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WOJSKOWA KOLEJ W ĄSKOTOROWA NA POLIGONIE 
W ZIELONCE I REMBERTOWIE 

/artykuł o charakterze historycznym/  
 
 
 
1. Wąskotorowa kolej wojskowa Centrali Badań Poligonowych1 w 

Zielone/Centrum Badań Balistycznych oraz Centrum Wyszkolenia 
Piechoty w Rembertowie 

 
Na terenie dużych obszarów leśnych pomiędzy Rembertowem, Zielonką a Zabrańcem w 

latach osiemdziesiątych XIX wieku powstał doświadczalny poligon artyleryjski armii 
rosyjskiej. Na poligonie tym funkcjonowała rosyjska wojskowa kolej wąskotorowa, 
przebiegająca z Rembertowa w kierunku Mostów Kalinskich. Linia ta zaznaczona była na 
rosyjskich mapach sztabowych. Po 1918 roku teren poligonu stał się własnością Wojska 
Polskiego. W 1926 roku rozpoczęto budowę w Zielonce obiektów nowoczesnego instytutu 
badawczego uzbrojenia, który zlokalizowano w pobliżu dawnego rosyjskiego poligonu. Ze 
względu na konieczność dowozu materiałów do budowy instytutu oraz organizację 
artyleryjskich stanowisk badawczych podjęto wówczas decyzję o budowie wąskotorowej 
kolei wojskowej.  

W 1926 roku Kierownictwo budowy Centrali Badań Poligonowych w Zielonce ułożyło 
na nieutwardzonej nawierzchni ulicy Kolejowej2 prowizoryczną kolej wąskotorową o 
szerokości 600 mm celem dowozu materiałów budowlanych na poligon3 ze stacji PKP 
Zielonka. Władze wojskowe planowały tymczasową linię rozebrać i zastąpić stałą koleją 
wąskotorową do sierpnia 1927 r., jednak we wrześniu 1927 r. okres jej eksploatacji 
przedłużono aż do końca 1928 roku. Kierownictwo budowy CBP po usunięciu kolei 
prowizorycznej w trakcie budowy linii stałej zobligowane było do przebudowy nawierzchni 
ulicy Kolejowej. Władze wojskowe rozebrały jednak kolej tymczasowa i w jej miejsce 
zbudowały linię stałą o szerokości toru 750 mm, wkrótce okazało się jednak, że bez 
rozebrania toru kolejki stałej niemożliwa była przebudowa nawierzchni ulicy. Na odcięcie 
CBP od stacji kolejowej władze wojskowe nie wyraziły zgody, dlatego też podjęto decyzję o 
wybrukowaniu ulicy bez rozbierania torów kolejki. Do 29 sierpnia 1934 roku nawierzchni 
ulicy nie przebudowano, nie wiadomo czy inwestycje tą zrealizowano do wybuchu wojny4.      

Równocześnie zapewne pod koniec lat dwudziestych rozpoczęto budowę bocznicy 
normalnotorowej łączącej stację PKP w Zielonce z Centralą Badań Poligonowych. 30 sierpnia 
1930 roku przekazano do eksploatacji bocznicę o długości 4754.50 m. Odgałęziała się ona od 
toru linii PKP Warszawa - Białystok w km 11.302, jej rozjazd odgałęział się w pobliżu 
przystanku osobowego i posterunku telegraficznego Zielonka (km 11.095). W późniejszym 
okresie bocznicę rozbudowano, w miejscu jej odgałęzienia powstały dwa żeberka ochronne, 
                                                           
1 W lipcu 1932 r. zmieniono nazwę  Centrali Badań Poligonowych znajdującej się w składzie Instytutu Badań 
Materiałów Uzbrojenia na Centrum Badań Balistycznych.  
2 Posiadała ona długość około 800 m przebiegała od stacji PKP Zielonka na teren budowanego instytutu 
3 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, Biuro Wojskowe, sygnatura AAN 1470.  
4 Ibidem. 
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zaś na terenie instytutu jeden tor ładunkowy połączony z głównym torem bocznicowym 
dwoma rozjazdami oraz jedno żeberko5. Po wybudowaniu bocznicy na terenie CBP powstał 
punkt przeładunkowy pomiędzy koleją wąskotorową a bocznicą normalnotorową6. 2 września 
1933 roku7 otwarto zbudowaną częściowo obok toru bocznicy wojskowej łącznicę PKP 
Rembertów – Zielonka. Tor linii wąskotorowej Zielonka – Rembertów, który krzyżował się z 
normalnotorową bocznicą wojskową instytutu w Zielonce i od tego czasu przechodził w 
splocie lub po wspólnym nasypie łącznicy na znacznym odcinku jej przebiegu w kierunku 
Rembertowa8.  

Zapewne pod koniec lat dwudziestych rozpoczęto budowę kolei wąskotorowej o 
szerokości toru 750 mm przeznaczonej do dowozu zaopatrzenia ze stacji w Zielonce do 
instytutu, a także do transportowania materiałów, amunicji i sprzętu na stanowiska podczas 
strzelań i prób prowadzonych na rozległym poligonie. Na jego terenie zbudowano sieć kolei 
wąskotorowych łączących CBBal ze stacją PKP Zielonka, wartownią, poszczególnymi 
stanowiskami strzelań dalekonośnych i bliskich, Centrum Wyszkolenia Piechoty w 
Rembertowie oraz stacją PKP Rembertów. Pod koniec lat dwudziestych zapewne 
równocześnie rozpoczęto budowę kolei wąskotorowej na terenie CWPiech. w Rembertowie. 
Linie ta wykorzystywano w Rembertowie także do badań poligonowych amunicji 
produkowanej w Fabryce „Pocisk” w Rembertowie.  

Budowa kolei wąskotorowej oraz mostów prowadzona była w 1931 roku przez kilka 
miesięcy  na poligonie rembertowskim przez Batalion Silnikowy stacjonujący w Nowym 
Dworze9 na zlecenie Centrum Badań Poligonowych. Prace te prowadzono w trudnym 
bagnistym terenie często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych pod dowództwem 
kpt. Józefa Kuliga. Kierownictwo CBP w Zielonce podziękowało batalionowi w specjalnym 
rozkazie dziennym Nr 228/31 z dnia 5 października 1931 roku10.         

Do 1934 roku zbudowano następujące linie wąskotorowe o szerokości 750 mm 
znajdujące się pod zarządem CBP Zielonka: (E – F) stacja PKP Zielonka – Centrum Badań 
Balistycznych Zielonka, (B – H) Centrum Badań Balistycznych Zielonka - Wartownia – 
Ossów - Mosty Kaliskie. Do 1934 roku powstały również linie podlegające CWPiech w 
Rembertowie: (A – B – C) stacja PKP Rembertów - Centrum Wyszkolenia Piechoty 
Rembertów - CBBal Zielonka,  CWPiech - Mosty Kalinskie (na linii tej powstały trzy 
żeberka). Linia ta przecinała za koszarami w Rembertowie łącznicę normalnotorową 
Rembertów – Zielonka, w dalszej części jej przebiegu za skrzyżowaniem z łącznicą 
znajdowały się bocznice wąskotorowe prowadzące do schronu i strzelnicy11. Prawdopodobnie 
około 1934 roku zbudowano ponadto na terenie poligonu linie łączącą oba odcinki 
prowadzące do Rembertowa z Zielonki i Mostów Kalinskich o długości circa 3 km12. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 1933 roku sieć kolei wąskotorowych CBB w 
Zielonce posiadała długość budowlaną 15,3 km, na skutek budowy wspomnianej wyżej linii 

                                                           
5 Ministerstwo Komunikacji, Biuro Wojskowe, Album bocznic na terenie DOKP Warszawa,   
sygnatura AAN 1699. 
6 Por. mapa: Mapa PAS 39 – SŁUP 32-1, OKUNIEW, 1:25000, niemiecki przedruk mapy WIG z okresu 
okupacji. 
7 T. Litewski, S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 1995 r., s. 98. 
8 Por. Mapa: PAS 39-SŁUP 32-H PRAGA, 1:25000, Wojskowy Instytut Geograficzny Warszawa 1934 r. Nie 
wiadomo w jaki sposób poprowadzono linie wąskotorową po nasypie łącznicy normalnotorowej.  
9 Była to jednostka saperów kolejowych której zadaniem na czas wojny była budowa polowych kolei 
wąskotorowych. W czasie pokoju batalion wykonywał prace związane z budową, remontem oraz obsługa 
bocznic i kolei wojskowych. 
10 Piotr Zarzycki, Batalion silnikowy, Pruszków 1998 r., s. 11. 
11 Por. mapa: Mapa PAS 39 – SŁUP 32-1, OKUNIEW, 1:25000, niemiecki przedruk mapy WIG z okresu 
okupacji. 
12 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
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na dzień 31 grudnia 1934 roku długość budowlana kolei zwiększyła się do 18,2 km, zaś 31 
grudnia 1935 roku długość budowlana linii nie zmieniła się13.    

