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NiezNaNy plaN budyNku stacji 
WarszaWskich kolei dojazdoWych 
WarszaWa  belWeder

Stacja kolei wąskotorowej Warszawa Belweder należy do zapomnianych 
warszawskich dworców. Zachowało się bardzo niewiele materiałów archi-
walnych związanych z historią miejskiego odcinka Kolei Wilanowskiej oraz 
późniejszej eksploatacji linii Wilanów – Warszawa – Belweder przez PKP po 
jej upaństwowieniu. Znanych jest zaledwie kilka przedstawiających ją foto-
grafii z okresu międzywojennego i powojennego, żadna jednak nie ukazuje 
późniejszego budynku stacyjnego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wczesna 
likwidacja stacji Warszawa Belweder oraz zniszczenie i rozproszenie archi-
waliów kolejowych Warszawskich Kolei Dojazdowych, a także kolei wąsko-
torowych (dojazdowych) PKP. Powojenny budynek stacji Belweder projektu 
architekta Jerzego Mikulskiego ze względu na swój tymczasowy charakter 
i utylitarną formę nie miał dużej wartości architektonicznej, jednak ze wzglę-
du na kontekst odnalezienie tego projektu ma duże znaczenie historyczne. 

Linia wąskotorowa Belweder – Wilanów została zbudowana w  latach 
1891–1892 jako Kolej Konna Wilanowska, miała szerokość  toru  800 mm. Była 
pierwszą zbudowaną w  stolicy koleją wąskotorową. Początkowo miała cha-
rakter spacerowy, po wycofaniu koni i wprowadzeniu trakcji parowej w 1894 
roku nastąpił szybki wzrost przewozów, w ten sposób linia ta stała się koleją 
dojazdową. Rozbudowywana do 1914 roku sieć wąskotorowych Kolei Wila-
nowskiej i Grójeckiej miała istotne znaczenie dla rozwoju urbanistycznego 
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stolicy, była pierwszym systemem komunikacji podmiejskiej Warszawy uzu-
pełniającym główne linie kolejowe wybiegające z węzła warszawskiego. Je-
dynymi dotychczas monograficznymi publikacjami dotyczącymi ich historii 
są prace Bogdana Pokropińskiego: Kolej Wilanowska (Warszawa 2001) oraz 
Kolej Grójecka (Warszawa 2002). 

W trakcie kwerendy w Archiwum Urzędu m. st. Warszawy autorowi uda-
ło się odnaleźć nieznany plan budynku stacji Belweder. Materiał ten w połą-
czeniu z innymi archiwaliami w znacznym stopniu rozszerza dotychczasowy 
stan wiedzy na temat historii tej stacji. Projekt sygnowany przez architekta 
Jerzego Mikulskiego jednoznacznie określa jej autorstwo. 

W czerwcu 1891 roku otwarto stację Belweder Kolei Konnej Wilanowskiej, 
zbudowano tam układ torowy oraz poczekalnię z letnią werandą dla pasaże-
rów, remizę dla wagonów wraz z warsztatami oraz stajnię dla koni. Prosto-
kątna remiza mieściła 8 wagonów i  miała 4 kanały, wjazd do niej odbywał 
się przez przesuwnicę wagonową. W 1894 roku, gdy do obsługi linii wprowa-
dzono parowozy, na stacji Belweder na miejscu stajni wzniesiono nową szopę 
dla parowozów, przebudowano układ torów, zainstalowano obrotnicę, zbu-
dowano skład opału i  urządzenia wodociągowe. W  warsztatach ustawiono 
obrabiarki, które napędzał silnik naftowy o mocy 5 KM. Wszystkie budynki 
na stacji miały drewnianą konstrukcję. W 1915 roku, w czasie ewakuacji Ro-
sjan z Warszawy, podczas planowej akcji niszczenia infrastruktury komuni-
kacyjnej oraz przemysłowej ze stacji Belweder wywieziono tabor, maszyny 
i narzędzia, zaś wszystkie budynki wraz z pozostałą częścią taboru spalono1.                                                                                                                                       

