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WITAM SERDECZNIE 
 
 Dzięki pomocy finansowej Miasta Zielona Góra i pracy społecznej kilkudziesięciu miłośników 
kolejki szprotawskiej możemy oddać do Waszych rąk czwarty już rocznik Annales Muzeum Lokalnego Kolei 
Szprotawskiej. Poświęcony jest on dokonaniom środowiska związanego z Muzeum w roku 2016. 
 Jak pewnie zauważyliście na ostatniej stronie okładki pojawił się nobilitujący numer ISSN. Główny motyw 
okładki to zdjęcie lokomotywy przed dawnym wiaduktem koło zielonogórskiego browaru. Nasi informatycy zrobili je 
tak, że z daleka wygląda wszystko doskonale, z bliska natomiast jest rozmazane. No, przynajmniej taki efekt 
chcieliśmy uzyskać...  Taka zabawa z czytelnikiem i jego okiem, wszakże nadal w duszy pozostaję fizykiem 
i sztuczki z falami elektromagnetycznymi ciągle sprawiają mi frajdę... Wnętrze Annales 2016 jest już jednak zupełnie 
poważne, w pełni zasługuje na nadanie mu numeru ISSN. Rozszerzyliśmy w tym roku dział poświęcony zapisom 
z życia, refleksjom kolejowym, pasjom zielonogórzan. Utrzymaliśmy Kalendarium i dodaliśmy skorowidz nazwisk. Po 
wielu latach kronikarze Zielonej Góry i badacze dziejów życia jej mieszkańców będą mieli ułatwione zadanie... 
 Rozpoczynamy tradycyjnie literacko. Wystarczy nieco poszperać, pobywać na salonach literackich, 
rozrzucić wici... Z tegorocznym opowiadaniem wiąże się długa i ciekawa historia. Znana berlińska blogerka i pisarka, 
prowadząca niegdyś Galerię Artystyczną w Berlinie jakoś tak na pocz. roku zaczepiła mnie o jedno z moich 
opowiadań. Dzięki temu trafiłem na jej blog literacki, na którym z kolei wpadłem na opowiadanie Anki Rosner 
z Warszawy, a było ono o kolejce szprotawskiej... W ten sposób autorka z Warszawy via Berlin zawitała na łamach 
zielonogórskiego Annales. Z Ewą zresztą nie rozstajemy się na długo. Drugim jej znajomym, z którym los zetknął 
kolej szprotawską jest prof. Andreas Jüttemann. O wielkim odkryciu naszego byłego kustosza, Szymona 
Skibińskiego, o roli dobrego ducha literackiego Berlina, pojawiającego się niemal prosto z belle epoque i o udziale 
pasjonata starych kolei, profesora TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN w badaniach kolei zielonogórsko – 
szprotawskiej będzie bardzo dużo w kolejnym roczniku, który dotrze do Was już w 2018 roku.  
 Niestety rok 2016 przyniósł nie tylko sukcesy i radości, ale i dużą stratę. Gdy w 2014 r. zabieraliśmy 
z Suchej Beskidzkiej parowóz T3 (TKh1-20) odłożyłem „na potem” rozmowę z człowiekiem, który go uratował 
i wywiózł w latach 80-tych z cukrowni w Pelpinie właśnie w Beskidy. Niestety, to „potem” już nie nastąpi. Jesienią, 
Paweł Zaleski, bo to o nim mowa, odszedł na wieczną służbę, gdzieś gdzie jeździ biała lokomotywa... Dzięki 
uprzejmości ludzi ze skansenu w Chabówce, publikujemy w Annales przedruk wspomnień o Pawle. Dodałem po nim 
materiał o kleinbahnie Neumark – Zajonczkowo, czyli o czasach młodości naszego parowozu, który tam właśnie 
zaczynał swoje kolejowe życie (jest to przedruk z bloga poświęconego Nowemu Miastu Lubawskiemu, przekazany 
nam przez jego autora). Bardzo dziękuję w tym miejscu kolegom z Beskidów i z Warmii za okazaną pomoc. 

Wczesną zimą, w Parku Kolei Szprotawskiej doszło do spotkania z delegacją czeskiego Liberca, która 
wizytowała Zieloną Górę, jako miasto partnerskie. To na tym spotkaniu zrodził się nieco szalony pomysł, o którym 
piszę w kolejnym materiale, w dziale „Aktualności z miasta i projekty rozwoju”.  Czy idea bocznic miejskich, jako 
tramwaju towarowego ostanie się w europejskim muzealnictwie? Czy zaskoczymy Europę kolejnym pomysłem 
a współpraca z Muzeum Tramwajowym z Liberca rozwinie się i będzie owocna? No cóż, czas pokaże... 

Tegoroczna sekwencja artykułów dotyczących szkoły i krajoznawstwa składa się tradycyjnie z materiału 
teoretycznego i prezentacji jednego ze szkolnych kół współpracujących z Muzeum Kolei Szprotawskiej. Najpierw 
zielonogórski krajoznawca, dr M. Wojecki, po raz kolejny odniósł się do problemu zabytków techniki kolejowej 
w pracy krajoznawczej w szkole. Tym razem publikujemy jego autorski ranking skansenów kolejowych 
i turystycznych kolejek wąskotorowych. Bardzo dobrze udokumentowany przykładami i wyszperanymi z wielką 
dbałością o szczegóły ciekawostkami, na pewno będzie doskonałym materiałem dla szkół i kół turystycznych, dla 
nauczycieli i dla samej młodzieży, planujących czy to szkolną wycieczkę, czy klubową wyprawę w dowolny kraniec 
Polski. Niewątpliwie M. Wojecki zachęca do  budowania programu krajoznawstwa również w oparciu o tradycje 
i zabytki techniki, w tym kolejowej, jako zarówno niezwykle wartościowego elementu wychowania i poznania, jak 
i elementu już bardzo dostępnie przystosowanego w naszym kraju do szkolnej eksploracji.  Następnie poprosiliśmy 
nauczycielki szkoły podstawowej z Niwisk, prowadzące od kilku lat szkolne rowerowe koło turystyczne o krótką 
prezentację ich działalności. Nie był to przypadkowy wybór, gdyż Koło to było gospodarzem jednego z naszych 
Zlotów (2012 r.), jest też stałym ich gościem prawie od samego początku. Otrzymaliśmy w ten sposób, jak co roku 
w Annales, konglomerat rozważań teoretycznych z praktyką i opisy: zaprzyjaźnionego Koła i akcji zlotowej autorstwa 
Małgorzaty Koncur. Na pewno jest to ciekawy materiał dla nauczycieli, którzy chcieli by poszerzyć swój warsztat 
o tematykę związaną z zabytkami techniki, elementami regionalizmu, czy – konkretnie - wykorzystać potencjał 
edukacyjno – wychowawczy tkwiący w idei kolei zielonogórsko – szprotawskiej i skorzystać z pracy naszego 
Muzeum.  
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 Rubrykę, w której systematycznie prezentujemy różne rodzaje urządzeń kolejowych, tym razem 
poświęciliśmy obrotnicom. Sł. Fedorowicz opisuje to urządzenie, jego budowę, wyjaśnia zasadę działania 
i przeznaczenie najbardziej charakterystycznych części składowych. W kolorowej wkładce prezentujemy fotografie 
obrotnic. Jest to o tyle ważne, że sieć miejskich bocznic związanych z koleją szprotawską tworzyło co najmniej pięć 
małych, fabrycznych obrotnic (fabryka wódek, filia zakładów wełnianych na Dzikich Łąkach /dwie/, cegielnia, browar) 
a do tego czynimy obecnie starania o pozyskanie takiego eksponatu do skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej 
(mała obrotnica fabryczna, 5-metrowa z końca XIX w.). 
 W aktualnym numerze pokusiliśmy się o debiut nowego działu, nazwanego „Kronikami obywatelskimi”. 
Będziemy tu publikować wspomnienia i refleksje, opracowania i przemyślenia, reminiscencje z pracy lub pasji 
zielonogórzan w jakikolwiek sposób, luźno lub wprost związane z przedwojenną i powojenną historią kolei 
szprotawskiej i kolejnictwa w mieście w ogóle. Zaczynamy od przedstawienia człowieka, który w okresie PRL-u był 
wojskowym kolejowym komendantem Zielonej Góry... Choć sam nie był nigdy kolejarzem, to pochodzi z rodziny 
kolejarskiej, która przybyła do Ochli pociągiem repatrianckim... A jego historii wysłuchała J. Wojciechowska. 
Dotarliśmy również do człowieka, kolekcjonera, który przekazał niegdyś red. Tomaszowi Czyżniewskiemu 
najpiękniejszy z pocztówkowych wizerunków dworca Grunberg Oberstadt. Poczytajcie co o kolejce szprotawskiej 
sądzi jeden z ojców „dużej” Zielonej Góry, prof. Cz. Osękowski, który zgodził się dołączyć do naszej redakcyjnej 
rodziny zielonogórzan nieobojętnych. Trzecie wspomnienie to historia rodowitego zielonogórzanina, geografa 
i legendarnego przewodnika, który spędził swoje dzieciństwo na łobuzowaniu na jednej z zapomnianych bocznic 
ciągu szprotawskiego. Będzie dużo o powojennej Zielonej Górze i o legendarnych postaciach tych pionierskich 
czasów, jak choćby o jednym z pierwszych dyrektorów winiarni B. Thielu.  
 Następne trzy artykuły dotyczą prowadzonych przez Muzeum KS studiów historyczno – technicznych 
infrastruktury kolei szprotawskiej. Dwa ostatnie lata Fedorowicz i Bonisławski poświęcili badaniom zielonogórskich 
bocznic. Sklasyfikowano je i zebrano najciekawsze wiadomości o nich. W poprzednim Annales Sł. Fedrowicz skupił 
się na historycznych ładowniach, w aktualnym numerze M. Bonisławski przedstawia pełną, aktualną klasyfikację 
wszystkich opisanych, odnalezionych oraz – co ciekawe – domniemanych  bocznic i zakładów, które one 
obsługiwały lub mogły albo miały obsługiwać. Prezentujemy również dwa artykuły, które są plonem prac ich autorów 
nad historią zielonogórskich „punktów kolejowych”. Gdy na pocz. 2015 roku do miasta włączono gminę wiejską, 
okazało się, że miastu przybyło również dawnych i współczesnych stacji, przystanków i posterunków związanych 
z kolejami. Postanowiliśmy zebrać informacje o tych punktach, o ich historii, pracy, infrastrukturze. Wiele efektów 
tych prac pokazaliśmy już na wystawach poświęconych tej problematyce (deptak, 2015; III LO i Palmiarnia, 2016). 
Od aktualnego numeru Annales, będziemy również publikować te informacje na naszych łamach. Zaczynamy od 
przystanku w Przylepie, opisanego bardziej technicznie, kolejowo (Sł. Fedorowicz) i od strony humanistycznej 
(M. Bonisławski).  
 Kolejny artykuł odnosi się do akcji rajdowej „Z pociągu już nie zobaczysz”. W cyklu autorskich wywiadów 
J. Wojciechowska przeprowadziła rozmowę z kolejnym już wiernym bywalcem naszych rajdów, zapalonym 
fotografem – studentem UTW , B. Polarczykiem. 
 Na koniec tradycyjna opowieść wigilijna zielonogórskiego politologa i historyka, prof. W. Hładkiewicza. 
Opowieść sentymentalna o Jasieniu, pierwszych powojennych latach i o kolejarzach, którzy byli tu już wtedy kiedy 
nie było jeszcze repatriantów i osadników, za to gospodarzyli krasnoarmiejcy. A by dopełnić całorocznych 
wspomnień, już naprawdę na sam koniec – nasze kalendarium mijających 12 miesięcy i skorowidz nazwisk tych 
pionierów, mieszkańców, pracowników – obywateli regionu zielonogórskiego, którzy przewinęli się przez nasze 
artykuły, wywiady, wspomnienia...  
 Życzę miłej lektury. Mam nadzieję, że Annales pomogą nie tylko w Państwa prywatnym poznawaniu ludzi 
i regionu, ale też i w pracy: w szkole, domu kultury, w urzędzie, w redakcji. Zapraszam do współpracy i udziału 
w imprezach Muzeum (www.kolejka.ptkraj.pl). Proszę jednocześnie o przekazywanie nam wszelkich uwag 
i informacji z historii miasta, ludzi, lokalnej historii kolei (adres mailowy m.bonislawski@adres.pl). I pamiętajmy: 
zanim oddamy na makulaturę dokumenty naszej fabryki, spółdzielni, hurtowni, zanim wyrzucimy stare zdjęcia lub 
„papiery” ze strychu pomyślmy, czy nie warto ich przekazać do Muzeum Ziemi Lubuskiej lub Muzeum Lokalnego 
Kolei Szprotawskiej... 
 