Według stanu na dzień 31 października 1932 roku sieć kolei wąskotorowych CWPiech 
posiadała długość budowlaną 13,574 km, linie cały czas rozbudowano, dlatego też na dzień 
31 grudnia 1934 roku osiągnęła ona długość budowlaną 18,767 km, zaś w dniu 31 grudnia 
1935 roku długość budowlana linii nie zmieniła się14. 

Sieć kolei wąskotorowych znajdujących się pod zarządem CBBal w Zielonce oraz 
CWPiech w Rembertowie na dzień 31 grudnia 1935 roku posiadała ogólną długość 
budowlaną 38,769 km15. 

Kolej wąskotorowa CBBal w Zielonce posiadała szerokość toru 750 mm, na szlaku nie 
zlokalizowano żadnych mijanek, na linii największe pochylenie posiadało 1 %o, najmniejszy 
promień łuku 15 m, tory ułożono z lekkich szyn, najlżejsze z nich posiadały ciężar 7 kg/m, na 
szlak wyprawiać można było pociąg o największej ilości 16 osi16. Na terenie instytutu w 
Zielonce zbudowano warsztat kolejki przeznaczony do obsługi jej taboru. Na linii 
podlegającej CBBal w Zielonce nie było stałego rozkładu jazdy zasadniczo: linia kolejki 
wąskotorowej służy dla celów tylko miejscowych w miarę zapotrzebowania (zależnie od 
prób)17, jednaka według relacji Czesława Huntera którego ojciec w latach trzydziestych był 
naczelnikiem poczty w Zielonce w tym czasie kolejką dowożono również drezynami 
motorowymi ze stacji do instytutu oficerów oraz ich rodziny18.   

Na kolei wąskotorowej podlegającej CBBal w Zielonce prawdopodobnie od czasu jej 
powstania stosowana była trakcja motorowa. Według stanu na dzień 31 grudnia 1932 roku 
kolej obsługiwano „motorkami” benzynowymi „Puch”19, lokomotywą benzolową 
„Montania”20 o mocy 6 KM, lokomotywą Deutz o mocy 12 KM. 31 grudnia 1934 roku do 
obsługi kolejki wykorzystywano lokomotywę benzolową „Montania” o mocy 6 KM oraz 
lokomotywę Deutz o mocy 12 KM. Natomiast w dniu 31 grudnia 1935 roku na kolei 
pracowały trzy lokomotywy benzolowe o mocy 10, 15 i 24 KM, 4 szt. wózków silnikowych, 
9 szt. wózków zwykłych21 oraz 5 szt. drezyn motorowych22.     

Kolej wąskotorowa CWPiech w Rembertowie również posiadała szerokość toru 750 
mm, na szlaku nie było stacji i mijanek, w późniejszym okresie zbudowano jedynie trzy 
żeberka, zaś na linii największe pochylenie posiadało 25 %o, najmniejszy promień łuku 15 m, 
tory ułożono z lekkich szyn, najlżejsze z nich posiadały ciężar 10 kg/m, na szlak wyprawiać 
można było skład o największej ilości 10 osi. Na terenie CWPiech w Rembertowie 
zbudowano jednotorową, trzystanowiskową lokomotywownię oraz budynek warsztatów 
kolejowych. Naprawy i remonty taboru wykonywane były przez ogólne warsztaty 
mechaniczne jednostki. Na terenie CWPiech zamontowano również jedną obrotnicę 
tarczową23.    

Na linii podlegającej CWPiech w Rembertowie nie było stałego rozkładu jazdy, 
ponieważ: kolejka służy do celów doświadczalnych na poligonie24. Na odcinku stacja PKP 
Rembertów – CWPiech (zbudowanym na poboczu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego) 

                                                           
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Relacja z dnia 23.VI.2008 r. p. Czesława Huntera (w zbiorach autora).  
18 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
19 Austriackie wózki silnikowe Austro Daimler Puch. 
20 Lokomotywa Orenstein & Koppel Motania. 
21 Zapewne były to platformy 4-osiowe pochodzące z pociągów elektrogeneratorowych armii austro-węgierskiej.  
22 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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prowadzono od czasu budowy tej linii rozkładowy ruch pasażerski. Zasadniczo odcinek 
przeznaczony był do dojazdu oficerów i żołnierzy ze stacji PKP do jednostki, jednak 
podróżowali nim również cywilni mieszkańcy Rembertowa. Początkowo kursował na nim 
tramwaj konny, zastąpiony później przebudowanym sposobem gospodarczym wózkiem 
silnikowych Austro Daimler 6PS z jednym dwuosiowym wagonem osobowym25. Według 
relacji mojego stryja Jędrzeja Tucholskiego, który jako kilkunastolatek jeździł kolejką na 
strzelnice artyleryjską na poligonie w Rembertowie ze swym ojcem zamordowanym w 
Katyniu doc. dr Tadeuszem Tucholskim pracownikiem zakładów „Pocisk” w Rembertowie, 
niewielki wagonik ciągnęła lokomotywa spalinowa którą obsługiwał szeregowy z 
proporczykami piechoty na kołnierzu w garnizonowej rogatywce z maską pgaz i bagnetem 
przy pasie. Przy stacji kolejowej w Rembertowie znajdowała się mijanka, na której 
lokomotywa objeżdżała skład. Kolejka nazywana przez mieszkańców Rembertowa 
„tramwajem” kursowała kilka razy dziennie i skomunikowana była z normalnotorowymi 
pociągami osobowymi26.    

Na kolei wąskotorowej podlegającej CWPiech w Rembertowie podobnie jak w Zielonce 
prawdopodobnie od czasu jej powstania stosowana była trakcja motorowa. Według stanu na 
dzień 31 grudnia 1932 roku: trakcja odbywa się przy pomocy 5 wózków silnikowych, 2 drezyn 
motorowych i 43 wózków zwykłych27. Według stanu na dzień 31 grudnia 1933 roku trakcja 
odbywa się przy pomocy: 1 lokomotywy benzolowej Orenstein & Koppel o mocy 10 -11 KM, 
4 wózków silnikowych, 6 wózków zwykłych, 1 drezyny osobowej. W 1934 roku zakupiono w 
Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie z przeznaczeniem dla CWPiech 
w Rembertowie dwuosiową lokomotywę spalinową o mocy 12 KM zbudowaną na licencji 
niemieckiej firmy Deutz o numerze fabrycznym 608/34 r.28. Na kolei wojskowej w 
Rembertowie eksploatowano również dwuosiową austriacką lokomotywę spalinową z 
silnikiem benzynowym Austro-Daimler oraz prawdopodobnie austriackie czteroosiowe 
wagony platformy z burtami29. 31 grudnia 1935 roku na inwentarzu CWPiech znajdował się: 
1 wózek silnikowy, 5 wózek doczepny oraz 3 drezyny motorowe30.   
 
Wykaz taboru za lata 1932-35 Centrum Badań Balistycznych w Zielonce31 

31.XII.32 r. 31.XII.34 r. 31.XII.35 r. 
„motorki” 
benzynowe „Puch”  

Lokomotywa 
benzolowa 
„Montania” 6 KM  

Lokomotywa 
benzolowa 10 KM 
Lokomotywa 
benzolowa 15 KM 
Lokomotywa 
benzolowa 24 KM  

Lokomotywa 
benzolowa  
„Montania” 6 KM  

lokomotywa Deutz  
12 KM 

4 wózki silnikowe  
9 wózków zwykłych  

lokomotywa Deutz 
12 KM 

 5 drezyn 
motorowych  

                                                           
25 Widoczny na zdjęciu skład osobowy: wózek silnikowy Austro Daimler 6PS z nowym nadwoziem własnej 
roboty oraz dwuosiowy wagon zbudowany zapewne także sposobem gospodarczym.   
26 Relacja z dnia 12.V.2008 r. mgr inż. Jędrzeja Tucholskiego (w zbiorach autora). 
27 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
28 J. Szponder, Z. Tucholski, M. Trębicki, Lista fabryczna lokomotyw Fabloku w Chrzanowie,                   
[materiał niepublikowany]. Lokomotywa ta posiadała importowany wysokoprężny,  jednocylindrowy silnik 
Deutz o mocy 12 KM.   
29 Por. Niedatowane zdjęcie pociągu kolejki na terenie CWPiech w Rembertowie. 
30 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
31 Ibidem. 
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Wykaz taboru za lata 1932-35 Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie32 
 

31.XII.32 r. 31.XII.33 r. 31.XII.35 r. 
5 wózków 
silnikowych  

1 lokomotywa 
benzolowa 
Orenstein & Koppel 
moc 10-11 KM 
4 wózki silnikowe 

1 wózek silnikowy  

2 drezyny motorowe  1 drezyna osobowa  3 drezyny motorowe  
43 wózki zwykłe  6 wózków zwykłych  5 wózków 

doczepnych  
 

Data likwidacji sieci wojskowych kolei wąskotorowych w Zielonce i Rembertowie nie 
jest znana, jednak po 1939 roku przestały istnieć obie instytucje wojskowe eksploatujące tą 
kolej. W okresie okupacji odcinek Rembertów CWPiech – stacja PKP nie był już 
eksploatowany33, można domniemywać iż tory kolei wąskotorowej rozebrane zostały przez 
Niemców, częściowo zaś zdemontowały je sowieckie jednostki wojsk kolejowych w 1944 r., 
zapewne podczas okupacji lub w okresie powojennym rozebrano również bocznicę 
normalnotorową Centrum Badań Balistycznych w Zielonce34. 
 