Po odzyskaniu niepodległości zabudowań stacji nie odbudowano; do po-
łowy lat trzydziestych XX wieku musiała jedynie funkcjonować tam jakaś 
prowizoryczna poczekalnia. W  1933 roku na stacji Belweder nie było kasy 
biletowej, sprzedaż biletów oraz nadawanie bagażu odbywały się w pociągu, 
na stacji była możliwość podstawiania przesyłek wagonowych2. W 1935 roku 
na stacji Belweder ustawiono pudło wagonu motorowego firmy Dessau/AEG 
DŻW-613 z 1926 roku, które pełniło funkcję poczekalni, i uruchomiono w nim 
kasę biletową4. Obok ustawiono pudło wagonu osobowego z przeznaczeniem 
na  schronisko dla pracowników służby drogowej i magazyn toromistrza5. Na 
stacji znajdowało się ujęcie wody z pompą głębinową do wodowania parowo-
zów oraz obrotnica o średnicy 4,5 m6. Stacja miała adres: ul. Belwederska 31. 

W latach trzydziestych XX wieku pod tym samym adresem znajdowała się 
prywatna siedziba firmy „Inżynier Romuald Wetcel, budowa wagonów moto-
rowych”. Nie wiadomo, czy to na stacji Belweder zbudowano wagony motoro-
we dla Powiatowej Kolei Sochaczewskiej oraz Średzkiej Kolei Powiatowej, czy 
też firma w jakimś baraku albo pudle wagonu miała tam jedynie swoje biuro. 

1 B. Pokropiński, Kolej Wilanowska, Warszawa 2001, s. 65–67. 
2 PKP. Spis stacyj, ładowni i przystanków kolejowych, obowiązuje od dnia 1 maja 1933 r., s. 253. 
3 Oznakowanie wagonu motorowego Droga Żelazna Wilanowska (DŻW), nr 61. 
4 B. Pokropiński, Kolej Wilanowska..., s. 64. 
5 Relacja Bogdana Pokropińskiego z 19 lipca 2016 roku. 
6 B. Pokropiński, Kolej Grójecka, Warszawa 2002, s. 80. 
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W  1936 roku dokonano przekucia torów Kolei Wilanowskiej na szero-
kość toru 1000 mm i na stacji Iwiczna włączono ją do sieci Kolei Grójeckiej. 
Jak wynika z późniejszych nieścisłych wzmianek w dokumentach, zapewne 
pod koniec lat trzydziestych na stacji Belweder powstał budynek stacyjny 
(poczekalnia)7. 

W okresie okupacji, kiedy cała sieć WKD znalazła się pod zarządem oku-
pacyjnych Warschauer Eisenbahnen West (WEW), stacja otrzymała nazwę 
Warschau Belvedere, jej adres zmieniono na Sonnenstrasse 31. Rozbudowa-
no wówczas istniejący budynek stacyjny (poczekalnię) i  ogrodzono siatką 
jej teren od strony przyległej nieruchomości, zbudowano również drugi tor 
stacyjny8. W celu powiększenia terenu stacji zajęto część nieruchomości Ja-
dwigi Hugonowej, która po wojnie ubiegała się o odszkodowanie ze strony 
zarządu WKD9. 

Zapewne podczas niszczenia infrastruktury komunikacyjnej Warszawy 
po upadku powstania warszawskiego budynek stacyjny (poczekalnia) został 
całkowicie spalony10, rozebrano również tor na odcinku Belweder – Czernia-
ków długości 2841 m, pozostawiając 3842 m zdemontowanych szyn – stratę 
w okresie powojennym oszacowano na 67 818 zł. Zniszczeniu uległo również 
112 m ogrodzenia siatkowego terenu stacji (wysokości 1,5 m) od strony ulicy 
oraz 13,5 m przy budynku stacyjnym, o wartości 1000 zł11.  

Bezpośrednio po zakończeniu wojny pudła wagonów na stacji służyły 
jako kasa, poczekalnia – schronisko pracowników służby drogowej, maga-
zyn toromistrza i posterunek dyżurnego ruchu. Zniszczenia wojenne infra-
struktury szybko usunięto, już 1 maja 1945 roku uruchomiono pierwszy po 
wojnie pociąg z Wilanowa do stacji Belweder. Na linii Belweder – Wilanów 
były wówczas przystanki Czerniaków i  Sadyba, na pierwszym z  nich znaj-
dowała się drewniana kasa biletowa12. Szóstego lipca 1945 roku Warszawskie 
Koleje Dojazdowe zostały objęte przymusowym zarządem państwowym Mi-
nisterstwa Komunikacji, co stało się początkiem procesu włączania ich do 
struktur kolei wąskotorowych PKP13.

