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Innowacyjny transport

Polska droga do „Zielonego Ładu”  
w transporcie 

Wyłamanie się Polski z pełnej realizacji ustaleń szczytu klimatycznego COP 25 w Madrycie nie oznacza  
(podobnie jak w przypadku USA) braku podejmowania ambitnych działań z zakresu ograniczania emisji,  
również transportowych.

Stanowisko premiera Morawieckiego w sprawie ograniczania emisji: 
Jest jasne dla wszystkich, że Polska na swoje cele do osiągnięcia, że 
koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony i nasze postulaty 
muszą również być wypełnione, żebyśmy mogli mówić o kolejnych re-

dukcyjnych celach, jeśli chodzi o emisje CO2. Mamy swój bardzo trudny, 
charakterystyczny tylko dla Polski, ze względu na naszą zależność od 
węgla, punkt startu i ten punkt startu musi być uwzględniony (R. Biał-
kowski, Teraz Środowisko, 2.12.2019).

Niestety, obecne uzależnienie naszej energetyki od węgla generuje 
stały wzrost kosztów opieki medycznej. Według danych brytyjskiego 
raportu „Helth Impacts of Air Pollution” w Polsce najwięcej przypad-

ków (w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców) zatrzymania akcji 
serca poza szpitalem odnotowano w Bielsku-Białej (6 razy więcej niż 
w Londynie, Manchesterze czy Liverpoolu), w Poznaniu (5,4 razy wię-

cej), Wrocławiu (4,8) i w Warszawie (4,5 razy więcej), (K. Zamorowska, 
Teraz Środowisko, 28.11.2019)

dobycie roczne spadło z 151,3 mln ton do 63,9 mln ton. Zasoby gazu 
ziemnego zmalały z 164,1 mld m3 w 1990 roku do 142,2 mld m3 w 2018 
roku, przy rocznym wydobyciu w 2018 roku wyższym o 42,5% w porów-

naniu z 1990. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku wyemitowano 
6,4 kg pyłu PM10, w tym 3,8 kg pyłu PM2,5. W 2017 roku największym 
konsumentem energii w Polsce był sektor transportu z udziałem 31,5%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii pier-
wotnej ogółem wzrósł w latach 2014–2018 z 12,12% do 14,31%. 
W 2018 roku energia ta pochodziła w przeważającym stopniu z bio-

paliw stałych (68,88%), energii wiatru (12,55%) i z biopaliw ciekłych 
(10,33%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej 
ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 roku wyniosła 367  091 TJ 
(GUS, Teraz Środowisko, 18.11. i 5.12.2019).

W Polsce obserwujemy przedwczesne zgony na poziomie blisko 50 tysię-

cy osób rocznie, epidemię astmy i alergii, spadek parametrów oddechowych 
w płucach dzieci i wzrost zachorowań na nowotwory. Rak płuc jest obecnie 
najczęstszym nowotworem (zachorowalność najwyższa w Europie), zarów-

no wśród kobiet, jak i mężczyzn. Szacuje się, że tylko w wyniku długotrwa-

łego smogu w styczniu 2017 roku zmarło w Polsce około 11 tysięcy osób  
(dr n. med. P. Dąbrowiecki, Teraz Środowisko, 15.11.2019).

Stan i prognozy rozwoju polskiej energetyki

Według raportu GUS w latach 1990–2018 geologiczne zasoby węgla 
kamiennego zmniejszyły się z 86 mld ton do 76 mld ton, a jego wy-

Najnowszy projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku za-

kłada, że węgiel kamienny nadal będzie stanowił podstawę krajowego 
miksu energetycznego – jego udział zmniejszy się z obecnych 77% do 
55–60% w 2030 roku. Jednocześnie zużycie energii elektrycznej wzro-

śnie w Polsce w latach 2015–2040 o 37%, średnio o 1,5% rocznie  
(K. Szydłowski, Teraz Środowisko, 14.11.2019).

Z nowości bardziej optymistycznych należy wymienić udział Polski 
(wraz z Belgią, Finlandią, Francją, Niemcami, Włochami i Szwecją) 
w projekcie, w ramach którego KE zatwierdziła wsparcie publiczne 
w wysokości 3,2 mld euro na badania naukowe dotyczące łańcucha 
wartości baterii – innowacyjnych ogniw i modułów na potrzeby sektora 
motoryzacyjnego (KE, Teraz Środowisko, 11.12.2019).
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Czysta energia w Polsce

Polskie Sieci Energetyczne szacują, że krajowe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną wyniesie w roku 2020 160 TWh, w 2025 – 170 TWh, 
a w 2030 – 181 TWh (w 2018 było to 156,5 TWh). Według stanu na 
2 grudnia 2019 roku PSE miały zawarte umowy o przyłączenie nowych 
jednostek wytwórczych o łącznej mocy 14,8 GW, w tym 10 GW dotyczyło 
źródeł konwencjonalnych, a pozostałe 4,7 GW z OZE. Dodatkowo opera-

tor wydał warunki przyłączenia dla OZE o łącznej mocy 5,1 GW, a także 
m.in. dla magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy 312 MW (KE/
PAP, Teraz Środowisko, 26.11 i 11.12.2019).

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce może oznaczać 74 mld zł war-
tości dodanej dla naszej gospodarki, uniknięcie emisji 40 mln ton CO2 

i utworzenie 30–60 tysięcy nowych miejsc pracy. WindEurope ocenia, że 
polskie morskie elektrownie wiatrowe mogą w 2050 roku osiągnąć moc 
28 GW, zajmując około 5,5 tysięcy km kw., niemal 20% wyłącznej strefy 
ekonomicznej Polski. Komisja Europejska zakłada, że moc elektrowni 
wiatrowych na morzu w 2050 roku powinna wynieść 230–450 GW, przy 
koszcie rzędu 50 euro za MWh. Obecnie Polska zajmuje siódme miejsce 
w Europie pod względem zainstalowanych mocy wiatrowych, za Niem-

cami, Hiszpanią, Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Szwecją.

Dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce spowo-

dował, że łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na 
koniec 2018 roku wynosiła około 500 MW, a już w maju 2019 roku prze-

kroczyła 700 MW. Obecnie koszt przygotowania projektu, wybudowania 
i przyłączenia do sieci 1 MW farmy fotowoltaicznej wynosi 2,8 mln zł. 
W 2019 roku, gdy moc skumulowana osiągnie 1,5 GW – wyprzedza-

jąc prognozę z 2016 roku na rysunku poniżej – Polska znajdzie się na 
czwartym miejscu w UE (za Hiszpanią, Niemcami i Francją) pod wzglę-

dem rocznych przyrostów mocy fotowoltaicznych. Projekt Polityki ener-
getycznej Polski do 2040 roku zakłada, że w 2030 łączna moc instalacji 
fotowoltaicznych ma wynieść 10,2 GW, a w 2040 roku – 20,2 GW – sta-

nowiąc około 25% mocy zainstalowanej w Polsce (Rynek Fotowoltaiki 
w Polsce, IEO 2019).

Nowe farmy fotowoltaiczne powstaną m.in. w Krakowie na terenie 
MPO (12 tysięcy. paneli o wymiarach 1 na 2 m o mocy 240 W każdy, 
które dadzą około 3600 MWh/rok) i przy elektrowni Bełchatów, gdzie 
farma o powierzchni 100 ha zasili zieloną energią około 100 tysięcy 
gospodarstw domowych (PAP, Teraz Środowisko, 18.11. i 5.12.2019).

Wzrasta tez liczba biogazowni w oczyszczalniach ścieków. Obecnie 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinan-

sowuje instalacje m.in. w Ustce, Białej Podlaskiej, Kołobrzegu i Garwo-

linie. W 2018 roku oczyszczalnia ścieków w Tychach osiągnęła 200% 
samowystarczalności energetycznej i cieplnej, zasilając ponadto pobli-
ski aquapark, miejską sieć trolejbusową i oświetlenie uliczne na 25% 
powierzchni miasta (K. Zamorowska, Teraz Środowisko 29.10.2019).

Trwają prace PKN Orlen, Pesy Bydgoszcz i Górnoślasko-Zagłębiow-

skiej Metropolii nad zastosowaniem paliwa wodorowego jako napędu 
dla miejskiej komunikacji szynowej. Orlen podjął decyzję o urucho-

mieniu w 2021 roku w swoim zakładzie w Trzebini produkcji czystego 
paliwa wodorowego do napędu samochodów i autobusów elektrycz-

nych, a w przyszłości też i tramwajów. Orlen posiada już dwa punkty 
ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na niemieckich stacjach 
paliwowych, a w przyszłym roku rozpocznie budowę trzech podobnych 
w Pradze, Litwinowie i Brnie (CP Orlenu, 9.10.2019).

Opisane powyżej prognozy i zamierzenia inwestycyjne w sektorze 
energii odnawialnej pozwalają patrzeć bardziej optymistycznie na tak 
oczekiwany, szybszy rozwój ekomobilności w naszych miastach.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano historię kształtowania się 
współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu 
toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwa-
nie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach trans-
portu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykań-
skich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekono-
miczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele 
alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym 
etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji 
i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im 
splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności 
zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglą-
dzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatora-
mi, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, 
koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni 
rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej eks-
pansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu 
są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają 
się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej 
jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
Słowa kluczowe: historia transportu, transport publiczny, tramwaj,  
innowacje.

Conceptual vision of the tram in a historical development process
Abstract: The article presents the history of the formation of contempo-
rary tramway networks from the beginning of progress in track forma-
tion, through the problems of constructing rail vehicles, search for opti-
mal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the 
great crash in American tramway networks. The essence of innovation is 
not only technology, but the economic, legal, material and political envi-
ronment. In the process of development, many alternative possibilities are 
created. However, at every stage of development, rail transport has used 
its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, 
experimenters and manufacturers. They were supported by a combination 
of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of 
existing legal, economic and political structures. In the review of the most 
important events, their background is important: links between innova-
tors, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, 
costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last 
chapter of the described history includes an analysis of the regression and 
collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for 
this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to 
reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn 
some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
Key words: history of transport, public transport, tramway, innovation.
 

Konceptualna wizja tramwaju  

w historycznym procesie rozwoju1

darczego jest prawdopodobne. Nieprawdopodobne jest, że 
szukając sposobu mocowania belki pod koła kopalnianych 
wózków, zdawał sobie sprawę, że kładzie podwaliny pod bu-
dowę 900 tysięcy kilometrów torów kolejowych w drugiej 
połowie XIX wieku. Ślady innowacji tramwajowych sięgają 
korzeniami wczesnego średniowiecza. Najstarsze sięgają XII 
wieku, kiedy w niemieckich kopalniach i kamieniołomach 
zaczęto podkładać drewniane belki jako podkłady jezdne2. 
Belki mocowano z pomocą kołków rozporowych lub bolców 
wbijanych na pionowe pale, czasem w podłoże, by utrzymać 
ich linię na pożądanym kursie wagonu. W XVI wieku moco-
wano je na rozstawionych co 2–3 kroki, zasypywanych pod 
bieg konia poprzecznych podkładach3.

Z początkiem XVII wieku tory pojawiły się w węglo-
wych zagłębiach północno-wschodniej Anglii, by, w coraz 
większym stopniu, w zespoleniu z rozwojem angielskiego 
hutnictwa, zmierzać ku wykorzystaniu żelaza w miejsce ro-
snącego deficytu drewna4. Z czasem więc po 1716 roku 
belki pokrywano płaskim żeliwnym poszyciem. Bardziej 
wyrafinowane miało kształt korytka z lekkimi, centyme-
trowymi krawędziami. Podobnie drewniane koła zaczęto 
opasywać żelazną obręczą. Drewniane torowiska w kolej-
kach przemysłowych z pierwszej połowy XVII wieku miały 
już wykształcone pętle i rozgałęziające się bocznice z rozjaz-
dami i krzyżownicami [3].

 Koła z żeliwa odlane w hucie Colebrookdale pojawiły się 
w 1729 roku, a w 1738 podjęto pierwsze próby wykorzysta-
nia żeliwnych szyn. Jednak udane zastosowanie tego pro-
duktu odnotowano dopiero w roku 17675. Szyny te, zwane 
rybimi ze względu na elipsoidalną dolną krawędź, miały dłu-
gość jarda. Ich niewielka długość (chociaż bywały i dwume-
trowe) zapewniała obciążenie belki z kół jednej z dwu par osi 
klasycznego wagonu, a ułożenie na łukach krótkimi cięciwa-

2  Por. Maxwell Lay [1] str. 134
3  Istnieje rysunek z XVI w. w pewnym dziele George Pawera przedstawiający tor 

na belkach drewnianych na gęsto rozstawionych podkładach. Bill Laws ([2] str. 9) 
zwraca uwagę na brak kołnierzy krawędziowych na dobrze widocznych kołach wa-
gonu. Pojedynczy wagon ciągniony jest przez jednego konia. Końcowy fragment 
zjazdu ku rzece kończy się serią poprzecznych okrąglaków ułożonych obok siebie 
umożliwiających wyhamowanie toczącego się po spadku wozu. Na tym zjeździe 
koń krótko trzymany przy uździe przez górnika spychany jest na obrzeże toru.

4 Najstarsza znana angielska kolejka konna, Wollaton Waggonway, o długości 
3 km działała w latach 1604–1620, prowadząc ładunki z wyrobisk węglowych 
w Wollaton do rzeki Trent w Nottinghamshire [3]. W 1709 r. Abraham Darby 
w hucie Colebrookdale w Shropshire, na zachód od Birmingham, wprowadził za-
miast węgla drzewnego koks do wytopu surówki w wielkim piecu. Technologia 
ta, wraz z udoskonaleniem procesów odlewniczych, umożliwiła olbrzymi wzrost 
produkcji żelaza w kolejnych dekadach XVIII i XIX w. Spadkobiercy (Abraham II 
Darby) uczynili te hutę wiodącym producentem elementów konstrukcyjnych dla 
potrzeb budownictwa, mostownictwa i kolejnictwa.   

5 Nicholas Wood [4] str. 44. 

1. Wprowadzenie

To, że kopalniany kapitan w średniowiecznych niemieckich 
kopalniach srebra mógł wiedzieć, że zasila nim Wenecję, 
centrum operacyjne śródziemnomorskiego świata gospo-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2020.
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mi łagodziło ostrość natarcia koła na miejscach załamań. 
Początkowo zwieńczano odlew płaskimi płetwami z otwora-
mi, przez które mocowano je do drewnianego podkładu. 
Finalnie podpierano je na wpustach w żeliwnych łożach za-
pewniających mocowanie do podkładu z jednoczesnym połą-
czeniem z sobą końcówek sąsiednich belek. Potem, gdy wy-
tapiano żeliwo ciągliwe6, szyny miały już 4 m długości. Na 
pierwsze szyny z kutego żelaza trzeba było poczekać do 1824 
roku. Jednak ich stosowanie w większej skali miało miejsce 
10 lat później7. 

W drugiej połowie XVIII wieku tempo uprzemysłowienia 
i handlowej wymiany wpływało na całkowitą destrukcję na-
wierzchni brytyjskich dróg lądowych pod rosnącym ruchem 
wozów zaprzęgowych. Miało to wpływ na niebywały rozwój 
żeglugi śródlądowej. Dostęp morskich wybrzeży i żeglow-
nych rzek łączył między sobą 2/3 terenów Anglii i Walii, dając 
podstawę budowania się pierwszego rynku narodowego 
w gospodarczej historii świata [6]8. W drugiej połowie XVIII 
wieku budowa dwóch tysięcy kilometrów kanałów nawiga-
cyjnych wsparta prywatnymi kapitałami zespoliła w interak-
tywną sieć transportową rzeki z ich głębokimi, wnikającymi 
ku morzom estuariami, łącząc między sobą prosto i bezpo-
średnio miasta, porty morskie i ośrodki przemysłowe9. 
Konkurencyjnie niższe koszty transportu wodnego wynikały 
z kilkukrotnie większego uciągu zwierząt ciągnących barki na 
przywodnych ścieżkach holowniczych. Zatem co bardziej od-
dalone kopalnie, kamieniołomy i manufaktury łączono kolej-
kami konnymi z nadbrzeżami szlaków nawigacyjnych. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku systemat transportu wodnego 
z dwiema setkami kolejek przemysłowych i torami o łącznej 
długości 1,200 km [3] stał się integralnym komponentem 
brytyjskiego systemu gospodarczo-transportowego. 

Z początkiem XIX wieku ukształtowały się dwa typy 
dróg żelaznych. Tory, po których gładkie obręcze kół toczy-
ły się na szynie o profilu L z podstawą szerokości 4 cali 
z wewnętrznym kołnierzem kierującym koła po linii toro-
wiska zwano płytowymi (ang. plateways lub tramroad, por. 
rys. 1). Po raz pierwszy zastosowano je w Derbyshire w 1788 
roku na podkładach drewnianych, ale upowszechnił je 
Benjamin Outram na bloczkach kamiennych10. W 1803 
roku Outram zalecał stosowanie przechyłek, a w celu 
zmniejszenia tarcia koła o krawędzie na łukach „luzowanie” 
rozstawu (za [3]). Płytowe torowiska na podkładach drew-

6 Technologię wytwarzania szyn z żeliwa ciągliwego opanowano w 1819 r. Był to 
proces dodatkowego wyżarzania żeliwa pierwotnego w wysokiej temperaturze. 
Powodowało to lepszą odporność na trwałe odkształcenia, lepszy dopływ materiału 
do formy (lejność) i mniejszy skurcz odlewniczy.

7 Henry Palmer [5] str. 7–8 i Wood ([5] str. 44–48).
8 Licząc powierzchnię obszarów w odległość 25 km od wód żeglownych – na pod-

stawie mapy T.S. Williama z 1964 r. (za [6], str.325). Poza dostępem pozostał an-
gielski pas centralny długości 500 km od linii Cambridge–Stratford na północ od 
Londynu do linii Berwick–Carliste na północ od Newcastle, wnętrze walijskiego 
„brzucha” oraz kilka mniejszych „wysp” w południowej Anglii. 

9 W latach 1760–1800 zbudowano na Wyspach Brytyjskich około 2,1 tys. km 
kanałów (1,9 tys. w samej Anglii. Obliczono wg: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_canals_of_the_United_Kingdom – dostęp 24.11.2019)

10 Po 1790 r. Benjamin Outram (1764–1805) wprowadził mocowanie szyn płyto-
wych w łożach nabijanych gwoździem do dębowego trzpienia zagłębionego w wy-
wierconym otworze w kamiennych bloczkach 30x30 cm. 

nianych wypełniano żwirem lub piaskiem, co umożliwiało 
bieg konia między rozstawionymi szynami. Wyniesienie to-
rów płytowych do wierzchniej wysokości krawędzi unie-
możliwiało ruch w poprzek torowiska. Co więcej – grunt 
spod kopyt końskich wyrzucany był na płaskie powierzch-
nie szyn. Konstrukcję i upowszechnienie szyn wieńcowych 
(krawędziowych, ang. flangeways lub edgeways, rys. 2) 
z gładkim licem główki i z prowadzeniem koła przez wy-
profilowany kołnierz na jego obręczy przypisuje się 
Williamowi Jessopowi. W 1784 roku wobec oporu powier-
ników na cięcie przez tory jezdni wprowadził je na budowie 
Charnwood Forest Canal w Lancastershire11. Tory krawę-
dziowe zdobyły większą popularność w północnej Anglii. 

 Do lat 30. XIX wieku w mowie i piśmie rozróżniano li-
nie kolei konnej, stosując określenie tramways dla torów pły-
towych (czasem tramroads) lub railways przy torach krawę-
dziowych. W niektórych tekstach rozdzielano rdzeń dywi-
zem (np. tram-ways). Słowo „tram” ma prawdopodobnie 
pochodzenie niemieckie, ale podkreślmy ów źródłosłów 
tramwajowy związany z opisanym typem toru kolejowego. 
Pozwala to ująć ramy czasowe procesu „tramwajowych inno-
wacji” od pierwotnych źródeł kultury materialnej świata  

11 Wg https://www.plaskynastoncanalgroup.org/pontcysyllte/jessop-s-tramway/ (dostęp  
05.02.2020). Wg innych źródeł (m.in. https://tringlocalhistory.org.uk/Railway/
c03_track.htm – dostęp 06.02.2020) Jessop zastosował tor krawędziowy 
w 1784 r. Była to rybia szyna, mocowana na podkładach drewnianych. Spotyka 
się je niekiedy z profilem jezdnym wypukle wyokrąglonym pod styk z profilem ob-
ręczy odpowiednio wklęsłej na podobieństwo późniejszej felgi. Niektórzy historycy 
techniki uważają, że to rozwiązanie wiązało się z parkiem wagoników toczonych 
uprzednio po nieobrobionych drewnianych okrąglakach. 

Rys. 1. Tor płytowy (plateway) Źródło: [3]

Rys. 2.  
Tor krawędziowy  
(edgeway)
Źródło: [3]
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zachodniego. Za właściwe uznamy jego zamknięcie kryzy-
sem energetycznym 1974 roku, to jest z początkiem końca 
tego świata, jaki znamy. To był ten wyraźny moment w histo-
rii, od którego kształtuje się współczesna, doznana w naszej 
współczesnej fizyce ducha i materii, świadomość, że świat go-
spodarczy, miasta i transport trzeba rozwijać inaczej. Trzy-
mając się więc powyższych ram, nakreślimy niniejszym ciąg 
wydarzeń przełomowych, zwracając uwagę na ich najważniej-
sze tło, okoliczności i aktorów zdarzeń, które uformowały ten 
emblematyczny komponent naszych miast w procesie powol-
nego, aczkolwiek nieustającego procesu innowacji.

2. Syndrom Palmera

Potencjał uciągu konia był podmiotem wielu opracowań 
(m.in. [1,4,7]). Przy prędkości w granicach 5 km/h na trasie 
10 km koń mógł pracować około 6 godzin dziennie i prze-
transportować prawie 40 ton ładunku na kanale, 15 ton na 
szynie i 2 tony na drodze o dobrym stanie nawierzchni. Już 
przy prędkości 8 km/h, przy której standard dziennej praca 
konia wynosić mógł 3 godziny, ładunek przewieziony na szy-
nie i kanale były do siebie zbliżone (8 do 9 ton), na drodze 
publicznej ledwie przekraczał tonę. Przy prędkości 11 km/h 
możliwa dzienna praca konia nie przewyższała 1,5 godziny, 
a transport na szynie był dwukrotnie wydajniejszy jak na 
kanale (6,5 do 3 ton), podczas gdy na drodze wynosił nie-
całą tonę (Thomas Tredhold, 1825, [7]12). Tak więc relacja 
pomiędzy wartością czasu a kosztem energii wyraźnie skiero-
wała uwagę teoretyków i eksperymentatorów na fizykę tar-
cia powierzchniowego i jego związek z masą ładunkową. To 
wpłynęło na wykrystalizowanie się hierarchicznej struktury 
systemowej ówczesnego transportu, a także jego linii rozwo-
jowej. Jej przewodni cel sprowadzał się do przezwyciężania 
oporów tarcia przy jak najmniejszym wydatku energetycz-
nym. Zanim skrzyżuje się z nurtem poszukiwania napędu, 
zatrzymajmy się na tym etapie, kiedy potencjał szynowej ko-
lei konnej w dowozie do sieci wód nawigacyjnych pozwalał 
ukształtować całość tej struktury na wyższym poziomie do-
stępu i efektywności.

Opór ruchu powodowany siłami tarcia jest sumą oddzia-
ływań trących wewnętrznych mechanizmów napędowych 
samych pojazdów oraz toczenia ładunków na nawierzchni13. 
30-letni inżynier, londyńczyk z urodzenia i syn prezbiteriań-
skiego kaznodziei z londyńskiej dzielnicy Hackney, Henry 
Robinson Palmer, zasób swych doświadczeń zawarł w roz-
prawie z 1823 roku pod tytułem: Opis linii kolejowej opartej na 
nowej zasadzie z obserwacjami na dotychczasowych konstrukcjach. 
Tabela pokazująca porównanie wielkości oporu na kilku obecnie 
używanych torowiskach, także z ilustracją niedawno zaobserwowa-

12 Na podstawie tabeli VI str. 169. 
13 Ograniczamy się do przypadku pojazdów kołowych, w których niezbędna siła ucią-

gu wobec oporu ruchu pomniejszona jest momentem obrotowym siły nadanym 
z wysokości osi koła na jego obręcze toczne. Tym samym promień koła pomniejsza 
opór tarcia proporcjonalnie do wzrostu wielkości koła. Jednak efekt wzrostu średnicy 
koła ograniczony był koniecznością zachowania prostopadłości płaszczyzny koła do 
jego osi i płaszczyzny nacisku obręczy na tor. Mowa jest o tarciu tocznym w przeci-
wieństwie do tarcia posuwistego (np. sanie, smyki, narty itp.) czy tarciu w płynach 
i gazach. Generalnie opory ruchu związane są z tymi różnymi rodzajami tarcia.

nego zjawiska tarcia osi oraz opis udoskonalonego dynamometru do 
określania oporności jednostek i wagonów pływnych poruszających 
się po drogach i torach kolejowych [5]14. Był to bodaj pierwszy 
traktat budownictwa kolejowego o cechach poradnika tech-
nicznego i prawdopodobnie ostatni, który generalnie nie od-
niósł się do kolejowego napędu mechanicznego. 

Palmer ostrogi inżynierskie zdobywał u boku mechani-
ka Bryana Donkina oraz Thomasa Telforda i pewnie udzie-
lił mu się ich zmysł eksperymentatorów. W tym czasie, 
w północnej Walii nad cieśniną Menai, Telford wznosił 
słynny, pierwszy wiszący most na równie słynnej, budowa-
nej przez niego państwowej drodze z Londynu do portu 
w Holyhead (Menai Suspension Bridge)15. Około 5 km od 
miejsca budowy mostu funkcjonowała od 1798 roku linia 
kolejki przemysłowej Llandegai Tramway do transportu 
krzemienia od młyna do nadbrzeża cieśniny w Port Penhryn. 
W 1801 roku przedłużono ją o osiem kilometrów do ka-
mieniołomu. Linia ta, bardziej znana jako Penhryn Railway, 
obniżyła koszt transportu jednej tony kamienia z czterech 
do jednego szylinga. Palmer zauważył na trasie tej kolejki 
idącego przed zaprzęgiem przewodnika z kubłem. Nabierał 
z niego wody i energicznie polewał wodą szyny. Jak opo-
wiedział, wcześniej zauważono, że w okresach intensyw-
niejszych opadów konie brały pod uciąg dodatkowy wagon 
ładunku. Palmer podjął więc szereg eksperymentów, stosu-
jąc udoskonalony przez siebie dynamometr zawieszany 
między barkiem zwierzęcia a ostoją wagonu. Już po pierw-
szych badaniach określił straty na zabrudzonych przez osad 
przewożonych ładunków szyn na 20% ciągnionej masy.

Dla potrzeb swych badań Palmer skonstruował dynamo-
metr z tłumikiem, w którym energia drgań akumulowała się 
w szczelnym miedzianym cylindrze wypełnionym wodą16. 
W tym środowisku mieścił się wałek z wiatraczkiem o ra-
mionach wpasowanych w średnicę cylindra. Wałek podcze-
piony był do sprężyn w sposób wprawiający ramiona wiatra-
ka w obrót pod wpływem drgań. Nadmierne wytłumienie 
regulował kontrolowany odpływ wody z cylindra. Bardzo 
prawdopodobne, że sam przyrząd powstał w londyńskim 
warsztacie Bryana Donkina. Jeszcze bardziej prawdopodob-
ne jest, że tak właśnie udoskonalonym dynamometrem John 
Benjamin MacNeill, asystent Telforda, wykonał pomiary 
oporu dla potrzeb budowy drogi do Holyhead w górach pół-
nocnej Walii. Jak dzisiaj wiemy, marszrutyzacja tej drogi 
przeprowadzona była wprost idealnie17.

14  Kursywą pisane są cytaty w tłumaczeniu własnym.
15 Tą drogą z przeprawą promową do Dublina Zjednoczone Królestwo integrowało się fi-

zycznie z Irlandią (akt Zjednoczeniowy miał miejsce w 1800 r.). Budowa tej trasy wiąże 
się z szeregiem interesujących przedsięwzięć technicznych, także po stronie irlandzkiej 
(budowa portu w Kingston koło Dublina z zapleczem logistycznym przez Renniego 
ojca, a potem syna Johna, oraz kolei atmosferycznej przez Charls’a Vignolesa). 

16 Wg pośmiertnego tekstu w ICE ([8] – str. 7) przyrząd został wykonany i wyko-
rzystany przez Palmera w 1822 r. podczas jego pracy przy Grand Junction Canal. 
Trudno zaprzeczyć tekstowi Palmera, ale olej (wg ICE zamiast wody w tłumiku) 
mógł zostać wprowadzony po opisanych eksperymentach, a przed opublikowa-
niem jego traktatu w 1823 r.

17 Telford posłużył się badaniami MacNeilla i wykorzystał jego pomiary do ekonomicz-
nej optymalizacji pochyleń i długości wytyczanej osi drogi dla zaprzęgów konnych. 
Jak dzisiaj wiemy, niweleta tego górskiego odcinka poprowadzona została idealnie. 
W historii kilkukrotnych modernizacji górskiego odcinka drogi wszelkie próby  



7

TransporT miejski i regionalny 03 2020

Palmer zainspirowany historią w Penhrym podjął bada-
nia współczynnika oporu ruchu, to jest wagi ładunku przy-
padającej na kilogram siły koniecznego uciągu. Przepro-
wadził je na siedmiu różnych obiektach konnych kolejek. 
Rozbieżność uzyskanych rezultatów wynosiła od 1/39 na 
jednej z kolei walijskich do 1/300 na zaprojektowanym 
przez siebie konnym monorelsie w królewskiej stoczni  
w Dept ford18. Warto podkreślić, że wyniki na pozostałych 
obiektach rozłożyły się w równomiernym szeregu liczbo-
wym między wartościami skrajnymi. Zauważając te olbrzy-
mie różnice, przyznajmy, że dylematy, rozmiar oraz rozdź-
więk praktyki i doświadczeń brytyjskich w przededniu uru-
chomienia kolei parowych był przeogromny. Autor opisuje 
przypadek jednego z „tramwayów”, który na „spadku rzędu 
jednego cala na jard” wymagał pełnego wysiłku konia z pół-
toratonowym ładunkiem, który w tych warunkach powi-
nien zjechać pod własnym ciężarem. „Kolej, o której mowa, 
kosztowała tyle samo, co taka, na której ten sam uciąg mógł wy-
tworzyć pięciokrotnie większy efekt”19.

Zasługą Palmera są eksperymenty i fundamentalne 
stwierdzenia dopasowania komponentów systemu – osi 
w piaście koła, jej odpowiedniego ukształtowania dla sku-
tecznego rozsmarowania, krągłości żeliwnego odlewu koła, 
profilu jego obręczy i szyny, materiału i stanu jej powierzch-
ni, zespolenia geometrycznego szyn w równoległą wiązką 
toru, konstrukcji podtorza, a w rezultacie rezystencji całego 
systemu, czyli jego łącznego oporu wobec siły napędu. 
Czytamy: „Szyna kolei i jej wagon tworzą razem jedną maszynę; 
tylko w zakresie każdej ze swoich części są one odmienne w rozu-
mieniu ich idei, a żadna doskonałość w jednym nie zrekompensuje 
niedoskonałości w drugiej. Poprawne elementy nawierzchni i koła 
stanowią zatem jednakową wagę i muszą zawsze być postrzegane 
we wzajemnym do siebie stosunku. Ulepszenia nie można uzyskać 
z doskonałości jednej części, podczas gdy inne są zaniedbane, ale 
z przywiązania należytej uwagi do budowy i dopasowania ich 
wszystkich w całość”20. Palmer sugerował inwestorom wpro-
wadzenie oczekiwanego łącznego wskaźnika oporu ruchu 
na budowanym obiekcie do umowy zawieranej z jego  
budowniczym21. Zwracał przy tym uwagę, że jeden słaby 
element powoduje szybki postęp dewastacji pozostałych 
elementów toru, wagonu, fundamentu. 

Niektóre z prawd Palmera wydają się nam oczywisto-
ścią, ale Palmer pisał to 200 lat temu w rzeczywistości, 
w której współczynnik oporu ruchu (szerzej rezystencji) 
na zaprzęgach torowych wahał się, jak cytujemy: od 1/39 
do 1/300. Dzisiaj entuzjaści tramwaju, jeżeli nawet mają 
świadomość, że składają się one z setki drobiazgów, to na-

poprawy niwelety wykazały brak możliwości lepszego jej poprowadzenia dla po-
jazdów samochodowych. Przejeżdżając tą drogą, można zaobserwować fragmenty 
pierwotnych, dobrze konserwowanych murów oporowych. 

18 Deptford – dzielnica Londynu na prawym brzegu Tamizy na wysokości zakola wo-
kół południowego cypla Wyspy Psów – między Rotherhithe a Greenwich. Palmer 
zbudował drugą taka kolejkę w Cheshunt, 20 km na północ od centrum Londynu. 
Woziła też pasażerów. Trzecia tego rodzaju kolej zbudowana została 75 lat później 
w Wuppertalu. 

19 [5], str. 11.
20 Ibidem, str. 16.
21 Ibidem, str. 25. 

wet inżynierowie zapominają o ich wzajemnym dopaso-
waniu22. 

Jest jeszcze pewien powód, by z Henrym R. Palmerem 
się zaprzyjaźnić: 2 stycznia 2018 roku baron Robert James 
Mair, prezydent Institution of Civil Engineering (ICE) 
mógł zgromadzonym na uroczystości oświadczyć [8]: 
„Dobry wieczór panie i panowie, koledzy i przyjaciele Stowa-
rzyszenia. Godne uwagi jest to, że dwie setki lat temu trzech mło-
dych inżynierów ustanowiło pierwsze na świecie profesjonalne cia-
ło inżynierskie. Ich wizją było tworzyć środowisko, w którym inży-
nierowie mogą się dzielić wiedzą i nauką między sobą: podstawę 
tego, co robi dzisiaj nasza Instytucja”. To pierwsze inżynierskie 
stowarzyszenie zwołali 2 stycznia 1818 roku w londyńskiej 
Kendal Cofe na Fleet Street: Henry Palmer, jego asystent 
James Jones i jego ziomek z Hackney – Joshua Field. 

3. Maszyny na torach 

W sobotę 11 lutego 1804 roku była gotowa. Jeszcze nie-
ruchoma, ale zalano kocioł wodą, a w palenisku zapalono 
ogień. Sprawdzono działanie paleniska, produkcję pary, 
pracę tłoka i zaworu w cylindrze, szczelność i wytrzymałość 
kotła. Pierwsza próba ruchu miała miejsce w poniedziałek 
13 lutego 1804 roku i zakończyła się pełnym powodze-
niem. Wprowadzono ją na tory tramwayu, uruchomiono 
napęd i wykonano „z wielką łatwością” kilka przejazdów 
w dół i w górę w towarzystwie przypadkowych gapiów. 
Silnik dostał „sporo pary i mocy”, pracował sprawnie i spisy-
wał się bardzo dobrze. Do soboty 18 lutego przejazdy kon-
tynuowano na trzykilometrowym odcinku trasy. Ważąca 
5 ton maszyna na znacznym skłonie z pustymi wagonami 
posuwała się o 275 cm na jednym suwie w tempie 40 ude-
rzeń tłoka na minutę – to jest 6,6 km/h. W poniedziałek 
20 lutego zjechano na dół do samego nadbrzeża kanału na 
spotkanie z przybyłym tu gospodarzem włości – właścicie-
lem linii tramwayu oraz pobliskiej huty żelaza. Wtorkowy 
test 21 lutego 1804 roku okazał się być dniem decydują-
cym i brzemiennym zarazem. Pierwszy parowóz przecią-
gnął na torach huty Penydarren w ciągu 4 godzin i 5 mi-
nut 10 ton załadowanego żelaza i 70 mężczyzn, między 
Merthyr Tydwil a odległym o 16 km nadbrzeżem kanału 
żeglugowego Glamorganshire w Abercynen na południu 
Walii23. Konstruktorem maszyny był Richard Trevithick. 
Właścicielem huty był Samuel Homfray, który w ten wła-
śnie sposób wygrał zakład z pewnym biznesmenem z nie-

22 Na budowie nowej trasy tramwajowej w Poznaniu inżynier nadzoru autorskiego za-
protestował przeciwko wmontowaniu przez wykonawcę podkładek pod szynę z two-
rzyw sztucznych w miejsce zaprojektowanych z drewna bukowego. Rozstrzygnięto 
spór na rzecz twardego tworzywa, z argumentem o mikronowej dokładności pro-
duktu (nieporównywalnie większej od obróbki drewna) oraz pomyślnych testach 
opublikowanych w dwóch artykułach naukowych. Rzecz w tym, że płaszczyzna pod-
kładu nie osiąga mikronowej precyzji, a drewno bukowe ma zdolność autoregulacji 
swego odkształcenia stosownie do równi spodniej powierzchni szyny. Zapewnia to 
istotnie większą jakość toczenia kół i trwałość konstrukcji.

