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Sto lat temu firma Ericsson zwiàza∏a si´ z Warszawà na dobre i na z∏e,
przynoszàc rewolucj´ technologicznà. Ericsson nie tylko zmieni∏ pejza˝ miasta
dotàd odrutowanego przewodami telefonicznymi, ale te˝ wprowadzi∏ nowe
standardy zatrudnienia kobiet. Przyczyni∏ si´ do ich emancypacji. W czasie
drugiej Wojny Âwiatowej szwedzcy pracownicy Ericssona pomagali Polakom
w walce z okupantem, a w 1944 roku walka o gmach polsko–szwedzkiej centrali
na Zielnej sta∏a si´ wa˝nym elementem etosu Powstania Warszawskiego. 
Tak˝e dziÊ znak Ericssona symbolizuje najnowoczeÊniejsze technologie.
Ale nie tylko. Ericsson to równie˝ dba∏oÊç o kultur´, tradycj´ i pami´ç
o historii. To w∏aÊnie o niej jest niniejsza ksià˝ka. Pokazuje jak silne by∏y
zwiàzki Ericssona ze stolicà Polski, Polskà i Polakami. 

Zdj´cia z archiwów prywatnych i zbiorów szwedzkich sà publikowane po raz pierwszy



1904-1918Poczàtki firmy Ericsson
w Polsce

To  uj´cie ulicy Zielnej jest unikatowe. PseudoÊredniowieczna, szwedzka wie˝a prawie nigdy nie by∏a fotografowana od
pó∏nocy. Tu widzimy jà jak wyrasta ponad g´sto st∏oczone kamienice u zbiegu Zielnej i Pró˝nej.

Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Warszawa na prze∏omie wieków
Miasto na pograniczu Wschodu i Zachodu, pe∏ne kontrastów, sprzecznoÊci.
Nowoczesne i zacofane zarazem. Taka by∏a Warszawa prze∏omu 
XIX i XX wieku.
Z zapyzia∏ej dziury, jakà sta∏a si´ po upadku powstaƒ narodowych w 1830
i 1863 roku u schy∏ku stulecia na powrót stawa∏a si´ metropolià, jednà
z najwi´kszych w Europie, liczàcà w 1913 roku niemal 900 tysi´cy
mieszkaƒców.
Rozwini´ta sieç telefoniczna, z centralami telefonicznymi Ericssona
i „szwedzkimi” kablami prowadzonymi pod ziemià by∏a jednym z atrybutów
warszawskiej nowoczesnoÊci.
Przez kilkadziesiàt lat a˝ do sierpnia 1915 roku Warszawà rzàdzili rosyjscy
zaborcy. Jeszcze w 1875 warszawskie ulice ton´∏y w b∏ocie. Nie lepiej
przedstawia∏ si´ sposób zarzàdzania gospodarkà miejskà. W epoce rosyjskich
represji popowstaniowych dzia∏ania magistratu ograniczone by∏y
do administrowania urzàdzeniami komunalnymi oraz kontroli handlu
i przemys∏u w celach podatkowych.
Sytuacja radykalnie zmieni∏a si´, gdy w 1875 roku prezydentem Warszawy
zosta∏ przywieziony w „teczce” rosyjski genera∏ Sokrates Starynkiewicz.
Szybko zyska∏ zaufanie warszawiaków, nara˝ajàc si´ przy tym na nienawiÊç
ze strony skorumpowanego, rosyjskiego aparatu urz´dniczego. To, ˝e uda∏o
mu si´ wydobyç Warszaw´ z zapaÊci graniczy∏o z cudem.
Starynkiewicz, popierany przez ówczesnego, najwa˝niejszego przedstawiciela
w∏adz rosyjskich w Warszawie genera∏-gubernatora Paw∏a Demetriusa von
Kotzebuego, rozpoczà∏ urz´dowanie od uzdrawiania gospodarki miejskiej.
By∏y to dzia∏ania skuteczne. Za jego kadencji dochody miasta wzros∏y ponad
dwukrotnie i to bez zwi´kszania obcià˝enia podatkowego. Szcz´Êliwie
z obj´ciem przez niego stanowiska nastàpi∏a poprawa koniunktury
gospodarczej. W roku 1871 w Warszawie zbudowano ogó∏em 92 nowe domy
zaÊ w roku 1875 ju˝ 785 budynków murowanych i 51 drewnianych.
Tak wzmo˝ony ruch budowlany utrzyma∏ si´ do koƒca lat 70, by znowu o˝ywiç
si´ w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych XIX w. Jednak tym, co radykalnie
odmieni∏o Warszaw´ by∏y wielkie inwestycje.
To dzi´ki nim Warszawa u progu XX w. sta∏a si´ metropolià nie tylko
konkurujàcà z Moskwà i Petersburgiem, ale te˝ Wiedniem czy Budapesztem.
Wystarczy wymieniç: rozbudowa sieci tramwajów konnych, budowa sieci
gazowej, cz´Êciowe uregulowanie brzegów Wis∏y, wybrukowanie wielu ulic,
przy∏àczenie cz´Êci przedmieÊç do miasta, budowa jednego
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Tak wyglàda∏ Plac Zamkowy w Warszawie ok. 1900-10 r. w chwili, gdy na Zielnej powstawa∏ szwedzki drapacz chmur. 
Z prawej widaç przebudowany przez rosyjskich zaborców dawny Zamek Królewski – symbol polskiej paƒstwowoÊci. 
Za symbole nowoczesnoÊci móg∏ za to uchodziç tramwaj elektryczny wyje˝d˝ajàcy z wiaduktu Pancera. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



190012

z najnowoczeÊniejszych w Êwiecie systemów wodno-kanalizacyjnych, wreszcie
oplecenie Warszawy siecià telefonów najpierw Bella, a potem szwedzkiego
Towarzystwa Cedergren bazujàcego na najbardziej zaawansowanych
w ówczesnym Êwiecie technologiach Ericssona.
Zmian zapoczàtkowanych u schy∏ku XIX wieku nie da∏o si´ ju˝ powstrzymaç.
Miasto z ka˝dym rokiem si´ unowoczeÊnia∏o. Ulice brukowano kostkà
drewnianà i coraz cz´Êciej kamiennà, choç zdarza∏y si´ nawet w ÊródmieÊciu
charakterystyczne dla miast rosyjskich chodniki z drewnianych desek.
Niektóre jezdnie zalewano asfaltem. Po 1900 r. by∏a to bezsprzecznie
metropolia. Na jej pozycj´ ogromny wp∏yw mia∏o m.in. zniesienie granicy
celnej miedzy rzàdzonym przez zaborców Królestwem Polskim a Rosjà.
Warszawa usytuowana na granicy wschodu i zachodu sta∏a si´ wówczas
wielkim centrum finansowym i przemys∏owym. Przep∏ywa∏ przez nià
nieprzebrany strumieƒ pieni´dzy i towarów. P∏yn´∏y inwestycje z ca∏ej
Europy. Tu koƒczy∏y si´ szerokie rosyjskie tory kolejowe i zaczyna∏y wàskie,
europejskie.
Do miasta nap∏ywali nie tylko nowi mieszkaƒcy i pieniàdze, ale te˝ niemal
natychmiast dociera∏y nowinki techniczne.
„Przybiera powoli <gród syreni> wyglàd przysz∏oÊci (...). Nowemu miastu
nada∏y dwa rysy znamienne kanalizacya i tramwaje elektryczne. (...). Zacne
rynsztoki staromiejskie poznika∏y; eleganckie tramwaje elektryczne
Êmigajà po wàziutkich, kr´tych uliczkach staromiejskich. A jak latem
roz∏o˝ysta lipa rojem pszczó∏, tak brz´czy miasto ca∏e i Êpiewa, czynnà dniem
i nocà imponujàcà siecià telefonów. (...). Rozmno˝y∏y si´ okrutnie
kinematografy — i ziejà od zmierzchu do prawie pó∏nocy potokami Êwiat∏a
elektrycznego, nadajàc niektórym ulicom i placom wyglàd ca∏kiem nowy (...).
posz∏y pod wzgl´dem oÊwietlenia w zawody z kinematografami — bary. Tych
te˝ namno˝y∏o si´ mnóstwo. (...) .Po kawiarniach zasobnych w czysto
restauracyjne zakàski i potrawy, przygrywa wieczorami muzyka. Za to te˝ cena
fili˝anki kawy z dziesi´ciu groszy ojców naszych podskoczy∏a do dziesi´ciu
kopiejek, a miejscami do pi´tnastu. (...). Wystawy sklepowe coraz okazalsze
i bardziej pomys∏owe, z szybami lustrzanemi, dochodzàcymi tu i ówdzie do
wcale, a wcale ju˝ pokaênych rozmiarów. (...). Obsadzanie ulic po obu stronach
drzewami przybra∏o pokaêne rozmiary i wdzi´czny wyglàd nadaje miastu.
Doro˝ki jednokonne sà jedynym wo∏ajàcym o gruntownà reform´ skandalem
publicznym. Doro˝ki-automobile nie zyskujà na wzi´toÊci. Za drogie. (...)
Dorzuçmy rys jeszcze jeden. Coraz mniejszà gra rol´ w Warszawie
arystokracya. Coraz mniej jej przebywa stale. Tonu ˝yciu warszawskiemu 
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Zdj´cie s∏upa telefonicznego zrobione ok. 1900 roku w Warszawie prawdopodobnie w okolicach Powàzek. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

1901

W Sztokholmie powstaje firma L.M. Ericsson & Co.

Firma SAT Henrika Tore Cedergrena tworzy spó∏k´ Telefon

AB Cedergren.

Cedergren otrzymuje koncesj´ na budow´ sieci

telefonicznej w Warszawie i rozpoczyna rozmowy 

z L.M. Ericsson.
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nie nadajà dziÊ w ogóle ˝adne sfery” — pisa∏a prasa w 1910 r.
Telefonia warszawska wykorzystywa∏a w tym czasie najbardziej
zaawansowanà technologi´ Ericssona. W 1913 r. Warszawa nale˝a∏a
do najlepiej stelefonizowanych metropolii europejskich. Jak czytamy
w Historii Elektryki Polskiej. Najwi´kszà g´stoÊç aparatów telefonicznych na
100 mieszkaƒców mia∏ wówczas Sztokholm: 24,1. W Kopenhadze by∏o ich ju˝
tylko 8,9, Christiani — 8,4, w Zurichu 6,7, Berlinie 6,6, a w Warszawie 3,7.
Mniejszà g´stoÊç telefonów mia∏ Londyn, bo 3,5, Pary˝ 3,3, Budapeszt 3,2
a tak˝e Moskwa 3,1. W tyle pozostawa∏a stolica imperium rosyjskiego
Petersburg z 2,8 telefonu na 100 osób.

po lewej: Dokument Towarzystwa H.T. Cedergren okreÊlajàcy wysokoÊç stawek za abonament.
Warszawia, 1 paêdziernika 1901 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm

po prawej: Pe∏nomocnictwo udzielone L. Olszewskiemu przez H.T. Cedergren z podpisami cz∏onków zarzàdu towarzystwa.
Dzi´ki niemu zosta∏ przedstawicielem firmy na Rosj´ z siedzibà w Warszawie. Listopad 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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15Zdj´cie s∏upa telefonicznego zrobione w ramach dokumentacji post´pów telefonizacji 
Warszawy ok. 1900 roku na obecnej ul. Lindleya. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

Uruchomiona zostaje pierwsza warszawska centrala

telefoniczna przy ul. Zielnej 37. Wkrótce zostaje 

rozbudowana o przyleg∏y budynek: Zielnà 39.

Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej spó∏ka Cedergren

odzyskuje kontrol´ nad warszawskà siecià telefonicznà.

Firmy SAT i LM Ericsson ∏àczà si´; powstaje Almanna

Telefon AB LM Ericsson i przejmuje prawa do spó∏ki

Telefon AB Cedergren. Odtàd spó∏ka „Cedergren”

uto˝samiana jest z firmà Ericsson.
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Odrutowany pejza˝ miasta
To zdj´cie powsta∏o w 1901 roku. Ponad morzem dachów, w g∏´bi widnieje
ozdobna budowla z wie˝yczkami i he∏mami. M´˝czyêni w melonikach
i kapeluszach wspi´li si´ na a˝urowà konstrukcj´ wzniesionà ponad dachem
jednego z domów. W∏aÊnie trwajà prace przy monta˝u napowietrznej sieci
telefonicznej. Konstrukcja opi´ta jest paj´czynà rusztowaƒ, a na s∏upach
widaç setki zamontowanych ju˝, ceramicznych izolatorów. Fotografia jest
unikatowa, pochodzi z albumu towarzystwa Cedergren (potem przej´tego
przez firm´ Ericsson) z przechowywanego w sztokholmskim archiwum
Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History,
Stockholm.
Jest starsze o kilka lat od dzia∏alnoÊci szwedzkiego towarzystwa Cedergren
w stolicy Polski Warszawie i dokumentuje powstanie drugiej ju˝ w mieÊcie
centrali telefonicznej. Konstrukcja montowana jest na dachu kamienicy
przy ul. Pró˝nej 10. Tu na trzecim pi´trze ulokowa∏a si´ centrala telefoniczna
amerykaƒsko–belgijskiego towarzystwa The International Bell Telephone Co.
przeniesiona z Leszna, a prowadzona przez dyrektora in˝. Antoniego
Olszewskiego, który póêniej zostanie dyrektorem centrali telefonicznej firmy
Ericsson. Bell by∏ pierwszym operatorem sieci telefonicznej w Warszawie.
Z budowanych w∏aÊnie masztów z izolatorami ju˝ niebawem rozejdà si´
dziesiàtki najpierw stalowych, a potem bràzowych kabli telefonicznych.
B´dà oplataç Warszaw´ prze∏omu XIX i XX wieku istnà paj´czynà biegnàc
ponad dachami domów i ulicami. Warto te˝ wspomnieç, ˝e miedziane
przewody nie by∏y zabezpieczone, a zarówno centrala jak i aparaty
telefoniczne Bella zasilane by∏y z baterii. W 1886 r. w mieÊcie dzia∏a∏o 
600 aparatów telefonicznych. „Sieç telefoniczna, obejmujàca ca∏à Warszaw´
i Prag´, liczy obecnie oko∏o 800 abonentów” — podawa∏ przewodnik
warszawski z 1893 r. Oko∏o 1900 r. abonentów by∏o ju˝ dwa tysiàce 
dwadzieÊcia dwa.
W∏adze rosyjskie udzieli∏y Bellowi koncesji w 1881 r. Pierwszymi miastami
Imperium Rosyjskiego, w których Bell mia∏ budowaç sieç telefonicznà
(wykorzystujàcà m.in. technologie szwedzkiej formy Ericsson) by∏y Petersburg,
Ryga i Moskwa. Niebawem do∏àczy∏a do nich Warszawa. Koncesja opiewa∏a
na 20 lat do 1901 r. Po jej up∏ywie sieç mia∏a bezp∏atnie przejÊç na w∏asnoÊç
paƒstwa rosyjskiego. Jej zasi´g obejmowa∏ prawdopodobnie miasto w jego
ówczesnych granicach. „Potwierdzeniem tego by∏y stojàce do 1928 r. na
niektórych wylotowych ulicach Warszawy, takich jak Pu∏awska, Wolska – s∏upy
kablowe o konstrukcji stalowej, do których by∏y doprowadzone kable ziemne



Monta˝ sieci telefonicznej Bella. Z prawej widaç kamienice ciàgnàce si´ wzd∏u˝ ul. Pró˝nej. W g∏´bi, ponad starymi
dachami kamienic widnieje efektowna budowla — to kamienica najs∏ynniejszego warszawskiego domu mody Bogus∏awa
Hersego wzniesiona w 1896 r. Nieco bli˝ej z lewej fragment kopu∏y ponad naro˝nikiem 
kamienicy u zbiegu Pró˝nej i Zielnej. Warszawa 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1901Telefoniczne linie napowietrzne na dachu w okolicach miejsca budowy nowej centrali przy ul. Zielnej. 
Z prawej na horyzoncie widaç cerkiew ostatecznie rozebranà w 1926 roku — obecnie Plac Pi∏sudskiego. 
Warszawa, 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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opancerzone, a z nich do abonentów prowadzona by∏a sieç napowietrzna.
S∏upy te uleg∏y likwidacji po 1928 r. w zwiàzku z prowadzonà przebudowà
sieci do nowobudowanych centrali automatycznych Ericssona.” — czytamy
w maszynopisie Historii rozwoju telefonii miejscowej w Polsce.
Pierwsza stacja telefoniczna Bella, uruchomiona w 1881 r. mieÊci∏a si´
na Lesznie. Potem przeniesiona zosta∏a na ostatnie pi´tro kamienicy
przy ul. Pró˝nej 10, usytuowanej bli˝ej nowego centrum miasta
zlokalizowanego w pobli˝u dworca Kolei Warszawsko–Wiedeƒskiej w Alejach
Jerozolimskich przy Marsza∏kowskiej.
Centrala telefoniczna wykorzystywa∏a system miejscowej baterii, tak jak
zresztà wszystkie ówczesne centrale telefoniczne na Êwiecie.
Józef Galewski wspomina∏ w ksià˝ce „Warszawa zapami´tana“: „to by∏y
wielkie, wiszàce aparaty. D∏ugo nakr´ca∏o si´ je ràczkà, a ogromnà tub´
nale˝a∏o dobrze dopasowaç do ucha i czekaç, a˝ odezwie si´ stacja.
Ta ceremonia trwa∏a kilka dobrych minut.” Kiedy „telefony“ przenios∏y si´ na
Pró˝nà 10 by∏y ju˝ ulepszone, a liczba abonentów zwi´ksza∏a si´ w miar´
udoskonalenia wynalazku. Niektórzy wprost pojàç nie mogli, có˝ to za si∏a
nadprzyrodzona dzia∏a, ˝eby przez zwyczajny drut przechodzi∏ ludzki g∏os.
Wtedy zresztà ka˝dy, zw∏aszcza techniczny wynalazek wywo∏ywa∏ wielkà
sensacj´. Nie dowierzano! Niektórzy mówili, tak jakby to by∏o Êredniowiecze,
˝e to jakaÊ nieczysta si∏a w tym siedzi. „Baby dewotki od˝egnywa∏y si´ nawet
od patrzenia na takie rzeczy, nie mówiàc ju˝ o korzystaniu z nich.” Z kolei
pani Jadwiga Waydel-Dmochowska wspomina∏a, ˝e wiele osób
zasugerowanych odleg∏oÊcià dzielàcà od rozmówcy krzycza∏o do aparatu.
Pierwsze aparaty telefoniczne instalowane w Warszawie sprowadzano
z Ameryki. Potem pojawi∏y si´ nowe i znacznie ju˝ nowoczeÊniejsze modele
produkowane w Szwecji przez firm´ Ericsson.



na górze: Pracownik telefonów na dachu przy jednej z telefonicznych ga∏àzek. Warszawa, 1901 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Demonta˝ s∏upów telefonicznych linii napowietrznych Bella na dachach budynków w okolicach ul. Zielnej
w Warszawie. Warszawa, 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1901Henrik Tore Cedergren — in˝ynier, za∏o˝yciel Towarzystwa Telefonów H.T. Cedergren w Sztokholmie 
w 1883 roku. Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa w Warszawie i Moskwie w latach 1901-1918. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Cedergren i Ericsson – Êwiatowe poczàtki
W 1876 roku, w którym Lars Magnus Ericsson za∏o˝y∏ wraz z kolegà swojà
firm´ L.M. Ericsson & Co. w ma∏ej szopie w Sztokholmie, Bell z∏o˝y∏ wniosek
patentowy chcàc jak najszybciej wprowadziç na rynek swój rewolucyjny
produkt jakim by∏ telefon. Uda∏o mu si´ to ju˝ rok póêniej. Telefony Bella
sprzedawano parami, bo by∏y g∏ównie wykorzystywane jak wspó∏czesne
intercomy: domownicy mogli np. zadzwoniç z biura sàsiadujàcego z nim
warsztatu w obr´bie jednej posesji. By∏y kosztowne i niepor´czne. Ericsson
najpierw reperowa∏ bellowskie telefony, ale korzystajàc z tego, ˝e Bell nie
zg∏osi∏ patentu w Szwecji ju˝ w 1878 roku zaczà∏ sprzedawaç w∏asne.
Po 22 latach jego firma sta∏a si´ g∏ównym dostawcà sprz´tu telefonicznego
na ca∏ym Êwiecie.
O ile Lars Magnus Ericsson by∏ gruntownie wyszkolonym pomys∏odawcà
zaczynajàcym od zera i z natury bardziej konstruktorem ni˝ biznesmenem,
to Henrik Tore Cedergren by∏ dyplomowanym in˝ynierem, synem dobrze
prosperujàcego jubilera. W 1883 roku za∏o˝y∏ SAT, czyli Stockholms Allmanna
Telefonaktiebolag. Tak samo jak Ericsson rozumia∏, ˝e rozwój Bella jest
hamowany przez patenty, wysokie ceny oraz ograniczone pole u˝ytkowania
jego telefonów. Spó∏ka SAT, czyli Stockholms Allmanna Telefonaktiebolag,
nale˝àca do Henrika Tore Cedergrena, partnera Larsa Magnusa Ericssona
korzystajàc z doÊwiadczeƒ i wyrobionej marki Ericssona na rynku
telefonicznym zacz´∏a sprzedawaç centrale telefoniczne bazujàce na sprz´cie
oferowanym przez jego firm´. OczywiÊcie centrale by∏y taƒsze ni˝ te



Aparat telefoniczny Ericsson z 1892 r. o wdzi´cznym przezwisku Jamnik. Sta∏ si´ cz´Êcià znaku firmowego u˝ywanego
przez Polskà Akcyjnà Spó∏k´ Elektrycznà.
Ze zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie.
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oferowane przez Bella. Obaj panowie uzupe∏niali si´ nawzajem: Lars Magnus
Ericsson by∏ lepszym konstruktorem i specjalistà od spraw technicznych,
natomiast Henrik Tore Cedergren potrafi∏ pokierowaç ekspansjà na nowe
rynki, gdzie przyjmowa∏ rol´ operatora. Budowa∏ sieci po∏àczeƒ mo˝liwych
dzi´ki zastosowaniu urzàdzeƒ L.M. Ericssona. Ten tandem sta∏ si´ wiodàcy
i konkurencyjny na nowo powstajàcym rynku telefonów.
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Koncesja za podziemnà rewolucj´
Warszawska koncesja Bella wygas∏a po 20 latach w 1901 roku. Obs∏ugiwa∏a
w tym czasie 2022 abonentów. Telefony Bella nie by∏y efektywne. Linie
zapycha∏y si´, a rozbudowa sieci telefonicznej nie by∏a ∏atwa. Kable szpeci∏y
przestrzeƒ miejskà. Nic dziwnego, ˝e w∏adze miasta jeszcze przed
wygaÊni´ciem koncesji Bella zacz´∏y rozglàdaç si´ za nowym operatorem.
Oczekiwa∏y nowoczesnej technologii. Takà zapewnia∏a szwedzka spó∏ka 
SAT — czyli Stockholms Allmanna Telefonaktiebolag, nale˝àca do panów
Larsa Magnusa Ericssona i Henrika Tore Cedergrena i z powodzeniem
telefonizujàca stolic´ Szwecji.
Tym razem przetarg na warszawskie telefony zosta∏ wygrany w∏aÊnie przez
nich. Nowy koncesjonariusz przyjà∏ w 1901 r. formalnà nazw´ Rosyjsko-
Szwedzkie Towarzystwo H.T. Cedergren. W tym samym czasie Szwedzi
otrzymali koncesj´ na sieç telefonicznà w Moskwie, a L.M. Ericsson dosta∏
zezwolenie w∏adz rosyjskich na budow´ fabryki telefonów w Petersburgu.
Henrik Tore Cedergren i Lars Magnus Ericsson blisko ze sobà
wspó∏pracowali. Wzajemnie si´ te˝ uzupe∏niali. Cedergren rozpoczà∏
ekspansj´ spó∏ki na nowe rynki, gdzie przyjmowa∏ rol´ operatora, oraz
budowa∏ sieci po∏àczeƒ wykorzystujàcych urzàdzenia opracowane
i produkowane przez Ericssona. Dzi´ki jego talentowi organizacyjnemu
spó∏ka podbi∏a rynek rosyjski i tym samym znalaz∏a si´ m.in. w Warszawie. Ale
ekspansj´ Cedergrena i Ericssona wyró˝nia∏a jeszcze jedna cecha. Zawierane
przez nich umowy nie by∏y obliczone na spekulacj´ i szybki zysk. Mia∏y
charakter d∏ugoplanowy, a w Êlad za nowoczesnymi technologiami sz∏y nowe
metody pracy. Przeszczepia∏y do miast, w których lokowa∏a si´ firma etos
pracy i post´p cywilizacyjny.
Firma Cedergrena i Ericssona (H.T. Cedergren) przystàpi∏a do wybudowania
ca∏kowicie nowej sieci, wykorzystujàcej najnowoczeÊniejsze rozwiàzania
techniczne opracowane w ca∏oÊci przez Ericssona. Niemal równo sto lat temu,
w 1904 r. w nowym gmachu centrali przy ul. Zielnej 37, znalaz∏a si´
supernowoczesna jak na tamte czasy centrala telefoniczna systemu centralnej
baterii (CB) firmy L.M. Ericsson z polem wielokrotnym o ∏àczeniu
dwustopniowym. „Nieme” telefonistki na stanowisku rozdzielczym ∏àczy∏y
abonentów z wolnymi telefonistkami ∏àczeniowymi. Te przyjmowa∏y
zamówienie, a potem z pomocà kabla prze∏àczanego w odpowiedni wtyk
∏àczy∏y z podanym numerem. Eroicsson wyposa˝ajàc central´ w nowatorskie
wtyczki sznurowe o „zminiaturyzowanej” jak na tamte czasy Êrednicy
(wynoszàcej 3,5 milimetra) osiàgnà∏ nie spotykanà dotàd pojemnoÊç.