W tym samym roku zarząd Warszawskich Kolei Dojazdowych planował 
zapewne na miejscu zniszczonej stacji (poczekalni) Warszawa Belweder bu-
dowę nowego tymczasowego budynku dworca. Biuro Odbudowy Stolicy już 

7 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Komunikacji 315 (dalej: AAN 315), sygn. 191, Inwestycje kolejowe 
wykonane na Linjach Grójeckiej i Wilanowskiej w czasie okupacji, b.p. Informacja ta nie znajduje pewnego 
potwierdzenia źródłowego. 

8 Tamże. 
9 AAN 315, sygn. 192, Protokół z 18-go posiedzenia Przymusowego Zarządu Państwowego Ministerstwa 

Komunikacji dla Towarzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych, odbytego 26 kwietnia 1946 r. w biurze 
Zarządu WKD w Piasecznie, b.p.

10 AAN 315, sygn. 191, Inwestycje kolejowe wykonane na Linjach Grójeckiej i  Wilanowskiej w  czasie 
okupacji, b.p.

11 AAN 315, sygn. 188, Warszawskie Koleje Dojazdowe ujęte ogólnie 1945. Zestawienie uszkodzeń 
wojennych, dokonanych w okresie od 1/I do 6/VII – 1945 r., b.p.

12 Tamże, Bilans Warszawskiej Kolei Dojazdowej SA pozostającej pod Przymusowym Zarządem 
Państwowym Ministerstwa Komunikacji od dnia 6.VII.1945 r. na dzień 6.VII.1945 r., s. 3.

13 AAN 315, sygn. 188, Warszawskie Koleje Dojazdowe ujęte ogólnie 1945 r., b.p.
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w  1945 roku przewidywało likwidację tej stacji, ze względu na planowaną 
lokalizację w  tym rejonie reprezentacyjnego budynku państwowego. Stało 
się to przyczyną zastrzeżenia przez BOS w  pozwoleniu na budowę obiektu 
możliwości likwidacji budynku stacyjnego na każde żądanie władz, co miało 
wpływ na jego prowizoryczny charakter.  

Dwudziestego szóstego czerwca 1945 roku architekt Jerzy Mikulski, pra-
cujący wówczas jako architekt i kierownik robót przy odbudowie budynków 
WKD, opracował dla zarządu Warszawskich Kolei Dojazdowych projekt: 
„Budowa stacji Belweder dla Warszawskich Kolei Dojazdowych”14. Tymcza-
sowy i  prowizoryczny budynek stacji dla liczącego 62 lata architekta był 
jedną z ostatnich realizacji kończących jego bogatą karierę zawodową. Stacja 
zaprojektowana jako obiekt tymczasowy miała oszczędną, modernistyczną 
formę architektoniczną wymuszoną także warunkami powojennej odbudo-
wy oraz trudną dostępnością materiałów. Analizując historię tej stacji, warto 
przywołać interesujący życiorys jej twórcy, opracowany na podstawie an-
kiety zachowanej w Archiwum Oddziału Warszawskiego SARP-u15.

14 Archiwum Urzędu m.st. Warszawy, sygn. 2/651, Projekt budowy stacji „Belweder” przy ul. Belwederskiej 
w Warszawie, dla Warszawskich Kolei Dojazdowych, b.p.

15 Archiwum Oddziału Warszawskiego SARP, Karta rejestracyjna architekta Jerzego Mikulskiego nr 123, 
5 marca 1946 r.; Karta ewidencyjna członka SARP Mikulskiego Jerzego, Oddział Warszawski, Chylice 6 
maja 1954 r., b.p.