23 Miejsce około 25 km na południe od Cardiff i estuarium rzeki Severn. Opis przyto-
czono na podstawie kilku listów Trevithicka do Daviesa Gidde’a w dniach między 
15 a 21 lutego 1804 r. opublikowanych przez Fredericka Chapmana (por. [8] 
str. 12–14 na podstawie biografii dokumentowanej przez Samuela Smilesa). Trasa 
tramwayu powstała cztery lata wcześniej i była wtedy jedną z nielicznych z szynami 
z żelaza [3].
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odległego Plymouth. Po eksperymencie lokomotywę roze-
brano i przystąpiono do kapitalnej naprawy torów. 

Trevithick w latach 1801–1803 zbudował dwa samo-
chody parowe, a w latach 1804–1808 – trzy lokomotywy. 
W ostatnią zainwestował i eksploatował ją komercyjnie. 
Lokomotywka „Catch Me Who Can” obwoziła po okręgu pa-
sażerów za opłatą w okolicach późniejszego londyńskiego 
dworca Euston24. Uszkodzona przez pękniętą szynę na wy-
chlapanym po deszczu podłożu doprowadziła do bankruc-
twa inżyniera. Szyna z kruchego, łamliwego żeliwa ograni-
czała możliwości wprowadzenia parowozów na tory. Wózki 
węglowe obciążały je siłą od tony do półtorej tony na oś. 
Pierwsze lokomotywy parowe ważyły od 5 do 8 ton, rozkła-
dając ciężar na dwie do czterech osi, zatem siła przenoszona 
z koła na szynę była o co najmniej 70% większa od siły, 
która ukształtowała doświadczenie dwóch zstępujących po-
koleń budowniczych i eksperymentatorów. W istocie była 
to siła dwukrotnie większa, jeżeli zważyć na dynamiczne 
oddziaływanie maszyn mobilnych. 

Wszystkie lokomotywy tej i następnej dekady były po-
jazdami odbiegającymi od współczesnych skojarzeń z syl-
wetką parowozu. Pionowe cylindry zatopione w kotłach 
z balansjerami przekładającymi ruchy tłoka na korbowody, 
z wyniesionymi prowadnicami tłoka i prętowymi mechani-
zmami układu zaworowego, wysokimi kominami, rozma-
itymi kombinacjami zębatych lub łańcuchowych przekład-
ni napędu między osiami tworzyły dość złożony i fantazyj-
ny, urozmaicony przez innowatorów zbiór pomysłów. 
Poruszały się ze zgiełkliwym szczękiem żelastwa, zionąc 
ogniem, w wydobywających się z maszyny sutych kłębach 
dymu. Nieproporcjonalnie ciężkie w stosunku do oferowa-
nej mocy, uderzeniami tłoków w cylindrach nerwowo szar-
pały torem raz w lewo, raz w prawo. Niezdolne do pokony-
wania nawet niewielkich pochyleń z lekka staczały się ku 
nadbrzeżom, by bez nadmiaru ładunku wracać po urobek. 
Oddziaływania dynamiczne powiększały o około 30% na-
prężenia materiałowe od sił pionowych i odkształcały siłami 
stycznymi tor w płaszczyźnie poziomej. Belki żeliwne przy 
bardziej intensywnym ruchu konnych pociągów wymienia-
ło się co roku, chociaż ich wartość złomowa kompensowała 
w hucie cenę zakupu nowych szyn.

Zanim pojawiły się szyny z żeliwa ciągliwego, w ślad 
za „Catch Me Who Can” posypała się seria eksperymentów. 
Oprócz oddziaływań na szyny, inżynierów zafrapowało 
zjawisko adhezji – sił międzycząsteczkowych między po-
wierzchniami obręczy koła i gładkiej szyny. Zbyt duża siła 
momentu obrotowego po zerwaniu sił adhezji powoduje 
jałowy obrót koła, nie przyczyniając się do ruchu postępo-
wego pojazdu. Początkowo sądzono, że zjawisko adhezji 
na styku gładkich metalowych powierzchni stanowi ogra-
niczenie dla ciężaru ładunków i samych pojazdów. W isto-
cie warunkiem efektywnego przełożenia obrotu koła na 
ruch postępowy jest zastosowanie mocy napędu na pozio-

24 Według aktualnych studiów jest to miejsce na którym obecnie mieści się Centrum 
Studiów Transportowych (CTE) Wydziału Inżynierii Cywilnej i Środowiska 
Imperial College London (na południe od Euston Road).

mie optymalnym: nie większym od siły adhezji i nie 
mniejszym od siły oporu tarcia spoczynkowego koła na 
podłożu. Biologia zwierzęcia pozwala na inicjację rozru-
chu, przechodząc przez optimum w procesie wytężania 
siły. W przypadku maszyny mobilnej kilkukrotnie więk-
szej mocy na gładkim torze uchwycenie optimum było 
problemem centralnym. W ogólnym sensie wiązało się to 
również z potrzebą sterowania mocą potrzebną dla grawi-
tacyjnego przyspieszenia, bez zbędnego nadmiaru energii 
w ruchu jednostajnym, czyli w sposób ekonomiczny25. 
Prędzej czy później funkcje takie spełnią przepustnice 
pary z regulacją jej ciś nienia w cylindrze poprzez gęstość 
pary przesyconej (na poziomie operacyjnym) oraz umie-
jętne podsycanie ognia w palenisku przez palacza (na po-
ziomie taktycznym). Potem przyjdzie czas na przekładnie 
biegów w samochodach z umiejętnym skoordynowaniem 
przez kierowcę pracy sprzęgła z pedałem gazu. Współ-
cześnie możemy korzystać z automatycznej skrzyni biegów.

Trevithick zmniejszył pole rażenia w adhezję poprzez 
poprzeczne karbowanie obręczy – substytut bieżnika 
w oponie pneumatycznej. Podobnie zadziałał George 
Stephenson. William Chapman eksperymentował z obu-
stronnie zaczopowanym między szynami łańcuchem nawi-
janym na zębach wału napędowego pojazdu. William 
Brunton zastosował naprzemienny przesuw dwóch szczu-
dlatych odnóży wysuniętych przed pojazdem. Subtelniej 
zadziałał Nicholas Wood. Zaprojektował system regulacji 
dopływu pary do cylindrów poprzez przemyślnie skonstru-
owany mechanizm nastawczy zaworów. Wreszcie John 
Blenkinsop, inżynier kopalniany w Middleton koło Leeds, 
opatentował pomysł kolei zębatej, położył rybie szyny  
z kontrzębatką odlaną na zewnętrznej ściance środnika 
jednej z nich, a Matthews Murray w nieodległej fabryce 
zbudował „Salamankę” – całkiem udatną, lekką lokomo-
tywę z napędowym kołem zębatym i licencjonowanym  
bojlerem Trevithicka (rys. 3). „Salamanka” działała ponad 

25 Dopiero od połowie XIX wieku parowe lokomotywy osiągnęły moc pozwalającą 
na pokonywanie pochyleń rzędu czterdziestu promili. Problem zresztą nie tylko 
dotyczył mocy, ale reaktywnej jej kontroli stosownej do zmiennych potrzeb dy-
namicznych i oddziaływań grawitacyjnych. Przy niedoskonałych jeszcze środkach 
napędu parowego, przede wszystkim słabej kontroli mocy napędu na pochyleniach 
toru, obrót kół na gładkich powierzchniach stawał się jałowy, a z rosnącym pochy-
leniem szybko osiągano punkt, gdy koła obracały się w miejscu. 

Rys. 3. 
„Salamanka” Murray’a  
z zębatką patentu 
Blankinskopa

Źródło [10] 
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20 lat26, a produkty „Fenton, Murray and Wood” z Holbeck 
dotarły na rozległe przestrzenie półkuli północnej od paro-
statków na Mississippi po Moskwę, gdzie syn Murraya, 
także Matthew, założył firmę inżynierską27.

Lokomotywa Murraya była pierwszą lokomotywą użyt-
kową. Między Trevithickiem (1808) i pierwszą lokomotywą 
Stephensona („Blucher” 1814) oprócz „Salamanki” Mur-
raya (1812) była jeszcze Puffy Bill Williama Hedleya 
(1813). To właśnie Hedley uchwycił istotę fizycznego zja-
wiska adhezji. Na szynowych wózkach kopalnianych doda-
wał stopniowo ładunku, aby ustalić zależności między cię-
żarem a odpowiednią siłą uciągu stosowną dla przełamania 
oporu tarcia spoczynkowego. Poprzez eksperymenty wyka-
zał fizyczną możliwość toczenia dowolnie wielkich ładun-
ków napędem o odpowiedniej ku temu mocy, rozwiewając 
wszelkie w tym względzie wątpliwości. W 1813 roku jego 
jezdne urządzenia silnikowe finalnie przybrały formę 
ośmiotonowej, czteroosiowej lokomotywy „Puffy Bill”. Co 
ciekawe, to Hedley właśnie po raz pierwszy zastosował w niej 
specjalne obręcze z kutego żelaza nabijane na gorąco na 
odlewie żeliwnego koła tocznego. Lokomotywa powstała 
przy udziale Timothy Hackwortha, który miał później nie-
mały wpływ na kształt „Locomotion” Stephensona, a póź-
niej budował serię lokomotyw niezwykłej niezawodności 
własnego projektu. „Puffy Bill” jest najstarszym zachowa-
nym do dziś egzemplarzem wśród pierwszych lokomo-
tyw28. Działała do 1862 roku.29. 

 Ta seria pierwszych ekspozycji lokomotyw miała miej-
sce w szczególnym czasie. Należy mieć na względzie, że re-
wolucja technologiczna wieku pary napędzana była wysoką 
ceną węgla, którego zużycie stało się podstawowym kryte-
rium efektywności maszyn i transportu. Udział Zjedno-
czonego Królestwa w wydobyciu węgla w Europie wynosił 
z początkiem wieku ponad 80%, ale jego wysoka cena wy-
nikała głównie z kosztów transportu oraz ciągle rosnących 
nadwyżek popytu nad podażą. Końcówka wojen napoleoń-
skich naraziła kopalnie angielskie na deficyt koni i drożyznę 
siana. Często zmiana sytuacji gospodarczej otwiera ścieżki 

26 „Salamanka” została uruchomiona w sierpniu 1812 roku i nieco przekraczała 
prędkość 5,5 km/h z 30 wagonami i stutonowym ładunkiem na linii Middleton 
Railway. Cztery takie lokomotywy zbudowano w fabryce Murraya w Holbeck 
(koło Leeds), a kopalnia Blenkinsopa w Middleton dostarczała nimi węgiel do 
Leeds. Woziła też pasażerów. Produkty „Fenton, Murray and Wood” z Holbeck 
dotarły na rozległe przestrzenie półkuli północnej od parostatków na Mississippi 
po Moskwę, gdzie syn Murraya, także Matthew, założył firmę inżynierską.

27 W pewnym sensie sięgnęła po Chorzów i Gliwice, wziąwszy pod uwagę, że na 
wzór lokomotywy z Leeds dwóch wizytujących fabrykę Murraya pruskich inży-
nierów skonstruowało w Berlinie niezbyt udałą kopię dla największej wówczas 
na kontynencie chorzowskiej huty. Myląc rozstaw jej szyn z rozstawem torów ko-
palnianych, pozostała w Gliwicach jako eksponat, zarabiając na siebie za opłatą. 
Potem jej zdemontowany silnik posłużył celom przemysłowym.

28 Można obejrzeć ją w Science Museum w londyńskim Kensington, nieopodal 
Muzeum Historii Naturalnej. Jej nieco młodsza siostra „Wylam Dill” znajduje się 
w National Museum of Scotland w Edynburgu.

29 Opisane wydarzenia i produkty mają bardzo bogaty materiał źródłowy, acz nieko-
niecznie spójny. Dość wyczerpujący i rzetelny opis wczesnych lokomotyw odnaj-
dziemy w [10] (link: Pictorial Catalogue of Locomotives). Natomiast stosunkowo 
najszerszy i najbardziej wiarygodny zestaw informacji biograficznych oparty na 
niezwykle bogatym zasobie materiałów zarchiwizowanych, odnajdziemy, na plat-
formie Steamindex [11]. Historię kształtowania się szyn, torowisk, podtorza, złą-
czy szyny z podkładami, zwrotnic i krzyżownic zawdzięczamy Andrew Dow [3].

nowym technologiom, tak więc co bardziej zdesperowani 
właściciele i kapitanowie kopalń skłonni byli ryzykować. 

Ale interesująca jest też geografia tego procesu. Wylam 
znajduje się 16 km na zachód od Newcastle nad Tynem. Tu 
urodził się George Stephenson i Timothy Hackworth, w są-
siedniej wiosce Hedley, a praktykujący w Wylam Jonathan 
Forster, drugi pomocnik Hedleya, pochodził z wioski między 
Newcastle a Wylam. W Wylam w kopalni Hedleya znalazła 
się druga z lokomotyw Trevithicka. Murray, pracował wpraw-
dzie koło Leeds, ale urodził się w Newcastle. Wreszcie około 
mili od Newcastle znajdowała się kopalnia Killingworth, 
w której pracował George Stephenson i tu urodził się jego nie 
mniej sławny syn Robert. W tejże kopalni pracował też inży-
nier górniczy Nicholas Wood. Wiemy, że jedna z lokomotyw 
Hedleya „parkowała” na działce sąsiadującej z warsztatem 
Georga Stephensona, a swego czasu Richard Trevithick, od-
wiedzając go w Killingworth, trzymał małego Boba na kola-
nach30. Z kolei Trevithick w tym czasie sąsiadował w Redruth, 
w Kornwalii z Williamem Murdochem, który w wolnym 
czasie projektował parowe maszyny samojezdne, a ich mode-
le pędziły po posadzkach jego domu. Niezależnie od relacji 
między bohaterami tej historii warto zwrócić uwagę, że ich 
różnorodne źródła inspiracji oraz osobistych losów układały 
się w sieci niemal sąsiedzkiej serii kontaktów. Warto jeszcze 
napomknąć, że hrabstwo Northumberland w owym czasie 
słynęło z wysokiego poziomu nauczania matematyki w szkół-
kach elementarnych.

Wood miał niemały udział w budowie „Bluchera”, pro-
jektując między innymi oryginalny system stymulowania 
suwu zaworów silnika przez mimośrodowy wypust na osi 
kół lokomotywy. Ale był przede wszystkim eksperymenta-
torem i partnerem Stephensona ojca, a potem także syna 
– Roberta. Dwa lata po Palmerze, w 1825 roku, wydał 
pierwszą publikację opartą na eksperymentach z lokomo-
tywami w kopalni w Killingworth [4]. Przysporzyło to 
temu dziełu znacznej poczytności, o czym świadczy dwu-
krotne wznowienie jego edycji w ciągu dziesięciu lat. Wood 
w swej książce, w przeciwieństwie do Palmera, w centrum 
uwagi postawił rozwój kolei parowej, chociaż nie pominął 
alternatywnych środków napędu na drogach, torach i wo-
dach. Stwierdził, że przezwyciężenie oporu tarcia na dro-
dze żelaznej wymaga uciągu równego od 1/100 do 1/300 
ciężaru przekazywanego naciskiem koła na szynę, czyli ra-
czej na torach z górnej półki palmerowskiej „szafy”. Prócz 
licznych cytowań w źródłach z tej epoki traktat Wooda 
stanowi dzisiaj cenny materiał dla historyków techniki ze 
względu na zadziwiający obraz stanu samowiedzy ówcze-
snych inżynierów31. 

30 Ponownie spotkali się w Kartagenie w Kolumbii. Robert Stephenson wybierał się 
z Wenezueli na wezwanie ojca do Newcastle w związku z konkursem w Rainhill. 
Trevithick przedarł się tu przez dżunglę z Kostaryki i pozostawał całkowicie bez 
pieniędzy. Stephenson dał mu 50 funtów na powrót do Kornwalii.

31 Opisy współczesnych mu dokonań często są mylne lub niedookreślone (jak mi 
wiadomo…, mówi się , że …, jak się wydaje … itp.). Są tu jednak problemy warte 
uwagi i rozwiązania, które wykorzystali ze Stephensonem w kolejnych lokomo-
tywach. Między „Blucherem” a „Locomotion No 1” skonstruowano w warsztacie 
Stephensona kilkanaście mniej lub bardziej udanych prototypów.
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W latach 20. Stephenson miał już spore doświadczenie 
w konstruowaniu lokomotyw i szukał lepszych rozwiązań 
dla dobrej współpracy maszyny z torem. Pracując nad bu-
dową kolei w Hutton, dla złagodzenia oddziaływania ude-
rzeń tłoków na szynę wprowadził ciśnieniowe sprężyny pa-
rowe – kilkucalowe cylindry umieszczone w kotle parami 
nad każdą osią po obu stronach wewnętrznej rury grzew-
czej między paleniskiem i kominem. Utrzymywały ciężar 
maszyny na kołach za pośrednictwem tłoków poddanych 
siłą ciśnienia pary na podobieństwo dynamometru Palmera. 
W przyszłości tę rolę spełnią stalowe sprężyny w maźnicy 
łączącej w sobie także łożysko z instrumentem smarują-
cym. Stal już wprawdzie wytwarzano, ale do końca wieku 
– dokładniej – do epoki pieców martenowskich – była bar-
dzo droga. Najczęściej więc posługiwano się resorami pió-
rowymi zastosowanymi wcześniej w dyliżansach. Ciśnie-
niowe cylindry amortyzujące widocznie nie zdały egzami-
nu, skoro Stephenson już do takiego sposobu amortyzacji 
nie wrócił. Nawiązał współpracę z Williamem Loschem. 
W jego hucie ulokował swój patent na belki szynowe łączo-
ne na zakładkę. Wyprofilowane były w szynie teowej zwa-
nej half-lap joint z środnikiem mocowanym w łożu i w któ-
rej zakładki na jej końcach moderowano później na kilka 
sposobów (opis odnajdziemy u Adrew Dowa [3]). 

W 1820 roku John Birkinshaw uzyskał patent na ulep-
szoną metodę walcowania kutego żelaza i uruchomił pro-
dukcję w hucie Bedlington (też nieopodal Newcastle). Szyny 
miały 4,6 m długości i początkowo przekrój teowy (T) jak 
u Loscha. Problemem ich zbytu była nieufność dysponentów 
kolejek co do ich trwałości, dodatkowo wzmocniona nawy-
kiem naliczania odzysku z szyn żeliwnych przy ich wymianie. 
Tak więc dla zachęcenia rynku wprowadzono szynę syme-
tryczną, dwuteową, odwracalną po zużyciu główki, ta zaś 
ewaluowała do bliskiej współczesności wyprofilowanej głów-
ki z szerszą stopą u podstawy. Taką stała się szyna Vignolesa 
z profilem mocno spłaszczonym przez niski środnik i z pod-
stawą sporej szerokości. Na razie Stephenson zamienił przy-
jaźń z Loschem na szyny z Bedlington przy budowie linii 
Stockton–Darlington i ten rodzaj szyn upowszechnił się w bu-
downictwie kolejowym w latach 1825–1840. 

Długa szyna z kutego żelaza znalazła zastosowanie, wraz 
z optymalizowaną gęstością podkładów drewnianych kła-
dzionych na tłuczniu, zasadniczo wyspecjalizowaną dla cięż-
szych parowozów – czyli dobrze nam już znanym konstruk-
tem szlaków torowych. Do lat 30. budowano torowiska 
w mylnym przekonaniu, że pod ciężar lokomotywy potrzeb-
ny jest sztywny, kamienny fundament pod szyny i odpowied-
nio usztywniana obsada ciężkich żeliwnych belek szyny 
w łożu mocującym tor do fundamentu. Tor lokomotyw nie 
wymagał już krycia podkładu pod bieg konia, a dość podat-
na długa szyna z kutego żelaza stała się giętką wstawką na 
łukach pod warunkiem mocnego jej zakotwiczenia poziome-
go na podkładach. Dla nadania trwałości podkładów wyko-
rzystano metodę chemicznej obróbki drewna. Wypracowano 
ją wobec pilnej konieczności zabezpieczenia drewna szkutni-
czego przed murszeniem, owadami i zgnilizną. Drewniane 
pirsy, nadbrzeża, konstrukcje kaszycowe i okrętowe masowo 

zaatakowały świdraki okrętowce, inwazyjny gatunek małża 
wywodzący się z mórz Karaibów. Na świdraki skuteczna 
okazała się opatentowana w 1833 roku przez Johna Bethella 
technologia impregnacji drewna olejem kreozotowym – 
frakcją destylacji smoły węglowej32. Kreozotowanie okazało 
się jedyną skuteczną metodą zapobiegającą atakowi świdra-
ków, aczkolwiek materiał taki jako łatwopalny na statkach 
zastosowania nie znalazł33. Natomiast kreozotowane drew-
niane słupy telegraficzne i podkłady kolejowe wkrótce miały 
opasać świat, i do dziś pełnią tę funkcję. 

27 września 1825 roku otworzono wspomnianą 40-ki-
lometrową linię ze Stockton do Darlington – około 50 km 
na południe od Newcastle. Linia Stockton–Darlington czę-
sto uchodzi za przełomową w rozwoju kolejnictwa chociaż 
do przewozu na jej torach dopuszczane były jeszcze pociągi 
konne. Stephenson na tej „pierwszej w historii linii kolejo-
wej” zastosował rozstaw torów 1422 mm zbliżony do 1435 
mm, zwanego dzisiaj normalnym. Istotny wpływ na roz-
staw Stephensona miały konne wozy kopalniane użytkowa-
ne w zagłębiu Durham, od Newcastle na północy po 
Darlington na południu, w tym w macierzystej jego kopal-
ni w Killingworth. Spór o rozstaw szyn potoczy się jeszcze 
w latach 40., ale do tego czasu kwestią zasadniczą dla me-
nadżerów kopalnianych i spółek kolejowych było przeko-
nanie, że trasa kolejowa nie może się obyć bez koni. 
Lokomotywy ciągle pozostawały niezwykle wadliwe i trze-
ba było się liczyć z kosztami na trzymanie rezerwy w stajni. 
Dwa tego przykłady wybierzmy z kartek historii.

 Stephenson z synem Robertem uruchomili na trasie do 
Darlington nową linię parowozów z czternastą już lokomo-
tywą firmy Robert Stephenson & Co – „Locomotion No 1”. 
Przewoziła 80 ton ładunku z prędkością 24 km/h. Rok póź-
niej sprowadzono do Darlington jeszcze trzy takie lokomo-
tywy, potem jeszcze dwie, w tym historyczną zwyciężczynię 
konkursu w Rainhill – „Rocket” i trzy lokomotywy wypro-
dukowane przez Timothy Hackworta. W 1833 roku w par-
ku znajdowało się łącznie dziewięć parowozów. Raport ze 
132 dni pracy wskazywał, że w tym czasie wykonały 489 
dniówek roboczych przy 699 dniówkach wyłączeń awaryj-
nych. Tak więc średnio dziennie więcej jak połowa lokomo-
tyw była niezdolna do pracy. Ciekawostką jest, że najlepiej 
spisywała się trójosiowa „Victory” Hackwortha – pracowa-
ła 106 dni. „Diligence” Stephensona zaliczyła dwa dni na 
132 i w końcu rozebrano ją na części zapasowe (por. spra-
wozdanie [12]). W tym czasie nastąpiły dwa wybuchy 

32 Wrząca smoła wydziela olej węglowy. Kreozoten jest jego trzecią, najcięższą frakcją 
powstałą po rozcieńczeniu oleju w stosunku 1:10 masy własnej w roztworze ługu 
alkalicznego. Ku górze wyparte zostają oleje bitumiczne. Pomysł nasunął autoro-
wi patentu efekt balsamu kreozotowego stosowanego w mumifikacji, w proce-
sie której wywoływał on krzepnięcie białka (por. http://www.gracesguide.co.uk/
John_Bethell – dostęp 02.10.2016). Warto dodać, że technologia próżniowego 
autoklawu, z wtłaczaniem pod ciśnieniem środka impregnującego w odpowie-
trzone pory, opracowana została w 1829 r. przez Francuza Jeana Roberta Breanta 
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k681023/f16.image – dostęp 06.02.2020). 
Znalazła dość powszechne zastosowanie w utrwalaniu drewna przeznaczanego na 
podkłady kolejowe i słupy telegraficzne do XX wieku. Dzisiaj wiemy, że impregnat 
ten jest silnym związkiem rakotwórczym. 

33 Por. [13] str. 130–137.
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kotłów, na szczęście bez ofiar, ale nie były one czymś wyjąt-
kowym na tle tego typu zdarzeń na upowszechniających się 
przemysłowych kolejach Anglii. 

Słynny konkurs w Rainhill miał miejsce jesienią 1829 
roku. Miał wyłonić najlepszą lokomotywę dla budowanej  
linii Liverpool–Manchester, pierwszej publicznej, między-
miastowej linii kolejowej na najbardziej aktywnym wektorze 
ruchu w Zjednoczonym Królestwie. Zgłoszono 10 lokomo-
tyw, do testów stanęło pięć, wystartowały cztery, a pomyślnie 
ukończyła jedna. Z bogactwa literaturowych opisów tego 
spektakularnego wydarzenia szczególnie interesującym jest 
epizod z konkursową porażką „Sans Pareil” Hackwortha. 
W ósmej z dziesięciu regulaminowych przejazdów testowych 
rozleciał się jeden z pary jej cylindrów. Hackworth po awarii 
stwierdził, że w miejscu pęknięcia cylindra grubość ścianki 
wynosiła 2 cale zamiast wymaganych 4,5. Istotną okoliczno-
ścią tego przypadku jest fakt, że konstruktor do budowy 
swej lokomotywy wybrał dwa najlepsze z dwudziestu zamó-
wionych i dostarczonych z fabryki Stephensona. 

Tak więc po dwóch dekadach eksperymentów lokomo-
tywy parowe były zawodne i bywały niebezpieczne. Ponadto 
miały problemy z uciągiem na pochyleniach. Wymuszało 
to kompromis między olbrzymią objętością robót ziem-
nych, długością mostów, wysokością wiaduktów i tuneli 
a wydłużonym kluczeniem trasy wzdłuż linii warstwic mię-
dzy punktami A i B. Ogrom konstrukcji i prac ziemnych 
na jednej z głównych linii kolejowych z końca lat 30. ilu-

strują rysunki 4 i 5. O ile przyszłość kolei wydawała się 
nieunikniona, o tyle nie wszyscy inżynierowie byli przeko-
nani o celowości oparcia jej na parowych lokomotywach. 
W licznych zastosowaniach na terenach przemysłowych 
upowszechniać się zaczęły rozwiązania trakcyjne oparte na 
parowych silnikach stacjonarnych przeciągających wagony 
cięgnami kablowymi. Sporem w tym temacie zaniepokoił 
się zarząd spółki Liverpool & Manchester Railwail (L & MR) 
tym bardziej że spór dzielił też głównych akcjonariuszy 
oraz doradców inżynieryjnych kompanii. 

Linię L & MR projektował Georg Stephenson przy 
współpracy Josepha Locka i obaj byli zwolennikami loko-
motyw. Stephenson projektował linię L & MR z pochylenia-
mi 0,125%, od Stockton do Rainhill – praktycznie na po-
dejściu do Liverpoolu – pozwolił sobie na 1%, ale już na 
zejściu do portu ściął klif ostrym skłonem w tunelu z wpro-
wadzonym tu systemem kablowym. Przeciwnik lokomo-
tyw, James Walker spotkał się Johnem Rastrickiem w stycz-
niu 1829 roku w Stourbridge. Zwiedzili całą trasę budowy 
L & MR, objechali pół Anglii zapoznając się z kolejami ka-
blowymi i w raporcie dla zarządu L & MR opowiedzieli się 
zdecydowanie za rozwiązaniami trakcyjnymi. Koronnym 
argumentem była oczywiście wadliwość lokomotyw i ich 
problemy z uciągiem na pochyleniach. Straty energetyczne 
na ciągliwości kabla i większe zużycie węgla w silnikach 
stacjonarnych miały kompensować koszty zbędnych robót 
ziemnych i/lub korzyści prostowania tras. Jednak, nie bez 
wpływu Stephensona, wymyślono konkurs, który miał wy-
kazać, że lokomotywy spełnią zadane im warunki34. 
Stephenson wiedział, co robi. Oczekiwane warunki kon-
kursu spełniła tylko „Rocket” z fabryki Stephensonów. 

Zwyciężczyni nie tylko przesądziła proces rozwoju kolejo-
wych parowozów, ale ukonstytuowała szereg konstruktów 
znanych nam z lokomotyw parowych XX wieku. Kocioł  
z dwoma płomnicami usztywniało 25 płomieniówek rozpo-
startych między otworami sitowych ścianek dymnicy i paleni-
ska, co zasadniczo zwiększało powierzchnię grzewczą generacji 
pary w stosunku do stosu ogniowego35. Skrzynię ogniową 
obudowano płaszczem stojaka. Między skrzynią a płaszczem 
zamocowano setkę rozpórek: kilkunastocentymetrowych ru-
rek. Chroniło to cienkościenną powłokę walczaka przed od-
kształceniami powodowanymi różnicą temperatur. Para wy-
prowadzana była przez przewężoną dyszę wylotową w nasa-
dzie komina, co pozwalało utrzymać większe jej ciśnienie 
w komorze cylindrów. Ukośnie ustawione cylindry przenosiły 
napęd na rozsunięte o 90 stopni korby kół osprężynowanej osi 
napędnej. Cylindry usytuowane na zewnątrz ostoi nadały 
„Rocket” charakterystyczną sylwetkę z jeszcze bardziej cha-
rakterystyczną obudową walczaka i burt tendra drewnianymi 
listwami, zespolonymi metalowymi obejmami. Z 36 pasażera-
mi przekroczyła prędkość 40 km/h. „Rocket” zainicjowała  
linię lokomotyw, które fabryka Stephensonów rozprowadzi 
w sporych ilościach na rynku światowym36. 

34 W jury zasiedli Wood, Rastrick oraz przedstawiciel zarządu L & MR John Kennedy.
35 Patent na to rozwiązanie w 1828 r. uzyskał francuski konstruktor Marc Seguin. 
36 Tyle że nieco powiększono dymnicę, a cylindry ułożono prawie poziomo.

Rys. 4. Wolverton. Nasyp z estakadą pod kolej Londyn & Birmingham jako rezultat grawita-

cyjnych ograniczeń kolei pierwszej połowy XIX w. 
Źródło Litografia Johna Cooke Bourne’a z 1837 r.

Rys. 5. Park Village. Wykop pod kolej Londyn & Birmingham jako rezultat grawitacyjnych 
ograniczeń kolei pierwszej połowy XIX w. 
Źródło: Litografia Johna Cooke Bourne’a z 1837 r.
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4. Kolejowy archipelag miast

W pierwszej połowie XVII wieku John Graunt posłużył się 
statystycznymi danymi dla oszacowania liczby mieszkań-
ców Londynu. Podstawą były systematycznie publikowane 
rejestry urodzin i zgonów w biuletynie „Bills of Morality” 
oraz dane topograficzne miasta i gęstość zabudowy kwarta-
łów. Trzy niezależne metody obliczeń mieściły wynik w gra-
nicach między 380 a 386 tysięcy. [14]. Znamienne były 
pewne dane bilansowe. Na przykład w roku 1625 miało 
miejsce 6,9 tysiąca urodzin i 54,3 tysiąca zgonów, w tym 
35,4 tysiąca pochłonął mór w czasie zarazy. Takie zarazy 
wybuchały w mieście co kilka lat, ale nieustająco potężny 
potok migracji pozwolił osiągnąć liczbę 1,097 mln „dusz” 
w pierwszym spisie ludności w 1801 roku. Na km2 przypa-
dało blisko 50 tysięcy mieszkańców, przy przeciętnym za-
gęszczeniu w miastach europejskich w granicach 20 tysię-
cy. W 1840 Londyn zamieszkiwało już dwa, a około 1855 
trzy miliony mieszkańców. Tak więc do miasta przybywały 
rzesze imigrantów, przez miasto przetaczały się mór za mo-
rem, Tamiza stała się brunatnym cuchnącym rynsztokiem, 
a przez podłogi parterów wybijały się mieszaniny wyzie-
wów i kału [15]. Dopiero w 1858 roku rząd powołał wła-
dze municypalne, skupiając w administracyjną całość trzy 
odrębne jednostki administracyjne: Londyn, Westminster 
i prawobrzeżny Southwark, a inżynier kolejowy Joseph 
Bazalgatea, rozpoczął realizację wielkiego projektu sanitar-

nego. Przez cały wiek XIX przy ciągłym wzroście ludności 
problem ruchu na londyńskich ulicach przekraczał wszela-
ką ofertę rozwijanych tu środków transportu (por. rys. 6). 
W jego drugiej połowie z dworców kolejowych wysypywa-
ły się masy podróżnych zasiedlających suburbia i podąża-
jących w kierunku londyńskiego City. Nie przypadkowo 
pierwsza linia metra połączyła z City trzy dworce kolejowe: 
Paddington, Euston i King Cross (1863).

Jeszcze w 1800 roku liczba ludności Nowego Jorku była 
porównywalna z takimi miastami jak Budapeszt, Warszawa 
czy Wrocław, niemniej Nowy Jork rozpoczął szybki marsz, 
stając się w roku 1900 drugą metropolią świata, osiągając 
3,5 mln mieszkańców.

Manhattan jest średniej wielkości wyspą. Długa na 
prawie 21 km, objęta jest powierzchnią niespełna 60 km2. 
Pierwotny Nowy Amsterdam mieścił się na jego połu-
dniowym cyplu (Battery Park). W 1800 roku zabudowa 
miejska sięgnęła 2,5 km. Regularna siatka ulic powyżej 
East Houston Street jest efektem planu podziału terenu 
wyspy z 1811 roku37. W kierunku północnym wytyczone 
zostało 15 równoległych Alei (Avenue). Prostopadłe prze-
cznice w równych odstępach (Street) wieńczy na północ-
nym skraju wyspy ulica 210. W 1860 roku zagospodaro-
wanie sięgnęło okolic Central Parku (między 8 i 12 km od 
Battery Park, dokładnie między 59 a 110 przecznicą). 
Były to nędzne, bagniste tereny, dość odległe i możliwe 

37 Plan regulacji (tzw. Plan Komisarzy) był efektem prac podjętych już w 1797 r. Do 
14 przecznicy wynikał z porządkowania lokalnych regulacji własności ziemskich 
oraz korygowanych nie dość doskonałych pomiarów geodezyjnych. 

Rys. 6. Londyn – ruch uliczny na Ludgate Street przy skrzyżowaniu z Fleet Street (widok 
w kierunku katedry św. Pawła). Widoczny jest nieistniejący już wiadukt dla podłączenia Great 
North Railway z dworcem Victoria St., zrealizowany w 1868 r. 
Źródło: rycina Gustave Dore (London: a Pilgrimare, 1872 r.)

Wzrost liczby mieszkańców (mln) wybranych miast w XIX w.

