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Wiosną 1948 r., kiedy podział Europy utrwalał się coraz bardziej, 
powstało niecodzienne i niezwykłe międzynarodowe połączenie 
kolejowe. Wagony rozpoczynające swój bieg w stolicach 
Norwegii i Szwecji docierały drogą morską do Świnoujścia, skąd 
kontynuowały swą podróż na południe, aż na Bałkany. 

Bałtycki Orient Express

Paweł Szulc

Wynalezienie maszyny parowej w 1763 r., a następnie budowa w 1804 r. pierw-
szego parowozu zrewolucjonizowały świat i zmieniły oblicze współczesnego 
transportu. Po Wielkiej Brytanii kolej zaczęła podbijać następne państwa. Linie 
kolejowe wydłużały się, a ich sieć zaczęła obejmować coraz większe połacie Ziemi. 
Niekiedy, co było nieuniknione, budowa torów napotykała naturalne przeszkody, 
którym inżynierowie musieli stawić czoła. Raz były to góry, przez które trzeba 
było budować tunele kolejowe, raz – rzeki, ponad którymi wznoszono mosty i wia-
dukty kolejowe. Co jednak, jeśli na planowanej trasie linii kolejowej stało wielkie 
jezioro lub morze? Czasami takich przeszkód nie można było ominąć, wiaduktu 
też nie dało się zbudować. Pozostawało inne rozwiązanie: prom kolejowy. 

Promy kolejowe to specjalnie przystosowane statki służące do transportu przede 
wszystkim wagonów kolejowych. Zazwyczaj są one wyposażone w pokład z torami 
kolejowymi, a także specjalne drzwi na rufie, które umożliwiają dostęp do nabrzeża 
i swobodny wjazd wagonów na pokład. Pierwszy na świecie prom kolejowy zaczął 
działać w I poł. XIX w. w Szkocji na Kanale Forth i Clyde. Prom kolejowy trans-
portował wówczas wagony z węglem. Z czasem podobne jednostki zaczęły opero-
wać w innych państwach i pokonywać znacznie trudniejsze akweny ze sprzętem 
kolejowym na swoim pokładzie. 

Bałtyk od wieków stanowił ważny szlak komunikacyjny i handlowy. Paradoksem 
stało się to, że o ile od lat pływały po nim żaglowce, statki i okręty, o tyle wraz z roz-
wojem kolei, która z każdym rokiem zyskiwała na znaczeniu, stał się on poważną 
przeszkodą do przebycia. Linie kolejowe kończyły się w pobliżu wybrzeża. Pociągi 
zatrzymywały się, po czym pasażerowie przesiadali się na promy, które przewoziły 
ich na drugi brzeg, gdzie mogli kontynuować podróż koleją. Tak było m.in. w przy-
padku istniejącego już w latach 40. XIX w. połączenia między Szczecinem (wówczas 
Stettin) a Kopenhagą. Nie było to jednak najwygodniejsze rozwiązanie, utrudniało 
bowiem przewóz i wydłużało czas podróży. Dlatego na początku XX w. zaczęły 
kursować pierwsze promy kolejowe, które połączyły Niemcy z Danią i Szwecją. 

Pierwsze takie połączenie uruchomiono dzięki współpracy Kolei Meklemburskich 
i Duńskich Kolei Państwowych. Od końca września 1903 r. na trasie Warnemünde 
w pobliżu Rostocku do Gedser w Danii zaczęły kursować cztery promy kolejowe. 
Niemiecki prom „Prinsesse Alexandrine” oraz duński „Friedrich Franz IV” miały na 
pokładzie tylko jeden tor i służyły do przewożenia wagonów pociągów pospiesznych. 