Projekt budowy stacji „Belweder” przy ul. Belwederskiej w Warszawie, dla Warszawskich Kolei Dojaz-
dowych, Warszawa 26 VI 1945 r., ze zbiorów Archiwum Urzędu m. st. Warszawy  
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Jerzy Mikulski urodził się 15 stycznia 1883 roku w Mszczonowie, jego ojciec 
Józef, był artystą dramatycznym i literatem, profesorem, wiceprezesem ZASP. 
W  1903 roku ukończył trzyletnią średnią szkołę techniczną w  Warszawie, 
uczył się w niej na Wydziale Budowlanym. W latach 1904–1907 był pomocni-
kiem (według polskiej terminologii zastępcą) inżyniera gubernialnego w Pło-
cku. W latach 1906–1907 pracował jako nauczyciel rysunku w Gimnazjum Pło-
ckim, a także w Macierzy Szkolnej w Płocku. W latach 1907–1909 był pracow-
nikiem biura architektonicznego profesora Jana Heuricha. Brał udział w opra-
cowaniu projektów konkursowych: kamienicy hrabiego Krasińskiego przy 
pl. Małachowskiego 2 w Warszawie (dokumentacja), kamienicy Towarzystwa 
Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego 21/23/25 w  Warszawie, gmachu 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie 
(projekt elewacji), architektury żelbetowego mostu na Bystrzycy w Lublinie, 
przebudowy pałacu hrabiego Krasińskiego w  Opinogórze oraz domu miesz-
kalnego w Moskwie. Po przejściu do pracowni architekta Stefana Szyllera pro-
jektował pawilon wiaduktu mostu księcia Józefa Poniatowskiego. 

Jako kandydat do zawodu architekta o  dużym doświadczeniu praktycz-
nym w latach 1908–1909 odbył w Petersburgu studia przygotowawcze do eg-
zaminów eksternistycznych w Instytucie Inżynierów Cywilnych, 21 grudnia 
1909 roku uzyskał w tej uczelni dyplom budowniczego. Dwudziestego lipca 
1910 roku otrzymał prawo prowadzenia robót budowlanych nadane przez 
Wydział Budowlany Warszawskiego Urzędu Gubernialnego, podlegający 
rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 
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Rozpoczął później pracę architekta wolno praktykującego w Warszawie, 
był między innymi autorem następujących projektów własnych: domu in-
żyniera Wigury przy ul. Pięknej 66 w Warszawie (1910), gmachu Warszaw-
skiego Towarzystwa Higienicznego16 (1911, II nagroda w konkursie i kierow-
nictwo robót przy jego budowie), pałacu Pomorskich w Nowym Dworze na 
Wołyniu (1912), budynków gospodarczych i fabrycznych w Hamerni hrabie-
go Kwileckiego na Wołyniu (1912), domu i fabryki środków opatrunkowych 
R. Strzeleckiego przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. W latach 1915–1917 zapro-
jektował kilka dworów w okolicach Grójca, m.in. w Machnatce, Kociszewie 
i Turowie. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nadal był architektem w War-
szawie. W okresie międzywojennym zaprojektował: pałacyk Mieszkowskie-
go przy ul. Rakowieckiej 5 w Warszawie (1918), przystań Warszawskiego To-
warzystwa Wioślarskiego nad Wisłą w Warszawie (1926), Schronisko Arty-
stów Scen Polskich w Skolimowie (1927), przebudowę Pałacu Kronenberga na 
pl. Małachowskiego w Warszawie (konkurs w 1927 roku, zakup do realizacji 
elewacji). W latach dwudziestych i trzydziestych zaprojektował również sie-
dem kamienic przy ul. Częstochowskiej w Warszawie, wiele innych domów 
mieszkalnych oraz willi, a także dwa kościoły. W latach trzydziestych oraz 
w  okresie powojennym mieszkał i  prowadził biuro budowlane przy Al. Je-
rozolimskich 45 m. 7. W latach 1911–1935 odbywał liczne podróże studyjne do 
Włoch, Niemiec, Austrii, Grecji, Turcji, Tunisu, Maroka, Francji, Hiszpanii 
i Belgii.

W okresie okupacji nie pracował w zawodzie, w 1941 roku ukończył Aka-
demickie Kursy Wyższej Administracji w Warszawie, aby się utrzymać, pro-
wadził Salon Sztuki Artystów przy ul. Sienkiewicza w Warszawie. 

