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Ryszard Rusak

Kolejowe przejścia graniczne
Jednym z zasadniczych problemów przed jakim stoją 
obecnie koleje Unii Europejskiej jest zminimalizowanie 
barier technicznych i organizacyjnych w ruchy transgra-
nicznym. Dotyczy to w szczególności zagadnień związa-
nych z trakcją. 

W obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy doszło do ciekawych 
przydziałów lokomotyw na pociągach międzynarodowych. Za-
owocowało to pojawieniem się na szlakach PKP lokomotyw ob-
cych zarządów. Również lokomotywy PKP wjeżdżają na szlaki na-
szych sąsiadów. Prześledzimy więc jak się to odbywa na 
poszczególnych przejściach granicznych. Dodatkowo dla porów-
nania na końcu artykułu przedstawione zostaną przykłady z innych 
europejskich przejść kolejowych.

Granica południowa
Funkcjonują tu 3 kolejowe przejścia ze Słowacją i 7 przejść 
z Czechami (ósme Lubawka/Královec jest od 2 lat nieczynne). Na 
południu w cyplu bogatyńskim znajduje się również linia tranzy-
towa łącząca Zittau (Żytawa) z Hradkiem nad Nisou i dalej z Li-
bercem, po której kursuje tabor kolei ČD. Ponieważ zarówno ČD, 
jak i ZSSK w swoich północnych regionach mają linie zelektryfi-
kowane systemem prądu takim jak u nas (3 kV), nie jest potrzeb-
ne stosowanie lokomotyw wielosystemowych.  

Łupków – Medzilaborce
Przejście niezelektryfikowane. Zmiana lokomotyw następuje 
w Łupkowie. Po polskiej stronie docierają tu lokomotywy serii 
ST43 i SP32, a ze strony słowackiej 750, 751 i 754.

Muszyna – Plavec
Przejście zelektryfikowane. Zmiana lokomotyw na pociągach pa-
sażerskich następuje po stronie słowackiej w Plaveč. Pociągi 
z Polski prowadzą lokomotywy serii EU06, EU07 i czasami ET21. 

W rozkładzie jazdy od 23.06. 2001 r. do 30.09.2001 r. pociąg 
sezonowy 8754/8755 relacji Plaveč – Muszyna prowadziła sło-
wacka lokomotywa serii 110 (008, 013, 023, 026, 034) z RD 
Koszyce. Od 15.12.2001 r. do 7.04.2002 r. pociąg sezonowy 
8755/8756 (Krynica odj.15.02, Plaveč przyj.16.01 – odj. 20.12, 
Krynica przyj. 20.52) prowadziła ET21. Natomiast latem od 
22.06.2002 r. do 29.09.2002 r. pociąg 8790/8759 (Plaveč odj. 
20.12, Krynica przyj. 20.53 – odj. 21.01, Plaveč przyj. 21.42) 
ponownie słowacka 110. W obecnym rozkładzie jazdy pociągi te 
prowadzone są polskimi ezt EN57. Natomiast pociągi towarowe 
zabierane są z Muszyny, gdzie docierają słowackie lokomotywy 
serii 181 i 182, oraz lokomotywą dwuczłonową 131 020-021, 
które poprzez łącznicę koło Plaveč bez zmiany kierunku prowadzą 
pociągi w kierunku Koszyc. 

Zwardoń – Skalite
Przejście zelektryfikowane. Zmiana lokomotyw w ruchu pasażer-
skim następuje w Zwardoniu, a w ruchu towarowym zmiana loko-
motyw odbywa się po stronie Słowackiej w Skalitem. Z polskiej 
strony docierają tu lokomotywy serii EU07 i ET41, a ze słowackiej 
serii 162, 163, 131, 181, 182 i 183. Pociąg Góral 4412/4411 
relacji Bratislava hl. st. – Katowice – Bratislava hl. st. na całym 
odcinku z Żyliny do Katowic i z powrotem prowadzą słowackie 
lokomotywy serii 140. Do jego obsługi wytypowano lokomotywy 
o numerach 045, 067 i 087 będące jeszcze w eksploatacji, które 
przy okazji odremontowano. Aby mogły się poruszać po liniach 
PKP, jeden z pantografów wyposżono w miedziany ślizgacz (PKP), 
a drugi w węglowy (ZSSK). Na czołach pojazdów zamontowano 
halogenowe reflektory. Zabudowano radiotelefon i radio-stop. 
Brak jest SHP i z tego powodu obsługa pojazdu odbywa się w ob-
sadzie dwuosobowej. Zabudowano również czuwak aktywny z wy-
łącznikiem akustycznym. Pojazdy mają świadectwo dopuszczenia 
do ruchu ważne do końca 2006 r. Przez to przejście kursuje rów-
nież pociąg 334/335 Skalnica relacji Kraków Gł. – Żylina – Kra-
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ków Gł. prowadzony zespołami trakcyjnymi serii ED72 
(013 i 014).