 

2. Wąskotorowa kolej wojskowa Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia w Zielonce (bocznica wojskowa nr 182) oraz bocznica 
normalnotorowa nr 127  

 
W okresie powojennym w Zielonce w 1947 roku zorganizowano Zakład Naukowo-

Badawczy Broni i Amunicji· (JW 5059). Na początku lat pięćdziesiątych rozpoczęto 
przystosowanie poligonu dla potrzeb wojskowej placówki badawczej. W związku z 
organizacją badawczych stanowisk artylerii oraz wydziałów na terenie poligonu o znacznej 
wielkości (kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych powierzchni), zachodziła konieczność 
dowozu sprzętu oraz pracowników na stanowiska badawcze. Zdecydowano się wówczas na 
budowę kolei wąskotorowej o szerokości toru 750 mm. Poprowadzono ją w znacznej części 
przebiegu na dawnych nasypach przedwojennej wojskowej kolei wąskotorowej. 

W 1952 roku 7 Batalion Wojsk Kolejowych z Wrześni na zgrupowaniu polowym w 
Zielonce rozpoczął budowę kolei wąskotorowej dla potrzeb Centralnego Naukowo-
Badawczego Poligonu Artyleryjskiego W latach 1953-54 5 Batalion Wojsk Kolejowych z 
Darłowa na zgrupowaniu polowym w Zielonce kontynuował dalsze prace przy budowie kolei. 
Zaś 7 BWK na kolejnym zgrupowaniu polowym w 1954 roku prowadził również roboty 
budowlane.  

W 1951 roku kompania szkolna 7 BWK odbudowała bocznicę normalnotorową od stacji 
PKP Zielonka do jednostki35 (otrzymała numer wojskowej bocznicy kolejowej 127). 

                                                           
32 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji, sygnatura AAN 1470. 
33 Relacja z dnia 12.V.2008 r. mgr inż. Jędrzeja Tucholskiego (w zbiorach autora). 
34 W ewidencji bocznic wojskowych Szefostwa Służby Komunikacji MON jako datę budowy bocznicy wpisano 
1951 rok. 
35 Relacja z dnia 23.10.2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu. 
Wewnętrznego i Kolejowego. Najprawdopodobniej przedwojenna  bocznica rozebrana została przez wojska 
niemieckie lub rosyjskie po zakończeniu wojny.  
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Posiadała ona ogólną długość 3,744 m36. Na terenie jednostki po prawej stronie toru 
głównego bocznicowego nr 1a zbudowano tor ładunkowy nr 2 oraz rampę czołowo-boczną o 
długości 70 m (do czoła rampy doprowadzono również tor wąskotorowy nr 14), zaś po jego 
lewej stronie wykonano żeberko nr 3 wraz z rampą o długości 174 m. Tor główny 
bocznicowy zakończony był kozłem oporowym przed którym wykonano żeberko ochronne nr 
4. Układ torowy kolei wąskotorowej usytuowano w pobliżu bocznicy normalnotorowej – na 
styku torów obu szerokości powstał punkt przeładunkowy z bocznicy na kolej wąskotorową. 
Rampę przeładunkową o długości 30 m zlokalizowano pomiędzy torem normalnotorowym 
bocznicy a torem wąskotorowym, również styczny tor ładunkowy nr 2 ułożono równolegle do 
toru wąskiego nr 337. 

Na terenie jednostki powstało zaplecze techniczne kolei wąskotorowej w postaci 
jednostanowiskowej, murowanej z czerwonej cegły parowozowni prostokątnej (wyposażonej 
w jeden kanał rewizyjny, krytej dachem dwuspadowym)38 oraz dwustanowiskowego 
murowanego z cegły warsztatu naprawczego taboru39 (wyposażonego w dwa kanały 
rewizyjne, budynek kryty dachem łukowym), rampy przeładunkowej, układu torów 
trakcyjnych i postojowych oraz odgałęzienia prowadzącego na teren ścisły pracowni T-1 
(wydział amunicji i artylerii). Na terenie tym powstał układ torów magazynowych i żeberka 
prowadzące pod poszczególne magazyny sprzętu i uzbrojenia. Znajdujący się tam układ 
torowy posiadał wiele łuków o niewielkim promieniu 30 oraz 35 m40. Na końcu toru 
komunikacyjnego bocznicy na terenie pracowni T-1 powstała pętla na terenie składów 
amunicyjnych, którą wykorzystywano również w razie potrzeby do obracania taboru41. Dwa 
przejazdy kolejowe na terenie jednostki początkowo wyposażono w sygnalizację świetlną 
uruchamianą ręcznie42. Pozostałe przejazdy na sieci kolei wąskotorowej w Zielonce były 
niestrzeżone.  

Na terenie poligonu zbudowano sieć kolei wąskotorowej w postaci następujących linii43: 
a) linii głównej Zielonka-Pustelnik, o długości 21,300 m; 
b) linii obwodowej Okuniew-Michałów odgałęziającej się od linii głównej w rejonie ośrodka 

pancernego „km. 8,500” w km 7,132 i łączącej się z linią główną w rejonie miejscowości 
Krubki tuż za km. 15,000 o długości 10,550 m; 

c) odgałęzienia na terenie instytutu biorącego początek w rejonie punktu „0”, o długości 920 
m prowadzącego na teren pracowni (wydział amunicji i artylerii) T-1;  

d) krótkiego odgałęzienia w km 22, o długości 350 m prowadzącego na teren ośrodka 
pancernego „km. 8,500” (tor 114). 

Na linii głównej oraz obwodowej w rejonie stanowisk badawczych i obserwacyjnych 
artylerii powstały następujące mijanki: „km. 3,500”, Zabraniec, Michałów, Łęka. Ponadto w 

                                                           
36 Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Zielonce powstały w 1960 roku, prawdopodobnie w 
tym czasie zbudowano bocznicę prowadzącą do tych zakładów odgałęziającą się od bocznicy wojskowej Nr 127 
od toru głównego bocznicowego, w km 2,178. 
37 Plan schematyczny wojskowej bocznicy kolejowej nr. 127, Szefostwo Przewozów Wojskowych przy DOKP 
Warszawa, stan na dzień 31.12.1959 r. oraz Plan bocznicy wąskotorowej nr 182.  
38 Parowozownię tą zbudowano w latach pięćdziesiątych.  
39 Według relacji z dnia 23.10.2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego była to parowozownia kolei wąskotorowej z okresu 
międzywojennego, hala mieściła dwa stanowiska (kanały) oraz kuźnie i warsztat wyposażony w szlifierkę i tokarkę.  
40 Lokomotywa Wls150 musiała przejeżdżać przez nie z niewielką prędkością ponieważ czasami wykolejała się, 
natomiast maszyna Wls75 przechodziła przez wszystkie ostre łuki ze względu na mniejszy rozstaw osi. 
41 Plan bocznicy wąskotorowej nr 182 (nie datowany, prawdopodobnie z połowy lat pięćdziesiątych).  
42 Zgodnie z treścią poprawki z dnia 27 grudnia 1962 roku do Regulaminu technicznego  sygnalizację świetlną 
zlikwidowano, zaś przejazdy wyposażono w obrotowe zapory rogatkowe (blokujące w zależności od ustawienia 
tor lub drogę) obsługiwane przez maszynistę lub ustawiacza..   
43 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei 
Dojazdowych, 17 września 1962 r, s. 2. 
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pobliżu odgałęzienia prowadzącego na teren ośrodka pancernego „km. 8,500” oraz na końcu 
linii w Pustelniku zbudowano żeberka wraz z rampami czołowo-bocznymi44.  

