Lata dwudzieste , lata trzydzieste… uroki przedwojennej kolei.
Kolej … przed II wojną światową najpopularniejszy środek transportu. Nie tylko dlatego, że podróż
taka zapewniała komfort jazdy, piękne widoki, ale przede wszystkim była najtańszym środkiem lokomocji.
W 1935 roku z usług Polskich Kolei Państwowych skorzystało 144 milionów pasażerów. Krotko przed
wybuchem wojny, PKP przewoziły ponad 200 milionów pasażerów. Warto tutaj dodać, że współcześnie
polskie koleje cieszą się także popularnością. O ile jeszcze pięć lat temu liczba pasażerów wyniosła 280 mln,
to w zeszłym roku wzrosła do 330 mln.
Mimo, że podróżowanie koleją notowało rekordy popularności do najtańszych nie należało. Ale po kolei.
Przed wojną kasa biletowa oferowała znacznie większy wybór niż obecnie. Można było zakupić bilet
w klasie pierwszej, drugiej bądź w trzeciej. Wagony klasy trzeciej były oczywiście najbardziej zatłoczone
i najmniej komfortowe oraz traktowane jako rozwiązanie dla biedoty. Nic dziwnego, skoro siedziało się na
drewnianych ławkach bez żadnych wygód.
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Do ceny biletu wliczano koszt przewożonego bagażu, ale obowiązywały ścisłe limity. Jeden bilet uprawniał
tylko do przewozu 25-kilogramowego, podręcznego bagażu. Cięższy należało przewozić za dodatkową
opłatą w wagonie bagażowym.
Ceny biletów do najtańszych nie należały. Przejazd z Krakowa do Warszawy (czyli około 300 km)
pociągiem osobowym w trzeciej klasie był wydatkiem 17 złotych. Do biletu w klasie drugiej doliczano 50%,
cena rosła więc do 25 złotych. Klasa pierwsza na tym odcinku kosztowała niemal 34 złote.
Z perspektywy dnia dzisiejszego nie wydaje się dużo. Ale jeśli porównamy z przedwojennymi
zarobkami?
Pensja sędziego wynosiła ok. 1000 zł miesięcznie, dyrektor szkoły zarabiał od 450 do 700 zł, nauczyciel
między 160 zł a 260 zł. Na podobne uposażenie mógł liczyć maszynista pociągu, ale również i listonosz,
który otrzymywał około 200 zł. Rodziny, których miesięczny budżet wynosił 750 zł, należały do majętnych.
Przeciętna rodzina z klasy średniej miała dochód 350 zł miesięcznie. Wykwalifikowany robotnik mógł liczyć
na 200 zł miesięcznie. Niewykwalifikowany robotnik otrzymywał tygodniowo 25 – 30 zł, co dawało
miesięcznie niecałe 130 zł. W najgorszej sytuacji byli robotnicy sezonowi i służba domowa. Było to niekiedy
miesięcznie tylko 21 zł.

Wartość przedwojennej złotówki była oczywiście inna niż dziś. Aby uzyskać przybliżoną do
dzisiejszej wartość, należałoby pomnożyć ją razy dziesięć. Tak więc przejazd na drewnianej ławce kosztował
aż 170 złotych, a na „wyścielanych miejscach” – nawet 340. Przypomnę – na trasie Warszawa – Kraków.
Przedwojenna podróż w latach trzydziestych z Gniezna do Poznania (52 km) w zależności od klasy
wagonu kosztowała: klasa III – 3,32 zł, klasa II – 4,98 zł, klasa I – 8,3 zł. Gniezno – Warszawa (279 km):
klasa III – 17,6 zł, klasa II 26,4 zł, klasa I – 44 zł. Za przejazd do Zakopanego (574 km) mieszkaniec Gniezna
musiał więc zapłacić: klasa III – 32,4 zł, klasa II 48.6 zł, klasa I – 81 zł. Pomnóżmy teraz te kwoty przez 10.
Podróżowanie koleją wcale nie należało do tanich przyjemności !.

Tabela odległości przedwojennych połączeń kolejowych oraz wykaz cen biletów dla klasy III.