Cieszyn – Cesky Tesin
Przejście zelektryfikowane. Obsługę tego przejścia wyko-
nują wyłącznie lokomotywy PKP. Pociąg 44001/44002  
Olza relacji Katowice – Żylina do Czeskiego Cieszyna 
prowadzi EU07, skąd w dalszą drogę do Żyliny zabiera go 
czeska lokomotywa serii 150/151. Pociągi lokalne relacji 
Česky Tesin – Bielsko-Biała prowadzą EN57. Pociągi to-
warowe do Polski w kierunku Marklowic prowadzą loko-
motywy ET22 i ET41. 

Zebrzydowice – Petrovice u Karvine
Przejście zelektryfikowane. Zmiana lokomotyw następuje 
po stronie czeskiej. Z Polski docierają lokomotywy serii 
EU06, EU07, EP09, ET22, ET41 i sporadycznie EP05. Tu 
spotkamy również słowacką dwusystemową lokomotywę 
serii 350, która w siedmiodniowym obiegu prowadzi  
pociągi w relacjach Koszyce/Praha/Budapest/Petrovice 
u Karvine/Budapest/Bratislava/Koszyce

Chałupki – Bohumin 
Przejście zelektryfikowane, obecnie czynne jest wyłącznie 
do obsługi ruchu towarowego. W poprzednich rozkładzie 
jazdy kursował tędy pociąg Bem relacji Szczecin GŁ. – 
Budapeszt prowadzony wrocławską lokomotywą z serii 
EU07. W Chałupkach pojawiają się czeskie lokomotywy 
serii 181 i 182 i czasami spalinowe lokomotywy serii 
770 (tzw. ćmielaki), ale tylko podczas wyłączenia sieci 
trakcyjnej. Z Polski do Bohumina wjeżdża sześć wytypo-
wanych lokomotyw serii ET22. 

Głuchołazy – Mikulovice
Przejście niezelektryfikowane czynne wyłącznie dla ruchu 
towarowego. Zmiana lokomotyw następuje na stacji Głu-
chołazy, pociągi towarowe z Czech przyprowadzają do 
Głuchołaz lokomotywy spalinowe serii 751. Oprócz tego 
przez stacją Głuchołazy odbywa się pasażerski ruch tran-
zytowy kolei czeskich w relacji Jesenik – Mikulovice – 
(Głuchołazy, gdzie następuje zmian kierunku jazdy) – Jin-
dřichov ve Slesku – Krnov (tabela 292 w rozkładzie jazdy 
kolei ČD). Ruch pasażerski obsługiwany jest przede 
wszystkim przez wagony motorowe serii 831 i 843. Jak 
dotąd, mimo wysiłków władz samorządowych po obydwu 
stronach granicy, nie udało się przekonać Ministerstwa 
Infrastruktury w Warszawie do wydania zgody na otworze-
nie kolejowego pasażerskiego przejścia granicznego 
w Głuchołazach. Tak więc na razie do pociągów czeskich, 
zatrzymujących się przy zmianie kierunku jazdy w Głu-
chołazach, nie wolno wsiadać ani z nich wysiadać. 

Międzylesie – Lichkov
Przejście niezelektryfikowane. Zmiana lokomotyw nastę-
puje po polskiej stronie w Międzylesiu. Ruch towarowy 
obsługują czeskie lokomotywy „okularniki” serii 753 
i „bardotki” serii 751. Czasami dociera tu również muze-
alny Sergiej 781 529 (odpowiednik naszej lokomotywy 
serii ST44). Ruch pasażerski obsługują lokomotywy serii 

Słowacka lokomotywa 140 067 z pociągiem „Góral” relacji Katowice – Bratislava hl. 
st. przejeżdża przez Katowice Piotrowice (17.08.2004 r.)  Fot. R. Rusak

Muzealny „Sergiej” kolei ČD 871 529 na szlaku Międzylesie – Lichkov 
(27.02.2001 r.)  Fot. J. Novák

Pociąg towarowy prowadzony w podwójnej trakcji lokomotywami ČD serii 751 opusz-
cza Zawidów w kierunku granicy czeskiej (25.07.2003 r.) Fot. M. Altmann 

Pociąg ČD po wyjeździe z Zittau w kierunku Liberca znajduje się na terytorium Polski. 
Przejazd kolejowy Porajów (25.08.2003 r.)  Fot. M. Altmann
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749 i 750. Pociągi służbowe (dla kolejarzy czeskich 
i służb granicznych) zestawione są z wagonu motorowego 
serii 810. Czesi planują w najbliższym czasie elektryfika-
cję linii po swojej stronie.

Mieroszów – Mezimesti
Przejście niezelektryfikowane. Zmiana lokomotyw nastę-
puje po stronie czeskiej w Mezimesti. Pociągi pasażerskie 
prowadzą lokomotywy SP32 lub SU42 z CM Wałbrzych, 
a towarowe ST43 lub czasami SM42. 

Zawidów – Frydlant
Przejście niezelektryfikowane, czynne wyłącznie dla ru-
chu towarowego. Zmiana lokomotyw następuje na stacji 
Zawidów, do której pociągi z Czech są przyprowadzane 
przez lokomotywy serii 753. Liczba przewidzianych do 
odprawy w Zawidowie składów towarowych sięga pięciu 
par tranzytowych, siedmiu par w relacji krajowej w i z kie-
runku Węglińca, oraz jednej pary w relacji z i do Turoszo-
wa. Wymienione pociągi kursują według potrzeb, jednak 
z 13 wymienionych par codziennie wyjeżdża przynajmniej 
połowa. Taka liczba składów wydaje się imponująca, zwa-
żywszy na fakt, że ta nadgraniczna stacja ma zaledwie 
5 torów. Pociągi służbowe (dla kolejarzy czeskich i służb 
granicznych) obsłuiwane są wagonami motorowymi serii 
810.