Uroczyste  wmurowanie kamienia w´gielnego pod budow´ nowej centrali telefonicznej przy ul. Zielnej 37 (wtedy 35)
w Warszawie w obecnoÊci przedstawicieli w∏adz rosyjskich. Warszawa, 1903 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1902Uk∏adanie kabli podziemnych w okolicach Nalewek, centrali przy ul. Zielnej i Ogrodu Saskiego. Warszawa 1902 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Rewolucja nastàpi∏a te˝ po drugiej stronie sieci telefonicznej — w domach.
„Zainstalowano tu nowoczesne aparaty bez korbki i w∏asnego êród∏a zasilania.
Po podniesieniu s∏uchawki zapala∏a si´ odpowiednia lampka sygnalizacyjna
i zg∏asza∏a telefonistka” — pisa∏ Józef Pi∏atowicz w Dziejach elektryfikacji
Warszawy. Przej´cie sieci warszawskiej Bella przez szwedzkie towarzystwo
Cedergrena nastàpi∏o oficjalnie 15 listopada 1900 r. In˝. Zygmunt Sosnowski
w r´kopiÊmiennej Historii Rozwoju Telefonii pisze, ˝e nowy koncesjonariusz
zobowiàza∏ si´ do modernizacji i przebudowy sieci telefonicznej w ciàgu
trzech lat. W radzie nadzorczej znaleêli si´ Szwedzi: Wilhelm Montelius,
Victor Klemming i Henrik Tore Cedergren, a do bezpoÊredniego kierowania
warszawskà firmà powo∏ano zarówno Szwedów jak i Polaków. Byli to dyrektor
in˝. Torsten Daniel Vingquist (Szwed o˝eniony z Polkà i bardzo
spolonizowany), jego zast´pca in˝. Aleksander Olendzki, który do 1905 r.
pracowa∏ w telefonach moskiewskich, specjalista od zagadnieƒ centralnych
in˝. Gottlieb Magnus Piltz, specjaliÊci od zagadnieƒ liniowych in˝. Karl
Kullberg i C.F. Petterson oraz kierowniczka telefonistek Helena RoÊciszewska.
Towarzystwo H.T. Cedergren – pisze Sosnowski – zawar∏o umow´
z macierzystym szwedzkim <Allmöng> Telephonaktienbolaget H.T. 
na podstawie której wszystkie projekty rozbudowy sieci telefonicznej



na górze: Uk∏adanie kabli podziemnych w Ogrodzie Saskim. Warszawa, styczeƒ 1902 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Okoliczni mieszkaƒcy Nalewek obserwujà kopanie studzienki telefonicznej pod budow´ systemu kabli
podziemnych. Warszawa, 1902 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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w Warszawie mia∏y byç opracowywane w Sztokholmie.
Sieç telefonów Bella na szcz´Êcie nie by∏a zbytnio rozwini´ta. Warszawskich
ulic nie oszpeci∏y miliony kilometrów przewodów, tak, jak to sta∏o si´ na
prze∏omie XIX i XX w. z wi´kszoÊcià miast amerykaƒskich. W odpowiednim
czasie, dzi´ki nowatorskim technologiom Ericssona przewody telefoniczne
zosta∏y przeprowadzone pod ziemià. Na fotografiach z Warszawy koƒca XIX
stulecia widzimy jedynie pojedyncze s∏upy stojàce na niektórych ulicach.
W tym czasie w centrum miasta przewody bieg∏y g∏ównie nad dachami domów.
Nie by∏o to trudne. Przed 1904 r. wi´kszoÊç warszawskich kamienic mia∏a
wyrównanà wysokoÊç trzech, czterech pi´ter. Dopiero póêniej, mi´dzy
starszymi domami zacznà strzelaç w niebo pot´˝ne „niebotyki“. Prowadzenie
napowietrznej sieci telefonicznej nad dachami warszawskich kamienic stanie
si´ wówczas niemo˝liwe. Ale te˝ b´dzie niepotrzebne, bo nowy
koncesjonariusz warszawskich telefonów firma Cedergren zastosuje
nowatorskie kable podziemne Ericssona. 
Przej´cie koncesji przez Towarzystwo Cedergrena by∏o niebywa∏ym skokiem
technicznym warszawskich telefonów. Napowietrzna sieç telefoniczna powoli
zacz´∏a znikaç, z czasem zupe∏nie ust´pujàc z Warszawy. Ca∏a sieç Cedergrena
dostarczona przez firm´ Ericsson zosta∏a bowiem zaprojektowana
w podziemnej kanalizacji kablowej magistralnej i rozdzielczej, biegnàcej od
centrali do abonentów. Dzi´ki temu rozwiàzaniu, podobnie jak w przypadku
kanalizacji czy tramwajów elektrycznych, Warszawa znalaz∏a si´ na nowym
poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Miasto przesta∏a szpeciç paj´czyna
niezaizolowanych drutów, przez d∏ugie jeszcze lata, tak charakterystyczna
dla wielkich miast zachodniej pó∏kuli.
Jak pisa∏ Zygmunt Sosnowski w Historii telefonii miejscowej w Warszawie
Cedergren przyjà∏ dwucz∏onowy uk∏ad sieci Ericssona, „przyczym jako szafki
rozdzielnicze stosowane by∏y ∏àczyny 1000 i 2000 parowe. (...)
Sieç magistralna i rozdzielcza by∏a budowana jako podziemna z kabli
w izolacji powietrzno papierowej” prowadzonej w specjalnych
prefabrykatach, wymyÊlonych przez Szwedów. Prefabrykaty okràg∏e
w przekroju z ca∏à masa otworów na kable wypar∏y mniej trwa∏e „rury”
rosyjskie i sta∏y si´ tak popularne, ˝e stosowano je wsz´dzie gdzie dzia∏a∏
Cedergren. Od Sztokholmu, Petersburga i Moskwy po stolic´ Meksyku.
W roku 1901 sieç warszawska mia∏a zasi´g oko∏o 8 kilometrów w promieniu od
centrali. W centrum kable dochodzi∏y praktycznie do ka˝dej kamienicy.
Aparaty i ∏àcznice z czasem zacz´∏a do Warszawy dostarczaç nowa fabryka
Ericssona w Petersburgu.



Kable dostarczone wozem do Ogrodu Saskiego w trakcie budowy systemu podziemnych linii telefonicznych. 
Warszawa, 1902 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1903Uk∏adanie kabli podziemnych w okolicach Hali Mirowskiej przy ul. Ptasiej. Warszawa, 1903 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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W 1906 r. dziennikarz Âwiata zachwyca∏ si´ warszawskimi telefonami:
„Towarzystwo szwedzkie bierze za swoje us∏ugi cen´, wprawdzie wynoszàcà
jeszcze 69 rubli rocznie, ale b´dàcà ju˝ znacznym obni˝eniem dawnej
taryfy. Co jednak najwa˝niejsze: mechanizm telefoniczny [Ericssona]
udoskonali∏o tak wysoce, ˝e po∏àczenie klientów zwykle otrzymuje si´ w kilka
sekund. Warszawiacy nie doceniajà jednak tej doskona∏oÊci. Ale piszàcy te
s∏owa mia∏ sposobnoÊç niedawno korzystaç z us∏ug telefonów paryskich.
O mówi´ wam: by∏a to m´ka.”



po lewej: Wzór deklaracji po polsku i rosyjsku dla klientów Towarzystwa H.T. Cedergren. Warszawa, ok. 1901 roku.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

po prawej: Uliczna szafka telefoniczna stojàca w okolicy budynku centrali przy Zielnej 37. Warszawa, lata 1901-1904.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1901Szkic niekompletnej fasady centrali telefonicznej z Zielnej 37 w Warszawie z pracowni 
architekta budynku I.G. Clasona. Lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.
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Pierwsza centrala Ericssona przy ulicy Zielnej 37
Gdy w 1904 r. spod rusztowaƒ ods∏oni∏a si´ odnowiona fasada dawnej centrali
Cedergrena przy Zielnej 37 (wtedy 35) zachwyt przechodniów wzbudzi∏a
solidnie zaprojektowana, eklektyczna fasada. Od coko∏u po gzyms wy∏o˝ona
zosta∏a jasnym, szwedzkim wapieniem z Gotlandii. DziÊ to wyjàtkowo cenny
zabytek. Zachowane na nim Êlady po pociskach mówià o burzliwej historii
gmachu, a pochodzàcy ze Szwecji kamieƒ jest pamiàtkà po ponad stuletniej
obecnoÊci Ericssona na Zielnej.  Z∏o˝a, z którego pochodzi dawno przestano
eksploatowaç.
Przyznanie w 1902 roku H.T. Cedergrenowi pozwolenia na przebudow´ sieci
telefonów Bella na system stacji centralnej zaowocowa∏o decyzjà o budowie
nowej centrali wykorzystujàcej technologi´ Larsa M. Ericssona. Tym razem
wybór pad∏ na posesj´ przy Zielnej 37, po∏o˝onà zaledwie kilkadziesiàt
metrów od centrali na Pró˝nej. Miejsce nadawa∏o si´ znakomicie.
Od ulicy posesj´ oddziela∏ p∏ot, za którym znajdowa∏ si´ pusty plac otoczony
z trzech stron oficynami. Budow´ zacz´to prawdopodobnie w 1903,
a ukoƒczono jesienià 1904 roku. Uroczystego otwarcia centrali dokonano 
16 listopada 1904 r.
Projektantem by∏ Izaak Gustaw Clason profesor politechniki sztokholmskiej,
zaÊ na miejscu budow´ realizowa∏ warszawski architekt Bronis∏aw Brochwicz-
Rogóyski znany z du˝ego poczucia humoru. On te˝ musia∏ byç autorem
przynajmniej cz´Êci projektów wykonawczych. Uk∏ad wn´trz i pokoi zosta∏
wskazany przez samego inwestora: Henrika Tore Cedergrena.
W sztokholmskim muzeum architektury zachowa∏a si´ spuÊcizna I.G. Clasona.



31
Ukoƒczony budynek centrali telefonicznej przy ul. Zielnej 37. Zdj´cie pochodzi z pamiàtkowego albumu, który
dokumentowa∏ ca∏y przebieg budowy. Nie wiadomo kto i po co domalowa∏ cz´Êç fasady sàsiedniej kamienicy o∏ówkiem.
Warszawa, 1904 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1901po lewej: Zrealizowy projekt fasady gmachu Cedergrena przy Zielnej 37 z 1902 r. powsta∏ na osnowie wczeÊniejszej
koncepcji Larsa I. Wahlmana. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.

po prawej: Niezrealizowany projekt fasady centrali telefonicznej w Warszawie autorstwa Larsa I. Wahlmana. 
W tym projekcie architekt przewidywa∏ nadanie budowli formy weneckiego pa∏acu z nowoczesnà, przeszklonà Êcianà
ostatniej kondygnacji mieszczàcej g∏ównà sal´ centrali. Sztokholm, 1901 rok. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.
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WÊród jego projektów odnajdujemy rysunki warszawskiej siedziby
Cedergrena. Na wi´kszoÊci widnieje data 1902. ¸atwo si´ przekonaç, z jakà
starannoÊcià projektowany tu by∏ najmniejszy nawet szczegó∏ dekoracji
fasady. Od elementów kamieniarki po przekroje okien, detale drzwi
i mechanizmy klamek w oknach. (Jak ustali∏ historyk sztuki prof. Adam
Mi∏ob´dzki, który jako pierwszy dotar∏ do przechowywanych w Sztokholmie
projektów, przy ich sporzàdzaniu pracowali w charakterze rysowników Victor
Bodin w 1901 r. i Carl Lindholm w roku 1902).
Sam kostium architektoniczny budynku by∏ przedmiotem dyskusji. Przetrwa∏
wczesny projekt fasady ubrany w kostium gotycko renesansowego pa∏acu
weneckiego. Ma on niemal identycznie zaprojektowanà ostatnià kondygnacj´
i podobnie rozplanowany uk∏ad okien. Ciekawe, ˝e nie jest dzie∏em Clasona,
lecz Larsa I. Wahlmana, nale˝àcego do m∏odszej, awangardowej generacji
architektów szwedzkich. Wahlman zaprojektowa∏ m.in. prywatnà will´



Izaak Gustaw Clason, szwedzki architekt, autor dwóch central telefonicznych w Warszawie na pikniku z przyjació∏mi
(siedzi w Êrodku w kapeluszu bez kartki zatkni´tej za otokiem). Lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.
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Henrika Tore Cedergrena budowanà od ok. 1901 do 1907 r. Jak ustali∏
prof. Adam Mi∏ob´dzki, Clason przyst´pujàc do projektowania budynku
wykorzystywa∏ wczeÊniejsze podk∏ady Wahlmana szkicujàc czerwonà kredkà
na niebieskich odbitkach jego projektu. PoÊród projektów Wahlmana
na siedzib´ szwedzkiej centrali telefonicznej przy Zielnej w Warszawie
prof. Mi∏ob´dzki odnalaz∏ te˝ secesyjnà wersj´ fasady „zapowiadajàcà ju˝
modernizm lat 1910-tych”. Ostatecznie elewacja uzyska∏a doÊç zachowawcze,
eklektyczne formy inspirowane zarówno renesansem jak i barokiem. W pe∏ni
nowoczesnym rozwiàzaniem by∏a tu ostatnia, mocno cofni´ta kondygnacja
mieszczàca obszerna sal´ centrali telefonicznej. Du˝o wy˝sza ni˝ inne,
w dodatku mocno przeszklona. To pi´tro mia∏o stalowy szkielet konstrukcyjny
o belkach opartych na Êcianach szczytowych.
Autorem konstrukcji by∏ prawdopodobnie Szwed — Erik Höchberg.
Kamienna fasada dziÊ jest mocno poznaczona Êladami po kulach. W chwili,
gdy ods∏oni∏a si´  spod rusztowaƒ Warszawiacy byli zachwyceni. Solidnie
wykoƒczona elewacja ró˝ni∏a si´ bowiem od elewacji wielu warszawskich
kamienic budowanych w drugiej po∏owie XIX wieku, a wykaƒczanych w tynku.
Gipsowe dekoracje nierzadko spada∏y przechodniom na g∏owy. Tu zaÊ
wszystko wykonano porzàdnie i z kamienia. Tym samym elewacja bez reszty
odpowiada∏a postulatom ówczesnych architektów by wznosiç budynki
z trwa∏ych materia∏ów.
„Pomimo swojej surowoÊci elewacja wywiera niepoÊlednie wra˝enie
estetyczne. Spokojne linie zgodnie z naturà materia∏u do budowania u˝ytego,
o˝ywione umiej´tnie a dzielnie przy tem modelowanymi maszkaronami
czynià zaszczyt tej harmonijnej, w stylu nowoczesnej kompozycji” – czytamy
na ∏amach Przeglàdu Technicznego z 1905 r. Elewacje w du˝ej mierze
inspirowane by∏y formami manieryzmu w∏oskiego. Cechujà jà znaczne
walory artystyczne, choç niektóre detale architektoniczne, odkute
w szwedzkim wapieniu uderzajà masywnoÊcià. Na osi budowli umieszczono
pot´˝ny kamienny portal zamkni´ty pó∏kolistym naczó∏kiem, oraz tablicà
z wyrytà w niej nazwà towarzystwa. W zwieƒczeniach okien parteru i pod
wydatnym gzymsem koronujàcym umieszczono pe∏ne wyrazu, kamienne maski
satyrów i rycerzy. Wy˝ej pi´∏a si´ wspomniana ju˝, cofni´ta kondygnacja sali
telefonistek. Wyrastajàce ponad sàsiednià zabudow´ Êciany szczytowe
budynku, jako jedne z nielicznych w Warszawie otrzyma∏y staranne
opracowanie architektoniczne.
W odró˝nieniu od historyzujàcych elewacji, wn´trza szwedzkiego budynku
uzyska∏y nowoczesny wystrój w stylu art nouveau. Analogicznie postàpiono



na górze: Zdj´cie miejsca pod budow´ nowej centrali telefonicznej przy Zielnej 37 – na p∏ocie widoczny numer. 
Warszawa, 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Inny widok dzia∏ki przeznaczonej pod budow´ nowej centrali telefonicznej przy Zielnej 37. Warszawa, 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1901Zdj´cie miejsca pod budow´ nowej centrali telefonicznej przy Zielnej 37. Widok od podwórka. 
Warszawa, 1901 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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kilka lat wczeÊniej podczas budowy Hotelu Bristol. By nie odstraszaç
goÊci zbytnià ekstrawagancjà, elewacjom hotelu nadano dostojny,
neorenesansowy kostium. Tymczasem jego hipernowoczesne wn´trza by∏y
dzie∏em wybitnego przedstawiciela wiedeƒskiej secesji Otto Wagnera juniora.
Równie˝ w gmachu centrali Cedergrena secesyjny wystrój wn´trz by∏ dzie∏em
znakomitego, zagranicznego projektanta.
Jak ∏atwo przekonaç si´ z fotografii odnalezionych w sztokholmskim
archiwum Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business
History (oraz publikowanych na ∏amach Przeglàdu Technicznego z 1905 r.)
nale˝a∏y do najciekawszych kreacji stylu secesyjnego w Warszawie. By∏a to
secesja z importu, bo autorem wi´kszoÊci projektów mebli, a pewnie i ca∏ego
wystroju wn´trz by∏ szwedzki architekt Ragnar Östberg. Secesyjne by∏y nie
tylko meble, ale te˝ sztukaterie i witra˝e wype∏niajàce okna klatki schodowej.
Wejdêmy zatem do budynku, który w chwili otwarcia w 1904 roku musia∏
imponowaç nowoczesnoÊcià wyposa˝enia technicznego oraz designem, bez
reszty odpowiadajàcym ówczesnym wymogom mody.
Na parterze wita∏ wchodzàcych oÊmioboczny hol usytuowany w centrum
budynku.
Ze wszystkich stron otoczony by∏ drzwiami wiodàcymi do ró˝nych
pomieszczeƒ, a na wprost szerokie drzwi otwiera∏y si´ na reprezentacyjnà,
marmurowà klatk´ schodowà prowadzàcà na pierwsze pi´tro. To wn´trze
oglàdamy na fotografii. Przed zamkni´tymi drzwiami kryjàcymi bocznà klatk´
schodowà stoi czterech wypr´˝onych wojaków rosyjskich pilnujàcych
budynku. Do wn´trza klatki schodowej wlewa si´ Êwiat∏o przez kolorowe szk∏o
pot´˝nego witra˝u.



Widok w g∏àb ulicy Zielnej i na p∏ot posesji (z prawej) przy Zielnej 37 (wtedy 35). Warszawa, lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1901Zdj´cie miejsca pod budow´ nowej centrali telefonicznej przy Zielnej 37. 
W tle wie˝e koÊcio∏a przy Placu Grzybowskim. Warszawa, 1901 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Z holu wchodzi∏o si´ te˝ do kasy, redakcji katalogów, biura abonentów.
Reprezentacyjne pomieszczenia znalaz∏y si´ na pierwszym pi´trze.
Tu ulokowane zosta∏y biura zarzàdu z pokojem dyrektora Torstena Vingquista,
wicedyrektora Aleksandra Ol´dzkiego, sekretarza, gabinetem in˝yniera, salà
rysunkowà, salà posiedzeƒ zarzàdu. W tej ostatniej, poza konwencjonalnymi
portretami cara Rosji Miko∏aja I i króla Szwecji, wszystko by∏o nowoczesne.
D´bowe boazerie o secesyjnym rysunku zdobione wzorzystymi tkaninami.
Metalowe lampy o pe∏nym niepokoju liniach. Do tego fotele i krzes∏a obite
wyt∏aczanà skórà lub tapicerkà we wzory art nouveau. Podobnà stylistykà
odznacza∏y si´ te˝ inne pomieszczenia. Indywidualnym dzie∏em sztuki by∏o tu
ka˝de krzes∏o, dywan o geometryzujàcym rysunku, ka˝da szafa, pó∏ki, stoliki,
d´bowe obramienia drzwi tworzàce integralnà ca∏oÊç z boazeriami. „Meble
sprowadzone ze Szwecji sà bardzo pi´kne. Trzymane w rysunku o formach
nowych, oryginalnych, z których tryska jakiÊ nastrój artystyczny, ujawniajàcy
wielkà kultur´ pi´kna” – pisa∏ o dziele Ragnara Östberga Przeglàd Techniczny
z 1905 r.
Telefonistki wchodzi∏y do budynku oddzielnym wejÊciem przez bram´, gdzie
zaprojektowano te˝ dla nich wspomnianà ju˝, bocznà klatk´ schodowà.



na górze: Pierwszy etap budowy centrali telefonicznej przy ulicy Zielnej 37. Warszawa, lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Budowa drugiego pi´tra centrali przy ulicy Zielnej 37. Warszawa, lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1902na górze: Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej 37 projektu Ragnara Östberga: gabinet dyrektora. Warszawa, lata 1904-1918. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej projektu Ragnara Östberga: hol. Warszawa, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

40



Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej 37 projektu Ragnara Östberga: pokój wystawowy. Warszawa, lata 1904-1918.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1902na górze: Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej 37 projektu Ragnara Östberga: biura. Warszawa, lata 1904-1918. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej projektu Ragnara Östberga: kasy. Warszawa, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Wn´trza centrali telefonicznej przy Zielnej 37 projektu Ragnara Östberga: biura. Warszawa, lata 1904-1918. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1902Zdj´cie grupowe robotników budujàcych central´ telefonicznà przy Zielnej 37. Warszawa, 1902 rok.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Zdj´cie grupowe pracowników obs∏ugi technicznej centrali telefonicznej: monta˝ystów i serwisantów. 
Warszawa, ok. 1900 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1904Pracownik centrali pozujàcy z wózkiem z napisem “Biuro budowy telefonów”. Warszawa, lata 1901-1904.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Sala techniczna pod salà telefonów – jeszcze w budowie. Warszawa, 1904 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1904na górze: Ragnar Östberg, architekt szwedzki, autor wn´trz i wyposa˝enia budynku 
centrali telefonicznej PAST w Warszawie.
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.

na dole po lewej: Szkic min. okien i mechanizmów klamek z centrali telefonicznej w Warszawie. Lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.

na dole po prawej: Szkic detalu drzwi z centrali telefonicznej w Warszawie. Lata 1901-1904. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.
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Biuro i magazyn budowy centrali. Warszawa, po 1900 roku.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1904Wn´trze sali telefonów centrali przy Zielnej 37 w budowie. Warszawa, oko∏o 1904 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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51Pracownik techniczny centrali podczas prac wykoƒczeniowych w sali telefonistek. Centrala przy Zielnej 37. 
Warszawa, oko∏o 1904 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Chluba centrali: telefonistki
Zamierzonà politykà w∏adz w momencie powstawania pierwszej w Warszawie
centrali telefonicznej by∏o zatrudnianie kobiet. Do tej pory te z nich, które nie
posiada∏y majàtku, bogatego m´˝a, czy rodowego spadku mog∏y byç najwy˝ej
sklepowymi lub guwernantkami. Wraz z powstaniem posady telefonistki
zyskiwa∏y presti˝, awans spo∏eczny i cz´sto niezale˝noÊç finansowà. Otrzymaç
prac´ u panów Cedergrena i Ericssona nie by∏o ∏atwo, ale warto by∏o
spróbowaç. Firma stawia∏a kandydatkom wysokie wymagania. Przysz∏e
telefonistki przechodzi∏y rozmowy kwalifikacyjne. Firma szuka∏a dziewczàt
∏adnych, o mi∏ym g∏osie, a ponadto mówiàcych w jakimÊ obcym j´zyku;
bezwzgl´dnie po rosyjsku. Mile widziany by∏ francuski lub niemiecki. Musia∏y
byç niezam´˝ne i bezdzietne. Kandydatki na telefonistki przechodzi∏y zatem
ostrà selekcj´. Na posadach telefonistek pracowa∏o du˝o ziemianek, które
w∏aÊnie ubo˝a∏y na skutek zwrotów historii i szuka∏y zatrudnienia,
a wybierano panny z dobrych domów, bo by∏y gwarancjà wysokiej kultury
osobistej. Do szwedzkiej wie˝y na Zielnà nie trafia∏ nikt „tak po prostu“
Przysz∏e telefonistki musia∏y przedstawiç dokumenty potwierdzajàce ich
„nieposzlakowanà opini´”, a najlepiej zostaç polecone lub mieç kogoÊ
z rodziny, kto ju˝ pracowa∏ i móg∏ por´czyç za nowà pracownic´. Kryteria te
obowiàzujàce przed pierwszà wojnà Êwiatowà nie zmieni∏y si´ tak˝e w latach
mi´dzywojennych, gdy w obyczajowoÊci i ˝yciu spo∏ecznym dokonywa∏y si´
rewolucyjne zmiany. Dlatego podanie pani Ró˝y Szpàdrowskiej zaczyna si´ od
s∏ów: „Ja ni˝ej podpisana oÊmielam si´ prosiç Ministerstwo Poczt
i Telegrafów o zaliczenie mnie w poczet swego personelu. Wyznania jestem
rzymsko – katolickiego, Polka, panna...” A koƒczy si´ zapewnieniem, ˝e
„referencji o mnie mo˝e udzieliç ksi´˝na Jadwiga Lubomirska (...) oraz
prokurator Sàdu Apelacyjnego”.
– Mama mia∏a dwa imiona: W∏adys∏awa Helena, ale u˝ywa∏a w∏aÊnie tego
drugiego, bo zwyczajnie je lubi∏a – opowiada pani Zofia, córka telefonistki.
– Z domu by∏a Bors. Mieszka∏a za ˚yrardowem, wi´c, kiedy przyjecha∏a do
Warszawy wynaj´∏a pokój na ul. Zielnej w budynku obok PAST-y. Okaza∏o si´,
˝e córka w∏aÊcicieli pracowa∏a jako telefonistka w centrali Ericssona. Po
powrocie z frontu I wojny Êwiatowej pokój obok wynajà∏ wraz z kolegami mój
ojciec. Tak si´ poznali. Wizytówka z rdzawymi zabrudzeniami na nazwisko
Kazimiera Grassman (przyjació∏ka rodziny: Kazimiera Malinowska z domu
Adamczyk, primo voto Grassman, przed 1922 rokiem telefonistka, potem
stenotypistka w Sejmie, ˝ona senatora) jest tak naprawd´ listem polecajàcym
pann´ Helen´ Bors: „Szanowna Pani! Oddawczyni niniejszego biletu jest



53
G∏ówna sala centrali telefonicznej w starszym gmachu Cedergrena przy Zielnej 37 z 1904 r. Niemal identycznie wyglàda∏y
wn´trza central Ericssona w Moskwie i Mexico City. Wzd∏u˝ sto∏ów siedzà telefonistki ze wst´gami mikrofonów na g∏owie.
Ich prace nadzoruje szefowa sali stojàca przy biurku po Êrodku pomieszczenia. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1905Portert grupowy telefonistek z centrali przy ul. Zielnej w Warszawie. Pierwsza z lewej Anna Szczerek. 
Warszawa, 1905 rok. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Kaczarowskiej.
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p. Bors. Najuprzejmiej prosz´ o przyj´cie jej na posad´ telefonistki, za którà
ju˝ prosi∏am panià i otrzyma∏am przychylnà odpowiedê. Przy tej sposobnoÊci
mi∏o mi za∏àczyç serdeczne pozdrowienia dla Szanownej Pani. Zawsze
wdzi´czna dawna K. M.” Helena Bors rozpocz´∏a prac´ na stanowisku
telefonistki miesiàc póêniej, gdy pomyÊlnie przesz∏a rozmow´ wst´pnà.
Na II pi´trze nowej centrali telefonicznej przy Zielnej 37, obok biura
budowlanego firmy, znalaz∏y si´ m.in. pomieszczenia „socjalne” nazywane
„klubem panien telefonistek”. Klub tworzy∏a kuchnia, bufet, jadalnia, oraz
sala przeznaczona do odpoczynku. I te pomieszczenia, jak i pozosta∏e
w centrali, mia∏y secesyjny wyglàd — równie nowoczesny co wn´trza
reprezentacyjne zarzàdu, choç (poza salà odpoczynku) skromniejszy. Sala
odpoczynku wyró˝nia∏a si´ przypominajàc nieco salonik w nowoczesnym
mieszkaniu. By∏o tu przytulnie. W klubie telefonistek zupe∏nie oficjalnie
obchodzono m.in. imieniny pracownic. Cz´Êç paƒ wspomina∏a
okolicznoÊciowe zdj´cia zrobione w∏aÊnie w saloniku podczas takich
uroczystoÊci.
— By∏y tam Êwie˝e kwiaty, napoje, chyba bufet... Ciasteczka na pewno, bo
pozwalano ziemiankom dorabiaç równie˝ poprzez sprzeda˝ wyrobów w∏asnych
na terenie centrali. Cz´sto piek∏y ciasta na zamówienie.
W kàcie sta∏o pianino, a panny mog∏y zapadaç w krótkà drzemk´ w g∏´bokich
fotelach. Nie zapomniano nawet o sypialni z dwoma ∏ó˝kami dla telefonistek;
mieÊci∏a si´ obok pokoju naczelniczki. „Telefonistki, które póêno w nocy
koƒczy∏y swój dy˝ur i nie mog∏y wróciç do domu (wiele z nich mieszka∏o
w okolicach podmiejskich), za˝ywa∏y tu zas∏u˝onego odpoczynku.” —



po lewej: Portret telefonistki Anny Szczerek z córkà. Warszawa, ok. 1905 roku. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Kaczarowskiej.

po prawej: Trzy kole˝anki telefonistki z centrali przy ul. Zielnej w Warszawie. Pierwsza z prawej Anna Szczerek. 
Warszawa, 1905 rok. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Kaczarowskiej.