Pamięć i Przyszłość nr 1/2020 (47)64



Dwa większe, duński „Prins Christian” i niemiecki „Mecklemburg”, były dwuto-
rowymi promami przeznaczonymi głównie do przewozów towarowych. Odległość 
między Warnemünde a Gedser była niewielka. Wynosiła zaledwie 42 km. Każdego 
dnia trasę tę pokonywały dwa promy, jeden w dzień, drugi nocą. Czas przeprawy 
wynosił dwie godziny. Jeżeli chodzi o przewóz pasażerów, to na promy wtaczano 
zarówno wagony pierwszej, jak i drugiej klasy oraz dodatkowo wagon sypialny 
pociągu relacji Berlin–Kopenhaga. Cała podróż między obiema stolicami łącznie 
z przeprawą morską zajmowała wówczas około dziesięciu godzin. 

Zaledwie kilka lat później uruchomiono drugie ważne morskie połączenie 
kolejowe przez Bałtyk. Promy kolejowe zaczęły kursować pomiędzy niemieckim 
portem Sassnitz na Rugii a szwedzkim Trelleborgiem. Żeby dostać się na samą 
wyspę, trzeba było jeszcze krótko przeprawić się promem w okolicach Stralsundu. 
Uruchomione na początku lipca 1909 r. połączenie nazwano Linią Królewską, 
a o jego wadze świadczy obecność na inauguracji zarówno niemieckiego cesarza 
Wilhelma II, jak i szwedzkiego króla Gustawa V. Szlak ten wykorzystywały już 
wcześniej parowce pocztowe, które były skomunikowane z kolejowym połączeniem 
między Berlinem a Sztokholmem. Również na tej linii kursowały cztery promy 

– dwa niemieckie: „Preussen” i „Deutschland” oraz dwa szwedzkie: „Drotting 
Victoria” i „Konug Gustav V”. Dwukrotnie na dobę ten przeszło stukilometrowy 
odcinek promy pokonywały w cztery godziny. Dzięki temu połączeniu uruchomiono 
bezpośredni pociąg relacji Berlin–Sztokholm, który oferował podróżnym wagony 
pierwszej i drugiej klasy oraz wagony sypialne. W składzie znajdowały się także 
wagony relacji Hamburg–Kristiana (dzisiejsze Oslo) i Hamburg–Goeteborg. W 1913 r. 
pociąg wyruszał z Dworca Szczecińskiego w Berlinie o godz. 11.09, w Sztokholmie 
zaś zjawiał się następnego dnia o 8.49. Podróż trwała więc niespełna dobę. 

Wybuch I wojny światowej wstrzymał kursowanie promów między Niemcami 
a Danią i Szwecją. Wykorzystano je wówczas w innym niż dotąd celu. Niemieckie 
jednostki pływały bowiem wzdłuż wybrzeża Bałtyku, przewożąc sprzęt i żołnierzy. 
Zaraz po zakończeniu działań wojennych użyto ich do przewozu jeńców wracają-
cych różnymi drogami do Niemiec. 

Po wojnie wznowiono ruch pociągów między Niemcami a Danią i Szwecją przez 
Bałtyk. Unowocześniano w tym czasie same promy, zwłaszcza że zimą na przełomie 
1928 i 1929 r. utknęły one na zamarzniętym Bałtyku i zostały uszkodzone. Najważ-
niejszym jednak udogodnieniem okresu międzywojennego była budowa mostu, 
który połączył Rugię z lądem. Dzięki temu znacznie skróciła się podróż między 
Berlinem a Sztokholmem. W 1936 r. trasę tę można było pokonać w 18 i pół godziny.

Wybuch II wojny światowej ponownie wstrzymał międzynarodowy ruch promo-
wy. Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że prom „Mecklemburg” został użyty 
w morskim desancie na Danię w 1940 r., a w kolejnych latach wykorzystywano go 
do przewożenia towarów z Dani do Niemiec. W maju 1945 r. jednostkę przejęli Ro-
sjanie i w kolejnych miesiącach służyła ona jako środek transportu dla repatriantów 
powracających z Europy Zachodniej do Polski. W końcu została przekazana stronie 
polskiej. Po przejęciu promu kilkukrotnie zmieniano jego nazwę: najpierw był to 
prom „Waza”, następnie „Kruszewski”, a wreszcie „Kopernik”.