 
Grudzień 2016 r. Mieczysław J. Bonisławski, Redaktor Naczelny  
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KOLEJ SZPROTAWSKA W LITERATURZE 

Bez biletu wysiadasz (opowiadanie s-f) 
 

 
 
Nad Zieloną Górę nadciągała jesienna mgła. Białe pasma owijały klosze latarni starając się opaść coraz niżej. 
Spowijały miasto i wyciszały je, jakby chciały by to, co skrywały, zostało niezauważalne nie tylko dla oczu, ale i dla 
uszu postronnego obserwatora. 
Cztery osoby wyszły na chłodne, nocne powietrze, z jednej z niewielkich kamienic. 
– Co za pogoda – fuknął chłopak z ciężkim plecakiem. Zapiął kurtkę i rzucił do stojącej nieopodal dziewczyny: – 
Patrz, Iga, wiaduktu nie widać. Tylko światła, kiedy coś przejedzie. Niesamowite. 
– Trzeba było zostać do rana, a nie decydować się na kuszetkę. Nie wiem, co wam odbiło, żeby wracać do 
Warszawy o takiej porze – odparł jego kompan, drżący na zimnie w samym tylko swetrze. – Mogliście przenocować 
u mnie i wracać rano. Spojrzał na dziewczynę opatulającą się szalikiem. Gdy pozostała dwójka zajęta była 
podziwianiem świateł, przyciągnął ją do siebie i przytulił mocno na pożegnanie. Był szczęśliwy, że przyjechała 
z przyjaciółmi na jego urodziny. Poznali się kilka tygodni wcześniej i choć związek na odległość nie był prosty, na 
razie wszystko układało się całkiem dobrze. Wypuszczając Ewę z ramion spytał: 
– Musicie teraz jechać? Impreza trwa w najlepsze, a wy się zbieracie. Co wam szkodzi… 
– Szymek, mówiłam ci już. Mamy w poniedziałek kolokwium. Prześpimy się w pociągu i od rana zakuwanie. Mogłeś 
zrobić imprezę innego dnia, mówiłam, że tak będzie. 
Westchnął, rezygnując z przekonywania ich do pozostania. Kiedy Ewa coś postanowiła, było się na przegranej 
pozycji. Spojrzał na jej przyjaciela i spytał: 
– Bartek, pamiętasz którędy iść? 
– Jasne. Cały czas prosto, pod wiaduktem, przez rondo i jesteśmy na dworcu. 
Iga, do tej pory robiąca zdjęcia tonących we mgle wiaduktu i pobliskiego boiska, schowała telefon i spojrzała na nich 
spode łba. 
– Ewka, ten pociąg odchodzi za jakieś dziesięć minut. Pośpiesz się. 
– Już, już… 
Zarzuciła na ramię torbę i ruszyła za przyjaciółmi. Droga na stację kolejową była krótka, ale wyszli później niż 
planowali i teraz musieli praktycznie biec, by się wyrobić. Wiedziała, że następne połączenie jest dopiero rano, 
a czekające ją kolokwium wymagało sporo nauki. Jasne, fajniej byłoby zostać, jeszcze fajniej nie pojawić się na 
konwersatorium i udawać, że zmogła ją grypa czy inne choróbsko. Wolała jednak mieć w zapasie bezkarne 
nieobecności na zajęciach i nie wykorzystywać ich na samym początku semestru. Poza tym nie miała ochoty 
udawać, że czyta notatki w drodze do Warszawy, rozkojarzona i zestresowana. 
– Ewcia! Odezwij się, jeśli nie wsiądziecie do tego pociągu! Jakby co, materac czeka! 
Obejrzała się i pomachała mu na pożegnanie. 
 

* * * 
Starali się iść szybkim marszem, czasem tylko podbiegając po kilka metrów. Bartek popędzał dziewczyny. Był 
podchmielony i denerwowało go, że zostawały z tyłu, szczególnie że to on dźwigał plecak, do którego Iga 
napakowała nikomu niepotrzebnych gratów. 
Gdy minęli rondo Maćkowiaka, zaczął wypatrywać zarysu dworca. W kilka chwil znaleźli się na niewielkim, prawie 
pustym parkingu. Zapowiadało się na to, że zdążą, może na ostatnią chwilę, ale się uda. Właśnie wtedy jego 
dziewczyna straciła równowagę, oparła się o maskę samochodu i rzuciła: 

Anna Rosner, urodziła się i mieszka w Warszawie. Z wykształcenia historyk, pracuje w 
zawodzie. W wolnych chwilach pisze opowiadania i straszy nimi innych. Kocha psy, 
nocami dokarmia jeże. 
Do tej pory ukazało się kilka jej opowiadań. Debiutowała w 2013 roku opowiadaniem 
„Kawalerka z widokiem do wynajęcia” otrzymując wyróżnienie w konkursie "Fantazje 
Zielonogórskie", co wiązało się z publikacją tekstu. Opowiadanie „Bez biletu wysiadasz” 
jest drukowane po raz pierwszy. 
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– Jezu, chyba obcas złamałam. 
– Teraz?! Weź się nie wygłupiaj, Iga! Jak będziecie się tak guzdrać ni diabła nie zdążymy. 
– Sam się nie wygłupiaj – warknęła Ewa podchodząc do koleżanki. – Leć po bilety, spotkamy się w środku. 
Gdy pobiegł, pomogła Idze zdjąć buty. Cieszyła się, że sama postawiła nie tyle na wygląd, co na wygodę. Stare, 
znoszone trapery może nie wyglądały zbyt atrakcyjnie, ale do takich sytuacji nadawały się znacznie lepiej, niż szpilki 
i krótka spódnica. 
Poprawiła torbę i podała koleżance buty. 
– Biegusiem, Iga. 
– Nienawidzę, kiedy dzieje się coś takiego. Boso po chodniku, po prostu bomba. 
– Oby tylko dostał te bilety. Usiądziemy w przedziale i zobaczymy czy da się coś z tym zrobić. Ostatecznie urwiemy 
drugi, jak w tej starej reklamie. 
– To nie było śmieszne – skwitowała Iga. – Szmelc z wyprzedaży. 
Ruszyły truchtem w stronę dworca. Nie zdążyły jednak dotrzeć nawet do drzwi, gdy zobaczyły wychodzącego na 
zewnątrz, zdezorientowanego Bartka. 
Chłopak omiótł wzrokiem ulicę i machną ręką dając znak, żeby się pośpieszyły. Nie czekając aż znajdą się bliżej, 
podszedł do niewielkiej, zielonej budki, stojącej obok budynku. Widziały, jak wdał się w rozmowę z kimś w środku. 
Po chwili wyprostował się i krzyknął: 
– W kasach nikogo nie ma. Pan mówi, żeby iść tędy. Pośpieszcie się! 
Iga pobiegła za nim, przeklinając pod nosem. Ewa przyśpieszyła kroku, ale na widok miejsca, przy którym przystanął 
jej kolega, nie mogła się powstrzymać. Wyjęła z kiszeni komórkę, uruchomiła aparat i zrobiła niewielkiej budce 
zdjęcie. Już miała schować aparat, gdy ujrzała drugą rzecz, godną uwiecznienia – niewielką bramę, przez którą 
musieli przejść, i zawieszony na niej szyld z nazwą stacji. 
Wpadła na peron ostatnia. Bartek stał w drzwiach końcowego wagonu i przytrzymując je pokazywał, żeby się 
pośpieszyła. Ponad jego ramieniem widać było twarz rozbawionej Igi. 
– No dawaj, bo odjedziemy bez ciebie! 
Ewa rzuciła okiem na pociąg. Wagony pomalowano kolorami, które nie kojarzyły się jej ani z koleją podmiejską, ani 
żadnymi przewozami regionalnymi czy połączeniami pośpiesznymi. Nie wiedziała jak długi był skład, wszystko poza 
dwoma ostatnimi jego elementami tonęło we mgle. To, co widziała, wyglądało nietypowo i archaicznie, a dla osoby 
przyzwyczajonej do powolnej modernizacji, wręcz odpychająco. 
Wskoczyła do środka i zamknęła za sobą drzwi. 
 