wspomina∏a pani Jadwiga Waydel-Dmochowska.
Podobno by∏ te˝ szezlong — pracodawca doskonale zdawa∏ sobie spraw´ 
z tego, ˝e na bóle pleców, g∏owy, czy stres nie by∏o nic lepszego ni˝ 15-20
minutowa drzemka w trakcie wyczerpujàcego dy˝uru. „Poniewa˝ moja mama
cz´sto pracowa∏a w soboty, ojciec dra˝ni∏ si´ z nià, ˝e w krajowym rejestrze
najci´˝szych zawodów zaraz po górnikach jest telefonistka... A mama
uwielbia∏a swoja prac´.” Inna córka warszawskiej telefonistki czasem
przychodzi∏a po mam´ do pracy. OczywiÊcie nie sama, tylko ze s∏u˝àcà. Akurat
podczas jednej z wizyt na Zielnej towarzyszy∏a jej ciotka. Tak si´ sk∏ada∏o, ˝e
obydwie by∏y niemal w tym samym wieku. Janina od ma∏ego pi´knie gra∏a,
wi´c natychmiast posadzono jà w goÊcinnym saloniku przy pianinie.
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Albo przy fortepianie... Nie pami´tam, czy to by∏o pianino, czy fortepian.
Wtedy wydawa∏o mi si´, ˝e ten salonik by∏ du˝y, ale kiedy po latach
rozmawia∏am o tym z ciotkà twierdzi∏a, ˝e to by∏o niewielkie pomieszczenie.
By∏a tam wtedy razem ze mnà, ale co takie ma∏e dzieci jak my mog∏y
zapami´taç.
Na przyk∏ad zapami´ta∏y klatk´ schodowà: pi´knà, du˝à z czerwonym
dywanem i szerokimi schodami, portiera, wind´. Albo „bardzo eleganckie
∏azienki”.
— Nie pami´tam dok∏adnie jak wyglàda∏y, ale musia∏y zrobiç pot´˝ne
wra˝enie na ma∏ym dziecku, bo do dziÊ zosta∏o mi wspomnienie marmuru,
luster, klamek... W tamtych czasach, nawet w bogatych, eleganckich domach
nie by∏o toalet. Trzeba by∏o wychodziç na zewnàtrz. Potem by∏a jedna wygódka
na kilka mieszkaƒ na ka˝dym pi´trze. U mojego wuja mieszka∏y obok siebie
dwie rodziny, domownicy mieli klucz i kiedy dziecku takiemu jak ja zachcia∏o
si´ siusiu, musia∏am wyjÊç z kimÊ doros∏ym na korytarz i skorzystaç ze
wspólnego ust´pu: dla sàsiadów, s∏u˝by itd. To by∏o okropnie nieprzyjemne
i ciàgle mia∏am wra˝enie, ˝e skàdÊ wieje...
Przeglàd Techniczny z 1905 r. chwali∏ starannoÊç z jakà wykoƒczono nieomal
ka˝dy detal centrali na Zielnej. „Stolarskie, a przede wszystkim malarskie
prace wykonano z rzadkà u nas dok∏adnoÊcià. Wygódki i tualety
lÊnià swà bia∏oÊcià. Âciany wy∏o˝one p∏ytkami. Armatura do oÊwietlenia
sprowadzona ze Sztokholmu wyró˝nia si´ swym wytwornym smakiem
i odrobieniem” — czytamy. Toalety wywiera∏y zresztà ogromne wra˝enie na
wszystkich pannach pracujàcych w budynku. W tym czasie w Warszawie nawet
w eleganckich kamienicach toalety raczej wstydliwie ukrywano w wàskim
korytarzu obok s∏u˝bówki. Tu firma nieomal si´ nimi chwali∏a.
Wszystko zachwyca∏o: i b∏yszczàce kafelki i nowoczesna armatura.
W∏aÊciwa stacja telefoniczna mieÊci∏a si´ na dwóch ostatnich kondygnacjach
budynku – V i VI. Inaczej zaprojektowana zosta∏a sama sala centrali
telefonicznej. Tu królowa∏a technika Ericssona. Za ogromnymi stacjami
rozdzielczymi siedzia∏y telefonistki. Wn´trze to przypomina∏o uk∏adem stacje
Cedergrena zarówno w Moskwie jak i dalekim Mexico City, ale architektura
warszawskiej sali by∏a nowoczeÊniejsza. „Pi´tro to stanowi istotny kunszt
techniki. Sala jest olbrzymia, jednolita, bez sklepieƒ i prz´se∏ o wysokoÊci
12 metrów. Ca∏a z ˝elaza. G∏os niknie tu w przestrzeni i pomimo ciàg∏ych
rozmów, jakich po∏àczenia wymagajà, panuje tu zupe∏na prawie cisza. (...) Przy
stanowiskach rozdzielczych siedzà telefonistki >nieme<. Ka˝de zdj´cie
mikrofonu z wide∏ek aparatu przez któregokolwiek z abonentów oÊwietla



Pani L. Rychter, pracownica Biura Numerów w centrali przy Zielnej w Warszawie. Warto zwróciç uwag´ na jej strój
z imponujàcym kapeluszem w stylu art nouveau. Zdj´cie z 1908 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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maleƒkie otwory w tablicy stolika. Telefonistki nieme przekazujà za pomocà
urzàdzeƒ otrzymane wezwanie siedzàcym przy Êcianie przeciwleg∏ej
telefonistkom >mówiàcym< i od tych dopiero s∏yszymy to wszystko, co nale˝y
do regulaminu obowiàzujàcego, a czasem... co do regulaminu nie nale˝y” —
czytamy w r´kopisie Historii Rozwoju Telefonii.
Cud techniki, jakim by∏a centrala na Zielnej ch´tnie odwiedzali dziennikarze
warszawscy. Jeden z nich porówna∏ prac´ telefonistek do gry na fortepianie
z niemà klawiaturà. „Telefonistka spoglàda przed siebie, niczym w nuty na
tablic´ pe∏nà malutkich, okràg∏ych mlecznych szkie∏ek, z których ka˝de
odpowiada jednemu numerowi aparatu” — pisa∏.
Oko∏o 1906 r. Towarzystwo zatrudnia∏o ∏àcznie 171 telefonistek. Pracowa∏y
po siedem godzin dziennie z podzia∏em dnia na trzy godziny pracy, trzy
wypoczynku i ponownie cztery godziny pracy. Praca kobiet u Ericssona
oznacza∏a w Warszawie rewolucj´ socjalnà i obyczajowà przeszczepionà
z drugiej strony Ba∏tyku. Po raz pierwszy nie tylko dostrze˝ono szczególne
zdolnoÊci kobiet, ale te˝ zapewniono im bezpieczeƒstwo socjalne i standardy
pracy nie znane dotàd nad Wis∏à. Pracownicom Ericssona zazdroÊci∏y kobiety
zatrudnione w tym czasie w warszawskich cukierniach, kasach sklepów,
kancelariach firm czy urz´dów. Panny „zamkni´te w szwedzkiej wie˝y”
na Zielnej mia∏y przy tym wy˝szy status. Praca w telefonach wyraênie
nobilitowa∏a. Przy okazji warto dodaç, ˝e ma∏a szwedzka rewolucja
w Warszawie na∏o˝y∏a si´ na burzliwe lata rewolucji 1905 roku, która
odmieni∏a sytuacj´ spo∏ecznà i atmosfer´ politycznà w ca∏ym imperium
rosyjskim.
Prawie trzydzieÊci lat póêniej, w przededniu wielkiej automatyzacji
warszawskiej sieci telefonicznej prac´ panien z wie˝y Ericssona wspomina∏
z rozrzewnieniem Kornel Makuszyƒski. Pisarz ˝egna∏ je w felietonie Panny
niewidzialne:
„Ma∏o, kogo obchodzi∏o to, ˝e tam po drugiej stronie aparatu, ci´˝ko pracuje
˝ywy cz∏owiek. Co te˝ ma nerwy i serce, któremu te˝ czasem brak si∏ i ma
swoje tragedie i wielkie smutki; ten cz∏owiek zawsze stara∏ si´ byç i uprzejmy
i grzeczny, lecz nieraz mu tyle opryskliwoÊci cisn´∏o si´ przez tub´ telefonu
i to najnies∏uszniej, ˝e traci∏ panowanie nad sobà i stawa∏ w obronie swojej
pracowitej godnoÊci. Dziwna to rzecz, ale ja od 30 lat gada∏em doÊç cz´sto
przez telefon i nigdy mi si´ nie zdarzy∏a, ˝adna z owymi dziewojami awantura.
Ja do nich ∏adnie, one do mnie jeszcze ∏adniej. Ja grzecznie, a one od razu
wpada∏y w rozczulenie. Mówi∏em: Dzi´kuj´! — a wtedy s∏ysza∏em ciche
westchnienie zdumienia. Panienki to subtelne istoty, wi´c z takà panienkà nie



59Szatnia z szafkami na „okrycia wierzchnie dla panien telefonistek” (Przeglàd Techniczny, 1905). 
Warszawa, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1915Salonik zwany „Klubem Panien Telefonistek“ w Centrali przy Zielnej 37 w Warszawie, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Sala Êniadaniowa telefonistek w Centrali przy Zielnej 37 w Warszawie, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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mo˝na tak, jak z d´bowà szafà, albo z piecem. To te˝ cz∏owiek, choç panienka.
Z ˝onà, jeden z drugim nigdy by nie by taki odwa˝ny i taki Boyard, bo by
pr´dko robi∏ zimne na ∏bie ok∏ady, ale z takà panienkà to by∏o mo˝na. Ciska∏o
si´ w nià kamieniem groêby, ˝e jà z posady wyrzucà, ˝e to i owo, a panienka
tylko po∏yka∏a ∏zy.”
— Nie obchodzi∏o si´ bez drobnych konfliktów, ale by∏o te˝ bardzo weso∏o —
wspomina pani Barbara — Mama i ciocia Lucyna przez niemal rok udawa∏y
adoratora dzwoniàc do naczelniczki centrali. To znaczy: ciocia Lucyna
dzwoni∏a z biura na Pi´knej, a mama ∏àczy∏a na biurko szefowej i zaÊmiewa∏y
si´ do rozpuku, kiedy póêniej ta stara panna (wcià˝ liczàca na zamà˝pójÊcie)
opowiada∏a im w przerwach w pracy, jaki ten jej narzeczony nieÊmia∏y...
„No nic si´ nie odzywa, tylko ciàgle wzdycha i j´czy w t´ s∏uchawk´. Wi´c mu
mówi´: niech si´ pan nie kr´puje, niech pan coÊ powie...”
J´zykiem warszawskich telefonów by∏ polski. Telefonistki mówi∏y te˝ p∏ynnie
po rosyjsku, bo by∏ to przed 1915 r. j´zyk urz´dowy. Po rosyjsku ∏àczono
wszelkie instytucje rzàdowe. Na tablicach stacji przy Zielnej wszystkie urz´dy,
posterunki policji, jednostki wojskowe oznaczone by∏y czerwonymi
szkie∏kami.
Gorzej, gdy ktoÊ chcia∏ si´ porozumieç po niemiecku czy w j´zyku jidysz. ˚ydzi
warszawscy mieszkajàcy na Nalewkach, je˝eli nie mówili po polsku lub
rosyjsku mieli problemy z dogadaniem si´.
— Mamy k∏opot z naszymi abonentami z nalewkowskiej dzielnicy. Nieraz
mówià oni takà polszczyznà, ˝e zupe∏nie telefonistka nie mo˝e sobie daç rady
— skar˝y∏y si´ telefonistki dziennikarzowi Âwiata.
Istnà lawin´ wywo∏a∏ tu˝ przed wybuchem pierwszej wojny telefon pewnego
dowcipnisia. Wydarzenie to wspomina Jadwiga Waydel-Dmochowska —
autorka najciekawszych pami´tników warszawskich poczàtku XX w.:
W gabinecie pewnego felczera rozdzwoni∏ si´ telefon. Po drugiej stronie
s∏uchawki odezwa∏ si´ ktoÊ z pytaniem: >Gdzie jest szko∏a felczerów?<
Felczer odpowiedzia∏ na to opryskliwie. „Wówczas rozmówca, chcàc si´
zemÊciç, poprosi∏ paru kolegów by zadzwonili pod ten sam numer pytajàc o to
samo. Ci zaÊ wciàgn´li w t´ intryg´ grono swoich znajomych. Urzàdzili sobie
z tego sport. Na d∏ugie miesiàce Warszaw´ zaj´∏a zabawa, wobec której
„∏aƒcuch szcz´Êcia” by∏ niczym. Ofiara spisku gorzko odpokutowa∏a chwil´
rozdra˝nienia. Telefon dzwoni∏ bez przerwy. Felczer nie móg∏ pracowaç,
zmienia∏ numer telefonu, przeprowadzi∏ si´. Nic nie pomaga∏o. Ten, kto
rozp´ta∏ burz´, nie by∏ w stanie jej powstrzymaç, niczym uczeƒ
czarnoksi´˝nika.” — czytamy w ksià˝ce Jeszcze o Dawnej Warszawie.



na górze: Portret panny Heleny Bors, przysz∏ej telefonistki. Warszawa, ok. 1920 roku.
Ze zbiorów prywatnych Zofii Gajewskiej.

na dole: Wizytówka z rdzawymi zabrudzeniami na nazwisko Kazimiera Grassman (Kazimiera Malinowska z domu
Adamczyk I voto Grassman, przed 1922 rokiem telefonistka, potem stenotypistka w Sejmie, ˝ona senatora) polecajàca
pann´ Helen´ Bors: „Szanowna Pani! Oddawczyni niniejszego biletu jest p. Bors. Najuprzejmiej
prosz´ o przyj´cie jej na posad´ telefonistki, za którà ju˝ prosi∏am panià i otrzyma∏am przychylnà odpowiedê. Przy tej
sposobnoÊci mi∏o mi za∏àczyç serdeczne pozdrowienia dla Szanownej Pani. Zawsze wdzi´czna dawna K. M. 
Warszawa, 15 lutego 1921 r.”
Ze zbiorów prywatnych Zofii Gajewskiej.
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Ericsson w drapaczu chmur: centrala przy Zielnej 39
„Przybywajàc do Warszawy z podziwem zadzieraliÊmy g∏owy przed basztà
Cedergrena przy ulicy Zielnej” wspomina∏ autor publikowanego w latach
mi´dzywojennych artyku∏u o drapaczach chmur. Budynek szwedzkiej centrali
telefonicznej wznoszàcy si´ na 63 metry od fundamentów, a 51,5 od poziomu
chodnika imponowa∏ ogromem. Aby „ten dziw oglàdaç” zje˝d˝ano nie tylko
z prowincji. Równie wysokiej budowli nie by∏o bowiem w ca∏ym Imperium
Rosyjskim. To by∏ pierwszy warszawski wie˝owiec, który wysokoÊcià
zdystansowa∏ wzniesione po 1904 roku nowe skrzyd∏o pasa˝u Simonsa przy
Nalewkach. Wie˝owiec stanà∏ w latach 1908–1910 w sàsiedztwie
dotychczasowej centrali Cedergrena przy Zielnej 35. W dniu otwarcia
pierwszej centrali na Zielnej w 1904 r. w Warszawie dzia∏a∏o pi´ç tysi´cy
dwieÊcie aparatów telefonicznych. W 1906 r. ich liczba wzros∏a do 7,8 tysiàca
telefonów, a w szeÊç lat póêniej miasto mia∏o ich ju˝ 33 tysiàce. Nic zatem
dziwnego, ˝e szybko podj´to decyzj´ rozbudowy gmachu. Wykupiono sàsiednià
posesj´ przy Zielnej 39, rozebrano stojàcà na niej dwupi´trowà kamieniczk´
i wzniesiono wspomniany ju˝ wie˝owiec. Szwedzki gmach mia∏ wprawdzie
tylko osiem pi´ter, ale za to bardzo wysokich. Uzyska∏ ˝elbetowy szkielet
konstrukcyjny, nawiàzujàc swojà strukturà do wczesnych form rozwijajàcej si´
w Ameryce „szko∏y chicagowskiej”, gdzie szkielet konstrukcyjny cz´sto
przesàdza∏ o wyrazie plastycznym budynku. Tutaj jednak nie posuni´to si´ tak
daleko i elewacje zewn´trzne budowli uzyska∏y uproszczony wprawdzie, lecz
historyzujàcy kostium architektoniczny. I tym razem budek projektowa∏
szwedzki architekt Clason, a na miejscu gmach realizowa∏ Bronis∏aw
Brochwicz-Rogóyski.
„Warszawa podà˝a za przyk∏adem Ameryki. Mamy ju˝ telefony, oÊwietlenie
i tramwaje elektryczne — obecnie przyst´pujemy do budowy niebotycznych
gmachów, które z powodu ich wysokoÊci w Ameryce nazywajà si´ drapaczami
nieba. Pierwszy drapacz nieba, ju˝ budujàcy si´, stanie z inicjatywy
szwedzkiego Towarzystwa Cedergren. B´dzie to olbrzym najwy˝szy, jak si´
zdaje w Europie, nie bioràc oczywiÊcie w rachub´ wie˝ koÊcielnych” –
donosi∏a z zachwytem Biesiada Literacka w 1908 r. Zdaniem historyka sztuki,
prof. Adama Mi∏ob´dzkiego kolos mo˝e uchodziç za pierwsze, tak
monumentalne odbicie architektury amerykaƒskiej w naszej cz´Êci Êwiata.
W sztokholmskim Muzeum Architektury zachowa∏y si´ kolejne wersje
projektu. Zmienia si´ na nich wysokoÊç budynku, który w ostatecznej wersji
zdaje si´ coraz bardziej wyciàgaç w gór´, oraz sama zewn´trzna forma
architektoniczna.



65Rysunek kredkà autorstwa I.G. Clasona przedstawiajàcy jednà z koncepcji wyglàdu dachu budynku centrali 
przy ul. Zielnej 39 w widoku 3/4. WielkoÊç w oryginale 100X70cm. Oko∏o 1904 roku. 
Ze zbiorów Muzeum Architektury w Sztokholmie.
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Na jednej z wersji widzimy budowl´ o architekturze zewn´trznej w pe∏ni
odpowiadajàcej ówczesnym, awangardowym tendencjom architektonicznym.
Ascetycznà i zarazem inspirowanà sztukà pó∏nocnego renesansu
oraz renesansu szwedzkiego okreÊlanego wówczas poj´ciem Vasa –
Renaissance. Budynek centrali kryjàcy kilka kondygnacji mia∏by wed∏ug tej
wizji zwieƒczyç ogromny, ∏amany dach uj´ty po bokach kolosalnymi
„renesansowymi” szczytami. Same pomieszczenia centrali telefonicznej,
umieszczone na górnych pi´trach w elewacji wyró˝nione zosta∏y pot´˝nymi,
pó∏kolistymi oknami. Tak zaprojektowany budynek przypomina∏ zarówno
realizacje skandynawskie jak i niemieckie. Zdaniem prof. Adama
Mi∏ob´dzkiego projekt by∏ awangardowy. „Stylistycznie nale˝y do
posecesyjnego modernizmu, o silnej komponencie purystycznej, widocznej
zw∏aszcza w kubicznej bryle, du˝ych p∏aszczyznach go∏ych Êcian jak
i organicznie z tymi p∏aszczyznami zwiàzanych pionach mi´dzyokiennych
filarów” — pisa∏ Mi∏ob´dzki na ∏amach Rocznika Historii Sztuki w 1974 roku.
WejÊcie na parterze zaakcentowa∏ pot´˝ny neobarokowy portal. Do jego
kszta∏tu architekt dochodzi∏ cyzelujàc jego rysunek na kolejnych kalkach.
Znamienne, ˝e elewacje drapacza chmur nie otrzyma∏y ju˝ tak solidnego,
kamiennego wykoƒczenia jak wczeÊniejszy, ni˝szy budynek centrali. By∏y
tynkowane.
Ostatecznie architekt przyjà∏ zupe∏nie innà, znacznie bardziej zachowawczà
wersj´ stylistycznà budynku przypominajàcego teraz romaƒsko – gotyckà
wie˝´ pseudoobronnà z potrójnymi okienkami (triforiami), blankami,
machiku∏ami oraz pinaklami, czyli wysmuk∏ymi, naro˝nymi wie˝yczkami.
Wyrasta∏a ona z dolnej partii budynku, opracowanej w stylach nowo˝ytnych
a o˝ywionej wspomnianym ju˝ neobarokowym portalem.
PseudoÊrednowieczny kszta∏t warszawskiego wie˝owca Szwedom móg∏ si´ kojarzyç
z ogromnà a˝urowà wie˝à ze stali, wzniesionà w samym centrum Sztokholmu
w latach 1885-1887 wg. projektu in˝. J.E. Zetterstedta i architekta Fritza Eckerta.
To by∏a wie˝a telefoniczna Cedergrena, z której jeszcze przed wymyÊleniem kabli
Ericssona rozprowadzana by∏a napowietrzna sieç telefoniczna miasta. Zdaniem
prof. Mi∏ob´dzkiego to w∏aÊnie forma tej budowli mog∏a byç inspiracjà dla
drapacza chmur przy Zielnej. Na piàtym pi´trze wie˝owca zaprojektowano nowà
hal´ telefonistek po∏àczonà galeryjkà z przeszklonà salà w sàsiednim budynku.
By∏o to serce obydwu gmachów. Wykorzystano tu tak zwanà central´ CB — czyli
system centralnej baterii firmy Ericsson.
Szwedzki drapacz chmur, choç bardzo zachowawczy na zewnàtrz podobnie jak
wczeÊniejszy budynek przy Zielnej zaskakiwa∏ nowoczesnoÊcià secesyjnych wn´trz.
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Budynki centrali telefonicznej przy ul Zielnej 37 i 39 sfotografowane przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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Ulica Zielna z gmachami polsko-szwedzkiej Polskiej Akcyjnej Spó∏ki Telefonicznej na akwareli sprzed 1936 r. 
Ilustracja pochodzi z albumu podarowanego Helmerowi Erikssonowi przez pracowników firmy na pamiàtk´ jego 
wieloletniej pracy w Warszawie. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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W porównaniu z „pa∏acowymi wn´trzami“ warszawskiej centrali telefonicznej centralka przej´ta przez Ericssona
w latach mi´dzywojennych w Bia∏ymstoku by∏a prowizorycznym pomieszczeniem urzàdzonym w wynaj´tym
mieszkaniu.Wn´trze centrali telefonicznej w Bia∏ymstoku, lata 1920-29. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1908Rysunek pokazujàcy fasad´ i przekrój przez budynek centrali telefonicznej PAST. Oko∏o 1908 roku.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Wystrój cz´Êci wn´trz na ni˝szych pi´trach móg∏ kojarzyç si´ bardziej
z architekturà art deco lat dwudziestych ni˝ sztukà roku 1910. Wyraênie
wyczuwa∏o si´ tu ju˝ schy∏ek art nouveau. Z kolei ogromne pomieszczenia
centrali telefonicznej odznacza∏y si´ niemal ascetycznà architekturà w duchu
geometryzujàcej secesji wiedeƒskiej. Patrzàc na sale w∏aÊciwej centrali
mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e obok secesyjnych boazerii, geometrycznych pasów
i charakterystycznych dekoracji z wmurowanych w Êcian´ kafelków, równie
wa˝ne jest powietrze. Do rangi secesyjnego ornamentu urastajà tu te˝
metalowe pa∏àki, na których zawieszono lampy. To tutaj przy stolikach dzieƒ
i noc pracowa∏y telefonistki.
Wed∏ug wspomnieƒ autorki pami´tników z prze∏omu stuleci, Jadwigi Waydel-
Dmochowskiej, wn´trza sal telefonistek wype∏nia∏y „lokalne sto∏y, czyli stacje
rozdzielcze, w których ka˝dy z abonentów posiada∏ swoje gniazdko i maleƒkà
lampk´ sygna∏owà. Lampki te by∏y ró˝nokolorowe. Bia∏e nale˝a∏y do mieszkaƒ
prywatnych, kolory czerwony i zielony oznacza∏y instytucje rzàdowe
i wojskowe, policj´, stra˝ ogniowà i pogotowie ratunkowe. Gdy lampka
zab∏ys∏a, telefonistka na stacji rozdzielczej alarmowa∏a przez w∏àczenie
wtyczki swà kole˝ank´ przy stole pod Êcianà, na którym znajdowa∏y si´
gniazdka abonentów, czyli w∏aÊciwa ekspedycja. (...) Ca∏y skomplikowany



Telefonistki w biurze budowy centrali przy Zielnej 37 (wtedy numer 35) w Warszawie, oko∏o 1903 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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proces ∏àczenia trwa∏ oko∏o pi´ciu sekund. (...) G∏owy ekspedientek
przepasywa∏a metaliczna wst´ga mikrofonu, na uszach mia∏y s∏uchawki. Praca
wymaga∏a inteligencji, szybkiej orientacji, mocnych nerwów. WydajnoÊç pracy
dochodzi∏a do pi´ciuset po∏àczeƒ na godzin´.” 
W trakcie najró˝niejszych Êwiàt lub wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu publicznym
liczba po∏àczeƒ wzrasta∏a, i wówczas dyrekcja zatrudnia∏a dodatkowe
telefonistki, a chwilami wzywano nawet do pomocy personel biurowy. Przed
rokiem 1914 by∏a to jedna z najbardziej komfortowo wyposa˝onych central
telefonicznych w Europie. JeÊli wierzyç ówczesnym relacjom, pod wzgl´dem
wyposa˝enia i nowoczesnoÊci urzàdzeƒ przeÊciga∏y jà jedynie centrale
w Sztokholmie i Moskwie.
„Mówiàce” telefonistki od Ericssona mia∏y mi∏y, dêwi´czny, cz´sto pi´kny g∏os.
„By∏y jakby stworzone na speakerki radiowe, ∏àczy∏y szybko i sprawnie, inne
bywa∏y niekiedy nerwowe i troch´ opryskliwe, ale to zdarza∏o si´ rzadko.” —
wspomina Jadwiga Waydel-Dmochowska. I pisze, ˝e nie brakowa∏o panów,
którzy pasjami flirtowali z pi´knog∏osymi telefonistkami. Zakochiwali si´
w nich na odleg∏oÊç i popadali w na∏óg nieustannego telefonowania. A gdy
uda∏o si´ im poznaç imi´ telefonistki obsypywali jà kwiatami lub cukierkami
przysy∏anymi na gwiazdk´ czy w dniu imienin.
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W∏aÊciwie mo˝na by zadaç pytanie, po co wybierano tylko ∏adne dziewczyny
do pracy, w której nie wyglàd, a raczej ich g∏os mia∏ znaczenie. Jednak
najwyraêniej firma wiedzia∏a co robi, bo „telefonistki od Ericssona”
natychmiast sta∏y si´ wielkà atrakcjà w mieÊcie i jednoczeÊnie wizytówkà
szwedzkiego pracodawcy.
— By∏y tak ∏adne, ˝e panowie z ca∏ego miasta podje˝d˝ali powozami pod
central´ w godzinach, kiedy telefonistki koƒczy∏y prac´, ˝eby na nie popatrzeç
— wzdycha rozmarzona pani Barbara, córka telefonistki zatrudnionej
w wie˝y Cedergrena. Wr´czali im kwiaty, czy drobne prezenty.
Ale bez zobowiàzaƒ, bo by∏o wiadomo, ˝e „panny od Ericssona” ˝adnych
zobowiàzaƒ mieç nie mog∏y. Ci odwa˝niejsi panowie dzwonili jednak na
central´, ˝eby spróbowaç szcz´Êcia i mo˝e pod pretekstem zamawiania
rozmowy skusiç któràÊ telefonistk´ na kaw´. Czasem same telefonistki robi∏y
kawa∏y, które polega∏y na prze∏àczeniu takiej rozmowy do nowej, niczego nie
Êwiadomej kole˝anki. Ta przera˝ona próbowa∏a prostowaç sytuacj´. Ale za
takie nie s∏u˝bowe rozmowy telefonistki ponosi∏y kary. Panny nie umawia∏y
si´ z adorujàcymi je panami. Dla firmy liczy∏ si´ profesjonalizm,
a nieposzlakowana opinia panien obowiàzywa∏a tak˝e poza gmachem centrali
telefonicznej.
— Moja pracujàca w centrali ciotka by∏a nieposzlakowanej opinii. A mama
wr´cz przeciwnie; ciàgle obrywa∏a za gadulstwo i przerwy oraz za
>odkupywanie godzin<. Ciotka cz´sto jej broni∏a ˝eby nie wylecia∏a. — mówi
pani Barbara, córka telefonistki.
Kupno i sprzeda˝ godzin by∏y powszechne. Pracownice wymienia∏y si´ godzinami
pracy a firma si´ na to godzi∏a, bo obydwu stronom to by∏o na r´k´. Mama pani
Barbary w chwili podj´cia pracy by∏a wolnà pannà, ale po jakimÊ czasie zosta∏a
˝onà i matkà, chodzi∏a na swoje ukochane zaj´cia w szkole baletowej, wi´c nie na
wszystko starcza∏o jej czasu i cz´sto musia∏a wczeÊniej wyjÊç.
— W Ericssonie pracowa∏y nie tylko takie rozpuszczone panny jak moja
mama, ale i ziemianki, które co prawda pochodzi∏y z wyÊmienitych rodów
kresowych, ale utraci∏y w tym czasie ca∏y swój majàtek i nie mia∏y grosza przy
duszy. Przyje˝d˝a∏y do Warszawy w poszukiwaniu pracy i cz´sto taka
dziewczyna utrzymywa∏a ze swojej pensji ca∏à rodzin´, wi´c nie mia∏a nic
przeciwko nadgodzinom. Na Êcianie wisia∏a taka tablica, gdzie po jednej
stronie wpisywa∏o si´ godziny do sprzedania, a po drugiej stronie, kto je
wzià∏.
Warszawskie Towarzystwo Cedergren co roku publikowa∏o nowà ksià˝k´
telefonicznà. Otrzymywali jà wszyscy abonenci. DziÊ ksià˝ki Cedergrena
sprzed 1914 r. to zupe∏ne unikaty. Te nowsze z 1912 czy 1913 r. sà dost´pne
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na górze: Wn´trze Sali Telefonistek w centrali telefonicznej w Warszawie. Oko∏o 1910 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

na dole: Ten sam widok sali w budowie. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1920na stronie obok: Gmach PAST-y przy ul. Zielnej 37 i 39 w Warszawie w 1925 r.
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w warszawskich bibliotekach czy archiwach. Te starsze to zupe∏ne bia∏e kruki.
Ksià˝ka wypar∏a wczeÊniejsze og∏oszenia w prasie, w których podawano nowe
numery telefonów. Cedergren drukowa∏ nie tylko klasyczne ksià˝ki — u∏o˝one
wg nazwisk abonentów, ale te˝ u∏o˝one wspak wed∏ug numerów — to
pozwala∏o na szybkà identyfikacj´ tych, którzy podawali jedynie swój numer
zapominajàc o nazwisku. Firma przysy∏a∏a abonentom te˝ noworocznà
„premi´”. By∏ to skorowidz, czy raczej rodzaj notatnika firmowego z miejscem
do zapisywania adresów i numerów telefonów znajomych. Takie skorowidze
mo˝na by∏o zawiesiç na Êcianie, tu˝ obok aparatu telefonicznego.
Telefon w poczàtku XX wieku by∏ tym, czym dziÊ sà Êrodki masowego
przekazu. Informacja o wydarzeniach w mieÊcie za pomocà sieci Towarzystwa
Cedergren przekazywana by∏a natychmiast na drugi koniec miasta. Pierwsze
lata dzia∏ania nowej centrali na Zielnej przypad∏y na czas wyjàtkowo
niespokojny. Po przegranej przez Rosj´ wojnie z Japonià w dalekiej
Mand˝urii, ca∏e imperium ogarnà∏ ogieƒ rewolucji 1905 r. Tak˝e w Warszawie
codziennoÊcià sta∏y si´ demonstracje, zamachy bombowe, strzelaniny.
„W warunkach normalnych, rozmów jest oko∏o 150 tysi´cy dziennie. W razie
eksplozji bomby, strzelaniny liczba po∏àczeƒ zwi´ksza si´ gwa∏townie. Mniej
wi´cej wszyscy abonenci lecà do telefonów, aby zaspokoiç swojà ciekawoÊç,
albo uciszyç niepokój o bliskich. W takich razach ten i ów musi troch´ czekaç
na po∏àczenie, które normalnie otrzymuje natychmiast” — t∏umaczy∏ w 1906 r.
dziennikarzowi tygodnika Âwiat dyrektor szwedzkiego Towarzystwa 
H.T. Cedergren w Warszawie.
Znacznie d∏u˝ej informacje dociera∏y z Warszawy do innych miast. Tu wcià˝
królowa∏ telegraf. Jak czytamy w Historii elektryki polskiej wprawdzie ju˝
w 1902 roku wzd∏u˝ torów drogi ˝elaznej warszawsko-kaliskiej bieg∏a linia
telefoniczna do ¸odzi, a potem a˝ do Kalisza, to miasto a˝ do 1914 r. nie
uzyska∏o po∏àczenia telefonicznego ze stolicà imperium — Petersburgiem.
Wprawdzie ju˝ w 1902 roku zapowiadano ukoƒczenie budowy linii do roku
1910, jej budowa nie dosz∏a jednak do skutku. Istnia∏y jedynie po∏àczenia
telefoniczne z Warszawy do Wilna, BrzeÊcia nad Bugiem i Miƒska
Bia∏oruskiego, ale by∏y one przeznaczone wy∏àcznie do u˝ytku generalnego
gubernatora w Warszawie. Przy okazji warto wspomnieç, ˝e koleje w zaborze
rosyjskim wykorzystujàc — obok aparatów telegraficznych morse’a — telefony,
stosowa∏y wy∏àcznie technologi´ szwedzkiej firmy L.M. Ericsson oraz
niemieckiej firmy Siemens & Halske.