Koniec II wojny światowej i klęska militarna Niemiec przyniosły nową sytuację 
na międzynarodowej arenie. I to właśnie zmiana granic państw, uzyskanie przez 
Polskę znacznie dłuższej linii brzegowej, a także fakt, że Niemcy przez kolejnych 
kilka lat były podzielone i okupowane przez cztery mocarstwa alianckie, sprawił, 
że zaistniały korzystne dla Polski warunki, które pozwoliły uruchomić – właśnie 
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przez Polskę – żeglugę promową ze Szwecją. Port w Sassnitz został zniszczony 
podczas bombardowań alianckich. Most na Rugię pod Stralsundem wysadzili 
sami Niemcy wycofujący się pod naporem Armii Czerwonej. Żeby utrzymać po-
łączenie promowo-kolejowe z Europą, Szwedzi musieli szukać alternatywnej trasy 
pomijającej Niemcy. 

Świnoujście, ze względu na swoje położenie najbliżej wybrzeża szwedzkiego, było 
najdogodniejszym portem, do którego mogłyby przybijać szwedzkie promy. Miasto 
zostało jednak poważnie zniszczone podczas nalotów amerykańskich i brytyjskich 
w 1945 r. Ponadto było odcięte od sieci kolejowej wskutek zniszczenia mostu na 
rzece Dziwna. Co więcej, gdy Armia Czerwona zajęła Świnoujście, władze sowieckie 
kontrolowały wszystkie nabrzeża i urządzenia portowe. Niezależnie od tego, że na 
przełomie 1945 i 1946 r. Świnoujście formalnie przekazano administracji polskiej, 
Rosjanie jeszcze kolejne dziesiątki lat kontrolowali dużą część samego miasta i portu. 

Skoro Świnoujście, przynajmniej początkowo, było wyłączone z użytku, jedy-
nymi portami, do których mogły docierać szwedzkie promy, były te w Gdańsku 
i Gdyni. W kwietniu 1946 r. uruchomiono pierwsze połączenie ze szwedzkiego 
Trelleborga do Trójmiasta. Odległość była jednak duża. Rejs ze Szwecji do Gdyni 
trwał więc aż 19 godzin. Niemniej jednak trasę tę pokonywały dwa leciwe już 
szwedzkie promy: „Drotting Victoria” i „Konug Gustav V” – te same, które przed 
wojną kursowały między Szwecją a niemieckim Sassnitz. Z czasem dołączył do 
nich trzeci, dużo młodszy prom „Starke”. Zbudowany w Kilonii w 1931 r., podob-
nie jak dwa poprzednie, kursował między Trelleborgiem a Sassnitz. W 1942 r. 
w pobliżu Rugii zatonął na minie, jednak został wydobyty. Po wojnie przeszedł 
gruntowną modernizację i zaczął na powrót swą służbę na Bałtyku.

Od maja 1947 r. promy na trasie Trelleborg-Gdynia kursowały dwa razy w tygo-
dniu. Przewoziły trzy wagony bezpośrednie: dwa wagony sypialne szwedzkich kolei 
relacji Goeteborg–Kudowa Zdrój i Sztokholm–Zebrzydowice, oba przez Warszawę, 
a także wagon bagażowy relacji Trelleborg–Warszawa dostarczany przez polskie 
koleje. Na Europejskiej Konferencji Rozkładów Jazdy ustalono, że należy usprawnić 
komunikację kolejową między Skandynawią, Polską, Czechosłowacją i Austrią. 
Uzgodniono wprowadzenie nowego międzynarodowego połączenia kolejowego 
pod nazwą Balt Orient Express.

Pierwszy Balt Orient Express ruszył w swoją drogę 9 maja 1948 r. Trzon pociągu 
biegł z Oslo i Sztokholmu do Trelleborga, następnie drogą morską przez Bałtyk do 
Świnoujścia (zwanego wówczas Odrą), dalej przez Poznań, Wrocław, Opole, Cha-
łupki, Bohumin, Budapeszt i Belgrad do Sofii. Zielone światło takiemu połączeniu 
dała przede wszystkim odbudowa mostu na Dziwnie w pobliżu Wolina, a także 
budowa dwóch wiaduktów kolejowych w okolicach Międzyzdrojów. Dotychczasowe 
połączenie z Gdyni przez Wrocław do Pragi przestało funkcjonować. 