* * * 
Wnętrze, w którym się znaleźli, wydało się Ewie surowe i nieprzyjemne. Wszystko wyłożono listewkami, nawet 
ściany i sufit. Nie było przedziałów, zamiast tego dwa rzędy drewnianych ławek i przecinająca je wolna przestrzeń 
wiodąca do drzwi następnego wagonu. Większość miejsc była zajęta i dziewczyna z zaskoczeniem stwierdziła, że 
siedzący na nich ludzie wyglądali jak statyści filmu kostiumowego, ubrani w szarawe, podniszczone ubrania, jakie 
widywało się na zdjęciach z początku XX wieku. Wszystko oświetlały staromodne lampy, umieszczone między 
oknami na metalowych ramionach. 
Bartek ruszył przed siebie, a Iga podążyła jego śladami. W turkocie, jaki rozległ się, gdy pojazd ruszył, Ewa 
musiałaby krzyczeć, by któreś z jej przyjaciół dało radę cokolwiek usłyszeć. Pozostawiona bez wyboru, podreptała 
za nimi. Przechodząc między ławkami zerkała ukradkiem po twarzach podróżnych. Niektórzy spali, inni czytali 
gazety. Kilka osób rozmawiało, kuląc się ku sobie, by przekrzyczeć hałas. Nikt nie zaszczycił ich choćby przelotnym 
spojrzeniem. 
Czemu nie? – Pomyślała i gdy dotarła do końca wagonu, zrobiła zdjęcie pasażerom. Czuła się z tym głupio, nawet 
idiotycznie. Szybko jednak wytłumaczyła sama sobie, że jeśli ktoś ubiera się taki sposób, musi być przygotowany na 
przypadkowych fotografów-amatorów. 
Zaraz za drzwiami drugiego wagonu znaleźli dwie wolne, zwrócone ku sobie ławy. Pod drewnianym sufitem nie było 
półek na bagaże. Odłożyli je na twardych siedziskach i usiedli koło nich. Spojrzeli po sobie z widoczną ulgą. 
Złapanie pociągu okazało się nieco trudniejsze, niż się spodziewali, kosztowało nieco nerwów i wysiłku, ale udało 
się. Jechali do domu. 
Bartek nachylił się nieco do dziewczyn i powiedział głośno: 
– Facet w budce powiedział, że bilety kupimy u konduktora. Powie nam też, gdzie jest jakiś pusty przedział, 
w którym można się przespać. 
– Spytałeś się go, czy ten pociąg na pewno jedzie do Warszawy? 
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– Spytałem o pociąg o trzeciej pięćdziesiąt. Ile pociągów, Ewuś, odchodzi twoim zdaniem o tak nieludzkiej porze 
z tego dworca? – rzucił, po czym sięgnął do plecaka po puszkę piwa. Otworzył ją i pociągnął solidny łyk. – Wiecie 
co? Ten z budki mówił do mnie po niemiecku. 
Iga przyglądała się swoim butom. Obcas lewego złamał się u samej nasady. O naprawie w takich warunkach nie 
było mowy. Szewc może coś by poradził, ale póki co zapowiadało się na to, że będzie musiała chodzić boso. 
Zrezygnowana odłożyła szpilki i spytała: 
– No i? 
– Nie rozumiesz? Jesteśmy w Polsce, a on do mnie po niemiecku zaczyna! 
– I co zrobiłeś? 
– A co miałem zrobić? – Wypił kilka łyków i przetarł twarz dłonią zerkając na Igę, niespecjalnie zainteresowaną jego 
opowieścią. Odwrócił się do Ewy i dodał: – Śpieszyło mi się, co się będę z dziadem kłócił? Przeszedłem na 
niemiecki i wtedy powiedział, gdzie mamy iść. Po prostu śmieszne, nie spodziewałem się czegoś takiego. Może to 
jakiś miejscowy żart, którym częstują przyjezdnych? 
– Tu wszystko jest jakieś dziwne… Nie podoba mi się ten pociąg. 
– No co ty, przecież lubisz retro. Klimat pełną gębą! 
– Coś ci pokażę. To, że mówił po niemiecku, to jeszcze nic. 
Włączyła ponownie telefon i pokazała jedno ze zdjęć. Nad zieloną budką, wewnątrz której widać było twarz 
starszego mężczyzny, widniały wyraźne, białe litery: Kartenbüro. 
Iga zerknęła na wyświetlacz ze znudzoną miną, po czym wróciła do obserwowania widoków przesuwających się za 
oknem. Bartek przyjrzał się fotografii i rzucił: 
– Może kręcą jakiś film? Widziałaś tych ludzi z tyłu pociągu? Jakby się z planu urwali. Wszystko do siebie pasuje. 
Pewnie wracają z planu. Potrzebowali go do zdjęć pociągu retro, a teraz muszą jakoś odstawić do kolejowych 
zajezdni. 
– Może… Ale nie jestem przekonana. Takie składy normalnie stoją w muzeach, jeśli nawet się je wypożycza, to nie 
po to, żeby rozwoziły statystów, ani tym bardziej podróżnych. Poza tym widziałam jeszcze jedną dziwną rzecz. 
Przesunęła palcem po wyświetlaczu i pokazała kolejne zdjęcie, które zrobiła przed wbiegnięciem na peron. Widać 
było na nim wagony, wyłaniające się z mgły podświetlonej ulicznymi lampami. Na pierwszym planie znajdowała się 
wykuta w metalu, łukowata brama z wyraźnym napisem: Sprottauer Bahnhof. 
– To też wygląda jak z planu zdjęciowego – skwitował. – Nazwa kolei, pewnie jakaś fikcyjna, bo nigdy o niczym 
takim nie słyszałem. 
Zerknęła na niego niepewnie. Od kiedy zobaczyła pociąg, miała złe przeczucia. Nie potrafiła ich wyjaśnić, po prostu 
czuła, że coś jest nie tak. Coś nie dawało jej spokoju. Coś nie pozwalało przyjąć tego wszystkiego tak spokojnie 
i bez zadawania pytań. 
– Zwróciłeś uwagę na to, że wszyscy tu czytają tylko niemieckojęzyczne gazety? 
– Nie… – mruknął i wstał na chwilkę, żeby się rozejrzeć. – Rzeczywiście. Jeśli to statyści, to może ściągnięci zza 
granicy? Wiesz, jak do filmu potrzeba ludzi mówiących po niemiecku, to czasem łatwiej zatrudnić kogoś 
z miasteczka zaraz za miedzą, niż Polaków. Wypadają wiarygodniej i wcale nie są kosztowniejsi. 
Obserwowała go, gdy sięgał po puszkę. Starała się ocenić, czy pojawiają się w nim jakiekolwiek wątpliwości, czy też 
jest absolutnie przekonany o przeznaczeniu pociągu i zawodzie pasażerów. 
– Poważnie uważasz, że to wszystko jakaś scenografia? 
– A niby co innego? 
– Może jesteśmy w złym pociągu – wtrąciła Iga, do tej pory ledwie zwracająca uwagę na całą rozmowę. Na jej 
twarzy zakwitł szelmowski uśmiech. Wyjęła z plecaka chłopaka drugą puszkę piwa. Otworzyła, wypiła kilka łyków 
i dodała: 
– Dojedziemy do Berlina, nie do Warszawy. Zobaczycie! Słyszałam, że w tym mieście nie takie rzeczy się zdarzają. 
Podobno znajomy znajomego kuzynki mojej współlokatorki z akademika… 
Ewa miała dość, uwielbiała spędzać czas z Igą, ale kiedy zbierało się jej na opowieści tego typu, miała ochotę ją 
zamordować. Kolejna legenda miejska, którą znalazła na jakiejś stronie w sieci i po raz setny opowiadała jako 
najświętszą prawdę. Zamiast się denerwować, rozparła się na siedzeniu i uruchomiła w telefonie przeglądarkę 
internetową. Chciała sprawdzić co oznaczała nazwa na bramie. 
– Szlag by to trafił – mruknęła po chwili. – Nie ma zasięgu. 
Zdenerwowała się nie tylko dlatego, że nie mogła poszukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania, co przede 
wszystkim z niemożliwości przedzwonienia do Szymona. Obiecała dać znać czy zdążyli, teraz chciała mu jeszcze 
opowiedzieć gdzie jest i co się dzieje. Poznać jego zdanie i – choć ciężko jej było się do tego przyznać nawet przed 
sobą – dać się przekonać do spędzenia tej nocy u niego. 
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Rozejrzała się po pociągu i nie mając nic lepszego do roboty, włączyła w komórce aparat fotograficzny. Nie należała 
do ludzi, którzy robią zdjęcia wszystkiego, co tylko się da, a potem wrzucają je na profile w portalach 
społecznościowych i zamęczają nimi innych. Lubiła za to starocie, a pociąg był ich po prostu pełen. Poza tym 
uważała, że Iga i Bartek stanowili całkiem ładną parę. Postanowiła zrobić im kilka zdjęć i później przerobić je na 
wzór starych – czarno-białych lub sepiowych. 
Przesiadła się na ławkę po drugiej stronie przejścia i jeszcze kilka razy uruchomiła migawkę. Potem uwieczniła 
śmieszne lampy, drewniany sufit i ściany. Nie chciała denerwować innych podróżnych, dlatego odpuściła sobie 
robienie im fotografii. Ta jedna, którą już miała, musiała wystarczyć. Już chciała wracać do znajomych, gdy 
zauważyła, że na pustym siedzeniu zaraz obok nich, ktoś zostawił gazetę. Wzięła ją do ręki i, zajmując swoje 
miejsce, przyjrzała się tytułowi. 
– Grünberger Zeitung? Ale jaja… 
Kątem oka zauważyła, że Bartek przyglądał się jej nowej zdobyczy. Nagle przyłączyła się do nich Iga, nie dlatego 
jednak, że zainteresował ją nagłówek, tylko by poinformować nieco głośniej, niż było to konieczne: 
– Konduktor idzie! Bartuś, schowaj browarki i wyjmij grzecznie portfel! 
 