Miasto 1800
1800–1850 1800–1900

1850 1800 = 1 1900 1800 = 1 1850 = 1

Berlin 0,17 0,42 2,5 1,89 11,2 4,5
Birmingham 0,07 0,23 3,3 0,52 7,4 2,3
Budapeszt 0,06 0,18 3,00 0,86 1,4 4,8
Chicago x 0,03 x 1,70 x 56,7
Detroit x 0,02 x 0,29 x 14,5
Glasgow 0,08 0,33 4,1 0,78 9,8 2,4
Liverpool 0,08 0,38 4,8 0,70 8,8 1,8
Londyn 0,98 2,32 2,2 6,48 4,3 1,9
Lyon 0,09 0,18 2,0 0,45 5,0 2,5
Manchester 0,07 0,30 4,3 0,64 9,1 2,1
Moskwa 0,24 0,36 1,5 1,15 4,8 3,2
Nowy Jork 0,06 0,70 11,7 3,44 57 4,9
Nowy Orlean 0,02 0,11 5,5 0,48 24 4,4
Paryż 0,54 1,05 1,9 2,66 4,9 2,5
Petersburg 0,3 0,5 1,7 1,4 4,7 2,8
San Francisco x 0,03 x 0,34 x 114
Szanghaj 0,20 0,25 1,2 0,65 3,2 2,6
Tokio 1,19 1,15 1,0 1,8 1.6 1,6
Warszawa 0,06 0,16 2, 7 0,69 11,5 4,3
Wiedeń 0,28 0,55 2,0 1,77 6,3 3,2
Wrocław 0,05 0,12 2,4 0,42 8,4 3,5

Źródła: opracowanie własne według danych zebranych głównie w Wikipedii 

Tabela 1
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do zagospodarowania zabudową jedynie na obrzeżach. 
Ale Manhattan jest jedną z wysp archipelagu. Urbanizacja 
ożywiła więc Brooklin na lewym brzegu East River i Jersey 
City na prawym brzegu Hudson. Gdy w 1840 roku lud-
ność na Man hattanie osiągnęła 313 tysięcy, na Brooklinie 
mieszkało 70, a w Jersey City 10 tysięcy mieszkańców. 
Dziesięć lat później Manhattan zaludniło dodatkowo 200 
tysięcy mieszkańców, sąsiednie wybrzeża 100 tysięcy, a w 
dalszych dziesięciu latach przybyło odpowiednio 300 i 180. 
Tak więc w 1860 roku Nowy Jork – w swoich przyszłych 
granicach – zamieszkiwało ponad milion osób i pod tym 
względem zrównał się z Paryżem, natomiast terytorialnie 
sięgnął obrzeży Harlemu, wówczas odrębnej wioski za 
110 przecznicą.

  Dynamika wzrostu ludności miejskiej objęła przez cały 
wiek XIX wiele miast (por. tab. 1). Chociaż z mniejszą pro-
gresją jak w Nowym Jorku, w mniejszej skali od Londynu, 
a nawet nie tak globalnie jak w wieku XX, jednak w specy-
ficznych warunkach u zarania urbanizacji: po pierwsze – 
w warunkach silnego oporu ruchu pieszego przeciwko roz-
rastającej się przestrzeni, po drugie – w sytuacji niezmier-
nego zagęszczenia substancji mieszkaniowej. Znaczne 
zagęszczenie zaludnienia i rozprzestrzenianie się zabudowy 
tworzyło warunki sprzyjające inicjatywom wykorzystania 
mobilnych środków transportu, tańszych od dorożki w mie-
ście, poręczniejszych od dyliżansu w jego ekspansji na ze-
wnątrz. 

Żeby powyższą sytuację miast ująć w całokształt wza-
jemnych uwarunkowań, należy uwzględnić okoliczność, iż 
jedynym możliwym środkiem interwencji przełamania 
ograniczeń mobilności mogły być prywatne przedsięwzię-
cia biznesowe zaakceptowane na gruncie publicznym po-
przez system powiernictwa lub koncesji. System koncesjo-
nowania wyrósł na tradycji myta, ceł i powiernictwa. 
Ugruntował się w tworzeniu przewozów pocztowych, dyli-
żansów, a w obrębie miast na koncesjach dorożkarskich. 
Stanowienie rozwiązań stabilnych i skutecznych dla bizne-
su uwarunkowane było popytem. Skuteczną ku temu in-
spiracją stało się ugruntowanie wystarczająco liczebnych 
warstw mieszczańskich. Radykalna imigracja ze wsi do 
miast oznaczała w istocie ucieczkę przed biedą w miejsca 
jeszcze większej biedy, ale też w miejsca nie pozbawione 
pewnych szans. 

Miastotwórcza siła kolei ujawniła się po raz pierwszy 
w Londynie po budowie linii kolejowej między Greenwich 
a stacją usytuowaną u prawobrzeżnego przyczółka London 
Bridge. Tę imponującą kolej, pierwszą w historii zbudowaną 
na estakadzie z 878 arkadami, na długości 6 km otwarto 
w etapami w latach 1836 i 1838. Estakada, która do dziś swą 
architekturą nadaje kształt prawobrzeżnej dzielnicy Southwark, 
stała się również zaczynem pierwszej sieci kolejowej, gdyż po-
wiązała linie kolejowe między London Bridge Station a kilko-
ma połączeniami z południowo-wschodnią Anglią38. 

38 W 1839 r., po podłączeniu linii London & Croydon Railway przy Corbett’s Lane 
w Bermondsey (obecnie stacja londyńskiej kolei miejskiej South Bermondsay). 
Bezpieczną regulację ruchu na rozjedzie zapewnioną przez policjanta z wykorzy-

Wcześniej, bo już w1834 roku, uruchomiono pierwszą 
irlandzką parową linię kolejową na trasie między portem 
w Dun Laoghaire (wówczas Kingston) w okolicy zachod-
niego pirsu portowego a Westland Row na przedmurzu 
starego miasta w Dublinie. Trasa miała 10 km długości i, 
wyprzedzając o dwa lata połączenie Greenwich z Lon-
dynem, stała się najstarszą na świecie aglomeracyjną linią 
kolejową, chociaż trzeba zaznaczyć, że budowano ją jako 
multimodalny komponent połączenia Dublina z Lon-
dynem39. Jej budowniczym był William Dargan, Irlan-
dczyk, który szlify zdobywał pod Thomasem Telfordem 
przy budowie drogi Londyn–Holyhead (1819–1824). 
Linia była najprawdopodobniej oparta na rozstawie  
1435 mm, upowszechnianym od czasu budowy linii między 
Manchester i Liverpool. 

W pierwszej połowie XIX wieku budowane linie kolejo-
we „mimochodem” formowały struktury aglomeracyjne. 
Rozwój kolei stał się czynnikiem rozprzestrzeniania się lud-
ności silnie zagęszczonych miast na przystacyjne osiedla, ale 
także ożywienia innych aktywności, jak chociażby niedzielne 
pikniki zapracowanych mieszkańców. Pas terytoriów nada-
wanych spółkom w korytarzach kolejowych w ramach kon-
cesji kolejowej stanowił dodatkowy przychód operatora, jeśli 
został sprzedany, a w każdym razie udostępniony pod zabu-
dowę. Walory tych miejsc wykorzystano też odpowiednio na 
cele przemysłowe, magazynowe, mieszkaniowe lub rekre-
acyjne. Kolej była wiodącym czynnikiem w kształtowaniu 
struktur miejskich na jeden z trzech sposobów:

•	 od historycznego miasta ku obrzeżnie rozwijanym 
stacjom i szlakom węzłowym, przy  których rozwijała 
się strefa przemysłowo – magazynowa; 

•	 przez wzrost atrakcyjności terenów przystacyjnych w po-
dejściu do miast na trasach magistrali kolejowych; 

•	 przez budowę krótkich kolei lokalnych łączących 
duże miasto z siecią sąsiednich miast lub osiedli.

 
Tak jak dotąd archipelag miast wyznaczały morza i drogi 

wodne, tak w krótkim czasie został on znacznie wzbogacony, 
a potem zdominowany przez sieci kolejowe. Stacje i sieci ko-
lejowe powstawały na obrzeżach dotąd ukształtowanych 
miast, a w największych z nich linie kolei wnikały w ich 
strukturę wraz z budową reprezentacyjnych budowli dwor-
cowych. Gdy prywatna kolej wnikała do prywatnych miej-
skich stacji czołowych, budowano linię w wykopach lub na 
estakadach. Minimalizując koszty wykupu i wyburzeń, 
wkraczano na tereny najuboższej zabudowy i docierano do 
obrzeży szlachetniej ukształtowanych obszarów centralnych. 
W miastach amerykańskich pierwsze koleje prowadzono 
bezpardonowo po ulicach i przez skrzyżowania. 

Stawiane na sposób czołowy dworce wiązały się 
z poszcze gólnymi liniami kolejowymi budowanymi przez 

staniem wieżyczki strażniczej uważa się za pierwszy obiekt sterowania ruchem 
kolejowym. 

39 Formalnie: Kingston & Dublin Railway. Dun Laoghaire (autochtoniczny toponim 
Kingston) jest administracyjnie odrębną miejscowością w obszarze metropolital-
nym Dublina. W Westland Row znajduje się obecnie największy dworzec prze-
siadkowy – Dublin Pearse.
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oddzielne kompanie i związki kapitałowe. Wnosiły zyski, 
które uruchomiły aktywność społeczeństwa w lokatach ak-
cji bądź obligacji. Spółki konkurowały na rynku akcji. 
Najlepsze kontynuowały rozwój linii, odgałęzień (ang. 
branches) i wchłaniały słabsze, budując struktury sieciowe. 
Akceptacja parlamentu Zjednoczonego Królestwa wyma-
gała przedstawienia planu i zgromadzenia stosownej do 
wyceny kosztu wielkości wyjściowej kapitału. Plan i kosz-
torys były opiniowane przez ekspertów inżynierii cywilnej 
o uznanym autorytecie (jednym z takich ekspertów stał się 
znany nam Henry Palmer). Dopiero aktem parlamentar-
nym możliwe było uruchomienie oferty publicznej sprzeda-
ży akcji. Koszt akcji wynosił 7,5 funta, co pozwalało anga-
żować się w inwestycje olbrzymim masom społeczności 
Zjednoczonego Królestwa. Na kontynencie w znacznym 
stopniu w budownictwo kolejowe angażowały się wielkie ka-
pitały bankowe, jak chociażby Jamesa Rothschilda we 
Francji, Austrii, Włoszech czy Rosji. Jednym ze znaczących 
czynników rozwoju kolejnictwa był eksport kapitałów bry-
tyjskich, znacznie przekraczający granice swojego imperium. 
W niektórych krajach rozwój sieci finansowały budżety pań-
stwa, głównie uruchamiając obligacje państwowe. 

Tak więc powstawały dworce, które podkreślały prestiż 
spółek kolejowych, tak jak dawniej wysokość katedr budo-
wała tożsamość i poczucie wielkości średniowiecznych 
mieszczan i murarskich mistrzów. Przy tranzytowo przebie-
gających magistralach bądź przy wnikających w miasto 
bocznych rozgałęzieniach lokalizował się przemysł i składy. 
Wiele miast powstało dzięki przystankom, stacjom, 
a w końcu węzłom kolejowym. Historia kolei w miastach 
jest integralnym elementem opisu i analizy przestrzennego 
rozwoju każdego z nich. 

Jednak sam rozwój kolei w niewielkim stopniu zaspoka-
jał potrzebę przemieszczania się mieszkańców i przybyszów 
w obrębie najważniejszych socjalnych, gospodarczych i kul-
turalnych więzi codziennego bytowania. Emisja pary z bru-
dem i sadzą odstręczała od bliskiego sąsiedztwa szlaków, 
a „kolejowe ulice” w sieci amerykańskich miast przedsta-
wiały obraz destrukcji i degradacji. Zarazem dworce kolejo-
we stały się dodatkowym celem miejskich przemieszczeń, 
tak same w sobie, jak w wyniku ożywionych w sąsiedztwie 
kolei obszarów. Przy liniach kolei lokalizowano fabryki 
i magazyny, tak jak obecnie przy węzłach autostradowych 
powstają centra logistyczno-przemysłowe. Na traktach 
między centrum a dworcem kolejowym rozwijały się usługi 
i handel, tak jak współcześnie galerie handlowe sytuują się 
na wylotach miast. To właśnie z dworców ku centrom uru-
chamiano pierwsze trasy i regularne linie omnibusów lub 
tramwajów po ulicach, które do dzisiaj noszą nazwę 
Śródmiejska lub bardziej konkretną: Dworcowa, Kolejowa, 
Towarowa, Składowa, Przemysłowa itp. W wielu mniej-
szych miastach linie miejskie funkcjonowały w sposób do-
stosowany do czasu lub intensywności ruchu pociągów 
i upadały wraz z zamierającym ruchem kolejowym. 
W większych inicjowały rozwój transportu miejskiego. Tak 
więc w drugiej połowie XIX wieku potrzeba ukształtowa-
nia miejskiego transportu publicznego stawała się nagląca 

nie tylko w kilkunastu wielkich miastach, ale także w set-
kach miast średniej wielkości. Rosło w sposób znaczący za-
potrzebowanie na transport miejski, rokując opłacalność 
lokowania pieniędzy w jego zainwestowanie i organizację, 
analogicznie do procesu, który uprzednio miał miejsce w bu-
dowie kanałów, a teraz linii kolejowych. 

5. Zasady Pascala

W 1662 roku Blais Pascal ze wsparciem królewskim uru-
chomił prywatnie usługi przewozowe paryskich dyliżansów 
w oparciu o pięć zasad:

•	 stałej zaplanowanej marszruty,
•	 wyznaczonych stałych czasów kursowania,
•	 określonej wysokości opłat,
•	 strefowania opłat w zależności od długości podróży,
•	 wykluczenia substytutów opłaty.

Po początkowym sukcesie decyzją parlamentu wyklu-
czono z użytkowania tego środka transportu osoby nie dość 
czcigodne, co spowodowało finansowy krach przedsięwzię-
cia. Zasadą szóstą, która mogła by ów precedens zakorzenić 
w mieście i utrzymać w formule miejskiego transportu 
zbiorowego, jest zasada powszechnie dostępnego pożytku 
publicznego. Nie przypadkiem 150 lat później wypełniła 
się ona w pewnym francuskim mieście koło kapelusznicze-
go sklepu monsieur Omnesa z szyldem „Omnes Omnibus” 
(łac.: „Omnes dla Wszystkich”). I tak pewnego sierpniowe-
go dnia w 1826 roku omnibusami nazwano zaprzężone 
w parę białych koni, 16-osobowe, resorowane powozy typu 
berlinka, które zgodnie z zasadami Pascala kursowały mię-
dzy Nantes a podmiejską miejscowością Richebourg. Kursy 
uruchomił emerytowany pułkownik Cesarstwa Stanislas 
Baudry, zdesperowany brakiem powodzenia łaźni, którą za 
połowę swego wynagrodzenia za wierną służbę ojczyźnie 
wybudował na przedmieściach Nantes wraz z parowym 
młynem. Łaźnia była obsługiwana ubocznym produktem 
naddatku pary z młyńskiego silnika, co dobrze świadczy 
o skrupulatnym wykorzystaniu energii przez pułkownika.

Inicjatywa już w roku premiery odniosła sukces, tyle że 
łaźnia nadal pozostawała bez klientów. Baudry więc spieniężył 
łaźnię z młynem i stworzył sieć linii przewozowych. Firma 
przyjęła nazwę „Les Dames Blanches” (franc. Białe Damy), nie 
tyle odnoszącą się do białych koni, ile do tytułu popularnej 
w tym czasie opery wystawianej w Paryżu40. Gdy stosunkowo 
szybko zrodziła się konkurencja, nadmiar podaży nad popy-
tem skłonił przedsiębiorcę do wejścia na większy rynek. Udał 
się do Paryża i w 1828 roku stworzył kompanię „l’Entreprise 
Générale des Omnibus”. Ta nowa spółka w szczycie swego 
rozwoju uruchomiła sieć dziesięciu linii z 26 pojazdami, pozy-
skując w okresie pięciu miesięcy 2,5 mln pasażerów. W paryski 
omnibus zaprzęgano po 3 konie, a pojazd zabierał do 14 pasa-
żerów w trzech przedziałach różnej klasy41 [16,17,18].

40 Opera komiczna kompozytora Francois Adrien Boieldieu z librettem opartym  
na powieściach Waltera Scotta. Odniosła w 1825 roku olbrzymi sukces w Paryżu 
i w 1865 roku odnotowano jej tysięczne przedstawienie. 

41 Wg Marcela Ruminiego tych linii było 18 [18] . Potencjał l’Enterprise Generale 
był tak znaczny, że prawdopodobnie Baudry musiał się zadłużyć, nawet funkcjo-



15

TransporT miejski i regionalny 03 2020

Po ośmiu miesiącach firma zatrudniała 200 ludzi, stajnie 
mieściły 800 koni, a pasażerów obsługiwało 89 pojazdów. 
Dziesięć lat później w Paryżu działało już 17 firm z 406 
pojazdami W samym tylko 1854 roku linie omnibusowe 
obsłużyły 34 mln pasażerów. Wskazuje to na średnio 32 
podróże miejskim transportem publicznym przypadające 
na statystycznego mieszkańca Paryża rocznie, czyli raz na 
dwa tygodnie, wykluczając niedziele i święta. Ale z po-
czątkiem Drugiego Cesarstwa sytuacja permanentnej 
wojny między wolnymi konkurentami stała się nie do 
opanowania. Prefekt departamentu Sekwany, Baron 
Hauss mann w ciągu trzech lat połączył koncesjonowane 
przez miasto spółki formułą Generalnej Kompanii 
Omnibusów (CGO). Umowę podpisano z Kompanią na 
30 lat, zastrzegając prawo miasta do ustalania zasad orga-
nizacji przewozów z jednoczesnym wprowadzeniem do-
płaty municypalnej jako rekompensaty obsługi mniej 
atrakcyjnych nisz popytu. W ciągu kilku lat flota 503 
omnibusów ze stajnią 6700 koni obsługiwała 25 linii ko-
munikacyjnych. Rozszerzając granicę Paryża, odnowiono 
umowy koncesyjne z przedłużeniem do 1910 roku [17]. 

W Londynie pierwsze omnibusy pojawiły się niemal 
w tym samym czasie co w Paryżu. W 1827 roku budowni-
czy powozów George Schillibeer sprzedał 25-osobowy po-
jazd Josephowi Phease do przewozów szkolnych kwakier-
skiej szkole dla dziewcząt. Po pobycie w Paryżu w 1829 
roku wprowadził 18-osobowe pojazdy na trasie między sta-
cją Paddington a londyńskim City. Trzy lata później kurso-
wało już 620 pojazdów [19], a w 1854 – 3 tysiące wozów 
i 30 tysięcy koni przewoziło dziennie 900 tysięcy pasażerów 
[15]. Początkowo ciężkie, ponad 20-osobowe londyńskie 
omnibusy zaprzęgano w trójkę, z czasem jednak przeważy-
ły wagony 14-osobowe ciągnięte przez parę koni. 

W Nowym Jorku już w początkach drugiej dekady uru-
chamiano regularne (co dwie godziny) kursy dyliżansów 
między suburbiami a centrum oraz przystaniami promowy-
mi. W 1820 roku rada miasta wprowadziła dla nich opłaty 
licencyjne. Powozy jednak były niekomfortowe, przejazdy 
drogie, a przewozy niepunktualne. Po wybudowaniu Kanału 
Erie rozwój Nowego Jorku zdynamizował się w dwójnasób, 
zdecydowanie wyprzedzając kilka dotąd równoważnych 
z nim portowych miast amerykańskich wschodniego wy-
brzeża. Pierwsze omnibusy pojawiły się na nowojorskim 
Broadwayu w 1829 roku. Abraham Brower wprowadził po-
jazd Johna Stephensona „Accomodation” z rzędami siedzeń 
zwróconych w kierunku jazdy i wejściami bocznymi. „Socie-
ble”, drugi pojazd Stephensona, miał na wzór paryski tylne 
wejście i dwa rzędy siedzeń po obu stronach pojazdu [20]. 
Różnił się mniejszą wysokością podłogi umieszczonej nad 
osiami dzięki formie wciętego esowato pod koła przekroju 
poprzecznego i wyniesionymi nad poziomem kół ławami. 
Ten „niskopodłogowy” wzór do 1835 roku reprezentowała 
już setka omnibusów na Manhattanie. W 1840 roku trasy 

nując w spółce kapitałowej. Jak podaje Rumini w marcu 1830 roku pułkownik po-
pełnił w Paryżu samobójstwo. Mimo to utworzone przez niego kompanie w Paryżu 
i w Nantes funkcjonowały nadal. 

prowadzone na Broadwayu w kierunku Harlemu obsługiwa-
ło 67 pojazdów z częstością 30 sekund. Ze względu na dużo 
gorsze od paryskich nawierzchnie Manhattanu, omnibusy 
były zaprzęgane trójką, a nawet czwórką koni, okazały się 
także o wiele bardziej efektywne od ustępujących dyliżan-
sów. W 1853 roku na Manhattanie omnibusy realizowały 
średnio 13,4 tysiąca podróży dziennie przy 683 pojazdach 
licencjonowanych [19,20,21]. Prawie równo z nowojorskimi 
pierwsze omnibusy wprowadził w 1829 roku Boston. Z po-
czątkiem drugiej połowy XIX wieku liczył sobie już ponad 
300 pojazdów, a omnibusy kursowały w kilkunastu mniej-
szych amerykańskich miastach. W Filadelfii pierwszej kon-
cesji udzielono w 1831 roku. 

W połowie XIX wieku wskaźniki rocznej ruchliwości 
omnibusowej mieszkańców największych miast kształto-
wały się w:

•	 Londynie – 3 mln mieszkańców i 81 przejazdów, 
•	 Paryżu –1 mln mieszkańców i 32 przejazdy,
•	 Nowym Jorku – 0,5 mln mieszkańców Manhattanu 

i około 7 przejazdów.

Przypadek Nowego Jorku jest w porównaniu do metro-
polii europejskich dość szczególny. W 1832 roku urucho-
miono konny tramwaj w alei równoległej do Broadwayu. 
Znaczny udział w podróżach miały promy na Hudson, East 
River i Staten Island, kursujące także na wektorze południ-
kowym wyspy. W 1865 roku odnotowano w Nowym Jorku 
już ponad 50 przejazdów na 1,3 mln mieszkańców, licząc 
całość transportu publicznego oraz licząc ludność w grani-
cach administracyjnych obowiązujących po 1893 roku42. 
W przeciwieństwie do Paryża i Berlina konkurencję między 
firmami dyscyplinowano poprzez koncesjonowanie odręb-
nych tras na alejach południkowych oraz z reguły z od-
miennych portów promowych. Nie zdarzały się więc tutaj 
wyścigi i bitwy na baty między konkurentami, jednak na-
rzekano na chamstwo obsługi i brutalność woźniców. 

Nowy Jork wniósł do nadchodzącej epoki tramwajów 
niezwykle cenny wkład – lekkie wagony Stephensona [20]. 
Zdominowały rynek światowy w drugiej połowie XIX wie-
ku, idealnie wpisując się funkcjonalnością, wygodą i elegan-
cją w lokalne potrzeby i wymagania. To nie tylko były zwy-
kłe produkty, ale dyktowały linie, modele i rozwiązania na 
rynkach producenckich, a także wypracowały wzór dla po-
ciągów tramwajowych znanych z naszych ulic jeszcze z poło-
wy lat 60. XX wieku (por. rys. 7). Oddajmy głos animatoro-
wi tego sukcesu: Nasze pojazdy ważą o połowę mniej niż samo-
chody wyprodukowane w Niemczech. Można je uzyskać za 35 
funtów mniej niż z Birmingham. Wagony, w które wyposażamy 
Glasgow, mogą być obsługiwane z awaryjnością o jedną trzecią 
mniejszą niż ich własne. Natura amerykańskiego lasu ma wiele 
wspólnego z naszym sukcesem. Wybór i przygotowanie materiału nie 
są lekkimi zadaniami; proces przygotowania trwa od trzech do czte-
rech lat. Żelazo amerykańskie jest gorsze niż angielskie i musimy 
utrzymać właściwy wymóg wytrzymałość przy mniejszej wadze. 
Używamy białego dębu, jesionu białego, topoli, lipy, hikory, buku, 

42 Z Brooklinem, Richmond, Bronksem, Queensem i Staten Island. 
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klonu i sosny – wszystko to jest dla nas łatwe do kupienia, podczas 
gdy Anglicy są zobowiązani do korzystania z drewna tekowego. 
Ponieważ ich lasy są gorsze, uważają, że konieczne jest wzmocnienie 
ich żelazem kosztem lekkości. (…) Spotykamy się ze znaczną opozy-
cją za granicą, a prasa jest wykorzystywana do wywołania protestu 
przeciwko jakiejkolwiek korporacji wysyłającej pieniądze z kraju, 
szczególnie w tych trudnych czasach”43.

Prócz omnibusów Stephenson budował także wagony 
dla tramwajów, a także kolei konnych, które żywiołowo 
rozwijały się w USA od lat trzydziestych. Ekspansja jego 
produktów trwała 60 lat i każda ich linia wnosiła coraz lep-
sze standardy techniczne i funkcjonalne. Stephenson wy-
myślił profil poprzeczny z lekkim obtoczeniem kół i zagłę-
bioną podłogą (patent w 1833). Od 1837 konstruował noś-
ną konstrukcję kratową w ścianach bocznych, wypełnianą 
szklanymi oknami i panelami. Zwano je x-frame lub 
w przypadku finezyjnych okien diamond frame. Wpro-
wadził rurę wentylacyjną wzdłuż wagonu. Stosował wyso-
kiej klasy lakiery przydające pojazdom charakterystycznej 
elegancji. Całość była niezwykle lekka: wobec standardo-
wych 3 ton 30 osobowego pojazdu jego wozy ważyły 1,8 t., 
co nawet na nowojorskich nawierzchniach pozwalało zre-
dukować zaprzęg do pary koni. W latach 40. wprowadził 
charakterystyczne doświetlenie dachowe poprzez wyniesie-
nie środkowej części dachu nad część okapową. W 1853 r. 
produkował 300 omnibusów rocznie. Z czasem zwiększał 
się w zakupach udział tramwajów. Szacuje się, że w latach 
1876–1891 zakłady Stephensona sprzedały 25 tys. tram-
wajów konnych i elektrycznych. Jeździły m.in. w Adelajdzie, 
Amsterdamie, brazylijskiej Bahii, Berlinie, norweskiej 
Chrystianii, meksykańskiej Jalapie, Hamburgu, Hawanie, 
Hull, Limie, Liverpoolu, Petersburgu, Rio de Janeiro, 
Swansea, Wellington. Stephenson narzucił wizerunek wa-
gonu tramwajowego, jaki znany był w Europie jeszcze po 
II wojnie światowej z charakterystyczną platformą końco-
wą przed wejściem do wnętrza wagonu. 

Upowszechnienie omnibusów dokonywało się po-
wszechnie i zadziwiająco podobnie, choć z różnym powo-
dzeniem. Po krótkim „pilotażu” test okazywał się przed-

43 Cytat za https://www.midcontinent.org/rollingstock/builders/stephenson3.htm 
(dostęp 27.01.2020) z powołaniem na wywiad udzielony przez Stephensona 
w „Scientific American” po wygranym z 19 konkurentami przetargu na dostawę 
25 wagonów tramwajowych w Londynie.

wczesny, stabilny lub inspirujący. Wśród tych ostatnich 
klasyczna jest historia omnibusów berlińskich. Pierwsze 
regularne kursy dorożek pojawiły się w 1826 roku na trasie 
między Bramą Brandenburską a – wówczas podmiejskim 
– Charlottenburgiem, po czym rozwinęła się sieć dorożkar-
skich linii od bram miasta do dalszych przedmieść. W 1836 
roku zniesiono obowiązek licencji, a w 1840 roku właściciel 
firmy dorożkarskiej Israel Moses Henoch zainicjował prze-
wozy omnibusowe między Alexanderplatz a Potsdamer 
Banhof z wykorzystaniem trzech pojazdów44. Kiedy w 1847 
roku kolejna firma uzyskała koncesję, funkcjonowało już 
sześć linii. W 1864 roku 34 firmy obsługiwały 39 linii [23] 
i skończyło się jak w Paryżu: władze Berlina zmuszone 
ukrócić ich konkurencyjną zadziorność zainicjowały proces 
koncentracji kapitałowej spółek. Wobec pomyślnego uru-
chomienia konnego tramwaju utworzono odrębną spółkę 
„Allgemeinen Berliner Omnibus – AG”, która podjęła wy-
kup pozostałych spółek omnibusowych. Do 1886 roku 
ABO-AG stała się skonsolidowanym monopolistą przewo-
zów omnibusowych, ale poza ABO-AG funkcjonowały już 
cztery spółki konnego tramwaju. 

W 1832 roku w Peszcie powtórzyła się sytuacja 
Baudrego z Nantes: restaurator uruchomił regularne połą-
czenie między dwoma swoimi lokalami. Po sukcesie prze-
wozów bez wpływu na wzrost klientów swojej gastronomii 
próbował bezskutecznie rozszerzyć działalność. Zgodę 
otrzymali inni przedsiębiorcy, jednak sukces odnieśli dopie-
ro w drugiej połowie XIX wieku, kiedy liczba ludności 
Budapesztu zaczęła szybko rosnąć (ze 180 do 860 tysięcy). 
Natomiast w Wiedniu omnibusy pojawiły się późno, bo 
w 1865 roku. Wśród polskich miast pierwsze omnibusy 
pojawiły się we Wrocławiu w 1840 roku. Pojazdy zabierały 
do 15 osób, kursując pomiędzy Rynkiem i Popowicami. Do 
wybuchu wojny funkcjonowało 8 linii. W Warszawie od 
1844 roku omnibusy wystartowały z umiarkowanym po-
wodzeniem. W pierwszym etapie związane były z dworcem 
nowo powstałej Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej. Sukces 
komercyjny objawił się po 1860 roku i, jak wszędzie, wiązał 
się z gwałtownym wzrostem liczby mieszkańców oraz tery-
torialną ekspansją zabudowy. Po uwłaszczeniu chłopstwa 
liczba mieszkańców podwoiła się w ciągu 20 lat do 400 
tysięcy, ale krótko po inicjacji tego wzrostu, bo po 1866 r., 
jego beneficjentem stała się konkurencja konnego tramwa-
ju, która stopniowo wyparła omnibusy z warszawskiego 
rynku przewozowego. W Krakowie omnibusy pojawiły się 
w 1867 roku. Osiem lat później, gdy od Rynku Głównego 
do mostu na Wiśle na granicy miasta z Podgórzem konku-
rowały dwie firmy, obie zbankrutowały. 

Możliwości zmniejszenia kosztu omnibusu w najwięk-
szym stopniu ograniczał problem stajni, wymagającej 
utrzymania od dziesięciu do kilkunastu koni na każdy 
funkcjonujący w ruchu pojazd. Umasowienie stajni wiązało 
się z kruchą równowagą między stanem biologicznym 
zwierząt i finansową opłacalnością. Miarą normatywną siły 

44 Nie istniejący dziś dworzec pierwszej pruskiej linii kolejowej między Poczdamem 
a Berlinem (uruchomionej w 1838 roku). 

Rys. 7. Dwukierunkowy wagon tramwajowy Stephensona z 1888 r. Taka sama wersja była 
budowana dla napędu elektrycznego oraz z krytą kabiną motorniczego 
Źródło [20]
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pociągowej konia w warunkach ruchu jednostajnego na 
mocnej, gładkiej nawierzchni bez przyspieszenia w zry-
wach, wydatku na podjazdach i łukach jest uciąg normal-
ny45. Istnieje możliwość pokonania ponadnormatywnym 
wysiłkiem konia znacznie większych oporów: przy rusza-
niu, na stokach i kiepskich drogach lub dla pociągnięcia 
większych ładunków, ale wymiar tego jest indywidualną, 
osobniczą cechą konia. Ujawnia się ona w dłuższym okresie 
współpracy w parze konkretnego człowieka z konkretnym 
koniem. Kontrolowane jego przesilenie pozwala zachować 
zwierzę w normalnym dobrostanie przy codziennej pracy 
przez dobre 20 lat. Nadmierne jej przewyższanie i zakwa-
szenie mięśni powoduje wiele stanów zapalnych, a w na-
stępstwie spadek wytrzymałości i choroby. W skrajnym 
wypadku kończy się zapaścią. Konwojent w kolejkach 
przemysłowych, kopalniach czy dorożkarz, związani byli 
silniej z osobnikami stajni. W sposób oczywisty i szczegól-
ny „rozumie się” z koniem kawalerzysta, rolnik, sporto-
wiec, trener. Stangreci omnibusów byli od stajni oderwani, 
a stajenni nie kontrolowali wysiłku. Fizjologia tych zwie-
rząt, przy co najwyżej 3 do 4 godzinach dziennej pracy 
truchtem, niemożliwa była do wykorzystania dłużej jak 
5 lat. Takie użytkowanie koni w komunikacji miejskiej od-
notowują kroniki amerykańskie [21, 22]. Oznaczało to ko-
nieczność corocznej odnowy 20% stada. Oddawanie zwie-
rząt do rzeźni działało jak odzysk z wymiany rybiej szyny 
z żeliwa. Ta praktyka wymęczania zwierząt stanowiła opti-
mum kalkulacji biznesowej. Cytowane są często kłopoty 
z zaleganiem i ściąganiem padłych zwierząt zalegających 
ulice wielkich miast46. Wiele lat po tym, jak w Nowym 
Jorku w 1917 roku zakończyła działalność ostatnia spółka 
omnibusowa, pewien publicysta zauważył, że w miejsce 
problemów z końskim nawozem na ulicach pojawił się pro-
blem motoryzacyjnego smrodu w powietrzu. 

Stabilne i efektywne funkcjonowania omnibusu wyma-
gało odpowiedniego zarządzania stajnią i doborem zwie-
rząt, obniżania ciężaru pojazdów oraz poszukiwania sposo-
bu możliwie najbardziej gładkiego toczenia kół w różnych 
porach roku, na miejskim bruku i tam gdzie go jeszcze nie 
położono. Te kryteria miały zasadnicze znaczenie dla kształ-
towania kosztów oraz taryfy odpowiedniej dla pozyskania 
popytu i stosownego zysku. Dla większości mniejszych 
miast omnibus był zbyt kosztowny dla plebsu, a zarazem 
zbyt plebejski dla nobilitującej się klasy bogatszego miesz-
czaństwa. Jeżeli wytrwał, to zwykle w ruchu między dwor-
cem kolejowym lub zaludnionym ostrowiem na przedmie-
ściu a centrum miasta. Tylko w naprawdę wielkich mia-
stach budował się wystarczający rynek dla przyciągnięcia 

45 Wg wzoru Wursta dla pojedynczego konia zależy od jego ciężaru i liczony jest na 
1/9 wagi powiększone o 12 kG – por. [24] za: W. Pruski, J. Grabowski, S. Schuch: 
„Hodowla koni” tom2, P.W. R i L., Warszawa 2006. Uciąg jest siłą potrzebną dla 
przezwyciężenia oporu tarcia oraz jego wypadkowej siły grawitacyjnej ciężaru ładun-
ku na stoku. 

46 Lay, str. 132 [1] pisze o Broadwayu, ale podobne obrazy malowano na ulicach 
Londynu, Berlina i Paryża. W wielu źródłach napomyka się, że zaleganie na ru-
chliwych arteriach trucheł padłych koni pozostawało poważnym problemem  
komunalnym.

solidnej oferty przewozowej, uruchomienia komunalnych 
mechanizmów regulacji oraz wykorzystania postępu tech-
nicznego w doskonaleniu pojazdów. Ograniczeniami pozo-
stawały nadmierne pochylenia ulic, częstokroć ich złe na-
wierzchnie oraz biologiczne możliwości koni ograniczające 
zasięg linii komunikacyjnych [19]47.

Dla praktyki miejskiego transportu publicznego omni-
bus był podwaliną pod powszechny rozwój konnego tram-
waju, a nawet miejskiego transportu publicznego w ogóle: 
postęp w hodowli odpowiedniej rasy koni, doświadczenie 
w eksploatacji wielkich stajni, praktykę zarządzania i orga-
nizacji transportu przez władze miejskie, uformowanie 
struktur dostaw i handlu, optymalizowanie rozkładu jazdy 
poprzez funkcjonalny takt kursowy oraz planowanie mar-
szrutyzacji linii. Współpracujący duet woźnicy i kondukto-
ra kontrolującego opłaty, a zarazem powiadamiającego syg-
nałem kierującego pojazdem o gotowości odjazdu z przy-
stanku, znany jest nam z tramwajów końca lat 60. XX 
wieku. Powszechny rozwój sieci tramwajowych na całym 
świecie zrodził się na skrzyżowaniu praktyki omnibusu, do-
świadczeń kolei, postępu technologii hutniczych oraz zna-
czącego wzrostu i rozwoju miast. 

6. Tramwaj konny. Krótka historia długiego trwania 
Środek transportu, który dzisiaj w miarę jednoznacznie 
określamy jako tramwaj, wyodrębniał się spośród środków 
transportu przez ponad 20 lat. Historycznie urodził się nie-
mal jednocześnie z omnibusem i koleją parową, a w miej-
scach urodzin Amerykanie określali go jako „street railway” 
(kolej uliczna). Był to okres, kiedy w Stanach otwarto kilka 
międzymiastowych tras kolejowych z wagonami ciągniony-
mi przez konie, które Amerykanie określali jako „railway”. 
Często uruchamiano je na torach drewnianych w oczekiwa-
niu na deficytowe żelazo, z którego opaski nabijano sukce-
sywnie na belki w miarę napływających dostaw48. Jeżeli za-
uważyć, że początek kolei przypisuje się uruchomieniu linii 
Manchester–Liverpool jako parowej kolei żelaznej, to warto 
wiedzieć, że parowy „street railway” w 1831 roku zbudowa-
no w Nowym Orleanie i to na angielskich szynach kutych 
[26]. I przez pierwsze dwadzieścia lat parowe i konne „street 
railways” stanowiły równorzędne konstrukty w polach inter-
wencji. 