Linia Zittau – Hradek nad Nisou
Jest to linia tranzytowa, całkowicie odcięta od sieci PKP, 
chociaż znajduje się tu stacja Porajów. Kursują tędy po-
ciągi relacji Liberec – Varnsdorf/Dečin prowadzone tabo-
rem ČD.

Granica zachodnia
Na zachodzie znajduje się 7 przejść granicznych z koleja-
mi DB. Tylko jedno z nich Słubice – Frankfurt/Oder jest 
zelektryfikowane. Styk obu systemów znajduje się po 
stronie niemieckiej we Frankfurcie. Na pozostałych przej-
ściach obsługa dokonywana jest wyłącznie trakcją spali-
nową. W cyplu bogatyńskim znajdują się dwa przejścia 
graniczne (Hagenwerder – Ręczyn i Trzciniec – Hirschfel-
de), które poprzez linię Mikułowa – Bogatynia tworzą po-
łączenie tranzytowe Görlitz – Zittau (krzyżowania pocią-
gów następują na stacji Krzewina Zgorzelecka). Obecnie 
ruch pociągów pasażerskich w relacji Görlitz – Zittau pro-
wadzony jest przez LausitzerBahn spalinowymi jednostka-
mi typu Desiro. W dalszym ciągu czekamy na decyzję raj-
ców w Świnoujściu o wydaniu zgody na przedłużenie linii 
kolejowej z Ahlbeck Grenze do centrum miasta i urucho-
mieniu nowego przejścia kolejowego. Integracja europej-
ska powinna rozwiać te obawy, bo przecież otwarcia gra-
nic i coraz większego ruchu turystycznego nie można już 
zatrzymać!

Zgorzelec – Görlitz
Przejście czynne wyłącznie dla ruchu pasażerskiego. 
Zmiana lokomotyw następuje po stronie niemieckiej. 
Z Polski docierają tu lokomotywy SU45 i SU46 oraz cza-
sami, w wyjątkowych sytuacjach, ST43.

Most graniczny na Nysie Łużyckiej na szlaku Hirschfelde – podg. Trzciniec (KBS 231 
Zittau – Krzewina Zgorzelecka – Görlitz). Pociąg typu Desiro kolei LausitzBahn podą-
żający do Görlitz (20.12.2002 r.)  Fot. M. Altmann
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Zasieki – Forst
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego i sporadycznego towa-
rowego. Zmiana lokomotyw odbywa się w Forst. Z Polski dociera-
ją lokomotywy serii SU45, SU46 i ST43. Na decyzję Niemieckie-
go Urzędu Kolejowego (EBA) o dopuszczeniu do ruchu na 

Krzyżowanie pociągów LausitzBahn na stacji Krzewina Zgorzelecka (5.01.2003 r.) 
  Fot. M. Altmann

Niemiecka lokomotywa dwusystemowa 180 017 w trakcji podwójnej podczas zmiany 
lokomotyw na pociągu Berlin – Warszawa – Express w Rzepinie (sierpień 2002 r.)   
  Fot. M. Knappe

Niemiecka „Ludmiła” 232 652 na stacji Szczecin Główny (sierpień 2000 r.)   
  Fot. G. Moc

Węgliniec – Horka
Przejście czynne wyłącznie dla ruchu towarowego. Zmiana loko-
motyw następuje po stronie niemieckiej. Z Węglińca do Horki po-
ciągi towarowe przyprowadzają lokomotywy serii SU46, a pociągi 
o większej masie (2300 – 3000 t) w trakcji podwójnej SU46.

szlakach DB oczekują jeszcze żagańskie lokomotywy 
SU46. Będą one prowadziły pociągi aż do Cottbus.

Gubin – Guben
Obecnie, po zawieszeniu przewozów pasażerskich przez 
PKP w 2002 r., przejście graniczne jest czynne wyłącz-
nie w ruchu towarowym. Zamiana lokomotyw następuje 
po stronie niemieckiej w Guben, do którego z Polski 
docierają lokomotywy serii ST43.