* * * 
W mgnieniu oka puszki zniknęły pod ławami. Ewa sięgnęła do torby w poszukiwaniu pieniędzy. Wsunęła do niej 
gazetę i spojrzała w kierunku nadchodzących pracowników kolei. 
Było ich dwóch, pierwszy wyższy, potężniej zbudowany, zagadywał pasażerów z miną pozbawioną cienia uśmiechu. 
Wszyscy, których widziała, pokazywali mu niewielkie, kartonikowe bilety, które kasował zawieszoną na szyi 
maszynką przypominającą dziurkacz do papieru. Drugi, znacznie niższy, trzymał się kilka kroków z tyłu. Raz na jakiś 
czas udzielał informacji, choć większość czasu zajmowało mu obserwowanie otoczenia niepewnym, rozkojarzonym 
wzrokiem. Co chwila wyglądał przez okna składu, jakby próbował ocenić gdzie się znajdowali, albo wypatrywał 
czegoś, co się za nimi czaiło. 
– Co ty dziś masz z tym fotografowaniem? – Spytała Iga, gdy Ewa wycelowała aparat w konduktora. 
– Nikt mi nie uwierzy, kiedy powiem, że kupiłam bilet u faceta ubranego w pruski mundur. Poza tym pewnie drugi raz 
w życiu mi się to nie zdarzy. 
– Jaki tam pruski mundur… 
– A nie widzisz orła? Czarny, z koroną i czerwonymi szponami. Pruski jak nic! Może to nie ekipa filmowa, tylko jakaś 
grupa rekonstrukcyjna, albo zlot maniaków historii kolejnictwa? 
– Czy to ważne? – Wtrącił chłopak. – Istotne, że jedziemy do domu. 
Spojrzała na niego i rzuciła: 
– Jeśli ten pociąg rzeczywiście jedzie do Warszawy… Jeden z nich wygląda, jakby wcale nie był pewien gdzie się 
znajdujemy. 
Gdy konduktor zbliżył się do nich, Bartek stał obok dziewczyn z portfelem w ręce. Szybko okazało się, że pracownik 
kolei, tak jak mężczyzna z budki, odmówił konwersacji po polsku. Nie zamierzali się z nim kłócić, chłopak przeszedł 
na niemiecki i zaczął tłumaczyć dlaczego wsiedli bez biletów. 
Ewa nie słuchała jego wynurzeń. Była na kilku lekcjach tego języka, ale szybko zrezygnowała i przepisała się do 
innej grupy. Z tego, co mówił konduktor, rozumiała tylko pojedyncze słowa. Jej uwagę przykuł drugi mężczyzna. 
Nosił mundur, lecz dystynkcje zdradzały, że w hierarchii stał niżej od swojego kompana. Początkowo zdawał się 
roztargniony, teraz wyraz jego twarzy zdominowało przerażenie. Zaczął nerwowo rozglądać się po wagonie, dalej 
też zerkał przez okna, tyle że jakby z coraz większą determinacją i rozdrażnieniem. 
Korzystając z tego, że jego zwierzchnik tłumaczył coś pasażerowi, przecisnął się za jego plecami i stanął bliżej Ewy. 
Przez chwilę, zwrócony do niej plecami, wytężał wzrok starając się dostrzec cokolwiek we mgle. Nagle odwrócił 
głowę i spytał tak cicho, że ledwie go usłyszała: 
– Po co jedziecie na Grünberg-Schützenplatz? 
– Jedziemy do Warszawy… 
Zdjął czapkę i nerwowo przeczesał palcami włosy. Zerknął na konduktora, nadal pogrążonego w rozmowie, 
i wymamrotał: 
– Nie… Nie jedziecie do Warszawy, on kończy na Grünberg Schützenplatz. Wszystko się tam kończy. Następna 
stacja to Grünberg Oberstadt. Wysiądźcie. Uciekajcie… 
Nachyliła się do mężczyzny i już miała go spytać o dokładną trasę, polskie nazwy stacji i przede wszystkim o to, 
dlaczego jako jedyny odezwał się po polsku, gdy nagle przełożony szturchnął go z całej siły. Kolejarz zatoczył się 
przez przejście i klapnął na jednym z siedzeń. Zakrył twarz dłońmi i wymamrotał krótkie przeprosiny. Konduktor 
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ruszył do ostatniego z wagonów, a on wstał i karnie powlókł się za nim. Nim jednak zniknął w drzwiach 
oddzielających wagony, odwrócił się i szepnął: 
– Bez biletu wysiadasz… Grünberg Oberstadt. 
 

* * * 
Przez dłuższy czas patrzyła za sponiewieranym kolejarzem. W głowie nie mieściło się jej, by takie traktowanie 
podwładnego gdziekolwiek należało do zwyczajowych, czy choćby akceptowalnych. Jeśli to, co widziała, było 
historyczną rekonstrukcją, należało do tych zbyt dosłownych i brutalnych. 
Początkowo cała ta podróż wydała się jej przygodą. Nieco zaskakującą, może bardziej niż by tego chciała dziwną 
i lekko przerażającą, ale tylko przygodą. Czymś, z czego za kilka dni będzie się śmiać i co będzie wspominać. Teraz 
jednak coraz mocniej czuła, że powinna wysiąść. Towarzyszące jej od początku wrażenie zagrożenia stawało się 
coraz silniejsze i trudniejsze do zignorowania. Ktokolwiek podstawił ten pociąg, ktokolwiek zaaranżował to wszystko, 
zdecydowanie przesadził. Nie chciała brać w tym udziału. 
– Widzieliście to? – zagadała Igę i Bartka. – Widzieliście jak go potraktował? 
Nie odpowiedzieli. Byli zajęci oglądaniem biletów, które wręczył im konduktor. Niewielkie, szarobrązowe kartoniki 
z dziurkami wygryzionymi archaiczną maszynką. 
– Dla mnie też kupiliście? Zaraz oddam pieniądze, ile kosztowały? 
Nie doczekała się żadnej reakcji. Bartek, najwyraźniej niezainteresowany już swoim piwem, opatulił się szczelniej 
kurtką i oparł o ścianę. Wyglądał, jakby szykował się do snu. Iga położyła swój bilet na siedzeniu i zajęła się 
chowaniem połamanych szpilek do plecaka, który wcześniej taszczył jej chłopak. 
Dziewczyna zerknęła na kartonik i z trudem odczytała wydrukowane gotycką czcionką słowa: 
– Sprottauer Bahnhof. Grünberg Hatzfeldstraße – Grünberg Oberstadt – Grünberg Schützenplatz. 
Zdawała sobie sprawę, że jeśli Bartek rzeczywiście kupił tylko dwa bilety, powinna pognać za konduktorem 
i poprosić o jeszcze jeden. Nie miała jednak zamiaru tego robić. Podjęła już decyzję – wysiadała na najbliższej stacji. 
Zerknęła ponownie na swoich przyjaciół. Bartek spał, Iga najwyraźniej szła w jego ślady i też szykowała się do 
drzemki. Żadnego słowa wyjaśnienia, informacji czy choćby cienia min zdradzających, że z niej żartują. 
– Odbiło wam? Ej! 
Nie doczekawszy się odpowiedzi szturchnęła Bartka. Jedną reakcją, na jaką się zdobył, było poprawienie się na 
drewnianym siedzeniu. 
– Wysiadam na najbliższej stacji, słyszycie? Nie wiem, o co tu chodzi, ale coraz mniej mi się to wszystko podoba. 
Mam dość. Zbieracie się ze mną? 
Pociągiem szarpnęło, gdy wagon pokonał zwrotnicę, pierwszą od początku podróży. Po chwili zaczął nieznacznie 
zwalniać. 
Była zdeterminowana, ale targały nią wątpliwości. Nie chciała jechać dalej, z drugiej strony czuła, że nie powinna 
zostawiać ich samych. Nie chciała też sama, po nocy, chodzić po nieznanym mieście. Nie miała pojęcia w jakiej 
dzielnicy zatrzyma się pociąg – równie dobrze mógł stanąć nieopodal jakiejś całkiem ruchliwej ulicy, co w miejscu, 
w którym nawet za dnia nie chciałaby się znaleźć. 
Spróbowała jeszcze raz, głośniej: 
– Jaja sobie ze mnie robicie? Ruszcie się! Wysiadam i wracam do Szymka! Złapię pociąg jutro rano! Normalny, a nie 
coś takiego! Słyszycie?! 
Wstała i założyła na ramię torbę, w której miała wszystko, co zabrała z Warszawy. Zachowanie Bartka i Igi w innej 
sytuacji może i byłoby zabawne, ale teraz doprowadzało ją na skraj wytrzymałości. Skład coraz bardziej zwalniał, 
a to oznaczać mogło, że zbliżali się do stacji. Tej, na której wysiadała, niezależnie od wszystkiego. Jeśli nie 
z powodu tego dziwnego uczucia, które nie dawało jej spokoju, to choćby po to, by zrobić im na złość. 
– Dobra, róbcie jak chcecie! Widzimy się na zajęciach! 
Zerknęła na pozostałych pasażerów. Spodziewała się przynajmniej kilku rozeźlonych twarzy zwróconych w jej 
stronę, ewentualnie uwag dotyczących jej zachowania. Nikt jednak nie zdawał się nawet zauważać tego, co robiła. 
– Idioci – rzuciła pod nosem i ruszyła do drzwi. 
Pociąg zatrzymał się. Nie oglądając się za siebie nacisnęła staromodną klamkę i wyszła na peron. Mgła zdążyła 
opanować miasto, widoczność wynosiła kilkanaście metrów, choć wyraźnie widziała na zaledwie kilka. Zatrzasnęła 
drzwi i podeszła do okna, przy którym drzemali jej kompani. Miała nadzieję zobaczyć, jak w pośpiechu łapią swoje 
rzeczy, by do niej dołączyć. Nic takiego jednak się nie działo. Nadal drzemali wciśnięci w kąt przy oknie. 
Zapukała w szybę. Nie po to, by ich obudzić i dać szansę na podjęcie decyzji, lecz po to, by niewybrednym gestem 
oświadczyć, co myśli o ich towarzystwie. Nie zareagowali jednak i na to. 
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Dziewczyna zmełła przekleństwo i ruszyła wzdłuż składu. Była ciekawa, czy cały wyglądał tak dziwnie. Z każdym 
krokiem z wszechobecnej bieli wyłaniały się kolejne wagony. W sumie naliczyła siedem identycznych – staromodne, 
lecz w idealnym stanie. Na ich bokach widniały takie same, jak na mundurach kolejarzy herby, i napisy w języku 
niemieckim. Nie rozumiała ich, była jednak pewna, że na czterech ostatnich były takie same, na następnych, 
bliższych lokomotywie, inne. 
W końcu jej oczom ukazała się maszyna, która ciągnęła cały skład. Nie była to nowoczesna elektryczna czy choćby 
spalinowa lokomotywa, lecz parowóz. Dokładnie taki, jaki widziała wiele lat wcześniej na szkolnej wycieczce 
w muzeum kolejnictwa. Był wielki, czarny i syczał buchając białymi kłębami pary. W otulającej wszystko mgle 
zdawało się, że to nie ona go spowijała, lecz że to on był jej źródłem. 
 