Tory układano na podsypce piaskowej (miejscami tor ułożony był bezpośrednio na 
koronie torowiska bez podsypki) z lekkich szyn typu H90 oraz H93 (długość szyn od 7 do 12 
m), na drewnianych podkładach wąskotorowych  typu II i normalnotorowych (o długości 1,2 
– 1,3 mb). W tory szlakowe, stacyjne i trakcyjne wbudowywano ogółem 34 rozjazdy typu 
H93 (prawe i lewe o skosie 1:7) bez zamknięć, wyposażone w nietypowe zwrotniki nie 
wskazujące położenia zwrotnic45. Ze względu na brak zamknięć rozjazdów postanowienie 
regulaminu nakazywało drużynie lokomotywowej zatrzymywać pociąg, pojazd trakcyjny 
luzem lub drezynę przed każdorazowym wjazdem na rozjazd, w celu sprawdzenia dolegania 
iglic46. Największe pochylenie podłużne na linii wynosiło 8‰, zaś najmniejszy promień łuku 
na linii 75 m. Zastosowana nawierzchnia pozwalała na kursowanie taboru o największym 
nacisku na oś 6 t47.  

Na całym przebiegu linii wybudowano w 1953 roku, osiem prowizorycznych 
drewnianych mostów z jezdnią drewnianą na palach: w km 6,500 L = 24  m, w km 6,550 L = 
20 m, w km 8,050 L = 16 m, w km 11,050 L = 5 m, w km 11,150 L = 10 m, w km 15,500 L = 
16,8 m, w km 16,800 L = 15 m oraz  w km 17,60048 L = 8,5 m49. Ponadto przy torze kolei 
wąskotorowej w km 9,200 oraz 12,000 zlokalizowane były bunkry betonowe przeznaczone 
dla ochrony obserwatorów w czasie strzelań na poligonie. 

Na sieci kolei wąskotorowej w Zielonce wykonano również pięć stałych ramp 
przeładunkowych i ramp-peronów (cztery drewniane oraz jedną o nawierzchni brukowanej)50: 
 
Tor nr/km  Rodzaj i przeznaczenie rampy Długość 

frontu 
ładunkowego 

w m 

Szerokoś
ć rampy 

1/0 Przeładunkowa czołowo-boczna z 
dwustronnym zjazdem – nawierzchnia 
drewniana. 

70 9 

111/0,300 Boczna bez zjazdów niska do wsiadania  
dla ludzi – nawierzchnia drewniana. 

15 2 

111/3,600 Boczna bez zjazdów niska do wsiadania  
dla ludzi – nawierzchnia drewniana. 

15 2 

111/21,300 Czołowo-boczna ze zjazdem za i 
wyładunkowa – nawierzchnia bruk51 

15 5 

112/22,000 Czołowo-boczna ze zjazdem za i 
wyładunkowa – nawierzchnia drewniana 

40 8 

 

                                                           
44 Ibidem, s. 2-5. 
45 Plan schematyczny wojskowej bocznicy kolejowej nr 182, Szefostwo Przewozów Wojskowych przy DOKP 
Warszawa, stan na dzień  31 grudnia 1959 roku oraz Akta kolei użytku niepublicznego Zarządu Kolei Dojazdowych 
DOKP w Warszawie. 
46 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych, 17 
września 1962 r., s. 4. 
47 Ibidem, s. 2. 
48 Most w km 17,600 znajdował się na odcinku Łęka-Pustelnik zlikwidowanym w październiku 1963 roku. 
49 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych,  
17 września 1962 r., s. 6. 
50 Ibidem, s. 6. 
51 Rampę w km 21,300 w Pustelniku zlikwidowano wraz z rozbiórką odcinka Łęka-Pustelnik w październiku 1963 
roku.  



 14 

Wzdłuż szlaku zbudowano również napowietrzną linię telefoniczną systemu MB, na 
słupach betonowych. Na linii wykonano gniazdka przeznaczone do podłączania polowego 
aparatu telefonicznego usytuowane w następujących punktach: w km 0,700, km 1,000, km 
1,500, km 2,000, km 2,500, km 3,500, km 4,000, km 6,000, na rozgałęzieniu linii w rejonie 
ośrodka pancernego „km. 8,500”, na mijance Zabraniec, na wieżach obserwacyjnych p. poż. 
nr 15, 16, 17, 18, na żeberku Pustelnik, przy bunkrach52 w km 9,200 oraz w km 12,00053 54. 
Utrzymanie sieci telefonicznej na terenie poligonu wykonywane było przez polową drużynę 
łączności55. W 1954 roku 5 BWK zakończył budowę kolei, długość budowlana linii oraz 
wszystkich torów osiągnęła 37,468 km56.  

Ze względu na to że cała linia znajdowała się na wewnętrznym terenie poligonu, według 
obowiązujących wówczas przepisów całą kolej uznano za tory stacyjne. Kolej wąskotorowa 
otrzymała numer bocznicy wojskowej 18257.  

30 czerwca 1954 r. Dyrektor OKP w Warszawie zatwierdził opracowany przez DOKP 
Warszawa Regulamin Techniczny Eksploatacji Kolei, oraz projekt urządzeń zabezpieczenia 
ruchu kolejowego (opracowany również przez DOKP Warszawa)58.     
    Ruch pociągów na kolei wojskowej w Zielonce początkowo prowadzono w oparciu o 
wewnętrzną instrukcje opracowaną przez CBP Art. która była dostosowana do miejscowych 
potrzeb. Niektóre jej postanowienia były jednak sprzeczne z obowiązującymi wówczas 
Przepisami ruchu na kolejach wąskotorowych użytku publicznego W 259, przykładowo § 10 
pkt. 24 „W wypadku zauważenia pociągu jadącego naprzeciw lub z rozgałęzienia toru należy 
natychmiast zahamować i dawać krótkie sygnały dźwiękowe aż do zatrzymania się 
zauważonego pociągu, lub § 25 W przypadku gdy zauważony pociąg nie zatrzymuje się należy 
bezwzględnie wycofywać się tak długo przed nadjeżdżającym pociągiem podając sygnał 
baczność, aż zauważony pociąg zatrzyma się” 60.  

Koleją wojskową przewożono sprzęt, działa i amunicję, piasek do sypania wałów 
ochronnych, materiały budowlane oraz żołnierzy i pracowników cywilnych na stanowiska 
badawcze. Amunicje na stanowiska na terenie poligonu przewożono z magazynów na terenie 
pracowni T-1 (wydział amunicji i artylerii) na stanowiska badawcze. Do instytutu jako 
ładunek powrotny przywożono sprzęt po próbach oraz wystrzelone pociski celem poddania 
badaniom. Na terenie instytutu przeładowywano na tabor wąskotorowy ładunki przybywające 
(oraz wysyłane) bocznicą normalnotorową. Działa przewożono na platformach 
wąskotorowych (ładowano je na rampie na terenie instytutu), wagonami krytymi przewożono 
natomiast amunicje. Przy zestawianiu pociągów z ładunkami niebezpiecznymi nie dodawano 
wagonów ochronnych (co było sprzeczne z obowiązującymi przepisami)61. Na terenie 
poligonu usytuowano tajny ośrodek pancerny „km. 8,500”, był on wydzielony i dodatkowo 

                                                           
52 Bunkry przeznaczone były dla ochrony obserwatorów i inżynierów pomiarowych podczas strzelań. 
53 Linia ta nie była wyłącznie przeznaczona do pociągowej łączności zapowiadawczej, służyła również do 
komunikowania się oficera kierunkowego instytutu ze stanowiskami badawczymi uzbrojenia oraz strażnicami ochrony 
poligonu.  
54 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszaw, Zarząd Kolei Dojazdowych,         
17 września 1962 r., s. 7. 
55 Relacja z dnia 7 września 2006  r. płk. Wacława Kuzaka byłego szefa Wydziału Polowego Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. 
56 Stan techniczny mostów już w 1961 roku był niezadowalający, po pewnym czasie ich przęsła wymieniono na 
stalowe. 
57 Nr 182 – pierwsza cyfra 1 oznaczała bocznicę wojskową położona na terenie DOKP Warszawa, druga cyfra 8 
– bocznice wąskotorową, trzecia cyfra 2 – drugą wojskową bocznicę wąskotorową na terenie DOKP Warszawa.  
58 Akta kolei użytku niepublicznego, Zarząd Kolei Dojazdowych DOKP w Warszawie. 
59 Polskie Koleje Państwowe, W 2 Przepisy ruchu na kolejach waskotorowych użytku publicznego, Warszawa 1948 r.  
60 DOKP Warszawa Zarząd Kolei Dojazdowych w Warszawie, Protokół z komisji odbytej w dniach od 7 do 9 kwietnia 
1960 w sprawie badania stanu technicznego kolei wąskotorowej (bocznicy) Nr 182 należącej do C.B.P.Art.w Zielonce. 
61 Protokół okresowego badania kolei użytku niepublicznego administrowanej przez C.B.U. w Zielonce, 11 sierpnia 
1964 r. 