1918-1939Ericsson jako operator 
i producent

Polska aktorka dwudziestolecia mi´dzywojennego o pseudonimie Ina Benita.
W tym okresie telefon zaczyna te˝ odgrywaç znaczàcà rol´ w scenariuszach filmowych. 

Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.





1915Gabinet posiedzeƒ zarzàdu w budynku centrali przy ul. Zielnej. Na Êcianie wiszà po lewej portret cara, a po prawej
króla Szwecji. Warszawa, lata 1902-1915. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Droga do Niepodleg∏oÊci
Na nic zda∏y si´ protesty Towarzystwa H.T. Cedergrena. Gdy w 1915 r. do
Warszawy po raz pierwszy wkroczyli niemieccy okupanci szybko zaj´li
central´ przy Zielnej. Najwy˝szy budynek w mieÊcie by∏ wa˝nym punktem
strategicznym. Poza tym tu skupia∏a si´ sieç telefonów. Niespe∏na dwa
miesiàce po zaj´ciu miasta wstrzymali po∏àczenia prywatnych abonentów
telefonicznych, wykorzystujàc central´ wy∏àcznie do celów wojskowych.
Warszawskie telefony zamilk∏y na ponad trzy lata! Niemcy polecili
towarzystwu Cedergren urzàdzenie „miejskiej centrali wojskowej”, do której



Zdj´cie g∏ównego holu centrali telefonicznej przy ul. Zielnej. Po prawej rosyjscy bia∏ogwardziÊci. 
Warszawa, oko∏o 1900 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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w 1916 r. przy∏àczone zosta∏y tak˝e telefony miejskie.
Odcinki kabli biegnàce do prywatnych domów okupanci systematycznie
rabowali. Na potrzeby wojska rekwirowali bowiem w ca∏ym mieÊcie metale
kolorowe. Znika∏y zarówno mosi´˝ne klamki i samowary z domów jak te˝
pot´˝ne, niekiedy zabytkowe dzwony koÊcielne. W 1918 r. po odzyskaniu przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci trzeba by∏o zaczynaç odbudow´ du˝ej cz´Êci sieci
telefonicznej od poczàtku. Prace sz∏y jednak szybko i ju˝ 1 stycznia 1919 r.
by∏o w stolicy 2552 abonentów, by do koƒca roku wzrosnàç do ponad 21 tysi´cy,
a do koƒca roku 1922 rozszerzyç si´ o kolejne 10 tysi´cy.



192280

Powstanie PAST
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ I Wojny Âwiatowej spó∏ka Cedergren odzyskuje
kontrol´ nad warszawskà siecià telefonicznà, ale tylko na chwil´, bowiem
w kilka lat po tym jak w 1918 r. Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç, odrodzone
paƒstwo zacz´∏o monopolizowaç niektóre ga∏´zie przemys∏u. Wprowadzono
monopol spirytusowy, zapa∏czany, tytoniowy, monopol soli. Prywatne fabryki,
po kilku latach wojny nierzadko znajdujàce si´ na granicy bankructwa,
zosta∏y wykupione przez paƒstwo. Gdy zbli˝a∏ si´ termin wygaÊni´cia koncesji
Cedergrena w Warszawie 14 listopada 1919 r. w∏adze rozwa˝a∏y przej´cie sieci
telefonicznych w stolicy. Na to przedsi´wzi´cie w bud˝ecie zabrak∏o jednak
Êrodków. Ministerstwo Poczt i Telegrafów zawar∏o z Towarzystwem Cedergren
prowizorycznà umow´ na pó∏ roku z prawem przed∏u˝enia jej do koƒca 1920 r.
uznajàc prawo szwedzkiej firmy do eksploatacji telefonów warszawskich.
Umowa ostatecznie wygas∏a 1 stycznia 1921 r., a w sk∏ad tymczasowego
zarzàdu telefonicznej sieci miejscowej w Warszawie weszli zarówno Szwedzi
jak i Polacy: po jednym przedstawicielu Rzàdu i Towarzystwa Cedergren.
W tym samym okresie firmy SAT i L.M. Ericsson ∏àczà si´. Powstaje Almanna

Telefon produkcji PAST. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1922

1924

Cedergren wraz z rzàdem polskim zostaje

wspó∏za∏o˝ycielem Polskiej Akcyjnej Spó∏ki Telefonicznej

(PAST).

Ericsson tworzy Polskà Akcyjnà Spó∏k´ Elektrycznà (PASE).

Z poczàtku zajmuje si´ ona sprzeda˝à sprz´tu

telefonicznego, a od 1928 r. tak˝e jego produkcjà na terenie

Polski. Ericsson produkuje tak˝e artyku∏y

elektrotechniczne, urzàdzenia elektryczne oraz kontrolne,

m. in. u˝ywane w sygnalizacji kolejowej.

po lewej: Sven Funke, kierowa∏ rozbudowà sieci w ¸odzi w latach 1922-26 oraz przebudowà sieci w Borys∏awiu
i Drohobyczu.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

po prawej: Telefon produkcji PAST. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

Telefon AB LM Ericsson i przejmuje prawa do spó∏ki Telefon AB Cedergren.
Odtàd Towarzystwo Akcyjne „Cedergren” trwale uto˝samiane jest z firmà
Ericsson. By nie wprowadzaç dodatkowego zamieszania w i tak ju˝
skomplikowane relacje z nowymi przedstawicielami polskich w∏adz,
to Cedergren negocjuje nowe warunki dla szwedzkich firm. Ostatecznie
w 1922 roku Rzàd Polski wraz ze szwedzkim Towarzystwem Akcyjnym
Cedergren zwiàzanym ju˝ na sta∏e z koncernem Ericsson zawiàza∏ Polskà
Akcyjnà Spó∏k´ Telefonicznà.
Rzàd polski jako swój udzia∏ wniós∏ do spó∏ki sieci telefoniczne w ¸odzi,
Lwowie, zag∏´biu naftowym w Borys∏awiu, Lublinie, Bia∏ymstoku i Sosnowcu
z Zag∏´biem Dàbrowskim. Koncern Ericsson posiada∏ w spó∏ce 3/7 akcji.
Zgodnie z umowà Szwedzi po up∏ywie 5 lat od 1 stycznia 1926 mieli rocznie
p∏aciç Rzàdowi Polskiemu, jako op∏at´ koncesyjnà, 3% ogólnych wp∏ywów
abonamentowych brutto. Do zarzàdu PAST-y powo∏ano siedem osób — z tego
trzy wybrane przez dawne towarzystwo Cedergrena, trzy mianowane przez
ministra Poczt i Telegrafu a jednà wyznaczyç mia∏o konsorcjum prywatnego
kapita∏u polskiego bioràcego udzia∏ w przedsi´wzi´ciu.
25-letnià koncesj´ w∏adze Polskie przyzna∏y Polskiej Akcyjnej Spó∏ce
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1927na górze: Warsztaty. Centrala telefoniczna przy ul. Zielnej w Warszawie. Luty 1927 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.

na stronie obok: Pracownik telefonów przy ulicznej szafce telefonicznej przy centrali na ul. Zielnej w Warszawie. 
Luty 1927 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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Telefonicznej 1 lipca 1922 roku. Jak ju˝ wspominano obejmowa∏a ona nie
tylko Warszaw´, ale te˝ miasta z dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego,
których sieci wnios∏o do spó∏ki paƒstwo Polskie. Infrastruktura przej´ta przez
spó∏k´ znacznie si´ ró˝ni∏a w poszczególnych miejscowoÊciach. I tak
w Warszawie wcià˝ dzia∏a∏a opisywana wy˝ej centrala Ericssona o pojemnoÊci
35 tys. numerów z podziemnà siecià kablowà, odtworzona ju˝ po zniszczeniach
dokonanych przez Niemców w czasie pierwszej wojny Êwiatowej. Znacznie
skromniejsza by∏a telefonia ∏ódzka. Tu polsko-szwedzka spó∏ka przej´∏a
dawnà central´ konkurenta Ericssona — firmy Siemens o pojemnoÊci jedynie
5 tys. numerów. I tu sieç by∏a skablowana. Jeszcze mniejsza, bo obliczona
zaledwie na 4 tys. numerów by∏a centrala CB we Lwowie. W porównaniu
z telefonami warszawskimi czy ∏ódzkimi telefonia lwowska by∏a doÊç
archaiczna. Sieç rozpi´ta by∏a w du˝ym stopniu na s∏upach. Cz´Êciowo zaÊ
bieg∏a pod ziemià i mia∏a „kable opancerzone”. W innych miastach PAST
przej´∏a centrale starego typu o stosunkowo niewielkich pojemnoÊciach.
Na przyk∏ad w Bia∏ymstoku stara centrala MB Siemensa mia∏a pojemnoÊç
zaledwie 800 numerów.





193684
Kabel telefoniczny na przyczepie technicznej. Lata 30-te. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.

Jak czytamy w Historii Elektryki Polskiej w latach 1923-1928 polsko-szwedzka
firma rozbudowa∏a swoje nowoczesne sieci kablowe Ericssona we wszystkich
miastach, w których otrzyma∏a koncesje. I tak w 1923 r. w miastach Zag∏´bia
Dàbrowskiego: Sosnowcu, B´dzinie, Dàbrowie Górniczej zastàpi∏a centrale
typu MB na nowsze typu CB o pojemnoÊci ∏àcznej 1500 numerów. W 1923 r.
powsta∏a nowa centrala CB w Bia∏ymstoku o pojemnoÊci dwóch i pó∏ tysi´cy.
numerów. Zastàpi∏a central´ gnie˝d˝àcà si´ kàtem w starej kamienicy. W tym
samym roku w promieniu 20 kilometrów od ¸odzi zainstalowane zosta∏y
centralki CB pod∏àczone do podmiejskich stanowisk centrali ∏ódzkiej. Dwa
lata póêniej w 1925 r. PAST wznios∏a nowy, w∏asny gmach w Lublinie. Znalaz∏a
si´ w nim centrala CB na 3 tys. numerów.
Wszystko to jednak przebi∏a nowa siedziba centrali we Lwowie zbudowana
w 1926 roku z centralà na 12 tys. numerów z automatycznym rozdzia∏em
zg∏oszeƒ na wolne telefonistki. Do 1929 r. tak˝e w ¸odzi sieç telefoniczna
stale by∏a rozbudowywana, a do centrali pod∏àczonych by∏o ju˝ 8100
abonentów. Mniej wi´cej w tym samym czasie Warszawskà central´ typu CB
Ericssona rozbudowano do 45 tys. numerów.



1930
1936
1938
1938

Uruchomienie przez PAST pierwszej w Polsce zegarynki.

Zakoƒczenie automatyzacji central w Polsce.

Pierwsze liczniki telefoniczne. Za∏o˝one w Warszawie przez

PAST.

Ostatnia przedwojenna inwestycja w Polsce — uruchomienie

fabryki w Radomiu.

Dyplom Ministra Komunikacji przyznany na mi´dzynarodowej wystawie w Poznaniu w´gierskiej filii firmy 
Ericsson w 1930 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1936Budynek centrali telefonicznej przy ul. Pi´knej (wtedy Piusa XI) w Warszawie, oko∏o 1936 roku. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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87
Otwarcie bezpoÊredniej komunikacji Gdynia – Sztokholm. Gdynia, lata 30-te. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.



193088

PASE – czyli polskie fabryki Ericssona
W sztokholmskich archiwach Ericssona zbiory warszawskie znajdujà si´
w aktach dotyczàcych kontraktów zawieranych przed pierwsza wojnà
Êwiatowà z Rosjà. Nic dziwnego, ca∏a wschodnia cz´Êç dawnej
Rzeczypospolitej znalaz∏a si´ przecie˝ pod zaborem rosyjskim. W 1918 roku
mapa Europy uleg∏a zupe∏nej zmianie. Odrodzi∏a si´ Polska, powsta∏a
Czechos∏owacja, paƒstwa ba∏tyckie uzyska∏y niepodleg∏oÊç.
Sama Rosja po rewolucji bolszewickiej i wojnie domowej pozosta∏à za ˝elaznà
kurtynà. Interesy Ericssona w paƒstwie rzàdzonym najpierw przez Lenina,
a potem Stalina skoƒczy∏y si´.
Teraz Ericsson inwestowa∏ m.in. w Polsce. W ten sposób w 1924 r. w Warszawie
Ericsson powo∏a∏ spó∏k´ do produkcji i monta˝u urzàdzeƒ sygnalizacyjnych,
oraz zabezpieczania ruchu pociàgów pod nazwà Ericsson – Polska Akcyjna
Spó∏ka Elektryczna (PASE). Statut spó∏ki akcyjnej zatwierdzi∏o ówczesne
Ministerstwo Handlu i Przemys∏u, a kapita∏ zak∏adowy przedsi´biorstwa
wyniós∏ ogromnà sum´ 5 milionów z∏otych i znajdowa∏ si´ ca∏kowicie
w r´kach szwedzkich. Najwi´kszymi akcjonariuszami by∏ koncern 
L.M. Ericsson oraz Bank Amerykaƒski w Polsce, nale˝àcy do koncernu Ivara
Kreugera. 

Reklama firmy Ericsson zamieszczona w czasopiÊmie „Âwiat” z ok. 1906 roku.



Ten ostatni – wspó∏twórca Polskiego Monopolu Zapa∏czanego by∏ jednym
z najbogatszych Szwedów. W Warszawie, gdzie mia∏ ogromny apartament przy
ulicy Królewskiej opowiadano sobie legendy o jego bogactwie. Na prze∏omie
lat dwudziestych i trzydziestych zamieszany by∏ w niezbyt jasne machinacje
finansowe. W roku 1932 pope∏ni∏ samobójstwo. Sprawa jego Êmierci by∏a
tajemnicza. Pisa∏a o niej ca∏a europejska prasa, a na ∏amach Âwiata
zamieszczono wywiad z jego szkolnym kolegà, szwedzkim konsulem
w Warszawie Carlem Herslowem. „O Kreugerze mo˝na mówiç tylko dobrze —
wspomina∏ Herslow — by∏ gentelmenem w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu, by∏ te˝
znakomitym fachowcem i niezwykle szybko obejmowa∏ ca∏okszta∏t ka˝dego

Ekspozycja firmy Ericsson na Targach w Poznaniu w 1930 roku.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1938Zespó∏ in˝ynierów PASE na miejscu budowy fabryki w Radomiu. 
Od prawej: in˝. Partum, in˝. Häggberg oraz NN. Radom, 1938 r. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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interesu. Za∏atwia∏ sprawy jasno, zwi´êle i krótko. Uczciwie odkrywa∏ swoje
karty i momentalnie si´ orientowa∏ w grze przeciwnika. Tajemnic´ Êmierci
zabra∏ ze sobà do grobu.”
Dyrektorem PASE zosta∏ w 1924 r. inny Szwed — Nils Klemming, a w 1930 r.
jego stanowisko przejà∏ podpu∏kownik Tadeusz Jawor, by∏y szef ∏àcznoÊci
w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Jawor sprawowa∏ t´ funkcj´ do wybuchu
drugiej wojny dzielàc jà z in˝. Nillsem Berglindem reprezentujàcym 
L.M. Ericsson.
Produkcja w zak∏adach PASE prowadzona by∏a na podstawie umów
licencyjnych udzielanych przez koncern Ericssona ze Sztokholmu. Tytu∏em
umowy PASE p∏aci∏a licencjodawcy 5% ceny sprzeda˝y wyprodukowanych
urzàdzeƒ.
Poczàtkowo zak∏ady Ericssona nie by∏y wielkie. Dzia∏a∏y na ty∏ach kamienicy
wzniesionej w najbardziej eleganckiej dzielnicy Warszawy, 
w Al. Ujazdowskich 47. Klasycyzujàcy budynek zaprojektowany przez
architekta Mariana Lalewicza by∏ prawdziwà ozdobà ulicy i ma∏o kto si´ móg∏
spodziewaç, ˝e na jego ty∏ach prowadzi si´ jakàÊ produkcj´. Od frontu by∏
eleganckim apartamentowcem, jaki z powodzeniem móg∏by stanàç przy
paryskich Polach Elizejskich. Na belkowaniu ponad strefà coko∏owà wyryto
napis ERICSSON. Ni˝ej mieÊci∏ si´ sklep szwedzkiej firmy. Tymczasem po
drugiej stronie podwórka, w budynku od strony Mokotowskiej 60 dzia∏a∏y
warsztaty produkcyjne. Ich praca ogranicza∏a si´ poczàtkowo do
kompletowania podzespo∏ów sprowadzanych ze Szwecji, dorabiania do nich
drobnych mechanizmów. Warsztaty w Alejach zlikwidowano ju˝ w 1931 r. Rok



póêniej PASE w We∏nowcu niedaleko Katowic na Górnym Âlàsku przystàpi∏ do
budowy niewielkiej fabryki produkujàcej podzespo∏y kolejowe, urzàdzenia
zabezpieczenia ruchu, telefoniczne ∏àcznice r´czne, aparaty telefoniczne
polowe i rozmaite elementy sieciowe. Wspó∏w∏aÊcicielem zak∏adu
zatrudniajàcego 1290 osób i jej dyrektorem by∏ do 1938 r. Józef Piàtka. 
W 1938 r. po ca∏kowitym przej´ciu fabryki przez PASE zosta∏a ona powa˝nie
rozbudowana, a liczba pracowników wzros∏a do 350. Poza urzàdzeniami
kolejowymi produkowano tu wówczas tak˝e aparaty telefoniczne ró˝nych
typów, ∏àcznice gniazda i wtyczki telefoniczne oraz rozmaite elementy
osprz´tu: akumulatory, ˝elazo niklowe itd.
W 1938 PASE zainwestowa∏a tak˝e w Centralnym Okr´gu Przemys∏owym —
realizowanym z wielkim rozmachem przez paƒstwo polskie. By∏a to kolejna
fabryka, tym razem zlokalizowana w Radomiu.

Otwarcie po∏àczenia telefonicznego Warszawa - ¸ódê. Lata 20-te. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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1938Dokumentacja budowy fabryki w Radomiu w 1938 roku. Ostatnia inwestycja 
firmy Ericsson w Polsce przed wybuchem II Wojny Âwiatowej. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Do zak∏adu uruchomionego w 1938 r. przeniesiono produkcj´ z We∏nowca
i zamierzano wytwarzaç tu tak˝e m.in.: centrale automatyczne SALME,
centrale abonenckie z wybierakami, r´czne centrale mi´dzymiastowe oraz
rozmaite urzàdzenia do zabezpieczania ruchu kolejowego. Tak˝e nastawiono
si´ na produkcj´ urzadzeƒ przewidzianych dla elektryfikowanego od kilku lat
warszawskiego w´z∏a kolejowego. Jak pisze in˝. Zygmunt Sosnowski
Ericsson zamierza∏ wyeksportowaç znacznà cz´Êç produkcji fabryki
w Radomiu na Ba∏kany i do krajów Bliskiego Wschodu. Pierwszy kontrakt na
sprzeda˝ urzàdzeƒ zabezpieczenia kolejowego oraz dostaw´ aparatów
telefonicznych zawarto w 1938 roku z Bu∏garià.
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1936Helmer Eriksson w swoim biurze w Warszawie, lata 30-te.
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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Szwedzi w Polsce
Wraz z dalszym rozwojem firmy Ericsson i kolejnymi inwestycjami na terenie
Polski coraz cz´Êciej i w coraz liczniejszych grupach byli potrzebni
specjaliÊci, którzy potrafiliby wdra˝aç i przede wszystkim nauczyç polskich
pracowników nowego systemu. Jednym ze szwedzkich in˝ynierów przez lata
zwiàzanych z Polskà — tak samo jak Sigfrid Häggberg — by∏ Helmer Eriksson,
który w 1928 roku osiad∏ w Warszawie razem z ca∏à rodzinà.
Ojciec Gun Åkerman, która b´dàc najstarszym z dzieci Helmera pami´ta
najwi´cej. Mia∏ 15 lat gdy sam zaczà∏ na siebie zarabiaç. Straci∏ rodziców
i utrzymywa∏ si´ dajàc prywatne lekcje m∏odszym dzieciom. By∏ poczàtek
XX wieku. Matur´ zda∏ celujàco. Przyj´to go na studia in˝ynierskie na
sztokholmskiej politechnice. Jeden z jego profesorów zatrudnia∏ studentów
pozwalajàc im dorobiç. Helmer dawa∏ prywatne lekcje jego m∏odszym
dzieciom. Przy okazji ten sam profesor poszukiwa∏ kandydata do r´ki córki,
która jednak nie by∏a zainteresowana m∏odym studentem, bo od dawna
kocha∏a swojego o kilkanaÊcie lat starszego, ˝onatego wuja (którego zresztà
w koƒcu rozwiod∏a i sama poÊlubi∏a).
Historia mamy Gun jest podobna. Jeszcze wczeÊniej straci∏a rodziców (jest
fotografia przedstawiajàca jà w wieku oko∏o 5 lat na r´kach ciotki, opiekunki
lub kogoÊ z rodziny i dwie fotografie zmar∏ych ju˝ rodziców postawione na
stoliczku obok). Najpierw wylàdowa∏a na farmie u jednego wuja, gdzie jednak
nie czu∏a si´ dobrze, a potem rodzina zdecydowa∏a, aby przekazaç jà na
wychowanie do Sztokholmu do domu innego wuja – znanego profesora. Mimo,
˝e by∏a tam oschle traktowana przez ciotk´ wola∏a zostaç w Sztokholmie. Tam
te˝ pozna∏a Helmera Erikssona — m∏odego studenta, który przychodzi∏ do do
domu wujostwa uczyç dzieci.



Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Ulice Szpitalna i Bracka w Warszawie, 1936 r. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

Po Êlubie Helmer Eriksson dosta∏ prac´ w szwedzkim Ericssonie, a po
urodzeniu si´ dwóch córek, Gun i Ingrid, propozycj´ wyjazdu do Polski
i nadzór nad automatyzacjà central tej firmy. Do Warszawy przyby∏
w 1928 roku.
Zajmowa∏ stanowisko szefa Dzia∏u Stacyjnego w PAST. By∏ specjalistà od
zagadnieƒ komutacyjnych, a jego zadaniem by∏o bezpoÊrednie kierowanie
pracami projektowymi przy automatyzacji sieci PAST. Mimo licznych próÊb
i propozycji awansu wyjecha∏ wraz z rodzinà z Polski w 1936 roku, gdy sta∏o
si´ jasne, ˝e nie jest to ju˝ bezpieczne miejsce. Firma chcia∏a by zosta∏ jeszcze
rok. Poniewa˝ nie zgodzi∏ si´, zosta∏ zwolniony. Wracajàc do Sztokholmu mia∏
ÊwiadomoÊc, ˝e nie ma mieszkania i pracy, a ma chorowità ˝on´ i trójk´
ma∏ych dzieci. Ju˝ po up∏ywie roku by∏ jednym z dyrektorów firmy Ericsson
w Szwecji.
Gdy wyjechali do Polski Gun Åkerman mia∏a 10 lat. Przez ca∏y ten okres
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1936Portret Helmera Erikssona, dyrektora technicznego PAST do 1936 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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pisa∏a pami´tnik, w którym wspomina∏a wycieczki do Wilanowa, mieszkanie
przy ulicy Filtrowej, a póêniej ¸owickiej (jej ojciec wyje˝d˝ajàc do Szwecji
zabra∏ wszystkie meble z mieszkania na Filtrowej, które teraz stojà
w sztokholmskim salonie Gun), najlepszà kole˝ank´ Basi´, która by∏a córkà
„znanej polskiej aktorki tamtego okresu, mieszkajàcej w sàsiedztwie na
Filtrowej – oczywiÊcie w willi, a nie w bloku jak my”. Jej zdaniem Szwedzi
tworzyli zamkni´te towarzystwo. Wyjàtkiem by∏ jej ojciec chrzestny Sigfrid
Häggberg, wspó∏pracownik jej ojca Helmera i dobry przyjaciel ca∏ej rodziny
Eriksson. Znajomi mówili do niego Siggie. W krótkim czasie po obj´ciu
stanowiska dyrektora technicznego PAST nauczy∏ si´ j´zyka polskiego. Jego
˝ona Karin i obydwie córki mówi∏y i po polsku i po szwedzku.
Gun pami´ta bale Sylwestrowe w Hotelu Europejskim, wystawne zasiadane
kolacje, wycieczki do Zakopanego. Po powrocie do Szwecji jej rodzice
zbudowali sobie wiejski domek „w stylu polskim”, czyli bia∏y, murowany,
z kolumnami, a nie typowo skandynawski – drewniany, czerwony w kolorze.
Gdy w marcu 1936 roku Helmer Eriksson opuszcza∏ Polsk´ jego
wspó∏pracownicy po˝egnali go prezentem w postaci dwóch albumów
z dedykacjami. W mniejszym znajdowa∏y si´ akwarelki przedstawiajàce
najwa˝niejsze miejsca w Warszawie, z przewagà takich szwedzkich akcentów
jak kolumna Zygmunta oraz te, które Helmer zna∏ i lubi∏: Wilanów, Belweder,
budynek PAST-y, gdzie przepracowa∏ ostatnie osiem lat. Pod rysunkami



po lewej: Akwarela z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´
Helmera Erikssona. Kolumna Zygmunta w Warszawie, 1936 r. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

po prawej: Akwarela z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´
Helmera Erikssona. Belweder i podpisy pracowników. Warszawa, 1936 r. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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podpisali si´ wszyscy polscy pracownicy PAST. Drugi album zawiera∏ zdj´cia
wszystkich miejsc w Polsce, gdzie Helmer Eriksson automatyzowa∏ lub
zak∏ada∏ nowe centrale telefoniczne, min.: Warszawa, Kraków, ¸ódê, Bia∏ystok,
Gdaƒsk, Poznaƒ, Borys∏aw, Drohobycz, Lwów i Wilno. Album Widoki z Polski
oprawiony w czerwone p∏ótno i stosowne pude∏ko jest wcià˝ przechowywany
w rodzinie, m.in. przez jego wnuczk´ — córk´ m∏odszej z sióstr Eriksson,
Ingrid — Catharin´ Campbel Olin, która tak jak jej dziadek pracuje dla firmy
Ericsson w Sztokholmie.