* * * 
Parowóz wydał z siebie nieprzyjemny pisk i skład ruszył mozolnie po torach. Ewa stała na peronie z komórką w ręce. 
Zrobiła zdjęcie parowozu, spróbowała też uwiecznić wagonowe napisy. Po chwili darowała sobie dalsze próby 
i patrzyła jak coraz szybciej przesuwał się przed jej oczami. Przez żadne z okien nie udało się jej zauważyć 
konduktora, mignęli jej za to śpiący przy szybie przyjaciele. Poczuła się paskudnie, zostawiając ich w środku, 
uważała jednak, że sami są winni przez to, jak ją potraktowali. Poza tym ulżyło jej, gdy tylko znalazła się na 
zewnątrz. Dziwne uczucie mijało i choć jeszcze nie czuła się pewnie ani spokojnie, było już zdecydowanie lepiej. 
Gdy pociąg zniknął we mgle, dziewczyna ruszyła w stronę stacji. Uznała, że tam zdoła uzyskać odpowiedzi na 
nurtujące ją pytania. Chciała nie tylko dowiedzieć się w której części miasta się znalazła, ale i poprosić o numer do 
korporacji taksówkowej. Musiała dostać się z powrotem do domu Szymona, a w takich warunkach wolała polegać na 
doświadczonym kierowcy. Spacer nie wchodził w grę, tak samo jak szukanie przystanku nocnej linii autobusowej. 
Murowany, nieotynkowany budynek znajdował się dość blisko, by dała radę ujrzeć go z krawędzi peronu. Z oddali 
widziała też zarysy sporych rozmiarów okratowanego okna i drzwi, prawdopodobnie prowadzących do dworcowej 
hali. Zmartwiło ją tylko, że wewnątrz zdawały się panować kompletne ciemności. 
– Jasne. Kto by pracował w środku nocy? – mruknęła i mimo wszystko powlokła się w jego stronę. Szarpnęła 
klamkę, ale drzwi ani drgnęły. Minęła tablicę z rozkładem jazdy i zajrzała do środka przez okno. 
Było ciemno, nie widziała wiele, ale dała radę dostrzec, że pomieszczenie poczekalni było obszerne. Pod sufitem, 
w refleksach odbijanego przez mgłę światła, migotał sporych rozmiarów żyrandol. Przy samej szybie widziała 
wyraźne zarys oparcia ławki dla czekających na odjazd podróżnych. Trzy, podobne do niej, stały także na zewnątrz. 
Skoro nie da się przejść przez poczekalnię, trzeba poszukać innej drogi – pomyślała i postanowiła obejść budynek 
dookoła. Gdy tylko minęła jego węższą ścianę, jej oczom ukazało się kilka samochodów zaparkowanych 
w niewielkiej, bocznej uliczce. Poczuła na ich widok ulgę, zupełnie jakby zobaczyła dawno niewidzianego przyjaciela 
czy element bezpiecznego, oswojonego świata, w którym wszystko wyglądało i zachowywało się tak, jak powinno. 
Nagle zatrzymała się i po chwili namysłu wróciła na tyły dworca. Co prawda był zamknięty i nie mogła wypytać o nic 
jego pracowników, ale przypomniała sobie o rozkładzie jazdy. Postanowiła sfotografować go i sprawdzić później 
gdzie znajdowała się stacja i dokąd jechał pociąg, z którego wysiadła. 
Nim zorientowała się, że wszystko wyglądało inaczej niż zaledwie przed kilkoma minutami, zdążyła dotrzeć aż do 
wielkiego okna. Tablica zniknęła, podobnie jak ławki. W ścianie nadal znajdował się otwór okienny, jednak zamiast 
szyb i krat, zasłaniała je dykta, na której miejscowe dzieciaki wypisywały markerami miłosne wyznania i niezbyt 
wyszukane słowa uznania dla sportowych drużyn z okolicy. Drzwi, wcześniej staromodne, wyposażone w finezyjną 
żeliwną klamkę, w tajemniczy sposób zmieniły się w ciężkie i metalowe, z zamkami antywłamaniowymi. 
Stała przez chwilę zastanawiając się, czy we mgle nie pomyliła budynków. Szybko jednak odrzuciła taką możliwość. 
Może widoczność nie przekraczała kilkunastu metrów, ale nie odchodziła od dworca na więcej niż pięć, może sześć. 
Nie mogła pomylić drogi, ani znaleźć się w innym niż wcześniej miejscu. Bryła wyglądała tak samo, zdawała się tylko 
starsza, bardziej zniszczona i traktowana bez przynależnego zabytkom szacunku. Ciągle patrząc na zabudowania 
Ewa zaczęła cofać się w kierunku torowiska. W końcu odwróciła się, by nie upaść na tory, ale tam, gdzie powinny 
być, znajdowała się tylko wylana spękanym asfaltem jezdnia. 
Dziewczyna przez chwilę stała w bezruchu próbując dojść do siebie. Wszystko, co widziała, czego doświadczała, 
było pozbawione jakiegokolwiek sensu. Zaczęła nawet podejrzewać, że ktoś w czasie imprezy u Szymona dorzucił 
jej czegoś do drinka. Szybko jednak porzuciła tę myśl. Znała swojego nowego chłopaka stosunkowo krótko, ale 
wiedziała o nim dość dużo, by mieć pewność, że sam nie posunąłby się do niczego podobnego. Goście, którzy 
przewinęli się przez jego mieszkanie, też nie wyglądali do zdolnych do takich czynów. Nie byli chuliganami, 
namolnymi podrywaczami z małomiasteczkowych dyskotek czy gangsterami, tylko studentami wyższych lat 
miejscowego uniwersytetu. 
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Z zamyślenia wyrwały ją światła jakiegoś samochodu sunącego powoli w jej kierunku. Nie miała ochoty ryzykować 
zaczepiania nieznajomych, dlatego zeszła z jezdni i przepuściła go mając nadzieję, że kierowca nie będzie jej 
niepokoił. W końcu czym innym było korzystanie z dobrej woli przypadkowo napotkanego człowieka, a czym innym 
jechanie z taksówkarzem. Jak na jeden wieczór miała zdecydowanie dość przygód. Szczególnie tych związanych 
z transportem. 
Gdy auto przejechało, odblokowała klawiaturę komórki. 
– Jezu, jest sygnał! – Wyrwało się jej mimowolnie. Szybko wybrała numer swojego chłopaka i przytknęła aparat do 
ucha. – Odbierz… Proszę, odbierz. 
Po kilku dzwonkach usłyszała komunikat automatycznej sekretarki. Poczekała na sygnał i wydusiła z siebie: 
– Szymek, oddzwoń do mnie, błagam. Nie wiem gdzie jestem. Wszystko poszło nie tak. Złapaliśmy pociąg, ale… Był 
dziwny i chyba jechał w złą stronę. Wysiadłam, ale jestem sama. Próbuję do ciebie przyjechać. Proszę zadzwoń do 
mnie… 
Rozłączyła się niezadowolona z tego, że głos tak bardzo jej drżał. Podejrzewała, że w świetle dnia wszystko to wyda 
się jej tylko bardzo dziwną przygodą, której wspomnienie nie będzie wywoływać niczego, poza zażenowaniem. 
Teraz jednak czuła, że znajdowała się na skraju paniki. Jakkolwiek idiotyczne zdawało się jej to wszystko, nie mogła 
oprzeć się wrażeniu, że nie było zwidami, lecz całkiem realną rzeczywistością. 
Rozejrzała się i postanowiła ponownie obejść budynek dworca. Ulica, która znajdowała się po jego drugiej stronie, 
wydawała się większa i bezpieczniejsza. Poza tym Ewa wiedziała już gdzie znajdowała się wiodąca w tamtym 
kierunku ścieżka. Szła powoli, znów przyglądając się zabudowaniom. Cały czas wyglądały tak, jak inne zaniedbane 
kamienice. Tu i ówdzie obdrapane, pomazane, z kilkoma zaciekami z nieszczelnych rynien. Żadnych ławek, okien 
skrywających poczekalnie czy jakichkolwiek znaków świadczących o przeznaczeniu innym, niż mieszkalne. 
Po chwili znalazła się na parkingu, po tej stronie dziwnej stacji, którą widzieli kierujący się ku pociągom pasażerowie. 
Budynek od parkingu oddzielał betonowy, pomazany sprejami mur. Nad głównym wejściem nie było żadnej nazwy, 
ani nawet śladu po tablicy informującej o tym, co znajdowało się wewnątrz. Jedynym, co przywodziło na myśl 
dworcową infrastrukturę był staromodny zegar, zawieszony między parterowymi oknami. We mgle nie widziała go 
wyraźnie, miała jednak wrażenie, że znajdował się na nim ciemny kształt, do złudzenia przypominający orła. 
Dziewczyna ostatni raz rzuciła na niego okiem i ruszyła przed siebie. Po minucie z bieli wyłonił się znajdujący się po 
drugiej stronie uliczki sporych rozmiarów parterowy, wolnostojący sklep. W przeciwieństwie do dworca, ewidentnie 
należał do nowszych obiektów w mieście. Był w dobrym stanie i co najważniejsze położony przy nim parking 
sąsiadował ze znacznie szerszą ulicą. Dziewczyna dotarła do skrzyżowania i na sporych rozmiarów tablicy 
informacyjnej odczytała nazwę minimarketu, godziny jego otwarcia oraz adres. 
– Ogrodowa. To już jakiś początek. 
 