 15 

chroniony. Na jego terenie testowano amunicje przeciwpancerną. Do ośrodka doprowadzono 
krótką bocznicę, którą dowożono na platformach oznakowane płyty pancerne. Umieszczano 
je w specjalnych stojakach i po ustawieniu na stanowiskach badawczych strzelano do nich z 
dział przeciwpancernych. Po wykonanych badaniach płyty przewożono do Zielonki celem 
poddania badaniom materiałowym. W pobliżu ośrodka „km. 8,500” zbudowano dwie rampy 
które wykorzystywano do rozładunku oraz załadunku dostarczanych do ośrodka dział oraz 
wyrzutni p panc zamontowanych na samochodach. Na terenie ośrodka pancernego 
znajdowała się także suwnica bramowa przeznaczona do rozładunku i załadunku z/na 
wagonów płyt pancernych. Teren ośrodka pancernego osłonięty był specjalnym wałem 
ochronnym.  

Przy torze przebiegającym obok ośrodka pancernego ustawiono w latach 
siedemdziesiątych z przeznaczeniem na schronisko pracowników torowych, pudło 
skasowanego dwuosiowego wąskotorowego wagonu krytego62. 

Na kolei wojskowej w Zielonce od początku jej istnienia, przewożono pracowników na 
stanowiska pracy przystosowanymi wagonami osobowymi63. Zasadniczo jedynie do dowozu 
pracowników do instytutu z Pustelnika przeznaczona była linia Łęka – Pustelnik. Dla 
ułatwionego wsiadania pracowników do wagonów wykonano zapewne już podczas budowy 
kolei dwie rampy (perony) drewniane w km 0,300 oraz 3,600. Na kolei przewozy pasażerskie 
żołnierzy i oficerów oraz pracowników instytutu prowadzono zapewne od początku jej 
istnienia. Jednak 29 kwietnia 1970 r. na wniosek Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych na 
wniosek Zarządu Kolei Dojazdowych DOKP Warszawa wydał formalną zgodę na 
wykonywanie ubocznych przewozów osobowych64. Żołnierzy i pracowników na stanowiska 
badawcze dowożono pociągiem zestawianym z lokomotywy oraz wagonu osobowego lub 
drezyną z silnikiem GAZ-51.  

Do przejazdów wyższych oficerów oraz delegacji zagranicznych na strzelania pokazowe 
przebudowano w ZNTK Opole wagon osobowy 2 kl Bx-2281 z kolei jabłonowskiej na 
motorowy wagon sztabowy – salon. W wagonie tym w czasie przejazdów ważnych delegacji 
kierownik kantyny urządzał bufet obsługiwany przez kelnera. Pojazd ten wykorzystywano 
również do przejazdów zaproszonych gości w czasie Wystaw Postępu Technicznego 
Uzbrojenia Układu Warszawskiego.      

Kolej wojskowa znajdowała się w strukturze organizacyjnej Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego podlegającej Wydziałowi Polowemu, który zarządzał całym 
poligonem65. Wojskową koleją wąskotorową oraz bocznicą normalnotorową Nr 127 zarządzał 
szef Sekcji Transportu Wewnętrznego i Kolejowego. W czasie istnienia kolei wąskotorowej 
funkcje tą pełnili następujący oficerowie: od lat pięćdziesiątych do1974 kpt Jan Ataman, 
1976-1984 kpt Jerzy Zieliński, 1984-1990 kpt Jan Mazur.  

Nadzór oraz kontrolę eksploatacji i prowadzenia ruchu na kolei sprawował kierownik 
sekcji drogowej. Podlegał mu zawiadowca drogowy oraz brygadzista torowy (odpowiednik 
toromistrza). Z kolei brygadziście torowemu podlegali konserwatorzy torowi (odpowiednicy 
robotników torowych) oraz obchodowy66. Na kolei w Zielonce do utrzymania torów 
przeznaczona była jedna brygada torowa.  

                                                           
62 Relacja z dnia 23 października 2006  r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego.  
63 Kolej wojskowa w Zielonce była jedyną linią użytku niepublicznego na terenie DOKP Warszawa, na której 
oficjalnie wykonywano wewnętrzne przewozy osobowe.  
64 Protokół z dnia 29 kwietnia 1970 r.  
65 Relacja z dnia 7 września 2006 r. płk. Wacława Kuzaka, emerytowanego szefa Wydziału Polowego Wojskowego 
Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. 
66 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych,     
17 września 1962 r., s. 8. 
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Ruchem pociągów zarządzał kierownik sekcji drogowej zgodnie z § 10 pkt. 1 
omawianej instrukcji: Zarządzenie ruchu pociągów wydawać może kierownik sekcji drogowej 
i jego przełożeni67. W razie jego nieobecności ruchem pociągów zarządzał oficer kierunkowy 
(operacyjny) Centrum Badań Uzbrojenia, jednakże w czasie strzelań wydawał on 
każdorazowo zezwolenie na jazdę pociągu lub pojazdu szynowego68.  

Z personelu zatrudnionego na kolei wojskowej w początkowym okresie jej eksploatacji 
egzaminy ścisłe posiadał jedynie maszynista parowozu oraz zawiadowca odcinka drogowego 
(delegowany z DOKP Warszawa). Na kolei zatrudniono pięciu pracowników69, do obsługi 
linii przydzielano również żołnierzy służby zasadniczej (kolejarzy w cywilu).  

Na kolei wojskowej brakowało podstawowych urządzeń zabezpieczenia ruchu 
kolejowego oraz wskaźników i tarcz ostrzegawczych które wedle przepisów kolejowych 
powinny były być ustawione wzdłuż całej linii70. 

Po kontroli 9 kwietnia 1960 roku kolej dopuszczono do ruchu warunkowo z 
zastrzeżeniem że jej administrację zobligowano do wyremontowania toru, wykonania linii 
telefonicznej wyłącznie dla pociągowej łączności zapowiadawczej71 oraz urządzeń zrk. Do 
czasu wykonania tych zaleceń komisja postanowiła że: ruch na linii odbywać się będzie z 
szybkością 15 km/h, na łukach i rozjazdach 5 km/h. Ponadto na szlaku mógł znajdować się 
tylko jeden pociąg, a skład pociągu bez obsady hamulców ręcznych nie mógł przekraczać 
trzech wagonów72. 

Centrum Badań Uzbrojenia opracowało uzgodniony przez Zarząd Kolei Dojazdowych 
DOKP w Warszawie 17 września 1962 roku Regulamin obsługi kolei wąskotorowej (bocznica 
nr 182), nowy regulamin spełniał wymagania przepisów kolejowych.  

Zapowiadanie ruchu pociągów odbywało się za pomocą linii telefonicznej  używanej do 
celów wojskowych, natomiast brak było wydzielonej łączności telefonicznej pociągowej lub 
dyspozytorskiej. Każdy pojazd trakcyjny wyposażony był w polowy aparat telefoniczny. 
Jedyny na linii posterunek ruchu Zielonka (mijanki i odgałęzienia na całej sieci nie były 
obsadzone) ustalał kolejność wyprawiania pociągów. Obsada pociągu zestawionego z sześciu 
wagonów, składała się jedynie z drużyny parowozowej (co było niezgodne z obowiązującymi 
wówczas przepisami).  

Na szlaku w porze dziennej mogły znajdować się dwa pociągi, zaś w porze nocnej tylko 
jeden skład. Odstępstwo od powyższego postanowienia regulaminu mogło stanowić 
wyprawienie, z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, jako trzeciego w dzień 
oraz jako drugiego w nocy pociągu ratunkowego73. Pociągi wyprawiano w zależności od 
potrzeb, zwykle kursował jeden skład dziennie. W czasie dużego natężenia prac badawczych 
zwiększała się również ilość pociągów, w sporadycznych wypadkach w czasie strzelań 
nocnych składy wyprawiano również w nocy. Czasami zdarzało się że podczas strzelań 
pocisk dużego kalibru uderzał w torowisko kolejki i wybuchał, wówczas powstawały leje 

                                                           
67 DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych w Warszawie, Protokół z komisji odbytej w dniach od 7 do 9 kwietnia 
1960 w sprawie badania stanu technicznego kolei wąskotorowej (bocznicy) Nr 182 należącej do C.B.P.Art  w 
Zielonce. 
68 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych,     
17 września 1962 r., s. 10. 
69 W połowie lat sześćdziesiątych liczbę pracowników etatowych zwiększono do ośmiu. 
70 W czasie corocznych kontroli kolei i objazdów linii wykonywanych przez Zarząd Kolei Dojazdowych DOKP 
Warszawa, zwracano uwagę na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa oraz wykonanie podstawowych urządzeń 
zrk.  
71 Komisja postulowała podwieszenie na istniejącej linii jednego obwodu przeznaczonego wyłącznie do łączności 
zapowiadawczej oraz wykonanie gniazd dla włączania się kierownika pociągu na każdej mijance i odgalęzieniu. 
72 DOKP Warszawa Zarząd Kolei Dojazdowych w Warszawie, Protokół z komisji odbytej w dniach od 7 do 9 kwietnia 
1960 w sprawie badania stanu technicznego kolei wąskotorowej (bocznicy) Nr 182 należącej do C.B.P.Art. w 
Zielonce. 
73 Ibidem. 
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znacznej wielkości (nawet głębokości kliku metrów), które zasypywano piaskiem. Ze 
względu na brak możliwości właściwego zagęszczenia ziemi, tor w tych miejscach 
początkowo osiadał74.  

