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Streszczenie: Tramwaje do dziś stanowią najpowszechniejszy 
środek komunikacji miejskiej. Jednym z miast w Polsce, 
szczycących się najdłuższym funkcjonowaniem tramwajów 
elektrycznych jest Elbląg, gdzie stałe kursowanie rozpoczęło się 
w 1895 r. Było to wówczas miasto o olbrzymiej dynamice rozwoju 
przemysłu. Pierwsze linie komunikacyjne zabezpieczały dowóz 
robotników do zakładów, łączyły stację kolei żelaznej z przystanią 
statków, wiodły także do podmiejskich terenów rekreacyjnych. Dla 
zabezpieczenia sieci tramwajowej w prąd wybudowano pierwszą w 
mieście elektrownię, zlokalizowaną w centrum Elbląga. Firmie 
tramwajowej zezwolono też na sprzedaż prądu przedsiębiorstwom 
i odbiorcom indywidualnym, oświetlenie ulic i placów miejskich. 
Gwałtowny przypływ odbiorców prądu spowodował w początku lat 
20. XX w. przejęcie przedsiębiorstwa przez samorząd oraz budowę 
nowej, znacznie większej elektrowni miejskiej. 
 
Słowa kluczowe: tramwaje elektryczne, napowietrzne linie 
zasilające, kotły parowe, baterie akumulatorowe. 

 
1. WSTĘP 

 
Tramwaje elektryczne zaczęły powstawać w 

Niemczech z początkiem lat 80. XIX wieku. Pierwszą linię 
zbudowano w Berlinie w 1881 r. Ta eksperymentalna, krótka 
trasa, ułożona przez Wernera Siemensa na przedmieściu 
Lichterfelde, uzyskiwała napęd elektryczny z tzw. szyny 
zasilającej, ułożonej między dwiema szynami jezdnymi. 
Dość szybko, po kilku dalszych eksperymentach, obiecujące 
wydały się próby w systemie z odbiorem prądu z 
zawieszonej wzdłuż drogi wagonów napowietrznej linii 
zasilającej. Działania te szybko weszły do realizacji 
systemów komunikacyjnych w gwałtownie rozwijających 
się, industrializujących miastach. W 1891 r. w niemieckim 
mieście Halle uruchomiono miejską komunikację 
tramwajową z prądem dostarczanym drutem jezdnym, jako 
pierwszą tego typu instalację zastosowaną w Europie [1]. 

 
2. PROJEKT 

 
Po pierwszych sukcesach nowego sposobu przewozów 

publicznych, wiele miast chciało wprowadzać u siebie 
podobne rozwiązania. I tak też się działo w ówczesnych 
Niemczech. Elbląg został nieznacznie wyprzedzony przez 
pobliski Królewiec i o dwa lata przez dolnośląski Wrocław, 
gdzie tramwaje napędzane prądem ruszyły w 1893 roku. 
W 1945 r., po II wojnie światowej, Wrocław i Elbląg trafiły 
do Polski. Lwów - gdzie jeździły pierwsze tramwaje 
w przedwojennej Polsce - pozostał w Związku Sowieckim, 
a później w granicach niepodległej Ukrainy. W ten sposób, 

dziś tramwaje z Elbląga znajdują się na drugim po 
Wrocławiu miejscu w kraju, jeśli chodzi o tradycje 
funkcjonowania tramwaju elektrycznego. W Elblągu 
pierwsze wozy rozpoczęły regularne kursowanie 23 
listopada 1895 r., więc w tym roku przypada 120-lecie ich 
funkcjonowania. 

Wprowadzenie tramwajów elektrycznych było 
przejawem dalekowzroczności władz miejskich, bo to one 
szukały zabezpieczenia potrzeb przemieszczania się po 
mieście z pomocą komunikacji publicznej, ale też 
przemysłowej ekstrawagancji, bo nie wszystkie miasta było 
stać na takie techniczne nowinki. Jeszcze w rok po ruszeniu 
elbląskich tramwajów, w Grudziądzu uruchomiono tramwaje 
konne, by dopiero po kolejnych kilku latach zelektryfikować 
ich trasy. Gdańsk został wyprzedzony o pół roku. Olsztyn na 
swoje tramwaje elektryczne czekać musiał do roku 1907 [2]. 