* * * 
Kilka chwil później stała już przy krawężniku i wypatrywała świateł nadjeżdżających samochodów. Pierwszy raz 
w życiu była szczęśliwa z powodu wandalizmu. Tak chyba bowiem można nazwać nalepianie reklam korporacji 
taksówkowych na ulicznych słupach informacyjnych. Naklejka nie była w dobrym stanie, zerwano część z nazwą 
i połowę uśmiechniętego samochodu, zachęcającego do korzystania z usług firmy. Fragment z numerem telefonu 
pozostał jednak nietknięty. Ewa szybko połączyła się z dyspozytorką, która nie tylko obiecała jak najszybciej wysłać 
kogoś w okolice, w których znajdowała się dziewczyna, ale jeszcze pokierowała ją na niewielkie rondo, łączące ulicę 
Ogrodową z Jaskółczą. Teraz, opatulając się szczelniej szalikiem, stała przy czymś, co jak się okazało, było Parkiem 
Kolei Szprotawskiej i czekała na miłego pana, który miał zawieźć ją pod dom Szymona. 
Dyspozytorka uprzedziła ją o konieczności kilkuminutowego oczekiwania, który musiał przyjechać z innej dzielnicy. 
Wykorzystała ten czas na próby dodzwonienia się do Igi. Nie chodziło nawet o dopytywanie o zachowanie 
współtowarzyszy, mówienie o tym gdzie jest czy wyzłośliwianie się. Chciała po prostu upewnić się, że jej 
przyjaciołom nic się nie stało. Ilekroć jednak wybierała jej numer, w uszach odzywał się suchy komunikat operatora 
dotyczący braku możliwości wykonania połączenia. Tak samo działo się, gdy próbowała połączyć się z Bartkiem. 
Zadzwoniła też do Szymona. W jego przypadku za każdym razem włączała się sekretarka, a nie bezduszny 
komunikat. 
Gdy zatrzymał się przed nią samochód z podświetlonym na żółto słowem TAXI na dachu, wyjmowała akurat z torby 
gazetę zabraną z pociągu 
– To pani dzwoniła? – Spytał kierowca przez opuszczoną szybę. 
Przytaknęła i wskoczyła na tylne siedzenie. 
– Na Bema proszę. 
Uśmiechnął się do lusterka wstecznego, włączył taksometr i ruszył przed siebie. 
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– Nie ma sprawy. A jeśli wolno spytać, co pani robi w takiej mgle, o takiej godzinie, i do tego zupełnie sama? Nie boi 
się pani? Nigdy nie wiadomo, co może czaić się na ulicach. 
– Dobre pytania. Szczerze powiedziawszy nie do końca umiem na nie odpowiedzieć. Przepraszam… – rzuciła, gdy 
rozległ się dzwonek jej telefonu. 
Przycisnęła aparat do ucha, z ulgą słysząc głos Szymona. Po chwili powiedziała: 
– Tak, już jadę do ciebie. Wyjdź przed dom, proszę. To było coś okropnego! Opowiem ci wszystko, jak się spotkamy. 
Nie wiem co się stało, ale wysiadłam z tego pociągu i… wiem jak to brzmi, ale tu nawet nie ma torów! 
Uspokajał ją obiecując, że zaraz się zobaczą. Zerknęła na przednią szybę i spostrzegła w lusterku minę 
taksówkarza. Zatroskanie mieszało się z niedowierzaniem. 
– Dobrze, zaraz się widzimy. Na razie. – Rozłączyła się i spytała kierowcę: – Niech mi pan powie, co za kolej ma tu 
dworzec? 
– Tu? 
– Tak, w takiej bocznej uliczce odchodzącej od Ogrodowej. 
Wrzucił kierunkowskaz i stanął przy krawężniku. Obrócił się w fotelu tak, by móc na nią spojrzeć. Przez chwilę 
milczał, jakby dobierając odpowiednie słowa. W końcu zebrał się w sobie i powiedział: 
– Chodzi pani pewnie o Kolej Szprotawską. Przygotowywałem się kiedyś do pracy przewodnika. Nic z tego nie 
wyszło, jak widać, ale o ile wiem była tam kiedyś stacja. Niemcy wybudowali ją jeszcze w dziewiętnastym wieku. 
Potem, już po pierwszej wojnie, funkcjonowała kilka lat, ale jeszcze wcześniej chcieli ją likwidować. Po wojnie już 
nigdy jej nie odtworzono, cały interes zamknięto dawno temu. To, co zostało, to troszkę torów tu i tam. No i maniacy, 
próbujący ratować jej pozostałości. Dawne dzieje… 
– A jakiś działający dworzec? 
– Nie… Nic takiego tu nie ma. Wiedziałbym, całe życie tu mieszkam. Przepraszam, że pytam, wiem jak to zabrzmi, 
ale czy… widziała pani parowóz? 
Zastanowiła się co powiedzieć, by kierowca nie wziął jej za wariatkę. Była coraz bardziej zdezorientowana, ale 
wiedziała, co przeżyła. Widziała ten przeklęty pociąg, siedziała w nim! Widziała wagony, konduktora, pasażerów 
i dworzec. Widziała poczekalnię, rozkład jazdy i drewniane ławki na peronie. Poza tym miała zdjęcia. Były 
w telefonie, wyraźne i w niezłej rozdzielczości. 
– Wydawało mi się, że słyszałam dźwięk takiego pociągu – skłamała w końcu. – Ale nie widziałam go. 
– Rozumiem. Wie pani, naprawdę przepraszam, że pytam, ale kiedy człowiek chce być przewodnikiem, musi nie 
tylko znać topografię miasta, ale i legendy. Ponoć raz do roku, kiedy nad miasto nadciąga taka nieprzyjemna mgła 
jak ta, pociąg szprotawski wraca do życia. To oczywiście tylko historyjka do straszenia dzieci – dodał szybko siląc 
się na uśmiech. – Problem polega na tym, że jest pani drugą osobą, którą zabieram z okolic Ogrodowej w czasie 
ostatnich trzech lat. Tamten chłopak, bardzo sympatyczny młody człowiek swoją drogą, twierdził, że udało mu się 
wysiąść, bo ostrzegł go konduktor. 
– Serio? 
– Jak najbardziej. Twierdził, że podróżował razem z narzeczoną. Kilka dni później przesłuchiwała mnie policja. O ile 
wiem dziewczyna zniknęła bez śladu. Jego podejrzewali o morderstwo, a mnie przesłuchiwali w roli świadka. Nic mu 
nie udowodniono, bo nigdy nie znaleziono ciała, ale co nas wymęczyli, to nasze. Wtedy też była taka mgła. Przez te 
przesłuchania dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że pani nikogo nie próbowała zabić. Nie chciałbym znowu przez to 
przechodzić. 
– Nikogo nie zamordowałam. Tego akurat jestem absolutnie pewna. 
– To dobrze – odparł i ponownie ruszył. – Takie historie człowiek przeżywa chyba tylko raz w życiu. Taką mam 
przynajmniej nadzieję, bo na powtórkę nie mam najmniejszej ochoty. 
Nie chciała wdawać się w dalsze dyskusje z taksówkarzem. Świadomie unikała też jego wzroku, choć czuła, że 
zerkał na nią raz po raz. Rozwinęła gazetę i rzuciła na nią okiem, by zająć się czymkolwiek innym. Była nieco 
pomięta, ale nie pożółkła czy wyblakła. Wyglądała, jakby zeszła z prasy drukarskiej góra kilka dni wcześniej. Dopiero 
teraz pod tytułem dostrzegła datę: 30 II 1910. 

Anna Rosner 
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ZDARZYŁO SIĘ W 2016 ROKU 
 

Pożegnaliśmy Pawła Zaleskiego – twórcę i wielkiego przyjaciela Skansenu 
w Chabówce1)  
(materiał udostępniony przez Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, www.skansenchabowka.pl) 
 

 
 
26 października 2016 
 W sobotę odszedł na wieczną służbę Paweł Zaleski. Człowiek, bez którego nie powstałby Skansen 
w Chabówce. Kolejarz, który będąc Naczelnikiem Lokomotywowni w Suchej Beskidzkiej, dzięki pasji, wytrwałości 
i bogatej wiedzy na temat historii kolei z całych sił angażował się w trudnych początkach lat 90. w zagospodarowanie 
upadającej lokomotywowni w Chabówce w placówkę zajmującą się historią kolejnictwa 
 To przede wszystkim Jemu zawdzięczamy to, że nasz Skansen dysponuje największą kolekcją taboru 
kolejowego w Polsce. To dzięki Jego uporowi i pracy u podstaw, niezliczonych rozmowach z Zarządem Trakcji do 
służby powróciły takie perełki jak Ol12-7, OKz32-2, Tr12-25, EP03-01 oraz unikalne wagony jak „szczupak”, 
„Ringhoffer”, „chłodnia”, „gęsiarka” i wiele innych. Mimo, iż jego zawodowa droga rozeszła się z nami w 1997, 
praktycznie cały czas nas wspierał, regularnie odwiedzał i proponował kolejne inicjatywy. 
 Bardzo nas zasmuciła wiadomość o Jego nagłej śmierci, dlatego chcemy jeszcze raz podkreślić, że 
zawsze będziemy go wspominać z wielkim szacunkiem i uznaniem, mając świadomość, że był to Człowiek, który 
w sposób wyjątkowy zasłużył się dla polskiej kolei i troski o jej historię. Cześć Jego Pamięci! 

Kierownictwo i Pracownicy Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. 
 
1) Paweł Zalewski uratował również parowóz TKh1-20 przywożąc do w 1986 r. z cukrowni w Pelpinie (tu zakończono jego 

eksploatację w 1977 r. i czekała go dewastacja lub złomowanie) na ekspozycję w Suchej Beskidzkiej. Mowa o parowozie 
typu T3, który w 2014 r. został przywieziony do Czerwieńska, jako eksponat Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej. 
Jest to typowy parowóz, jaki obsługiwał kolej zielonogórsko – szprotawską. Jego rocznik, 1909 porównywalny jest też 
z rocznikiem (1910) konkretnych parowozów zakupionych przez spółkę Kleinbahn Grünberg - Sprottau GmBH  (red.) 

 

 
Paweł Zaleski 

Maciej Panasiewicz, Naczelnik Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego w Chabówce, PKP 
CARGO S.A., Południowy Zakład Spółki 
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Poniżej przedstawiamy teksty Pana Pawła Terczyńskiego i Konrada Gawłowskiego, w których wspominają zmarłego 
Pawła Zaleskiego, jego zaangażowanie w sprawy Skansenu w Chabówce, współpracę z Krakowskim Klubem 
Modelarzy Kolejowych i nietuzinkowe podejście do pracy zawodowej.  

 
Wspomnienia o Pawle Zaleskim, człowieku, który uratował parowóz TKh1-
20, obecnie pod opieką Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej 
(wspomnienia udostępnione przez Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, www.skansenchabowka.pl) 
 

1. 
 Paweł Zaleski pojawił się na jednej z giełd modelarskich, które w latach 80. były nie tylko miejscem handlu 
towarem używanym i zdobywanym spod lady w Składnicach Harcerskich, ale przede wszystkim miejscem spotkań 
sympatyków kolei. Tak zaczęły się Jego kontakty z Krakowskim Klubem Modelarzy Kolejowych, a okazja do 
konkretnej współpracy wkrótce pojawiła się sama. W 1984 r. minęło stulecie otwarcia Kolei Transwersalnej, 
a zarazem węzła kolejowego w Suchej i tamtejszej parowozowni. Dyskutując z Pawłem, wówczas już Zastępcą 
Naczelnika Lokomotywowni, o możliwej formie upamiętnienia tego wydarzenia, udało nam się przekonać Go, by 
jubileusz (choć de facto nieco po czasie) uświetnić ustawieniem na terenie lokomotywowni parowozu-pomnika. 
W ten sposób, dzięki życzliwej pomocy Muzeum Kolejnictwa oraz różnych jednostek PKP, w połowie roku 1986 na 
skwerze nieopodal wachlarza dawnej parowozowni stanął TKh1-20 sprowadzony dosłownie z drugiego końca 
Polski, z cukrowni w Pelplinie. Wówczas potrzeba ochrony zabytków kolejnictwa nie była jeszcze tak oczywista, 
skoro prawie w tym samym czasie w Toruniu pocięto na złom parowóz tej samej serii… 
 Tymczasem w ciągu paru lat w Suchej stanęły kolejne dwa, wąskotorowe parowozy, toteż  gdy pod koniec 
lat 80. zaczął w ówczesnej Dyrekcji Generalnej PKP dojrzewać program skansenów trakcji parowej, pomysł szybko 
trafił na podatny grunt także na południu Polski. Sprawę ułatwiły zmiany organizacyjne i personalne w firmie, bowiem 
w 1991 roku w strukturach Lokomotywowni Pozaklasowej w Suchej Beskidzkiej znalazła się parowozownia 
w Chabówce, dla której nie było już większych perspektyw eksploatacyjnych. Paweł, już jako naczelnik 
lokomotywowni, przejmując opiekę nad całym tym gospodarstwem szybko i nie tracąc czasu na kurtuazję przekonał 
swoich zwierzchników, by zlokalizować tam zalążek skansenu, którego – warto to podkreślić – nie było przecież 
wcale w planach kierownictwa PKP! Pierwszy, mikołajkowy pociąg w 1991 r. z Płaszowa do Suchej poprowadziła 
Ty2-911 – maszyna związana z Chabówką od 1947 r. Południowa DOKP miała już wówczas dwa odremontowane 
dwuosiowe wagony osobowe, przyszła więc pora na własną, niepowtarzalną lokomotywę. Oczywiście musiała to być 
OKz32! Rzecz dziś po prostu niemożliwa – jeszcze jesienią tego samego roku parowóz stojący przez lata 
bezczynnie na warszawskiej wystawie lokomotyw znalazł się w hali ZNTK Piła, a już 11 stycznia 1992 r. odbył swoją 
oficjalną jazdę próbną. A w marcu przez dwa tygodnie prowadził – zamiast EN71 (!) rozkładowe pociągi pomiędzy 
Suchą i Nowym Targiem. Aby dopiąć tego celu trzeba było mieć nie tylko dar przekonywania, ale i niebywałą 
fantazję… 
 Potem był Tr12, Ol12, kolejne wagony remontowane, bądź siłami własnymi w Chabówce, bądź – te 
najbardziej zrujnowane – w ZNTK Ostrów. Gdy 12 czerwca 1993 roku oficjalnie otwierano Skansen Taboru 
Kolejowego w Chabówce, wystawa obejmowała ponad 20 pojazdów, a tyle samo – w pełni sprawnych – można było 
podziwiać w składach pociągów historycznych. 
 Kolejne eksponaty ściągał Paweł z całego kraju, korzystając rzecz jasna z naszych podpowiedzi, ale 
mając też własne preferencje. Stąd w Chabówce pojawił się potężny Ty51-137 z kolei piaskowej, który udało się nie 
tylko wpisać na inwentarz PKP, ale także poprowadzić nim kilka pociągów. Tych pozyskanych lokomotyw i wagonów 
było bardzo dużo i nieraz toczyliśmy długie dyskusje o kolejności następnych przedsięwzięć. Chociaż nieraz ciężkie, 
nigdy nie były bezowocne. Większość dzisiejszych eksponatów zostało zresztą dosłownie uratowanych spod 
palnika, bo przez lata nikt inny nimi się nie zainteresował. Ostatnią maszyną uruchomioną z inicjatywy Pawła była 
EP03-01, już w 1992 r. starannie odrestaurowana w Chabówce, a na początku 1997 r. odbudowana przez ZNTK 
w Mińsku Mazowieckim. 
 W lipcu 1997 r. Paweł Zaleski opuścił Suchą, obejmując stanowisko w nowych strukturach służby trakcji. 
Pozostało jednak życzliwe wsparcie dla Skansenu, który – przetrwał niełatwy czas przekształceń PKP na przełomie 
stuleci i dzięki ofiarności swoich pracowników – pozostanie na pewno najlepszą pamiątką Jego obecności 
w kolejarskich szeregach. 