1936po lewej: Karin Häggberg, ˝ona Siggiego Häggberga ze swojà chrzeÊnicà Gun. Warszawa, lata 1927-36. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

po prawej: Ruth i Gun Eriksson — ˝ona i córka H. Erikssona na spacerze w Ogrodzie Saskim. Warszawa, 1927 rok.
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

na stronie obok: ˚ona Helmera Erikssona na balu w Hotelu Europejskim. Warszawa, 2 lutego 1934 r. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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1936Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Kolumna Zygmunta w Warszawie, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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101Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. KoÊciól Êw. Anny w Warszawie, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.



1936Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Kraków, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Gniezno, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

103



1936Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Przekupka na rynku Krakowskim, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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105Fotografia z pamiàtkowego albumu zrobionego przez pracowników firmy Ericsson dla opuszczajàcego Polsk´ Helmera
Erikssona. Widok na Wis∏´ w Warszawie, przed 1936 rokiem. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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Automatyzacja telefonów
Proces automatyzacji central telefonicznych Ericssona — Polskiej Akcyjnej
Spó∏ki Telefonicznej zaczà∏ si´ w 1928 r. Pierwszà nowoczesnà centralà
telefonicznà Ericssona systemu SALME (OS) o pojemnoÊci 12 500 numerów
otwarto w ¸odzi, wraz z ukoƒczeniem budynku przy Al. KoÊciuszki (dawnej
Spacerowej). Budynek projektu Józefa Kabana wyró˝nia∏ si´ nie tylko
efektownà architekturà zewn´trznà stanowiàcà po∏àczenie form klasycznych
ze sztukà art deco, ale i nies∏ychanà starannoÊcià wykoƒczenia. Ka˝dy detal
Êwiadczy∏ tu o standardzie polsko–szwedzkiej firmy i jej solidnoÊci. Do dziÊ
gmach mo˝e uchodziç za jednà z najciekawszych ∏ódzkich kreacji
architektonicznych lat mi´dzywojennych. JakoÊç architektury gmachu PAST-y
w ¸odzi nie by∏a przypadkowa. Gmach niejako konkurowa∏ z równie solidnà
architekturà gmachu Siemensa sprzed 1914 r. — dawnego operatora ∏ódzkich
telefonów.
Monta˝ urzàdzeƒ nowej centrali w ¸odzi, opracowanych i dostarczonych przez
Ericssona trwa∏ do paêdziernika 1929, a prze∏àczenie nowych abonentów
przeprowadzono w nocy z dnia 31 paêdziernika na 1 listopada. Praca ta trwa∏a
zaledwie dwie godziny. „Prze∏àczenie abonentów do centrali automatycznej
wymaga∏o nie tylko przygotowaƒ technicznych i organizacyjnych, ale
i nauczenia u˝ytkowników sposobu korzystania z telefonów automatycznych.
Jeszcze na kilka miesi´cy przed oddaniem do eksploatacji nowej centrali
automatycznej rozes∏ano wszystkim abonentom spis telefonów z podaniem
numerów dotychczasowych i nowych oraz odpowiednià instrukcjà
pos∏ugiwania si´ tarczà numerowà. Zamieszczono równie˝ w prasie
og∏oszenia, zwracajàc si´ do abonentów z proÊbà o ograniczenie rozmów
telefonicznych w pierwszych dniach pracy nowej centrali. Liczono si´ bowiem
z tym, ˝e w pierwszych dniach ciekawoÊç abonentów spowoduje gwa∏towny
wzrost liczby rozmów telefonicznych. Obawy te okaza∏y si´ zresztà
uzasadnione.” – czytamy w Historii elektryki polskiej.
Na tym nie koniec. Na dwa miesiàce przed „godzinà 0” w nowej siedzibie
∏ódzkich telefonów na KoÊciuszki zorganizowano „dzieƒ otwarty” Ka˝dy móg∏
próbowaç wykr´ciç numer na tarczy telefonicznej jednego z szeÊciu aparatów
nowego typu Ericssona. Telefonistki cierpliwie t∏umaczy∏y jak kr´ciç tarczà,
jak wybieraç numer, co oznaczajà poszczególne dêwi´ki s∏yszane w s∏uchawce.
Do budynku wali∏y ogromne t∏umy mieszkaƒców tego przemys∏owego miasta.
Szacowano, ˝e w próbach z telefonami uczestniczy∏o oko∏o 7 tysi´cy ludzi. Jak
si´ okaza∏o by∏o to jednak niewystarczajàce. Wielu mieszkaƒców ¸odzi
przegapi∏o zmian´ i po 1 listopada, po podniesieniu s∏uchawki telefonicznej
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Urzàdzenia centrali mi´dzymiastowej w Krakowie, styczeƒ 1939 roku. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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w swych domach nadaremnie oczekiwa∏o na zg∏oszenie si´ telefonistki. Inni
zamiast numerów pi´ciocyfrowych wykr´cali czterocyfrowe. Z∏oÊcili si´ nie
mogàc otrzymaç po∏àczenia.
Jak czytamy w Historii elektryki polskiej: ∏ódzkie doÊwiadczenia rok póêniej
Ericsson wykorzysta∏ przy automatyzacji sieci warszawskich. Prze∏àczanie
sieci ∏ódzkiej z centrali r´cznych na automatyczne nie obesz∏o si´ bez
interwencji ówczesnych w∏adz wojewódzkich. Do ∏ódzkiego zarzàdu PASTY-y
dzwoni∏, jak pisze Zygmunt Sosnowski, komendant wojewódzki z polecenia
wojewody p∏k. Hauke–Nowaka. ˚àda∏ wstrzymania prze∏àczania, gdy˝ uzyska∏
poufnà wiadomoÊç, ˝e ∏ódzcy komuniÊci planujà wykorzystanie tego momentu
do bli˝ej nieokreÊlonej prowokacji. „Obecny przy prze∏àczaniu dyrektor
techniczny Häggberg na w∏asnà odpowiedzialnoÊç wyda∏ jednak decyzj´
o prze∏àczaniu sieci o wyznaczonej wczeÊniej godzinie” — pisze Sosnowski. 
Do prowokacji nie dosz∏o.
Równie˝ dzi´ki S. Häggbergowi od 1930 roku polscy abonenci mogli us∏yszeç
w swoich s∏uchawkach telefonicznych: Godzina ósma trzydzieÊci..., godzina
ósma trzydzieÊci... – powtarza∏ mi∏y, dziewcz´cy g∏os. Nie jeden pan Feliks
zakocha∏ si´ w nim od pierwszego us∏yszenia. Nie wiedzia∏ jak wyglàda∏a
panienka podajàca przez okràg∏à dob´ czas przez telefon. Ale pociàga∏ go
tembr g∏osu i jakaÊ ledwo wyczuwalna obcoÊç w jej akcencie.
Pan Feliks nie wiedzia∏, ˝e tajemniczà pannà by∏a Szwedka, córkà dyrektora
technicznego Sigfrida Häggberga, ówczesnego przedstawiciela firmy Ericsson
w Polskiej Akcyjnej Spó∏ce Telefonicznej. To ona nagra∏a na czarnà p∏yt´ swój
g∏os u˝yczajàc go polskiej zegarynce. Zegarynka, niemal identyczna jak ta
w Sztokholmie, by∏a uwieƒczeniem automatyzacji warszawskiej sieci
telefonicznej przeprowadzonej do 1934 r. Samo urzàdzenie skonstruowali
in˝ynierowie ze szwedzkiego Ericssona. Zegarynka warszawska by∏a pierwszà
w dziejach polskiej telefonii.
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Plakat reklamowy firmy PASE. Przeglàd Techniczny z 1936 roku.
Ze zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie.
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Centrala Ericsson z wybierakiem krzy˝owym (crossbar). 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.



111Urocza pocztówka, która wywo∏a∏a oburzenie jednej z córek telefonistek po tym, jak zosta∏a w prasie opatrzona
komentarzem sugerujàcym, ˝e to telefonistka z oczkiem w poƒczosze. Lata 20-te. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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Katalog wyrobów PASE. Lata trzydzieste.
Ze zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie.



113Wn´trze centrali telefonicznej w Lublinie, lata 1920-28.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1927

SALME w Warszawie
W Warszawie jako pierwsze powsta∏y centrale automatyczne przy ul. Piusa XI
(dziÊ Pi´knej) i Brzeskiej na Pradze. Jednak w pierwszym rz´dzie do pracy
w systemie automatycznym przystosowano central´ r´cznà przy ul. Zielnej.
Uruchomiono jà w 1930 r. Ostatni abonenci centrali r´cznej z Zielnej
przy∏àczeni zostali do centrali automatycznej we wrzeÊniu 1934 r.
Jak wyjaÊnia Zygmunt Sosnowski w Historii rozwoju telefonii miejscowej
w Polsce w centralach automatycznych zastosowano system maszynowy
z wybierakami 500 liniowymi produkcji firmy Ericsson. „Rozwiàzanie to
zosta∏o nazwane przez prof. R. Trechciƒskiego systemem SALME” — pisze
Sosnowski.
Z chwilà podj´cia procesu automatyzacji warszawskiej sieci telefonicznej
w mieÊcie wcià˝ dzia∏a∏a tylko jedna centrala r´czna przy Zielnej.
Obs∏ugiwa∏a ona w 1928 roku 45 tys. abonentów, ale docelowo mo˝na by∏o jà
rozbudowaç do blisko 70 tysi´cy numerów.
Szybko jednak okaza∏o si´, ˝e w budynkach przy Zielnej brakowa∏o
pomieszczeƒ na zamontowanie centrali automatycznej dla ca∏ej Warszawy.
Podj´to zatem decyzj´ o budowie trzech nowych budynków przy Piusa XI
(Pi´knej), na T∏omackiem i Brzeskiej na Pradze. Warto wspomnieç, ˝e w tym
samym czasie Ministerstwo Poczt i Telegrafów prowadzi∏o budow´ ogromnego
gmachu centrali mi´dzymiastowej na Nowogrodzkiej przy Poznaƒskiej. Kryzys
gospodarczy przed∏u˝a∏ realizacj´ i ostatecznie gmach telegrafu przy
Nowogrodzkiej otwarto pod koniec 1934 r.
Szybciej za to ukoƒczono budow´ central automatycznych polsko-szwedzkiego
towarzystwa PAST. Jako pierwszy otwarty zosta∏ gmach przy Piusa XI
mieszczàcy central´ automatycznà systemu SALME o pojemnoÊci 10 tys.
numerów. Obs∏ugiwa∏a ona po∏udniowà cz´Êç Warszawy.
W 1930 tak˝e na warszawskiej Pradze przy ul. Brzeskiej wybudowano nowy
gmach centrali telefonicznej polsko-szwedzkiej firmy. Za elewacjami z szarej
ceg∏y mieÊci∏a si´ centrala automatyczna SALME na trzy tysiàce numerów.
Kolejny gmach automatycznej centrali telefonicznej SALME powsta∏ przy
placu T∏omackie, b´dàcym na pograniczu dawnego centrum miasta
i zamieszka∏ej przewa˝nie przez ludnoÊç ˝ydowskà dzielnicy pó∏nocnej.
Jeszcze przed 1914 rozebrano w tym miejscu XVIII-wiecznà kamienic´ z myÊlà
o wzniesieniu pot´˝nego gmachu sk∏adowo-handlowego. Pierwsza wojna
Êwiatowa przerwa∏a prace i ukoƒczono je dopiero w 1931 r. Jednak zamiast
handlowego wysokoÊciowca powsta∏a tu siedziba centrali telefonicznej
o ˝elbetowym szkielecie konstrukcyjnym. Prace i kierownictwo budowy
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Wn´trze warszawskiej kawiarni. Korzystanie z telefonu wpisa∏o si´ w ˝ycie codzienne warszawiaków i by∏o zabawà
towarzyskà. Lata dwudzieste.
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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1927na stronie obok: Urzàdzenia SALME. Centrala telefoniczna przy ul. Zielnej w Warszawie. Luty 1927 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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gmachu powierzono Józefowi Napoleonowi Czerwiƒskiemu, zaÊ autorem
konstrukcji by∏ in˝. Zdzis∏aw Gillewicz. Centrala Automatyczna na
T∏omackiem mia∏a pojemnoÊç a˝ 10 tysi´cy numerów. Ju˝ rok póêniej zosta∏a
ona rozbudowana o kolejne 5 tys. numerów, a w 1934 r. dokonano kolejnej
modernizacji centrali przy Zielnej, uruchamiajàc tzw. Zielnà III o pojemnoÊci
10 tys. numerów. W tym˝e roku w ca∏ej Warszawie wprowadzono wy∏àcznie
ruch automatyczny. Wreszcie w 1936 r. Zielna wzbogaci∏a si´ o kolejnà
central´ o pojemnoÊci 5 tys. numerów, a w nowym budynku na ˚oliborzu
(nowoczesnej dzielnicy wzniesionej w latach mi´dzywojennych w pó∏nocnej
cz´Êci Warszawy) otwarto central´ o pojemnoÊci 3 tys. numerów.
W 1937 r. po drugiej, po∏udniowej stronie miasta powsta∏a centrala
automatyczna Mokotów — liczàca po roku ju˝ 7500 numerów. Ten budynek
znakomicie ilustrowa∏ zachodzàce zmiany. Nie by∏ tak du˝y jak wczeÊniejsze
gmachy central telefonicznych, bo szafy systemu SALME zajmowa∏y
stosunkowo niewielkà powierzchni´. Za to jego architektura, zaprojektowana
przez spó∏k´ awangardowych architektów, w pe∏ni odpowiada∏a ówczesnym
wymaganiom nowoczesnoÊci. Funkcjonalistyczny budynek przy Al. Szucha
(dziÊ ul. Dàbrowskiego) o ascetycznych proporcjach, starannie opracowanym
detalu i horyzontalnych podzia∏ach móg∏ kojarzyç si´ z post´pem technicznym
i nowoczesnymi technologiami Ericssona.
Jak si´ okazuje równie˝ budynki, w których mieÊci∏y si´ warszawskie
cukiernie przez pewien czas by∏y kojarzone z nowinkami firmy Ericsson,
a kolejny ich zwiastun pojawi∏ si´ w Warszawie ju˝ na 10 lat przed
powstaniem automatycznej centrali na Mokotowie. Erazm Kleszcz, w∏aÊciciel
cukierni na rogu Marsza∏kowskiej i Nowogrodzkiej (nieopodal koƒcowej stacji
kolejki EKD) mia∏ sta∏ych i solidnych goÊci. Na brak ruchu nigdy nie narzeka∏.
Cukierni´ upodobali sobie zw∏aszcza bukmacherzy przyjmujàcy tu zak∏ady na
gonitwy na Torze WyÊcigów Konnych. Panowie ci cz´sto korzystali z telefonów
Ericssona zainstalowanych w cukierni. Do tej pory Kleszcz zaciera∏ r´ce.
Zysku za same rozmowy telefonicznie mia∏ miesi´cznie mocno ponad tysiàc
z∏otych. Z dniem 1 lipca 1927 r. mia∏o si´ to skoƒczyç. Polska Akcyjna Spó∏ka
Telefoniczna postanowi∏a wprowadziç liczniki na telefony. Dotàd zarówno dla
sieci z centralami r´cznymi jak i automatycznymi obowiàzywa∏ abonament
rycza∏towy. Intencjà firmy, która wdra˝a∏a ów projekt by∏o bezpieczeƒstwo
i wygoda klientów, ale jego akceptacja przysz∏a w niektórych przypadkach
z oporami.
W∏aÊciciele cukierni, w których panowa∏ du˝y ruch ch´tnie instalowali
aparaty telefoniczne. Zawsze to by∏ dodatkowy pieniàdz. U Karola





1927na stronie obok: Urzàdzenie Salme. Lata dwudzieste.
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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Briesemeistra w Szwajcarskiej ch´tnie bywali dziennikarze. I oni w kó∏ko
dzwonili, choç redakcje wielu z nich mieÊci∏y si´ w tym samym budynku
u zbiegu Chmielnej, Zgody i Brackiej.
W Ziemiaƒskiej za∏o˝onej w 1918 roku przy Mazowieckiej przez dwóch
mistrzów cukierniczych Karola Albrechta i Jana Sk´pskiego zbiera∏ si´
Parnas artystyczny Warszawy. Z telefonów czerpa∏ powa˝ne zyski w∏aÊciciel
cukierni Z∏oty Róg na Marsza∏kowskiej przy Chmielnej, a tak˝e Blikle
z Nowego Âwiatu.
Im bardziej zbli˝a∏ si´ 1 lipca, tym bardziej w∏aÊciciele cukierni podburzali
swojà klientel´ przeciw planom polsko–szwedzkiej firmy. Dziennikarze,
artyÊci, bukmacherzy podnieÊli krzyk. Na ∏amach gazet rozp´ta∏a si´ burza.
W atakach celowa∏a zw∏aszcza prasa „czerwona” — czyli brukowce
z czerwonymi nag∏ówkami. By∏ to jednoczeÊnie atak na nowy rzàd sanacyjny.
Wprowadzenie op∏aty licznikowej w Warszawie dokonane by∏o przy pe∏nej
aprobacie Ministerstwa Poczt i Telegrafów, zarzàdzanego w tym czasie przez
pu∏kownika Bogus∏awa Miedziƒskiego, bliskiego wspó∏pracownika naczelnika
Józefa Pi∏sudskiego.
Oto jak o wydarzeniu tym pisa∏ Zygmunt Sosnowski w Historii rozwoju telefonii:
„Jako curiosum mo˝na zaznaczyç, ˝e powsta∏ nawet >Zwiàzek Abonentów
Telefonicznych m.st. Warszawy< do spraw walki z PAST. Ca∏a tak zwana afera
licznikowa by∏a przedmiotem interpelacji w Sejmie” — czytamy.
Wy∏oniono nawet specjalnà Komisj´ Rzàdowà do zbadania sprawy.
Komisja nie spe∏ni∏a oczekiwaƒ silnego lobby warszawskich cukierników.
Wyda∏a pozytywnà opini´ dla PAST-y i taryfa licznikowa zosta∏a utrzymana.
„Komisariat Rzàdu dla m.st. Warszawy nakaza∏ zaniechanie dalszej
dzia∏alnoÊci Zwiàzkowi Abonentów, a nawet opornych ukara∏ grzywnami za
usi∏owanie dalszego prowadzenia tej akcji” — pisze Sosnowski.
Pozostaje pytanie, skàd bra∏a si´ tak wielka si∏a stosunkowo wàskiej grupy
warszawskich cukierników walczàcych o swoje interesy z polsko-szwedzkim
operatorem sieci telefonicznej. Odpowiedê jest prosta. ˚ycie towarzyskie,
literackie i artystyczne stolicy przed 1939 r. koncentrowa∏o si´ w∏aÊnie
w cukierniach. To one nadawa∏y miastu swoisty czar i rytm.
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Ostatnie telefonistki
Zanim nadesz∏a w centralach telefonicznych fala zwolnieƒ zwiàzanych
z automatyzacjà, Szwedzi bardzo dbali o swoje pracownice. Organizowali im
m.in. wyjazdy, wycieczki, wakacje. „Dzi´ki temu moja ciotka wiele razy
odwiedzi∏a Wileƒszczyzn´” — opowiada pani Barbara, córka przedwojennej
telefonistki z PAST. Jej ciocia Lucyna jako wzorowy pracownik by∏a nawet
zaproszona na krótki pobyt w Szwecji. Pani Zofii Gajewskiej zosta∏o zdj´cie
z rowerowej wycieczki, na którym jej mama pozuje razem z kole˝ankà
telefonistkà w stosownym stroju.
„Mama kocha∏a taƒczyç. Od 14 roku ˝ycia nic innego nie robi∏a“. - Pani
Barbara Tobiasiewicz mieszka w ma∏ej enklawie przesz∏oÊci: wsz´dzie na
Êcianach pamiàtki po rodzinie, stare meble, albumy pe∏ne fotografii. Gdy
skoƒczy∏a pensj´, nie mówiàc nic rodzinie zda∏a trudne egzaminy do szko∏y
baletowej w Warszawie. I si´ dosta∏a! Kiedy w koƒcu powiedzia∏a w domu, ˝e
zamierza taƒczyç, wybuch∏a straszna awantura. Dla jej rodziców córka, na
której edukacj´ ∏o˝yli przez lata, której nic nie brakowa∏o i nie musia∏a si´
martwiç o prac´, zarobkowanie, profesj´ na przysz∏oÊç, która pochodzi∏a
z dobrej rodziny z tradycjami, która wchodzàc w wiek 17 lat, w którym inne
m∏ode panny szukajà m´˝a oÊwiadcza, ˝e zostanie tancerkà, to katastrofa
i szok. Równie dobrze mog∏aby powiedzieç, ˝e zamierza iÊç na ulic´ i stanàç
pod latarnià — dla dobrze prowadzàcej si´ rodziny to bez ró˝nicy.
Ojciec nawet posunà∏ si´ do tego, ˝e jej powiedzia∏: „gdybym widzia∏ w tobie
choç cieƒ talentu, sam bym ci´ pos∏a∏ do szkó∏ w Petersburgu.”
Ale Zosia by∏a nieust´pliwa na tyle na ile w tamtych czasach kobieta byç
mog∏a — i wymyÊli∏a, ˝e skoro rodzina jej zabrania zostaç tancerkà, to musi
sobie znaleêç innà kuratel´. Czyli m´˝a... Do najstarszej z trzech sióstr,
Lucyny, przychodzi∏ narzeczony. Obydwie siostry podÊmiewa∏y si´ z niego i nie
dawa∏y mu specjalnych szans, bo jak mawia∏y „nie lubi∏y Êwiƒskich
blondynów”. KiedyÊ w czasie jakiejÊ niezobowiàzujàcej rozmowy Zosia
w ˝artach spyta∏a: „czy gdybym za pana wysz∏a, to pozwoli∏by mi pan
taƒczyç?”. „Pani pozwoli∏bym na wszystko, panno Zofio” natychmiast i bez
zajàkni´cia odpowiedzia∏ narzeczony siostry. I ju˝ po trzech miesiàcach od
tamtej rozmowy zamiast Lucyny poÊlubi∏ Zosi´. Panny Âwi´ckie nie mia∏y
o to do siebie ˝alu.
— Lucyna by∏a jedynà z ca∏ego rodzeƒstwa, która bra∏a ˝ycie na powa˝nie,
czyli dok∏adnie tak, jak tego nie nale˝y robiç. — wspomina pani Barbara —
Moja mama taƒczy∏a, brat by∏ bywalcem Ziemiaƒskiej i robi∏ za
najprzystojniejszego kawalera w mieÊcie, najm∏odszej z sióstr Janki nie by∏o
jeszcze wtedy na Êwiecie, a Lucyna... pracowa∏a!
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Centrala mi´dzymiastowa w Krakowie, 1928 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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By∏a jednà z najlepszych pracownic Ericssona. Pracowa∏a w biurze numerów
przy Pi´knej. Chcàc troch´ uspokoiç rodzin´ i ustatkowaç Zosi´ poradzi∏a jej,
˝eby spróbowa∏a kariery telefonistki. Nie by∏o to ∏atwe, bo Zosia by∏a
roztrzepana, a szwedzka firma stawia∏a wysokie wymagania kandydatkom. Ale
Ericsson prze˝ywa∏ wtedy pe∏en rozkwit i intensywnie szuka∏ m∏odych
dziewczyn do pracy. A ˝e Zosia by∏a ∏adna i mia∏a osob´ polecajàcà w postaci
siostry, którà firma ju˝ zna∏a i ceni∏a, to w koƒcu, zupe∏nie od niechcenia,
zosta∏a telefonistkà. Zdobycie pracy w PAÂCIE, tak jak przed pierwszà wojnà
nie by∏o ∏atwe, ale gdy si´ ju˝ jà mia∏o dawa∏a ona nie tylko bardzo przyzwoity
zarobek rz´du 320 z∏otych, ale te˝ poczucie bezpieczeƒstwa socjalnego. Pensja
w spó∏ce polsko-szwedzkiej dawa∏a spory komfort ˝ycia. Czynsze
w mieszkaniach uwa˝ane za bardzo wysokie i dochodzàce do ponad 100 z∏  dla
wi´kszoÊci warszawskich robotników by∏y zupe∏nie nieosiàgalne. Telefonistki
mog∏y sobie na nie pozwoliç. W Warszawie lat dwudziestych, b´dàcej miastem
ludzi zubo˝a∏ych nale˝a∏y one do ludzi raczej dobrze sytuowanych. Standard
ich ˝ycia nie odbiega∏ od standardu licznej rzeszy inteligencji urz´dniczej
nadajàcej ton ˝yciu miasta a˝ do 1939 roku.
W przeciwieƒstwie do tego, co si´ mówi∏o w domu o niepowa˝nych taƒcach
Zosi, w teatrze wró˝ono jej karier´. Uwielbia∏a byç na scenie, mia∏a talent
dramatyczny. W∏aÊciwie ca∏e jej ˝ycie, to by∏ jeden, wielki wyst´p.
KiedyÊ dowiedzia∏a si´, do której krawcowej chodzi Ordonka. Posz∏a tam pod
pretekstem przymiarki. W ekskluzywnej pracowni na Nowym Âwiecie sta∏
manekin, na którym wisia∏a nowa, gotowa do odbioru suknia aktorki.
Krawcowa zdj´∏a miar´ z Zosi i wysz∏a na chwil´. Suknia by∏a przepi´kna,
a szanse, ˝e krawcowa zgodzi si´ zrobiç takà samà by∏y nik∏e, wi´c Zosia
wpad∏a na szataƒski pomys∏. Wyj´∏a kartk´ i o∏ówek i szybciutko skopiowa∏a
strój.
A ˝e by∏a z niej zdolna bestia, to tyle wystarczy∏o, aby jej krawcowa, te˝ bardzo
zdolna, mieszkajàca w tym samym domu ˚ydówka uszy∏a jej to cudo
identycznie jak tamta ekskluzywna krawcowa, a o wiele taniej.
I tym sposobem w kawiarni zasiada∏a panna Âwi´cka w pi´knej wieczorowej
sukni z dekoltem, a na scen´ wychodzi∏a Ordonka... w tej samej kreacji. —
Tylko, ˝e jej by∏a bia∏o-niebieska, a mama wola∏a zawsze czarny, wi´c nosi∏a
czarno-turkusowà sukni´ z wielkim wachlarzem ze strusich piór, który widaç
na zdj´ciu z jakiegoÊ innego balu, gdzie zam´˝na ju˝ Zosia pozuje w widocznej
cià˝y tym razem w krótkim bia∏ym stroju. W przeciwieƒstwie do Ordonki na
scen´ wysz∏a tylko raz.
— A potem to ju˝ urodzi∏am si´ ja i profesjonalne taƒczenie si´ skoƒczy∏o.



po lewej: W∏adys∏awa Helena Bors (potem Turczyƒska) z kole˝ankà telefonistkà z centrali przy Zielnej w Warszawie
pozujà w strojach rowerowych — przed lub po wycieczce zorganizowanej przez ich szwedzkiego pracodawc´. 
Warszawa, ok. 1920 roku.
Ze zbiorów prywatnych Zofii Gajewskiej.