Aby 26 listopada w 1832 roku uruchomić półtorakilome-
trowy odcinek trasy konnego tramwaju na ulicy Bowery po-
między Prince Street a Union Square Park (przy 14 przeczni-
cy)49, wbudowano w nawierzchnię płytkie żelazne koryta 
z kutego żelaza z wygiętymi na zewnątrz bokami. Był to 

47 Należy mieć na uwadze, że dotychczasowa praktyka poczty i dyliżansów przy 
zrywnym biegu konia wymagała organizacji stacji poprzęgowych średnio co 
20 km, to jest najwyżej około godziny pracy koni zaprzęgowych w dobie. 

48 Dyskutując o planie budowy kolei warszawsko–wiedeńskiej, toczył się spór mię-
dzy zwolennikami „kolei amerykańskiej” (jako konnej) i „kolei angielskiej” (jako 
parowej). Także Francuzi linię Leubata nazywali koleją amerykańską ze wzglę-
du na wagony sprowadzone od Johna Stephensona. Argumentem na rzecz „kolei 
amerykańskiej” był dostatek owsa (por. [25] str. 65). 

49 Obecnie Bowery St. kontynuowana jest przez Cooper St., do Czwartej Alei dobie-
gając do 14 przecznicy przy Union Square Park, skąd na Harlem wybiega także oś 
Piątej Alei.
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pierwszy odcinek linii do Harlemu, na którą udzielono konce-
sję kompanii New York and Harlem Railroad (N & H RR co.). 
Umiejscowiono ją na wschodniej osi Manhattanu, zgodnie z za-
sadą regulowania konkurencji z trasą omnibusów Browera na 
Broadwayu i linii promowych na Hudson po stronie zachod-
niej. Te ostatnie w owym czasie zdominowała firma żeglugowa 
Corneliusa Vanderbilta50. Przedsięwzięcie tramwajowe podjęto 
z wkładem kapitałowym 300 tysięcy USD z otwartą ofertą 
akcji po 100 dolarów amerykańskich. W aranżacji przedsię-
wzięcia główną rolę przypisuje się przedsiębiorcy Johnowi 
Mason przy inżynierskim wkładzie Johna Stephens ona. 
Początkowo Stephenson uruchomił cztery pojazdy wzorowane 
na angielskich, trójprzedziałowych wagonach kolejowych, z miej-
scami dla 30 pasażerów, nieco przystosowane do ruchu ulicz-
nego. Odtąd też historia tramwajów konnych jest nieodłączną 
częścią historii wagonów Johna Stephensona. 

W kolejnych etapach trasę rozwijano wzdłuż Czwartej 
Alei ku północy. W drugim etapie do 23 przecznicy (około 
4 km), w trzecim do 43 (około 6 km, licząc dystans od Prince 
St.). Budowę północnych odcinków trasy kontynuowano do 
1852 roku, by po przejściu Cieśniny Harlem połączyć je 
w końcu na Bronxie z linią kolejową do Albany zbudowaną 
już w 1842 roku. Północną część trasy od 42 przecznicy bu-
dował inżynier kolejowy Allan Campbell, a asystował mu 
Walton Evans. Obaj w 1850 roku wyjechali do Ameryki 
Południowej, gdzie projektowali i budowali linie kolejowe – 
jedne z pierwszych na tym kontynencie. Po powrocie 
z Ameryki Campbell został głównym inżynierem kolei no-
wojorskich, a Evans prowadził biuro handlowe, organizujące 
eksport produktów amerykańskich i konsultingu na rynkach 
zewnętrznych. Między innymi zapewnił zaplecze logistycz-
ne, kadrowe i konsulting dla budowy 1,6 tysiąca km kolei 
peruwiańskich przez korporację Henry’ego Meiggsa51. 

Opłata za przejazd na nowojorskiej linii wynosiła 10 
centów, przy 15 płaconych w omnibusach. Pojazdy były 
dwukierunkowe, co znaczy, że nie było pętli tylko przeta-
czano je na drugi tor i po przeprzęgnięciu koni uruchomia-
no kurs powrotny. Gdy w 1837 roku trasę doprowadzono 
do Harlemu, tramwaje jeździły z prędkością 10 do 12 km/h 
od 6.00 do 20.00 co kwadrans i co godzinę do 22.00 [27]. 
W pierwszym pełnym roku eksploatacji linia przyniosła za-
ledwie 382 USD wpływów przy wydatku 4 650 USD. 
Jednak już w drugim roku wpływy wyniosły 5 019 dolarów 
amerykańskich, przy kosztach 1 862 USD. W kolejnym 
roku, zanim wprowadzono lokomotywy, zysk wyniósł po-
nad 18 tysięcy USD. Lata 1835–1837 były trudne. Kapitały 
spółki zostały zaangażowane w kosztowne przebicie skal-
nych progów w Harlem. Ale od 1838 roku nastał długi 
okres prosperity. W 1837 roku dopuszczono na północ od 
23 przecznicy lokomotywy parowe52. W 1839 roku prze-

50 Linię żeglugi parowej do Albany zorganizował Vanderbilt w 1929 r. po skonsoli-
dowaniu linii promowych między Manhattanem i New Jersey oraz Staten Island. 

51 W tym Centralnej Kolei Transandyjskiej, której projekt i budowę realizował 
Ernest Malinowski. 

52 Plan wprowadzenia do ruchu parowozów na całej trasie dojrzewał w latach 1835– 
1837, ale wobec oporu mieszkańców i handlowców dopuszczono je tylko do 23 
przecznicy.

dłużono trasę na południe do Park Row w okolice City 
Hall. W 1864 roku przewieziono na linii do Haarlem 
5,8 mln pasażerów, dysponując 69 pojazdami w parku [28]. 

Mamy prawo sądzić, że budowa trasy dla tramwaju 
konnego na Dolnym Manhattanie była komponentem bar-
dziej dalekosiężnego planu. W 1832 roku uprawomocnio-
ny został projekt kolei z Harlemu do Albany. Był to rejon 
węzła Kanału Erie z rzeką Hudson i miejsce, z którego już 
w 1831 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową w USA 
z Albany do Schenectady – znaczącego portu na Kanale. 
Stąd płynął do portu Nowego Jorku życiodajny strumień 
towarów z terytoriów położonych na południe od Wielkich 
Jezior. Tę linię z Albany N & H RR co. zakupił w 1846 
roku. [29]. Ostatecznie cofnięto parowozy z 23 do wysoko-
ści 42 przecznicy, co okazało się dość szczęśliwym rozwiąza-
niem nie tylko dla wzburzonych mieszkańców Środkowego 
Manhattanu, ale też dla późniejszej lokalizacji w tym miej-
scu Grand Central Depot, poprzednika Grand Central 
Terminal – jednego z najwspanialszych, kultowych i naj-
bardziej funkcjonalnych dworców kolejowych świata. Ta 
rewolucja była już dziełem Corneliusa Vanderbilta, który 
został dyrektorem generalnym całego kompleksu kolejo-
wego wraz z opisanym odcinkiem tramwajowym. 

Kilka lat po Nowym Jorku, w styczniu 1835 roku, uru-
chomiona została również linia tramwaju konnego w Nowym 
Orleanie. Wówczas było to czwarte pod względem wielko-
ści miasto Stanów Zjednoczonych, liczące około 100 tysię-
cy mieszkańców, ważny, portowy ośrodek wymiany handlo-
wej ze światem, ośrodek eksportu bawełny z dorzeczy 
Missisipi i Ohio. Nowy Orlean to okno na świat stanów 
dawnej Luizjany, oddzielonych przez Appalachy od macie-
rzystych stanów Unii królujących na wschodnim wybrzeżu 
kontynentu. Linia, fragment obecnej trasy St. Charles Line, 
łączyła podmiejskie Carrollton z centrum biznesowym 
Nowego Orleanu [28]. Rozwój nowoorleańskiej sieci tram-
wajowej kiedyś osiągnie 300 km, ale przez najbliższe 25 lat 
na rozwinięcie sieci konnej nie zdecydowano się, polegając 
na ofercie omnibusowej i aplikując tramwaje parowe. Po 
1940 roku sieć ulegała stopniowej likwidacji, aczkolwiek 
jako pomnik historii St. Charles Line utrzymano w ciągłej 
funkcjonalności do czasów współczesnych. Nie uniknęła 
jednak spustoszenia po wielkiej powodzi związanej z hura-
ganem Katrina. 

W innych miastach długo nie decydowano się na wrzuce-
nie omnibusów na tory. Torowiska w Nowym Orleanie i na 
Manhattanie były trudne w utrzymaniu. Krawędzie szyn nie 
trzymały płaszczyzny w poziomie lichych – w istocie – na-
wierzchni, powodując liczne wypadki. Dno rynny łatwo ulega-
ło zabrudzeniu. W strefach klimatu umiarkowanego powsta-
wał problem z odśnieżaniem. Aby osunąć pryzmy, kontrolo-
wać zespolenie szyny z nawierzchnią oraz utrzymać czystość 
po rozsypanym nawozie, firmom przewozowym w amerykań-
skich miastach powierzano odpowiedzialność za utrzymanie 
całych powierzchni jezdni w ramach udzielanej koncesji. 
Przełom pojawił się z wynalazkiem znakomitego winiarza, 
pioniera introdukcji winorośli Bordeaux w New Jersey i na 
Long Island, autora popularnego przewodnika winiarstwa 
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Alphonsa Loubat. W 1852 roku na linii omnibusów na 
Broadwayu postanowiono położyć tory. Obserwując kłopoty 
z nawierzchnią tramwajową do Harlemu, Loubat zapropo-
nował wprowadzenie szyny o prostokątnym przekroju 
z wgłębionym weń rowkiem na prowadzenie koła. Szyna 
miała mieć ukośne otwory od lica belki do podstawy na 
sworznie mocujące ją do drewnianych podkładów. Stephenson 
pracujący dla Browera zaakceptował pomysł, a Loubat ra-
zem ze swą amerykańską żoną wrócił do Paryża. Tu w 1853 
roku opatentował swój pomysł, w 1854 dekretem 
Napoleona III uzyskał certyfikat, a w 1855 konny tramwaj 
wyruszył na dwukilometrową trasę między Placem Concorde, 
Wersalem, Sèvres i Billancourt. Loubat wprowadził tam dwa 
piętrowe wagony Stephensona mieszczące 48 pasażerów za-
przężone w parę koni. W 1855 roku prefekt Georges 
Haussmann w ramach konsolidacji firm wchłonął linię tram-
wajową w poczet linii omnibusowych, wykupując od Loubata 
„amerykańską kolej” za rekompensatę w akcjach CGO. 
Niemniej sieć tramwaju konnego w Paryżu zaczęto rozwijać 
16 lat później. Po dalszych ośmiu latach, w 1879 roku, Paryż 
obsługiwało już 38 linii w sieci konnego tramwaju z wyko-
rzystaniem 16,5 tysiąca koni.

Choć dość powszechnie szynie Loubata przydaje się 
główną zasługę w upowszechnieniu tramwaju konnego, 
wydaje się, że na dalszy rozwój sieci tramwajowych wpłynął 
głównie postęp metalurgii. Należy podkreślić, że w przeci-
wieństwie do szyny kolejowej szyna dla tramwaju wymaga-
ła większej giętkości poprzecznej, a przede wszystkim 
współpracy z nawierzchnią na licznych przecięciach jezdni. 
Kute żelazo zawierało znaczne pozostałości węgla, a proces 
kucia i pracochłonne pudlowanie stopionej magmy53 czyni-
ły żelazo szynowe produktem dość kosztownym i zbyt 
sztywnym dla zastosowań w topografii nieregularnych ulic 
miejskich. Dopiero proces bessemerowski zaoferował stal 
tanią, prostą w odlewie, bardziej sprężystą i wytrzymałą, 
poprzez utlenianie wytopu i efektywne wyżarzenie. Przez 
dodanie stalowego złomu przywracano wyżarzonej surówce 
optymalny skład. Bessemer długo eksperymentował bez 
efektu, a na sukces naprowadził go Robert Forester Mushet 
z odlewni Forest Steel Works w Darkhill, który w swoich 
eksperymentach odkrył, że niewielka ilość dodatku rud 
darniowych znad Renu w procesie wytopu poprawiała ja-
kość produktu i wydajność procesu spalania54. W Ameryce 
Północnej z początkiem lat 50. efekty zbliżone do osiągnięć 
Henry’ego Bessemera uzyskał William Kelly, który opaten-
tował swą technologię w 1856 roku. 

W 1857 roku Mushet dostarczył pierwsze szyny stalowe 
dla znaczącego węzła kolejowego Derby Midland. Przed 
ich wprowadzeniem szyny wymieniano co sześć miesięcy. 
Na krytycznym odcinku węzła szyny Musheta wytrzymały 
sześć lat do czasu, kiedy dzienna liczba pociągów wynosiła 
700 dziennie [30]. Dalszy postęp w wytopie stali wniosły 

53 Ręczne mieszanie z pomocą drągu dotleniające wytop i wybieranie żużla, co po-
mniejszało zawartość węgla i fosforu.

54 Składnikiem rud darniowych jest fosfor i mangan. Mangan obniża temperaturę 
topnienia. Nie przypadkiem w niewielkich piecach rozpalanych drewnem wyta-
piano żelazo już w starożytności.

piece regeneratorowe nazwane później martenowskimi (od 
imienia wynalazcy Pierre Emila Martina – patent 1864). 
Być może właśnie stal martenowska wraz z jej ceną i jako-
ścią mogła stać się ważnym przyczynkiem dla dynamiczne-
go rozwoju miejskich tramwajów konnych po 1865 roku, 
tym bardziej iż metoda ta bardzo szybko upowszechniła się 
w światowym hutnictwie55. 

Do czasu pojawienia się paryskiego tramwaju (1855) 
trasy żelazne dla pojazdów konnych pojawiły się jeszcze 
w Toronto (1849) i trzech mniejszych miastach amerykań-
skich. W ciągu pięciu lat po paryskim eksperymencie dołą-
czył do nich Boston (1856), Filadelfia (1858) oraz dalsze 17 
miast obu Ameryk i Karaibów. Europa okazała się dość 
wstrzemięźliwa. Po Paryżu, z jedną linią Loubata, dopiero 
w 1862 roku rusza tramwaj w Genewie, rok później 
w Kopenhadze i Petersburgu, a dopiero w latach 1865– 
1866 r. w Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie, Hamburgu 
i Warszawie. Zarysowują się dwie linie rozwojowe – dyna-
miczne w młodych, szybko rozwijających się miastach ame-
rykańskich i ostrożne podejście Europy. Do 1860 roku na 
29 miast z tramwajem (w tym także pięć z parowym) od-
najdujemy jedynie Paryż, do 1865 roku wśród 56 „miast 
tramwajowych” odnajdziemy 5 dalszych miast europej-
skich. Dopiero od 1871 roku tramwaje upowszechniają się 
w dużych miastach Europy i trudno nie wiązać tego proce-
su zarówno z odmienną charakterystyką miast Starego 
Świata56, jak z postępem metalurgii. Znaczącym czynni-
kiem była też presja koncesjonowanych, późno skonsolido-
wanych kompanii omnibusowych, chroniących najbardziej 
korzystne wektory przemieszczeń ludności.

Wart uwagi jest pionierski rozwój tramwajów w mia-
stach Ameryki Łacińskiej, gdzie toczyła się konkurencja 
dostawców Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjedno-
czonych. Ten pionierski wysyp był w znacznym stopniu 
skorelowany ze wzmożoną ekspansją kapitału i potencjału 
producentów, firm budowlanych oraz kapitałów: angiel-
skiego i USA importujących z nich cukier, bawełnę i sale-
trę. W Hawanie w latach 1858–1870 wyprowadzono pięć 
linii z najważniejszego dworca kolejowego Villanueve 
Station i głównej alei Empedrado do pięciu dzielnic, łącząc 
je z dwoma pozostałymi dworcami i portem. W 1865 roku 
kompania tramwajowa działała na liniach długości 17 km, 
dysponując 32 tramwajami pasażerskimi i 16 ciężarowymi. 
W 1870 roku zakupiono wagony Stephensona, a kilka lat 
później sześć amerykańskich lokomotyw Baldwina i wpro-
wadzono linię tramwaju parowego [26]. W Chile pierwsze 
trasy tramwajowe budowali amerykańscy inżynierowie ko-
lejowi, związani z niezwykle burzliwą historią wyjątkowo 
trudnej budowy połączenia kolejowego między stolicą 
a portem w Valparaiso. Linię tramwaju konnego w Santiago 
budował Walton Evans. 

55 Pierwsze piece martenowskie uruchomiono w Birmingham w 1866 roku. W USA 
pierwszy piec zafunkcjonował w 1869 roku, a w Rosji w 1870.

56 Zagęszczenie krętych ulic po ekspansji poza średniowieczne mury, lepsza na ogół 
nawierzchnia (tańszy ruch omnibusów), opóźnione rozplanowanie i utrudnione 
prywatnymi własnościami regulacje terenów ekspansji miasta. 
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Proces inicjacji komunikacji tramwajowej w miastach świata  
1831–189957

Dekada

Rodzaj napędu

Konny Parowy Pneuma-
tyczny

Kablowy Gazowy Funikular Elektryczny

1831–1835 2 2

1836–1840 1

1841–1845 2

1846–1850 1

1851–1855 2 1

1856–1860 19 2

1861–1865 28 1

1866–1870 48 2 1

1871–1875 95 4 1 2

1876–1880 109 26 1

1881–1885 103 41 1 8 1 7

1886–1890 134 23 3 10 4 113

1891–1895 37 24 1 2 2 167

1896–1899 29 7 3 2 2 221

1831–1899 609 134 9 23 4 8 508

Źródło: obliczenia własne na podstawie [31, 32, 33]

Zanim tory pojawiły się na ulicach Londynu (1868), 
trasy tramwajowe wybudowano między innymi 
w Warszawie (1866). A po inicjacji londyńskiej w krótkim 
czasie tramwaje pojawiły się w dziesiątkach innych, du-
żych i małych miast europejskich. Pojawienie się tramwaju 
konnego w Warszawie plasowało ją w pierwszej światowej 
dwudziestce miast tramwajowych. Pierwsza linia łączyła 
Dworzec Petersburski, obecnie Wileński, z dworcem Kolei 
War szaw sko–Wiedeńskiej przy ulicy Marszałkowskiej 
w miejscu, gdzie obecnie znajduje się stacja metra koło 
ronda Dmowskiego. Trasa miała połączyć normalnotoro-
wą kolej warszawsko–wiedeńską z szerokotorową war-
szawsko–petersburską. Ta ostatnia, której koncesjonariu-
szem było Rosyjskie Towarzystwo Kolei Żelaznych, repre-
zentowała ambicje cara powiązania St. Petersburga ze 
stolicami europejskimi. Gdy okazało się, że przeprowadze-
nie kolei przez most Kierbedzia, w ówcześnie już gęstej 
zabudowie miasta, jest niemożliwe, uruchomiono bezpo-
średnie, czterokilometrowe połączenie tramwajowe obu 
dworców58. Rosyjska spółka kolejowa uzyskała na tę linię 
koncesję do 1952 roku. 

Na terenie Polski pomiędzy rokiem 1866 (Warszawa) 
a 1882 (Kraków) sieci tramwaju konnego powstały kolejno 
w Gdańsku (1873), Wrocławiu (1877), Szczecinie (1879) 

57 Historyczne dane o tramwajach w miastach całego świata zebrano na podstawie 
list w Wikipedii [31,32,33] uszeregowanych linkami wg kontynentów i państw, 
prowadzących do zestawień tabelarycznych. Tabele zawierają rok wprowadzenia 
i likwidacji (ewentualnej) oraz rodzaj napędu. Niektóre niepełne dane w znacznym 
stopniu udało się uzupełnić przez przeszukiwanie w chmurze. Utworzony zbiór 
umożliwił autorowi operowanie datami i zliczanie zbiorów, co pomogło uchwycić 
skalę i dynamikę zjawiska w tabl. 2.

58 Na filarach tego mostu po II wojnie światowej postawiono przęsła mostu Śląsko– 
Dąbrowskiego. Połączenie kolejowe obu dworców zrealizowano w 1875 roku na 
północnych obrzeżach ówczesnej Warszawy w sąsiedztwie Cytadeli, kierując się 
względami militarnymi. Umożliwiło ono także konsolidację sieciową węzła war-
szawskiego, bowiem z kierunku północnego doprowadzone były trzy dalsze linie 
kolejowe – terespolska, nadwiślańska i – przedłużona do Bydgoszczy – wiedeńska. 

oraz Poznaniu i Lwowie (1880). Zaludnienie tych miast 
kształtowało się w szerokich granicach od 50 do 300 tysię-
cy mieszkańców. Tramwaje konne cieszyły się w nich du-
żym powodzeniem, o czym świadczy okoliczność, że od 
momentu uruchomienia pierwszych linii systematycznie 
w każdym z nich dodawano kolejne. 

We Lwowie ukonstytuowanie tramwaju trwało 10 lat od 
momentu zainicjowania projektu. W 1878 roku władze miej-
skie podjęły w końcu pozytywną decyzję i ogłosiły przetarg. 
Pierwszą linię wybudowała firma z Triestu. Pod koniec 1881 
roku podpisana została w Krakowie umowa z Bankiem 
Belgijskim na wybudowanie „kolei żelaznej zwanej tramwa-
jem” z cesją zysku z eksploatacji na 45 lat. Próby i dyskusje 
nad wprowadzeniem tramwaju toczyły się w Krakowie od kil-
kunastu lat. Niewątpliwe zasługi w zwieńczeniu tych starań 
przypisuje się inżynierowi Maciejowi Moraczewskiemu, czło-
wiekowi rozlicznych zasług w rozwoju miejskiej inżynierii tego 
królewskiego miasta. Moraczewski opracował, a następnie 
opublikował drukiem analizy techniczne, ekonomiczne oraz 
stosowne uzasadnienie przedsięwzięcia. Na podstawie jego 
prac Belgowie wybudowali trasę o długości 2,8 km między 
dworcem kolejowym, rynkiem i mostem Podgórskim na 
Wiśle. Linia Wisły wówczas określała granice miasta. Budowa 
trwała dwa miesiące, od 28 sierpnia do 31 października 1882 
roku [34]59. Druga linia powstała w 1896 roku, a w 1900 roku 
obie funkcjonujące linie przewiozły 1,7 mln pasażerów, co czy-
ni około 20 podróży na mieszkańca rocznie. Liczące wtedy 
85 tysięcy obywateli miasto podwoiło liczbę ludności w ciągu 
następnych 10 lat, na co wcześniej potrzebowało lat 40. Dla 
porównania – tramwaje konne Warszawy w tym, ostatnim 
roku XIX wieku, przewiozły 21,2 mln pasażerów, co przy 
0,7 mln mieszkańców dało 30 podróży na obywatela rocznie. 
Warszawskie tramwaje oferowały wtedy pasażerom ponad 
16 tysięcy wozokilometrów dziennie60.

Charakterystyczny dla procesów zachodzących w roz-
woju miejskiego transportu publicznego XIX wieku jest 
przykład Berlina. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Berlińczycy 
pierwsze szyny pod konny tramwaj wybudowali z udziałem 
kapitału belgijskiego dziesięć lat po Paryżu, na najstarszej 
linii omnibusowej (1865), przedłużając ją dwa miesiące 
później do Sprewy, w okolice obecnej Wyspy Muzeów. Było 
to łącznie 7,8 km toru podwójnego o rozstawie normal-
nym. Dalsze inwestycje tramwajowe pojawiają się po sze-
ściu latach i w ciągu czterech dalszych lat sieć tramwajowa 
przekracza 74 km, w 1880 osiąga 129 km61, a w 1890 – 
242 km [36]. Tak więc przez 20 lat budowano średnio oko-
ło 12 km tras tramwajowych rocznie. Łącznie do 1895 roku 
działało 10 spółek tramwajowych (chociaż nigdy nie więcej 
jak sześć jednocześnie). Przebieg tramwajowych szlaków 

59 Przykładem szybkiej budowy ówczesnych tras tramwajowych może być także 
Poznań – firma Reimer & Mash uzyskała koncesję 30 czerwca, 30 lipca nastą-
pił odbiór policyjny, a 1 sierpnia (1880) oddali tramwaj do użytku publicznego. 
Dziesięć lat później kontrakt na budowę 20 km linii tramwaju elektrycznego 
w Richmond przewidywał na to 90 dni [35]. 

60 http://www.ztm.waw.pl/historia – dostęp 15.07.2013
61 Jedną z pięciu spółek tramwajowych w 1880 roku była spółka linii już zelektryfi-

kowanej.

Tabela 2
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żelaznych był uregulowany przez władze Berlina. Ze wzglę-
du na utrzymywanie sieci wielu połączeń w ciągle rozwija-
jącym się mieście funkcjonował nadal monopol omnibuso-
wy ABO-AG, chociaż liczba jej linii zmniejszyła się z 20 do 
16. Ich udział w podróżach mieszkańców spadł z 50% w roku 
1875 do 9% w 1890, podczas gdy roczna liczba pasażerów 
wzrosła z 14,1 do 19,2 mln. Gdy liczba mieszkańców wzro-
sła o 66%, liczba przejazdów wzrosła niemal dziesięciokrot-
nie. Roczny wskaźnik liczby przejazdów na mieszkańca 
wzrósł w ciągu 15 lat z 34 do 132 (tab. 3, [149]).

7. Maxambombas i inne 

Różnica między koleją parową w mieście a tramwajem, 
w tym zwłaszcza tramwajem parowym, nie jest dość wy-
raźna z perspektywy historycznej, zwłaszcza że do tram-
wajów parowych zaliczano także linie wybiegowe z miasta 
i połączenia między sąsiednimi miejscowościami. Wczesna 
rzeczywistość kształtowała je w procesie poszukiwania 
większego zasięgu linii z jednej strony a sprzeciwem wo-
bec ruchu lokomotyw po ulicach z drugiej. Emisja sadzy 
i dymu, gabaryty i hałas, rosnąca intensywność ruchu od-
straszały od sąsiedztwa z korytarzami ruchu lokomotyw. 
Z kilku prób tego rodzaju, prócz wspomnianej, która miała 
miejsce na Manhattanie, warte odnotowania są przypadki 
w Nowym Orleanie, San Francisco i Rio de Janeiro. Konie 
nie mogły podołać stromiznom ulic San Francisco. Tutejsza 
firma „zaprzągająca” lokomotywy parowe od 1858 roku 
upadła w1868 [37]. W Rio na pierwszej linii konnego 
tramwaju (1859) interes nie rozwijał się najlepiej i dwa lata 
później uzyskano zgodę na dopuszczenie pojazdów paro-
wych pod warunkiem, że będą miały ukryte kotły i me-
chanizmy napędu. Wycofano się z nich w 1866 roku [38], 
ale zarazem zainicjowano w pociągach tramwajowych lo-
komotywy z maskującą układ maszyny karoserią, czasem 
harmonizującą z wagonem. Nazywano je w tych czasach 
steam dummy, a w trosce o czystość otoczenia w paleniskach 
palono wyłącznie koksem. Ze względu na konieczność trzy-
mania toru w zabudowie ulicznej konstruowano krótkie, 
dwuosiowe lokomotywy wpisujące się w 20-metrowy pro-
mień skrętu, co zresztą dotyczyło również długości wago-
nów dostosowywanych w tej mierze do lokalnych warun-
ków geometrycznych tras62. 

Gdy londyńczycy wprowadzili w 1863 roku linie kolei 
miejskiej w płytkim tunelu łączącym kilka dworców kole-
jowych, zastosowali kilka udoskonaleń „oddymiających” 
system. Uznaje się to rozwiązanie za pierwsze w historii 
metro, mimo że sukces oddymiania lokomotyw był wątpli-
wy, a tuneli umiarkowany63. Podobnie więc jako sukces 
w prowadzeniu tramwajów parowych uznać się powinno te 
rozwiązania, które dzięki utrzymaniu gabarytów i progów 
emisji okazały się trwale zaakceptowane, a produkty lub 
innowacje znalazły zbyt i zastosowanie na innych rynkach.

W 1867 roku Estrada de Ferro de Caxanga uruchomiła 
pierwszą linie tramwajów parowych w Recife, stolicy pro-
wincji Pernambuco, położonej w estuariach Rio Capibarbe 
i Rio Tejipio. Miasto liczyło 200 tysięcy mieszkańców 
i utrzymywało się z produkcji oraz eksportu cukru i baweł-
ny. Spółka powstała z udziałem brytyjskiego kapitału 
i w 1871 roku funkcjonowało w Recife siedem przystoso-
wanych do miejskiego ruchu lokomotyw z Manning Wardle 

62 Z początkiem drugiej połowy XIX wieku (dokładnie w 1851 r. w lokomotywach 
amerykańskich) stosowano już w wieloosiowych lokomotywach skrętne, dwuosiowe 
przednie wózki toczne z pionową osią zaczopowania na wózku ramy ostoi, z możli-
wością bocznego przesuwu wózka wobec ostoi. Sto lat później w tramwajach na osi 
umiejscawiano stalowe osprężynowanie z tłumikiem pionowego wstrząsu. 

63 Początkowo używano koksu, a pod koniec lat 60. „bezdymnego” węgla walijskie-
go. Wagony pasażerskie były szczelnie obudowane (bez okien), a kominy wentyla-
cji tuneli sprytnie maskowano w fasadach kamienic.

Dynamika rozwoju miasta i transportu publicznego.  
Berlin 1870 – 1890

Rok Liczba

mieszkańców
(mln)

Liczba

przejazdów
ogółem

(mln/rok)

Liczba

przejazdów
omnibusem
(mln/rok)

Udział
omnibusów 

(%)

Roczna liczba
przejazdów

na mieszkańca

1875 0,95 32,45 14,1 43,4 34

1880 1,140 62,6 13,0 20,8 55

1885 1,315 118,8 15,8 13,2 90

1890 1,579 209,0 19,2 9,2 132

Źródła za [36], tabl. 3, 4 i 5:
Zeitschrift für Kleinbahn 5, 1896 s 554 -555
Richard Petersen, Personenverkehr und Schellbahnprojekte in Berlin, 1907, s.4
Deutsche Straßen und Kleinbahnzeitung 37, 1911, s. 594

Tabela 3

W latach 1885–1890 w ogólnej liczbie przejazdów mie-
ściły się już berlińskie koleje miejskie Stadtbahn i okólna 
Ringbahn, których udział w przejazdach wzrósł w tym 
krótkim czasie z 11 do 16%. Po 1890 roku stawało się też 
coraz bardziej jasne, że era koni w zaprzęgach tramwajo-
wych się kończy. Idea tworzenia jednej sieci szynowej w celu 
zwiększenia interaktywności układu zaowocowała wejściem 
na rynek tramwajowy nowej spółki Grosse Berliner 
Strassenbahn, która przejęła kilka spółek konnych, zainwe-
stowała w proces integracji szlaków torowych i przeprowa-
dziła proces elektryfikacji tramwajów berlińskich w latach 
1902–1906. Ostatnie tramwaje z zaprzęgiem zniknęły 
w Berlinie w 1910 roku. Kilkanaście lat później, w 1920 
roku, całą siecią tramwajową zarządzała już Berliner Strasse-
bahn. Przymiotnik „grosse” stał się zbędny. 

Szyny pod konny tramwaj, chociaż droższe na etapie in-
westycji, miały kilka atutów: tańsze w eksploatacji oferowały 
większą przepustowość, prędkość komunikacyjną i zasięg te-
renów wystarczająco atrakcyjnych dla zabudowy miejskiej. 
Nie zastąpiły jednak omnibusów, które funkcjonowały w po-
dobnej relacji i z podobnymi atutami jak obecne autobusy. 
W drugiej połowie XIX wieku zatem rozwinął się system 
transportu publicznego o całkiem współczesnej strukturze, 
tyle że omnibusy były droższe dla pasażera. Stąd też spółki 
omnibusowe stanowiły silne lobby przeciwstawiające się roz-
szerzaniu działania tras tramwajowych. Do czasu skonsolido-
wania spółek tramwajowych miały pewną zasadniczą prze-
wagę – swobodnie uformowały sieci powiązań. Szyna także 
wcale nie złagodziła końskiego dobrostanu, któremu do 
uciągu przydano większego ładunku. Nadal liczebność stajni 
dziesięciokrotnie przewyższała liczbę wagonów, a zwierzęta 
pozostawiały na ulicach każde: średnio 10 kg łajna dziennie.
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w Leeds oraz wagony George’a Strabucka z Birkenhead64. 
Prawdopodobnie to przystosowanie nie przewyższało zdol-
ności londyńskich lokomotyw, ale przewietrzany nadmorski 
klimat i otwarte burty wagonów musiały być akceptowane. 
W tym czasie spółka Trilhos Urbanos, wywodząca się z Rio 
de Janeiro, uruchomiła drugą linię, również z lokomotywami 
z Leeds, lecz z wagonami amerykańskimi Johna Stephen-
sona. Te, a także jeszcze jedna uruchomiona w Recife linia 
parowych tramwajów, funkcjonowały w Recife przez 55 
lat. Nazywano je maxambombas, odróżniając je od pozosta-
łych linii, na których do tramwajów zaprzęgano muły. Do 
czasu elektryfikacji tych linii zarządzane były przez osob-
ną spółkę [38]. 

 Emile Lamm był dentystą, ale i wynalazcą. Wśród jego 
licznych wynalazków największe zainteresowanie wzbudzi-
ły silnik sprężonego gazu wytworzonego na bazie amonia-
ku oraz silnik redukujący emisję pary. Ten ostatni znalazł 
potencjalnego inwestora – Laurenta Millaudona, głównego 
dilera budowanego miasta Corrolton, który zatrudnił go 
dla usprawnienia miejscowej linii tramwajowej [39]. Lamm 
ściągnął więc do współpracy francuskiego inżyniera Leona 
Francqa. W ten sposób uruchomił budowę bezdymnych lo-
komotyw, które wprowadzono w 1872 roku na trasy tram-
wajowe Nowego Orleanu. Wkrótce znalazły się także na 
ulicach St. Luis i Nowego Jorku. System Lamma polegał na 
utrzymaniu w szczelnie izolowanym kotle gorącej wody 
w temperaturze odpowiedniej dla uzyskania ciśnienia pary 
nie większego od koniecznego dla napędu, co redukowało 
konieczne upusty nadmiaru. Ciśnienie było lepiej regulo-
wane przez ulepszone zawory rozrządu naprzemiennym 
ciś nieniem pary po obu stronach tłoka w cylindrze. U wy-
lotu gazu wprowadzono chłodnicę powietrza redukującą 
emisję pary i hałas wydechu. Franq po powrocie do Paryża 
udoskonalił sposób dystrybucji ciśnienia pary na tłoki. Po 
wprowadzeniu tego rozwiązania w Paryżu (1878) lokomo-
tywy systemu Lamm-Franq zastosowano w Lille i Rouen 
(1878), Lyonie (1888), Marsylii (1893), a także w Belgii, 
Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie, a nawet na Jawie (rys. 8). 
Praktycznie od 1875 roku w ciągu 20 lat parowe tramwaje 
wkroczyły na ulice ponad stu miast. Dla porównania: 
w 400 miastach wprowadzono tramwaj konny, ale jego dal-
sza ekspansja została powstrzymana sukcesem tramwaju 
elektrycznego (por. tab. 2). 

W Londynie próby podjęto wcześniej, bo w 1773 roku. 
Początkowo miał to być pojazd z napędem i pasażerami 
w jednym pudle, ale po stwierdzeniu rozlicznych niedogod-
ności zdecydowano się na pociąg z jednym lub dwoma wa-
gonami65. Znana firma (Merryweather & Son) produkująca 

64 George Starbuck and Company to pierwsza firma produkująca wagony tramwa-
jowe w Zjednoczonym Królestwie, założona w 1871 roku. Pod koniec wieku, po 
kilku przekształceniach, była czołowym producentem tramwajów na Wyspach 
Brytyjskich. Natomiast Manning Wardle w Leeds wg Morrisona [38] nie produ-
kowała w tym czasie lokomotyw. We współpracy z dwoma innymi miejscowymi 
producentami specjalizowała się w ich dostosowywaniu do różnych specjalistycz-
nych zamówień. Przyszedł jednak czas, gdy wypuściła 2 tysiące lokomotyw na 
kontynencie.

