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ścianach klatek schodowych montowano okładziny z płyt marmurowych. Niemal ukończone były części: biurowa i hotelowa, gdzie
położono tynki, glazury, posadzki. W hali odjazdowej prowadzono
montaż sufitu z falistego eternitu oraz prace przygotowawcze do
montażu olbrzymiej mozaiki (ok. 1300 m2) na jednej ze ścian. W hali
przyjazdowej przystąpiono do licowania ścian okładziną kamienną.
W całym budynku kończono prace instalacyjne.
Reprezentacyjny charakter dworca, stanowiącego wizytówkę
Polski, sprawił, że przy jego budowie wielką uwagę zwrócono na
elementy dekoracyjne. Z architektami współpracowali najwybitniejsi ówcześni malarze i rzeźbiarze polscy. W hali przyjazdowej
na jednej ze ścian umieszczono dziewięć płaskorzeźb autorstwa
Józefa Klukowskiego, wyobrażających: rolnictwo, górnictwo, rybo-
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NA OKŁADCE:
Wnętrze filtra powolnego
na terenie Stacji Filtrów
w Warszawie (zob. artykuł
na ss. 17-19).
(fot. Sylwia Szymała)

przystanki autobusowe przy Chmielnej, do projektowanego hotelu,
docelowo zaś do stacji metra.
Elewacje budynku miały być obłożone płytami jasnego piaskowca, w dolnej partii wykończone klinkierem lub czerwonym
piaskowcem, ramy i podziały okienne obłożone blachą miedzianą.
We wnętrzach zamierzano wyłożyć ściany hal dworcowych klinkierem, w restauracjach i poczekalniach zastosować okładziny
drewniane, w pomieszczeniach biurowych i hotelowych – wysokiej
jakości tynki. Posadzki miały być z płyt kamiennych lub terakoty,
w poczekalniach, restauracjach i pokojach biurowych – z wykładzin na podkładzie korkowym.
W nowatorski sposób zaprojektowano konstrukcję dworca.
Opracował ją zespół kilkunastu inżynierów pod kierunkiem wybitnego konstruktora prof. Andrzeja Pszenickiego. Przewidziano
szkieletową konstrukcję budynku: stalową, nitowaną, z wyjątkiem
fragmentów części podziemnych wykonywanych jako żelbetowe.
Dużym wyzwaniem dla projektantów było przekrycie nad torami,
tworzące jednocześnie place dworcowe. Ze względów realizacyjnych wybrano droższą od żelbetowej konstrukcję stalową.
Realizację dworca rozpoczęto w 1932 r. Koncepcja układu
dworca jako przelotowego, z częścią dla podróżnych usytuowaną
bezpośrednio nad torami, sprawiała ogromne trudności techniczne.
W czasie budowy musiały być czynne wszystkie tory. Odległość
między przewodami trakcyjnymi a stropem nad peronami, wynosząca 20 cm, zmuszała do ograniczenia czasu budowy części podziemnej do 2-3 godzin na dobę (od momentu odjazdu ostatniego
pociągu nocnego do przyjazdu pierwszego dziennego). Mimo tego
budowa szybko postępowała. Po nagłej śmierci prof. Czesława
Przybylskiego (styczeń 1936 r.) pracami projektowymi kierowali
arch. Romuald Miller i Stanisław Brukalski. W 1937 r. doprowadzono
budynek do stanu surowego, a w latach następnych prowadzono
prace elewacyjne i wykończeniowe. Do wiosny 1939 r. część podziemna – perony i galerie – była prawie ukończona. Na dwóch środkowych peronach była ułożona nawierzchnia z kostki bazaltowej, na
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łówstwo, tkactwo, sztukę, budownictwo, wiedzę, oświatę oraz
kolejnictwo. Na drugiej ścianie znalazła się płaskorzeźba symbolizująca Warszawę. W sali konferencyjnej umieszczono portret
marszałka Piłsudskiego autorstwa Zygmunta Grabowskiego oraz
witraże wykonane przez Mieczysława Jurgielewicza. W sali bankietowej wmontowano w boazerię osiem obrazów autorstwa Rafała
Malczewskiego na temat COP-u.
W rozstrzygniętym na początku lutego 1939 r. konkursie
na kompozycję malarsko-rzeźbiarską w hali odjazdowej wygrała praca Felicjana Kowarskiego, Józefa Klukowskiego i Jana
Sokołowskiego, przedstawiająca posąg Polonii, z postaciami
symbolizującymi bogactwa Polski na tle mozaiki z symbolami miesięcy i znaków zodiaku. W kolejnym konkursie dotyczącym kompozycji malarskich na poczekalnię I klasy i baru otrzymano ponad
80 prac, autorstwa m.in. Adama Kossowskiego (I nagroda),
Edwarda Manteuffla, Eugeniusza Arcta, Michała Byliny, Jerzego
Skowierzaka, prof. Mieczysława Kotarbińskiego.
Niestety, 6 czerwca 1939 r. na budowie Dworca Głównego
wybuchł groźny pożar spowodowany pracami spawalniczymi
przy stalowej konstrukcji. W jego wyniku zawaleniu uległ dach
nad halą odjazdową, pod ciężarem gruzów załamał się również
strop nad dolnym poziomem dworca. Z zagrożonych części
dworca udało się wynieść wartościowe przedmioty, takie jak
rzeźby, modele, prace plastyczne. Skutki pożaru usuwano przez
kilka tygodni. Kolejne szkody w budynku Dworca Głównego spowodowały bombardowania miasta we wrześniu 1939 r. Podczas
okupacji, w latach 1940-1942, Niemcy prowizorycznie odbudowali
i uporządkowali pomieszczenia dworca, który użytkowany był do
wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. Po upadku Powstania, w ramach akcji planowej zagłady miasta, Niemcy
wysadzili go w powietrze. Ruiny dworca, stanowiące niemal symbol zniszczonej Warszawy, zostały rozebrane w 1947 r.
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