Elbląg wówczas znakomicie odnajdował się wśród 
pionierów technicznej nowoczesności infrastruktury 
miejskiej, bo był najbardziej uprzemysłowionym miastem 
Prus. Szybko rosnącym powierzchnią i ludnością, o 
olbrzymiej sile przemysłu przełomu XIX i XX w., 
napędzanej głównie dzięki stoczni, a także fabryce maszyn 
i lokomotyw Schichaua, fabryce maszyn (później też 
samochodów) Komnicka, jak też wielkiej fabryce cygar 
spółki Loeser&Wolff. Gwałtowny wzrost robotniczej 
ludności miasta wymagał rozwiązań na miarę czasów. 
Szybki i terminowy transport robotników z przedmieść do 
fabryk leżał więc na sercu także i fabrykantom.  

Pierwszy projekt sieci tramwajowej dla Elbląga 
powstał w 1885 r. Zamówiony został przez magistrat rok 
wcześniej. Ostatecznie został odrzucony i do jego realizacji 
nie doszło, bo proponował przestarzałe rozwiązania, czyli 
używanie koni pociągowych. W kolejnych kilku latach dużo 
o tym dyskutowano, ale sprawa pozostawała bez 
rozstrzygnięć. Przetarg na koncesjonowaną budowę i 
eksploatację linii tramwajowych z napędem elektrycznym 
ogłoszono więc dopiero w 1891 r. Drugiego listopada 1892 
roku rozstrzygnięto procedury przyznania koncesji. Uzyskał 
ją inżynier Georg von Kreyfeld z Halle [3].  

Dziewiątego listopada 1892 r. von Kreyfeld podpisał 
umowę z miastem Elbląg. W koncesji zapisane zostało 
prawo do zbudowania i eksploatacji elektrycznej 
komunikacji miejskiej. Dokumenty opiewały na budowę 
pięciu linii tramwajowych i prawo ich użytkowania przez 
pięćdziesiąt lat. W dokumentach zapisano, że inżynier 
optował za zbudowaniem w Elblągu sieci według systemu 
Schuckerta, czyli tramwajów z zasilaniem poprzez 
elektryczną linię napowietrzną i pobieraniem prądu z drutu 
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jezdnego za pomocą odbieraka. Ten system ostatecznie 
opanował całą Europę, a połączona później firma Siemens-
Schuckert była przez wiele lat jednym z głównych 
dostawców urządzeń dla tramwajów na całym kontynencie. 
Konkurent - system z trzecią szyną zasilającą jako 
przekazującą prąd, ułożoną między szynami jezdnymi - 
upowszechnił się głównie w miastach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na przełomie XIX i XX 
w. firmy produkujące osprzęt i wagony tramwajowe 
przeżywały olbrzymie wzrosty, kiedy setki dużych miast 
całego świata postanowiły o położeniu kresu tramwajom 
konnym i oparciu ich na elektryczności. Tramwaje parowe, 
czy pneumatyczne, będące alternatywą dla elektrycznych, 
nigdy nie uzyskały takiej powszechności, opartej na niskich 
kosztach przejazdów [4]. 

Georg von Kreyfeld w 1894 r. przekazał prawnie swoją 
koncesję firmie z Berlina, Union-Elektrizitäts-Gesellschaft 
(dalej: UEG). W końcówce roku podpisano stosowną 
umowę z miastem na budowę i eksploatację tramwajów 
w Elblągu, z przeznaczeniem ich dla ruchu pasażerskiego, 
a także ewentualnego ruchu towarowego, co miało 
gwarantować opłacalność przedsięwzięcia. Umowa mogła 
być milcząco przedłużana o kolejne dziesięciolecia. Po 
pierwszym, półwiecznym okresie, miasto było zobowiązane 
do zakupienia całości przedsiębiorstwa tramwajowego, jeśli 
nie zamierzałoby kontynuować umowy z dotychczasowym 
koncesjonariuszem. Wówczas musiałoby zapłacić 
uzgodnioną przez specjalistów cenę szacunkową za 
przejmowaną infrastrukturę - maszyny, linie przesyłowe, 
obiekty, torowiska, wagony i inne składowe firmy [5]. 