65 Aplikacje z napędem parowym i pasażerami w jednym wagonie miały miejsce 
w nielicznych przypadkach.

w XIX i XX wieku wozy strażackie zwieńczyła ekspery-
menty dostawą 174 parowozów tramwajowych w latach 
1875–1892, dla odbiorców brytyjskich, paryskich, holen-
derskich, do Nowej Zelandii oraz dla Kassel, Barcelony, 
Rangunu. W latach 1883–1929 tramwaj parowy jeździł 
w Wiedniu, a od 1886 roku – w Moskwie. Pod koniec wie-
ku napęd parowy zastosowano w tramwajach Górnego 
Śląska (1894). 

* * *

Już od początków XIX wieku wydawało się, że korzyst-
ną alternatywą dla brudnych technologii parowych może 
być powietrze. Teorię transportu pneumatycznego rozwi-
jał George Medhurst w latach 20. XIX wieku [40], a jej 
praktyczne próby zastosowania w połowie wieku znalazły 
licznych zwolenników wśród inżynierów kolejowych66. Ale 
odmienny nurt tego pomysłu wiązał się z pokrewieństwem 
mechanicznym klasycznego wówczas silnika parowego: 
sprężone powietrze wprowadzane do cylindra tłoka mogło 
zastąpić działanie pary w wypracowanej już wcześniej ki-
netyce mechanicznego napędu korbowodu. Pierwsze zna-
ne nam eksperymenty przeprowadzili Tomlison w USA 
(1820) i Francuz Antoine Andraud (1830). Ten ostatni 
wraz z Cyprian-Marie Tessie du Motay zbudowali pojazd 
szynowy przystosowany do przewozu ośmiu pasażerów. 
Zbiornik na powietrze o ciśnieniu 17 atmosfer poddawał 
tłok w cylindrze ciśnieniu trzech atmosfer. Zaproponowali 
zarazem sposób zwiększający wydajność termodynamiczną 
systemu napędu.

66 Między innymi Brunela, Renniego i Vignolesa (najlepszy opis przedsięwzięć w bu-
dowie kolei atmosferycznych, por. Charles Hatfield [41]). Medhurst wysunął dwie 
koncepcje kolei atmosferycznej: mobilnego pojazdu w tubie, poruszającego się po-
przez wytworzenie różnicy ciśnienia przed i za pojazdem, oraz pojazdu z trakiem 
zamocowanym w tłoku wodzonym w rurze z wytworzonym podciśnieniem. Ten 
drugi wariant znalazł zastosowanie na trzech zbudowanych liniach kolejowych 
w Irlandii (Vignolese), Kornwalii (Brunel) i we Francji (Joseph d’Aguilar Samuda) 
w latach 1840–1850. 

Rys. 8. Lokomotywa tramwaju parowego systemu Lamma-Francqa uruchomionego w St. 
Etienne w 1883 r. Takie obudowanie określano jako steam dummy 
Źródło: domena publiczna: Wikimedia „Steam machinery”
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Związek dekompresji ciśnienia ze spadkiem temperatu-
ry, a kompresji ze wzrostem w procesie naprzemiennego 
schładzania i nagrzewania, wiąże się ze spadkiem użytecz-
nej energii na wskutek jej pochłaniania przez obszar reduk-
cji ciśnienia67. Ponadto rozprężanie powietrza powodowało 
na oziębionych powierzchniach zaworów, reduktorów i rur 
przepływowych osadzanie się kryształków lodu, co zwięk-
szało opory tarcia. Straty zmniejszały wydajność zadanej 
mocy o 70%, a zalodzenia prowadziły do częstego zatrzy-
mywania pracy silnika. Stosowano dwie odmienne metody 
neutralizowania takich strat. Przez rozpylanie wody w śro-
dowisku sprężonego w cylindrze powietrza zwiększano jego 
wilgotność albo stopniowano etapami rozprężanie ścieśnio-
nego powietrza. Jak ocenia John Prentice „wszystkie najbar-
dziej udane tramwaje pneumatyczne zostały zmontowane w syste-
mie Mękarskiego” [42].

Ludwik Mękarski skonstruował system w oparciu o sil-
nik opatentowany w latach 1872–1873. Po eksperymen-
tach przeprowadzonych przez fizyka z Sorbony, Paula 
Berta, w 1876 roku przeprowadził spektakularny pokaz 
systemu w Paryżu. Tego samego roku mer i rada miejska 
Nantes postanowiła udzielić mu koncesji na 40 lat i w lu-
tym 1879 roku tramwaje z logiem jego firmy: Compagnie 
des Tramways de Nantes ruszyły na szynach Alphonse 
Loubata. Pojazdy poruszały się w ciszy i płynnie. 

System zasadzał się na centralnym sprężaniu powietrza 
z wykorzystaniem silników parowych i jego przesyle rurka-
mi o średnicy 6 cm do stacji dokujących na końcówkach 
linii, skąd pobierano je do zbiorników powietrza. Zbiorniki 
miały objętość pozwalającą pojazdom o nośności brutto do 
10 t wykonanie pełnego kursu do przeciwległej stacji doku-
jącej. Napęd na koła realizowany był z wykorzystaniem 
pary cylindrów tłokowych, analogicznie jak w lokomoty-
wach parowych. Półtorametrowej wysokości butle w pojeź-
dzie były czymś w rodzaju termofora lub wymiennika cie-
pła, w którym temperaturę skomprymowanego powietrza 
podtrzymywała woda w temperaturze 150 stopni C, nasy-
cająca zarazem je wilgocią. Skraplanie wody w cylindrze 
ułatwiało poślizg tłoka. W głowicy butli znajdował się re-
gulator pozwalający regulować ciśnienie na wyjściu i stero-
wać dynamiką pojazdu. Pojazd posiadał 10 takich butli 
z powietrzem o ciśnieniu 30 atmosfer, umieszczonych pod 
ramą pudła poprzecznie do kierunku jazdy (rys. 9). 
Zapewniały one płynny przejazd na długości 6 km trasy. 
Park stanowiły 22 pojazdy z częścią otwartą platformy, 
cztery pojazdy piętrowe z otwartą platformą na dachu i dwie 
lokomotywy do holowania. Sieć tramwajów Mękarskiego 
w Nantes liczyła 40 km i działała do 1914 roku [18,42,43]. 

Tramwaje w systemie Mękarskiego wprowadzono w Pary-
żu (1887), a pod koniec wieku także w Vichy, Aix-les-Bains, 
Saint-Quentin i La Rochelle. W tym ostatnim funkcjono-
wały do 1929 roku. Przeprowadzono kilka testów w Wiel-
kiej Brytanii, jednak nie zdecydowano się na kontynuację. 

67 Ten proces w niskociśnieniowych silnikach atmosferycznych Newcomena rozwią-
zał Watt w 1763 roku poprzez wprowadzenie kondensatora – oddzielającego pro-
ces skraplania pary od wnętrza izolowanego cylindra. 

Próbne kursy pociągów Mękarskiego w Londynie poddał 
krytyce Robert Stephenson, szacując zużycie węgla w sta-
cjonarnym procesie sprężania na pięciokrotnie większe od 
silników parowych pracujących w porównywalnym trybie 
kursowym. Inne tramwaje zbudowane na licencji 
Mękarskiego funkcjonowały w Londynie pięć lat (1883–
1888). Pewnie bez sukcesu, bowiem właściciel nie wystąpił 
o przedłużenie koncesji. Generalnie pneumatyczny napęd 
atmosferyczny z końcem XIX wieku funkcjonował w 9 mias-
tach (tab. 2), ale nie był pierwszym systemem tramwaju 
trakcyjnego. Pierwszy był kilka lat wcześniej w San 
Francisco, które uporało się ze swymi stromiznami wpro-
wadzając napęd kablowy. 

* * *

San Francisco w 1873 roku zamieszkiwało około 200 tysię-
cy osób. Faliste arterie miasta dla konnego ruchu i wozaków 
okazywały się morderczo nieprzyjazne, często niedostęp-
ne. O czwartej rano w dniu 2 sierpnia 1873 roku Andrew 
Smith Hallidie i jego partnerzy z „Clay Street Hill Road” 
wyprowadzili na pobliskie wzgórze Nob HillThe first cable 
car had been dragged from the barn to this location for its 
maiden journey. z garażu przy Jones Street pierwszy pojazd 
ciągniony kablem na swój dziewiczy rejs (cyt. [44]). 

Napęd z wykorzystaniem liny o ruchu ciągłym stosowa-
no w klasycznym tramwajowym układzie toru z kanałem 
kablowym między torami. Za inicjację tego pomysłu moż-
na uznać zbudowany krótki fragment linii kolejowej mię-
dzy Londynem i Blackwall w latach 1840–1848. Linia Clay 
Street Hill Railroad w San Francisco, otwarta w 1873 roku, 
to jednak pierwsze skuteczne jego zastosowanie. Przedsię-
biorcą i pomysłodawcą był Andrew Smith Hallidie, a pro-
jektantem technicznym tego rozwiązania William E. Eppel-
sheimer. 

Linia zbudowana została w dwa miesiące. Opisany 
przykład uruchomienia pojazdu kablem o ruchu ciągłym 
– to większa szybkość i niższa taryfa. Zastąpienie koni ka-
blem zapewniło znaczny sukces finansowy przedsięwzię-
cia. Stopa zwrotu wyniosła 35%. Z końcem wieku w mie-
ście było już 84 km szlaków okablowanych. Maksymalne 
pochylenie na jednym z odcinków wynosi 21%. Kable 

Rys. 9. Tramwaj na sprężone powietrze wg systemu Mękarskiego. Przy zbliżonej konstrukcji 
do wagonu Stephensona (rys. 7) system napędu niezwykle oszczędnie wpisuje się w prze-

strzeń pojazdu 
Źródło: [42]
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poruszają się z prędkością 15 km/godz. System z wbudo-
wanym kanałem prowadzącym linę i szczeliną umożliwia-
jącą zaczep wagonu do liny (por. rys. 12) w ówczesnym 
okresie bazował na stacjonarnym źródle uciągu kabla z cen-
tralnej stacji parowej. Tramwaje linowe na pętlach końco-
wych wprowadzane były na obrotnice, które umożliwiały 
odwrócenie pojazdu na kierunek przeciwny. System z San 
Francisco wykorzystywał maksymalne moce stacji cen-
tralnej uzyskane z pomocą pary. Wydajność energetyczna 
systemu nie była najlepsza, skoro więcej energii zużywał 
napęd kabla niż przezwyciężenie oporu ruchu pojazdów 
[44]. Z rozbudowanej do dziewięciu linii sieci San 
Francisco do dziś funkcjonują trzy – aktualnie o ciągu na-
pędzanym generatorami prądotwórczymi.

Rozwiązanie kablowe z San Francisco stało się prototy-
pem nowoczesnej idei systemu trakcyjnego – to jest prze-
kazu energii między centralnym źródłem a pojazdem. 
Zamiast „silnika” wykorzystywany jest ważący około 300 kg 
zaczep wagonu do liny. Wymaga znacznej siły, dobrego 
wzroku i wprawy prowadzącego pojazd krzepkiego gripma-
na68. Zaczep (rys. 10) uruchamiany jest ręcznie i dla utrzy-
mania stałej prędkości, równej prędkości liny, gripman sta-
bilizuje korbę dźwigni zapadką. Zwalniając lub zatrzymu-
jąc pojazd na postój, stosownie do pochylenia zwalnia się 
przyczepność zakleszczenia zaczepu na linie. Powoduje to 
silne ścieranie powierzchni tarczy, którą we wczesnych za-
stosowaniach wymieniano co cztery dni. Pojazd wymagał 
ponadto zapasowych systemów hamowania. Systemy napę-
du tramwajów z kabla o ruchu ciągłym były wprawdzie nie 
do zastąpienia na dużych pochyleniach terenu, ale były dro-
gie w budowie i eksploatacji, stąd ich aplikacje ograniczały 
się do miast odpowiednio dużych, z odpowiednio dostatnią 
populacją mieszkańców. 

Gdy w 1882 roku system wdrożono w Chicago, 
w przeciwieństwie do San Francisco, miasta nizinnego 
i płaskiego, również i tu system okazał się oszczędny i zy-
skowny. Zastępując około 1000 koni i dwustu stajennych, 

68 Chwytacz (ang.), drugą osobę konieczną w obsłudze tych pojazdów określano jako 
„dyrygent”. 

a zwiększając szybkość i zasięg, pozyskał znacznie większy 
potok pasażerski. System w Chicago nie był tak rozległy, 
obsługiwał jednak najwięcej wagonów i pasażerów wśród 
licznych tego typu systemów aplikowanych w następnych 
latach w Stanach Zjednoczonych [44]. System tramwajów 
linowych znalazł dość szerokie zastosowanie również w Anglii 
(8 linii, w tym dwie w Londynie), w Paryżu, Lizbonie 
(dwie linie), a także w Melbourne, Dunedin oraz w Wellin-
gton (7 linii). W XIX wieku powstały w 30 miastach 
(tab. 2), w XX – jeszcze w pięciu. W systemie kabla o ru-
chu ciągłym funkcjonowało także przez wiele lat metro 
w Glasgow, oparte na jednej okólnej linii wokół centrum 
(1896–1935) [27]. Najbardziej popularny pozostał jed-
nak w Stanach Zjednoczonych, gdzie sieci od dwóch do 
nawet siedmiu, jak w Nowym Jorku, linii zastosowano 
w siedmiu miastach, a pojedyncze linie w kilku miastach 
mniejszych. 

System oparty na kablu o ruchu ciągłym różni się od 
funikularów – systemu z wagonem ciągniętym liną z sta-
cjonarnego napędu na wyniesieniu. W tym ostatnim wy-
korzystano przeciwwagi, w których energia wyciągu ku 
górze, była kompensowana balansem na zjeździe69. 
Zastosowanie systemów kablowych wiązało się głównie 
z miastami lub miejscami o dużych pochyleniach terenu 
i spadkach od kilkunastu do ponad 100, a nawet 120 pro-
cent. Z tego powodu tramwaje kablowe przetrwały w nie-
jednym mieście falę elektryfikacji sieci tramwajowych. 
Wprowadzano je także jako pierwszą formę napędu me-
chanicznego tam, gdzie zabrakło społecznego lub poli-
tycznego poparcia dla trakcji parowych. To najbardziej 
upowszechnione wówczas rozwiązanie było odpowiedzią 
na zasadniczy problem – silnik parowy, który coraz lepiej 
napędzał lokomotywy i poruszał parostatki, ale w ruchu 
ulicznym był uciążliwy i zbyt ciężki. 

Najbardziej znanym przykładem, a jednocześnie jed-
nym z pierwszych zastosowań funikularu w ruchu miejskim 
(1862), jest fragment obecnej linii metra C w Lyonie łączącej 
śródmieście z dzielnicą Croix-Rousse. Ciąg liny zapewniała 
stacja parowa. W 1967 roku, włączając jej odcinek w sieć 
metra, zamieniono go w tym miejscu na typ kolei zębatej. 
Z odnotowanych w XIX wieku 8 obiektów (tab. 2) jeszcze 
trzy linie funikularu funkcjonują do dzisiaj w Lizbonie, naj-
starszy od 1888 roku, i wszystkie należą do systemu trans-
portu publicznego miasta. Największe zastosowania funiku-
lary znalazły w górach i miastach Szwajcarii. Aktualnie funi-
kulary stosowane są dość często i powszechnie w ruchu 
turystycznym (np. kolej na Gubałówce). W Stambule uru-
chomiono w 2006 roku odcinek nowoczesnego funikularu 
o długości 650 m z dwiema stacjami pośrednimi (Taksim 
– Kabataş Funikuler). Integruje on stację metra z przystan-
kami tramwajowymi. 

W ocenie systemów kablowych zwracano uwagą na 
spore straty energii na tarciu i ciężarze kabla, rosnące wraz 
z długością linii. W przeciętnych warunkach straty wynosiły 

69 Np. lub balastem zbiornika napełnianego wodą w formie wagonów (na zjazd) 
i opróżnianego (na podjazd) na stacjach końcowych (szerzej [45]).

Rys. 10.  
Zaczep wagonu do kabla  
uruchamiany przez gripmana 
Źródło: Wikipedia „San Francisco Cable 
Car System”
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od 50 do 80% energii podanej na naciąg [46]. W porówna-
niu z tramwajem elektrycznym szacowano budowę na 
dwukrotnie, a eksploatację na sześciokrotnie droższą [47]. 
Jedną z interesujących, aczkolwiek nigdy nie zrealizowa-
nych koncepcji, była idea miejskiej kolei grawitacyjno-ka-
blowej, którą opracował i opatentował w 1885 roku 
LaMarcus Adna Thompson. Kolej jego pomysłu prowadzo-
na miała być na estakadzie z wyniesionymi stacjami i obni-
żającymi się odcinkami międzystacyjnymi [48]. Napędy 
kabla znajdowały się na stacjach, a więc o stosunkowo krót-
kiej długości ciągniętego kabla, natomiast zjazdy ze stacji 
dzięki sile grawitacji, zresztą wytracanej na ponownym 
wzniesieniu na następną stację, znakomicie zmniejszałyby 
siłę niezbędną dla napędu kabla. Thompson, nim przedsta-
wił swój projekt, budował dziesiątki rollercoasterów z nie-
zwykłą znajomością rzeczy, korzystały z nich miliony ludzi 
i nigdy nie zdarzył się na nich żaden wypadek. Sam opaten-
tował około 30 rozwiązań technologicznych. Swój pomysł 
na tramwaj grawitacyjno-kablowy (rys. 11) rozpracował 
profesjonalnie i szczegółowo, ale też nigdy nie dostał szan-
sy, by go zrealizować. Może i dlatego, że kilka lat później 
w dziedzinę transportu wkroczyła energia elektryczna. 
Wydawała się wprawdzie niebezpieczna, ale wyobrażenie 
bezpieczeństwa formuły rollercoaster jest przecież całkowi-
cie sprzeczne z jego naturą i przeznaczeniem. 

Rys. 11. Idea pomysłu L.A. Thomspona systemu kablowo–grawitacyjnego 
Źródło: [48]

8. Człowiek, który pomylił drzwi  
i zbudował elektryczny tramwaj
Gdy Robert Stephenson po angielsku skwapliwie wyliczał 
wyższą efektywność spalanego w lokomotywce parowej 
węgla od sprężarki powietrza zasilającej trakcję po fran-
cusku, w eleganckich, czystych i cichych lokomotywkach 
Mękarskiego, Amerykanie jeszcze bardziej energochłon-
nie ciągnęli po swych pagórkach kablami wagony, aby nie 
wchodzić na nie pieszo. Tymczasem Ernst Werner Siemens 
po niemiecku solidnie, krok po kroku, wprowadzał na 
tory samojezdne wagony elektryczne. W 1879 roku była 
to jednotonowa lokomotywka elektryczna o mocy 2,2 kM 
(rys. 12). Ciągnęła na 300-metrowej trasie toru o rozsta-
wie 500 mm dwie ławy na kołach z 20 pasażerami siedzą-
cymi po 10 osób, plecami do siebie. Zasilana była z szyn 

o odwrotnych ładunkach i stała się atrakcją berlińskiej 
wystawy przemysłowej. Jechała z prędkością do 6 km/h, 
W porównaniu z lokomotywką z Euston ważyła pięć razy 
mniej. W czasie, gdy objeżdżała kilkanaście wystaw w sto-
licach świata, Siemens uruchomił tramwaj na 2,5 km tra-
sie zasilany podobnie, stąd zlokalizowany został peryferyj-
nie: na wydzielonej trasie w okolicy podberlińskiej osady 
(Lichterfeld, 1881)70 [2]. Po tym eksperymencie Siemens 
wprowadził tramwaje do kilku miast europejskich zasila-
nych z górnej szyny, w układzie dwubiegunowym (m.in. 
Wiedeń, Frankfurt, Budapeszt). Lirowy zbieracz prądu zo-
stał wprowadzony dopiero w 1889 roku. 

Lata osiemdziesiąte przyniosły serię eksperymentów po 
obu stronach Atlantyku. Po jego zachodniej stronie prymat 
należał do Charlesa Josepha Van Depoele’a. Wyprzedził 
Siemensa pierwszymi eksperymentami (1874), założył dwie 
pierwsze linie kolei elektrycznej w Chicago (1883), a w 1885 
roku na wystawie w Toronto zademonstrował rolkowy 
zbieracz do pantografu zasilającego pojazd z trakcji napo-
wietrznej. W 1887 roku na 13 miast amerykańskich z tram-
wajami elektrycznymi dziewięć implementował Depoele. 
W tym nieformalnym wyścigu uczestniczyły jednak dzie-
siątki wybitnych postaci, zespołów, firm technologicznych 
i korporacji, których aktywność złożyła się na precjoza im-
plementowane w pojazdach tramwajowych. Do kluczowej 
dotąd roli inżynierii cywilnej, a potem mechanicznej, dołą-
czyła elektrotechnika. 

W 1869 roku Zenobe Gramme skonstruował silnik 
elektryczny typu dynamo, generujący znacznie wyższe 
napięcie od dotąd stosowanych urządzeń tego typu. W 1873 
roku wraz z Hipolitem Fontaine stwierdzili jego potencję 
odwrotną – zdolność przełożenia dostarczonego prądu na 
ruch. Urządzenie nadawało się do aplikacji przemysłowej. 
Od początku lat 80. powstawały więc małe elektrownie 
prądu stałego. Miały one znaczenie miejscowe. Zasięg od-
bioru zasilania był silnie ograniczony ze względu na stra-
ty na przesyle wytworzonej energii na większe odległo-
ści. W 1879 roku Thomas Alva Edison opatentował  
żarówkę, a trzy lata później uruchomił sieć rozdzielczą oświe-
tlającą domy i ulice na obszarze 40 hektarów Manhattanu. 

70 Rozstaw toru 1000 mm, szyny izolowane drewnianymi podkładami (napięcie 150 
volt), przewoził 26 pasażerów i kursował co godzinę.

Rys. 12. Pierwszy pojazd elektryczny z 1879 r. – konstrukcja Siemens & Halske 
Źródło: Wikipedia, domena publiczna
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W 1881 roku na paryskiej wystawie urządzeń elektrycz-
nych Marcel Deprez przedstawił system przesyłu prądu 
na większe odległości71. W połowie tej dekady Serb 
Nicolas Tesla zaproponował Edisonowi projekt zwiększa-
jący wydajność przesyłu prądu poprzez prądnicę prądu 
przemiennego, za co został wydalony z pracy. Przełom lat 
80. i 90. XIX wieku zaowocował burzliwym powstawa-
niem elektrowni prądu stałego, które zastosowano dla ko-
mercyjnego zasilania fabryk, szpitali, niewielkich osiedli, 
a przede wszystkim oświetlenia ulicznego.

Pierwszy skok technologiczny w zakresie zastosowań 
energii elektrycznej miał miejsce właśnie w USA, głównie 
dzięki biznesowym talentom Thomasa Edisona i zaangażo-
waniu wielu wybitnych pracowników w jego laboratorium 
Menlo Park. Edison pierwszy rozświetlił mroki miast i do-
mów, co niezwykle wpłynęło na sposób i styl życia miesz-
kańców naszego globu72. Przede wszystkim jednak, uru-
chomiając przy udziałach Morgana i Vanderbiltów swą fir-
mę Electric Light Company, Edison uczynił energię 
elektryczną – z podstawowymi jej urządzeniami i aplikacja-
mi – produktem przemysłowym.

Amerykańscy zwolennicy prądu przemiennego (AC) 
mieli pełną świadomość ograniczeń prądu stałego (DC) 
w przesyłach na większe odległości, skupiając się na urzą-
dzeniach potrzebnych dla jego przetransformowania. 
Serią patentów otworzył ku temu możliwości Wiliam 
Stanley – wynalazca cewki indukcyjnej i uzwojenia transfor-
matora (1886). Swoje konstrukcje i pierwsze wdrożenia pro-
wadził w fabryce innego wynalazcy, Georga Westinghousa 
w Pittsburghu. Dzięki wynalazkom Stanleya stało się moż-
liwe przekształcenie prądu stałego wytworzonego w elek-
trowni w prąd zmienny na przesyle i ponowne przywróce-
nie mu parametrów prądu stałego, bardziej efektywnego, 
w stosowanych w tym czasie maszynach elektrycznych, 
oświetleniu i napędach pojazdów. Problem tramwajów 
elektrycznych tego czasu wynikał z braku ogólnych sieci 
energetycznych, z których obecnie pobiera się energię wy-
sokiego napięcia w podstacjach przekaźnikowych, w któ-
rych zostaje przetworzony na prąd 500–600 volt i przeka-
zywany do sieci przewodami sekcyjnymi na odległość do 
kilku kilometrów. Awersja Edisona do prądu przemiennego 
i jego zaawansowany wkład w uprzemysłowioną energety-
kę prądu stałego zahamowały na pewien czas postęp w ener-
getyce prądu zmiennego. Barierą był zarówno autorytet 
Edisona, jak wprowadzone do energetyki prądu stałego 
wielkie kapitały73.

71 Deprez rok później na wystawie monachijskiej zbudował linię przesyłową długości 
57 km, przekazując prąd o napięciu 1500 do 2000 V przewodem telegraficznym 
z generatora napędzanego silnikiem parowym do elektrycznego silnika pompy. 
W 1889 roku Rene Thury kontynuował jego podejście w szeregowaniu generato-
rów, opracowując komercyjne systemy dostarczające 20 megawatów przy 125 kV 
na 230 km.

72 Niezwykle plastyczny obraz tego wydarzenia oddali Bill Brysson [50] (str. 129–154) 
oraz Magdalena Rittenhouse [51] (str. 351).

73 Złośliwcy twierdzili, że trzecim czynnikiem była niekompetencja. Edison był 
samoukiem. Chwytał proste równania arytmetyczne, ale prąd zmienny wy-
magał rachunku bardziej abstrakcyjnego i było to dla niego znaczącą barierą 
poznawczą. 

Sytuację przełamał drugi skok technologiczny, który 
w ostatniej dekadzie XIX wieku dokonany został przez nie-
miecki koncern AEG. Przełom miał miejsce na światowej 
wystawie elektrotechnicznej we Frankfurcie w 1891 roku, 
a animatorem systemu i jego spektakularnego sukcesu był 
Michał Doliwo-Dobrowolski. Szeregiem patentów wpro-
wadził on rozwój światowej energetyki w funkcjonujące do 
dziś systemy elektrowni, linii przesyłowych i stacji transfor-
matorowych trójfazowego prądu zmiennego. Dobrowolski 
wprowadził pierwszy na świecie indukcyjny silnik trójfazowy 
(1889) oraz wysoce efektywny trójfazowy silnik asynchro-
niczny ze zwartym wirnikiem o dużym momencie obroto-
wym (1890). Na wystawie światowej w 1891 roku 
w Frankfurcie, pracując dla koncernu AEG, Dobrowolski 
zaprezentował opracowany kompletny system trójfazowy 
złożony z generatora, linii przesyłowej wysokiego napięcia, 
transformatorów podwyższających i obniżających napięcie 
oraz odbiorników indukcyjnych. Napęd generatora zapew-
niła turbina wodna oddalona o 175 km od Frankfurtu. 
Demonstrowany silnik trójfazowy osiągał moc 100 KM i ob-
sługiwał 1000 sztuk 50-watowych żarówek74. 

Wspominana już pierwsza ekspozycja pojazdu elek-
trycznego miała miejsce na elektrotechnicznej wystawie 
światowej w Berlinie w 1879 roku. Ernst Werner von 
Siemens z mechanikiem Johanem Georgem Halske, działa-
jąc na polu telegrafii, założyli firmę Siemens & Halske AG. 
Po wynalezieniu samowzbudzającej prądnicy prądu stałego 
(1866) Siemens zademonstrował na wystawie swój pojazd 
zasilany z szyn. Zabłysł jeszcze krótkotrwale na wystawach 
w Paryżu (1881), w Anglii (1882) oraz jako atrakcja tury-
styczna w Brighton (1884). Do 1888 roku w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie podjęto łącznie 74 próby uru-
chomienia pojazdów elektrycznych w 60 miastach. Zbudo-
wano dziewięć tras w Europie i trzynaście w Stanach 
Zjednoczonych. Były to linie stosunkowo krótkie skoro ich 
łączna długość oceniona została na około 100 km [54,55]. 
Przy licznych problemach i kłopotach eksploatacyjnych nie 
rozwiały one sceptycyzmu potencjalnych inwestorów, po-
zwoliły jednak na wypunktowanie pól eksploracji podda-
nych inwencji kolejnych wynalazców.

Wymienić można setki detali, które z różnym nasile-
niem rodziły problemy konstrukcyjne oraz technologiczne 
i które ujawniały się w praktyce użytkowania pierwszych 
elektrycznych pojazdów. Jednym z głównych był nadmier-
ny pobór mocy przy dynamicznym zwiększeniu zapotrze-
bowania w momencie rozruchu pojazdu, innym współpraca 
obrotowej siły napędu z dynamiką ruchu na trajektorii pro-
wadzonego toru. Ale mając, po licznych doświadczeniach, 
świadomość, że moc silników pojazdów tramwajowych 
trzeba było zasilać prądem rzędu kilkuset volt, najważniej-
szym problemem do rozwiązania pozostał sposób poboru 
energii.

74 Ten moment uznaje się za początek współczesnej epoki elektroenergetyki opartej 
na systemie trójfazowym. Interesujący opis tego wydarzenia – por. opracowanie 
zespołu ze szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich [52, 53]. 
Co do szczegółów jego biografii i kwestii jego narodowości zaleca się przej-
rzeć łatwo dostępną pozycję [53]. 
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Dość wcześnie zaniechano prób pobierania ładunku 
dodatniego z wgłębnego kanału prowadzonego między 
szynami toru, głównie wobec jego zapiaszczania, zaśmie-
cania czy nawodniania wodami powierzchniowymi. 
W warunkach ruchu ulicznego dalsze rozwiązania trzeba 
był oprzeć na sieciach górnych. Potrzebny sukces z zasila-
niem górnym przy użyciu pantografu, przy jednoczesnym 
poborze ładunku powrotnego z szyny, miał swoje miejsce 
we Frankfurcie w 1884 r. Przed 1885 rokiem pobieranie 
górne prowadzono z sztywnych szyn metalowych. Tak 
było we Frankfurcie na blisko siedmiokilometrowej linii 
do Offenbach (1874) i wcześniej w Wiedniu (1873), gdzie 
oba projekty realizowano z udziałem firmy Siemens & 
Halske. Siemens stosował napowietrzne prądowe rury 
miedziane o przekroju 20–25 cm z wzdłużną szczeliną, 
w której wypełniający rurę trzpień odbieraka ciągnięty 
był z ruchem pociągu75. W obu tych przypadkach zasila-
nie górne miało charakter dwubiegunowy, bowiem wyko-
rzystywane tam tramwaje miały koła drewniane, okute 
jedynie obręczą stalową. 

Po raz pierwszy pobór energii z sieci napowietrznej z za-
stosowaniem odbieraka rolkowego wprowadził, praktykują-
cy w Stanach Zjednoczonych Belg, Charles Van Depoele. 
W 1885 roku zademonstrował go na wystawie w Toronto. 
W opatentowanym przez niego rozwiązaniu styk z siecią za-
pewniał wózek z rolkami obejmującymi przewód po bokach. 
Ten sposób zasilania, stosowany przez firmę Tomson-Huston 
Co., zdominował na krótko pierwsze amerykańskie imple-
mentacje. Jeszcze w 1885 roku zbudowano linie tego syste-
mu w Kansas City i Baltimore, a w dwóch następnych latach 
w kilku dalszych miastach północnoamerykańskich. Jednak 
najbardziej imponujące, systemowe rozwiązanie układu szy-
ny, pojazdu i trakcji zasilającej miało miejsce w 1888 roku 
w Richmond w USA. Jego głównym animatorem był inży-
nier Frank Julian Sprague. Sprague udoskonalił układ panto-
grafu, wprowadzając odbierak osprężynowany, wyciskający 
wózek z rolką w płaszczyźnie pionowej ku górze. Elastyczność 
poprzeczna odbieraka, zbyt niska przy bocznych rolkach 
Depoela, w systemie Spragua okazała się daleko lepsza, umoż-
liwiając prawie metrowe odchylenia w poziomie i w pionie. 
Uwalniało to oś geometryczną toru od zbyt daleko idących 
ograniczeń sztywnego odbieraka. Dopiero w 1893 roku 
Siemens w Dreźnie i Hanowerze zastosował pobór prądu po-
wrotnego z szyny i odmienny odbierak lirowy z przegubo-
wym zamocowaniem na dachu. Także i tu zastosował osprę-
żynowanie wyciskające odbierak ku górze, lecz pobór prądu 
zapewniało szerokie ramię ustawione poprzecznie do ślizga-
jącego się po nim przewodu. Ten typ rozwiązania oraz odbie-
raki rolkowe Sprague’a na długo zdominowały konstrukcje 
stosowane w Europie i Ameryce Północnej. To jednak Frank 
Julian Sprague i jego spójny system pojazdu, toru i trakcji 
zastosowany w Richmond uznać możemy za pierwszy sku-
teczny projekt inicjujący szerokie zastosowanie tramwajów 
elektrycznych w miastach.

75 Niektóre publikacje (co być może wynika z niektórych realizacji) mówią o kory-
tach w kształcie litery U (np. [49]). 

Sprague urodził się w Milford w stanie Connecticut w 1857 
roku. Otrzymał dobre wykształcenie średnie, łącząc je 
z wybitnymi osiągnięciami w naukach ścisłych. Myśląc, że 
zdaje egzamin do West Point pomylił drzwi i przez pomył-
kę zdał egzamin do Akademii Marynarki Wojennej. 
Ukończył ją z wyróżnieniem. Szczęśliwym trafem morska 
szkoła w tym czasie przywiązywała dużo uwagi do zastoso-
wań energii elektrycznej. Siedemnastoletni podchorąży 
Spraque z zapałem rozpoczął studia nad tajnikami dynama 
i ukończył Akademię z wyróżnieniem. Dając się poznać 
jako utalentowany elektryk marynarki wojennej, w 1881 
roku z bazy śródziemnomorskiej został skierowany na wy-
stawę elektrotechniczną do Paryża. Szczęśliwie w 1882 
roku był na wystawie w Anglii. Zapoznał się więc z postę-
pem elektryczności w Europie, w tym z wspomnianymi 
eksperymentalnymi pojazdami elektrycznymi, ale przy 
okazji z kolegami amerykańskimi aktywnymi na polu cy-
wilnej elektrotechniki. 

Ze swoją pasją i stosownym poręczeniem poznanych in-
żynierów po czterech latach Sprague wystąpił ze służby 
w marynarce i w 1883 roku został zatrudniony jako asy-
stent techniczny w laboratorium Manlo Park Thomasa 
Edisona. Tu opracował i wprowadził do praktyki matema-
tyczny model dystrybucji energii elektrycznej, co pozwala-
ło uniknąć szeregu eksperymentów laboratoryjnych i oka-
zało się być przydatne w centralnym polu zainteresowań 
firmy Edisona, to jest w planowaniu i efektywnym upo-
wszechnianiu sieci z wykorzystaniem centralnych agrega-
tów prądotwórczych. Edison nastawiony był na przesył 
prądu stałego w czasie, gdy Sprague, a także Nikola Tesla, 
George Westinghouse i William Stanley76 wykazywali zde-
cydowaną wyższość w tym względzie prądu przemiennego. 
Sprague rozumiał znacznie szerzej możliwości wykorzysta-
nia energii elektrycznej. Przywiązywał dużą wagę i doceniał 
znaczenie transportu w rozwoju miast, stąd najbardziej za-
fascynowały go problemy napędu pojazdów. Korygowanie 
systemów głównych linii przesyłowych i centralnych stacji 
rozdzielczych u Edisona nie zaspokajało jego ambicji. 
W 1884 roku założył w Nowym Jorku własną firmę – 
Sprague Electric Railway & Motor Co. Interes rozpoczął od 
sprzedawania odpowiednio doposażonych silników Edisona. 
Znakomity jednak zasiłek, bo około 40 tysięcy dolarów, 
przyniosło mu wynalezienie szczotek do prądnicy. Przy 
okazji również opracował metodę odzyskiwania części ener-
gii hamowania przez wykorzystanie bezwładnego ruchu 
wirnika. 