Laikom nieznającym meandrów logistyki kolejowej przejazd pociągu z punktu 
A do punktu B może się wydawać nieskomplikowany, jednak nie jest to prawda. 
Warto zatem bardziej szczegółowo przyjrzeć się temu, jak wyglądał przejazd tego 
niezwykłego pociągu przez Polskę. 

Prom kolejowy trzy razy w tygodniu wypływał z Trelleborga. Do przystani Odra 
Port w Świnoujściu docierał o godz. 17.00. Wytaczano z niego trzy wagony przybyłe 
ze Skandynawii: wagon sypialny relacji Sztokholm–Belgrad dostarczany przez 
Orbis, wagon sypialny relacji Oslo–Praga również dostarczany przez Orbis i wa-
gon sypialny relacji Sztokholm–Warszawa należący do szwedzkich kolei. Wagony 
łączono ze składem rozpoczynającym swój bieg na stacji Odra Port. W składzie 
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pociągu znajdowały się wagony bezpośrednie relacji: Odra–Sofia (DOKP Szczecin), 
Odra–Budapeszt (kolei węgierskich MAV), Odra–Wiedeń Ost (DOKP Szczecin), 
Odra–Kraków (DOKP Kraków), Odra–Warszawa (DOKP Warszawa), wagon baga-
żowy relacji Odra–Praga i wagon pocztowy relacji Odra–Breclav. 

Kiedy wszystkie wagony były już połączone, pociąg wyruszał ze stacji Odra Port 
o godz. 19.00 i po krótkich postojach na stacjach Odra i Międzyzdroje docierał 
o 21.21 do stacji Szczecin Dąbie. Tam do składu były dołączane wagony jadące 
bezpośrednio ze stacji Szczecin Główny relacji Szczecin–Praga, Szczecin–Wiedeń 
i Szczecin–Warszawa. W dalszą drogę skład ruszał o 21.41. W drodze do Poznania 
zatrzymywał się tylko w Stargardzie i Krzyżu, a do stolicy Wielkopolski docierał 
o godz. 1.26. Tam znów przeformowywano skład. Wagony ze Sztokholmu, Odry 
i Szczecina do Warszawy łączono z przybyłym do Poznania pociągiem pośpiesz-
nym z Berlina. Jednocześnie zastępowano je dwoma wagonami, które dotarły do 
Poznania z Gdyni. Były to wagony relacji Gdynia–Triest i Gdynia–Praga. O godz. 1.53 
pociąg ruszał w dalszą trasę.

Kolejne postoje miały miejsce w Lesznie, Rawiczu i Obornikach Śląskich, po 
czym po trzech godzinach skład docierał do Wrocławia. Tam odczepiano wagony 
bezpośrednie do Pragi, dołączano natomiast wagony komunikacji krajowej do 
Krakowa. Po półgodzinnym postoju pociąg kontynuował podróż. W Kędzierzynie 
ostatni raz przeformowywano skład. Odłączano tam wagony z Odry i Wrocławia 
do Krakowa. Reszta składu podążała przez Racibórz do polsko-czechosłowackiego 
przejścia kolejowego w Chałupkach. Nie były to ostatnie zmiany, jakie czekały ten 

Prom kolejowy Mecklemburg 
służący później w Polsce.  
Fot. ze zbiorów Pawła Szulca
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wyjątkowy pociąg. Już za granicą w Bohuminie pociąg spotykał się z przybyłym 
z Warszawy pociągiem pospiesznym, który w swoim składzie miał wagony relacji 
Warszawa–Sofia, Warszawa–Bukareszt i Warszawa–Bratysława. Kolejne łączenia 
i dzielenia składów Balt Orient Expressu miały miejsce w Żylinie, Leopoldovie, 
Galancie, Budapeszcie i Belgradzie. 