W umowie zawarto postulowane przez samorząd 
Elbląga trasy przejazdu. Z pięciu proponowanych, najpierw 
miały powstać dwie podstawowe linie. Łączyć miały 
strategiczne punkty miasta - dworzec kolei żelaznej z 
przystanią parowców nad rzeką, a także największe zakłady 
przemysłowe z dzielnicami robotniczymi. Trasa wiodła 
przez dzielnice śródmiejską i staromiejską oraz centralny 
plac, podkreślając zarazem wielkomiejskie aspiracje Elbląga. 
Do budowy infrastruktury tramwajowej na ulicach 
przystąpiono niemal natychmiast, wyznaczając krótkie i 
rygorystyczne terminy zakończenia prac i oddania linii do 
użytku. Jednocześnie ruszyły prace nad potrzebną 
tramwajom elektrownią. Obiekty przedsiębiorstwa powstać 
miały w niezabudowanej dotąd części śródmieścia, przy 
ulicy Szpitalnej. Zaprojektowano je, wykorzystując odnogę 
rzeczki Kumieli jako dostarczającej wodę potrzebną do 
wytworzenia energii podczas rozprężania pary. Tam też 
przewidziano zajezdnię dla taboru tramwajowego, obliczoną 
na przechowanie 18 wagonów, jak również obiekt 
administracyjny przedsiębiorstwa [5].  

 
3. BUDOWA 

 
Budowę zespołu technicznego rozpoczęto w marcu 

1895 r. Parcele przekazało na ten cel miasto, ofiarując tzw. 
Bielarnię Estery, należącą wcześniej do przytułku św. 
Elżbiety. W głównym budynku, zbudowanym tu od 
podstaw, mieściły się w piwnicach pomieszczenia 
gospodarcze i baterie akumulatorowe - jedna spełniała 
funkcję buforową dla trakcji tramwajowej, druga była 
baterią oświetleniową. Parter był użytkowany przez biura 
zarządu oraz jako magazyn materiałów instalacyjnych. Sześć 
pokoi na piętrze stanowiło mieszkanie dyrektora. Obok 
powstał jednopiętrowy budynek kotłowni i maszynowni, jak 
też szopa, w której pracowały pod dachem lokomobile 

i prądnice prądu stałego. Nad całością górował 
trzydziestometrowy, murowany komin. Roboty budowlane 
i wyposażeniowe, kładzenie szyn i stawianie słupów pod 
zasilanie prowadzone były bardzo szybko, co świadczyło 
o dużym doświadczeniu i sprawności organizacyjnej firmy 
z Berlina [3].  

Jednocześnie przygotowywano się do zakupu wozów 
tramwajowych dla Elbląga. Pierwsze dziesięć wagonów 
silnikowych zamówiono w firmie Bergischen Stahl-
Industrie, działającej w Remscheid. Były to pojazdy 
dwuosiowe, miały zabudowaną część środkową nadwozia 
i na krańcach otwarte pomosty. We wnętrzu znajdowało się 
16 miejsc siedzących, zaś każdy z pomostów przyjmował po 
6 stojących pasażerów. Nadwozia wagonów były wykonane 
we wrocławskiej fabryce Gebrüder Hoffman (późniejszy 
Pafawag). Oporządzenie elektryczne przygotowało 
macierzyste przedsiębiorstwo UEG. Wozy miały z przodu 
i z tyłu elektryczną lampę oświetleniową, polepszającą 
bezpieczeństwo przejazdów na użytkowanych wówczas 
głównie przez wozy konne ulicach. Światło elektryczne było 
też wewnątrz wagonów; kilka lamp dawało pasażerom 
swobodę poruszania się i komfort przejazdu [6]. 

 
4. EKSPLOATACJA 

 
Już w dwa lata od uruchomienia przewozów, w lipcu 

1897 r. firma tramwajowa znów została przekształcona, 
a specjalnie utworzone przedsiębiorstwo Elbinger 
Strassenbahn m.b.h., czyli odrębna spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością przejęła obowiązki przewoźnika, 
wynikające z dotychczasowych umów. Zmiany wymagały 
trójstronnego zatwierdzenia. Dwudziestego ósmego czerwca 
dokument podpisał przedstawiciel magistratu Elbląga, 
trzeciego lipca szefostwo UEG z Berlina, a piątego lipca - 
zawiadujący nową spółką dyrektor Emil Ulfert [7]. 