Kontrakt na budowę linii tramwajowej w Richmond 
Sprague uzyskał późną wiosną 1887 roku. Miasto to mia-
ło wyjątkową trudną konfigurację. Jedyna dotąd funkcjo-
nując tu linia konnego tramwaju nie przystawała do 
kształtu miasta i głównych zainteresowań popytu pasa-
żerskiego [54]. Kontraktem objęto więc budowę nowej 
trasy o długości 20 km, przebiegającej na stokach o znacz-
nych pochyleniach, nawet rzędu 10%, łączącej główne 

76 Sprague idee przesyłu prądu przez szynę kolejową oraz przewód trakcyjny z wyko-
rzystaniem pantografu rozwijał w bezpośrednim kontakcie ze Stanleyem. 
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obszary miejskie w układzie wielu załamań przebiegu i nie-
zwykle krętych ulic, na znacznej długości pozbawionej 
umocnionych nawierzchni. Jak pisze korespondent 
„Manufakturer and Builder” [55]: „Jest nie mniej niż 31 
zakrętów wymagających giętych szyn, a większość z nich posiada 
małe promienie – pięć z nich wynosi mniej niż 31 stóp. Ponadto 
jest kilka łuków o dużym promieniu, dziewięć mijanek i pięć 
rozjazdów. Należy również wspomnieć, że nachylenia są maksy-
malnymi, jakie kiedykolwiek pokonał w praktyce samobieżny 
wagon zależący wyłącznie od przyczepności toru; a wiele z tych 
nachyleń jest bardzo długich. Na jednym odcinku jest prawie 
ciągłe wznoszenie się na odległości około 5000 stóp, w granicach 
nachyleń od 3 do 7 procent; na innym odcinku mamy 1900 stóp 
z nachyleniami od 3 do 10 procent”. 

Organizatorom konkursu jedynym możliwym rozwią-
zaniem zdawały się rozwijane od dekady w amerykań-
skich miastach linie kablowe z napędem ciągłym. Gdy fi-
nansujący inwestycję przedsiębiorcy z Nowego Jorku 
ogłosili konkurs, Sprague przekonał ich, że lepszym, 
a może nawet jedynym dobrym rozwiązaniem, może być 
wykorzystanie energii elektrycznej. Kontrakt stanowił, że 
budowa linii musi być zrealizowania w ciągu 90 dni, objąć 
prócz budowy trasy kompletne zabezpieczenie energe-
tyczne z własną elektrownią, wyposażenie linii w 40 po-
jazdów z silnikami oraz zabezpieczania umożliwiające po-
zostawanie 30 pojazdów w ruchu jednocześnie. Na długo-
ści około 4 km w centralnej części miasta linia miała być 
dwutorowa. Faktycznie linię realizowano nieco dłużej, 
między innymi dlatego, że latem Sprague zapadł na tyfus, 
gdy zaimplementowana przez niego elektroenergetyka li-
nii wymagała wydłużonego okresu testowania i kalibracji. 
W lutym 1888 roku linia została uruchomiona i okazała 
się perfekcyjnym technologicznie, funkcjonalnym i bez-
piecznym rozwiązaniem [54]. Warto podkreślić, że służy-
ła pasażerom do 1949 roku. 

Źródłem energii tramwaju w Richmond była centralna 
stacja położona blisko środka trasy. Składała się z trzech 
budynków – głównego z silnikami i prądnicami, kotłowni 
i hali maszyn – razem około 1000 m2 zabudowy. Trzy ko-
tły walcowe z płomienicami zwrotnymi przekazywały siłę 
napędu na trzy silniki Armington & Sims fabrycznie przy-
stosowane do pracy w energetyce prądowej. Rozwijały 
125 KM mocy każdy, z dużą i regularną prędkością obro-
tową. Każdy z nich napędzał po dwie prądnice Edisona 
o mocy 40 kW i napięciu 500 V. Prądnice zasilały cztery 
miedziane szyny zbiorcze. Każda maszyna wyposażona 
była w amperomierz. Dodatkowy umieszczony był na 
końcówce szyny zbiorczej, która prowadziła prąd do czte-
rech specjalnych łączników migowych poprzez trójkołko-
wy blok wyłącznika awaryjnego do jednego z czterech 
przewodów zasilających, dostarczających prąd do przewo-
du linii głównej. Te cztery przewody prowadziły prąd każ-
dy do jednego z czterech punktów rozłożonych na długo-
ści linii głównej tak, aby utrzymać zbliżone napięcie na 
całej jej długości. Na końcach zasilaczy w elektrowni 
umieszczono wskaźniki napięcia dla punktów połączeń 
z przewodem głównym. 

Sieć trakcyjna, prosta w obwodzie górnym, składała 
się z przewodu głównego i jezdnego (roboczego). Oba 
miedziane, miały średnicę 13,5 mm i zawieszone były z po-
średnictwem izolatorów na nośnych drutach poprzecz-
nych rozpostartych między parą dziewięciometrowych 
słupów o rozstępie 38 m77. Przewody robocze przebiegały 
na wysokości 5,4 m nad ziemią w osi toru i połączone były 
co około 150 m z przewodem głównym. Główny dostar-
czał prąd o napięciu 450 V do przewodu jezdnego wyko-
nanego z miedzi ciągnionej na zimno. Z wykorzystaniem 
rolkowego odbieraka przekazywały go do dwóch silników 
napędu kół jezdnych, zamykając obwód na styku koła 
z szyną, zabezpieczoną miedzianym przewodem uziemia-
jącym.

Moc każdego z silników wynosiła 7,5 kM (5,6 kW), ale 
mogły chwilowo pracować z mocą 15 kM. Każdy z silni-
ków napędzał z pośrednictwem przekładni zębatych jedną 
z dwóch osi pojazdu rozstawionych na długość 1,8 m w ra-
mie wózka (rys. 13). Zawieszone były pod pudłem za po-
mocą sprężystych łączników, zapewniających prostopadłość 
osi wirnika do mechanizmów zazębiającej się przekładni 
dwunastokrotnego obrotu twornika przypadającego na je-
den obrót osi. Silniki działały na osie niezależnie, co dawało 
dobry rezultat w przyczepności pojazdu do toru nawet w naj-
gorszych warunkach. 

Pojazdy o ciężarze 3 ton netto, a prawie 7 z maksymal-
nym wypełnieniem, opierały się na ramie pojedynczego 
dwuosiowego wózka. Mogły zabrać do 65 pasażerów 
(rys. 14). Niewiele później Sprague wprowadził pojazdy za-
bierające do 100 pasażerów, nazywane Boston w odróżnie-
niu od starszych, określanych jako Richmond. Maksymalna 
prędkość wynosiła 24 km/h, a w pracy na sieci prędkość 
komunikacyjna osiągała 12 km/h. Wykonane testy nawet 
w warunkach burzowych opadów w lecie i w trakcie śnież-
nej zimy, mimo niekorzystnej geometrycznie osi toru nie 
wykazały potrzeby użycia piasku w awaryjnym hamowa-
niu, a więc stanów, które były zmorą niemal wszystkich 
uprzednich konstrukcji na zjazdach i podjazdach78. System 
Sprague’a w późniejszych zastosowaniach praktycznych za-
silał sieć o długości do 30 km. Przyjęty został również przez 
konkurentów – Tomson-Huston Co i firmę Westinghousa. 

77 W innym akapicie opisu [54] przewód główny miał zmienny przekrój. 
78 Balast skrzynki z piaskiem dla hamowania awaryjnego towarzyszył jeszcze kon-

strukcjom tramwajów produkowanych w latach 70. XX wieku. 

Rys. 13. Tramwaj w systemie Sprague’a – konstrukcja wózka 
Źródło: [55]
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Sprague zastosował w Richmond wiele rozwiązań pio-
nierskich, stąd często w dalszych jego zastosowaniach 
używano określenia „system Sprague’a”. Wiele szczegóło-
wych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych musiało 
być przez niego przemyślane wcześniej, jeżeli jego pierw-
sza implementacja uzyskała szybki sukces po tak krótkim 
okresie budowy. Dotyczyło to także silnika pojazdu – jego 
konstrukcji, zawieszenia w sposób eliminujący wibracje, 
współpracy z osią napędową, synchronizacji pracy silni-
ków z możliwością zmiany kierunku i prędkości jazdy, 
sposobu smarowania mechanizmów, zastosowania szczo-
tek w silnikach i ich wysokiej sprawności obrotowej. Jak 
pisze Ed Kirby ( [56] str. 1): „Frank Julian Sprague nie wy-
nalazł tramwaju, ale uczynił go doskonałym bytem praktycz-
nym. W tym samym czasie Alexander Graham Bell nie wyna-
lazł telefonu, ale go usprawnił, a Thomas Alva Edison nie wy-
nalazł żarówki, ale ją udoskonalił”. Jednakowoż szokujące 
jest, jak na tle historii licznych eksperymentów różnego 
rodzajów pojazdów wkroczył w ten tramwajowy wytwór 
jednym ruchem człowiek, który w 90 dni (wyłączając ten 
przypadek z tyfusem) zaimplementował linię tramwajo-
wą, i to w tak trudnym terenie, funkcjonującą na pozio-
mie szwajcarskiego zegarka. 

Za realizację całego projektu, łącznie z wprowadzonym 
taborem, Sprague uzyskał wynagrodzenie 120 tysięcy 
USD. Praktycznie więc całkowity koszt inwestycyjny linii 
wyniósł około 5 tysięcy USD na kilometr toru pojedyncze-
go. W reklamowym artykule w „Manufacturer and 
Builder” z 1888 roku oferta budowy pewnego systemu ka-
blowego nowego typu wynosiła 15,5 tysięcy USD/km i nie 
obejmowała kosztów pojazdów79. Jeżeli koszty wagonów 
tramwajowych w tym czasie wahały się pomiędzy 1,5 
a 2 tysiące USD, koszt budowy samej trasy elektrycznego 
tramwaju mógł być nawet osiem razy niższy. Natomiast 
koszt eksploatacyjny tramwaju w Richmond okazał się 
o połowę mniejszy od kosztów linii kablowych [44, 55]. 

79 Chodziło o system Heckerta, który proponował mniej stratny na tarciu system 
źródłowego napędu kabla i jego prowadzenia w kanale, przy współpracy z pod-
trzymującą go konstrukcją pojazdu [48, 55]. 

W ciągu dwóch lat spółka Sprague’a zakontraktowała 
budowę 110 linii tramwajowych w Stanach Zjednoczonych, 
a także we Włoszech (Florencja – realizacja 1890), 
w Niemczech (Halle – praktycznie pierwsza sieć tramwajo-
wa – 1891) i w Pradze (1892). W 1890 roku w Stanach 
Zjednoczonych już 20% linii tramwajowych wykorzystywa-
ło energię elektryczną. Pięć lat później funkcjonowało tu pra-
wie 900 linii „elektrycznych kolei ulicznych” o długości  
18 tysięcy km, w zdecydowanej większości zbudowanych na 
wzór systemu w Richmond. Prawie wszystkie powstały 
z funduszy prywatnych inwestorów, a do końca wieku 
w Stanach zlikwidowano niemal wszystkie tramwaje kon-
ne80. Przynajmniej dla Amerykanów, choć nie tylko, zrealizo-
wany projekt w Richmond okazał się przełomem. W 1890 
roku firma Sprague’a została kupiona przez Edison General 
Electric [55].

Frank Sprague stwierdził, że jego tramwaje, zapewnia-
jąc transport poziomy, rozwiną miasta w przestrzeni hory-
zontalnej, zatem zachodzi potrzeba ich wyniesienia piono-
wego. Zasadnicze znaczenie w wysokich budynkach musi 
mieć skrócenie czasu przemieszczających się osób i wydaj-
ność szybów windowych. Od 1854 roku rozwijał się rynek 
wind hydraulicznych i parowych firmy Otis Elevator Co81. 
Sprague zaprojektował i w 1892 roku zaoferował do sprze-
daży szybkie windy elektryczne, których zespoły mogły być 
synchronicznie poruszane ze wspólnego wału napędowego. 
Wspólnie z Charlesem Prattem założył firmę Sprague-Pratt 
Electric Elevator Co., która w 1895 roku została kupiona 
przez Otis Elevator Co. Tymczasem Sprague do końca lat 90. 
powrócił do zainteresowań elektrycznymi kolejami, tym ra-
zem projektując układy centralnie sterowane przez maszyni-
stę zespołu wielokrotnych silników rozmieszczonych w każ-
dym wagonie. Jest to w istocie pionierski system zespołów 
trakcyjnych, dość szybko zastosowany w kolejach Nowego 
Jorku, Chicago, Bostonu i Brooklynu, a także w North-
western Pacific Railroad w Kalifornii. 

Londyn elektryfikował swoje linie tramwajowe w latach 
1882–1901, ostatnie konne wycofał dopiero w 1915 roku. 
Proces elektryfikacji większych sieci tramwajowych trwał 
około 20 lat. Na europejskim kontynencie hamował go 
sprzeciw wobec szpecenia miast przez elementy trakcji 
(Paryż, Wiedeń), co jednak prędzej lub później przezwycięża-
no. Tramwaj stał się integralnym komponentem życia miej-
skiego dla milionów pasażerów. Był szybszy, bardziej nieza-
wodny, bezpieczniejszy i tańszy. Poczynając od 1893 roku 
(Wrocław), do roku 1901 zelektryfikowane zostały linie 
tramwajowe polskich miastach. Jedynie Warszawa zdecydo-
wała się na tramwaj elektryczny nieco później, bo w 1907 
roku, natomiast wcześniej, w 1898, utworzono sieć tram-
waju elektrycznego w Łodzi, która uprzednio tramwajów 

80 W Nowym Jorku pojedyncze linie funkcjonowały jeszcze do 1917 roku, 
w Pittsburghu nawet w 1923, ale np. w Toronto ostatni pojazd konny został wy-
cofany z użytku już w 1891 roku .

81 Elisha Graves Otis system bezpiecznych wind opatentował w 1853 roku i odniósł 
sukces handlowy, prezentując go na wystawie światowej w 1854 roku, gdy zade-
monstrował jej działanie, samemu przecinając linę i stojąc na platformie demon-
strowanej widny. 

Rys.14. Tramwaj w systemie Sprague’a w Richmond 
Źródło: [55]
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konnych nie zaakceptowała. Do II wojny światowej tram-
waje elektryczne funkcjonowały już w około 30 miastach 
położonych w obecnych granicach państwa polskiego (w 
tym Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego). 

Do momentu wielkiego kryzysu lat 30. powstały gęste 
sieci tras tramwajowych w miastach amerykańskich, w wie-
lu stanowiąc ruszt o gęstości 400 m w rozległych sieciach 
ulic. W Londynie na sieci długości 550 km pracowało 1900 
pociągów. W Europie największe długości sieci eksploato-
wały miasta francuskie i niemieckie, a z pewnym opóźnie-
niem – miasta republik radzieckich, obecnie dysponujących 
największymi sieciami i zasobami taboru tramwajowego na 
świecie. 

Spółki tramwajowe początkowo korzystały z własnych 
elektrowni zasilających trakcje, ale z początkiem XX wieku 
masowo upowszechniały się komercyjne elektrownie pry-
watne, komunalne bądź z kapitałem mieszanym, których 
moce energetyczne i sprawność linii zasilających znacznie ob-
niżały koszty energetyki trakcyjnej. Zasadniczym bodźcem 
ich rozwoju był problem tańszego zasilania w energię wielu 
komponentów o wymiennym zapotrzebowaniu mocy w do-
bie oświetlenia ulicznego, gospodarstw domowych i fabryk. 
Elektrownie te wypierały dotąd funkcjonujące lokalne i roz-
proszone agregaty małej mocy. Czynnik ten, dzięki przenika-
niu kapitału akcyjnego, czasem również komunalnego do 
prywatnych spółek tramwajów elektrycznych, miał w per-
spektywie kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych i konku-
rencyjnego rozwoju motoryzacji zasadnicze znaczenie dla 
przetrwania sieci tramwajowych82. Wiele z nich uległo likwi-
dacji, jednak postęp techniczny w budowie pojazdów, toro-
wisk i systemów zasilania energetycznego tramwaju nie tyl-
ko pozwolił przetrwać i rozwijać istniejące sieci, ale także 
budować nowe, także w miastach, gdzie je uprzednio zlikwi-
dowano. Obecnie w różnych formach i odmianach komuni-
kacja tramwajowa funkcjonuje w 460 miastach na świecie. 

9. Cena anarchii

Wstęp
Nadszedł rok 1973. Świat, a w szczególności Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, ogarnął kryzys naftowy 
o niespotykanych od II wojny światowej zawirowaniach 
gospodarki, produkcji, rynku pracy i rynków finansowych. 
Dziesięć lat wcześniej, bo już w 1963 roku, brytyjska ko-
misja pod przewodnictwem profesora Colina Buchanana 
ogłosiła raport, który poruszył kręgi specjalistów, uczo-
nych i wąskie kręgi polityków. Poddał krytyce motory-
zacyjne zawłaszczenie zatłoczonych ulic i zaproponował 
środki zaradcze dla polityk przestrzennej i transportowej 
[58]83. Trzy lata później, w Tokio, problem zmotoryzo-

82 Najszybciej, bo do roku 1926 władze lokalne przejęły 60% niemieckich przed-
siębiorstw tramwajowych. Proces ten ostatecznie domknięto po zakończeniu 
II wojny światowej [57]. W istocie sieci komunikacji tramwajowej w Niemczech 
w największym stopniu przetrwały powojenny okres wzrostu motoryzacji w kra-
jach zachodniej Europy. 

83 Raport, prócz diagnozy, proponował rozdzielenie funkcji dróg samochodowych od 
ulic miejskich oraz uspokojenie ruchu w strefach usług i zamieszkania. 

wanych suburbiów i roli transportu miejskiego w kształ-
towaniu struktur miejskich w szerokim kontekście pod-
jął Kongres Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa 
i Planowania Przestrzennego (IFHP) [59]. W 1968 roku 
inżynier Dietrich Braess odkrył słynny paradoks, a mło-
dzi uczeni z uniwersytetów kalifornijskich, zafascynowa-
ni teorią gier obliczali cenę anarchii w przegęszczonych 
sieciach drogowych [60]. Choć nie wszędzie, acz coraz 
częściej, mniej lub bardziej konsekwentnie, inżynierowie 
i urbaniści szukali wyjścia z bezsensownej, degradującej 
miasta manii motoryzacyjnej, szukając coraz to skutecz-
niejszych środków zaradczych. 

Jednak te pierwsze impulsy z kręgów elit dla swego 
uwiarygodnienia potrzebowały wstrząsu takiego właśnie, 
jaki przyniósł kryzys naftowy 1973 roku. Unieruchomienie 
paliwożernych krążowników szos i mórz, zatrzymanie ole-
jowych generatorów prądotwórczych, uziemienie powietrz-
nych statków podważyło wiarę Ameryki w technologiczną 
siłę i impet nieustającego wzrostu. Stojąc w swych amery-
kańskich krążownikach w kolejkach do stacji benzynowych, 
zwątpili w dotychczasowy kształt swego naturalizowanego 
środowiska, w polityczny, ekonomiczny i technologiczny 
prymat rozwoju Stanów Zjednoczonych. Klasa polityczna 
stanęła przed pytaniami opinii publicznej – jak to się stało? 
Rok później zaprotegowany przez Roberta Kennedy’ego 
Bradford C. Snell stanął przed senacką komisją antymono-
polową USA, oskarżając koncern General Motors o zorga-
nizowaną zmowę monopolową i jej niszczący wpływ na ja-
kość życia w miastach amerykańskich [61]. Tak zrodził się 
mit, który powszechnie określa się jako amerykański skan-
dal tramwajowy. 

Sytuacja 
Początek opowiedzianej przez Snella historii sięga 1920 
roku, ale śladem jego antagonisty, Cliffa Slatera [62] sięg-
niemy lat I wojny światowej. Od połowy 1914 roku do koń-
ca 1915 ulicami amerykańskich miast zawładnęło 62 tysią-
ce małych autobusików zwanych jitney’ami84, sprytnie skro-
jonych na podwoziu popularnego Forda Model T z 1911 
roku. Poruszały się po dość stabilnych marszrutach przy 
najbardziej atrakcyjnych odcinkach tras tramwajowych, 
zatrzymując się przy chodnikach na żądanie – konkuren-
cyjnie do tramwaju. Były one elastyczne, łatwo dostępne, 
tanie i szybkie. Opanowały miasta USA i Kanady. Te nie-
wielkie pojazdy woziły kilkakrotnie więcej pasażerów od 
liczby miejsc siedzących, np. w godzinie szczytu w Nowym 
Jorku przypadało średnio czterech pasażerów na jedno 
z klasycznych czterech siedzeń [63] (rys. 15). Współcześnie 
Ronald F. Kirby85 zaszeregował je do pionierskiego serwi-
su usług współdzielonych środków transportu hail-a-ride 
(zatrzymaj i jedź). Linie tramwajowe w okresach szczytu 
traciły nieraz połowę przejazdów pasażerskich, samotnie 

84 Od pięciocentowej monety niklowej zwanej żetonem (franc. jetnee).
85 Wybitna postać managementu planowania transportu na scenie amerykańskiej. 

Swój autorytet budował jako skuteczny, koncyliacyjny szef sztabu „Transportation 
Planning Board” dystryktu waszyngtońskiego w latach 1987–2013.
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obsługując mało atrakcyjne wektory potoków w czasoprze-
strzeni miast, zgodnie z obowiązkami koncesyjnymi [62]. 
Ta zderegulowana substruktura została radykalnie i szyb-
ko poddana zasadom porządkującym władz komunalnych. 
Jeszcze w początkach 1916 roku liczba jitney’ów spadła 
o połowę, a z końcem roku pozostało ich 6 tysięcy. Donald 
Davies w swej historii jitney’ów pisze: „Ich stłumienie, choć 
miało na celu ochronę transportu publicznego przed »destrukcyjną« 
konkurencją, w rzeczywistości osłabiło go, pozbawiając go ela-
stycznej i szybkiej alternatywy dla prywatnego samochodu” [63]. 
Ten krótkotrwały epizod w historii miast amerykańskich 
sygnalizował deficyt funkcjonalności monosystemu tram-
wajowego, w istocie brak jego konkurencyjnej odporności 
wobec pędu promotoryzacyjnego86. 

Z początkiem lat 20. potoki pasażerskie urosły do 
maksimum tego, co miejski transport USA odnotował 
w czasie historycznym. Olbrzymi potencjał prywatnych, 
miejskich i podmiejskich „kolei elektrycznych” obejmo-
wał 83 miasta, prawie wszystkie wśród miast amerykań-
skich o zaludnieniu powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 
W wielkich amerykańskich metropoliach szyny tramwa-
jowe pokrywały śródmieścia siatkami o gęstości 400 m. 
Obsługiwały 85% podróży niepieszych i 14 mld pasaże-
rów rocznie. 40 tysięcy pojazdów tramwajowych porusza-
ło się w sieciach o łącznej długości ponad 30 tysięcy km. 
300 tysięcy zatrudnionych w transporcie miejskim pra-
cowników wnosiło miliard dolarów przychodów rocznie. 
Wartość majątkową miejskiego transportu publicznego 
oceniono na 300 mld USD87. Wskaźnik motoryzacji 
w USA w tym czasie osiągnął poziom około 100 samocho-

86 Cliff Slater sięga do tej historii, zwracając uwagę nie tyle na ten monostrukturalny 
systemowo monolit, ile upatrując w niej przykładu destrukcji w funkcjonowaniu 
monopoli komunalnych. Sam w swoim wywodzie jawi się jako zwolennik liberali-
zmu rynkowego. 

87 Za [61]. Wartość 1 amerykańskiego dolara (USD) w 1973 roku liczona według 
wskaźnika siły nabywczej CPI-U (Indeksu Cen Konsumpcji liczonego dla obsza-
rów miejskich) w roku 2019 jest 5,05 razy niższa – zatem tyle razy większą war-
tością winniśmy operować w stosunku do podanych kwot z 1973 roku. Warto za-
razem zwrócić uwagę na skromną proporcję przychodów z transportu do wyceny 
zasobów majątkowych (1:300). 

dów osobowych na tysiąc mieszkańców. Lata 20. inicjują 
stopniowy spadek liczby pasażerów, z syndromem głęb-
szej zapaści w okresie wielkiego kryzysu (1929–1933). 

Szczególny problem operatorów tramwajowych zrodził 
wprowadzony na mocy ustawy w 1935 roku antymonopo-
lowy zakaz łączenia kapitału przedsiębiorstw usługowych 
z produkcją energii elektrycznej oraz łączenia kapitałów 
spółek różnych stanów88. Doprowadziło to do konwersji 
udziałów akcyjnych ze spółek transportu miejskiego w kie-
runku energetyki. Na fali rosnącej siły motoryzacji wycofa-
ny kapitał popłynął w kierunku najlepiej rokujących zysk 
sektorów wydobycia, przetwórstwa, transportu i dystrybu-
cji paliw płynnych. Transport miejski pozostał na łasce 
umów franczyzowych, a jego sytuacja po wielkim kryzysie 
ulegała dalszemu pogorszeniu89. Spadała liczba pasażerów, 
miasto się rozszerzało, a wpływy nie pozwalały nie tylko na 
rozwój sieci, ale także na utrzymanie i regenerację zasobów. 
Przypomnijmy, że w ramach obowiązków koncesyjnych 
operatorzy odpowiadali za utrzymanie ulic, na których po-
łożone były torowiska i w przewadze była to siatka ulic 
głównych. Większość taboru tramwajowego wyproduko-
wano długo przed I wojną światową i z pewnością nie był 
już ani w pełni sprawny, ani cichy, ani wygodny (rys. 16). 
Były to również lata zastoju tramwajowej innowacyjności, 
a po kryzysie w latach 30. ulice największych amerykań-
skich miast doświadczały dalszych skutków rosnącego za-
tłoczenia motoryzacyjnego. Samochody utykały w gęstym 
ruszcie uprzywilejowanych tras tramwajowych, a tramwaje 
tkwiły w zatorach razem ze swym uprzywilejowaniem.

W 1929 roku utworzono komitet prezesów spółek ko-
lejowych, który podjął inicjatywę i nadzór nad konstrukcją 
nowego tramwaju. Założenia sformułowano w konsultacji 
z miejskimi przewoźnikami. Miał być szybki, o dobrych pa-
rametrach dynamicznych, akustycznych i wibra cyjnych, 
wielodrzwiowy, nowoczesny w napędzie, zawieszeniu 
i w stylizacji, elastyczny operacyjnie poprzez łączenia 
w składy dwu lub trzywagonowe, budowany w wersjach 
jedno- i dwukierunkowych90. Produkcję uruchomiono na 

88 Public Utility Holding Company Act of 1935.
89 Zdecydowana większość operatorów pozostawała spółkami akcyjnymi, bywały 

jednak nieliczne pozostające własnością publiczną.
90 Jego technologiczne i funkcjonalne walory podporządkowane były zasadzie przy-

spieszenia operacyjnego (prędkość maksymalna 113 km/h i inne zalety trakcyjne), 
szybkiej wymiany pasażerów na przystankach (rezygnacja z platformy, korzystna 

Rys. 15. Jitney w Nowym Jorku 
Źródło: Bain Collection, Wikimedia Commons

Rys. 16. Typowy, popularny wagon amerykański z początku XX w. Produkt firmy J.G. Brill 
Company z Filadelfii działającej od 1868 r. W 1902 wykupiła John Stephenson Co. 
Wyprodukowała łącznie 40 tys. wagonów tramwajowych miejskich, międzymiastowych i ko-

lejowych na bazie standardu dwóch wózków z pudłem na czopach ich ramy, formowanym na 
zamówienie klienta. (A Gallery of Brill’s Most Notable Cars w domenie publicznej).
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nowojorskim Brooklynie, a następnie również w znanej fir-
mie Pullman Standard. Oferta pojawiła się na rynku 
w 1935 roku. Konstrukcja znana jako tramwaj PCC od 
Presidents Conference Committee (rys. 17) stała się wzorem 
dla produktów wielu światowych wytwórni (m.in. cho-
rzowskiego Konstalu), do czasu pojawienia się konstrukcji 
niskopodłogowych. W latach 1935–1952 wyprodukowa-
no na potrzeby miast amerykańskich 5 tysięcy wagonów 
[64, 65] . 

Dla spółek gotowych inwestować w tabor tramwaj PCC 
stał się kosztownym, ale pewniakiem. W jakiś sposób same 
go wykreowały, ale w tej dekadzie pojawiły się inne środki 
alternatywne. Od 1928 roku w Salt Lake City wprowadzo-
no na linie trolejbusowe nowe trzyosiowe pojazdy na opo-
nach pneumatycznych z elektrycznym napędem Westing-
housa. Miejscowa kompania zaplanowała wprowadzenie 
trolejbusów jako sposób na powstrzymanie spadku liczby 
pasażerów przez uzupełnienie siatki połączeń tramwajo-
wych. Na swoje potrzeby zamówiono odpowiedni produkt 
w firmie Versarer Corporation z Albany. Jakość tych pojaz-
dów szybko ugruntowała ich markę jako pojazdów cichych, 
czystych i przestronnych91. 

Do połowy lat 30. autobusy napędzano benzyną. Gdy 
w Europie budowano je na podwoziach pojazdów ciężaro-
wych, autobusy amerykańskie konstruowano na bazie 
większych limuzyn. Ówczesny sztandarowy produkt opie-
rał się na silnikach i podwoziach Cadillaca z charaktery-
styczną dla wagonów tramwajowych tylną platformą wej-
ściową. Pneumatyczne opony stosowano od początku lat 
20. Po 1931 roku zaczęto stosować samonośne karoserie. 
W 1936 roku wprowadzono silniki wysokoprężne, co 
znacznie poprawiło ich wydajność energetyczną, ale w prze-
ciwieństwie do tramwaju PCC i trolejbusu z Albany, nie 
były to pojazdy sprawdzone. Potrzebna była jeszcze hy-
drauliczna skrzynia biegów (1939), by od schyłku II wojny 

relacja szerokości drzwi do powierzchni) i gabarytu (12 m długości, 60 miejsc), 
korzystnego dla zwiększenia częstości kursów (za: http://infotram.pl/geneza-tram-
wajow-pcc_more_65282.html – dostęp 29.11.2019). 

91 Elektryczne pojazdy bezszynowe z różnym powodzeniem rozwijano w Europie 
i w USA równolegle z próbami rozwoju tramwajów elektrycznych. Przeszkodą 
były złe nawierzchnie ulic, które były atutem na stromych podjazdach. Stosowano 
je na mniejszą skalę na przedłużeniu tras tramwajowych. Tak też działała pierwsza 
linia trolejbusowa w Polsce (w Poznaniu, od 1930, z taborem angielskim). 

światowej uczynić autobus konkurencyjnym środkiem 
miejskiego transportu publicznego. Jednak w okresie woj-
ny wzrost potoków pasażerskich podtrzymywał żywotność 
transportu miejskiego w jego dotychczasowej formie i do 
tego czasu pozycja pojazdów elektrycznych, acz nie po-
wszechna, była dominująca na rynku przewozów miejskich. 
Wielu operatorów w mniejszych miastach, a nieraz na pe-
ryferiach większych miast operowało już taborem autobu-
sowym i w niewielkim stopniu trolejbusami92. 

Szacowane koszty trolejbusów wahały się od 9000 do 
14 000 USD. Pierwsze tramwaje PCC kosztowały od 
14 000 do 15 000 USD. Ceny autobusów zmieniały się 
w szerokim zakresie – od 1000 do 10 000 USD [67].

Prawo i polityka
W 1936 roku niewielka firma autobusowa w Minnesocie – 
National City Lines (NCL) została zreorganizowana w hol-
ding, który „miał zmienić oblicze Ameryki” (Snell). W 1938 
roku NCL zawarły umowy z firmami zainteresowanymi 
kontrolą nad transportem publicznym. Te firmy to: General 
Motors (GM), Firestone, Standard Oil Of California, Philips 
Petroleum, Mack Truck i Federal Engineering Corporation. 
W latach 1938–1950 GM przejął kontrolę nad znaczącymi 
potentatami przewozów autobusowych i wraz NCL sukce-
sywnie wykupił 100 procent udziałów w kompaniach tram-
wajowych w 45 amerykańskich miastach93. Wprowadzono 
w ich miejsce autobusy produkowane w GMC (uprzedni 
GM). W podobny sposób wolniejsze spalinowe lokomoty-
wy GMC wyparły szybsze i tańsze w eksploatacji lokomo-
tywy trakcji elektrycznej, co napędziło popyt na przewozy 
ciężarówkami (też GMC). W dalszym, w jeszcze bardziej 
przyspieszonym trybie wzrostu siły nabywczej motoryzu-
jącego się społeczeństwa, powędrowały ich śladem zużyte, 
nieporadne w zatorach autobusy NCL94. Tak w wielkim 
skrócie przedstawia się bieg narracji, której ostrze skiero-
wano w amerykańskie koncerny: samochodowy, oponiarski 
i paliwowy.

To, że kilkanaście tysięcy tramwajów95 poszło na złom, 
przypisano zmowie amerykańskich koncernów. W 1949 
roku doszło z tego tytułu do rozprawy sądowej z powództwa 
burmistrza jednego z miast przeciwko General Motors oraz 
dalszym ośmiu spółkom. W następstwie wniesionej apelacji 
od wyroku oskarżenie podtrzymano w Chicago w 1951 
roku. Podtrzymano je także przed sądem w Illinois w roku 
1955, gdzie po stwierdzeniu niewielkich naruszeń ustawy 
Shermana doprowadzono do zawarcia ugody. Warto pod-

92 W 1940 roku 75 spółek dysponowało 680 autobusami głównie produkcji GM 
(David M. Jones, za [62]).

93 Między innymi w Baltimore, Filadelfii, Los Angeles, Nowym Jorku, Oakland, 
Salt Lake City i St. Louis. Sieci tramwajowe ocalały jedynie w Bostonie, Filadelfii, 
Newark, Pittsburghu i San Francisco.

94 NCL w tym czasie to holding 46 miejskich spółek transportu publicznego w 16 
stanach USA.

95 Według danych źródłowych Wikipedii amerykańskiej w 1945 roku w miastach 
USA używano 36 377 pojazdów szynowych (https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Transportation_in_the_United_States). W 1965 roku było ich około 24 tysiące. 
Biorąc pod uwagę 5 tysięcy wyprodukowanych do 1952 roku tramwajów PCC, 
liczba wagonów wycofanych mogła się mieścić w granicach 20 tysięcy. 

Rys. 17. Amerykański tramwaj PCC na ulicach Pittsburgha 
Źródło: [65] w domenie publicznej
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kreślić, że kwalifikacja „spisku” jednoznacznie zdyskredy-
towałaby oskarżonych, sprowadzając opisany proces do 
rangi przestępstwa96.

Tego samego roku (1955) weszła w życie ustawa, na 
mocy której cały podatek od paliw przeznaczony został na 
program budowy autostrad międzystanowych97. Był to re-
zultat silnego lobbingu, założonego przez prezesa GM 
Alfreda P. Sloana w 1932 roku, Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Użytkowników Autostrad (American Highway 
Users Alliance), które już wtedy walczyło o utrzymanie fi-
nansowania budownictwa drogowego podczas wielkiego 
kryzysu. Ale tym razem chodziło o prawdziwe autostrady, 
dwujezdniowe drogi inspirowane włoskimi i niemieckimi 
realizacjami sprzed II wojny. Lobbing promotoryzacyjny 
szedł w parze z ambitnym planem prezydenta Dwighta 
Eisenhowera i administracji drogowej. Od 1956 do 1970 
roku rząd federalny wydatkował na budowę dróg 70 mld 
USD (łącznie od 1945 roku 156 mld). Dla porównania, 
w tym czasie w amerykańskich miastach powstało 27 km 
metra za około 1,6 mld USD. Według danych Snella wy-
datki Stowarzyszenia na promocję autostrad wynosiły 500 
mln USD rocznie, podczas gdy trzy organizacje związane 
z transportem publicznym obracały środkami rzędu 1 mln 
USD łącznie [61]. 

W 1960 roku, po pięciu latach realizacji programu au-
tostradowego, koalicja miast krajowych zwróciła uwagę 
na skutki polityki finansowej władz federalnych dla zatła-
czania miast, tworzenia się obszarów biedy i rasowego 
wykluczenia, spadku wartości terenów i utraty konkuren-
cyjności gospodarczej terenów miejskich. Wniesiono 
skargę i zarazem apel pod adresem władz federalnych. 
Wraz z serią likwidacji linii kolejowych, jaka miała miej-
sce w rejonie miast wschodniego wybrzeża, groźba parali-
żu komunikacyjnego wywołała w 1961 roku ustawę 
mieszkaniową – Housing Act – umożliwiając wprowadze-
nie nisko oprocentowanych pożyczek na powstrzymanie 
takich procesów. Rok później przedstawiono prezydento-
wi Kennedy’emu raport w tej sprawie. Jego podstawową 
tezą była konieczność zrównoważenia wielomiliardowych 
inwestycji publicznych w drogi autostradowe odpowied-
nim finansowaniem transportu publicznego. Raport ten 
stał się podstawą nowelizacji ustawy o autostradach mię-
dzystanowych w 1962 roku, obligując administrację do 
promocyjnego działania na rzecz transportu multimodal-
nego i pasażerskiego.