Każdy kolejny rok kursowania tego pociągu przynosił zmiany, ale też ograniczenia 
w zestawieniach jego składu. Niektóre relacje skracano, inne ograniczano. Na nie-
których trasach wycofywano wagony sypialne, co tylko obniżało rangę połączenia. 
W 1951 r. jedyny wagon sypialny ze Skandynawii przez Bałtyk do Polski kursował 
tylko między Sztokholmem a Warszawą. Oznaczało to, że przestało funkcjonować 
bezpośrednie połączenie kolejowe ze Skandynawii przez Polskę na Bałkany. 

Ostatecznie z początkiem 1954 r. Balt Orient Express w ogóle przestał jeździć 
przez Polskę. Zasadne jest pytanie: dlaczego? Co takiego się stało, że ostatecz-
nie zlikwidowano połączenie kolejowe ze Szwecji przez Bałtyk, Polskę i dalej na 
południe Europy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na rozwój 
stosunków polsko-szwedzkich po II wojnie światowej.

Formalnie neutralny w czasie wojny kraj, faktycznie wspierał III Rzeszę, wysyłając 
do Niemiec w zamian za węgiel rudę żelaza i łożyska kulkowe. Wymiana handlowa 
z Niemcami w czasie wojny była kluczowa dla gospodarki szwedzkiej. W zasadzie 
Szwedzi byli uzależnieni od tej wymiany, która sięgała blisko połowy wszystkich 
międzynarodowych transakcji, przy czym sam import z III Rzeszy wynosił 76 proc. 
całego importu szwedzkiego. Zbliżający się koniec wojny, niechybna klęska Niemiec, 
a tym samym utrata najważniejszego partnera handlowego zmusiły Szwedów do 
odbudowy przedwojennych powiązań gospodarczych lub poszukiwania nowych 
rynków i partnerów handlowych. 

W 1945 r. kwestia importu węgla i koksu miała dla Szwedów tak duże znacze-
nie, że jakiekolwiek różnice polityczne czy ideologiczne zupełnie się dla nich nie 
liczyły. Chociaż największe ilości węgla płynęły do Szwecji z Wielkiej Brytanii, to 
Szwedzi chcieli dywersyfikacji dostaw. Dlatego naturalnie spojrzeli w kierunku 
południowego sąsiada, czyli Polski. To, że w efekcie układu jałtańskiego rządzona 
przez komunistów Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, nie 
stanowiło dla nich przeszkody. Nie można też zapomnieć, że ewentualna przyszła 
współpraca ze Szwedami była korzystna dla Polski. Przy czym, przynajmniej na 
początku, to nie interes ekonomiczny był tu najważniejszy. Rząd Tymczasowy i cały 
establishment komunistyczny w powojennej Polsce ze wszech miar potrzebowali 
jak najszybszego uznania międzynarodowego. Istotne było, aby zwłaszcza pań-
stwa zachodnie traktowały rząd warszawski jako jedyny ośrodek władzy w Polsce. 
Tym samym w odpowiednim czasie spotkały się interesy dwóch państw. Szwedzi 
potrzebowali polskiego węgla, polskie władze komunistyczne szukały poparcia 
na arenie międzynarodowej, a podpisanie umowy handlowej ze Szwecją de facto 
było właśnie takim uznaniem ze strony Skandynawów. Zrujnowana gospodarka 
i zniszczony wojną kraj potrzebowały dewiz, dlatego szybko sfinalizowano umowę 
polsko-szwedzką.

9 lipca 1945 r. w Warszawie podpisano umowę, która składała się z dwóch części: 
układu handlowego i kontraktu węglowego, który przewidywał zakup 1,2 mln ton 
węgla przez Szwecję w zamian za skandynawską rudę. Ponadto Polacy wysyłali do 
Szwecji produkty przemysłu chemicznego, a Szwedzi do Polski – żelazo, maszyny 
i aparaty. Szwecja zatwierdziła tym samym legalność władz komunistycznych w Pol-
sce. Stała się pierwszym krajem zachodnim, z którym Polska nawiązała stosunki 
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gospodarcze po wojnie, i pierwszym, który uznał polskie władze w Warszawie. 
Polski węgiel docierał do Szwecji drogą morską, m.in. właśnie za pośrednictwem 
promów kolejowych. Trzeba mieć świadomość, że pośród wagonów kolejowych 
wtaczanych na pokład promów składy osobowe stanowiły przyjemne urozmaicenie 
w otoczeniu wagonów towarowych załadowanych „czarnym złotem”. 