Rzepin – Frankfurt/Oder
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego i towarowe-
go. Zmiana lokomotyw na pociągach pasażerskich kwa-
lifikowanych odbywa się po stronie polskiej. Z Niemiec 
docierają tu dwusystemowe lokomotywy serii 180. Po-
ciągi pasażerskie regionalne kurujące do Frankfurtu 
z Rzepina (Poznania) prowadzone są lokomotywami se-
rii SU45 ze względu na brak dwusystemowych lokomo-
tyw elektrycznych na PKP. Zmiana lokomotyw na pocią-
gach towarowych następuje po stronie niemieckiej na 
dwusystemowej stacji Oderbrücke, do której pociągi 
z Polski przyprowadzane są lokomotywami serii ET22. 
I jeszcze ciekawostka – już w latach 70. pociągi ekspre-
sowe i pospieszne prowadzone były lokomotywami serii 
118 ówczesnej DR z Berlina aż do Poznania. Natomiast 
nasze lokomotywy SP45 i SU46 docierały do samego 
Berlina. Była również jedna para pociągów prowadzona 
podwójnym składem SN61 z wagonami. Zmiany miały 
nastąpić też po wprowadzeniu do eksploatacji dwusys-
temowych lokomotyw PKP EU43, które miały prowadzić 
pociągi na całej trasie z Warszawy do Berlina. Niestety 
do zakupu nie doszło. Pojawia się jednak kolejna szan-
sa. Koleje DB zastąpią wkrótce wysłużone czeskie Ško-
dy serii 180 czerosystemowymi lokomotywami serii 
189, ale obecna wersja tych lokomotyw ma prędkość 
140 km/h. Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wy-
nika, iż strona niemiecka przygotowuje od nowego roz-
kładu jazdy wprowadzenie pociągu ICE3 na trasie Berlin 
– Warszawa – Berlin. 

Kostrzyn – Kietz
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego i towarowe-
go, którego obsługę wykonują wyłącznie pojazdy nie-
mieckie. W ruchu pasażerskim pociągi IR relacji Berlin 
Lichtenberg – Kostrzyn obsługiwane są trójczłonowymi 
jednostkami spalinowymi serii 624. Kursują one w tak-
cie godzinnym od 4.50 do 21.48. Ruch towarowy ob-
sługują lokomotywy serii 232 i 233. Dziennie przez 
przejście kursuje – w zależności od liczby nadań – 2 do 
5 par pociągów w obie strony.

Szczecin Gumieńce – Tantow/Grambow
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego i towarowe-
go. W ruchu pasażerskim lokomotywy Ludmiły (232, 
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233) kursowały do 13.12.2003 r. a obecnie przewozy pasażerskie 
na liniach w kierunku Neubrandenburg i Argemünde prowadzone 
są spalinowymi zespołami trakcyjnymi serii 624 i 628. W ruchu 
towarowym zmiana lokomotyw następuje na stacji Szczecin Gu-
mieńce. Docierają tu przede wszystkim lokomotywy serii 232. Od 
1 marca 2004 r. jedną relację Stendal – Stobno Szczecińskie 
przejęła firma Chem Trans Logistic, która prowadzi je na całej tra-
sie swoimi pojazdami również ze zmianą lokomotyw niemieckich 
na polskie na stacji Szczecin Gumieńce.

Granica północna
Granica północna to w większości granica morska, gdzie znajduje 
się jedyne kolejowe przejście promowe. Na pozostałym obszarze 
graniczymy z Obwodem Kaliningradzkim, będącym częścią Rosji, 
gdzie mamy 3 przejścia, oraz jedno przejście z Litwą. Odmienny 
rozstaw toru zarówno w Rosji, jak i na Litwie stwarza pewne pro-
blemy w komunikacji bezpośredniej. Są wprawdzie po obu stro-
nach linie zarówno szerokie, jak i normalnotorowe, ale nie są one 
odpowiednio wykorzystywane. Tylko na przejściu z Litwą częścio-
wo znalazły zastosowanie urządzenia do automatycznej zmiany 
rozstawu kół SUW2000. Na pozostałych nadal wymienia się wóz-
ki na odpowiedni rozstaw, a tam gdzie nie ma takich urządzeń 
ładunki przeładowywane są za pomocą urządzeń na rampach 
przeładunkowych. 

Świnoujście – Ystad/Kopenhaga
Jest to jedyne polskie kolejowe przejście promowe z krajami 
skandynawskimi. Obecnie promy kursują 3 razy dziennie w relacji 
Świnoujście – Ystad i jeden raz dziennie do Kopenhagi. Promy do 
Szwecji eksploatowane są przez UNITY LINE® (pod różnymi ban-
derami), która ma następujące statki; m/f Polonia (kolejowo- 
-samochodowo-pasażerski, 604 m toru, maksymalna szerokość 
skrajni 3,15 m), m/f Jan Sniadecki (kolejowo-samochodowy, 
długość toru 590,5 m), m/f Mikołaj Kopernik (kolejowo-samo-
chodowy, długość toru 372 m). Do Kopenhagi pływa m/f Pome-
rania pod banderą Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. W 2003 r. do 
Kopenhagi i Ystad przewieziono łącznie 118 509 samochodów 
i 386,8 tys. t ładunków w wagonach kolejowych (o 4% więcej niż 
w 2002 r.). Łącznie w 2003 r. było 1996 zawinięć promów do 
świnoujskiego portu.