Po wojnie pełnił funkcję kierownika robót i architekta przy odbudowie 
budynków Warszawskich Kolei Dojazdowych. Prowadził również odbudo-
wę domu PKO przy ul. Grójeckiej 42a w Warszawie, kamienic przy ul. Często-
chowskiej 24, 40 i 42 oraz ul. Białostockiej 29. Od 1910 roku należał do Koła 
Architektów, od 1935 roku do SARP-u, a także do Stowarzyszenia Techników. 
Był wieloletnim zasłużonym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego oraz członkiem zarządu Klubu Artystycznego. W latach pięćdzie-
siątych przeszedł na emeryturę, mieszkał w  tym czasie  przy ul. Górnoślą-
skiej 7 w Chylicach. Zmarł 20 czerwca 1960 roku i został pochowany na cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. M-2-6). 

W  projekcie stacji Belweder Mikulski zamieścił plan sytuacyjny lokali-
zacji nowego  budynku z naniesionym schematycznie układem dwóch torów 
oporowych, peronów, wcześniejszego wagonu poczekalni oraz budki bilete-
ra. Architekt zaprojektował tymczasowy parterowy pawilon dworca w stylu 
modernistycznym. Budynek miał mieć konstrukcję nośną ścian w  formie 
słupów żelbetowych, dach miał się wspierać na krzyżulcowych dźwigarach 

16 Zrealizowany według projektu arch. Jana Heuricha. 
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drewnianych (krzyżulce łączące belki stropowe i krokwiowe). Tymczasowa 
konstrukcja budynku miała się składać ze słupów żelbetowych, pomiędzy 
którymi w formie części ścian zastosowano płyty ocieplające Masterwal, ob-
łożone papą i otynkowane. 

Projekt dworca obejmował w środkowej części otwartą od frontu pocze-
kalnię, z lewej strony pomieszczenia służbowe, w tym zawiadowcy stacji oraz 
kasy biletowej z dwoma okienkami. Z prawej strony przechowalnia bagażu, 
bufet oraz toalety z wejściami od strony ściany szczytowej. Poszczególne po-
mieszczenia miały być ogrzewane piecami węglowymi. Posadzka poczekalni 
oraz toalet miała być wyłożona terakotą. Charakterystycznym elementem ar-
chitektury dworca miały być słupy żelbetowe tworzące regularne podziały 
elewacji oraz otaczające budynek betonowe skrzynie na kwiaty17. 

Drugiego sierpnia 1945 roku projekt został sprawdzony do zatwierdzenia 
na okres do 31 grudnia 1948 roku: „[…] z  warunkiem: 1) uzasadnienia kon-
strukcji wiązarów dachowych i słupów żelbetowych obliczeniami statyczny-
mi, które należy złożyć przed przystąpieniem do robót, 2) wybrać inne niż 
za pomocą belki drewnianej związanie słupów żelbetowych, 3) rozebrania 
budynku na każde żądanie B.O.S., 4) wykonać wentylację stosownie do ozna-
czeń czerwonym atramentem”18. Siedemnastego sierpnia 1945 roku architekt 
dworca opracował wymagane przez BOS „Statyczne obliczenia dla budowy 
stacji «Belweder» Warszawskich Kolei Dojazdowych”. Dwudziestego sierp-
nia 1945 roku projekt został zatwierdzony na okres do 31 grudnia 1948 roku 
przez naczelnika Wydziału Nadzoru i Zleceń, Działu Inspekcji Budowlanej 
BOS inżyniera architekta Stanisława Lasotę19. Zapewne jeszcze w  sierpniu 
1945 roku wydano zezwolenia na budowę oraz zobowiązano formalnie WKD 
do rozebrania budynku na każde żądanie BOS20. 

Dokładna data budowy dworca nie jest znana, obiekt powstał w  latach 
1945–1946, o czym świadczą dane z bilansów WKD: w III kwartale 1945 roku 
przewidywano wydatek na ten cel 500 000 zł21, w  I  kwartale 1946 roku wy-
datkowano 4224 zł22, w  II kwartale 1946 roku przeznaczono na dobudowę 
stacji 51 230 zł23. W bilansie za następny rok brak jest informacji o kredytach 
przeznaczonych na budowę dworca, co świadczy o zakończeniu inwestycji. 
Po przekazaniu dworca do eksploatacji w  1946 roku, podobnie jak na in-
nych stacjach linii WKD, bufet wydzierżawiła w nim Spółdzielnia Bufetowa 
„Kolejarz”24. 

