dotyczy odcinka Stargard 
Szczeciński – Krzyż na linii Poznań – Szczecin. Na odcinku tym 
pociąg IC Chrobry osiąga średnią prędkość 109,7 km/h. Z kolei 
na odcinkach Iława – Działdowo oraz Malbork – Iława na linii 
Warszawa – Gdańsk osiągane są prędkości średnie odpowiednio 
104,1 km/h oraz 103,4 km/h, przy prędkości maksymalnej wyno-
szącej tylko 120 km/h, i to z lokalnymi ograniczeniami wynikają-
cymi z układu geometrycznego torów.

Z drugiej strony niewielkie są prędkości średnie na odcinku 
Wrocław – Leszno, gdzie mimo maksymalnej prędkości 140 km/h 
prędkość średnia najszybszego pociągu (IC Odra) wynosi tylko 
90 km/h.

Koleje polskie 
na tle osiągnięć kolejnictwa światowego
Czasopismo Railway Gazette International publikuje co dwa lata 
przegląd najszybszych pociągów świata. Kryterium klasyfikacji 
jest największa prędkość między dwoma stacjami zatrzymania. 
Od wielu lat na liście znajduje się Polska. W 2003 r. nasz kraj, ze 
średnią prędkością pociągów na CMK między Warszawą Central-
ną a Zawierciem wynoszącą 129,8 km/h, sklasyfikowano na 18 
miejscu. Wykaz najszybszych przebiegów w 20 krajach podano 
w tablicy 7.

Warto tu wskazać, że w 1991 r. Polska zajmowała na liście 
Railway Gazette International 13. pozycję (126,6 km/h), a w 1995 r., 
po wyprzedzeniu Rosji i Australii, nawet 11. (131,0 km/h). Od 
tego jednak czasu wśród krajów z szybszymi niż Polska pociąga-
mi znalazły się Finlandia, Chiny, Dania, Rosja (ponownie), Nor-
wegia, Maroko i Izrael. Można oczekiwać, że lista ta ulegnie 

Tablica 6
Przebiegi między kolejnymi punktami zatrzymania (2005)

Relacja Odległość Czas Prędkość Uwagi 
 [km] [min] [km/h] 

Zawiercie Warszawa Zach. 250,5 117 128,5 8 poc.

Warszawa Centr. Zawiercie 253,6 119 127,9 8 poc.

Zawiercie Warszawa Zach. 250,5 118 127,4 41008

Warszawa Centr. Zawiercie 253,6 123 123,7 14009

Warszawa Centr. Katowice 297,7 147 121,5 3 poc.

Sosnowiec Warszawa Centr. 288,9 148 117,1 41000

Poznań Gł. Konin 97,4 46 127,0 4 poc.

Poznań Gł. Kutno 176,0 84 125,7 8102

Poznań Gł. Kutno 176,0 85 124,2 6100

Rzepin Świebodzin 53,4 26 123,2 71006

Poznań Gł. Kutno 176,0 87 121,4 6108

Konin Kutno 78,6 39 120,9 3 poc.

Poznań Gł. Świebodzin 102,7 51,5 119,6 17007

Kutno Konin 78,6 39,5 119,4 3 poc.

Poznań Gł. Konin 97,4 49 119,3 2 poc.

Poznań Gł. Rzepin 156,1 80 117,1 2 poc.

Poznań Gł. Konin 97,4 50 116,9 8110

Poznań Gł. Warszawa Zach. 298,8 154 116,4 7106

Kutno Poznań Gł. 176,0 91,5 115,4 2 poc.

Kutno Konin 78,6 41 115,0 2 poc.



historia

5-6/2005 49

w najbliższym czasie wydłużeniu i znajdą się na niej Korea Połu-
dniowa (już od 2004 r. czynna jest linia dużych prędkości Seoul 
– Pusan na odcinku Seoul – Taegu), Grecja (postępy moderniza-
cji magistrali Ateny – Saloniki), a za rok także Tajwan (kończy się 
budowa linii dużych prędkości Taipei – Kaohsiung). Rozwój sieci 
przewozów o dużych prędkościach za granicą, przy ich stagnacji 
w Polsce, oznacza w oczywisty sposób relatywne pogarszanie po-
zycji naszego kraju.