Braniewo – Mamonowo
Przejście niezelektryfikowane czynne zarówno dla ruchu pasażer-
skiego, jak i towarowego. W obecnym rozkładzie jazdy kursuje 
tylko para pociągów osobowych relacji Elbląg – Kaliningrad pro-
wadzona do Mamonowa lokomotywą SU45. Tu następuje zmiana 
lokomotywy i dalej również po torze normalnym pociąg prowadzi 
lokomotywa RŻD serii M62. W poprzednim rozkładzie jazdy pol-
skie lokomotywy SU45 docierały aż do Kaliningradu. Również do 

Rozjazdy na przeprawę promową w Świnoujściu (10.01.20000 r.)
 Fot. R. Rusak

Prom kolejowo-samochodowy m/f Mikołaj Kopernik w porcie Ystad (maj 1996 r.)  
  Fot. R. Petruk

Kaliningradu po torze normalnym docierają czasami pociągi spe-
cjalne z Niemiec prowadzone na całej trasie muzealnym taborem 
DB. Ruch towarowy po torze szerokim do Braniewa obsługują  
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rosyjskie lokomotywy 2M62 lub 2M62U. Przeładunek towarów na 
wagony PKP następuje przy rampie. 

Pojawia się szansa od nowego rozkładu jazdy 2004/2005 na 
wprowadzenie nocnych pociągów typu Talgo kolei DB do obsługi 
relacji Berlin – Kaliningrad – Berlin. Próbna jazda takiego pocią-
gu w relacji Berlin Lichtenberg – Kaliningrad – Berlin Lichten-
berg odbyła się w dniach 25–26.05.2004 r. i wypadła pomyślnie. 
W dalszych planach, po zabudowaniu urządzenia do zmiany roz-
stawu kół w Kalinigradzie, planuje się wydłużenie relacji aż do St. 
Petersburga.

 
Głomno – Bagrationowsk
Przejście dla ruchu towarowego z punktem kontroli fitosanitarnej 
po torze szerokim. Obecnie jest ono nieczynne. W ubiegłym roku 
w ramach kampanii wyborczej kandydat na burmistrza Bartoszyc 
obiecywał uruchomienie przewozów pasażerskich do Kaliningra-
du, ale na obietnicach się tylko skończyło. Wyposażony w bocz-
nice normalno- i szerokotorowe ogromny elewator zbożowy wciąż 
czeka na lepsze czasy…

Skandawa – Żeleznodorożnyj
Przejście niezelektryfikowane czynne wyłącznie dla ruchu towaro-
wego. Wymiana odbywa się obecnie po torze szerokim. Linia 
szerokotorowa dociera z Żeleznodorożnego do punktu przeładun-
kowego Kotki, gdzie przy specjalnej rampie następuje przeładu-
nek do wagonów normalnotorowych. Obsługę trakcyjną wykonują 
koleje RŻD wyłącznie lokomotywami M62. Stąd pociągi do Korsz 
prowadzone są lokomotywami SM42. Przeładowuje się tu towary 
masowe nie wymagające kontroli fitosanitarnej, jak np. nawozy 
i paliwo.

 
Trakiszki – Szestokai
Jedyne przejście z Litwą, czynne całą dobę dla ruchu pasażer-
skiego i towarowego, niezelektryfikowane. Zmiana lokomotyw na-
stępuje po stronie litewskiej. W ruchu pasażerskim kursujący co 
drugi dzień jeden pociąg Balti (cztery wagony) relacji Warszawa 
– Wilno – Warszawa zestawiony jest z polskich wagonów sypial-
nych wyposażonych w zestawy SUW2000, umożliwiające auto-
matyczną zmianę rozstawu kół. Prowadzą go do Mockavy loko-
motywy SP45. Pociąg 91001/91002 Warszawa – Szestokai 
– Warszawa jest prowadzony polską lokomotywą aż do stacji koń-
cowej na terytorium litewskim. W ruchu towarowym wymiana lo-
komotyw odbywa się również po stronie litewskiej w Mockavie, 
gdzie z Polski docierają lokomotywy ST44. Przestawka SUW2000 
znajduje się również na litewskiej stacji w Mockavie i tam – jeże-
li znajdują się wagony z odpowiednimi wózkami – docierają 
SM42, które zabierają je do Polski po torze normalnym.

Granica wschodnia
Granica wschodnia to 5 przejść kolejowych z Białorusią i również 
5 przejść z Ukrainą. Wszystkie, z jednym wyjątkiem (Hrubieszów 
– Izov tylko 1520 mm i Krościenko – Chyrów tylko 1435 mm), są 
stykiem dwóch systemów o różnych szerokościach torów. Z pię-
ciu kolejowych przejść granicznych z Białorusią czynne są cztery, 
z czego ruch towarowy obsługują jedynie trzy przejścia. To wynik 
kryzysu gospodarczego i zmiany orientacji w handlu zagranicz-
nym naszego kraju. Na granicy z Ukrainą czynnych jest 5 przejść. 
W odróżnieniu od Białorusi tu sytuacja wygląda dużo lepiej i są 
oznaki zwiększającego się ruchu towarowego, szczególnie na 

przejściu w Medyce. Jest również zapotrzebowanie na zwiększe-
nie liczby pociągów pasażerskich w ruchu przygranicznym, ale do 
tej pory niestety nic nie zrobiono.