Efektem pobudzenia władz federalnych było powsta-
nie rachitycznych funduszy powierniczych, które pozwoli-
ły inwestycjom w transporcie publicznym rywalizować 

96 Ustawa Shermana z 1890 roku uzupełniona ustawą Claytona z 1914 stanowi pod-
stawowy akt ochrony rynku przed monopolami. Zgodnie z tą ustawą „każda oso-
ba, która będzie działać monopolistycznie albo zawierać tajne porozumienia z inną 
osobą lub osobami, lub innymi państwami w celu monopolizacji jakiejkolwiek 
części produkcji, winna będzie przestępstwa”. Za sprzeczne z nią uznawano rów-
nież porozumienia lub zmowy, które działały w sposób ograniczający działalność 
gospodarczą: „każdą umowę, związek w formie trustu lub inny oraz porozumienie 
tajne w celu ograniczenia produkcji lub handlu pomiędzy stanami lub z innymi 
państwami”.

97 Federal-Aid Highway Act z 1955 roku, zmodyfikowany w 1962.

o pieniądze najwyżej z ośrodkami zdrowia, edukacji, ziele-
ni parkowej itp.98 Tegoż roku prokurator generalny 
Robert Kennedy wniósł pozew przeciwko GM. Jednak 
wydaje się, że pozew utonął w dyskusji biegłych dorad-
ców, bowiem sprawa ponownie odżyła dopiero z kryzysem 
naftowym w 1973 roku99. Do tego czasu Bradford Snell, 
wspomagany udzielonym mu stypendium Sterna, presti-
żowej nowojorskiej szkoły biznesu, ukończył swój Raport, 
który senator Kennedy i burmistrz San Francisco Joseph 
Alioto zaprotegowali senackiej podkomisji ochrony kon-
kurencji. Snell został powołany na funkcję jej pełnomoc-
nego doradcy. 

Raport Snella zawierał trzy podstawowe części. 
W pierwszej odwoływał się do historii praktyki i ustawo-
dawstwa antymonopolowego oraz społecznych skutków 
nadużyć monopolistycznych. Podkreślał zalety wolnej 
konkurencji i jej wpływ na rozwój gospodarczy i społecz-
ny USA. W części drugiej Snell poddał analizie działal-
ność kilku amerykańskich koncernów związanych z mo-
toryzacją, opisując proces ich dochodzenia do pozycji mo-
nopolistycznej. Udokumentował finalny tego efekt 
w obrazie stagnacji i hamowania rozwoju ekologicznych, 
niskoemisyjnych samochodów i wzrostu kosztów ze-
wnętrznych wnoszonych przez rosnący ruch samochodo-
wy. W trzecim rozdziale tej części przedstawił w oparciu 
o szczegółowe dane opisany wyżej proces monopolizowa-
nia przewozów i wykreowania korzystnej dla przemysłu 
motoryzacyjnego polityki transportowej. Część trzecia 
raportu obejmowała propozycje restrukturyzacji przemy-
słu motoryzacyjnego oraz działań prawno-ekonomicz-
nych oraz politycznych na rzecz prowadzenia zrównowa-
żonego rozwoju transportu miejskiego i krajowego. 

Kto wrobił królika Rogera 
Po doświadczeniu kryzysu paliwowego szereg środowisk 
i publikacji naukowych wsparło sugerowaną przez Snella 
hipotezę spisku monopolowego. Ukazało się kilka nauko-
wych i licznych pseudonaukowych publikacji. W szczegó-
łowym, analitycznym raporcie Snella, skądinąd prawnika, 
występują oczywiste błędy, uproszczenia, uogólnienia w cy-
towaniu wybranych faktów i nadmierna łatwość w definio-
waniu korelacji między nimi. Wielu ekonomistów trans-
portu i inżynierów zorientowanych w historii transportu 
z łatwością je wychwytywało. Potęga GM (potem GMC) 
z pewnością miała wpływ na dziesiątki publikacji, uderza-
jąc w słabe wątki raportu. Ale chwytliwy dla mediów temat 
wrócił w końcowej dekadzie XX wieku: 

98 Ustawą z 1964 roku (The Urban Mass Transportation Act) fundusz federalny; 375 
mln USD) wspierał fundusze stanowe partycypacją w wysokości 50% kosztów 
inwestycji. Dla porównania – budowa autostrad była wspierana na poziomie 80% 
kosztów. Dopiero w 1970 roku kwotę na mocy kolejnej ustawy podniesiono do 12 
mld USD. W 1974 roku dopuszczono również możliwość dofinansowania kosztów 
operacyjnych. 

99 Robert Kennedy w Senacie (1973): „Czy wszystkie problemy, przed którymi stoimy 
dzisiaj, są jedynie skutkiem embargo na arabską ropę naftową? Czy też nie powinniśmy, 
w kraju, który nie ma sobie równych pod względem wiedzy technologicznej, rozwijać alter-
natywne środki transportu ...?”.
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Doom:   …Widzę miejsce, gdzie ludzie dobijają się do autostrady. 
I włączają się... wyłączają, przez cały dzień, całą noc. 
Wkrótce tam, gdzie kiedyś było Toontown, będzie ciąg sta-
cji benzynowych, niedrogich moteli, restauracji, które słu-
żą szybko przygotowanemu jedzeniu, salony opon, salony 
samochodów. Wspaniałe, cudowne billboardy, jak okiem 
sięgnąć. Mój Boże, to będzie piękne!

Valiant:  Wróć na ziemię. Po co mają jechać tą zapełnioną autostra-
dą, kiedy mogą wsiąść w Czerwony Tramwaj za friko.

Doom: Och, oni pojadą. Będą musieli. Widzisz, ja kupiłem 
Czerwony Tramwaj i mogę go zdemontować.100

Dialog między Valiantem i Doomem wywodzi się ze 
znanego, wielokrotnie nagradzanego, amerykańskiego fil-
mu Roberta Zameckisa z 1988 roku zatytułowanego Kto 
wrobił królika Rogera. Akcja toczyła się w fikcyjnym mieście 
Toontown. W fabule obrazu fikcyjna firma Cloverleaf Co. 
odpowiedzialna jest za wykupienie i zniszczenie fikcyjnego 
Pacific Electric Red Cars („najlepszej firmy transportowej 
na świecie”). 

Osiem lat później ten wątek ożywa w dokumencie – 
godzinnym filmie telewizji PBS Taken for a Ride. Narrator 
następująco zainicjował dyskurs: „Kiedy mówisz o komu-
nikacji miejskiej w Ameryce w pierwszej części tego stule-
cia, mówisz o tramwajach. Jeździły po większości głów-
nych ulic, co kilka minut. Ten wytwór ze stali ciche silniki 
elektryczne poruszały gładko, cicho i wygodnie. Środkowy 
pas ulicy został zarezerwowany dla tramwajów, a nowe 
samochody musiały ustępować im z drogi”101. 

Zarysowany wątek zmowy korporacji motoryzacyjnych 
zamyka widok złomowiska z kilkupiętrowymi stosami wy-
cofanych z ulic tramwajów, trolejbusów i lokomotyw. Z tej 
właśnie telewizyjnej produkcji, kilkakrotnie emitowanej 
przez Discovery Canal, sprawa przeciwko koncernom pod-
stępnie likwidującym tramwaje i elektryczne koleje znana 
jest w Polsce. Także i współcześnie znajduje miejsce w in-
trygujących publikacjach (np. w 2018 roku [66]). Ponownie 
wstrząsnął amerykańską opinią publiczną codzienny pro-
gram „60 minut” CBS, jeden z najbardziej popularnych 
obrazów w historii amerykańskiej telewizji. Przedstawił re-
zultaty przeprowadzonego śledztwa dziennikarskiego. Do 
dziś sprawa dzieli amerykańskie środowiska zawodowe 
i ciągle na nowo pobudza ekologiczną wrażliwość różnych 
grup społecznych

Czy zatem prawdą jest, że zmowa korporacji motoryza-
cyjnych doprowadziła do likwidacji komunikacji tramwajo-
wej poprzez podstawienie autobusów, które z kolei, grzę-
znąc w korkach, stworzyły pole do zwiększonej sprzedaży 
samochodów? Z internetowej chmury zapełnionej polemi-
ką wokół opisywanej historii schyłku amerykańskich tram-
wajów wydobędziemy dwie kluczowe syntezy, by z połą-
czonej rodziny faktów uchwycić w miarę uniwersalne jej 

100  Przytoczono za Marthą Bianco (ibidem).
101  Film z 1996 roku, tekst za Culture Change, por. http://culturechange.org/is-

sue10/taken-for-a-ride.htm – dostęp 20.06.2014. Film był kilkakrotnie prezen-
towany w polskiej edycji Discovery Civilization. 

przesłanie dla naszych współczesnych problemów i dyskur-
su o przyszłości. 

Cliff Slater (1997, [62]) 
Jego krytyka raportu zdobyła uznanie kilkunastu wyso-
kiej rangi uczonych, w tym wsparta została przez uczest-
ników specjalnego seminarium na Wydziale Ekonomii 
Uniwersytetu Hawajskiego. Tak jak Martha Bianco ([67] 
– por. niżej) zestawia fakty, by go zrozumieć i uchwycić 
jego korzenie, Slater analizuje fakty, aby obalić mit. Jak 
się ma do rzeczywistości sprawcza rola GM w likwidacji 
transportu publicznego w wielu amerykańskich miastach? 

Slater główną rolę w opisanym procesie przypisuje ro-
snącym różnicom kosztów operacyjnych, trudnościom 
w odtwarzaniu majątku miejskich „kolei elektrycznych” 
i zdecydowanej przewadze funkcjonalności rozwija nych 
w miastach sieci autobusowych. Przytacza wiele niewyima-
ginowanych faktów, wskazując na znacznie wcześniejszy 
przebieg procesów przekładania zadań tramwajów ulicz-
nych na autobusy, na preferowanie autobusów przez miesz-
kańców miast i zaangażowanie w ten proces wielu, prze-
ważnie lokalnych i w części niezależnych od GM spółek 
autobusowych. Wskazuje zarazem, że podobny proces miał 
miejsce w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych krajach. 
Ale też nie odnosi się do okoliczności, w których miejski 
transport autobusowy, po opanowaniu rynku przewozów 
publicznych, stosunkowo szybko i łatwo wycofał się na 
margines życia miejskiego. Omija też problem dieselizacji 
kolei amerykańskich czy budowania przez korporacje siły 
autostradowego lobbingu na wszystkich szczeblach decy-
zyjnych. Jedyne, czego w miarę przekonywująco dowodzi, 
to okoliczność, iż rzekomy spisek nie był spiskiem, przynaj-
mniej spiskiem totalnym, a wykorzystaniem natury postę-
pu technologicznego i ekonomicznego. W końcowej kon-
kluzji pisze: tak jak lepszy tramwaj kablowy wyparł konia, 
a lepszy tramwaj elektryczny wyparł kablowy, tak lepszy 
autobus wyparł tramwaj elektryczny. Winien jeszcze do-
dać, że w końcu lepszy samochód osobowy wyparł autobus. 
Trzeba przyznać, że Slater przyznaje pewne „niszowe” pola 
wyższości energii elektrycznej. Na przykład w tunelach. 

Martha J. Bianco (1998, [67])
Zarys rozwijania się tej wizji w środowiskach amerykańskiej 
kultury i popkultury na tle znanych faktów przedstawia 
z chłodnym dystansem. Jako wykładowca Uniwersytetu 
Stanu Pensylwania śledzi historię mitu (jako mit właśnie), 
konfrontując ją z datami i serią zdarzeń faktycznych. Jej 
zainteresowania badawcze oscylują pomiędzy polityką 
transportową a problematyką rozwoju transportu regio-
nalnego. Wkracza więc w bieg wydarzeń, demistyfikując 
liczne okoliczności, które budowały narrację raportu Snella. 
Faktem więc jest, że urbanizacja, także dzięki motoryzacji, 
wkraczała na nowe tereny przy całkowitym braku poten-
cji dla rozszerzania sieci transportu publicznego. To w tym 
procesie wszystkie federalne akty prawne krok po kroku 
prowadziły do kryzysu miast i praktycznie upadku trans-
portu publicznego. 
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Agencje regulacyjne i urzędnicy miejscy byli przekona-
ni, że wystarczy poprawić jakość usług tramwajowych, by 
liczba pasażerów i sprzedaż usług wzrosła, operatorzy tym-
czasem w warunkach regulowanego monopolu i ustalonej 
franczyzy pozostawali w coraz większym zadłużeniu. To był 
pogląd utrwalony w sferach zarządców przez ostatnie pół 
wieku historii transportu. Pozostawało to jednak w sprzecz-
ności z faktami, w której regulacje monopolowe pod presją 
rosnących wymagań, przy utracie przychodów, musiały 
w imię rozwoju przejść ścieżkę zasadniczej reformy starej 
struktury. Współcześni entuzjaści komunikacji tramwajo-
wej nie biorą pod uwagę, że w tym systemowym otoczeniu 
tramwaje amerykańskich miast (nie tylko zresztą amery-
kańskich) nie były już ani szybkie, ani ciche i ani przyjazne. 
Liczne spółki transportowe kupowały autobusy GMC, bo 
w istniejącym otoczeniu systemowym nie miały innego 
wyjścia – były na tyle tanie w zakupie i eksploatacji, by 
podtrzymać funkcjonowanie transportu masowego, gdy 
masowym już być przestawał, a tory i tabor tramwajowy 
były w ruinie. GMC stworzyło i sponsorowało formalnie 
legalny system lobbingu i konkurencyjną strukturę bizne-
sową sprzedaży swoich produktów przez wykup spółek 
operatorskich, a politycy, administratorzy i inżynierowie 
ruchu (!) albo nie mieli nic do powiedzenia, albo proces 
wspomogli102. 

Możemy mówić o skandalu, ale teoria spisku, jak każda 
teoria spiskowa, miała swoje podglebie. Gdy coś się wy-
mknęło spod naszej (tj. społecznej) kontroli, to podejrzenie, 
że ktoś wykorzystał to dla swoich korzyści, jest łatwe do 
przyswojenia. To, że Robert Kennedy, polityk, wypromo-
wał Snella z jego raportem do Senatu – budowało oczeki-
wany sygnał – nie dumna Ameryka odpowiada za ten pro-
blem. Bianco podsumowuje: „cała historia upadku trans-
portu publicznego w USA jest historią o niepowodzeniu 
polityki publicznej”. Wieńczy swój referat znamienną kon-
kluzją: „Jeśli nie obsadzić GM, producenta i dostawcy sa-
mochodów w roli finalnego wroga, to proponujemy szoku-
jącą i trudną do odrzucenia alternatywę: co, jeśli wróg nie 
jest sprawcą, ale konsumentem? Co zatem, jeśli parafrazu-
jąc Olivera Perry, spotkaliśmy wroga, a wróg to my?”103. 
Pójdźmy zatem tym śladem do końca.

Pytania zamiast konkluzji

Snell kończy swój raport nader ważkim stwierdzeniem: „Że 
kierownictwo  General Motors rzeczywiście dążyło do bu-
dowy społeczeństwa całkowicie zależnego od pojazdów me-
chanicznych jest mało prawdopodobne, a w każdym razie 
bez znaczenia. Że takie społeczeństwo rozwinęło się po części 
(!) w wyniku kontroli tego przedsiębiorstwa nad  konku-
rencyjnymi formami  transportu naziemnego jest zarówno 
istotne, jak widoczne” (podkreślenie własne).

,

102  W przegęszczonej i zatłoczonej sieci ulic zastąpienie tramwajów autobusami 
umożliwiało wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu. 

103  Oliver Perry, admirał niewielkiej amerykańskiej flotylli na jeziorze Erie w wojnie 
z Anglikami 1812 roku po zdobyciu kilku okrętów i ujęciu jeńców zameldował 
dowództwu: „spotkaliśmy wroga i wróg jest nasz”. 

Zaawansowana w budowie estakadowa kolej miejska 
długości 33 km w Honolulu jest ciągle przedmiotem żywej 
dyskusji. Planuje się ją zakończyć do 2027 roku i ma kosz-
tować ponad 12 mld USD. Slater jest bardzo aktywnym jej 
przeciwnikiem – trudno się temu dziwić. Ale jeszcze trud-
niej, gdy cytuje studium wykonalności, w którym ten wy-
datek ma zmniejszyć wzrost ruchu samochodowego 
w Honolulu z 22% do 20% [68]. Czyli 6 mld dolarów 
przypada na każdy procent umniejszenia tempa wzrostu 
ruchu samochodowego w ciągu ośmiu lat. Czy nie mówi to 
znacząco o kosztach amerykańskiej transformacji ostatnich 
50 lat?

Od czasu Kryzysu naftowego weszliśmy na nową drogę 
nieco bardziej efektywnie – rozwijamy swój transport 
w miastach w formule „transportu zrównoważonego”. Ale 
czy można mówić o systemie zrównoważonego transportu 
lokalnie (jako systemie), jeżeli otoczenie systemowe jest 
niezrównoważone globalnie? Zgodnie z dyrektywą unijną 
staramy się w polityce transportowej stosować zasadę 
„użytkownik płaci”. Czy raczej nie powinniśmy dopowie-
dzieć „komu”?

Jak my, jako inżynierowie, mamy walczyć o skuteczne 
ramy prawa, polityki czy projektów transportowych, gdy 
politycy zajmują się inżynierią, wymuszając nieudane roz-
wiązania planistyczne, technologiczne, ekonomiczne, praw-
ne wkładając nam na koniec długopis do ich podpisania? 

Noty biograficzne osób wymienionych w tekście
Antoine Andraud ( ?) – od lat 30. XIX wieku uchodził za wi-
zjonera energii sprężonego powietrza, z uwzględnieniem aspektu 
ekologicznego. Uważał, że można magazynować  go w zbiornikach 
otwartych dla publicznego czerpania zasobu. Po zbudowaniu pro-
totypu – z Tessie du Motay – zaprojektował 5-tonową lokomotywę 
2–2-2 na sprężone powietrze (1844). Przejechała na szynach 3,5 km 
odcinek z prędkością 17–20 km/h. 

Joseph Bazalgatea (1819–1891) – jako inżynier kolejowy zdo-
był znaczne doświadczenie w pracach drenarskich i rekultywa-
cji. Został rekomendowany radzie miejskiej przez Isambarda  
Brunela i do roku 1866 większa część Londynu została przez 
niego skanalizowana, a dopływy rzeczne i kanałowe do Tamizy, 
jak też budowane trasy metra obwiedzione kanałami sprowadza-
jącymi wody do samooczyszczających zbiorników i do Tamizy. 
Następnie prowadził prace zabezpieczające przed wodami pły-
wowymi zalegającymi na zakolach Tamizy.  Wykształcił wielu 
adeptów inżynierii sanitarnej. 

Stanislas Baundry (1770–1830) – pułkownik i lekarz, żołnierz 
napoleoński, uczestnik kampanii 1814. Wyposażył młyn w silnik 
parowy, wykorzystując gorącą wodę z kondensacji pary na łaźnię.  
Uruchomiony transport był bezpłatny, jednak to gospodarcza ak-
tywność Richebourga budowała jego klientelę,  co skłoniło go do 
uruchomienia dwóch płatnych linii. W ciągu 14 miesięcy wypraco-
wał zysk w wysokości 30% wkładu i w kwietniu 1828 roku otworzył 
nową firmę w Paryżu. Tego roku również jego syn otworzył podobne 
firmy w Bordeaux  i Lyonie. Po ostrej zimie 1830 wzrost cen paszy 
doprowadził do kryzysu firmę. Firma z kryzysu wyszła, ale Baundry 
popełnił samobójstwo.
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Paul Bert (1833–1886) – francuski zoolog i fizjolog, w 1863 roku 
został doktorem medycyny, a w 1866 doktorem nauk technicz-
nych, od 1869 roku był profesorem na Sorbonie. Po 1870 roku 
zaangażował się politycznie jako zwolennik Gambetty i wszedł do 
izby deputowanych. Walczył o powszechną edukację i jej uwolnie-
nie od wpływów klerykalnych.  Prócz doktoratu z nauk technicz-
nych jego związek z inżynierią wydaje się dość wątpliwy, chociaż 
jako twórca popularnego podręcznika zawarł w nim rozdziały do-
tyczące chemii i fizyki. W 1878 roku wydał książkę pt. Ciśnienie 
barometryczne.

John Bethell  (1804–1867) – praktykujący radca prawny z Londynu,  
członek ICE. Zainteresowany fabryką śrub i nitów rozszerzył zain-
teresowania na fizykę i chemię oraz zainicjował serię wynalazków, 
m.in. aparat do nurkowania, oleje lampowe, konserwanty mięsa, 
mleka i win, technologie wytwarzania koksu z węgla niekoksujące-
go, kompozyt desek i żelaza, pług parowy, technologie oddzielenia 
pirytu. 

Henry Bessemer (1813–1896) – utalentowany wynalazca. Zaczął 
od pieczątki z ruchomym datownikiem, a skończył jako twórca 
przemysłowej produkcji stali z wykorzystaniem konwertora.  Proces 
ten zastąpił zarówno tradycyjne pudlowanie, jak i kucie żelaza z wy-
lewków, dając dużo lepszy materiał. Patent na tę technologię przy-
niósł mu  olbrzymie zyski z  udzielanych licencji. 

Martha J. Bianco – (ok. 1950) – profesor Uniwersytetu w Portland. 
Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę miejską i historię, 
ze szczególnym uwzględnieniem transportu, edukacji, opieki spo-
łecznej i rozwoju lokalnych społeczności. 

John Blenkinskop (1783–1831) – inżynier górniczy, zbudował 
tramway w kopalni Middleton, zamienił tory na krawędziowe, ale 
nieusatysfakcjonowany wymyślił i opatentował system parowej ko-
lei zębatej z szyną, która w płaszczyźnie bocznej miała ukształto-
wane zaczepy w kształcie odwróconego „v”. Lokomotywa powstała 
w fabryce Murray, Fenton and Wood w Holbec.

Jean-Robert Breant (1774–1850) – francuski fizyk i chemik, jego 
laboratorium doceniono za wkład w rozwój francuskiej metalurgii. 
W latach 20. zajmował się przetwórstwem metali szlachetnych, 
m.in. zbadał mikrostrukturę damasceńskiej stali.  Zajmował się 
środkami i technologiami impregnacji drewna, stosując autoklaw 
własnej konstrukcji. Zaangażowany w reformy systemu monetar-
nego w 1844 roku został jego  komisarzem generalnym. 

Abraham Brower – nowojorczyk, poza wspomnianymi  inwesty-
cjami w linie omnibusowe Manhattanu brak szerszej identyfikacji 
źródłowej.

William Brunton (1777–1851) – inżynierii uczył się  w Soho 
Factory u Watta i Boultona, po czym dołączył do Outrama i Jassopa 
w hucie Butterley. Kontaktując się w ich imieniu z kontrahenta-
mi, poznał bliżej Renniego i Telforda. Sukcesy odnosił w metalurgii 
i doskonaleniu maszyn, rejestrując liczne patenty. Jego lokomotywa 
krocząca Steam Horse, pracowała w Butterley na tramwayu w Crich 
między hutą a odkrywką wapienia  (hrabstwo Derbyshire).

Isambard Kingdom Brunel (1806–1859) – syn Marca Brunela, 
projektanta tunelu Tamizy, budowniczy pierwszych, wielkich pa-
rostatków oceanicznych, licznych linii kolejowych, tuneli i orygi-
nalnych konstrukcji mostowych. Rozpoczął karierę od asysty u ojca 
w budowie tunelu Tamizy. Zaliczany do „trójki gigantów” budow-
nictwa kolejowego (obok Locka i R. Stephensona). Wszystkie jego 
dzieła miały pionierski charakter i w 2000 roku w ankiecie BBC 
wybrano go drugim Brytyjczykiem wszech czasów (po Winstonie 
Churchillu). 

Colin Buchanan (1907–2001) – potomek długiej linii szkockich 
inżynierów lądowych. Ukończył Imperial College. Do II woj-
ny światowej zajmował się planowaniem regionalnym, a potem 
w Ministerstwie Transportu planowaniem dróg i bezpieczeństwem 
ruchu. Wojnę ukończył w stopniu podpułkownika Królewskiego 
Korpusu Inżynierów i podjął pracę w Ministerstwie Planowania 
Miast i Wsi. W 1960 roku powołany został przez ministra trans-
portu do przewodniczenia grupie roboczej, która w 1963 roku 
przedstawiła raport z diagnozą i wytycznymi na temat działań neu-
tralizujących zatłoczenie motoryzacyjne, poprzez planowanie miasta 
i jego struktury sieciowej transportu. Polityka ta kształtowała roz-
wój miast brytyjskich i innych krajów przez trzy  ostatnie dekady 
XX wieku.   Po 1963 roku podjął działalność akademicką i rozwinął 
prywatną firmę konsultingową, którą obecnie prowadzi jego syn 
(SKM Colin Buchanan).

Alan Campbell (1815–1894) – chociaż karierę rozpoczynał na 
wschodnim odcinku Kanału Erie, związał się z budownictwem kole-
jowym.  Po 1845 roku pracował nad budową trasy tramwaju w rejo-
nie Bronksu. W 1850 roku wyjechał z Waltonem Evansem do Chile, 
gdzie zaprojektował i zbudował linię kolejową Copiaco–Caldera, 
a następnie wykonał studium dla kolei Valparaiso–Santiago i kiero-
wał budową w pierwszym jej etapie. Wyjechał do Buenos Aires, gdzie 
projektował linię na jednym z odcinków planowanej transkontynen-
talnej trasy do Pacyfiku.  Po powrocie do Stanów Zjednoczonych zo-
stał głównym inżynierem, a następnie superintendentem New York–
Harlem Railroad, a następnie głównym inżynierem projektu Pacific 
Railroad.

William Chapman (1749–1832) – znany z projektowania skoś-
nych mostów w technice murowej (metoda opisana w encyklope-
dii Reese’a). Zajmował się  drogami nawigacyjnymi, portami. Swój 
pojazd parowy, podobnie jak Burton, testował w Butterley Co. 
Współpracował z Rennim przy budowie londyńskich doków.

William Dargan  (1799–1866) – zbudował prawie tysiąc kilome-
trów linii kolejowych w Irlandii, na czym się wzbogacił, a dalsze 
300 uruchomił jako business-manager. Dzisiaj uchodzi za pioniera 
irlandzkiego budownictwa kolejowego. Odmówił przyjęcia tytułu 
rycerskiego z nadania królowej Wiktorii, a znaczną część swego 
kapitału przeznaczył na założenie National Gallery of Ireland (jego 
pomnik znajdziemy przed jej głównym frontonem).

Charles Joseph Van Depoele (1846–1892) – Belg z urodze-
nia, dzieciństwo spędził w Brugii, a młodość w Liege w liceum, 
gdzie zainicjował swoje doświadczenia z prądem. W 1869 roku 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zajmując się w Detroit 
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produkcją mebli, a jednocześnie eksperymentując z generatora-
mi, oświetleniem i silnikami elektrycznymi. W 1874 roku roz-
począł doświadczenia z pojazdami elektrycznymi. W 1883 za-
łożył pierwsze dwie linie kolei elektrycznej w Chicago, a dwa 
lata później zademonstrował pantograf z rolkowym zbieraczem 
do zasilania pojazdu z trakcji napowietrznej na linii wystawy 
przemysłowej w Toronto.  Jego firma, Van Depoele Electric 
Manufacturing Co., zdominowała rynek tramwajów elektrycz-
nych z odbieraczem rolkowym z trakcji napowietrznej w latach 
80. XIX wieku. Przypisać mu można 243 patenty w Stanach 
Zjednoczonych, m.in. elektryczną przekładnię dla lokomotyw, 
akumulatory i układy hamulcowe. 

Marcel Deprez (1843–1918) – francuski inżynier elektryk. 
Pracował nad liniami przesyłowymi prądu na większe odległości, 
osiągając dostawę energii na odległość 50 km w sieciach przemysło-
wych w kilku francuskich miastach (w tym w Paryżu).  

Michał Doliwo-Dobrowolski (1862–1919) – syn polskiego 
szlachcica i Rosjanki spod Petersburga, uczył się w Odessie, studio-
wał w Instytucie Politechnicznym w Rydze, skąd został relegowany 
w ramach antypolskich represji po zamachu na cara Aleksandra II 
(1881).  Został wolnym słuchaczem kilku kolejnych uczelni, koń-
cząc studia w Darmstadt, gdzie kilka lat pozostawał także wykła-
dowcą. Odtąd działał w Niemczech. Jest pionierem techniki prądu 
trójfazowego. W 1888 roku  zbudował jako pierwszy prądnicę prą-
du przemiennego trójfazowego, a w 1889 trójfazowy silnik induk-
cyjny. Twórca m.in. transformatora trójfazowego, miernika współ-
czynnika mocy, dzielnika napięcia. Stworzony przez niego system 
prądu przemiennego funkcjonuje do dzisiaj.

Bryan Donkin (1768–1855) – miał warsztat w dzielnicy 
Bermondsey. Do dzisiaj działa firma jego spadkobierców (Bryan 
Donkin Company). Początki  jego kariery sięgają związków ze 
Smeatonem. Prócz Telforda i Palmera związany był z znanymi 
pracami Marca i Isambarda Brunelów (tunel Tamizy, maszyneria 
w stoczni Chatham). Był uznanym producentem wielu nowych 
maszyn i urządzeń pomiarowych.

Thomas Alva Edison (1847–1931) – samouk wyrzucony ze szko-
ły elementarnej, który w 1927 roku został członkiem Narodowej 
Akademii Nauk w Waszyngtonie. W 1876 roku zorganizował 
– 40 km od Manhattanu w hrabstwie Middlesex (New Jersey) 
Menlo Park – pierwszy w historii instytut badań naukowych, 
a jego firma (z udziałami Morgana i Vanderbilta – Edison Electric 
Light Company) po wykupieniu kilku innych firm przekształci-
ła się w światowy dzisiaj koncern General Electric.  Edison wy-
wodził się z biednej rodziny, ale miał chłopięcą pasje do telegrafu 
i zarabiania pieniędzy na racjonalizacji swej pracy. Jego nazwisko 
figuruje na ponad tysiącu patentach w USA, chociaż jego w nich 
rola wzbudza wiele kontrowersji. Jednak rozkręcona przez niego 
machina korporacyjna i jej wpływ na świat współczesny jest nie 
do przecenienia. 

William E. Eppelsheimer (1842–1920) – urodzony w Niemczech, 
studiował w Karlsruhe, w 1868 roku wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych. Po współpracy z Hallidie na budowie linii Clay 

Street Hill Railroad zaprojektował chwytak dla kolejnej linii, a na-
stępnie tramwaje kablowe w Chicago oraz londyńską Highgate Hill 
Cable Tramway. Po realizacji kolejnej linii (w Edynburgu) wrócił do 
Niemiec.

Walton Evans (1817–1886) – właściwie Anthony Walton White 
Evans. Ukończył Rensselaer Institut w 1836 roku i praktykował na 
Kanale Erie, by w 1845 roku zostać asystentem Campbella. Z nim 
wyjechał do Ameryki Południowej i po budowie linii w Chile został 
głównym inżynierem na linii kolejowej Arica–Tacna  na południu 
Peru (1853–1856), a następnie na budowie linii z Santiago do San 
Fernardo (80 km). Wrócił do Stanów Zjednoczonych w 1860 roku 
i otworzył biuro handlowe, odgrywając ważną rolę w eksporcie ame-
rykańskich produktów na budowy kolei. Został głównym aranże-
rem dostaw oraz agentem personelu inżynieryjnego dla Henry’ego 
Meiggsa w peruwiańskim projekcie kolejowym.

Joshua Field (1786–1863) – trafił do firmy Maudslaya, został jego 
partnerem biznesowym. Był członkiem Royal Society i prezydentem 
ICE. Współpracował z  Brunelami (ojcem i synem) w kilku ich pre-
stiżowych projektach.

Hippolyte Fontaine (1833–1910) – francuski przemysłowiec. Od 
dzieciństwa nie w pełni sprawny, po ukończeniu szkoły rzemieśl-
niczej zajął się ciesielstwem w Lyonie. Zauważono jego zdolności 
inżynierskie i stopniowo piął się po drabinie kompetencji w fir-
mach budowlanych, sięgając Paryża. W 1860 roku podjął pracę 
w kolejnictwie (Chemins de Nord), w 1865 został inżynierem na 
budowie doków, a z wybuchem wojny z Prusami (1870) nadzo-
rował produkcję armat. Potem do 1900 r. był dyrektorem firmy 
Gramma. Ich trzydziestoletnia współpraca w produkcji maszyn 
elektrycznych była niezwykle owocna, a najbardziej spektaku-
larnym było przypadkowe zaobserwowanie odwracalnego efek-
tu wysokonapięciowego silnika Gramma. Odkrycie to wykazało 
możliwość transportu energii elektrycznej między miejscem jej 
produkcji a miejscem jej odbioru.  Fontaine zajął wysoką pozy-
cję w instytucjach lobbingu elektryczności, a efekt jego wkładu 
w oświetlenie wystawy światowej w 1889 oceniono jako sukces 
równorzędny otwarciu wieży Eiffla. 

Leon Francq (1848–1930) – absolwent l’École des Arts Industriels 
et des Mines w Lille (1866), po wprowadzeniu usprawnień tram-
waju Lamma, wypromował tramwaje parowe we Francji, urucho-
mił produkcję dla 15 kompanii przewozowych w Europie i poza 
kontynentem. Budował także promy i lokomotywy manewrowe. 
Zainteresowania skierował także na tramwaje elektryczne, projektu-
jąc zasilanie z szyny koleinowej. Był koncesjonariuszem, dyrektorem 
lub prezesem kilku kolejowych instytucji francuskich. Oprócz Legii 
Honorowej został odznaczony za pomoc dla uchodźców i weteranów 
I wojny światowej.

Zenobe Theoliphe Gramme (1826–1901) – belgijski stolarz, za-
interesował się techniką, pracując w Paryżu w firmie produkującej 
sprzęt elektryczny.  Wynalazł dynamo swojego imienia generujące 
wysokie napięcie. Z Hyppolytem Fontainem otworzyli fabrykę  dla 
tego produktu, wystawiając maszynę w 1873 roku na wystawie 
w Wiedniu. Tego roku obaj odkryli, że maszyna działa odwracalnie 
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– obraca się po podłączeniu do prądu.  Był to zatem pierwszy silnik 
elektryczny, który odniósł sukces komercyjny. Zainspirował Teslę do 
wykorzystania go w wytwarzaniu prądu przemiennego.

John Graunt (1620–1674) – londyński sukiennik, zajmował się 
problemami zdrowia publicznego, tworząc wraz z Williamem 
Pettym podwaliny nowoczesnej demografii, opartej na statystyce 
danych. Jego książka doczekała się pięciu wydań. Został członkiem 
Royal Society. 

Timothy Hackworth (1786–1850) – metodysta, z Hedleyem współ-
pracował do 1816 roku. Potem współpracował ze Stephensonami, 
a po 1826 do lat 40. nadzorował prace lokomotyw na linii Stocton– 
Darlington. Te doświadczenia wykorzystywał w dalszych konstruk-
cjach własnych.  Między innymi z jego i syna warsztatu wywodziła 
się pierwsza lokomotywa na rosyjskiej linii do Carskiego Sioła czy 
pierwsze lokomotywy w Kanadzie. Wiele wskazuje, że Hackworth 
był łącznikiem w przekazywaniu doświadczeń i ulepszaniu rozwią-
zań technicznych między lokomotywami Trevithicka i Hadleya 
w Wylam a Lokomotion No 1 i Rocket Stephensonów.

William Hedley (1779–1843) – zawiadywał kopalnią w Wylam. 
Miał wybitne zainteresowania naukowe i techniczne, prowadząc 
aktywną działalność w Towarzystwie Literackim i Filozoficznym 
w Newcastle. Eksperymenty, które przeprowadził, uznawano za pio-
nierskie i wyprzedzające mechaniczne osiągi Stephensona. Z czasem 
sam stal się właścicielem  i dzierżawcą kilku kopalń.  Eksperymenty 
i kilka lokomotyw z rodziny Puffy Bil” stanowią jego główne osiąg-
niecie inżynieryjne,  aczkolwiek nie można w tym względzie nie do-
cenić współpracy z Timothy Hackworthem.