Paweł Terczyński 
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2. 
 Rok 1997 był dla PKP przełomowy. Ze struktur dyrekcji okręgowych 1 lipca utworzono Dyrekcję Trakcji 
i Zaplecza Warsztatowego z siedzibą w Krakowie w zabytkowym biurowcu przy pl. Matejki 12. Naczelnikiem 
Wydziału Odbiorów Technicznych został Paweł Zaleski dotychczasowy szef Lokomotywowni Pozaklasowej w Suchej 
Beskidzkiej. Lokomotywownia stała się sekcją nowoutworzonego Zakładu Taboru w Krakowie, natomiast Paweł 
Zaleski został przełożonym komisarzy odbiorczych PKP zajmujących się odbiorami po naprawach lokomotyw, 
wagonów i podzespołów do nich. Obszar niezwykle trudny i odpowiedzialny. Wtedy spotkałem Go po raz pierwszy. 
Jako początkujący pracownik „służby trakcji” udałem się wraz z moim ówczesnym przełożonym Franciszkiem 
Kostrzewą, zastępcą dyrektora Zakładu Taboru w Krakowie ds. eksploatacji, ze służbową wizytą do naczelnika 
Wydziału Odbiorów Technicznych. Sprawa dotyczyła odbiorów lokomotyw serii EP09 w ZNLE Gliwice. 
Z lokomotywami do prędkości 160 km/h mieliśmy wtedy liczne problemy techniczne i każde opóźnienie wyjścia 
z naprawy było „katastrofą”. Paweł przyjął nas, łagodnie mówiąc, chłodno. Nakrzyczał, że „źle”, że „ nie tak”, że „bez 
sensu”, „a po co”, „a dlaczego” itd. Był surowy i stanowczy, tonem nie znoszącym sprzeciwu ustalił jak ma być – 
i tyle. Pomyślałem „co to za facet?”, „lepiej będzie więcej się tutaj nie pokazywać”. 
 Rok 2001. Kolejna restrukturyzacja. Dyrekcja Trakcji i Zaplecza Warsztatowego przekształciła się już 
wcześniej w Dyrekcję Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO, która właśnie stawała się spółką prawa 
handlowego PKP CARGO S.A. Pracowałem wtedy w Wydziale Taboru Trakcyjnego, którego kierownictwo od 
1 października 2001 roku miał objąć Paweł Zaleski. Gdy się o tym dowiedzieliśmy byliśmy trochę przerażeni. 
Niektórzy nawet próbowali się przenosić do innego wydziału. Paweł miał opinię osoby trudnej we współpracy, upartej 
i dość dziwacznej. Jak się później okazało mówili tak głównie ci, którzy znali Go mało lub nie pałali entuzjazmem do 
pracy.  
 Szybko okazało się, że jest znakomitym specjalistą z zakresu lokomotyw i wagonów, odznaczającym się 
wszechstronną wiedzą także w innych obszarach kolejnictwa. Paweł był świetnym organizatorem pracy, znakomicie 
rozumiał procesy, którymi zarządzał, posiadał rzadką zdolność natychmiastowego podejmowania w 95% trafnych 
decyzji mając mało czasu i niewiele informacji. Zreorganizował pracę wydziału między innymi w ten sposób, że 
odstąpił od klasycznego „starokolejowego” podziału na zespół ds. trakcji elektrycznej i zespół ds. trakcji spalinowej. 
Pamiętam jak barwnie, pół żartem i tonem nie znoszącym sprzeciwu, wykładał oponentom, że „lokomotywa 
elektryczna niczym nie różni się od spalinowej” (!!), w związku z tym Wydział Taboru Trakcyjnego będzie podzielony 
na zespoły: ekonomiczny zajmujący się naprawami okresowymi i wszelkiego rodzaju wyliczankami, techniczny 
(wspólny dla obu trakcji) oraz modernizacyjny, prowadzący także wszelkie sprawy o charakterze nietypowym.  
 Paweł nie bał się zaufać i powierzyć obowiązki szefa zespołu technicznego najmłodszemu pracownikowi 
wydziału, świeżo upieczonemu inżynierowi, mojej skromnej osobie. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny, gdyż nasza 
współpraca, codzienne odprawy (zwyczaj wyniesiony z czasów Jego pracy w Suchej Beskidzkiej), wyjazdy do 
zakładów naprawczych, negocjacje z kontrahentami – były dla mnie szkołą zarządzania, która procentuje do dzisiaj. 
W tamtym czasie kierowany przez Pawła wydział zajmował się naprawami okresowymi i nadzorem nad bieżącym 
utrzymaniem praktycznie wszystkich pojazdów trakcyjnych w Polsce. Ogromna odpowiedzialność, gigantyczne 
pieniądze, masa pracy, niezliczone problemy i wyzwania techniczne, presja czasu – niczym we współczesnej 
korporacji. Przynosiliśmy Pawłowi do podpisu różne „pisma” i „tabelki” a on dosłownie w ciągu dwóch, trzech sekund 
odnajdywał literówkę albo jakiś błąd w tabelce. Wtedy robił takie charakterystyczne „tyy”, pokazując palcem 
i zakreślając piórem „głupotę”.. Zwracał ogromną uwagę na poprawność językową dokumentów. Na tych, którzy byli 
na bakier z mową ojczystą czasem wręcz krzyczał, innym wytykał administracyjny bełkot, rusycyzmy i germanizmy. 
 Paweł szybko nudził się w oparach kolejowej biurokracji. Szukał wyzwań ambitnych i trudnych. Przez 
pierwsze lata naszej współpracy testowaliśmy w ramach tzw. eksploatacji obserwowanej szereg nowoczesnych 
podzespołów do lokomotyw, jak np. połówkowe odbieraki prądu do 200 km/h, akumulatory wykonane w technologii 
włóknistej, ograniczniki przepięć w lokomotywach elektrycznych, ergonomiczne fotele maszynisty, nowe rodzaje 
olejów silnikowych w lokomotywach spalinowych. Paweł kazał zlikwidować szkaradne malowanie czół lokomotyw na 
żółto (wtedy już istniał obowiązek całodobowego używania świateł czoła pociągu) i szukaliśmy nowych barw 
firmowych dla lokomotyw. Dzisiaj wiele spraw i rozwiązań technicznych ma charakter oczywisty ale wtedy tak nie 
było – ze wszystkim trzeba było się przebijać przez mur ludzkiej mentalności i barier administracyjnych.  
 Dla człowieka czynu, takiego jak Paweł, były to jednak działania niewystarczające. Szukał spełnienia 
w wielkich zadaniach. Rozpoczął program modernizacji lokomotyw, który w PKP CARGO w zmienionej postaci trwa 
do dzisiaj. W wyniku starań Pawła i jego determinacji w rozmowach z najwyższym kierownictwem opracowaliśmy 
założenia na bazie których powstał projekt a następnie prototyp zmodernizowanej lokomotywy ET22-2000. Potem 
zmodernizowaliśmy jeszcze cztery lokomotywy EM10. Pamiętam jak w Jego gabinecie (z widokiem na 
ul. Paderewskiego) dyskutowaliśmy założenia przebudowy lokomotywy SM42 na pojazd spalinowo-elektryczny 
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(z nowoczesnym silnikiem, sterowaniem mikroprocesorowym i odbierakiem prądu na budce maszynisty). Pamiętał 
z jakim zachwytem i zazdrością oglądał w Zamościu zmodernizowane dla LHS przez Fablok lokomotywy serii ST44. 
Pamiętam jak bardzo Paweł cieszył się z naszych zmodernizowanych lokomotyw, jak jeździliśmy do ZNLE Gliwice 
doglądać postępy w pracach, jak uczestniczyliśmy w jazdach próbnych EM10, jak dyskutowaliśmy nad 
udoskonalaniem prototypu ET22-2000, jak wszędzie było Go pełno, jak robił masę świetnych zdjęć. 
 Był rok 2004. Wizjonerskie pomysły Pawła sięgały dalej. Zbudujmy w Polsce nową lokomotywę 
elektryczną! Dzisiaj na nikim takie hasło nie robi wrażenia – ale wtedy przyszli, krajowi producenci taboru kolejowego 
dopiero wychodzili z zabrudzonego smarem kanału naprawczego, próbując przetrwać na trudnym, kolejowym rynku. 
Po jednym z kolejnych spotkań z kierownictwem ZNLE Gliwice, siedzieliśmy nieco znużeni przy kolejnej kawie, gdy 
Paweł rzucił hasło: „chłopaki, a może byście tak zrobili lokomotywę od początku? w końcu już wszystko umiecie; 
a pospawać ramę i pudło każdy głupi potrafi”. Tak zostało zasiane ziarenko – z którego po kilku latach wyrósł 
wspaniały „Dragon”. 
 W roku 2005 zlikwidowano Wydział Taboru Trakcyjnego tworząc Biuro Lokomotyw z siedzibą 
w Warszawie. Inne czasy, inni ludzie. Paweł nie pasował do układanki. Umiał jednak cieszyć się chwilą. We 
wrześniu 2005 odbywały się w Gdańsku Targi Trako a od października miała działać nowa struktura organizacyjna. 
Załatwiliśmy salonkę, która przez Kielce, Skarżysko, Warszawę zawiozła nas na targi. Smak i zapach kiełbasy 
gotowanej w wagonowej kuchence, no i słynna „palikotówka”... - niezapomniane wrażenia. Wspaniała atmosfera. 
Najbliższe grono współpracowników, kolegów, z czasem przyjaciół. 
 W grudniu 2005 roku w Skansenie w Chabówce obchodziliśmy 50. urodziny Pawła. Przyjechało 
kilkadziesiąt osób: współpracowników, przedstawicieli zakładów naprawczych, różnych firm związanych z koleją, 
koledzy i znajomi. Tańcom (przy gitarze i akordeonie) nie było końca. Prezenty, życzenia, Paweł w centrum 
zainteresowania. Dusza towarzystwa. Z resztą jak zawsze. Ale był to rodzaj pożegnania. Nazwał te urodziny, to 
spotkanie: „stypą po wydziale, które choć nie istnieje ciągle ma się dobrze”. Chyba czuł, że wszystko się zmienia, że 
mija dla Niego epoka wielkich wyzwań. Wszyscy powrócą do swoich zadań i trzeba będzie znaleźć swoje miejsce. 
Paweł odnalazł je u jednego z prywatnych przewoźników kolejowych, gdzie pracował aż do ostatnich dni. 
Rozmawiając z Pawłem można było odczuć, że nie była to praca na miarę jego zdolności i ogromnej wiedzy. 
 Od wielu lat Paweł był moderatorem i aktywnym członkiem internetowego forum fotograficznego 
użytkowników i miłośników aparatów Pentax. Oprócz wirtualnego świata, w którym można było podzielić się wiedzą 
fotograficzną i pochwalić zdjęciami – forum przeniosło się do rzeczywistości Skansenu w Chabówce, do którego 
Paweł ściągał dwa razy w roku miłośników fotografii z całej Polski.  
 Dzień 22 października 2016 roku był tym, w którym Paweł zrobił swoje ostatnie zdjęcie… 
 W dniu 26 października 2016 na Jego pogrzebie w Mszanie Dolnej wypowiedziano słowa, które dobrze 
oddają to kim był: „żył tym, aby odkrywać to, co nieodkrywalne i odgadnąć to, czego odgadnąć się nie da..”. 
 Odszedł od nas człowiek mający zasady i żyjący nimi na co dzień, nietuzinkowy, o ogromnej erudycji, 
kolejarz – fachowiec; czasem uparty ale z wielkim sercem… Swoimi pasjami kolejowo – fotograficznymi dzielił się 
z innymi. Paweł na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy Go znali i w zamglonych parą „oczach” 
chabówkowych parowozów.. 

