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1. Wstęp 

 

Wprowadzenie przewozów kontenerowych uznaje się dziś za przejaw 
nowoczesności oraz zaawansowania technicznego w transporcie.  

Przyczynkiem rozpoczęcia poszukiwania źródeł o rozwoju konteneryzacji 
w Polsce w okresie przedwojennym  była krótka wzmianka w publikacji prof. 
Z. Krasuckiego i  J. Neidera z 1986 r.  o tym, że w 1938 r. Polska podpisała 
Umowę o wzajemnym używaniu skrzyń ładunkowych1.  

Potem przypadkiem w książce Juliana Rummela „Gdynia – port Polski”,         
z 1926 r. znalazłem wzmiankę, że inż. Stanisław Rodowicz opracował projekt 
organizacji transportu w skrzyniach przenośnych. Stwierdziłem, że tego          
w ogóle nie ma opisanego w polskiej literaturze.   

Kiedy sprawdziłem bibliografię zawodowych polskich historyków, którzy 
mają, z uwagi na swoją  profesję, swobodny dostęp do drukowanych archi-
wów archiwalnych (np. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwa Komunikacji) 
stwierdziłem brak jakiekolwiek publikacji zwartej, która poszerzałaby opis, 
dlaczego w 1938 r. Polska podpisała Umowę o wzajemnym używaniu skrzyń 
ładunkowych.  

Przystępując do tego opracowania, sprawdziłem wszystkie inne dostępne 
publikacje o rozwoju konteneryzacji na świecie i w Polsce. Zauważyłem brak 
publikacji o genezie przewozów kontenerowych na świecie oraz brak jakie-
kolwiek publikacji o przewozach kontenerowych na terenie Polski przed 
II wojną światową. 

Podstawą analizy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w okresie 
międzywojennym są wydawnictwa archiwalne, które znajdują się w zbiorach 
Sieci Bibliotek Cyfrowych, oraz w niewielkiej ilości oryginalnych publikacji 
przedwojennych z zasobów niektórych bibliotek.  

W tej publikacji szeroko cytuję pisownię oryginalną celem zapoznania 
Czytelników ze słownictwem oryginalnym stosowanym w tym czasie w Pol-
sce odnośnie kontenerów, które w tym czasie nazywano inaczej. 

Publikacja przedstawia, jak na sieci kolejowej Polski w okresie międzywo-
jennym 1918-1939 starano się wdrożyć system transportu w kontenerach.  

Tytuł publikacji zawiera słowo prekonteneryzacja, a więc obejmuje okres 
przed konteneryzacją właściwą, jaka rozpoczęła się na PKP na początku lat 
50. XX w., tj. wdrożenia systemu technicznego przewozów kontenerów. 
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W trakcie przygotowania tej publikacji potwierdzono dane wskazujące na 
to, że na początku lat 20. XX wieku opracowano polski projekt kontenerów. 
Było to opracowanie indywidualne - inż. Stanisława Rodowicza i zapewne nie 
wyszło poza budowę i badania prototypu. 

Ustalono, że przed II wojną światową przygotowano w Polsce pełną legi-
slację, przepisy prawne, do wdrożenia systemu technicznego kontenerów.  

Konteneryzacja instytucjonalna w II Rzeczypospolitej była realizowana na 
miarę skromnych możliwości państwa. Głównymi inicjatorami tego procesu 
było Ministerstwo Komunikacji, Polskie Koleje Państwowe oraz stowarzysze-
nia handlowo-produkcyjne. 

Działania w tym zakresie podejmowano, analizując dokonania w zakresie 
konteneryzacji głównych europejskich zarządów kolejowych, równocześnie  
starając się uniknąć powielania ich błędów.  
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2. Pod zaborami 

 Od połowy XIX wieku rozpoczęła się Wielka Emigracja z Europy do 
Ameryki. Jej powodem były kolejne wydarzenia: Wielki Głód w Irlandii 
(1845-1849), Wiosna Ludów w Europie (1845), gorączka złota w stanie  Kali-
fornia w USA (1848-1849), Wojna Secesyjna w USA  (1861-1865) i Wojna 
Prusko Francuska (1870-1871), a pod koniec XIX wieku otwarcie USA na 
emigrantów oraz spadek cen podróży do Ameryki dzięki transatlantykom2.  

 Od 1836 do 1914 r. do USA wyemigrowało ok. 30 mln osób z Europy.  
W latach 1871–1913 z ziem polskich wyemigrowało – według przybliżonych 
danych – około 3,5 mln ludności: z zaboru pruskiego 1 200 tys., austriackiego 
1 050 tys. i z rosyjskiego 1 250 tys. osób3. Wiele osób emigrując zabierało 
wyposażenie meblowe ze swoich mieszkań na wozach. 

Stąd powstało określenie wozy meblowe. Dowoziły one ładunek do por-
tów na statki. Częstokroć przy ich transporcie na wagonach kolejowych de-
montowano koła, aby zmieściły się w skrajni kolejowej lub stosowano obni-
żoną wysokość skrzyni ładunkowej. Taką działalność na ziemiach polskich 
pod zaborami od 1858 r. realizowała firma C.H. Hartwig z Poznania (Rys. 1 
i 2) – najstarsza polska firma spedycyjna. Ponadto tą działalnością zajmowały 
się firmy Henryka Puławskiego, W. Wegiełka i S-ka, (Władysław Węgiełek 
(senior)), od 18 maja 1912r.4, (Rys. 3), A. Wróblewskiego S.A. i Bracia Chot-
moscy, a także „Orzeł”  T. Wilczyńskiego, „Syrena” Cz. Skoniecznego, z War-
szawy, oraz „Polski Lloyd” i „Hermes” Sp z.o.o. i Feliksa Rzepy z Krakowa i J.J. 
Leinkaufa ze Lwowa (Rys. 4) i inni (Rys. 5) (Rys. 6)5. 

 
Rys. 1. Rozładunek wozu meblowego firmy Carla Hartwiga z Poznania z wagonu na rampie 

czołowej dworca kolejowego w Jarocinie, przed 1900 r.6 
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Rys. 3. Reklama firmy W. Wegiełka i S-ka, 

1912 r.7 

 

 

Rys. 2. Reklama wozu meblowego 
 Carla Hartwiga z Poznania, 1895 r.8 

Rys. 4. Reklama wozu meblowego 
Józefa Leinkaufa ze Lwowa, 1903 r.9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 5. Reklama wozu meblowego  
Caro i Jellinka ze Lwowa, 1901 r.10 

Rys.  6. Reklama samojazdów towarowych, 
1903 r.11  

 
 