Jan Piwoński w swojej książce Flota spod biało-czerwonej opisał, jak wyglądało 
przybycie szwedzkich promów do gdyńskiego portu: „Wśród coraz bardziej robo-
czego i tętniącego życiem portowego pejzażu, ale szarego jeszcze i przygaszonego, 
pojawiał się co kilka dni gość z innego świata: lśniący bielą kadłuba i nadbudówek 
dwukominowy statek pasażerski pod szwedzką banderą, o nieco staromodnym 
wdzięku, stanowiący przedziwny kontrast z otaczającą go scenerią – z nabrzeżami 
Basenu Węglowego, z długimi sznurami rudych wagonów towarowych i sapiący-
mi parowozami. […] Na ich [szwedzkich promów – przyp. P.Sz.] pokładach było 
cicho i pusto, natomiast przez otwartą rufę statku wtaczały się wolno do kadłuba 
czteroosiowe wagony towarowe pełne węgla. Na ścianach wagonów wymalowane 
były wielkie błękitne flagi szwedzkie, przekreślone żółtym krzyżem, a na samym 
końcu pociągu przyczepiony był samotny, jakby zagubiony tutaj wagon sypialny – 
jedyny wagon osobowy w składzie węglarek”.

Realizacja podpisanej w 1945 r. i odnawianej w kolejnych latach umowy napoty-
kała wiele problemów. Problemy logistyczne powodowały, że polska strona nie była 
w stanie wywiązać się z realizacji umowy. Przez pierwsze półtora roku zamiast 
blisko 5 mln ton węgla do Szwecji trafiło zaledwie 150 tys. ton. Szwedzi jednak 
nie chcieli rezygnować z problematycznego, niemniej jednak dodatkowego źródła 
dostaw węgla dla swojego kraju. Zawarta w 1948 r. umowa zakładała, że w zamian 
za mniejsze ilości polskiego węgla Szwedzi wyślą do Polski nie tylko rudy żelaza, 
ale także celulozę, maszyny, aparaty, chemikalia i bydło. 

Niezależnie od problemów z wywiązywaniem się strony polskiej z warunków 
umowy zaczęły pojawiać się coraz bardziej widoczne podziały ideologiczne. Do 
Szwecji docierały informacje o brutalnym i bezprawnym rozprawianiu się z legalną 
opozycją w Polsce i o zmonopolizowaniu władzy przez partię robotniczą. W tym 
samym czasie Szwedzi skorzystali z pomocy amerykańskiej i uzyskali przeszło 
100 mln dolarów w ramach Planu Marshalla. Amerykanie naciskali na Szwedów, 
żeby maksymalnie ograniczyli handel z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. 
Mimo pogłębiającego się zimnowojennego podziału świata skandynawscy partnerzy 
nadal starali się oddzielać politykę od spraw ekonomicznych. Stosunki zaczął jednak 
charakteryzować pozbawiony wzajemnej życzliwości chłodny pragmatyzm. Z czasem 
zmieniły się warunki ekonomiczne. Zapotrzebowanie na węgiel zaczęło w Szwecji 
maleć. Szwedzi bowiem stopniowo przechodzili na paliwa płynne. W 1951 r. wpro-
wadzono gwałtowną podwyżkę cen polskiego węgla, co spowodowało, że towar ten 
przestał być konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Wzajemna niechęć przy 
jednoczesnym braku ustępstw każdej ze stron doprowadziły do poważnego kryzysu. 
Na początku lat 50. handel szwedzko-polski zaczął stopniowo zamierać. Jeszcze 
w 1953 r. parafowano kolejną „węglową” umowę, jednak nie udało się już jej podpisać. 