po prawej: Rozsàdniejsza z sióstr telefonistek, Lucyna Âwi´cka. Warszawa, Lata 20-te. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.
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Po incydencie ze „Êwiƒskim blondynem” Lucyna znalaz∏a sobie narzeczonego
lotnika. Niestety zginà∏ podczas bitwy o Angli´ i ostatecznie ciocia Lucynka,
jak jà wspomina pani Barbara, nigdy nie wysz∏a za mà˝. Wbrew oczekiwaniom
siostry i reszty rodziny, po Êlubie i urodzeniu córki, Zosia nie spowa˝nia∏a.
Nadal nie musia∏a si´ martwiç o finanse, wi´c wszystko to, co zarobi∏a na
posadzie telefonistki przepuszcza∏a na stroje, kawiarnie, ˝urnale. Nadal
taƒczy∏a — choç ju˝ nie na scenie, by∏a roztrzepana, spóênia∏a si´, gada∏a jak
naj´ta. Starsza siostra cz´sto jà broni∏a, ˝eby nie wylecia∏a z tak dobrej
i stabilnej posady. Ale do czasu, bo gdy nowoczesne technologie Ericssona
umo˝liwi∏y coraz wi´kszà automatyzacj´, telefonistki zatrudnione
w centralach przesta∏y byç niezastàpione.
— Najpierw zwolnili te, które powychodzi∏y za mà˝, bo mia∏ je kto
utrzymywaç. Wszystkie panie razem dosta∏y wymówienie, ale i ogromne
odprawy — opowiada pani Zofia, równie˝ córka telefonistki.
„Jeszcze do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej mama dostawa∏a spore
pieniàdze”. Pani Barbara pami´ta ich comiesi´czny odbiór na poczcie i to, ˝e
kwota by∏a na tyle du˝a, ˝e mama zainwestowa∏a jà w firm´ budowlanà.
Niestety po wybuchu wojny wszystko przepad∏o. Mama drugiej pani dosta∏a
jednorazowo 2000 z∏otych, za co kupi∏a dzia∏k´ pod budow´ domu niedaleko
Warszawy obok domu innej telefonistki, która do koƒca ˝ycia pozosta∏a jej
przyjació∏kà. Obie rodziny razem osiad∏y w Brwinowie, gdzie wspólnie
sp´dza∏y Êwi´ta, urodziny, wakacje. Ogólnie, jakkolwiek potoczy∏y si´ losy
telefonistek z Ericssona utrzymywa∏y one ze sobà kontakt.
Tak˝e po wojnie, gdy nasta∏y nowe czasy, a Ericsson jako firma z poza bloku
sowieckiego mia∏ trudnoÊci z funkcjonowaniem w Warszawie.
Biuro numerów zatrudnia∏o Lucyn´ przez ca∏y okres swego istnienia; nawet
po wojnie, kiedy wszystko zosta∏o znacjonalizowane. Kiedy w latach 60-tych
odchodzi∏a na zas∏u˝onà emerytur´ na upaƒstwowione ju˝ wtedy biuro pad∏
blady strach.
— Mówili o niej, ˝e jest niezastàpiona. Wszystko wiedzia∏a. W ogóle bardzo
sobie chwalono tych pracowników ze „starej gwardii” — jak ich nazywano.
Szwedzi doskonale ich wyszkolili.
Jej roztrzepana siostra Zosia pracowa∏a w Ericssonie a˝ do automatyzacji
w 1934 roku. Po zwolnieniu z posady telefonistki co miesiàc dostawa∏a
pieniàdze w ramach rekompensaty. „Dostawa∏a je strasznie d∏ugo. A˝ sama si´
czasem dziwi∏a, ˝e jeszcze coÊ jej przysy∏ajà. Ale Lucyna doskonale wiedzia∏a
ile, za co i kiedy jej si´ nale˝y. Pilnowa∏a tego i ciàgle jej przypomina∏a o tych
przekazach.” — wspomina jej córka.



po lewej: By∏a telefonistka Zofia Âwi´cka na balu sylwestrowym w cià˝y z córkà Barbarà. Warszawa, lata 30-te. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.

po prawej: Przysz∏a telefonistka Zofia Âwi´cka. Zdj´cie do∏àczone do dokumentów sk∏adanych przed rozmowà
kwalifikacyjnà, gdy ubiega∏a si´ o posad´ w centrali PAST. Warszawa, ok. 1920 roku. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.
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Pi´ç tysi´cy z∏otych to by∏a suma astronomiczna. Za te pieniàdze mo˝na by∏o
˝yç przez dwa lata. Mo˝na te˝ by∏o cz´Êç z nich zainwestowaç w akcje,
obligacje paƒstwowe, oddaç na niedu˝y procent do popularnej Komunalnej
Kasy Oszcz´dnoÊciowej. Jedno jest pewne: z referencjami z polsko-
szwedzkiego towarzystwa telefonów PAST-y, oraz okràg∏à sumà pieni´dzy
przysz∏oÊç nawet w trudnych latach wielkiego kryzysu (1929-1934) nie
rysowa∏a si´ dramatycznie. Do pi´ciu tysi´cy z∏otych rekompensaty
(w zale˝noÊci od sta˝u pracy) otrzymywa∏y od PAST-y panie zwalniane przez
spó∏k´ w zwiàzku z procesem automatyzacji central telefonicznych. To by∏y
koszty spo∏eczne rozwoju cywilizacyjnego. Firma Ericsson wprowadza∏a nowe
technologie. Redukowa∏y one zatrudnienie, zmniejsza∏y koszty, ale zwalniane
telefonistki nie by∏y pozostawione same sobie.
W tym miejscu warto wspomnieç, ˝e w po∏owie lat dwudziestych warszawiacy
wcià˝ wspominali hiperinflacj´, kiedy to za drobiazgi p∏acono milionami
marek polskich, a ceny zaokràglano odcinajàc zera. Wraz z reformà pieni´˝nà
W∏adys∏awa Grabskiego w 1924 roku pojawi∏a si´ z∏otówka: 1 z∏oty wart by∏
1 z∏otego franka, 20 centów lub milion osiemset tysi´cy starych marek
polskich.
W tym czasie, a˝ do koƒca 1927 r. w Polskiej Akcyjnej Spó∏ce Telefonicznej
dzia∏a∏a Kasa PrzezornoÊci, do której pracownicy wp∏acali miesi´cznie 5%
poborów, a w∏adze polsko-szwedzkiego towarzystwa dop∏aca∏y do tej sumy
kolejne 5%. Po zwolnieniu z pracy lub przejÊciu na emerytur´ pracownik
otrzymywa∏ z kasy pe∏ny wk∏ad. Kas´ zlikwidowano w 1927 r. w zwiàzku
z uchwalonà przez Sejm ustawà o zabezpieczeniu emerytalnym przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Wp∏acone pieniàdze kasa przekaza∏ wówczas
pracownikom.
Jak pisa∏ in˝. Zygmunt Sosnowski w polsko-szwedzkim towarzystwie dzia∏a∏y
dwa zwiàzki zawodowe: Zwiàzek Telefonistek za∏o˝ony w 1928 roku i Zwiàzek
Zawodowy Pracowników Telefonów. Obydwa mia∏y umowy zbiorowe zawarte
mi´dzy zarzàdem Towarzystwa, a jego pracownikami. To w∏aÊnie na podstawie
tej umowy telefonistkom warszawskim przys∏ugiwa∏a wysoka rekompensata
w wypadku zwolnienia. „Pomimo, ˝e umowa zbiorowa zawarta ze Zwiàzkiem
Telefonistek obejmowa∏a tylko telefonistki zatrudnione w centrali
warszawskiej, wskutek wstawiennictwa Zarzàdu Zwiàzku Telefonistek,
równie˝ panie zwalniane w oddzia∏ach PAST-y w ¸odzi, Lublinie, Lwowie
i Borys∏awiu otrzyma∏y odszkodowania na identycznych warunkach, co
warszawianki.” — pisze Sosnowski. W znacznie gorszej sytuacji byli
pracownicy „umys∏owi” centrali. Kasjerki, pracownicy biur. Nie byli zrzeszeni
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Telefonistki w centrali mi´dzymiastowej w Krakowie. Styczeƒ 1939 rok. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.



1925na górze: ZaÊwiadczenie Heleny Bors o zatrudnieniu na posadzie telefonistki uprawniajàce jà do zni˝ki na przejazdy
kolejowe. Warszawa, 1925 rok. 
Ze zbiorów prywatnych Zofii Gajewskiej.
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w ˝adnym zwiàzku, i w rezultacie nie dotyczy∏a ich ˝adna umowa zbiorowa.
Ale w PAST-cie bardzo dobrze zarabiali te˝ technicy montujàcy 
i konserwujàcy w Warszawie urzàdzenia telekomunikacyjne Ericssona.
— Moja ciotka mawia∏a, ˝e na Saskiej K´pie po∏owa willi wzniesiona zosta∏a
za pieniàdze zarobione >u Szwedów< przez mechaników, którzy pracowali
w Ericssonie i mieli wysokie pensje. — wspomina pani Zofia Gajewska,
której matka i ciotka by∏y telefonistkami w polsko-szwedzkim towarzystwie.
Nic nie wiedzàc o umowach zawartych przez telefonistki z PAST-y nad losem
zwalnianych panien „od Ericssona” ubolewa∏ wspominany ju˝ pisarz Kornel
Makuszyƒski. „Kilkaset tych panienek skazano na wygnanie ze szwedzkiej
warowni, ze srogiej wie˝y Babel. Jednego dnia zaludni si´ ulica Zielna



129H. RoÊciszewska, kierowniczka telefonistek w centrali przy ul. Zielnej, ich reprezentantka w Zarzàdzie Towarzystwa.
Warszawa 1908 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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t∏umem niewieÊcich istot, bardzo dziwnych, bo ka˝da b´dzie mia∏a ∏zy
w oczach. Po raz pierwszy tego dnia ujrzymy ˝ywe g∏osy [znane dotàd jedynie
ze s∏uchawki telefonu, red.] a po za∏zawionych oczach od razu je poznamy.
Wyjdà ze srogiej wie˝y i pójdà na poszukiwanie pracy, nowe, nieszcz´sne
ofiary przemàdrej maszyny, która suchym g∏osem wyp´dza cz∏owieka. Biedne,
bardzo, biedne panny” — pisa∏ w felietonie Panny niewidzialne.
Makuszyƒski zdawa∏ sobie jednak spraw´, ˝e post´p techniczny trudno
powstrzymaç. Godzi∏ si´ z tym: „Trudno, taki ju˝ los. Szkoda ∏ez, kochane
biedactwa. Lepiej zachowaç dzielnoÊç i si∏y na nieskoƒczonà udr´k´ szukania
kawa∏ka chleba, a ∏zy màcà jasnoÊç i bystroÊç spojrzenia. Przeszkadzajà tylko.
Wszystkich nas to z czasem spotka, ˝e nas maszyna weêmie za kark i zrzuci ze
schodów jako nieu˝ytecznych ludzi, ostatnich Mohikanów.
Dzisiaj automatyczny telefon wygna∏ na bruk panny pracowite. Jutro telefon
bez drutu zgruchoce automat telefoniczny, a potem Lucyfer wymyÊli takà
maszyn´, którà b´dziemy nosili w kieszonce kamizelki; kupiec z G´siej
naciÊnie jà, a kupiec z ulicy Piotrkowskiej w ¸odzi odpowie: — Nu? Co jest?”
Pisarz chyba nawet nie wyobra˝a∏ sobie jak bardzo jego s∏owa oka˝à si´
prorocze: telefony komórkowe sà ju˝ dzisiaj powszednioÊcià. W jednym
tylko si´ pomyli∏. Nie móg∏ przewidzieç wybuchu wojny, upadku Polski
i wymordowania przez Niemców polskich ˚ydów. DziÊ nie ma ju˝ ˝ydowskich
kupców z Piotrkowskiej i G´siej. Nie ma nawet G´siej. Przesta∏a istnieç
wraz z ca∏à Dzielnicà Pó∏nocnà.

¸azienki dla telefonistek. Zdj´cie zamieszczone na pierwszej stronie artyku∏u o gmachu Centrali Telefonicznej
opublikowanego w Przeglàdzie Technicznym w 1905 r.



131Telefonistki podczas obchodów imienin swojej prze∏o˝onej w biurach centrali telefonicznej 
Ma∏ej PAST-y przy ul. Pi´knej w Warszawie. Lata 30-te. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.
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po lewej: Zdj´cie Êlubne nieznanej z imienia telefonistki, kole˝anki Heleny Bors równie˝ pracujàcej 
w latach ok. 1920-1934. Brwinów, 1937 rok. 
Ze zbiorów prywatnych Zofii Gajewskiej.

po prawej: Telefonistka Zofia Âwi´cka z córkà Barbarà. Warszawa, lata 30-te. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.



133Telefonistki przy pracy w gmachu centrali w Warszawie przy ul. Zielnej 39. Rok 1927.
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.



1920134
Telefonistka Zofia Âwi´cka. Zdj´cie zrobione na przes∏uchanie do szko∏y teatralnej. Warszawa, ok. 1920 r. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.



135Telefonistka Zofia Âwi´cka. Zdj´cie zrobione w szkole teatralnej. 
Warszawa, ok. 1920 r. 
Ze zbiorów prywatnych Barbary Tobiasiewicz.



1939-1945
Ericsson w okupowanej

Polsce

Zniszczenia wojenne w Warszawie. W tle budynek hotelu Prudential, 1947 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Okupacja
W Warszawie okupowanej przez Niemców od paêdziernika 1939 r. nikt nie by∏
bezpieczny, tak˝e obywatele neutralnej Szwecji zatrudnieni w przedwojennej
PAST. Miasto zupe∏nie si´ zmieni∏o. W wielu miejscach widaç by∏o ruiny
domów zburzonych w czasie obl´˝enia stolicy we wrzeÊniu 1939 r. (Spalony
i potem rozebrany zosta∏ m.in. ca∏y kwarta∏ zabudowy w sàsiedztwie centrali
Cedergrena przy Zielnej, mi´dzy Pró˝nà, Marsza∏kowskà i Królewskà.)
Warszawskie ulice ton´∏y w ciemnoÊciach. Od sierpnia a˝ po Powstanie
Warszawskie obowiàzywa∏o zaciemnienie. Ostatnie neony zgas∏y latem 1939
roku. Nocà ˝ycie na ulicach zamiera∏o, bo obowiàzywa∏a godzina policyjna.
Jej godziny og∏asza∏a codzienna prasa. Og∏aszano te˝ godziny zaciemnienia.
Okupanci ju˝ od pierwszych dni grabili mienie warszawiaków. Rabowali
polskie placówki kulturalne, polskie firmy, luksusowe mieszkania i na wielkà
skal´ majàtek nale˝àcy do wszystkich, którzy uznani zostali przez Niemców za
˚ydów. Rabowano te˝ najbardziej wartoÊciowe dzie∏a sztuki.
Niemcy skonfiskowali radia i zakazali ich u˝ywania przez Polaków.
Ju˝ jesienià 1939 r. gwa∏townie biednia∏a warszawska inteligencja.
Przechodnie na ulicach z ka˝dym rokiem wyglàdali coraz biedniej, coraz
n´dznej ubrani. Eleganckie ubrania sprzed wojny w nieskoƒczonoÊç
reperowano.
Inteligencja wyprzedawa∏a si´. Luksusowe domy mody dawno zamkni´to.
Zresztà i tak ma∏o kogo by∏o staç na zamawianie w nich kreacji. Mimo to
warszawianki wcià˝ zaskakiwa∏y okupacyjnym szykiem. A na bazarach
mo˝na by∏o kupiç odzie˝ z nielegalnych wytwórni. 300 tysi´cy warszawskich
˚ydów zosta∏o st∏oczonych w getcie otoczonym ceglanym murem. Wielu zmar∏o
tu z g∏odu. Wi´kszoÊç mieszkaƒców getta Niemcy wywieêli do obozów zag∏ady
w Treblince i tam wymordowali. Granica dzielnicy ˝ydowskiej przebiega∏a
w sàsiedztwie wie˝owca PAST-y. W getcie przejÊciowo by∏a m.in. ulica Pró˝na.
Krwawe represje spada∏y jednak na wszystkich mieszkaƒców miasta. Ju˝
w kwietniu 1940 roku okupanci rozpocz´li nadzwyczajnà akcj´ pacyfikacyjnà
AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion). Akcja nasili∏a si´ w koƒcu
kwietnia. Zacz´∏y si´ masowe ∏apanki. ˚o∏nierze niemieccy zamykali wyloty
ulic, zatrzymywali przechodniów, wygarniali ludzi z cukierni i wyciàgali
z przeje˝d˝ajàcych tramwajów. Ludzi wywo˝ono na roboty do Niemiec oraz do
obozów koncentracyjnych. W 1943 roku na ulicach nasili∏y si´ publiczne
egzekucje.
Jak wspomina∏ Zygmunt Sosnowski warszawska sieç telefoniczna, powa˝nie
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uszkodzona jesienià 1939 r. po zakoƒczenia obl´˝enia zosta∏a naprawiona.
1 paêdziernika 1939 r. pracownicy zmuszeni zostali przez Niemców do
podpisania deklaracji lojalnoÊci w pracy i zostali przyj´ci przez cywilnà
administracj´ okupanta, a konkretnie przez Cywilnà Dyrekcj´ Poczty Wschód.
Z pracy wydalono m.in. dyrektora zarzàdzajàcego Aleksandra Olendzkiego
i dyrektora Oddzia∏u A. ˚o∏yƒskiego.
„W∏adze okupacyjne wymaga∏y przed w∏àczeniem ka˝dej grupy abonentów
nadsy∏ania listy abonentów. Poczàtkowo do gestapo, a nast´pnie do dyrekcji
Poczty Wschód. Zrazu Niemcy nie dokonywali jednak selekcji i ka˝dy
zg∏aszajàcy si´ abonent by∏ pod∏àczany do sieci. Od 1940 roku zacz´∏y si´ ju˝
restrykcje. Dotyczy∏y zw∏aszcza ˚ydów zamkni´tych w getcie. Z drugiej strony
po zamkni´ciu dzielnicy ˝ydowskiej i otoczeniu jej murem – telefon stanowi∏
cz´sto jedyny kontakt miedzy ludêmi mieszkajàcymi po dwu stronach muru.
To niezwyk∏e, ale po∏àczenia telefoniczne funkcjonowa∏y nawet w chwili, gdy
p∏on´∏o getto podczas t∏umionego przez SS powstania w kwietniu 1943 roku.
Sam personel telefonów warszawskich ÊciÊle wspó∏pracowa∏ z polskim
podziemiem. W centralach stworzono zespo∏y konspiracyjne, którym
przydzielono ró˝ne zadania. Mia∏y na celu wspomóc ewentualny wybuch
powstania. Poniewa˝ po∏àczenia telefoniczne z technicznego punktu widzenia
nie by∏y bezpoÊrednie, bo przechodzi∏y przez uliczne szafki telefoniczne,
pozwala∏o to podpiàç si´ pod w∏aÊciwie ka˝dy numer do czasu, gdy Niemcy
odci´li do nich dost´p zak∏adajàc k∏ódki. Wtedy wykorzystano innà luk´
w systemie: mimo automatyzacji central wcià˝ by∏o mo˝liwe r´czne
sterowanie po∏àczeniami. Schemat dzia∏ania by∏ zawsze taki sam.
Poniewa˝ polskich pracowników central nadzorowali Niemcy pos∏ugiwano si´
szyfrem. W trakcie rozmowy z dy˝urnym technikiem dzwoniàcy wymienia∏
dwie sumy, w których liczba z∏otych oznacza∏a numer kabla, a liczba groszy
numeracj´ przewodów. W ten sposób bezpiecznie ∏àczono dwóch abonentów
znajdujàcych si´ w dowolnych miejscach Warszawy bez wiedzy okupanta.
Wielu pracowników Niemcy aresztowali. Niektórych, takich jak m.in. Jana
Mayera kierownika centrali na Piusa XI (tzw. Ma∏ej Pasty), czy g∏ównego
majstra S. Banaszaka uda∏o si´ wyciàgnàç z niemieckiego aresztu dzi´ki
osobistej interwencji w gestapo dyrektora technicznego Sigfrida Häggberga.
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Proces w Berlinie
O Êwicie 7 marca 1941 r. do drzwi mieszkania przy Mazowieckiej 10 zapukali
dwaj m´˝czyêni. Igo Sym by∏ gwiazdà filmowà przedwojennego kina polskiego.
Zagra∏ w 40 filmach, wyst´powa∏ te˝ w teatrach w Warszawie, ¸odzi i Wiedniu.
Po wkroczeniu Niemców do Warszawy przyjà∏ list´ Reichsdeutschów
i otrzyma∏ stanowisko dyrektora dawnego Teatru Polskiego – teraz Theater
der Stadt Warschau. Zarzàdza∏ te˝ kinem Helgoland. Ustalono, ˝e dzia∏a∏ jako
konfident Gestapo i niemiecki szpieg. Zginà∏, gdy otworzy∏ drzwi. By∏ to jeden
z pierwszych wykonanych wyroków Êmierci z oskar˝enia o zdrad´. Niemcy
natychmiast zareagowali represjami. Aresztowali m.in. El˝biet´
Barszczewskà, Stefana Jaracza i Leona Schillera. Rozstrzelali te˝ 21
zak∏adników. WÊród 500 aresztowanych osadzonych w os∏awionym wi´zieniu
na Pawiaku znalaz∏ si´ m.in. in˝. Zygmunt Sosnowski, autor cytowanej tu
Historii Rozwoju Telefonii, pracownik firmy Ericsson. „Po kilku tygodniach
zwolniono z mojej grupy 10 osób. W tym tak˝e i mnie.” — wspomina∏
Sosnowski. Sta∏o si´ to dzi´ki osobistym zabiegom Szweda, dyrektora
technicznego PAST Sigfrida Häggberga pe∏niàcego od 1938 roku funkcj´
pe∏nomocnika koncernu Ericssona. Häggbergowi uda∏o si´ te˝ wyciàgnàç
z obozu koncentracyjnego w Auschwitz kilku wybitnych artystów
aresztowanych po wyroku na Igo Syma — wÊród nich Stefana Jaracza.
èród∏em interwencji by∏y stosunki osobiste Häggberga ze Szwedkà Elnà
Gistedt, która podczas okupacji prowadzi∏a w Warszawie kawiarni´ na Nowym
Âwiecie 18/20. By∏o to tzw. „bezpieczne miejsce kontaktowe”. Pracowa∏y tu
przedwojenne aktorki polskie, teraz pozbawione pracy. „Häggberg by∏ cz´stym
goÊciem kawiarni” — pisa∏ Sosnowski.
Pomoc udzielana w czasach okupacji Polakom przez dyrektora Sigfrida
Häggberga nale˝y do epizodów ma∏o znanych. Häggberg, który jak wielu
cudzoziemców wyjecha∏ z Warszawy 22 wrzeÊnia wraz korpusem
dyplomatycznym, powróci∏ do Polski zaledwie kilka tygodni po kapitulacji
stolicy Polski w listopadzie 1939 r. Jako dyrektor telefonów zabiega∏
o utrzymanie zatrudnienia wszystkich pracowników PAST zagro˝onych
zwolnieniami w zwiàzku z zaprzestaniem rozbudowy sieci i central
automatycznych. „Nale˝y dodaç, ˝e w Warszawie i oddziale Lublin zostali
zatrudnieni równie˝ pracownicy z ¸odzi i Bydgoszczy, które to miasta zosta∏y
w∏àczone przez okupantów do Rzeszy.” – pisa∏ Sosnowski. Przez ponad dwa
pierwsze lata okupacji wielokrotnie by∏ zaanga˝owany w ratowanie Polaków
aresztowanych przez Niemców, bàdê to podejrzanych o wspó∏prac´ z ruchem
oporu, bàdê to w ramach zbiorowych represji. Pierwszy taki przypadek zdarzy∏



po lewej: Carl Herslow, szwedzki konsul w Warszawie, dyrektor Banku Amerykaƒskiego 
oraz przedstawiciel L.M. Ericsson. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

po prawej: Sigfrid Häggberg – in˝ynier, w latach 1925-1937 dyrektor techniczny PAST, 1937-1939 cz∏onek rady nadzorczej
i pe∏nomocnik firmy Ericsson. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.

1944 Powstanie Warszawskie. Po d∏ugotrwa∏ych walkach

powstaƒcy zdobywajà gmach PAST-y.
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si´ ju˝ jesienià 1939 roku kiedy to okupanci zatrzymali kierownika centrali
telefonicznej przy Piusa XI — Jana Meyera. Häggbergowi uda∏o si´ go
wyciàgnàç z ràk niemieckich.
Sam cz´sto podró˝ujàc zosta∏ kurierem przewo˝àc przesy∏ki paƒstwa
podziemnego z okupowanej Polski do Londynu przez Szwecj´. Za t´
dzia∏alnoÊç zosta∏ odznaczony w 1946 r. przez w∏adze Polskie Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi. Podobne odznaczenie przyznano wówczas te˝ innemu Szwedowi od
Ericssona — Nilsowi Berglindowi.
Pomoc dyrektora Häggberga dla Polaków skoƒczy∏a si´ wraz z jego
aresztowaniem przez Niemców w lipcu 1942 r. Zatrzymano go za kontakty
z polskim podziemiem. Niemcy aresztowali wówczas kilkudziesi´ciu dawnych
pracowników telefonii polskiej. Znaleêli si´ wÊród nich obok Sigfrida
Häggberga m.in.: in˝. Nils Berglind dyrektor PASE-Ericsson w Polsce, konsul
szwedzki Carl Herslow dyrektor banku Amerykaƒskiego w Polsce, a tak˝e 30
obywateli polskich. WÊród nich dyr. Aleksander Olendzki. Nilsa Berglinda
aresztowano w trakcie jego powrotu z Warszawy do Szwecji przez Berlin.
Agenci niemieccy zawrócili samolot, którym ju˝ odlatywa∏ z Berlina
do Sztokholmu. Znaleêli przy nim m.in. poczt´ Polski Podziemnej, która przez
stolic´ Szwecji mia∏a dotrzeç do rzàdu emigracyjnego w Londynie, a tak˝e
poczt´ Komitetu ˚ydowskiego, przes∏anà z warszawskiego getta.
Wszyscy aresztowani trafili do Berlina, gdzie osadzeni zostali w wi´zieniu na
Moabicie. Oto jak o tym wydarzeniu pisa∏ Êwiadek: in˝ynier Zygmunt
Sosnowski: „Obywatele szwedzcy w trakcie przeprowadzonego procesu,
sfingowanego przez gestapo zostali zasàdzeni na kar´ Êmierci. Dzi´ki
wstawiennictwu najpierw króla Szwecji, a potem ksi´cia Bernrdoff ’a, który
ponoç interweniowa∏ u samego Hitlera obywatele szwedzcy zostali
u∏askawieni, zwolnieni i w paêdzierniku 1944 r. przewiezieni do swojego
kraju. Tymczasem polscy obywatele zostali z procesu wy∏àczeni i dlatego tylko
nieliczna ich garstka wróci∏a. Wi´kszoÊç zosta∏a wywieziona do obozów
koncentracyjnych i zgin´∏a. Dyrektor Olendzki zosta∏ w 1942 r. przewieziony
do Warszawy na Pawiak. Zmar∏ z wycieƒczenia. Inny z Polaków, dyrektor
Ludwik Klewin umar∏ z wycieƒczenia w Berlinie. Prze˝yli jedynie jego dwaj
synowie: adwokat i architekt, którzy zes∏ani do obozu w OÊwi´cimiu po
uwolnieniu przez Armi´ Czerwonà wrócili do Warszawy. Powróci∏ te˝ do
Warszawy in˝. Adam ˚ó∏yƒski z PAST. Poleg∏ jednak ju˝ drugiego dnia
Powstania Warszawskiego w walkach o zdobycie budynku PAST-y”.