17 Archiwum Urzędu m.st. Warszawy, Projekt budowy stacji „Belweder”…, b.p.
18 Tamże.
19 Tamże, Zatwierdzenie BOS z  20 sierpnia 1945 r., b.p. Danych biograficznych Stanisława Lasoty nie 

ustalono.
20 Tamże., Pismo Wydziału Nadzoru i  Zleceń, Działu Inspekcji Budowlanej BOS do Wydziału Nadzoru 

i Zleceń Dzielnicy Południe z 23 sierpnia 1945 r., b.p.
21 AAN 315, sygn. 188, Wykaz przewidywanych wydatków w 3-im kwartale 1945 r., b.p. 
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12 listopada 1946 r. w  biurze Zarządu WKD w Piasecznie, b.p.
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W  1948 roku stacja Warszawa Belweder prowadziła sprzedaż biletów 
w  pełnym zakresie całą dobę, nadawanie bagażu odbywało się także całą 
dobę, stacja była otwarta w niedziele i dni świąteczne. Była otwarta dla nada-
wania przesyłek zwyczajnych drobnych, przesyłek wagonowych i dla odpra-
wy zwierząt żywych w wagonach o jednej podłodze25.

Zapewne na początku lat pięćdziesiątych, co znamienne, w bezpośrednim 
sąsiedztwie najważniejszych instytucji państwowych PRL zlokalizowano 
ambasadę ZSRR. Przez teren przyszłej ambasady przebiegał częściowo tor 
linii Wilanów – Warszawa – Belweder, zaś istniejąca stacja położona była 
w  pobliżu podjazdu zrealizowanego później monumentalnego budynku. 
Rozpoczęcie budowy sowieckiej placówki dyplomatycznej w  1954 roku26 
przesądziło los początkowego odcinka Kolei Wilanowskiej. 

Dwudziestego siódmego grudnia 1954 roku zlikwidowano stację War-
szawa Belweder, przenosząc ją w  rejon skrzyżowania ulic Belwederskiej 
z  Zajączkowską, skracając tym samym o  kilkaset metrów linię Wilanów – 
Warszawa – Belweder. Po dziewięciu latach istnienia rozebrano wówczas 
powojenny tymczasowy dworzec projektu architekta Jerzego Mikulskiego 
oraz układ torowy stacji. Na nowej stacji zbudowano parterowy barak kryty 
dwuspadowym dachem, zlokalizowany poprzecznie względem ul. Belweder-
skiej, oraz układ torowy. Nowa stacja funkcjonowała zaledwie trzy lata, 19 
lipca 1957 roku zawieszono przewozy na całym odcinku Warszawa – Belwe-
der – Wilanów i linię rozebrano. Zlikwidowaną kolej wąskotorową zastąpiła 
nowa linia tramwajowa do Wilanowa uruchomiona 22 lipca 1957 roku. Ostat-
nim reliktem linii Belweder – Wilanów był prowizoryczny barak nowej sta-
cji, który rozebrano w połowie lat siedemdziesiątych27. 

***

Autor składa podziękowania pani Helenie Wójcikowskiej, pracownikowi 
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy, za wykonanie kopii planu stacji Warsza-
wa Belweder.

Unknown layout of the building of the Warszawa Belweder 
Warsaw Commuter Railway Station – summary

The article concerns the history of the Warszawa-Belweder railway station, 
the first section of the oldest narrow gauge railway line in Warsaw – the Wi-
lanowska Railway, built in the years 1891-1892. Discovered at the Archive of 
the Warsaw City Hall, the so far unknown layout of the provisional Belwe-

25 Wykaz Odległości Taryfowych Kolei Żelaznych, Część I, Warszawa 1948, s. 330. 
26 Ambasada ZSRR w  Warszawie została zbudowana w  stylu socrealistycznym w  latach 1954–1955, 

według projektu sowieckich architektów Aleksandra Wielikanowa i Igora Rożyna. 
27 Relacja Andrzeja Gibka z 12 sierpnia 2016 roku.



Nieznany plan budynku stacji Warszawskich Kolei Dojazdowych Warszawa  Belweder

der Station building dating back to 1945 became the basis for its architectural 
analysis, as well as the history and utilization of the first section of the rail-
way line Warsaw – Belweder – Wilanów. The article is supplemented by a 
biographical note of Jerzy Mikulski, architect who headed the reconstruction 
works of the Warsaw Commuter Railway and designed the station building. 
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