W październiku 1963 roku rozebrano odcinek od mijanki Łęka do żeberka Pustelnik o 
długości około 4 km który wykorzystywano jedynie do przewozu pracowników75.  

W latach sześćdziesiątych przebudowano mosty na linii zastępując drewnianą 
konstrukcję przęseł stalowymi belkami dwuteowymi. Nadal pozostawiono jednak drewniane 
przyczółki większości mostów. 

Pogarszający się stan techniczny mostów drewnianych sprawił że 7 lipca 1972 roku 
Szefostwo Służby Komunikacji Wojskowej wydało decyzję o zamknięciu mostu w km. 6,5, 
dalsza część kolei poza mostem została tym samym wyłączona z eksploatacji76.  Komisja 
ZKD Warszawa zarządziła aby na torze przed mostem ustawiono tarcze zatrzymania D-1 oraz 
belkę zaporową trwale zabezpieczoną przed możliwością zdjęcia z toru. Ze względu na 
zamknięcie ruchu na całej kolei most w km 6,5 oraz drugi w nienajlepszym stanie 
wyremontowano szybko w ciągu miesiąca. 23 sierpnia 1974 roku dokonano komisyjnego 
odbioru obu mostów po kapitalnym remoncie77, na mostach założono wówczas odbojnice. 

W 1976 roku 11 pułk kolejowy w Przemyślu (JW 1039) wykonał remont kapitalny 
bocznicy wojskowej Nr 12778, wymieniono wówczas nawierzchnie z szyn typu 31 na typ S-
42. Staroużyteczne szyny typu 31 wykorzystano na kolei wąskotorowej zastępując nimi 
zużyte lekkie szyny typu H90. W dalszych latach prowadzono na kolei wąskotorowej dalszą 
wymianę ciągłą szyn zastępując połowę szyn H90 leżących w torach głównych szynami typu 
31 oraz 6d. W pierwszej kolejności wymieniono lekkie szyny oraz podkłady drewniane na 
betonowe na odcinku od km 4 do rzeki (km 8). W tym trudnym bagnistym terenie bardzo 
szybko gniły bowiem podkłady które należało często wymieniać79.     

W połowie lat siedemdziesiątych z inicjatywy kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego mjra Jerzego Zielińskiego unowocześniono również urządzenia 
ładunkowe na terenie instytutu w Zielonce. Około 1974 roku wykonano rampę czołową do 
załadunku taboru80,  jej ścianę czołową wykonano z mostownic. Na rampę doprowadzono 
krótki tor normalnotorowy od bocznicy na skład opału oraz krótki tor wąskotorowy od toru 
prowadzącego na rampę przeładunkową. Około 1975 roku na terenie instytutu rampę 
przeładunkowa drewnianą z podkładów zastąpiono betonowym murem oporowym o większej 
wysokości – dzięki czemu po mostkach załadowczych wózki widłowe wykorzystywane do 
przeładowywania skrzyń z amunicja i sprzętem mogły wjeżdżać bezpośrednio do wagonów81. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych dla wyeliminowania kłopotliwego przeładunku z 
bocznicy normalnotorowej na kolej wąskotorową planowano wprowadzić na kolei wojskowej 
w Zielonce przewozy wagonów normalnotorowych na wąskotorowych wagonach 
transporterach. W celu zapoznania się z tym rodzajem transportu delegowano mjra Jerzego 
Zielińskiego na PKP Mławską Kolej Dojazdowa. Jednak ze względu na ostre luki o 
                                                           
74 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
75 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszaw, Zarząd Kolei Dojazdowych,       
17 września 1962 r., s. 10 – poprawka z 5.10.63 r.  
76 Zarząd Kolei Dojazdowych DOKP Warszawa, Protokół z kontroli kolei wojskowej z dnia 8 września 1972 r. 
77 Zarząd Kolei Dojazdowych DOKP Warszawa, Notatka służbowa z odbioru mostów po remoncie. 
78 Z bocznicy tej korzystały również na zasadzie współużytkowania od  czasu ich przeniesienia z Warszawy do 
Zielonki 7 czerwca 1962 roku wojskowe Zakłady Naprawcze Sprzętu Radioelektronicznego (od 8.10.64 r. Wojskowe 
Zakłady Elektroniczne w Zielonce). 
79 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
80 Przed budową rampy czołowej tabor wąskotorowy wysyłany do naprawy ładowano normalnotorowym dźwigiem 
kolejowym dzierżawionym od PKP. 
81 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
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niewielkim promieniu na terenie instytutu przez które nie mogły by przechodzić wagony 
transportery z zamierzenia tego zrezygnowano82.  

Wojskowa kolej wąskotorowa nr 182 w Zielonce jako kolej użytku niepublicznego 
znajdowała się pod nadzorem PKP Zarządu Kolei Dojazdowych DOKP Warszawa. Co dwa 
lata komisja ZKD dokonywała objazdu linii i kontroli jej eksploatacji. Szkolenia okresowe 
maszynistów wykonywane były przez WMD Piaseczno oraz MD Tłuszcz, natomiast 
pouczenia okresowe pracowników służby ruchu do czasu likwidacji kolei radzymińskiej w 
1974 roku w WRS Targówek.  

Około 1984 roku rozebrano budynek hali warsztatu kolejowego83. W latach 
osiemdziesiątych podjęto decyzje o zastąpieniu kolei wąskotorowej transportem 
samochodowym. Rozpoczęto budowę drogi wewnętrznej na terenie poligonu prowadzącej z 
instytutu w Zielonce do ośrodka pancernego „km. 8,500”. Zrealizowano ją do km 5, bowiem 
trudny podmokły teren uniemożliwił dokończenie inwestycji. Likwidację kolei rozpoczęto 
transportem samochodowym w 1990 roku, zaś w lecie następnego roku zakończono rozbiórkę 
torów na terenie poligonu oraz instytutu. Po likwidacji kolei wąskotorowej ze względu na 
brak dobrych dróg na terenie poligonu, do ośrodka pancernego sprzęt i materiały dowożono 
transportem samochodowym przez Okuniew, w wyniku czego odległość przewozu wydłużyła 
się o 67 km84.  

Na skutek starań dyrekcji i pracowników Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Szefostwo 
Służby Komunikacji Wojskowej MON przekazało w latach 1992 – 93 do Oddziału Muzeum 
Kolejnictwa w Sochaczewie: lokomotywę Wls150-3800, wagon motorowy – salonkę Bx 
2281, wagon osobowy Bh 1122, 11 wagonów towarowych, drezynę z silnikiem 
motocyklowym DSNA 175/68 oraz wózek akumulatorowy przystosowany do jazdy po 
torach. 

Obecnie jedyną pozostałością po kolei wąskotorowej na terenie WITU w Zielonce jest 
jednostanowiskowa parowozownia,  betonowa rampa przeładunkowa oraz brama kolejowa. 
Na terenie poligonu istnieją jeszcze czytelne w terenie nasypy (częściowo wykorzystywane 
jako drogi leśne) wraz z pozostałościami linii telefonicznej, natomiast drewniane mostki w 
większości rozebrano (pozostały jedynie przyczółki). 
 
 

Tabor 
 

Do obsługi wojskowej kolei wąskotorowej PKP wydzierżawiło WP dwa parowozy 
wąskotorowe: Ty1-1085 (Freudenstein nr 3/1899 r.), rozpoczęcie dzierżawy 3 czerwca 1953 
r. oraz Ty1-1142 (Krauss Munchen nr 6806/1913 r.), dzierżawa z PKP Parowozowni KW 
Nasielsk od 23 września 53 r. 

Również w 1953 roku Ministerstwo Komunikacji przekazało Centrum Badań Polowych 
Artylerii z Wrocławskiej Kolei Wąskotorowej, 11 wagonów towarowych: 3 kryte - 
dwuosiowe, 6 platform – dwuosiowych oraz 2 platformy - czteroosiowe. Dwuosiowe wagony 
kryte i platformy były produkcji: Waggonfabrik Hofmann A.G. Breslau, zbudowano je w 
1895 roku. Natomiast dwie saksońskie platformy czteroosiowe  zbudowane były w fabryce w 
Chemnitz w 1900 oraz 1905 roku. 