W porozumieniu z władzami miasta, w sierpniu 1897 r. 
spółka tramwajowa uzyskała też wyłączność na dostarczanie 
energii elektrycznej do firm, oświetlenie elektryczne ulic 
i placów w mieście, a także instalację i sprzedaż prądu do 
gospodarstw domowych elblążan. Podpisane dokumenty 
wskazywały czas wyłączności świadczenia tych usług do 
30 czerwca 1918 roku. Pozwalało to na ekonomiczne 
uzasadnienie inwestycji, jakie poczyniła spółka. 
Tramwajowa elektrownia, funkcjonująca dzięki 
zainstalowaniu dwóch dużej mocy kotłów parowych, 
wyprodukowanych w 1895 roku przez elbląskiego potentata 
przemysłu stoczniowego i maszynowego, firmę Schichau, 
produkowała spore nadwyżki prądu. Obie zainstalowane 
w elektrowni maszyny były typu stojącego, wykorzystywały 
podwójne rozprężanie pary i dawały moc 150 koni 
mechanicznych każda. Napęd był przenoszony przy pomocy 
dwóch pasów transmisyjnych do prądnic - tramwajowej 
i oświetleniowej. Pracowały one, ładując też jednocześnie 
połączone ogniwa baterii akumulatorowych. Prąd był 
pobierany z akumulatorów w konieczności wyrównywania 
napięcia lub w nocy, kiedy z kolei ruch maszyn parowych 
wstrzymywano [2, 3].  

Obie prądnice tramwajowe były wyprodukowane przez 
berlińską UEG i dawały moc 100 kW każda. Prądnice 
oświetleniowe były dostarczone przez tę samą firmę, lecz 
miały niższe parametry robocze. Poprzez zespół 
prostownikowy i rozdzielnię elektryczną prąd trafiał do 
dwóch sieci - tramwajowej i oświetleniowej. Liczba 
odbiorców elektryczności wśród firm i gospodarstw 
domowych rosła wówczas lawinowo i ta dziedzina 
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działalności szybko stała się najbardziej opłacalną częścią 
przedsiębiorstwa tramwajowego.  

W 1897 r., w obliczu sukcesu pierwszych lat 
funkcjonowania komunikacji miejskiej, zbudowano linię 
tramwajową numer 3, biegnącą do podmiejskiego lasu 
Vogelsang (dziś Bażantarnia), niezmiennie ulubionego 
miejsca wypoczynku elblążan. Do obsługi tej linii zakupiono 
trzy specjalne, odkryte wagony spacerowe [2, 3]. 

Stopniowo rozbudowywano też centrum logistyczne 
i administracyjne w obiektach przy ulicy Szpitalnej. 
Dokupiona i zainstalowana została w 1898 r. kolejna, trzecia 
już maszyna parowa od Schichaua. Ta była mocniejsza od 
dwóch pozostałych, mając moc nominalną 270, zaś 
maksymalną 410 koni mechanicznych. Elbląscy elektrycy 
potrafili jednak wycisnąć z niej dużo więcej, uzyskując 
nawet 500 koni. Również ta maszyna została połączona 
z dwiema prądnicami. Od tego czasu wytwarzanie pary 
dokonywało się w trzech kotłach płomienicowych o 
powierzchni grzewczej 75 metrów kwadratowych każdy. 
W razie potrzeby uruchamiano też dodatkowo dwie 
lokomobile parowe. Wykorzystywano także uzupełniające 
agregaty prądotwórcze do wytwarzania prądu o 
podwyższonym napięciu, potrzebnym do ładowania 
akumulatorów. Do podstawowych budynków kompleksu 
dostawiano kolejne. Z początkiem XX w. powstały 
magazyny na węgiel i stolarnia, nieco później pobudowano 
pralnię. Zajezdnię powiększono, by zmieścić w niej 
21 wagonów na czterech torach. 