Kuźnica Białostocka – Bruzgi (Grodno)
Przejście czynne w ruchu pasażerskim i towarowym. Przez grani-
cę przechodzą tory o szerokości 1435 i 1520 mm, zelektryfiko-
wane po torze normalnym. Po zamknięciu w 1999 r. punktu prze-
stawczego przewozy pasażerskie odbywają się wyłącznie po torze 
normalnym. Obecnie są to dwie pary pociągów relacji Białystok 
– Grodno i dwie pary Kuźnica Białostocka – Grodno, obsługiwane 
białostockimi zespołami trakcyjnymi serii EN57. Ruch towarowy 
realizowany jest po torach obu szerokości. Dwie pary pociągów 
po torze normalnym (stała i dodatkowa) relacji Kuźnica Biało-
stocka – Bruzgi (pierwsza stacja towarowa po stronie białoru-
skiej) prowadzone są białostockimi elektrowozami ET22. Nato-
miast po torze szerokim również dwie pary pociągów (stała 
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i dodatkowa) w tej samej relacji obsługują białoruskie lo-
komotywy M62 i 2M62.

Zubki Białostockie – (Brzostowica) Bierastawica
Przejście dla ruchu towarowego, normalnotorowe, obec-
nie nieczynne.

Siemianówka – Świsłocz
Przejście dla ruchu towarowego, normalno- i szerokoto-
rowe, niezelektryfikowane. Po torze normalnym kursuje 
jedna para pociągów, obsługiwana lokomotywami PKP 
serii SM48 lub ST44. Po torze szerokim ruch jest znacz-
nie większy: 4-5 par pociągów, które przyprowadzają bia-
łoruskie lokomotywy M62, 2M62 lub TEM2. Znamienne 
jest, że z tych średnio 5 pociągów przybywających co-
dziennie zza granicy PKP Cargo formują w głąb kraju tyl-
ko jeden skład na dobę. A to oznacza, że reszta ładunków 
podąża dalej... samochodami! Sporo wagonów podsta-
wiane jest też na bocznicę pobliskiej przepompowni  
paliw.

Czeremcha – Wysokolitowsk
Przejście czynne w ruchu pasażerskim, normalnotorowe. 
Dwie pary pociągów relacji Czeremcha – Wysokolitowsk 
obsługują autobusy szynowe serii SN81.

Małaszewicze – Brześć
Przejście czynne w ruchu pasażerskim i towarowym, nor-
malno- i szerokotorowe, niezelektryfikowane. W ruchu to-
warowym przyjęto zasadę, że ładunki zmierzające z za-
chodu są przewożone po torze normalnym do Brześcia, 
gdzie następuje ich przeładunek. Pociągi jadą mostem 
północnym (linią tylko dla ruchu towarowego) przez po-
łożoną tuż za Bugiem stację Zariecznica do Brześcia Pół-
nocnego. Obsługę trakcyjną zapewniają lokomotywy 
SM48. Pociągi ze wschodu są prowadzone po torze sze-
rokim lokomotywami M62 lub 2M62 i docierają do cał-
kowicie szerokotorowej stacji Małaszewicze Kobylany, 
skąd polskie lokomotywy SM48 (1520 mm) podstawiają 
składy systemem manewrowym do okolicznych punktów 
przeładunkowych. Kontrola graniczna odbywa się w Tere-
spolu. Składy zdążają przez most południowy, na którym 
znajduje się splot toru normalnego i szerokiego, ze stacji 
Brześć Wschodni przez Brześć Centralny i Park Bug. 

Dorohusk – Jagodin
Przejście niezelektryfikowane czynne dla ruchu pasażer-
skiego i towarowego po torze normalnym i szerokim. 
Zmiana lokomotyw odbywa się w Dorohusku. Ze strony 
ukraińskiej po torze szerokim docierają tu lokomotywy 
M62. Natomiast pociągi towarowe z Ukrainy po torze nor-
malnym prowadzą lokomotywy SM48.

Hrubieszów – Izvor
Przejście niezelektryfikowane czynne dla ruchu towarowe-
go po torze szerokim. Ruch obsługuje spółka Linia Hutni-
cza Szerokotorowa. Zmiana lokomotyw odbywa się w Hru-
bieszowie. Ze strony ukraińskiej przybywa do 8 par 
pociągów towarowych na dobę o masie 4000 t prowadzo-

SP32 z pociągiem Chyrów – Zagórz. Chyrów (18.04.2003 r.) Fot. G. Nycz

WŁ11-100 na stacji Medyka przyprowadziła pociąg z Odessy, następnie zmiana loko-
motywy ukraińskiej na polską SM48 (3.03.1994 r.) Fot. G. Nycz

SM48-110 +SM48-072 po zmianie lokomotywy ukraińskiej na pociągu z Odessy 
(3.03.1994 r.) Fot. G. Nycz

2M62U-0181 manewruje na stacji Werchrata (30.07.2003 r.) Fot. G. Nycz
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nych lokomotywami 2M62 lub 2TE116. Również tędy kursuje po-
ciąg RoLa Jarosław relacji Sławków Płd. LHS – Kijów do przewo-
zu samochodów. Po polskiej stronie pociągi zabierane są naszymi 
szerokotorowymi lokomotywami ST44. 