13 sierpnia 1954 r. zakończono dzierżawę parowozu Ty1-1142 i zwrócono go do PKP 
Parowozowni KW Biała Podlaska.  

W 1957 roku rozpoczęto dzierżawę dwóch wagonów osobowych od PKP z 
Parowozowni KD Warszawa Stalowa: 23 października 1957 r dwuosiowego Bh 1125, oraz 27 
grudnia 1957 r. czteroosiowego Bx 1307 (ZNTK Opole). 30 czerwca 1958 r. wstrzymano 
                                                           
82 Ibidem. 
83 Ibidem.  
84 Ibidem.  
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dzierżawę pierwszego wagonu i zwrócono go do macierzystej jednostki ze względu na zbyt 
mały skręt wózków, który uniemożliwiał jego eksploatację na kolei wąskotorowej w 
Zielonce, ze względu na utrudnione przechodzenie przez łuki o małym promieniu. 1 stycznia 
1972 r. zakończono również dzierżawę wagonu Bh 1125 i zwrócono go do Parowozowni KD 
Warszawa Stalowa. 3 grudnia 1971 r. przekazano do Zielonki z Kętrzyńskiej Kolei 
Dojazdowej dwuosiowy wagon osobowy Bh 1122 (Beuchelt & Co. 1900 r.). 

Wagony osobowe i towarowe na podstawie umowy pomiędzy PKP a MON naprawiane 
były przez jednostki służby trakcji kolei dojazdowych DOKP Warszawa. Tabor wagonowy z 
Zielonki wysyłano do napraw okresowych w Parowozowni KD Warszawa Stalowa, następnie 
zaś po likwidacji tej jednostki do Lokomotywowni KD Rogów i Mława. Naprawy lokomotyw 
spalinowych WLS150 oraz WLs75 wykonywane były przez Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego w Nowym Sączu. Drezyny naprawiane były we własnym zakresie w warsztatach 
mechanicznych instytutu.  

Przed 1958 rokiem Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych Ministerstwa Komunikacji 
przekazał WP z likwidowanej wówczas kolei jabłonowskiej, z przeznaczeniem do pracy na 
kolei wojskowej w Zielonce, czteroosiowy wagon osobowy Bx 2281, na tor o prześwicie 800 
mm. Wagon przekazano do przebudowy w ZNTK w Opolu85 gdzie przebudowano go na 
wagon motorowy – sztabowy salonkę (nazywany potocznie „salonką generalską”). W 
wagonie zabudowano układ napędowy, otrzymał on benzynowy silnik pochodzący od 
rosyjskiego wojskowego samochodu ciężarowego ZIS-150. W trakcie przebudowy otrzymał 
on nowe wózki o konstrukcji spawanej na to o szerokości 750 mm. Wagon wyposażono w 
dwa przedziały: elegancki gabinet wyłożony boazerią orzechową z fotelami i stołem 
konferencyjnym oraz nieco skromniejszy przedział dla 30 pasażerów.  

W 1960 r. z przeznaczeniem dla Centrum Badań Uzbrojenia w Zielonce zakupiono z 
Fabloku w Chrzanowie prototyp wąskotorowej lokomotywy spalinowej Wls150-3800 
(Chrzanów 3800/60 r.). Lokomotywę tą zaprojektowano na zamówienie wojska do obsługi 
kolei wojskowej w Zielonce.  

W 1965 r. zakupiono z ZNTK Poznań kolejną wąskotorową lokomotywę spalinową 
Wls75-33 (ZNTK „Poznań” 33/65 r.), wprowadzenie do eksploatacji tego pojazdu umożliwiło 
wycofanie na kolei wojskowej w Zielonce trakcji parowej. 

W tym samym roku zakończono dzierżawę parowozu Ty1-1085 maszynę zwrócono 
następnie do Parowozowni KD Warszawa Stalowa, gdzie skreślono ją z inwentarza PKP 30 
grudnia 1965 r.86  i złomowano. 

Na kolei w Zielonce eksploatowano również drezynę spalinowa Lb 10/51, ze względu 
na jej sylwetę nazywaną potocznie przez żołnierzy i pracowników instytutu „żabą”87. O 
pochodzeniu względnie producencie tego pojazdu brak jakichkolwiek informacji. Do jej 
napędu zastosowano benzynowy, dolnozaworowy, czterosuwowy, rzędowy, 6 - cylindrowy 
silnik o mocy 70 KM  (51,47 kW) pochodzący od rosyjskiego samochodu ciężarowego GAZ-
51. Drezyna była pojazdem dwuosiowym, z jedną kabina, w której w wystającej komorze 
silnikowej zabudowano silnik. Znajdowało się w niej 20 miejsc siedzących, pojazd posiadał 
pudło o bardzo dużej szerokości przekraczającej w znacznym stopniu skrajnie kolei 
wąskotorowych. Przy szybkiej jeździe na ostrych łukach drezyna często wykolejała się i 
przewracała (szczególnie gdy była ona nierównomiernie obciążona a pasażerowie siedzieli na 
ławce po jednej stronie pojazdu). Ze względu na zużycie przestarzałego silnika oraz 
niebezpieczną konstrukcję pojazd złomowano w Zielonce około 1975 roku88. 
                                                           
85 Zakłady te specjalizowały się wówczas w budowie i remontach wąskotorowych wagonów motorowych 
86 Data skreślenia z inwentarza PKP na podstawie Księgi inwentarzowej parowozów wąskotorowych PKP, 
lokomotywę pocięto na złom w WMD Warszawa Stalowa w 1966 lub 1967 roku, (relacja p. Jana Szpondera). 
87 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
88 Ibidem. 
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W 1968 roku w warsztatach WITU sierżant sztabowy Henryk Chrzanowski zbudował 
jako prace dyplomowa w wieczorowym Technikum Mechanicznym w Zielonce89, 
pięcioosobowa drezynę motorową, która otrzymała oznaczenie DSNA 175/6890. Do jej 
napędu zastosowano silnik motocyklowy WFM, który wkrótce zastąpiono silnikiem 
motocyklowym Jawa. Drezyna początkowo posiadała normalne koła stalowe wytoczone w 
warsztatach Działu Głównego Mechanika WITU w Zielonce. Szybko zastąpiono je 
wzorowanymi na tramwajowych, wyposażonymi w gumowe wewnętrzne wkładki 
amortyzujące91.  

W 1977 roku silnik lokomotywy Wls75-33 uległ awarii (został zatarty), na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku przekazano ją do naprawy okresowej w Zakładach Naprawczych 
Taboru Samochodowego i Sprzętu w Brzesku, gdzie została skreślona z inwentarza WP w 
1985 roku. Po długoletnim postoju na terenie zakładów maszynę  zachowano jako eksponat 
muzealny. Obecnie oczekuje ona odbudowy na terenie stacji Majdan-Cisna (Bieszczadzka 
Kolej Leśna).  

Na terenie ścisłym T-1 do przewozu amunicji wykorzystywano również wózek 
akumulatorowy Stalowa Wola (rok budowy 1955 r.), przystosowany do jazdy po torze. 
Wózek ten przekazano w 1992 roku do Oddziału Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie. 

Na bocznicy normalnotorowej Nr 127 nie eksploatowano nigdy własnych środków 
trakcyjnych oraz wagonów, była ona obsługiwane przez lokomotywy PKP. 13 marca 1982 r. 
do WITU Zielonka przekazano jednak z Szefostwa Przewozów Wojskowych w Krakowie 
(Składnicy Sprzętu Kolejowego w Przemyślu) dwuosiowy, normalnotorowy wagon OPL (rok 
budowy 1933), serii S, WP-38-4320692. Pudło wagonu zamierzano ustawić przy torze kolejki 
z przeznaczeniem na magazyn. Ostatecznie jednak po kilku latach został ona złomowany, zaś 
płytę pancerną wymontowaną z jego pudła wykorzystano do wzmocnienia jednego ze 
schronów.    

 
Wykaz parowozów 

 
Seria i nr Wytwórni/nr 

fabr. 
Przybycie  Odejście 

Ty1-1085 Freudenstein             
nr 3/1899 r. 

3.06.53 r.  
rozpoczęcie 
dzierżawy  

 

Ty1-1142 Krauss Munchen  
nr 6806/1913 r. 