Portret Ludwika Klewina, dyrektora handlowego PAST. Aresztowany przez Gestapo, oskar˝ony o kolaboracj´, zmar∏
zakatowany w wi´zieniu w Berlinie. Tu sfotografowany w Warszawie w 1908 roku. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1944na stronie obok: Spojrzenie na PAST-´ broniàcà si´ przed powstaƒcami, obserwacja dokonana spoza 
barykady przy ul. Zielnej. 
Trzeci udany atak na PAST-´. 19-21 sierpnia 1944 r., fot. E. Lokajski. 
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Walka o PAST-´
Zdobycie PAST-y w sierpniu 1944 r. by∏o jednym z najwi´kszych sukcesów
powstaƒców. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego budynek silnie
umocniony przez Niemców by∏ bardzo trudny do zdobycia.
Powstaƒcy przypuÊcili pierwszy szturm ju˝ 2 sierpnia. Zosta∏ on jednak
odparty. Niemieckiej za∏odze na odsiecz pospieszyli ˝andarmi wzmocnieni
dwoma pojazdami pancernymi.
Pojazdy obrzucone benzynà wycofa∏y si´. ˚andarmi rozbiegli si´ po okolicy
i albo zgin´li, albo dostali si´ do niewoli. Z 3 na 4 sierpnia powstaƒcy na
chwil´ opanowali pierwsze pi´tro budynku. Nad ranem musieli si´ jednak
wycofaç. 17 sierpnia przypuszczono szturm na budynek przy u˝yciu
motopompy. I on si´ nie uda∏. Powstaƒcy podeszli pod sam gmach, lecz
mieszanka zapalajàca, którà próbowali wyprzeç Niemców nie zapali∏a si´.
Cz´Êç ropy ze Êcian budynku sp∏yn´∏a na chodniki.
Dopiero 20 sierpnia dowództwo podj´∏o decyzj´ o ponownym ataku. ˚o∏nierze
batalionu AK “Kiliƒski”, a tak˝e z innych powstaƒczych oddzia∏ów
szturmowali gmach od godz. 2.30 w nocy. Tym razem u˝yto silniejszej
motopompy i przygotowano blisko 3 tony mieszanki ropy z benzynà.
Utworzono te˝ grupy szturmowe i os∏onowe, a dojazd do budynku
zaminowano. Do wn´trza podpalonego budynku powstaƒcy dostawali si´ przez
wysadzone przez saperów wy∏omy w murze. „Niemcy odpowiedzieli ogniem
nie dopuszczajàc powstaƒców w g∏àb gmachu, który stanà∏ w ogniu na
ni˝szych pi´trach. Powstaƒcy musieli wycofaç si´.”
Dlaczego z takà determinacjà walczyli o ten obiekt? ¸atwo si´ przekonaç,
stojàc na ostatnim pi´trze wie˝owca. Jak na d∏oni widaç stàd ca∏e centrum
Warszawy. W 1944 roku budynek PAST-y wcià˝ by∏ drugim co do wysokoÊci
budynkiem w ÂródmieÊciu. Odgrywa∏ te˝ niezwykle wa˝nà rol´ jako
mi´dzynarodowa centrala telefoniczna. Niemcy zmienili go w prawdziwà
twierdz´ ra˝àcà ogniem pozycje powstaƒców.
— Ze szczytu drapacza chmur Niemcy terroryzowali du˝y kawa∏ ÂródmieÊcia.
Mieli nas jak na d∏oni. Ostrzeliwali ulice, zrzucali z góry granaty. Tak zginà∏
nasz kolega Tadzio Czerwiƒski. Wychyli∏ si´ i trafi∏a go kula — mówi∏
Stanis∏aw Brzosko “Socha”, od 3 wrzeÊnia dowódca 2. Kompanii
„Kiliƒskiego”. PAST-y broni∏a znakomicie uzbrojona za∏oga. ˚ywnoÊç
i wyposa˝enie dowozi∏ jej od strony Ogrodu Saskiego pojazd pancerny.
— Uczestniczy∏em w trzech atakach na ten budynek. Pierwsze dwa skoƒczy∏y
si´ niepowodzeniem. Dopiero po od∏àczeniu pràdu, wody i odci´ciu linii
telefonicznych mogliÊmy liczyç na jakiÊ sukces. MieliÊmy jednak za s∏abe





1944na stronie obok: P∏onàca PAST-a. Trzeci udany atak na PAST-´ 19-21 sierpnia 1944 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.146

uzbrojenie. Jedynà szansà by∏o podpalenie PAST-y - opowiada∏ Zbigniew
D´bski. Tak te˝ si´ sta∏o. Powstaƒcy u˝yli stra˝ackiej motopompy, za pomocà
której polewali PAST-´ paliwem przynoszonym w wiadrach z Poczty G∏ównej
przy pl. Napoleona (dziÊ pl. Powstaƒców Warszawy). Szturm rozpocz´li w nocy
z 19 na 20 sierpnia.
„Akcja zacz´∏a si´ o 3,30. Nastàpi∏y po sobie wybuchy, które nie da∏y jeszcze
po˝àdanego rezultatu. Dopiero po rozbiciu barykady w oknie granatami
z plastiku do wn´trza parteru wdar∏ si´ patrol dowodzony przez podchorà˝ego
Zygmunta z mego oddzia∏u. Poniewa˝ mury by∏y roz˝arzone w po˝arze patrole
same polewa∏y wn´trza wodà i gasi∏y ogieƒ.” — donosi∏ w raporcie kapitan
„Jur” dowódca 1 kompanii I Batalionu Szturmowego.
— By∏em na Poczcie G∏ównej. Przygotowywa∏em benzyn´ do motopompy —
wspomina∏ Janusz S∏aboszewicz “Bohun”. Jego dawny dowódca “Socha”
wskazuje na taras budynku, z którego obl´˝eni Niemcy dawali rozpaczliwe
znaki. Tràbili tràbkami, wywieszali flagi, wystrzeliwali rakiety, ale tak
szczelnie ich otoczyliÊmy, ˝e choç niemieckie pozycje by∏y o 200 m dalej,
w Ogrodzie Saskim, to na odsiecz nie mieli szans — opowiada Stanis∏aw
Brzosko.
O dziewiàtej podpalono mieszankà trzecie pi´tro gmachu. Powstaƒcy
zdobywali kondygnacj´ po kondygnacji dochodzàc do samego szczytu.
O trzeciej po po∏udniu Niemcy bronili si´ jeszcze w podziemiach gmachu,
próbowali pertraktowaç, w koƒcu zacz´li wychodziç z piwnic z r´kami
podniesionymi do góry. Chwil´ potem odnaleziono dziennik niemieckiego
˝o∏nierza Kurta Hellera, który sta∏ si´ mimowolnym autorem najbardziej
znanej relacji z walk o PAST-´, jednoczeÊnie ilustrujàcej niemiecki punkt
widzenia:
1 sierpnia — Po po∏udniu poczàtek walk ulicznych w Warszawie.
3 sierpnia — Ulrich pad∏. SS Sturmführer poleg∏ i wielu innych.
4 sierpnia — Nie ma odsieczy z zewnàtrz. Spodziewamy si´ dziÊ lub jutro
pomocy. Nie ma jedzenia. Brak wody.
5 sierpnia — Rudolf zabity. Prócz niego kilku kolegów. Jestem u kresu si∏.
Luttewitz pad∏. Hollweg ci´˝ko ranny.
6.sierpnia — Rano troch´ snu. Na posi∏ek tylko niewiele kawy z cukrem.
Zewszàd czyha Êmierç, a chcia∏oby si´ ˝yç. Trzej koledzy sami si´ zastrzelili.
7 sierpnia — W po∏udnie byliÊmy ostrzeliwani przez w∏asnà artyleri´, ale bez
strat. Próba wypadu nie przynios∏a wyniku, przy czym jeden zginà∏, 4 ci´˝ko
rannych. Nasi zabici w liczbie 14 zostali pochowani dziÊ o 8 na dziedziƒcu.
Bardzo z∏e powietrze od zabitych, którzy cuchnà.
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9 sierpnia — Z jedzeniem bardzo skàpo.
12 sierpnia — Mój g∏ód jest wielki. Codziennie tylko jeden raz troch´ zupy
i 6 papierosów.
13 sierpnia — Ci´˝ki ogieƒ czo∏gowy na pozycje Polaków. Cz´ste trafienia
w naszà wie˝´, ale bez strat. Czo∏g przywióz∏ ˝ywnoÊç na 5 dni. Zapad∏em na
˝o∏àdek i ledwo mog´ si´ utrzymaç na nogach.
17 sierpnia — Polacy usi∏ujà nas wykurzyç ogniem i butelkami benzyny.
19 sierpnia — O oswobodzeniu nie ma co myÊleç. Dooko∏a nas Polacy. Kto
b´dzie najbli˝szym z kolei, który pójdzie do masowego grobu na dziedziƒcu?
Bitwa o PAST-´ zakoƒczy∏a si´ ok. godz. 16. Powstaƒcy zabili 36 Niemców,
a 115 wzi´li do niewoli. Cz´Êç z nich wyprowadzili z piwnicy. Przy okazji
uwolnili dziesi´ciu polskich pracowników centrali telefonicznej. Zdobyli m.in.
50 pistoletów maszynowych, jeden ckm i dzia∏ko przeciwlotnicze. Sami stracili
pi´ciu zabitych i wielu rannych. W walce powstaƒcy u˝yli 700 butelek
samozapalnych, 80 granatów z plastiku i granatów przeciwpancernych
oraz 1000 litrów ropy i benzolu do miotaczy p∏omieni.
— To ja zawiesi∏em bia∏o-czerwonà flag´ na szczycie zdobytej PASTy —
wspomina Zbigniew D´bski “Zbych Prawdzic” — Kiedy wbiega∏em na gór´ po
schodach budynek si´ pali∏. By∏o tek goràco, ˝e kapa∏a cyna z przewodów.
PomyÊla∏em wtedy, ˝e Ericsson si´ topi∏...
Zaj´cie wie˝owca nie przysz∏o ∏atwo. Powstaƒcy musieli zdobywaç ka˝de
pi´tro, wypierajàc Niemców na gór´. „Po opanowaniu parteru staraliÊmy si´
sprawdziç piwnice. I przedostaç si´ do bunkrów PAST-y. Piwnice mia∏y
3 bunkry. WejÊcie do jednego z nich zosta∏o wysadzone granatami z plastiku.
W tej chwili wy∏oni∏a si´ czeÊç Niemców i zacz´∏a uciekaç w kierunku
Królewskiej. Patrol mój tymczasem, po zrzuceniu desek na goràce schody
wtargnà∏ na pierwsze i drugie pi´tro.” — relacjonowa∏ „Jur”. Gdy wreszcie po
po∏udniu dotarli na szczyt, okaza∏o si´, ˝e za∏oga PAST-y zbieg∏a zewn´trznà
klatkà schodowà. Na dole zosta∏a wzi´ta do niewoli.
Flag´ przygotowa∏y nasze sanitariuszki. Wnios∏em jà na dach z dwoma
kolegami z mojej dru˝yny, przyczepi∏em do nadbudówki wentylatora. Zawia∏
wiatr i flaga unios∏a si´ majestatycznie. Ze wszystkich stron dobieg∏y nas
oklaski — opowiada Zbigniew D´bski. Po zawieszeniu flagi chcieliÊmy
popatrzeç z góry na Warszaw´. I w tym momencie zostaliÊmy ostrzelani
z Ogrodu Saskiego. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e nikt wtedy nie zginà∏.
Po zdobyciu PAST-y przy Zielnej zast´pca szefa ∏àcznoÊci Okr´gu
przeprowadzi∏ szczegó∏owà inspekcj´ centrali. Stwierdzono, ˝e jej urzàdzenia
techniczne zosta∏y zniszczone w tak wielkim stopniu, i˝ w ˝adnym przypadku



149P∏onàca PAST-a zdobyta przez powstaƒców z zatkni´tà na jej szczycie polskà flagà. 
Trzeci udany atak na PAST-´. 19-21 sierpnia 1944 r., fot. E. Lokajski. 
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.



1944Stanowisko strzeleckie powstaƒców atakujàcych PAST-´, Powstanie Warszawskie. Trzeci udany atak na
PAST-´. 19-21 sierpnia 1944 r. fot., J. Joachimczyk. 
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
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nie mo˝na ich b´dzie wykorzystaç dla celów ∏àcznoÊci powstaƒczej. Natomiast
w PAST przy ul. Piusa XI, zdobytej przez oddzia∏y powstaƒcze w kilka dni
póêniej, uszkodzenia by∏y na ogó∏ nieznaczne.
Niemieccy jeƒcy wraz z uwolnionymi z Zielnej Polakami, pod eskortà
odprowadzeni zostali na punkt zborny do gmachu PKO przy Âwi´tokrzyskiej
oraz na ul. Marsza∏kowskà 125 do kwatery dowódcy IV Rejonu majora
„Zagaƒczyka”. Tam prokuratorzy i s´dziowie sprawdzili personalia ka˝dego
i decydowali o losie zatrzymanych. Tam te˝ po wylegitymowaniu zwolniono
polskich pracowników Past-y. WÊród nich znalaz∏ si´ d∏ugoletni technik
polsko- szwedzkiej firmy, Stanis∏aw Chmiel, pracujàcy od 1927 roku. W czasie
obl´˝enia Niemcy nakazali mu pe∏niç funkcj´ kucharza. To w∏aÊnie on
przyczyni∏ si´ do odnalezienia w ruinach szwedzkiego wie˝owca najlepiej
ukrytej grupy Niemców — ˝o∏nierzy Wehrmachtu i SS. „Zorientowa∏ si´, ˝e
w stosunku do liczby porcji ˝ywnoÊci, które co dzieƒ wydawa∏ Niemcom, liczba
jeƒców jest zbyt ma∏a. Zwróci∏ si´ wówczas do jednego z oficerów, który
poleci∏ przyprowadziç do konfrontacji jeƒca. Okaza∏ si´ nim znany Chmielowi
Ukrainiec. Wezwany do podania informacji, gdzie jeszcze ukryci sà Niemcy,
z pewnymi oporami poprowadzi∏ Chmiela i ˝o∏nierzy w kierunku kot∏owni
w du˝ym gmachu PAST-y i tam wskaza∏ miejsce, w którym o pi´tro ni˝ej od
normalnego poziomu piwnic kry∏a si´ du˝a grupa Niemców.”



151Do polskiej niewoli po zdobuciu PAST-y na Zielnej trafi∏o 115 jeƒców niemieckich. Trzeci udany atak na PAST-´. 
23 sierpnia 1944 r., fot. E. Lokajski.
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.



1944Motopompa na jednym z podwórek warszawskich. Trzeci udany atak na PAST-´. 19-21 sierpnia 1944 r. 
fot. J. Joachimczyk. 
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
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˚o∏nierze ze zgrupowania „Kiliƒski” po zdobyciu budynku PAST-y. 23 sierpnia 1944 r., fot. E. Lokajski. 
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
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1944Niemcy poddajà si´. Powstancy zdobyli gmach PAST-y. Na zdj´ciu jeƒcy odprowadzeni na przes∏uchanie pod budynek
Poczty G∏ównej. 23 sierpnia 1944 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie
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Wzi´cie do niewoli niemieckiej za∏ogi PAST-y po jej zdobyciu. Trzeci udany atak na PAST-´. 19-21 sierpnia 1944 r. 
Ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
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Nie tylko Zielna
Powstaƒcy stoczyli bój nie tylko o zdobycie budynków centrali przy Zielnej,
ale walczyli te˝ o zaj´ty przez Niemców budynek centrali telefonicznej przy
ul. Piusa XI (dziÊ Pi´knej). Masywny, wy∏o˝ony piaskowcem budynek
Telekomunikacji przy ulicy Pi´knej to tak˝e przedwojenny gmach Polskiej
Akcyjnej Spó∏ki Telefonicznej.
Nazywano go Ma∏à Pastà. Zaj´ty przez Niemców górowa∏ nad znacznà cz´Êcià
po∏udniowego ÂródmieÊcia, a jego zdobycie o Êwicie 23 sierpnia przesz∏o do
powstaƒczej legendy. W trakcie walk zgin´∏o blisko 20 powstaƒców. Dowódcà
ataku prowadzonego przez grupy bojowe batalionu „Ruczaj” by∏ 
kpt. Franciszek Malik „Piorun”. Jednym ze Êwiadków bitwy o Ma∏à Past´ by∏
Czes∏aw Mroczek “Rzut”. 1 sierpnia powstaƒcom nie uda∏o si´ zdobyç Ma∏ej
Pasty. Dzieƒ póêniej 32 esesmanów pod dowództwem oberleutnanta Junga
znalaz∏o si´ w budynku centrali, by wesprzeç jej niemieckich obroƒców. 
— Przed 22 sierpnia nasza I kompania 7 zgrupowania rtm. “Ruczaja”
organizowa∏a a˝ cztery wypady rozpoznawcze na central´. Poleg∏o dziesi´ciu
kolegów. Dowództwo wyznaczy∏o dat´ frontalnego ataku na budynek o Êwicie
22 sierpnia — relacjonuje “Rzut”. ˚o∏nierze wybili ∏adunkami wybuchowymi
dwa otwory w Êcianie szczytowej. Na pierwszym pi´trze do wn´trza budynku
wskoczy∏o trzech ˝o∏nierzy z 5-go zgrupowania z dowódcà pdpor. Stojewiczem.
Otwór by∏ za ma∏y i zostali odci´ci. — Stojewicza w bestialski sposób
zamordowa∏ Jung — wspomina Czes∏aw Mroczek. Atak si´ nie powiód∏.
Kolejny atak zosta∏ przypuszczony przy u˝yciu motopompy. Wyrzuca∏a ona
strumieƒ p∏onàcej benzyny w okna budynku. ˚o∏nierze rzucali te˝ granaty
przez otwory kominowe. Niemcy wywiesili na dachu ˝ó∏tà flag´. By∏ to
sygna∏ wo∏ania o pomoc. Telefonicznie otrzymali rozkaz przebijania si´ na
pozycje w rejonie Al. Ujazdowskich, gdzie od 28 sierpnia znajdowa∏a si´
sk∏adnica meldunkowa w lokalu firmy Ericsson (Al. Ujazdowskie 47).
Z zainstalowanej tam centralki prowadzi∏y linie telefoniczne do okr´gowych
sk∏adnic meldunkowych. Sprz´t pochodzi∏ z magazynów firmy Ericsson oraz
niemieckiego sklepu radiotechnicznego znajdujàcego si´ przy Placu Trzech
Krzy˝y. Nocà z 22 na 23 sierpnia Niemcy wyszli z budynku Ma∏ej Pasty. Nogi
mieli obwiàzane szmatami. Docierali tylko do barykad. Wi´kszoÊç z nich
podda∏a si´ powstaƒcom. — Z za∏ogi liczàcej 117 osób uda∏o si´ uciec tylko
oberleutnantowi Jungowi z szóstkà ˝o∏nierzy — wspomina “Rzut”.
Warto te˝ wspomnieç krótkotrwa∏à walk´ o wzniesiony z szarej ceg∏y
budynek Centrali Telefonicznej przy Brzeskiej 24 na Pradze. ˚o∏nierze
Obwodu 6-go opanowali ten gmach ju˝ pierwszego sierpnia.



Budynek PAST-y sfotografowany przez wyrw´ w murze.
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Niestety Powstanie na Pradze upad∏o ju˝ nast´pnego dnia.
Na zakoƒczenie warto jeszcze wspomnieç o okupacyjnych losach fabryki
spó∏ki PASE w Radomiu. Zosta∏a ona zaj´ta przez Niemców w paêdzierniku
1939 r. Jej produkcja zosta∏a podporzàdkowana niemieckiej machinie
wojennej. Dotychczasowà produkcj´ ograniczono do zaledwie kilku procent,
a w jej miejsce uruchomiono produkcj´ podzespo∏ów przeznaczonych dla
wojska. Jak pisze Soko∏owski — kierownictwo fabryki formalnie nadal
spoczywa∏o w r´kach szwedzkich a zatrudnienie zosta∏o nawet zwi´kszone
z 430 do oko∏o 500 osób. Fabryka dzia∏a∏a do lipca 1944 r. W chwili, gdy Armia
Czerwona dotar∏a do Wis∏y i uchwyci∏a niedaleko Radomia przyczó∏ek
Magnuszewski zak∏ad zamkni´to, a maszyny zosta∏y wywiezione do Czech.
Pracownicy zdo∏ali jednak ukryç wiele narz´dzi. Wiosnà 1945 r. pozwoli∏o to
wznowiç produkcj´ aparatów i ∏àcznic telefonicznych.
Jesienià 1939 r. Niemcy zaj´li te˝ fabryk´ w We∏nowcu. Uruchomiono w niej
produkcj´ stempli kopalnianych dla górnictwa w´glowego. W 1945 r. zak∏ad
zosta∏ upaƒstwowiony.



1946-1992Ericsson i Polska Ludowa
– nie zrealizowany 

scenariusz

Widok zniszczonej PAST-y. Na pierwszym planie stoi na gruzach S. Häggberg. Warszawa, 1947 r. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Wielka sowietyzacja
W 1945 r. nowe, komunistyczne w∏adze lubelskie wkracza∏y do Polski na
czo∏gach Armii Czerwonej. Polska Ludowa na lewym brzegu Wis∏y zaczyna∏a
si´ od rabunku. W styczniu 1945 r. w chwili, gdy Armia Czerwona z oddzia∏ami
Wojska Polskiego zajmowa∏a ruiny Warszawy, po drugiej stronie Wis∏y, przed
urz´dami skarbowymi k∏´bi∏y si´ kolejki. Ludzie z rozpaczà w oczach
wymieniali okupacyjne, krakowskie z∏otówki na bilety lubelskiego
Narodowego Banku Polskiego.
Straci∏y one wartoÊç niemal natychmiast, bo ju˝ 10 stycznia. Warszawiacy
z lewego brzegu, którzy i tak ju˝ niemal niczego nie mieli, zostali pozbawieni
nawet tej odrobiny oszcz´dnoÊci, które uda∏o si´ im wynieÊç ze zburzonego
miasta. W∏adze lubelskie zapowiedzia∏y, ˝e banknoty b´dà wymieniane
w urz´dach skarbowych na nowe, lubelskie w stosunku 1:1. Tyle tylko, ˝e dla
osób prywatnych do sumy nie wi´kszej ni˝ 500 z∏otych, zaÊ dla zak∏adów
rzemieÊlniczych do 2000 z∏otych.
Podstawowym celem w∏adzy komunistycznej by∏o skupienie w swoich r´kach
wszystkich dziedzin ˝ycia spo∏ecznego oraz wszystkich Êrodków produkcji. Ju˝
6 wrzeÊnia 1944 r. utworzony w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego og∏osi∏ reform´ rolnà obejmujàcà przymusowà parcelacj´
majàtków powy˝ej 50 ha. W∏aÊcicieli majàtków usuni´to, lub aresztowano.
W dalszej perspektywie w∏adze komunistyczne zamierza∏y
odebraç ziemi´ obdarowywanym teraz ch∏opom. Sta∏o si´ to w poczàtku lat 
50-tych, gdy zacz´to przymusowà kolektywizacj´ wsi. W∏adze systematycznie
likwidowa∏y prywatne przedsi´biorstwa. Tu proces grabie˝y przebiega∏
cz´sto niezale˝nie od obowiàzujàcych ustaw i przepisów. W 1945 r. pod
zarzàdem paƒstwowym znalaz∏y si´ niemal wszystkie wi´ksze zak∏ady
przemys∏owe, w tym fabryka Ericssona w Radomiu, a tak˝e odbudowana
fabryka w We∏nowcu. Znacjonalizowano te˝ wszelkie media: sieci
elektrotechniczne, telefoniczne, gazowe, telekomunikacyjne, koleje itd.
W∏adze og∏osi∏y te˝ nacjonalizacj´ polsko-szwedzkiej Polskiej Akcyjnej Spó∏ki
Telefonicznej.
W stalinowskiej Polsce nie by∏o atmosfery do wspó∏pracy z firmami
pochodzàcymi z drugiej strony ˝elaznej kurtyny. W∏adze stara∏y si´
maksymalnie ograniczaç kontakty z ludêmi z Zachodu. Próby nawiàzania
sta∏ej wspó∏pracy z Ericssonem nie powiod∏y si´. Podj´to je w 1947 r. Jak
czytamy w Historii Elektryki Polskiej w ramach polsko-szwedzkiej umowy
powsta∏y mo˝liwoÊci dostaw do Polski central telefonicznych produkcji
firmy Ericsson. Ministerstwo Poczty i Komunikacji zdecydowa∏o si´ na



Sigfrid Häggberg pozuje przy zniszczonej szafce telefonicznej przy ul. Zielnej w pobli˝u budynku PAST-y. 
Warszawa, 1947 r. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Okres powojenny wiàza∏ si´ z ograniczaniem obecnoÊci

firmy Ericsson w Polsce. Nacjonalizacja PAST-y i fabryki

w Radomiu. Mimo to Ericsson jest wcià˝ w Polsce obecny.

Zakoƒczone niepowodzeniem negocjacje nowych umów

pomi´dzy firmà Ericsson i w∏adzà ludowà w Polsce.

Otwarcie Biura Informacji Technicznej Ericsson

w Warszawie.

Ericsson dostarcza urzàdzenia telekomunikacyjne do

central w Krakowie i ¸odzi.

Podpisanie umowy licencyjnej na nowy system sygnalizacji

kolejowej.

Pierwsze demokratyczne wybory w Polsce.
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wprowadzenie najnowoczeÊniejszych w owym czasie central krzy˝owych
(crossbar) majàcych wi´kszà szybkoÊç ni˝ dotychczasowe systemy.
Odznacza∏y si´ one te˝ du˝à trwa∏oÊcià i elastycznoÊcià umo˝liwiajàcà ∏atwà
przebudow´ i rozbudow´ sieci. Ministerstwo Poczt i Telegrafów podpisa∏o ze
Szwedami umow´ na dostaw´ 37 tysi´cy numerów central systemu krzy˝owego
i CMM wyposa˝onej w automaty z wybierakami krzy˝owymi. Zamówiono te˝
3 tysiàce numerów tego systemu dla dziewi´ciu innych central
automatycznych w okolicach Warszawy. Umowy licencyjne na produkcj´
central krzy˝owych podpisywano z firmà Ericsson jeszcze w póênych latach
siedemdziesiàtych. Decyzja rozwijania i ulepszania central typu Crossbar by∏a
s∏uszna: zapewni∏a firmie Ericsson dynamiczny rozwój i obecnoÊç w pierwszej
lidze Êwiatowej producentów urzàdzeƒ s∏u˝àcych telekomunikacji. Pierwsza
taka nowoczesna centrala automatyczna mia∏a byç uruchomiona w Warszawie
w 1951 roku.
Podpisano te˝ umow´ licencyjnà, obejmujàcà wszechstronnà pomoc firmy
Ericsson w uruchamianiu produkcji automatycznych central krzy˝owych
w Polsce.
Niestety z umów nic nie wysz∏o. W∏adze komunistyczne uniewa˝ni∏y obydwie
umowy. Protesty polskiego Êrodowiska in˝ynierów i osób zwiàzanych
z telekomunikacjà nie mia∏y znaczenia. W∏adze totalitarnego paƒstwa nie
by∏y zainteresowane rozwojem sieci telekomunikacyjnych. W gruncie rzeczy
stosunek w∏adz do rozwoju telefonii nie zmieni∏ si´ a˝ do upadku PRL-u.
W rezultacie w chwili odzyskania przez Polsk´ wolnoÊci w 1989 r.
zaniedbania w tej dziedzinie by∏y szczególnie widoczne. Polska, która
w poczàtku XX wieku znajdowa∏a si´ w europejskiej czo∏ówce rozwoju
telefonii teraz by∏a na szarym koƒcu statystyk, wyprzedzajàc jedynie Albani´.
Sama firma Ericsson utrzymywa∏a jednak w komunistycznej Polsce w∏asne
Biuro Techniczne. Otwarte w 1948 roku przy Nowym Âwiecie 42 w Warszawie,
znalaz∏o si´ w dawnym pa∏acu Kossakowskich, który przy udziale Ericssona
zosta∏ odbudowany ze zniszczeƒ wojennych. Poczàtkowo mia∏o si´ znajdowaç
przy ul. Miodowej, gdzie Ericsson pomaga∏ odbudowaç kamienic´. Ostatecznie
w tym miejscu zainstalowa∏o si´ Towarzystwo Polsko-Szwedzkie, które
równie˝ próbowa∏o utrzymywaç w tych trudnych czasach kontakty ze Êwiatem
zachodnim. Ericsson wyposa˝y∏ do dziÊ istniejàcà placówk´ w przywiezionà ze
Szwecji bibliotek´ i obrazy. Biuro Techniczne Ericssona przetrwa∏o do po∏owy
lat osiemdziesiàtych na Nowym Âwiecie. Jednak w trakcie jego dzia∏alnoÊci
nie odnotowano szczególnych sukcesów we wspó∏pracy z Polskà, a na poczàtku
lat 70 rozwa˝ano nawet zamkni´cie tej szwedzkiej placówki. Za to zupe∏nie



Zniszczona kamienica przy Nowym Âwiecie 42, gdzie w 1948 roku powstaje Biuro Techniczne firmy Ericsson. 
Warszawa, 1947 r.
Ze zbiorów Dipservice/Tadeusz Iwaszkiewicz.
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nieoczekiwanie biuro Ericssona na Nowym Âwiecie sta∏o si´ miejscem
spotkaƒ przedwojennych pracowników firmy. To by∏o praktycznie jedyne
miejsce, wcià˝ silnie integrujàce telefonistki od pana Ericssona,
z rozrzewnieniem wspominajàce prac´ w szwedzkiej wie˝y na Zielnej.