Hrebenne – Rawa Ruska
Przejście niezelektryfikowane czynne wyłącznie dla ruchu pasa-
żerskiego po torze normalnym. Obecnie kursuje tu tylko jedna 
para pociągów pasażerskich prowadzonych lokomotywami serii 
SU45 do Rawy Ruskiej. Wcześniej pociągi docierały tu z lokomo-
tywami SP32. Mimo wymogu wizowego pociągi cieszą się sporą 
popularnością i widoczne jest zapotrzebowanie na uruchomienie 
kolejnych połączeń. Co na to specjaliści z marketingu PKP?

Medyka – Mościska
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego i towarowego zelektry-
fikowane na obu szerokościach. Pociągi pasażerskie przyjeżdżają-
ce od strony ukraińskiej prowadzone są lokomotywami WŁ10 lub 
WŁ11 do stacji Przemyśl po torze szerokim. Skład pociągu jest 
przetaczany do hali i następuje wymiana wózków, po czym po-
nownie jest wtaczany w perony, ale już po torze normalnym. Da-
lej zabierają go krakowskie lokomotywy EU06 lub EU07. Wyjątek 
stanowi pociąg relacji Kraków Gł. – Kijów – Kraków, na którym 
zmiana lokomotywy dokonuje się w stacji Mościska po torze nor-
malnym, gdzie skład przejeżdża przez urządzenia do automatycz-
nej zmiany szerokości kół SUW2000, skąd po zmianie rozstawu 
kół wagonów zabiera go szerokotorowa lokomotywa UZ. Odprawa 
i przejazd odbywa się dość sprawnie. Sytuacja taka ma miejsce 
również na powrót. 

Z kolei w ruchu towarowym po torze szerokim pociągi docie-
rają do Żurawicy prowadzone lokomotywami WŁ11. Codziennie 
przybywa i odjeżdża do 8 par pociągów zestawionych zawsze 
z około 50 wagonów. Sporą część stanowią składy całopociągo-
we zestawione z wagonów do przewozu kontenerów. Ponadto do-
minuje przewóz rudy żelaza. Natomiast po torze normalnym 
z Mościsk do Medyki kursuje do 4 pociągów towarowych na do-
bę, które prowadzą nasze lokomotywy SM48. Wbrew wcześniej-
szym obawom przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
ruch na przejściu stale się zwiększa, co dobrze wróży na przy-

mają zastąpić niektóre klasyczne składy pociągów IC i EC w ko-
munikacji pomiędzy Francją a Niemcami. 

Szwajcarsko-włoskie pociągi Pendolino ETR 470 w wersji 
trójnapięciowej spółki Cisalpino obsługują relacje Stuttgart – 
Zürich – Milano C – Firenze i Venezia – Milano – Basel/Genève. 
Wszystkie te pociągi wjeżdżają na terytoria obcych zarządów 
i prowadzone są przez maszynistów z danego kraju. Niektóre są-
siadujące ze sobą kraje, jak np. Szwajcaria, Austria i Niemcy, 
mają ten sam system zasilania 15 kV 16,7 Hz i właściwie oprócz 
różnych systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego i odmien-
nych profili pantografów nie ma problemów z poruszaniem się 
lokomotyw po sieci tych zarządów. 

Z kolei w innych krajach, jak np. na granicy czeskiej i słowac-
kiej z Austrią, dochodzi do styku systemów 25 kV 50 Hz i 15 kV 
16,7 Hz. Problem różnych napięć w sieci rozwiązano poprzez za-
stosowanie lokomotyw dwusystemowych. Bardzo ciekawie jest 
pod tym względem w Austrii, gdzie można spotkać lokomotywy 
z różnych krajów sąsiadujących. Kursują tu pociągi IC90/91, 108/ 
/109, 766/767, 28/29 obsługiwane niemieckimi jednostkami 
ICE1 (DB 401). Sześć lokomotyw serii 101 obsługuje pociągi EC 
do Wiednia, z czego 3 obsługują również relacje wewnętrzne ÖBB 
Wien – Salzburg. Z Monachium przez Garmisch Partenkirchen do 
Innsbrucka ruch jest obsługiwany przez 5 lokomotyw serii 111 na 
dobę. Pociągi towarowe RoLa z Ingolstadt do Brenner tradycyjnie 

Stacja graniczna ÖBB/ČD Breclav; po lewej pociąg regionalny ÖBB do Wiednia z lo-
komotywą 1116 150; po prawej EC131 „Polonia” relacji Warszawa – Budapeszt ze 
słowacka lokomotywą 350 004, która prowadzi go od Petrovic aż do stacji końcowej 
Budapest Keleti (luty 2003 r.) Fot. M. Stancl

szłość. 

Krościenko – Chyrów 
Przejście czynne dla ruchu pasażerskiego wyłącznie po 
torze szerokim. Pociągi zestawione są z lokomotywy SP32 
i dwóch wagonów klasy 2. Codziennie kursują dwie pary 
pociągów.

Inne europejskie przejścia kolejowe
Niekwestionowanym liderem w komunikacji bezpośred-
niej są pociągi TGV Thalys, które mogą kursować teore-
tycznie po sieci całej Europy, ponieważ są czterosyste-
mowe. Obecnie eksploatowane są na liniach Paryż 
– Bruksela i Paryż – Kolonia z wykorzystaniem różnych 
systemów zasilania. 