23.09.53 r.  
dzierżawa z 
PKP 
Parowozowni 
KW Nasielsk 

13.09.54 r.  
PKP 
Parowozowni 
KW Biała 
Podlaska 

 

                                                           
89 Temat tej pracy otrzymał od zastępcy komendanta instytutu ds. technicznych płk Stefana Sterna, który dodatkowo 
zatrudniony był jako nauczyciel w wieczorowym Technikum Mechanicznym w Zielonce. 
90 Relacja z dnia 7 września 2006 r. płk. Wacława Kuzaka emerytowanego szefa Wydziału Polowego Wojskowego 
Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. 
91 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
92 Był to ostatni wagon tego typu znajdujący się na stanie WP. W latach pięćdziesiątych przebudowywano wagony 
kryte na wagony obrony przeciwlotniczej które planowano wykorzystywano do obrony przeciwlotniczej transportów 
wojskowych na wypadek wojny. W latach siedemdziesiątych zrezygnowano z eksploatacji taboru tego typu.   
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Wykaz spalinowych pojazdów 

trakcyjnych 
 

Nr WP Seria, typ/nr Numer 
fabryczny, 

wytwórnia/uwagi 

Przybycie  Odejście 

WP-14-40451 Wls75-33 ZNTK Poznań         
33/65 r.93 

1965 r. z ZNTK 
Poznań  

+ 27.5.85 r.94 

WP-15-40581 Wls150-001 Fablok Chrzanów                      
3800/60 r.95 

1960 r. z 
Fabloku dla 
Centrum Badań 
Uzbrojenia 

12.08.92 r.        
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

WP-19-
4059196 

Bx 2281 Modernizacja 
ZNTK Opole     
1950 r. 
(przebudowa na 
wagon motorowy 
1957 r. ZNTK 
Opole) 
(silnik ZIS-150)97 

przed 1958 r. 
PKP Kolej 
Jabłonowska  
(800 mm) 

23.10.89 r.     
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 
 

nie otrzymała Lb 10/5198 drezyna motorowa     
z silnikiem     
GAZ-51 
 
 
 

17.09.62 r.                     
(była na stanie) 

+ ok. 1975 r.99  

? ----------------- drezyna motorowa    
z silnikiem 
WFM100 

17.09.62 r.                     
(była na stanie) 

+ ? 

                                                           
93 Na zamówienie WP Szefostwa Służby Komunikacji Wojskowej MON w Warszawie zbudowano również druga 
lokomotywę tego typu Wls75-30 (ZNTK Poznań 30/66 r.), na tor o prześwicie 750 mm - dostarczono ją JW 4149 
Przemyśl Bakończyce.  
94 Data skreślenia zbiorników hamulcowych  lokomotywy z ewidencji Kolejowego Dozoru Technicznego. W 
protokole kontroli kolei z 8 września 1977 r. zawarta jest informacja, że lokomotywa posiadała wówczas zatarty silnik 
do wymiany.  
95 Prototypowy egzemplarz lokomotywy tego typu zbudowany w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w 
Chrzanowie w 1960 r. Na zamówienie WP.  
96 Seria wojskowa WP-WS-19 oznacza wąskotorową lokomotywę spalinową (750 mm) 150 KM, wagon oznaczono 
tak ze względu na brak serii wojskowej dla wagonów motorowych w obowiązujących wówczas od 1975 roku 
wojskowych Przepisach o gospodarce kolejami wojskowymi i wojskowym taborem kolejowym. 
97 Wnętrze wagonu w czasie przebudowy podzielono na część osobową z ławkami oraz część salonową. W 1987 r. 
uległ awarii układ napędowy wagonu od tego czasu aż do likwidacji kolei był on nieczynny. W Muzeum Kolei 
Wąskotorowych w Sochaczewie wagon przebudowano na pozbawiona napędu salonkę dyrektora muzeum kolejnictwa.  
98 Regulamin obsługi kolei wąskotorowej C.B.U. (bocznica Nr 182), DOKP Warszawa, Zarząd Kolei Dojazdowych,    
17 września 1962 r., s. 7. Numer i typ drezyny nieznany autorowi, według relacji płk Wacława Kuzaka posiadała 
kilkanaście miejsc siedzących.  
99 Relacja z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego emerytowanego kierownika Sekcji Transportu 
Wewnętrznego i Kolejowego. 
100 Ibidem, s. 7. Według relacji z dnia 23 października 2006 r. mjra Jerzego Zielińskiego był to wózek torowy 
wyposażony w zębatkę, silnik motocyklowy oraz drewnianą ławeczkę.  
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Nr WP Seria, typ/nr Numer 
fabryczny, 

wytwórnia/uwagi 

Przybycie  Odejście 

DSNA 175/68 DSNA 175/68 drezyna motorowa 
WITU Zielonka 
1968 r.  
(silnik Jawa 175) 

1968 r. 
zbudowana 

17.08.92 r.       
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

? wózek 
akumulatorowy 
dostosowany 
do jazdy po 
szynach   

Stalowa Wola   
1955 r. 

WITU Zielonka 
przebudowa ? 

1992 r. 
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 
Wykaz wagonów osobowych 

 
Nr WP Nr PKP, 

Rodzaj 
wagonu 

Przybycie  Odejście Uwagi 

WP-WC- 58-
43759  
ex WP 010  
ex Bh 1122101 

Bh 1122 
typ: Lentz 
Beuchelt & 
Co. 1900 r. 

3.12.71 r. przekazany 
MON JW 2996 
Zielonka z               
WMD Kętrzyn ? 

17.08.92 r. 
Muzeum 
Kolejnictw
a Oddział  
Sochaczew 

ex  
Kętrzyńska 
KD 
     

wagon PKP   
dzierżawiony 
przez WP 

Bh 1125 
(ex B 1125) 

23.10.57 r.102 
WMD Warszawa 
Stalowa 

1.01.72 r.  
koniec 
dzierżawy
103 

ex  
Kwidzyńska 
KD 
     

wagon PKP  
dzierżawiony 
przez  WP 

Bx 1307 
ZNTK Opole 

27.12.57 r.  
WMD Warszawa 
Stalowa 

30.06.58 r. 
koniec 
dzierżawy
104 

ex ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101 Seria wojskowa WP-WC-58 oznacza inne pojazdy szynowe wąskotorowe na tor 1000 mm, por. Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Przepisy o gospodarce kolejami wojskowymi i wojskowym taborem kolejowym, Warszawa 1975 r., 
s. 130, najprawdopodobniej wagon ten oznaczono tak na skutek błędu. 24 grudnia 1974 r. zakończono jego naprawę 
rewizyjną w WMD Rogów. 
102 Przekazany w 1957 r. na zarządzenie CZKD z Kolei Starachowickiej na inwentarz ZKD Warszawa (WMD 
Warszawa Stalowa) w celu dzierżawy dla JW 2996 w Zielonce. 
103 Pismo z dnia 10 stycznia 1972 r. w sprawie zabranie wagonu z terenu jednostki (w aktach ZKD Warszawa przy 
DOKP Warszawa). 
104 Ze względu na zbyt mały skręt wózków wagonu wstrzymano jego dzierżawę. 
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Wykaz wagonów towarowych 
 
Uwaga ! Kursywą zaznaczono informacje nie potwierdzone w materiałach źródłowych. 

 
Nr WP Rodzaj 

wagonu/ 
wytwórnia i 
rok budowy  

Przybycie  Odejście Uwagi 

WP-WK-45-43701 kryty 2-osiowy/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

1992 r.  
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

WP-WP-45-43702 kryty 2-osiowy/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

1992 r.      
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

WP-WK-45-43703 kryty 2-osiowy/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

1992 r.  
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-47-43751 platforma  
2-osiowa/   
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.     
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-47-43752 platforma  
2-osiowa z 
hamulcem/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.     
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-47-43753 platforma  
2-osiowa/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.     
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-47-43754 platforma  
2-osiowa/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.     
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 
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Nr WP Rodzaj 
wagonu/ 

wytwórnia i 
rok budowy  

Przybycie  Odejście Uwagi 

 WP-WP-47-43755 platforma  
2-osiowa z 
hamulcem/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.      
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-47-43756 platforma  
2-osiowa/ 
Waggonfabrik 
Gebr. 
Hoffmann 
Breslau 1895 r. 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.      
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

 

 WP-WP-48-43757 platforma  
4-osiowa/ 
K.S.ST.B.  
Chemnitz   
1900 r.  
10206/? 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.      
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

ex Pdx 28213 

 WP-WP-48-43758 platforma  
4-osiowa  
Chemnitz    
1905 r.  
13406/? 

1953 r. 
Wrocławska 
KD  

17.08.92 r.      
Muzeum 
Kolejnictwa 
Oddział  
Sochaczew 

ex Pdx 28204 
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Fot. 1. Mapa schematyczna linii kolejek wąskotorowych o trakcji mechanicznej i motorowej 

eksploatowanych przez D.O.K.I. – skala 1:100000 (zdjęcie ze zbiorów udostępnionych 
autorowi). 

 
 

 
 
Fot. 2. Brak opisu (zdjęcie ze zbiorów udostępnionych autorowi). 
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Fot. 3. Rembertów, rok 1928; obecnie ul. Chruściela (zdjęcie ze zbiorów udostępnionych 

autorowi). 
 
 
 
 
 