Rozbudowa zakończyła się w 1905 r. Halę wagonową 
połączono wówczas z warsztatem, w którym był kanał 
naprawczy. Miejsce na przechowywanie jednego wagonu 
było też w lakierni - zresztą dopełniającej możliwości 
działań remontowych we własnym zakresie firmy. 
Postawiono magazyn i biuro mistrzów. W tym samym roku 
dobudowano obok hali budynek magazynowo-
akumulatorowy, w którym znajdowała się mniejsza z baterii 
akumulatorów oświetleniowych, a także niewielki 
warsztacik i pomieszczenia biurowe. W 1908 r. pojawił się 
oddzielny budyneczek ubikacji, z trzema spłukiwanymi 
ustępami i jednym pisuarem; podobne obiekty stanęły 
w kolejnych kilku miejscach wzdłuż tras tramwajów. Przy 
ulicy Szpitalnej 3b był też wysoki na trzy piętra budynek, 
w którym zamieszkali kierownik magazynów i kontroler, 
a na parterze ulokowano warsztat instalacyjny ekipy 
elektrycznej i pomieszczenie do cechowania liczników dla 
firm i indywidualnych odbiorców prądu [3]. 

Mimo euforii pierwszych lat, rzeczywistość 
komunikacyjna Elbląga nie dawała podstaw do zadowolenia 
ekonomicznego, w odróżnieniu od wzrostu zapotrzebowania 
na prąd. W 1913 r. próbowano naprawić różne niedomagania 
tramwajowe i zamówiono ekspertyzę u specjalisty. Berliński 
inżynier L. Ashoff przygotował solidny raport o aktualnym 
stanie i wycenie przedsiębiorstwa, co świadczy o 
przygotowaniach samorządu miejskiego do wykupu firmy 
od koncesjonariusza. Wybierając z licznych danych, 
umieszczonych w tym raporcie warto zauważyć, że 
elektryczne oświetlenie ulic Elbląga składało się wówczas 
z 52 lamp żarowych, ustawionych na Wyspie Spichrzów 
oraz 42 lamp łukowych, zainstalowanych na ulicach Starego 
i Nowego Miasta. Prąd płynął do odbiorców dwunastoma 
liniami zasilającymi, lecz były one coraz większym 
kłopotem. Grube przewody, poprowadzone napowietrznie 
w różnych kierunkach, szpeciły centralną dzielnicę miasta. 
Kompleks przy ulicy Szpitalnej nie miał już zbytnich szans 
na rozbudowę. Był to jednak czas, kiedy nie wprowadzono 

większych zmian, bo niedługo później zaczęła się I wojna 
światowa. Ciekawostką zaś były wojenne wizyty w Elblągu 
i przejażdżka tramwajem niemieckiego cesarza Wilhelma II, 
który w drodze do swej letniej rezydencji w Kadynach 
spotkał się z następcą przemysłowego potentata Ferdynanda 
Schichaua, Carlem Ziese, właścicielem m.in. stoczni 
w Elblągu, Gdańsku i Piławie [8]. 

Niemcy przegrały wojnę w 1918 r. i także przez Elbląg 
przetoczyło się wrzenie rewolucyjne, a po nim wielka 
inflacja i strajki. W konsekwencji, przedsiębiorstwo 
tramwajowe zdecydowało się na przedwczesne odsprzedanie 
miastu całego przedsięwzięcia, co stało się 1 lipca 1922 r. 
Od tego czasu tramwaje stały się przedsiębiorstwem 
komunalnym. Władze Elbląga postanowiły za wszelką cenę 
przywrócić firmie normalny wymiar gospodarczy. Na czele 
nowo powołanego zarządu Elbinger Strassenbahn m.b.h. 
stanął inżynier Anton Giefer. Była to jego dodatkowa 
funkcja, bo podstawowym zadaniem, zleconym mu przez 
magistrat, było przełączenie całego miasta na zasilanie z 
nowej elektrowni miejskiej, z wykorzystaniem prądu 
trójfazowego.  