Aby jednak umożliwić podróżowanie licznej rzeszy chętnych, PKP stosowało wiele zniżek. Można
więc było kupić bilet ze zniżką 33% udając się na pielgrzymkę, targi lub wystawy, będąc inwalidą wojennym,
bezrobotnym poszukującym pracy, niezamożnym podejrzanym o wściekliznę, umysłowo chorym; należało
przy tym mieć stosowne zaświadczenia. Dla uczestników powstania styczniowego zniżka sięgała 80% w
dowolnej klasie, relacji i nieograniczonej ilości przejazdów. Także młodzież szkolna oraz uczestnicy
wycieczek szkolnych i kolonii otrzymywali ulgi – 66% do lat dziesięciu i 33% od lat dziesięciu. Dzieci do lat
czterech podróżowały za darmo. To nie wszystko. Istniały też bilety turystyczne, które upoważniały do 50%
zniżki członków określonych turystycznych towarzystw narciarskich i kajakowych. Za odpowiednią opłatą
przewożono rowery, motocykle, łodzie sportowe i kajaki.

Można było także kupić bilety na określony odcinek trasy tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne. Bilety
tygodniowe kosztowały trzykrotność biletu na danej trasie , a miesięczne dwunastokrotność. Za jazdę bez
biletu trzeba było zapłacić 200% ceny biletu.

Trzeba też dodać, że w przedwojennej Polsce bilety były sprzedawane nie tyle na dany pociąg, co
na konkretną trasę. Jak podawał przeznaczony dla poborowych Wojska Polskiego Kalendarz żołnierza na
rok 1936: „Bilet na przestrzeni do 150 km ważny jest przez jedną dobę. Każde rozpoczęte następne 200 km
przedłużają ważność biletu o następną dobę. Tak więc bilet z Warszawy do Zbąszynia (379 km) ważny jest 3
doby”. Na dłuższych trasach przewidywano również możliwość przerwania podróży i wznowienia jej bez
dodatkowych opłat: „ (…) ale tylko, gdy [podróżny] przebywa przestrzeń powyżej 150 km, przy czym od 151
km do 350 km można podróż przerwać 1 raz, zaś od 351 km – 2 razy. Więcej jak dwa razy nie wolno
przerywać podróży”. Jeśli pasażer przerywał podróży, musiał zgłosić to na stacji dyżurnemu ruchu, który
taką informację umieszczał na bilecie. Jednocześnie, jeżeli wybrany

pociąg nie dojeżdżał do stacji

docelowej, to przesiadka nie zmniejszała gwarantowanej liczby przerw w podróży.
Miłośnicy jazdy koleją mogli liczyć na wysoką jakość podróży. Oczywiści tylko ci, których stać było na
ten luksus. Wagony osobowe produkowane przez firmę H. Cegielski miały szczelne okna, oświetlenie
elektryczne, izolację akustyczną, a oparcia kanap rozkładały się do spania. Warszawskie zakłady Lilpopa
produkowały wagony specjalne, m.in. kąpielowe, w których podróżny mógł wziąć prysznic, lub poleżeć w
wannie. Były też wagony dancing-bar, przystosowane do organizowania imprez tanecznych. Oprócz
luksusowych składów pospiesznych PKP inwestowały też w specjalne pociągi turystyczne. Składy te były
zradiofonizowane, posiadały wagony-bufety a później nawet stoliki do brydża. Taki opis podróży można
znaleźć w książce „Legendy naszej motoryzacji” Aleksandra Sowy: ” (…) W składzie można było nie tylko
dobrze zjeść, bo jakość usług gastronomicznych w wagonach restauracyjnych była naprawdę na

najwyższym poziomie, ale nawet wykapać się w ciepłym basenie (…). Ponadto można było potańczyć na
dancingu, lub obejrzeć boskiego Adolfa Dymszę w roli „sportowca mimo woli”. Siedzenia obite były
prawdziwą skórą, a stoliki nakrywano białym obrusem, stawiając obok wazoniki ze świeżymi kwiatami, które
roznosiły delikatny zapach, gdy grano w brydża. Stylowy kontuar baru obramowany był srebrną ladą,
otaczały go wysokie barowe stołki (…). Serwowano tzw. posiłki seryjne, czyli śniadanie, obiad, podwieczorek
i kolację, w cenach zbliżonych do tych w przyzwoitej restauracji (…)”. Dyrektor PKP po każdym powrocie
pociągu musiał na peronie składać raport swemu przełożonemu. Poza regularnymi trasami turystycznymi
koleje oferowały swoim klientom specjalne pociągi zabierające ich w najciekawsze regiony kraju.
Prawdziwym zaś hitem stały się pod koniec lat 30. pociągi jadące w kierunku, który do końca utrzymywano w
tajemnicy. Taka podróż w nieznane.

Dominika Stachowiak
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