Wnioski
Retrospektywny przegląd najszybszych połączeń kolejowych 
w Polsce potwierdza, że koleje polskie znajdują się w fazie głębo-
kiego kryzysu. Poza jedną relacją Warszawa – Katowice, wykorzy-
stującą możliwości Centralnej Magistrali Kolejowej, czasy prze-
jazdu na wszystkich trasach są dłuższe niż niegdyś osiągane. 
Dystans między kolejami polskimi a przodującymi kolejami na 
świecie jest dziś znacznie większy niż przed II wojną światową 
i większy niż w latach 90. Obecne prędkości najszybszych pocią-
gów w Polsce (zarówno średnie, jak i maksymalne) to tylko około 
50% prędkości pociągów w Japonii i we Francji.

Podstawowym problemem polskich kolei jest postępująca 
degradacja infrastruktury, nie omijająca niestety odcinków linii 
magistralnych. Ponadto modernizacja korytarzy międzynarodo-
wych nie przyniosła odczuwalnej poprawy warunków podróżowa-
nia w relacjach wewnętrznych. Widoczne jest, że wysiłek inwesty-
cyjny musi się koncentrować na odcinkach o największych 
potokach podróżnych, na których kursują pociągi mogące osią-
gać prędkość większą niż 120 km/h.

W perspektywie kilku lat najbardziej istotne wydaje się szyb-
kie wdrożenie programu inwestycji „odtworzeniowych”, ukierun-
kowanych na przywrócenie na głównych ciągach przewozowych 
normalnych prędkości rozkładowych i na likwidację licznych 
ograniczeń prędkości. Kolejny krok, ważny w obliczu rosnącej 
konkurencji ze strony transportu samochodowego (budowa auto-
strad) i lotniczego (rozwój tanich linii), to rozpoczęcie tworzenia 
sieci kolei dużych prędkości, obejmującej zarówno linie moder-
nizowane do prędkości rzędu 200 km/h, jak i linie nowo budowa-
ne o prędkościach maksymalnych do 300–320 km/h, wśród któ-
rych priorytet powinno otrzymać połączenie Warszawy z Poznaniem 
i Wrocławiem przez Łódź.


Literatura
 [1]  European Express Trains in the Summer of 1938-II. The Railway Maga-

zine 11/1938.
 [2]  Gryzel I.: Rozkład jazdy 1962/1963. Przegląd Kolejowy Przewozowy  

2/1962. 
 [3]  Massel A.: Centralna Magistrala Kolejowa – 30 lat eksploatacji. Techni-

ka Transportu Szynowego 10/2004.
 [4]  Massel A.: Najszybsze pociągi na ziemiach polskich. Świat kolei  

6/1997.
 [5]  Massel A.: Przegląd najszybszych pociągów PKP. Eksploatacja Kolei 

5-6/1991.
 [6]  Niespełnione obietnice w zakresie dużych prędkości. Technika Trans-

portu Szynowego 12/2003.

Tablica 7
Najszybsze przebiegi pociągów rozkładowych 
między kolejnymi punktami zatrzymania (2005)

Miejsce Kraj Od stacji Do stacji Vśr. [km/h]

 1 Japonia Kokura Hiroshima 261,8

 2 Francja Valence TGV Avignon TGV 259,4

 3 Międzynarodowe Bruksela Midi Valence TGV  242,1

 4 Niemcy Frankfurt/M Flughafen Siegburg/Bonn 232,4

 5 Hiszpania Madrid Atocha Sevilla 209,1

 6 Szwecja Alcesta Hassleholm 178,2

 7 Wielka Brytania York Darlington 177,5

 8 Włochy Roma Termini Firenze SMN 166,6

 9 USA Wilmington Baltimore 165,1

 10 Finlandia Salo Karjaa 151,7

 11 Chiny Shenzhen Guangzhou 151,6

 12 Kanada Dorval Guildwood 149,5

 13 Dania Odense Høje Tåstrup 145,0

 14 Rosja Sankt Petersburg Moskva 140,2

 15 Norwegia Lillestrøm Gardermoen 139,6

 16 Maroko Rabat Agdal Mohammedia 135,0

 17 Izrael Hof Ha-Karmel Tel Aviv University 132,5

 18 Polska Warszawa Centr. Zawiercie 129,8

 19 Węgry Hegyeshalom Györ 128,2

 20 Szwajcaria Montreux Sion 123,6

 [7]  Sieciowe rozkłady jazdy PKP (różne lata).
 [8]  Taylor C.: France and Japan still unchallenged in the speed league. 

Railway Gazette International 10/1995. 
 [9]  The Fastest Trains in Great Britain, 1938. The Railway Magazine  

9/1938.
 [10] Urzędowe rozkłady jazdy PKP (różne lata).
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