Niemieckie ICE3 serii 406 są budowane w wersji 
czteronapięciowej i wykorzystywane obecnie w komuni-
kacji pomiędzy Niemcami a Belgią i Holandią. Wiosną 
tego roku rozpoczęto jazdy próbne po sieci SNCF i po 
uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń dopuszczających 

Pociąg EC relacji Wiedeń – Berlin prowadzony na całej trasie lokomotywą 
DB 101 054 przejeżdża austriacką stację St. Pölten (sierpień 2001 r.)

Fot. F. Aranda 
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na całej trasie prowadzone są lokomotywami DB serii 139 (10 
lokomotyw w turnusie). Pociągi IC i EC na trasie Linz – Wiedeń 
– Budapeszt oprócz lokomotyw ÖBB serii 1116 prowadzą loko-
motywy 1047 MÁV na całej trasie. Te ostatnie eksploatowane są 
w sześciodniowym obiegu turnusowym, z czego przez 3 dni  
prowadzą IC i EC, 4 dzień na pociągach osobowych Wien West 
– St. Pölten i kolejne 2 dni pociągach pospiesznych Wien Süd-
bhf. – Gyor. 

GySEV obsługuje pociągi RoLa w relacjach Sopron – Wels 
i Wiedeń (przez Semmering) do Villach w dni robocze i na pocią-
gach IC w weekendy. Przez przełęcz Brenner kursuje pociąg rela-
cji Innsbruck – San Candino – Lienz prowadzony dwusystemową 
lokomotywą serii 1822 ÖBB. 

Ze Szwajcarii przez Austrię do Niemiec kursuje pociąg Zürich 
– Monachium na całej trasie prowadzony lokomotywą SBB 421 
(Re4/4 III). Szwajcarzy przystosowali niektóre swoje lokomotywy 
Re4/4 II (420) i wjeżdżają one na sieć DB. Podobnie jest z zespo-
łami trakcyjnymi SBB serii RBDe 560, które obsługują ruch przy-
graniczny z DB. 

Koleje niemieckie (DB) mają również lokomotywy wielosyste-
mowe. Jedną z nich jest seria 181 (dawna E310) zbudowana 
w 1967 r. do obsługi ruchu przygranicznego z SNCF i CFL. Ruch 
dalekobieżny w kierunku Polski i Czech obsługują lokomotywy 
serii 180 (dawne 230 DR). Przez Szwajcarię do granicy z Wło-
chami w Chiasso docierają niemieckie lokomotywy serii 185. 

Koleje francuskie w latach 50. miały kilka lokomotyw dwu-
systemowych do obsługi przejść granicznych z Niemcami. Na-
stępnie zbudowano lokomotywy czterosystemowe serii 40100 do 
obsługi pociągów TEE, które mogły poruszać się po sieci całej 
Europy. Późniejsze konstrukcje dwusystemowych lokomotyw serii 
20000, 21000 i 26000 budowane były głównie z myślą o komu-
nikacji wewnętrznej. Obecnie nowe lokomotywy serii 36000 
i 37000 budowane są z myślą o komunikacji międzynarodowej. 
Poza tym jest wiele lokomotyw przewoźników prywatnych wynaj-
mujących lokomotywy ES 64 U2 (identyczne z 1116 ÖBB i 182 
DB) od Siemens Dispolok. 

Węgierskie lokomotywy 1063 (dawna V63) i 1043 (dawna 
V43) można spotkać na stacji Bratislava hl. st., gdzie przyprowa-
dzają pociągi w relacjach bezpośrednich. Wkrótce również na tra-

EC Budapeszt – Kolonia prowadzony austriackim dwusystemowym „Taurusem” 1116 
017 na dworcu w Budapeszcie (sierpień 2003 r.)  Fot. I. Kováts

Pociąg RoLa relacji Verona – Monachium prowadzony lokomotywami pry-
watnej włoskiej firmy Rail Traction Company E189-904 RT i EU43-003 RT 
wjeżdża na stację graniczną Brennero/Brenner. W dalszą drogę zabierze go 
lokomotywa RTC E189 905 RT (10.06.2004 r.)  Fot. R. Rusak

Najnowsze francuskie lokomotywy trójsystemowe serii 37000 przeznaczone do ko-
munikacji pomiędzy Francją a Szwajcarią i Niemcami. Zamówiono 29 pojazdów tego 
typu. Na zdjęciu lokomotywa 437006 z lokomotywowni Thionville w barwach FRET na 
stacji Mulhouse Ville (26.05.2004 r.)  Fot. D. Gielnik 

sę Berlin – Praha – Wien wyruszy siedem czeskich pociągów 
Pendolino, które znajdują się w fazie odbioru technicznego.


Mapy: Matthias Altmann

Dwa modele pocigów TGV Thalys; po lewej skład SNCF typu PBA nr 4540 z serii 
38000 – trójsystemowe jednostki zbudowane na bazie TGV Resau do komunikacji 
SNCF – SNCB – NS; po prawej skład SNCB typu PBKA nr 4307 – czterosystemowe 
jednostki zbudowane na bazie TGV Duplex do komunikacji SNCF – SNCB – NS – 
DB; Paris Gare du Nord (9.10.2000 r.)  Fot. R. Rusak