Znając polityczno-gospodarcze zależności między Polską a Szwecją w pierw-
szym powojennym okresie, łatwiej można zrozumieć, dlaczego u progu lat 50. 
liczba kolejowych połączeń międzynarodowych pomiędzy Skandynawią a Polską 
stopniowo malała. Choć z początkiem 1954 r. Szwedzi nie zrezygnowali jeszcze 
zupełnie z wysyłania swoich wagonów na południe Europy przez Bałtyk, to Polska 
przestała być dla nich partnerem w organizacji tych połączeń. W 1954 r. Szwedzi 
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wrócili więc do praktykowanych już wcześniej morskich połączeń z Niemcami. 
Zwykły rachunek ekonomiczny miał w tej sytuacji kluczowe znaczenie. Odległość 
między szwedzkim Trelleborgiem a Świnoujściem jest niemal dwukrotnie większa 
niż odległość między szwedzkim portem a niemieckim Sassnitz na wyspie Rugia. 
Krótsza droga to mniejsze koszty i znaczne krótszy czas podróży. Już w 1947 r. 
odbudowano most na Rugię, który ponownie połączył wyspę z kontynentalnymi 
Niemcami. Pasażerskie promy między Trelleborgiem a Sassnitz zaczęły kursować 
już wiosną 1948 r. Warto pamiętać, że sytuacja polityczna Niemiec była jeszcze 
wówczas niepewna i skomplikowana. Niemcy w dalszym ciągu były podzielone 
na strefy okupacyjne. Prawdopodobnie interes gospodarczy i zapotrzebowanie na 
polski węgiel sprawiły, że jeszcze przez kilka kolejnych lat Szwedzi preferowali 
dłuższe i droższe morskie połączenie kolejowe z Polską. 

Ostatecznie północna nitka Balt Orient Expressu zaczęła kursować z Sassnitz 
przez Niemiecką Republikę Demokratyczną. Dalej jeździł tylko szwedzki wagon 
sypialny, kursujący na trasie Sztokholm–Warszawa. Trasa tej północnej nitki była 
bardziej skomplikowana. W składzie Balt Orient Expressu wagon ze stolicy Szwecji 
docierał do Trelleborga, przeprawiał się promem morskim na Rugię, dalej podążał 
na południe do Neubrandenburga. Tam przełączano wagon do lokalnego pociągu 
do Szczecina, a już w Polsce – do nocnego pociągu pospiesznego do Warszawy. 
Takie połączenie funkcjonowało jednak tylko do 1956 r.

Połączenie kolejowe ze Skandynawii przez Bałtyk i Polskę w kierunku Bałkanów 
było ciekawym epizodem w historii polskich kolei. Eksperci od spraw kolejnictwa 
zwracają uwagę, że orientalnie brzmiąca nazwa nie w pełni oddawała charakter 
pociągu, który de facto był zwykłym międzynarodowym połączeniem pospiesznym. 
Faktycznie, poza kilkoma luksusowymi wagonami sypialnymi w jego składzie znaj-
dowały się wagony z miejscami siedzącymi, w tym wagony trzeciej klasy. Na terenie 
Polski nie kursował nawet wagon restauracyjny. To wszystko prawda i rzeczywiście 
trudno o porównania z luksusowym, oferującym najwyższy standard podróży 
Orient Expressem, który pod koniec XIX w. połączył Paryż z Konstantynopolem. 
Musimy jednak pamiętać, że w latach 50. XX w. pobudzający wyobraźnię mityczny 
pociąg nie miał wiele wspólnego ze swoim poprzednikiem z czasów Belle Époque. 
W podzielonej po II wojnie światowej Europie nadal kursował między Paryżem 
a Stambułem, jednak wysoki standard utrzymywany był wyłącznie w Europie Za-
chodniej. Na Bałkanach wagonów restauracyjnych już nie było. Do Turcji docierał 
tylko jeden wagon sypialny, a w składzie pociągu znajdowały się już nie tylko 
wagony trzeciej klasy, ale nawet wagony towarowe. Zmieniały się czasy, zmieniał 
się wygląd pociągów. Ale faktem jest, że możemy pochwalić się własnym Orient 
Expressem, który – choć krótko, to jednak – jeździł po Polsce.
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