Giefer miał wystarczająco szerokie spojrzenie na całość 
zaopatrzenia miasta w prąd, więc bez problemu włączył 
tramwaje do kompleksowego działania. Nie bez powodu 
współcześni byli pod wrażeniem jego umiejętności i 
przestrzennego rozmachu - dzięki Gieferowi Elbląg 
nazywano „miastem bez wstrząsów elektrycznych“. 
Współpracownicy, doceniając jego familijne wręcz 
podejście do załogi, nazywali go „Papą Gieferem“. Jego 
działania spowodowały, że w kilka lat później pracownicy 
tramwajów zostali włączeni do grona urzędników 
administracji miejskiej, ze wszystkimi płynącymi z tego 
kroku korzyściami, również socjalnymi. Przede wszystkim, 
ich płace zrównane zostały z pracownikami miejskich firm, 
a to dawało stabilizację zatrudnionych i ich przywiązanie do 
miejsca pracy [9]. 

Po dokładnym zbadaniu stanu firmy przez Ashoffa 
okazało się, że działające od ponad dwóch dekad elbląskie 
tramwaje są skrajnie zaniedbane. Przejęte przez miasto 
przedsiębiorstwo próbował Giefer postawić na nogi i 
doprowadził do decyzji, że postanowiono o inwestycjach na 
kwotę miliona marek. Wyprowadzono torowiska z biegu 
ulic, które w międzyczasie zapełniły się coraz 
powszechniejszymi samochodami. Przebudowy umożliwiły 
wprowadzanie cięższych i pojemniejszych pojazdów niż 
dotychczasowe, siedmiotonowe tramwaje. Dostawcą 
nowych wagonów silnikowych i realizatorem przebudowy 
części starych na doczepne była firma Leopold Steinfurt 
z Królewca. Drewniane słupy pod linie zasilające nad 
torowiskami zamieniono na betonowe. Szyny zaczęły być 
łączone za pomocą nowoczesnego spawania termitowego. 
Powiększano liczbę i długość odcinków dwutorowych, 
pozwalających na zwiększenie częstotliwości kursów 
i szybsze przemierzanie tras przez wagony [10, 11].  

Jednocześnie z tymi zmianami, nowa elektrownia 
miejska o dużej mocy i regionalnym znaczeniu, 
wybudowana na północnym skraju Elbląga, w dzielnicy 
przemysłowej leżącej bezpośrednio nad rzeką, wybiła się 
w połowie lat 20. XX w. na przedsiębiorstwo o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki komunalnej, 
wyprzedzając swą tramwajową ojcowiznę. Dokonano 
wielkiej przebudowy sieci elektrycznej, sfinalizowanej 
przełączeniem elektrowni w 1924 r. [11].  
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5. ZAKOŃCZENIE 
 
Uruchomione w 1895 r. elbląskie tramwaje elektryczne 

pozostały podstawowymi środkami transportu publicznego 
w mieście na kolejne dekady i są nimi do dziś. Oznacza to, 
że dokonany 120-lat temu wybór okazał się właściwy nie 
tylko na miarę końca XIX w., ale też zdolny do adaptacji 
i unowocześniania, a nawet rozwojowy w XXI w. 
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THE IMPLEMENTATION OF POWER DRIVE INTO PUBLIC TRANS PORTATION  
BY THE EXAMPLE OF TRAMWAYS IN ELBLAG IN 1895 

 
Electrical trams are, until today, the most common transport mode in middle and large cities. Due to the specific 

production of electricity, which generates not so high cost per one carriage, it have gained a general acceptance over 
a hundred years ago. One of cities in Poland with the longest functioning of electric trams is Elblag, where regular shuttle 
began in 1895. Back then, Elblag was the city with enormous dynamics of industrial development, the headquarter of region’s 
biggest shipbuilding and engineering company and numbers of other factories. First lines of trams in Elblag covered the 
transport of workers to factories, connected the railway station with harbor and also soon led their way to suburban 
recreational areas. In order to cover the infrastructure, the city has built the first power station, that was located in the center 
of Elblag. It was equipped in the steam engines which were locally produced by Schichau concern and electrical parts 
produced by initial executor of concession for carriage - Berliner company UEG. Soon the tramway’s company were also 
allowed to sell power to smaller companies and individuals, so well as lightning the streets and city squares. Although the 
profitability of passenger services was not large and due to the war, revolution and poverty also became problematical, the 
sudden burst of other power recipients reversed the role of power and in concequence led to takeover the tramway company 
by local authorities in 1920 and the construction of brand-new and larger munticipial power plant. 
 
Keywords: electrical tramways, overhead power lines, steam generator, accumulator battery. 
 