Andrew Smith Hallidie (1836–1900) – przyjechał z ojcem, wy-
plataczem lin, do Kalifornii w poszukiwaniu złota, ale wzbogacił się 
na patencie tramwaju kablowego. Początkowo został budowniczym 
mostów w interiorze kalifornijskim, opracował, opatentował i zre-
alizował kilka kopalnianych kolei linowych,  a następnie został pro-
ducentem lin (A.S. Hallidie & Co.). Następnie został promotorem 
ideowym, technicznym i finansowym budowy linii Clay Street Hill 
Railroad. Był regentem Uniwersytetu Kalifornijskiego i prezesem 
Instytutu Mechaniki. 

Johan Georg Halske (1814–1890) – mechanik, pochodzący 
z Hamburga, wspólnik Siemensa. Poróżniony z jego braćmi opu-
ścił firmę w 1867 roku, pozostał jednak w dobrych stosunkach 
z Siemensem. 

Georges Haussmann (1809–1891) – prefekt departamentu 
Sekwany, twórca i realizator planu przebudowy Paryża w latach 
1853–1870 przekształcającego milionowe miasto – zbudowane na 
rdzeniu średniowiecznego planu – w kształt obecnego Śródmieścia 
z bulwarami, prostymi alejami, parkami i gwiaździstymi placami. 
Miasto nadal funkcjonuje w wytyczonym przez niego obszarze  
20 dzielnic. 

Israel Moses Henoch (1770–1844) – berlińczyk. Kapitał zdobył 
jako bankier i dostawca wojskowy w czasie wojen napoleońskich. 
Zakupił 30 dorożek w Warszawie i w 1814 roku uzyskał licencję 

na działalność dorożkarską w Berlinie z wykorzystaniem 80 pojaz-
dów. Pięć lat później założył fabrykę jedwabiu i rozpoczął działalność 
charytatywną, m.in. otoczył opieką gminę żydowską w Sulęcinie. 
Po zniesieniu ograniczeń licencyjnych uruchomił pierwsze berlińskie 
omnibusy.

Samuel Homfray (1762–1822) – przemysłowiec w południowej 
Walii. Utworzył odlewnię w Penydarren. Był promotorem budowy 
Kanału Glamorgan, którym transportował produkty żelazne do do-
ków Cardiff.

William Jessop (1745–1814) – uczeń i asystenta Johna Smeatona. 
Był wielkim autorytetem  wśród inżynierów. Budując kanały, zaan-
gażował się w podprowadzanie torów do ich nadbrzeży, podnosząc 
korzyści akcjonariuszy z większego popytu na nawigację. Wspierał 
w początkach kariery wielu adeptów inżynierii, między innymi 
Thomasa Telforda i Johna Renniego (starszego).

James Jones (1790–1864) – rozwinął swoje umiejętności pod skrzy-
dłami Palmera, uchodził później za wybitnego mechanika i chodzącą 
encyklopedię  wiedzy technicznej.

William Kelly (1811–1888) – podobnie jak Bessemer zastosował 
pneumatyczne dotlenianie surówki. Metalurgią zainteresował się 
jako dostawca firmy transportowej z Pittsburgha. Założył hutę wraz 
z bratem. Zauważył lepsze wyżarzanie surówki w warunkach prze-
ciągu. Około 1850 roku udało mu się wykorzystać to w odpowied-
niej technologii. Opatentował swój proces w 1857 roku w odpowie-
dzi na zastrzeżenie patentowe Bessemara wprowadzonego na rynek 
USA, ale zbankrutował w wyniku paniki finansowej. Wznowił pro-
dukcję w nowej hucie w Michigan w roku 1862,  rozpoczął sprzedaż 
komercyjną i opanował rynek amerykański. Po roku 1871 zaczął 
uzyskiwać znaczące zyski ze sprzedaży licencji.

John Kennedy (1769–1855) – przemysłowiec, jeden z głównych 
w przemyśle włókienniczym w Manchesterze. Wykształcił się 
w dziedzinie maszyn przędzalniczych. Stał się, we współpracy z ka-
pitałem liverpoolskim, promotorem kolei Manchester–Liverpool 
i odegrał znaczącą rolę w zarządzie zawiązanej w tym celu spółki 
akcyjnej. 

Joseph Lock (1805–1860) – w tercecie z Robertem Stephensonem 
i Isambardem Brunelem zaliczany był do „trzech gigantów” bu-
downictwa kolejowego. Lock zaangażowany był pierwotnie w fir-
mie Roberta Stephensona w Newcastle. Georg Stephenson  zastąpił 
Charlesa Vignolesa, wówczas młodego inżyniera w studiach projek-
towych dla L & MR, a ważne elementy projektu Stephensona Lock  
skrytykował w raporcie dla zarządu. Stephenson mimo tego zatrud-
nił go do dalszej współpracy, powierzając mu zachodni odcinek trasy. 
Już przy projekcie następnej linii Lock wykazał się znaczną spraw-
nością w procesie budowy, Stephensona duże projekty przerastały. 
Doszło do zerwania współpracy i Lock pracował już na własnych za-
sadach.  Lock unikał tuneli, dopuszczał do większych nachyleń, do-
kładnie przedstawiał koszty i budował znacznie taniej bez uszczerb-
ku na jakości. Jego  budowle kończyły się sukcesem użytkowym, 
chociaż zdarzało  się, że możliwości lokomotyw przeceniał (są trudne 
nawet dla współczesnych lokomotyw). 
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Emile Lamm (1834–1873) – Francuz, w wieku 14 lat trafił do 
Luzjany. Innowator, który zainteresował się zastosowaniem bez-
dymnego tramwaju parowego. Później rozpoczął  jego produkcję. 
Opracował także konstrukcję tramwaju na gaz amoniakalny. Lamm 
w latach 1865–1872 uzyskał łącznie 8 patentów.

William Losch (1770–1861) – miał szczególne zasługi w roz-
woju chemii alkalicznej w swojej rodzinnej firmie chemicznej 
w Walker. Przyjaźnił się z Humboldtem, niezwykle popularnym 
wśród Brytyjczyków. Natomiast przyjaźń ze Stephensonem da-
towała się od momentu, gdy Losch stanął w jego obronie, gdy 
posądzono go o plagiat w konkursie na lampę górniczą na po-
czątku jego kariery.

Alphons Loubat (1799–1866) – Francuz, osiedlił się w Jorku 
w 1827. W latach 20. XIX wieku dorobił się fortuny na plantacjach 
winorośli, produkcji i handlu winami. Pomysł rowkowej szyny tram-
wajowej wdrożony na Broadwayu w 1853 roku przeniósł i opaten-
tował we Francji, gdzie własnym  sumptem uruchomił w pierwszą 
linię tramwaju konnego. Sukces na Broadwayu nieprędko znalazł 
uznanie w Paryżu, dopiero wsparcie Georgesa Haussmanna i kon-
solidacji 10 firm omnibusowych (jako Compagnie Générale des 
Omnibus) doprowadziły  do rozwoju sieci tramwajowej.

Pierre-Émile Martin (1824–1915) – wyszkolony w szkole górniczej 
i na praktyce u ojca, został dyrektorem odlewni w Sireuil (Francja). 
Wykorzystał zasadę regeneracji von Siemensa do ogrzewania gazu 
i opatentował tę technologię we Francji i Anglii w 1864 roku.

Henrty Maudslay (1771–1831) – wynalazca, biznesmen  i inżynier. 
Jego londyńska firma – Maudslay, Son and Field co. – to legenda 
rewolucji przemysłowej, producent silników, pierwszych tokarek, 
maszyn i konstrukcji. Jej produkty wykorzystywało wieli wybitnych 
budowniczych i wynalazców.

Ernest Malinowski (1818–1899) – polski inżynier wykształcony 
w Paryżu, od 1852 roku poświęcił się budownictwu kolejowemu 
w Peru. Był projektantem, a w latach 1870–1878 budowniczym 
kolei andyjskiej z portu Callao przez Limę do regionu górniczego 
Cerro de Pasco. Do końca XX wieku była to najwyżej położona 
kolej świata. Liczne zasługi położył dla rozwoju nauk technicz-
nych, kadr inżynierskich i geografii Peru. Jego wkład w bitwie 
o Callao w wojnie z Hiszpanią uczynił go bohaterem narodowym 
młodej republiki. 

John Mason (1773–1839) – menadżer, kupiec i bankier. Wzbogacił 
się na handlu towarami spożywczymi, w 1825 roku nabył spo-
re grunty miejskie  przy Piątej Alei, między 53. i 64. przecznicą. 
Był prezydentem kompanii budującej trasę tramwaju konnego na 
Manhattanie i drugim prezesem Chemical Bank. 

John Benjamin MacNeill (1703–1880) – wykonał pomiary oporu 
dla potrzeb budowy drogi do Holyhead w górach północnej Walii.

George Medhurst (1759–1827) – londyński zegarmistrz, w 1799 
opatentował pompę wiatrową do sprężania powietrza, a rok póź-
niej silnik wykorzystujący sprężone powietrze do napędu pojazdów.  

Popularyzował te i inne pomysły w publikacjach, m.in. o metodzie 
poczty pneumatycznej (1810). Do 1827 roku w rozwijał ideę trans-
portu pneumatycznego, publikując dzieło, które znalazło kilku kon-
tynuatorów i, po badaniach eksperymentalnych Jakuba i Josepha 
Samudów, zostało podjęte przez czołowych inżynierów kolejowych. 
Niedostateczna jakość materiałów i technologii spowodowała, że 
dopiero współcześnie idee Merdhursta  zalazły zastosowanie w po-
jazdach Maglev i Hyperloop. 

Henry Meiggs (1811–1877) –  po serii nieudanych, nie zawsze 
legalnych interesów, zbiegł do Chile, gdzie okazał się niezwykle 
skutecznym  menadżerem budowlanym w budowie linii kolejo-
wej Valparaiso–Santiago. Parę lat lobbował za budownictwem ko-
lejowym, aż przy wsparciu politycznym wygrał serię przetargów 
na realizację 1,6 tysiąca km tras kolejowych, w tym Centralnej 
Kolei Transandyjskiej, zaprojektowanej i budowanej przez Ernesta 
Malinowskiego. Projekty tego programu realizowano dość spraw-
nie, ale  zakończyły się wielkim krachem finansowym państwa. 
Meiggs zmarł w Limie w czasie, gdy jego plany się załamały. 

Ludwik Mękarski (1843–1923) – urodzony we Francji, syn księ-
cia Jana Nepomucena, kuzyna Stanisława Augusta Poniatowskiego; 
opuściwszy Polskę po powstaniu listopadowym, poślubił francuską 
arystokratkę i osiadł w Clermont-Ferrand. Siostra Paulina została 
bezkompromisową, lewicową anarchistkę i feministką, porywającą 
mówczynią i przyćmiła swą sławą (jako Paula ps. Mink) młodszego 
brata. Współcześnie, jako twórca czystego i cichego tramwaju pneu-
matycznego, Ludwik Mękarski jest często cytowany przez ekologów.

Maciej Adam Moraczewski (1840–1928) – architekt po studiach 
w Berlinie, powstaniec styczniowy, od 1874 mieszkał w Krakowie, 
gdzie w latach 1876–1881 był dyrektorem Urzędu Budownictwa 
Miejskiego. Zaprojektował między innymi gmach główny ASP, 
zainicjował powstanie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 
Jego syn, Jędrzej, w II Rzeczypospolitej został premierem. 

John Pierpont Morgan (1837–1913) – wyemigrował z Londynu 
do Nowego Jorku. Założyciel banku inwestycyjnego  J.P. Morgan 
& Company oraz  General Electric i U.S. Steel. Po wojnie secesyjnej 
nabył zrujnowane linie kolejowe i je uzdrowił. Kontrolował połowę 
amerykańskich linii kolejowych i 75% produkcji stali. Jeden z naj-
bogatszych ludzi świata. 

Cyprian-Marie Tessie du Motay (1818–1880) – francuski chemik, 
arystokrata z wykształceniem uniwersyteckim,  bywalec środowisk 
literackich – sam pisujący libretta. Zainteresował się chemią, do-
konując  wiele eksperymentów grawerskich. W 1865 opatento-
wał technikę produkcji tlenu dla potrzeb oświetlenia ulicznego.  
Interesował się  metalurgią, tekstyliami, przemysłem cukrowniczym 
i uzdatnianiem wody. Zastosowanie sprężonego powietrza skłoniło 
go do współpracy z Antoinem Arnaud. 

William Murdoch (1754–1839) – przez całe zawodowe życie lo-
jalnie pracował w Soho Factory – fabryce Watta i Boultona koło 
Birmingham, a od 1800 roku – ich synów. Uchodzi za wynalazcę 
kilku istotnych aplikacji w maszynach Watta. W Kornwalii peł-
nił funkcję przedstawiciela Soho Factory. Jego projekty lądowych  
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pojazdów parowych z tego okresu zajmują znaczące miejsce w histo-
rii techniki. Twórca systemów gazyfikacji doprowadził do powszech-
nego zastosowania gazu w oświetleniu ulic, fabryk i mieszkań. 
Przypisuje mu się znaczący wkład w wiele wynalazków Watta. 
Jego wczesne mobilne modele zdają się świadczyć, że jako pierwszy 
wymyślił układ korbowodu zamieniający ruch posuwisto – zwrot-
ny tłoka w cylindrze – na ruch obrotowy. Soho Factory była firmą 
o nowoczesnej, jak na jej moment powstania, strukturze zarządza-
nia. Zgodnie z jej zasadami pomysły pracowników były własnością 
intelektualną jej właścicieli.

Matthews Murray (1765–1826) – twórca pionierskich lokomotyw, 
zarazem spektakularnej firmy Manning Wardle w Holbeck, produ-
kującej maszyny wysokiej klasy. Rozpoczął od maszyn młyńskich dla 
potrzeb warsztatów sukienniczych, stopniowo wprowadzając ma-
szyny parowe do linii technologicznych.  Na terenie swojej fabryk  
i wybudował Round Foundry, niezwykły gmach o funkcji technolo-
gicznej. Produkował maszyny lekkie, kompaktowe i niezwykłej pre-
cyzji, skutecznie konkurując z Soho Faundry spółki Bulton & Watt. 
Prócz lokomotyw eksperymentował także z parostatkiem i pojazda-
mi drogowymi. 

Robert Forester Mushet (1811–1891) – prowadził swoje ekspe-
rymenty w hucie, którą przejął po ojcu. Problem wiązał się z nie-
uchwytnym momentem zaprzestania procesu utleniania tak, aby 
nie wypalić optymalnej zawartości węgla. Zauważył, że rudy reń-
skie, z których w tym czasie wytapiano jasne, krystaliczne żelazo 
o dużej zawartości manganu, poprawiały jakość wytopu. To go 
naprowadziło na ideę wypalenia zanieczyszczeń razem z węglem, 
a następnie dodanie żelazomanganu. Podsunął ideę Bessemerowi, 
który miał nieustanny problem ze swoją słynną gruszką. Gdy 
Mushet popadł w biedę, Bessemer płacił mu do końca życia sporą 
rentę.

Elisha Graves Otis (1811–1861) – konstruktor pierwszego dźwi-
gu osobowego z zabezpieczeniem przed skutkami zerwania liny. 
Uwolnił ludzi od strachu, co umożliwiło rozwój budowy wieżowców. 
Stworzył firmę, która działa do dziś i jest największym producentem 
dźwigów osobowych na świecie. 

Benjamin Outram (1764–1805) – był jednym z  czołowych in-
żynierów budownictwa kanałowego i kolei konnych. W wieku 24 
lat pracował u William Jessopa. Jako posiadacz odlewni (Benjamin 
Outram & Co.) stał się znaczącym dostawcą szyn i wagoników ko-
lejowych

Henry Robinson Palmer (1795–1844) – przypisuje się mu bu-
dowę pierwszego monorelsu w historii techniki, wysunął ideę kon-
teneryzacji, opatentował i uruchomił produkcję blachy falistej, był  
inicjatorem i założycielem ICE w 1818 roku.

Oliver Hazzard Perry (1785–1819) – komandor Marynarki Wojennej 
USA. Wsławił się w bitwie o jezioro Erie w wojnie z Anglikami w 1812 
roku

Joseph Phease (1799–1872) – był kwakrem, synem Edwarda, 
głównego inwestora kolei Stockton–Darlington. W 1929 roku objął 

po ojcu jej kierownictwo i rozwijał przemysł w południowym zagłę-
biu Durnhaim.  Był założycielem wspomnianej szkoły i uznanym 
parlamentarzystą. Wspierał Thomasa F. Buxtona w walce o znie-
sienie niewolnictwa i kary śmierci oraz wykluczenia anglikańskich 
biskupów z Izby Lordów.  

Charles Pratt (1838–1897) – inżynier mechanik, dossier nie znane.

John Uphert Rastrick (1780–1856) – jeden z pionierów wczes-
nych lokomotyw. Z Jamesem Forsterem założyli odlewnię działają-
cą w latach 1816–1831 w Stoubridge produkującą silniki parowe, 
cylindry, szyny, lokomotywy, konstrukcje budowlane. Wspomagał 
Trevithicka m.in. w budowie jego lokomotyw. Po 1830 roku budo-
wał linie kolejowe w południowej Anglii, w tym między Londynem 
i Brighton (portem łączącym Londyn przez kanał La Manche  
z Calais i Paryżem).  

Johna Renni starszy (1761–1821) – studiował na Uniwersytecie 
w Edynburgu. Karierę rozpoczął w firmie Boulton & Watt, pro-
jektując maszyny w wielkim londyńskim młynie.  Założył wła-
sne biuro projektowe w Londynie. Projektował i budował kanały, 
akwedukty, systemy melioracyjne, najbardziej prestiżowe – cztery 
londyńskie mosty z żelaza  i kamienia, londyńskie doki  i liczne 
porty. Zmarł w trakcie budowy London Bridge, budowę konty-
nuował jego syn John. W swych pracach wykorzystywał wiele po-
mysłów technologicznych. John Renni młodszy i jego brat George 
kontynuowali działalność ojca, angażując się także w budownic-
two kolejowe.

James Mayer Rothschild (1792–1868) – najmłodszy z pięciu sy-
nów Anzelma z Frankfurtu, twórcy imperium bankowego grającego 
na rynku międzynarodowym, działającym pod autonomią synów 
w stolicach europejskich. James prowadził bank w Paryżu i jako je-
dyny spośród braci inwestował w koleje, którymi się zresztą fascy-
nował. Jego bank miał znaczny udział w postępie przemysłowym 
Francji. 

Joseph d’Aguilar Samuda (1813–1885) – wraz z bratem Jacobem 
prowadzili zakłady metalowe w Southwark w Londynie. Wywodzili 
się po ojcu ze starej żydowskiej rodziny uchodźców z Hiszpanii. 
Starszy brat Jacob zginął tragicznie w trakcie prób z nowym sil-
nikiem swego pomysłu na Tamizie (1844). Joseph w latach 50. 
wzniósł stocznię na Dogg Island w Cubbit Town, która zbudowała 
wiele statków handlowych i wojennych. W 1938 bracia pod wpły-
wem idei George’a Medhursta opanowali z Samuelem Cleggiem, 
chemikiem, pomysł karetki z tłokiem w cylindrycznej rurze z wo-
dzidłem łączącym ją z wagonem oraz zaworu umożliwiającego ruch 
wodzidła wzdłuż rury przy utrzymaniu różnicy ciśnień po obu stro-
nach tłoka. Zbudowali urządzenia i poddali eksperymentom. Cały 
system z systemem pomp opatentowali w 1844 roku. W ślad za tym 
kilkadziesiąt spółek kolejowych wystąpiło do Parlamentu o akt usta-
wowy dla swych projektów. W rzeczywistości podjęto kilkanaście 
projektów, a trzy spośród nich na tyle udanie, że kilka do kilkunastu 
lat spełniały funkcje użytkowe. 

George Schillibeer (1797–1866) – budowniczy dyliżansów dla fir-
my Hatchetts. Przebywał w Paryżu, gdzie zlecono mu budowę „nie-
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zwykle dużych” powozów. Jeździły tam już w 1827 roku. Wrócił do 
Londynu, będąc pod wrażeniem pierwszych paryskich omnibusów. 
Zbudował pojazdy eleganckie, wygodne dla 16–18 pasażerów i uru-
chomił po cztery kursy w dobie w każdym kierunku „w trybie pary-
skim” w lipcu 1829 roku. Ze względu na pojawienie się kilkunastu 
konkurentów z mniejszymi pojazdami uruchomił linię do Greenwich, 
co po uruchomieniu kolei doprowadziło go do długów i bankructwa.  
Jego pojazdy były zbyt szerokie z trójką koni, co utrudniało mu pro-
wadzenie optymalnych marszrut. Objął prezesurę stowarzyszenia firm 
omnibusowych, zabiegając o regulację  „dzikiej”  konkurencji, ale jego 
losy po 1834 roku nie potoczyły się szczęśliwie – dwukrotnie popadł 
w konflikt z prawem.  Uznawany jest za ojca londyńskiego transportu 
publicznego. Schillibeer Place, zaułek przy York St. (około 100 m od 
Marylebone Rd.) położony jest w sąsiedztwie jego dawnej zajezdni.

Marc Seguin (1786–1875) – przedsiębiorca i uczony, autor wie-
lu wynalazków, wśród nich kocioł płomienicowo-płomieniówkowy 
niezwykle znaczący w rozwoju lokomotyw parowych. Przypisuje 
mu  się pierwszy w Europie most wiszący. Był autorem książek o za-
stosowaniu fizyki i matematyki w budowie lokomotyw i mostów. 
Członek Akademii Francuskiej, uwieczniony wśród 72 wybranych 
na listę wieży Eiffla.

John Sherman (1823–1900) – polityk, przewodniczący Senatu 
i sekretarz skarbu z Ohio, brat słynnego generała (Williama) z woj-
ny secesyjnej. Jego imieniem określana jest ustawa regulująca prawa 
antymonopolowe Stanów Zjednoczonych.

Carl Wilhelm von Siemens (1823–1883) – dobrze wykształcony 
(Uniwersytet w Getyndze), osiadł w 1844 w Anglii, gdzie po 10 
latach uzyskał obywatelstwo. W 1856 roku zbudował piec z rege-
neracją ciepła spalin do przemysłowej produkcji szkła. Zajmował się 
również zastosowaniami elektryczności do oświetlenia, dla celów te-
legrafii oraz trakcji elektrycznych.

Ernst Werner von Siemens (1816–1892) – wywodził się spod 
Hannoweru ze starej rodziny rolniczej.  Studiował w Lubece 
i Berlinie, ukończył w 1838 roku szkołę artylerii i inżynierii 
Akademii Wojskowej. W 1847 roku z J.G. Halske założył zakład 
budowy telegrafów Siemens & Halske, obecnie światowy koncern 
Siemens AG. Zakład założył po wynalezieniu telegrafu „piszące-
go” w miejsce wystukującego alfabet Morse’a. W 1879 zbudował 
pierwszy model lokomotywy elektrycznej (1979), elektryczną win-
dę (1880), tramwaj (1880) i trolejbus (1882). Mimo bogactwa był 
socjaldemokratą i dbał o interesy pracownicze, wyprzedzając czasy 
w zakresie troski o rozwój standardów praw pracowniczych  w pań-
stwie pruskim przed przełomem wieków. 

Cliff Slater (?) – autor jednej z najbardziej rzeczowych polemik 
z raportem Snella. Zamieszkały  w Honolulu, szczególnie zainte-
resowany i aktywny w ekonomii gospodarki komunalnej, dobrze 
zorientowany i biegle obeznany z historią transportu. W czasach, 
gdy powstawał projekt kolei na Hawajach, zwiedził pół świata, roz-
poznając problemy kolejowe.

John Smeaton (1724–1792) – ojciec inżynierii cywilnej, starszy 
brat i wielki autorytet jej pierwszego pokolenia. Projektował mo-

sty, kanały, porty i latarnie morskie. Zajmował się mechaniką mły-
nów wodnych. Opracował technologię cementu hydroodpornego. 
Wprowadził pierwszy system miar wydajności silników parowych. 
Usprawniał młyny i silniki parowe.

Bradford C. Snell (1925,1926 ?) – adwokat kalifornijskiej firmy 
Pillsbury, Madison and Suto, stypendysta Brooking Institution. 
Jako autor raportu o roli motoryzacyjnych korporacji w likwida-
cji systemów tramwajowych, powołany został z inspiracji Roberta 
Kennedy’ego na pełnomocnika podkomisji Senatu badającej  naru-
szenie prawa antymonopolowego w 1973 roku. 

Frank Julian Sprague (1857–1934) – jako absolwent Akademii 
Marynarki Wojennej służył we flocie w latach 1878–1883. Odszedł 
ze służby do pracy u Edisona i, nie znajdując tu zbytniej satysfakcji, 
założył Sprague Electric Railway and Motor Company, która szybko 
odniosła znaczny sukces sprzedażowy. Do 1890 roku, po sukcesie 
elektrycznego tramwaju w Richmond, rynek amerykański i euro-
pejski zalał firmę dziesiątkami zamówień i Sprague sprzedał firmę 
Edisonowi, który był dostawcą wielu części dla zamówień realizowa-
nych przez jego firmę. W 1892 roku błysnął produkcją elektrycz-
nych wind osobowych, szybszych od parowych wind Otisa, którą 
zresztą firmę Sprague-Pratt odkupił, a Sprague zajął się ruchem ko-
lejowym. W 1898 firma kolejowa z Chicago jako pierwsza wykorzy-
stała opracowany przez niego układ automatycznego sterowania sil-
nikami wielu wagonów z jednego stanowiska maszynisty, a do 1900 
roku pracował nad elektryfikacją kolei New York Central Railroad 
i zaprojektował system automatycznego sterowania ruchem pocią-
gów i sygnalizacją. Zamieszkiwał w Milford (Connecticut), gdzie 
jego rodzina i Marka Twaina utrzymywały przez wiele lat bliski 
i przyjazny kontakt. 

William Stanley (1858–1916) – inżynier, fizyk i wynalazca,  
uznawany przez Amerykanów za pioniera prądu przemiennego. 
Wykształcił się w jednej z licznych prowincjonalnych akademii 
o profilu technicznymi i przeniósł się do Nowego Jorku. Inżynieria 
zawdzięcza mu ponad 120 patentów. W latach 1885–1888 pra-
cował nad systemami prądu zmiennego w Westinghouse Electric 
Company. Rozwiązał jeden  z głównych problemów – dominacji ża-
rówek Edisona na prąd stały, którym Stanley przeciwstawił swoje 
świetlówki na prąd zmienny. Opracował też projekt generatora. Po 
1890 roku, jako współwłaściciel nowej firmy, dokonał wielu ulep-
szeń i zaprojektował system SKC, który zastosował w kilku fabry-
kach, a następnie w 1902 roku sprzedał firmę koncernowi General 
Electric. 

John Stephenson (1809–1893) – konstruktor i budowniczy pierw-
szych pojazdów tramwajów. Przez 60 lat rozwinął produkcję prze-
mysłową do kilkuset pasażerskich pojazdów zaprzęgowych rocznie. 
Praktyczne zdominował rynek światowy.  Wywodził się z angiel-
sko-szkockiej rodziny imigrantów z Irlandii. Mając 19 lat został 
uczniem nowojorskiego producenta powozów. W 1831 roku założył 
firmę budującą dla Browera omnibusy.  Rok później wybudował wa-
gony tramwaju konnego dla Johna Masona, inwestora pierwszej linii 
tramwaju konnego na Manhattanie. W 1842 roku wskutek kryzysu 
amerykańskiego Stephenson zbankrutował, pozostając z bezwar-
tościowymi obligacjami w ręku. Uruchomił jednak rok później na 
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sporym terenie nową  działalność. W 1852 roku spłacił wierzycieli, 
odnotowując sukcesy w dalszej i szerszej perspektywie: dostarczał 
wagony na rynki obu Ameryk, Karaibów, Azji, Australii i Europy 
niemal do końca wieku. Konkurowały ceną oraz ciężarem, wyko-
rzystując oryginalną formę szkieletu nadwozia i stosując doskonałe 
gatunki amerykańskiego drewna.

Thomas Telford (1757–1834) – zwany Kolosem Dróg. Stworzył 
podwaliny technologii drogowej – jednej z trzech (obok kamien-
nej Tresequeta i żwirowej McAdama)   dominujących w budownic-
twie drogowym Europy i Nowego Świata niemal cały XIX wiek. 
Budował drogi, mosty, wiadukty, kanały i porty, niektóre rozwią-
zania pionierskie wizytowane były często przez inżynierów europej-
skich, a dzisiaj przez turystów. Powierzono mu dwa wielkie projekty 
państwowe – właśnie drogę z Londynu do Holyhead  oraz budowę 
kanału, dróg i portów w Highlandzie, w celu gospodarczego oży-
wienia północnej Szkocji. Był pierwszym prezesem ICE, członkiem 
Royal Society.

Nicolas Tesla (1856–1943) – Serb urodzony w Chorwacji. 
Ukończył Politechnikę w Grazu i dostał pracę w urzędzie telegra-
ficznym w Budapeszcie.  Po jego rozwiązaniu udał się do Paryża 
i zatrudnił w miejscowej firmie produkującej urządzenia elektryczne 
oparte na patentach Edisona. Umożliwiło mu to spotkanie  i na-
wiązanie współpracy z Edisonem w Nowym Jorku. Pracując dla 
Edisona nad przesyłami prądu stałego, po uzyskaniu efektu,  zapro-
ponował mu dalszy postęp poprzez prąd zmienny, co praktycznie 
doprowadziło do zerwania współpracy. Kopiąc rowy (dosłownie), 
wpadł w oko właścicielom firmy Western Union Telegraph Co., 
którzy pomogli mu założyć własny zakład – Tesla Electric Light 
Company. Stworzył tu szereg urządzeń zasilanych prądem prze-
miennym, zbudował pierwszą elektrownię prądu przemiennego  
i oświetlił – z linii przesyłowych – kompleks stacji Western Union. 
Zbudował też turbinę wodną generującą prąd przemienny. Z cza-
sem wynegocjował z Westinghausem korzystną umowę na sprze-
daż praw do swych wynalazków oraz pomysłów i został konsultan-
tem jego firmy w Pittsburghu (1888). Wynalazł silnik indukcyjny 
i teorię radia z wykorzystaniem cewki indukcyjnej, jednak w tym 
przypadku przegrał z Marconim proces, a Marconi otrzymał Nobla. 
Sąd Najwyższy orzekł prawo pierwszeństwa Tesli, niestety krótko 
po jego śmierci. 

LaMarcus Adna Thompson (1848–1919) – amerykański wyna-
lazca i biznesmen. Autor około 30 patentów związanych z techno-
logiami rollercoaster. Budował i zarządzał parkami wyposażonymi 
w te urządzenia, a także różnymi, niezwykle popularnymi w tych 
czasach kolejkami grawitacyjnymi (zjeżdżalnie), obudowanymi 
sztucznymi obrazami plenerowymi.  

Rene Thury (1860–1938) – szwajcarski pionier elektrotechniki, 
znany ze swych prac nad przesyłaniem prądu stałego wysokiego 
napięcia. Szlify zdobywał w genewskiej firmie produkującej ma-
szyny precyzyjne. Jako młody człowiek (1877) zbudował trzykoło-
wy pojazd parowy poruszający się z prędkością 40 km/h. W 1904 
roku powrócił do tej pasji i skonstruował pojazd hybrydowy: ben-
zynowo-elektryczny. Poruszał się na odległość 40 km z półtono-
wym akumulatorem. W międzyczasie (1880/1881) sfinansowano 

jego pobyt w Menlo Park, gdzie poznał Edisona. Powrócił z wie-
loma pomysłami, znacznie poprawiając dynamo Edisona, a na-
stępnie skonstruował kolejne: sześciobiegunowe, oferujące 66 kW 
przy 350 obrotach na minutę. Pozwoliło mu to zastosować system 
zasilania w jednej z gmin o mocy 30 kW prądem stałym o napięciu 
500 volt. Adaptował ten system na potrzeby kolei elektrycznej 
i rozwijał jego możliwości dla wielu zastosowań. Był autorem po-
nad 20 patentów.

Tomlison – brak danych.

Thomas Tredgold (1788–1829) – był autorem wielu pionierskich 
podręczników wytrzymałości materiałów i oporów ruchu, czerpiąc 
wiedzę w wcześniejszych rozpraw nauki europejskiej. Jest autorem 
definicji inżynierii cywilnej ujętej w Karcie ICE. 

Richard Trevithick (1771–1833) – startował zawodowo jako 
inżynier kopalniany w Kornwalii. Był pionierem silników paro-
wych wysokiego ciśnienia. Budował je wbrew autorytetowi Jamesa 
Watta, przełamując ograniczenia niskociśnieniowych silników at-
mosferycznych. Zastosował je do pierwszych pojazdów mechanicz-
nych wożących pasażerów, pomp do silników okrętowych i maszyn 
roboczych. Kotły jego patentu z wsadem bojlera (słynne Cornisch) 
wykorzystywano masowo w maszynach i w pierwszych lokomoty-
wach. Człowiek wielkiego  wzrostu i siły, wielkiego formatu i serca 
porywał się na wielkie projekty wyprzedzające swój czas, tracąc 
w nich włas ne tantiemy, nigdy nie zrobił interesu i zmarł w biedzie 
z dala od rodziny. Jego życie i przygody (kilkanaście lat  ratowania 
kopalni w peruwiańskich Andach i Kostaryce), spektakularne re-
alizacje, dramat u schyłku życia, warte są osobnej opowieści. Jego 
pomysłami i patentami obdzielić można by kilka znaczących bio-
grafii.

Cornelius Vanderbilt (1794–1877) – jeden z najbogatszych 
ludzi w USA. Mając 16 lat utworzył firmę promową. W woj-
nie z Anglikami (1812) zorganizował szybkie szkunery dla do-
staw dla armii. Podjął rywalizację z parowymi promami Fultona 
i Livingstona, przełamując na drodze prawnej ich praktyki mono-
polistyczne. W 1829 roku wprowadził swoje parostatki do obsługi 
połączeń między Nowym Jorkiem i Albany, a w 1840 dysponował 
już setką parostatków, zostając największym pracodawcą w Stanach 
Zjednoczonych. Od 1844 roku zaangażował się w zarządzanie ko-
lejami, a w 1857 objął stanowisko dyrektora New York & Harlem 
Railroad. Budując Grand Central Depot, doprowadził do konsoli-
dacji 17 lokalnych linii kolejowych (sieć New York Central), w tym 
bezpośrednich połączeń z Chicago i Bostonem. 

Charles Vignoles (1793–1875) – inżynier kolejowy w różnym 
stopniu zaangażowany w najbardziej znanych pionierskich projek-
tach kolejowych. Budował linie kolejowe w Irlandii, południowej 
Anglii, Wirtembergii. Zaprojektował i zbudował   most w Kijowie. 
W latach 40. zaangażował się w projekty kolei atmosferycznych. 
Popularyzował szyny z szeroką, płaską podstawą (szyna Vignolesa).

James Walker (1781–1862) – szkocki inżynier, w 1835 roku pozo-
stał po Telfordzie prezydentem ICE. Zbudował między innymi lon-
dyńskie doki wschodnich i zachodnich Indii, a także kilka portów.
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George Westinghouse (1846–1914) – przedsiębiorca i inżynier 
z Pensylwanii, wynalazca pneumatycznego hamulca kolejowego 
określanego przez lata jego nazwiskiem (1973). Już od 19 roku 
życia, studiując w  college’u w Schenectady, odnotował kilka wy-
nalazków głównie dla transportu kolejowego.  Od początku lat 
80. postawił na potencjał prądu zmiennego w systemie dystrybu-
cji i stanął do konkurencji z opanowanym przez Edisona rynkiem 
amerykańskim zdominowanym przez urządzenia prądu stałego. 
Dla linii przesyłowych Westinghouse zaimplementował rozwiąza-
nia  Stanleya i uruchomił wyspecjalizowaną w tej branży firmę 
(od 1889 Westinghouse Electric Corporation). Wojna prądowa 
z Edisonem i z udziałem rozgrywającego J.P. Morgana zasługuje 
na osobne opowiadanie.  

Nicholas Wood (1795–1860) – pracując w kopalni w Killingworth 
zetknął się z Georgem Stephensonem i aktywnie asystował w jego 
pracach kolejowych. Realizował tam wiele eksperymentów dotyczą-
cych oporu toczenia, smarowania i osprężynowania, czym podzielił 
się w popularnym traktacie. Był mentorem Roberta Stephensona. 
Po 1845 roku. został dyrektorem kolei w Newcastle i zajął się czyn-
nie problemami bezpieczeństwa w kopalniach. Został współzałoży-
cielem Instytutu Inżynierów Górniczych Północnej Anglii. 

Robert Zameckis (1952) – amerykański pisarz i reżyser litewskie-
go pochodzenia. Zajmuje się produkcją filmów animowanych.
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