1947Nieliczne dokumenty szwedzkiego Biura Technicznego z okresu powojennego. Warszawa, lata 1960-78.
Ze zbiorów Dipservice/Tadeusz Iwaszkiewicz.
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165Sigfrid Häggberg dokumentuje powojenne zniszczenia. 
W tle ruiny dwóch central telefonicznych przy ul. Zielnej. Warszawa, 1947 r. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Warszawa bez Ericssona
Dyrektor Sigfried Häggberg po wojnie kilkakrotnie wraca∏ do Polski. Tu˝ po
zakoƒczeniu wojny zorganizowa∏ zbiórk´ odzie˝y dla polskich pracowników
PAST-y. W 1947 r. negocjowa∏ porozumienia Ericssona z komunistycznymi
w∏adzami Polski. Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano klimat tych rozmów nie by∏
sprzyjajàcy. Zawarta umowa zosta∏a zerwana. W tym czasie trwa∏a ju˝
odbudowa Warszawy, ale ca∏e dzielnice wcià˝ le˝a∏y w gruzach. Gdy Häggberg
stanà∏ na Zielnej nie rozpozna∏ ulicy. Ponad morzem gruzów stercza∏a jedynie
zgruchotana, szwedzka wie˝a.
17 stycznia 1945 r. ˝o∏nierze I Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej zajeli
ruiny lewobrze˝nej Warszawy. Mieszkaƒcy miasta zostali wygnani po upadku
Powstania Warszawskiego, a wokó∏ rozpoÊciera∏ si´ martwy krajobraz.
Kilometry kwadratowe ruin przysypane by∏y Êniegiem. Wsz´dzie czai∏a si´
Êmierç. W gruzach, piwnicach, na ulicach mo˝na si´ by∏o natknàç na
przysypane Êniegiem szkielety i zamarzni´te szczàtki ludzkie.
Warszawiacy, którzy pierwsi przybyli do miasta byli zrozpaczeni. Trudno by∏o
uwierzyç, ˝e tak straszliwie zniszczone miasto b´dzie jeszcze mo˝na
odbudowaç. Zupe∏nej zag∏adzie uleg∏y nie tylko domy, ale i infrastruktura
miejska. Przetrwa∏y jedynie ukryte g∏´boko pod ziemià kana∏y. Za to niemal
kompletnie zniszczona by∏a sieç warszawskich telefonów. Jak si´ szacuje
Niemcy wywieêli, bàdê zniszczyli 80% numerów central miejscowych w Polsce.
W zburzonej Warszawie zniszczenia by∏y jeszcze wi´ksze.
Obydwa gmachy PAST-y na Zielnej by∏y zburzone. Zdewastowane by∏y te˝
budynki central na Piusa XI (Pi´knej) i na T∏omackiem. Z wyposa˝enia nic nie
przetrwa∏o. Po upadku Powstania Warszawskiego i planowym zniszczeniu
opustosza∏ego miasta, okupanci przystàpili do grabienia pozosta∏oÊci sieci
telefonicznej. W wielu miejscach ze studzienek wyciàgni´to kable
telefoniczne. Po 17 stycznia 1945 r. obok studzienek telefonicznych natrafiç
mo˝na by∏o na poci´te odcinki kabli, których Niemcy nie zdà˝yli wywieêç
przed panicznà ucieczkà 17 stycznia.
Nie zniszczony by∏ jedynie budynek centrali praskiej przy Brzeskiej, chocia˝
jej urzàdzenia zosta∏ wywiezione. Zachowa∏ si´ te˝ budynek centrali na
Mokotowie, ale i tu urzàdzenia uleg∏y dewastacji. Po wojnie w zwiàzku
z budowà trasy W-Z rozebrano cz´Êciowo zburzony gmach centrali na
T∏omackiem. Szybko za to odbudowano budynek centrali na Pradze,
Mokotowie i budynek „Ma∏ej Pasty” przy Pi´knej. Na Mokotowie
zainstalowano central´ automatycznà Ericssona systemu SALME. 
Do odbudowy sieci telefonicznych ju˝ w styczniu 1945 przy Ministerstwie
Poczt i Telegrafów powo∏ano Biuro Odbudowy Telefonicznych Urzàdzeƒ
Stolicy (BOTUS). Grupy monta˝owe sk∏ada∏y si´ przede wszystkim z by∏ych
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pracowników polsko-szwedzkiej spó∏ki PAST.
Pomimo odbudowy central telefonicznych w Warszawie, do najstarszych
gmachów przy Zielnej telefony nigdy ju˝ nie wróci∏y. „Na ul. Zielnej post´puje
ci´˝ko, ma∏a, sfatygowana staroÊcià lokomotywa i wlecze za sobà kilka
wagoników gruzu. W samotnych ruinach wre praca. Ochotnicze Bataliony
Odbudowy Warszawy, rekrutujàce si´ z ca∏ej Polski zasilane brygadami
m∏odzie˝y z Jugos∏awii, Czechos∏owacji, Bu∏garii, Francji i innych paƒstw,
pracowa∏y tu nad poszerzeniem ul. Marsza∏kowskiej, która przebiegaç b´dzie
Zielnà opierajàc si´ o gmach dawnej centrali telefonicznej zwanej
powszechnie Pastà. Usuwane m∏odymi, pr´˝nymi ramionami ruiny ust´pujà
miejsca nowym obiektom i za∏o˝eniom” - czytamy w Stolicy z 1947 r. W ruinach
budynku wcià˝ spoczywa∏y zw∏oki ponad 60 powstaƒców batalionu Kiliƒskiego
i zgrupowania Batorego.„Sà to relikwia narodu, które jeszcze czekajà na
ekshumacje. Trzeba naszych ch∏opców stàd zabraç, zas∏u˝yli na to” skar˝y si´
z ˝alem obywatel Jakubowski Tadeusz stra˝nik gmachu i by∏y uczestnik walk
o „Past´”, który oprowadza zwiedzajàcego ten przybytek. W przeciwnym koƒcu
zburzonej oficyny wydobywa si´ odór pogrzebanych pod gruzami ukraiƒskich
rezunów. Tymczasem Ministerstwo Poczt i Telegrafów namyÊla si´, co zrobiç
z gmachem, wybierajàc przy tym systematycznie resztki nierozszabrowanych
kabli, ogniw i spalonych aparatów. B∏àdzimy po licznych salach. Szereg
stropów jest zupe∏nie dobrze zachowanych. Budynek nadaje si´ do odbudowy
po skasowaniu trzech górnych pi´ter. Ale wkrótce mo˝e byç za póêno. Pasta
czeka swego losu.” — donosi∏a ówczesna prasa. Po wojnie strzaskana
konstrukcja budowli przez d∏ugie lata pozostawa∏a w ruinie. Nie bardzo
wiedziano, co z nià poczàç.
Powstawa∏y ró˝ne koncepcje przekszta∏cenia budynku. Ostatecznie wie˝owiec
odbudowano w poczàtku lat szeÊçdziesiàtych. Jego architektur´ oszpecono
przez usuni´cie pierwotnego detalu budowli, zastosowanie tandetnych
tynków i przebicie wie˝y klatki schodowej ma∏ymi okienkami. Gmach
obni˝ono o ostatnià kondygnacj´. Na dachu wystawiono ra˝àcy, przeszklony
kiosk. Sàsiedni, ni˝szy budynek, po odbudowie zachowa∏ kamiennà elewacj´.
Utraci∏ jednak ostatnià kondygnacj´. Kompletnemu przekszta∏ceniu uleg∏y
wn´trza, choç cz´Êciowo zachowa∏o si´ ich dawne przeznaczenie. W poczàtku
lat dziewi´çdziesiàtych w∏aÊcicielem ni˝szego budynku zosta∏a Fundacja
Polsko-Niemiecka. W latach 2004-2005 wyremontowano fasad´ budynku oraz
nadbudowano brakujàcà od wojny kondygnacj´ mieszczàcà niegdyÊ sal´
telefonistek. Z zewnàtrz nawiàzuje ona do kszta∏tu, jaki nada∏ jej przed stu
laty szwedzki architekt Gustaw Izaak Clason. Wn´trza sà ju˝ jednak zupe∏nie
inne. Nie przetrwa∏y te˝ najmniejsze fragmenty secesyjnych wn´trz obydwu
budynków na Zielnej.
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We∏nowiec z licencjà, ale bez Szwedów
W przeciwieƒstwie do kompletnie zdewastowanej warszawskiej sieci
telefonicznej bez wi´kszych zniszczeƒ przetrwa∏y mury fabryki PASE
Ericssona w We∏nowcu. Niestety komunistyczne w∏adze niemal natychmiast
przej´∏y zak∏ad Ericssona pod zarzàd paƒstwowy. Chcàc uniezale˝niç Polsk´
od dostaw z importu postanowi∏y ponownie uruchomiç w We∏nowcu produkcj´
urzàdzeƒ zabezpieczenia ruchu pociàgów oraz sygnalizacji
kopalnianej.
„Po odbytych rozmowach w Ministerstwie Komunikacji ówczesny Centralny
Zarzàd Przemys∏u Elektrotechnicznego, w którego gestii by∏y zak∏ady
T. Ericsson – PASE pod Zarzàdem Paƒstwowym, nawiàza∏ rozmowy
z koncernem Ericssona w Sztokholmie w sprawie nabycia licencji na
produkcj´ w kraju urzàdzeƒ przekaênikowych zabezpieczenia ruchu.” 
Po pertraktacjach 31 lipca 1946 r. podpisano umow´ licencyjnà mi´dzy
Ericssonem, a w∏adzami polskimi, na podstawie której, w styczniu nast´pnego
roku podj´to w We∏nowcu produkcj´. Oficjalnego otwarcia odbudowanej
fabryki dokonano miesiàc wczeÊniej w grudniu 1946 r.
W tym˝e 1946 r. uruchomiona zosta∏a produkcja tak˝e w drugiej, dawnej
fabryce PASE w Radomiu, te˝ odebranej koncernowi Ericsson
i upaƒstwowionej. Maszyny wywiezione przez Niemców zosta∏y odnalezione
i rewindykowane z terenu Czechos∏owacji. Uzupe∏niono je o nowy sprz´t. Tym
razem w zwiàzku z uruchomieniem fabryki w We∏nowcu oraz przeniesieniem
produkcji akumulatorów do Poznania — zak∏ad w Radomiu skupi∏ si´ na
aparatach telefonicznych i urzàdzeniach telekomunikacyjnych.
Warto na koniec wspomnieç, ˝e zak∏ad w Radomiu stale rozbudowywano.
W latach szeÊçdziesiàtych wzniesiono od podstaw nowe, ogromne budynki, i a˝
do przemian 1989 r. by∏ on najwi´kszym producentem aparatów telefonicznych
w ca∏ej Europie Wschodniej. Telefony z Radomia o charakterystycznej
sylwetce z logo Radomskiej Fabryki Telefonów mo˝na by∏o znaleêç we
wszystkich instytucjach od Odry po Kmaczatk´.
Z lat 50-tych pochodzi telegram, który Sigfrid Häggberg wys∏a∏ cz∏onkom
towarzystwa zrzeszajàcego by∏ych szwedzkich pracowników Ericssona
w Polsce. Tekst brzmi: „Ju˝ od przedwczoraj pij´ wasze zdrowie
w Warszawie”. Jego córka chrzestna Gun Åkerman twierdzi, ˝e to idealnie
oddaje cudownie pogodny charakter Siggiego, o którym mówiono, ˝e „lubi∏
dobre jedzenie, dobre picie i dobre towarzystwo”. Wielki przyjaciel Polaków
zginà∏ w wypadku samochodowym w 1963 roku. W tym samym roku ostatnim
szwedzkim pracownikiem Ericssona ze „starej gwardii”, który pozosta∏
w Warszawie by∏ dyrektor Biura Technicznego Nils Berglind.



na górze: S. Häggberg i nieznany z nazwiska wspó∏pracownik. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.

na dole: Telegram wys∏any w 1960 roku z Warszawy przez S. Häggberga do szwedzkiego towarzystwa zrzeszajàcego by∏ych
pracowników firmy Ericsson z Polski o treÊci: „Ju˝ od przedwczoraj wznosz´ toasty za wasze zdrowie w Warszawie.” 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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1965170 S. Häggberg z polskimi wspó∏pracownikami. 
Ze zbiorów prywatnych Gun Åkerman.
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List in˝yniera Z. Sosnowskiego - przed II wojnà pracownik PASE na ró˝nych stanowiskach, potem w Stowarzyszeniu
Elektryków Polskich, autor Historii rozwoju telefonii miejscowej w Polsce z 1967 roku — do w∏adz firmy Ericsson w Szwecji
z proÊbà o przes∏anie materia∏ów potrzebnych mu do napisania ksià˝ki opublikowanej w 1974 roku 
pt. Historia elektryki polskiej. Elektronika i telekomunikacja. Warszawa, 1965 r.
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.



1992-2004Ericsson wspó∏twórcà
nowej Polski

Pracownicy firmy Ericsson. Warszawa, 2004 rok.
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Ericsson w okresie powojennym kontynuowa∏ ekspansj´ w Êwiecie
i ró˝nicowa∏ wachlarz swoich produktów, wzbogacajàc je o najnowsze
technologie. Od lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych firma zaj´∏a si´
produkcjà nowych urzàdzeƒ do wykorzystania m. in. dla celów wojskowych
i w kosmosie. Bardzo wczeÊnie zaj´∏a si´ technikà cyfrowà i komputeryzacjà,
równie˝ swoich central telefonicznych. Kolejny krok milowy w rozwoju firmy
to skoncentrowanie si´ na systemach przesy∏u informacji, wreszcie telefonii
bezprzewodowej i komórkowej.
Dopiero w 1992 roku Ericsson na dobre wróci∏ do Polski. W Warszawie
powsta∏a spó∏ka Schrack Ericsson, by reprezentowaç tak˝e austriackà firm´
Schrack, w której Ericsson mia∏ 80% udzia∏ów. W roku 1996 powstaje polska
firma Ericsson Sp. z o.o.
Poczàtkowo siedziba spó∏ki mieÊci∏a si´ w budynku biura technicznego
Ericsson przy ul. Solec 48, póêniej przy 17 Stycznia, gdzie dzia∏a∏a przez 
3 lata, ju˝ pod Êwiatowà markà Ericsson od 1994 do 1997 roku. W latach 
1997-2002 przeprowadzono jà na ul. Kasprzaka 18/20. Wreszcie w 2002 roku
Ericsson znalaz∏ siedzib´ w Al. Jerozolimskich 92.
W latach dziewi´çdziesiàtych Ericsson na powrót sta∏ si´
wspó∏w∏aÊcicielem fabryki w Radomiu, którà to utraci∏ po II wojnie
Êwiatowej na skutek nacjonalizacji. W 2000 roku polska firma Ericsson
wygra∏a przetarg TP S.A. na dostawy infrastruktury przesy∏u danych.
WczeÊniej firma ze wzgl´du na regulacje prawne nie mog∏a i nie
dostarcza∏a sprz´tu operatorowi paƒstwemu. Dzisiejszy Ericsson jest
spadkobiercà mi´dzywojennego PASE. Oprócz powrotu do chlubnych
tradycji Ericsson równie mocno anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç pozabiznesowà.
Sà to dzia∏ania podj´te zgodnie z Korporacyjnymi Zasadami
OdpowiedzialnoÊci Spo∏ecznej, które zobowiàzujà firm´ Ericsson do
podejmowania inicjatyw na rzecz spo∏ecznoÊci, w której funkcjonuje.
Dzia∏ania te obejmujà propagowanie sztuki m∏odych twórców oraz wsparcie
szkoleniowe dla osób zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià publicznà.
Ludzie biznesu, podobnie jak artyÊci, poszukujà nowych Êrodków wyrazu.
Technologia tworzy pi´kno u˝ytkowe, odwo∏ujàc si´ do zmys∏u praktycznego
cz∏owieka, który pragnie u∏atwiç sobie ˝ycie. Ericsson postanowi∏ uzupe∏niç
swoje praktyczne, in˝ynierskie podejÊcie poprzez maria˝ z czystà sztukà.
W roku 1999 rozpocz´∏a si´ wspó∏praca firmy Ericsson z warszawskà
Akademià Sztuk Pi´knych. W holu siedziby firmy eksponowane sà dzie∏a
artystów zwiàzanych z Akademià, udost´pniane do zwiedzania przez
szerokà publicznoÊç. Galeria Ericsson jest najd∏u˝ej dzia∏ajàcà firmowà
galerià sztuki we wspó∏czesnej w Polsce.



Aparaty „Ericofon“ o niezwykle nowoczesnej linii (zaprezentowane po raz pierwszy przez firm´ Ericsson 
1 listopada 1953 r.) zosta∏y w 1972 r. nagrodzone przez nowojorskie Museum of Modern Art jako jeden z najlepszych
przyk∏adów projektu wzornictwa przemys∏owego XX w.
Wn´trze fabryki w Karlskron. Pracownice podczas monta˝u Ericofonu. Szwecja, 1959 rok. 
Ze zbiorów Föreningen Stockholms Företagsminnen/Center for Business History, Stockholm.
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Innym rodzajem dzia∏aƒ, którymi biznes wspomaga rozwój spo∏eczny, jest
Szko∏a Liderów. Ericsson to jeden ze sta∏ych wspó∏organizatorów tej cennej
inicjatywy. Osobom dzia∏ajàcym spo∏ecznie Szko∏a Liderów pomaga
doskonaliç umiej´tnoÊci u∏atwiajàce wspó∏prac´ pomi´dzy lokalnà
spo∏ecznoÊcià, sektorem prywatnym i administracjà. W zaj´ciach Szko∏y
Liderów uczestniczy∏o wielu póêniejszych radnych i mened˝erów s∏u˝by
publicznej.
Osobnà ga∏´zià dzia∏alnoÊci poza biznesowà jest dzia∏alnoÊç charytatywna.
Ericsson czynnie wspiera instytucje niosàce pomoc dzieciom. Jest to wsparcie
bezpoÊrednie, poprzez zakup potrzebnych sprz´tów, ubraƒ czy wyposa˝enia.
Na liÊcie obdarowanych sà domy dziecka, oÊrodki specjalne, Êwietlice
i szpitale dzieci´ce. W prospo∏ecznà dzia∏alnoÊç zaanga˝owani sà tak˝e
pracownicy firmy, którzy inicjujà i czynnie w∏àczajà si´ w akcje charytatywne.
Ericsson w Polsce ma na swoim koncie wiele sukcesów we wprowadzaniu
w ˝ycie najnowszych technologii. Wszyscy polscy operatorzy sieci GSM
w Polsce korzystajà z urzàdzeƒ tej firmy. Wkrótce w Polsce ruszy pe∏nàparà
telefonia 3G. Spó∏ka ze swoimi najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniami
technologicznymi jest na to w pe∏ni przygotowana i bierze w tym procesie
aktywny udzia∏. Stanowi to dowód na to, ˝e ponad stuletnia obecnoÊç firmy
Ericsson w Polsce owocuje zaufaniem i buduje zr´by przysz∏oÊci.

Wn´trze Galerii Ericsson w Warszawie. Warszawa 1999 r.
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1992
1994

1995
1996
1999

2000

W nowych warunkach demokratycznej Polski i gospodarki

rynkowej powstaje spó∏ka Schrack Ericsson.

Powstaje spó∏ka joint-venture Ericsson Unimor. Ericsson

podpisuje z PTK Centertel umow´ i buduje sieç NMT:

pierwszà sieç telefonii komórkowej w Polsce.

Rejestracja Ericsson Sp. z o.o., b´dàcej w 100% w∏asnoÊcià

Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Podpisanie kontraktu na budow´ sieci komórkowej GSM dla

Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Ericsson podpisuje kontrakt z Polskà Telefonià Cyfrowà na

rozbudow´ sieci telefonii komórkowej Era GSM. Wraz

z Netia Telecom rozpoczyna realizacj´ ogólnopolskiej

wielous∏ugowej sieci IP, a firmie Internet Data Systems

dostarcza serwery dost´powe typu Tigris.

Ericsson wybrany zostaje przez PTK Centertel na dostawc´

infrastruktury GSM. Rozwija wspó∏prac´ z polskimi firmami

w zakresie dostarczania i obs∏ugi szybkich sieci

informatycznych, sieci transmisji danych, rozwiàzaƒ

g∏osowych na platformach tradycyjnych i konwergentnych

oraz kompletnych rozwiàzaƒ z zakresu CTI.

Ericsson podpisuje umow´ z Energis Polska na budow´ oraz

wdro˝enie nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych

ENGINE.

Sprzeda˝ systemu transmisji MINI LINK dla TP S.A. 

Szeptel S.A. oraz Polkomtel S.A.

Ericsson podpisuje umow´ z firmà Polkomtel S.A. na

dostaw´ sprz´tu telekomunikacyjnego dla sieci Plus GSM.

Ericsson podpisuje umow´ z Polskà Telefonià Cyfrowà na

dostarczanie us∏ugi streaming, dzi´ki zastosowaniu nowej

technologii EDGE.

Ericsson Êwi´tuje stulecie dzia∏alnoÊci w Polsce. 

2000

2000
2003

2000-2002

2004
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Prezes Ericsson Sp. z o.o. Lars E. Svensson (w Êrodku) oraz Wiceprezesi  Ericsson Robert Czarnecki 
(z lewej) i Krzysztof Burzyƒski (z prawej). Pu∏tusk, 2005 rok.



Obchody 100-lecia firmy Ericsson w Polsce. Stosowny tort kroi prezes Ericsson Sp. z o.o. Lars E. Svensson. 
Warszawa, 2004 rok.

2005
2004 Ericsson Sp. z o.o. podpisuje umow´ na dostarczenie

infrastruktury UMTS i GSM z Polkomtel S.A.

Ericsson Sp. z o.o. podpisuje kontrakt z Polskà Telefonià

Cyfrowà na dostaw´ urzàdzeƒ sieci 3G. 
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Pracownicy firmy Ericsson w Warszawie.
Pu∏tusk, 2005 rok.



182

Summary
A hundred years ago the first Ericsson telephone exchange started operation
in Warsaw. Soon demand for telephones, created the need to expand. Another
telephone switch, with greater capacity, was located in the newly constructed
adjoining building at 39 Zielna Street. At the beginning of 20th century Warsaw
was under Russian rule.
This book contains documents and photographs that have never been shown
before to wide public. Due to historial changes some of them remained in
Russian section of the archives. They survived in Föreningen Stockholms
Företagsminnen/Center for Buissnes History thanks to the fakt that Ericsson’s
Swedish employees took albums and documents out of Poland before World
War II. Now, they are unique and special documents of the times and also
witnesses of the development of a company which began its operation in this
part of Europe a ceuntry ago. 

In the early 20th century, SAT (Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag),
owned by Henrik Tore Cedergren, partner of Lars Magnus Ericsson was
licensed to build telephone networks in Warsaw and Moscow. Both gentlemen
complemented one another: both were engineers, but Lars Magnus Ericsson
was more of a constructor and technical expert, while Henrik Tore Cedergren
was able to manage the expansion to new markets, where he assumed the role
of an operator. By commencing operation in Russia and Poland, Ericsson
made a major contribution to the development of telephony – in the
technological sense by means of constant improvements to the equipment,
but also by increasing the range of telephone systems and the availability
of telephones. 
Ericsson also set new standards in terms of women labor, contributing to their
suffrage and left in Warsaw at least two architecturally exceptional and
innovative buildings.

In 1904, the first telephone exchange equipped with L.M. Ericsson devices
was built in Warsaw at 37 Zielna Street. The building was designed by
I.G. Clason, professor of Stockholm Royal Institute of Technology in
collaboration with Polish architect Bronis∏aw Brochwicz-Rogóyski, and the
interior was designed by another famous Swede, Ragnar Östberg. The
telephone exchange produced by Ericsson was so efficient that very soon an
extension became necessary. The new building at 39 Zielna Street, adjacent to
the telephone exchange, was designed by the same team of architects. At the
time the building was taken into operation, it was the tallest structure in the
entire Russian Empire. Due to its unique, severe character, it was called
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Chronology

LM Ericsson & Co. is founded in Stockholm.

Henrika Tore Cedergren's company called SAT forms Telefon

AB Cedergren.

Cedergren is granted the licence for building telephone

network in Warsaw; starts negotiations with LM Ericsson.

Warsaw's first telephone exchange begins to operate at 37,

Zielna street.  Soon it expands to the adjoining building:

Zielna 39. 

After the first world war Cedergren company regains control

over Warsaw's telephone network.  SAT company and LM

Ericsson become one: Almänna Telefon AB LM Ericsson. 

It acquires ownership of Telefon AB Cedergren. So

„Cedergren” now equals Ericsson.

Cedergren, together with Polish government, becomes the 

co-founder of Polish Telephone Company (PAST).

Ericsson establishes PASE – a distribution and production

company. Since 1928 r. production of Ericsson electric

equipment is carried out in Poland. Apart from telephones,

Ericsson produces other electric devices and controls, also

used by railways.

First telephone meters established in Warsaw by Polish

Telephone Company (PAST).

First time-telling services called MissClock are taken into

operation in Warsaw.

Automation of telephone exchanges in Poland is completed.

The last pre-war investment in Poland – factory in Radom.
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”Swedish fortress”. Today, it remains one of Warsaw’s historical sites.

World War I hindered the development of telephones in Warsaw for a long
time. When the German army captured Warsaw in 1915, all Polish users were
cut off from the network. The retreating Russians stripped down many
telecommunication devices and took them with them. On 11 November 1918
Poland regained independence. The first years were spent mainly on
repairing and rebuilding telephone exchanges and networks. At the same
time, L.M. Ericsson introduced a new system in Sweden: the automatic CA
”OS”exchange, known in Poland as SALME. The first telephone exchange of
that type was put into operation in Stockholm in 1923. It was retired in 1985
in order to make way for the computer-controlled digital AXE platform. The
AXE line remained Ericsson’s flagship for years. 

Automatic SALME exchanges ensured a dynamic development for Poland’s
telephony in the 1920s and 1930s, even though the license granted to H.T.
Cedergren by the Russian government at the beginning of the century expired
during that period. However, the newly established Polish authorities
extended the license. L.M. Ericsson supplied the equipment used in extended
telephone networks in Warsaw and other Polish cities. Soon, Ericsson also
became co-owner of the operating company H.T. Cedergren, thus gaining full
control over the process of building telephone lines and supplying modern
telephones for Polish users. In 1918 Ericsson’s and Cedergren’s companies
merged. Howewer that norme Cedergren was kept in Poland continuity. Soon
the Polish market became ready for Ericsson to set up an assembly and
production line in Poland.

In 1922 Ericsson established a joint-venture with the Polish government:
PAST (Polska Akcyjna Spó∏ka Telefoniczna). The building at 39 Zielna Street,
still the tallest one in Warsaw, became its headquarters. It later became
famous as “PAST-a building”. In 1924, another company with a 100% Ericsson
capital was established: Polska Akcyjna Spó∏ka Elektryczna „Ericsson”
(PASE). Its headquarters was located in Warsaw, in the historic building at 47
Aleje Ujazdowskie, which still exists today. Apart from telephones, telephone
exchanges and military telecommunication equipment, the Polish works of
L.M. Ericsson also produced train signaling equipment. Until the outbreak of
World War II, Ericsson managed to introduce one of the first time-telling
service in the world called MissClock as well as the first telephone meters.

During World War II, Swedish employees of Ericsson supported the Poles in
their fight against the Germans. The battle for the building at Zielna Street



Warsaw Uprising. After long-lasting fights the Polish recapture

PAST-a building.

After World War II the presence of Ericsson in Poland was

purposefully restricted. PAST and the Radom factory were

nationalized. Ericsson continued efforts to regain presence in

Poland.

Negotiations over new contracts between Ericsson and the

Polish government concluded without success.

In Warsaw Ericsson opens its Office for Technical Information.

Ericsson provides equipment for switch exchanges in Cracow

and ¸ódê.

Licence contract signed, for a new railway signalling system. 

First democratic elections in Poland.

In the new democratic and market-oriented Poland Schrack

Ericsson starts operation.

Joint-venture Ericsson Unimor company is established.

Ericsson signs a contract with PTK Centertel and builds NMT

the very first network for cellular phones in Poland. 

The company Ericsson Sp. z o.o. gets registered, in 100%

owned by Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Contract signed to build GSM  network for PTC (Polish Digital

Telephony).

Ericsson signs the contract to expand the cellular network of

Era GSM. Together with Netia Telecom, Ericsson starts

establishing a nationwide IP network; providing Tigris

interconnection servers to Internet Data Systems.
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Siedziba firmy Ericsson Sp. z o.o. w Alejach Jerozolimskich. Warszawa, 2005 rok.
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became an important part of the Warsaw Uprising in August 1944. 
The post-war period meant mainly restricting Ericsson’s operations in Poland.
PAST and the factory in Radom were nationalized. However, contracts for the
supply of telecommunication equipment and the production of telephone
exchanges in crossbar technology at the Radom factory were signed even as
late as the 1970s. The decision to develop and improve crossbar-type
exchanges was right one. It gave Ericsson dynamic development and a place
among telecom global players. 

It took Ericsson as long as until 1992 to finally come back to Poland for good.
Schrack Ericsson was established in Warsaw, also representing Schrack from
Austria. In 1996 Ericsson Sp. z o.o. was established. By 2005, Ericsson has
achieved many a success with regard to introducing the most modern
technologies in Poland. All Polish GSM operators are using Ericsson
equipment. 3G telephony is set to start full steam ahead soon. With its state-
of-the-art technologies and solutions, Ericsson is ready to take an active part
in this process. Ericsson also has a strong involvement in non-business
activities. These comprise activities undertaken in accordance with the Code
of Corporate Social Responsibility / Code of Business Ethics and Conduct,
obliging Ericsson to take initiatives for the benefit of the community in which
the company is operating. These initiatives include promoting young artists
and training support for people involved in public work.

Today, the Ericsson logo remains a symbol of modern technology. But that’s
not all there is to it. Ericsson also means fostering culture, tradition and
history. This is what the book is about. It shows the very close relationship
between Ericsson and Poland's capital, Poland itself and the Poles.



Ericsson is chosen by PTK Centertel as the provider of GSM

infrastructure. Keeps developing data transmission networks,

voice transmission nodes  and CTI solutions.

Ericsson signs the contract with Energis Polska to build and

operate modern technological solutions called ENGINE.

Sale of MINI LINK transmission system to TP S.A. Szeptel

S.A., Polkomtel S.A.

Ericsson signs the contract with Polkomtel S.A. to supply

equipment for Plus GSM operator.

Contract with Polish Digital Telephony (PTC) to supply

streaming service, due to the implementation of EDGE

technology. 

Ericsson celebrates 100 years of presence in Poland. 

Ericsson signs UMTS and GSM contract with Polkomtel S.A.

Ericsson signs 3G contract with Polish Digital Telephony (PTC)

underlining its leading position in the technology market.
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