Konrad Gawłowski 
 

 
Paweł Zaleski (z prawej) i Konrad Gawłowski, w Zamościu podczas prezentacji zmodernizowanych lokomotyw ST44  
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Z dziejów nowomiejskiej kolei żelaznej 
(artykuł i pocztówki z Nowego Miasta Lubawskiego udostępnione przez www.nowemiasto-zakamarek.pl) 
 

 
 
 Popularnym motywem nowomiejskich pocztówek z początku  XX w. była kolej żelazna. Nie bez 
powodu… Nowe Miasto zostało wówczas włączone do istniejącej w Prusach sieci kolejowej. Było to dla 
miasta otwarcie okna na świat. Kolej oznaczała wtedy nie tylko łatwość podróżowania i przemieszczania się, 
ale też nieograniczone możliwości wymiany towarów, produktów oraz zasobów naturalnych na 
niespotykaną wcześniej skalę. Te ważne wydarzenie w dziejach miasta zostało uwiecznione na 
widokówkach, które dziś są cenną dokumentacją fotograficzną. 
 Nowomiejscy wydawcy szczególną uwagę poświęcili otwarciu pierwszej linii kolejowej przebiegającej 
przez miasto, zwanej wówczas linią Deutsch Eylau – Strasburg Westpreussen (Iława - Brodnica). Wydarzenie to 
miało miejsce 1 września 1902 r. Znana nowomiejska drukarnia Koepke wydała z tej okazji serię kart. 
 Należy podkreślić, iż włączenie Nowego Miasta do sieci kolejowej odbyło się stosunkowo późno. Na 
ziemiach zaboru pruskiego dynamiczny rozwój kolei żelaznej rozpoczął się bowiem już w pierwszej połowie 
XIX wieku. Głównym czynnikiem decydującym wtedy o budowie kolei była nie tylko wielkość miejscowości, ale i jej 
lokalizacja. Stąd też bardzo często małe miejscowości mogły korzystać z jej dobrodziejstw znacznie wcześniej niż 
miasta.  
 Tego typu kosztowne inwestycje zmagały się z pewnymi trudnościami. Gazeta Thorner Press w dniu 
21 listopada 1896 r. informowała m.in. o sprzeciwie wobec tej inwestycji książąt Reuss, właścicieli dóbr ziemskich 
w tym lasów w obrębie Iławy, przez które miała przebiegać budowana linia kolejowa. Na przekór problemom 
w sierpniu 1902 r. na łamach Gazety Toruńskiej pisano, że linia ta „już 1 września zostanie do użytku publiczności 
oddaną.” 
 Z chwilą włączenia miasta do pruskich kolei państwowych miasto uzyskało połączenia z dużymi 
ośrodkami miejskimi np. z Gdańskiem i Toruniem. Jest sprawą oczywistą, że jakość życia gospodarczego 
i społecznego mieszkańców uległa pozytywnej zmianie. Wcześniej najbliższe dla miasta połączenie kolejowe było ze 
stacji Weisssenburg (Rakowice). Początki funkcjonowania linii Iława – Brodnica to także tragiczne wydarzenia. 
Z zapisków prasowych wynika, że już w 1902 r. „na torze linii kolejowej Iława – Brodnica, nowozbudowanym” 
zdarzyły się śmiertelne wypadki.  
 Liczba kursujących na tej trasie pociągów systematycznie zwiększała się. W lutym 1911 r. Gazeta 
Toruńska donosiła, że „na linii kolejowej z Nowegomiasta do Iławy kursować będzie z dniem 1 go maja rb. nowy 
pociąg, przez który uzyskane będzie połączenie południowe z Gdańskiem, Toruniem i Olsztynem. Pociąg – ten 
wyjeżdżać będzie z Nowegomiasta o godz. 12.26 w południe i stanie na dworcu w Iławie o godz. 1.13”. W styczniu 
1916 r.  informowano natomiast, że „nareszcie udało się tutejszemu magistratowi spowodować zmianę na lepsze co 
do komunikacji kolejowej. Odtąd miasto nasze będzie miało i przed południem związek kolejowy do Iławy 
z pociągami przychodzącemi i odchodzącemi w kierunku Torunia i Gdańska”. 
 Kursujące na linii poszczególne składy oznaczane były tak jak i dziś numerami np. ZUG 1137. Pieczęcie 
z tymi numerami są spotykane na kartkach pocztowych nadawanych w ambulansach pocztowych znajdujących się 
składach pociągów. 
 Interesująca w dziejach nowomiejskich kolei, a uwieczniona również na pocztówkach m.in. 
B. Miłoszewskiego, była linia Kleinbahn Neumark – Zajonskowo (mała kolejka Nowe Miasto – Zajączkowo). Otwarto 
ją 2 grudnia 1910 roku.  
 Początkowo stacja funkcjonowała pod nazwą Neumark Süd, Südbahnhof i Nowe Miasto Południe. Ze 
stacji tej odbywał się ruch pasażerski oraz towarowy. Przedsiębiorstwem, które eksploatowało linię była firma 
Eisenbahnbau-Gesellschaft Becker & Co. GmbH z siedzibą w Berlinie (firma nadal funkcjonuje na rynku kolejowym 
pod inną nazwą). Linię tę zbudowano na podstawie ustawy z dnia 1 VII 1892 r. o kolejkach i prywatnych kolejach 
dojazdowych. Budowane kolejki – nazywane trzeciorzędowymi – w szczególności miały zastępować częściowo 
budowę dróg oraz pełnić funkcje dowozową do linii wyższego rzędu. Główny ciężar ich funkcjonowania spoczywał 
na administracji prowincjonalnej i samorządowej oraz prywatnych przedsiębiorcach.  

Dariusz Andrzejewski - od  24 lat pracownik samorządowy. Z zamiłowania pasjonat dziejów 
Nowego Miasta Lubawskiego oraz kolekcjoner starych pocztówek i innych dokumentów 
ikonograficznych związanych z tym miastem. Pisze artykuły o tematyce historycznej i regionalnej w 
lokalnej prasie. Prowadzi też własny serwis internetowy www.nowemiasto-zakamarek.pl 
poświęcony powyższym zamiłowaniom. 



 18

 Początkowo linia ta obsługiwana była przez jeden parowóz TKh1-201) który technicznie 
przystosowany był do lokalnego ruchu. Prawdopodobnie parowóz ten wyprodukowany został w 1909 roku przez 
zakłady Orenstein & Koppel w Berlinie2). Należy podkreślić, że pierwotnie nie było połączenia między stacjami Nowe 
Miasto  i Nowe Miasto Południe. Stacja południowa połączenie z siecią kolei pruskich miała wyłącznie przez 
Zajączkowo. Połączenie między dwiema nowomiejskimi stacjami wraz z wiaduktem nad Drwęcą zbudowano po 
przejęciu kolei przez państwo polskie w 1921 r. 
 Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania tj. 1 września 1987 r. linia kolejowa Nowe Miasto – Zajączkowo 
została zamknięta. Data „1 września” kojarzy się zatem z początkiem historii nowomiejskiej kolei, jak i początkiem jej 
końca. Kilka lat później dokładnie 3 kwietnia 2000 r. zamknięto drugą starszą linię Iława – Brodnica. Dziś można 
stwierdzić, iż papierowe kartki pocztowe okazały się bardziej trwałe od powstałej wówczas infrastruktury kolei 
żelaznej. Widoczny na pocztówkach budynek głównej stacji został zniszczony w 1945 r. przez oddziały Armii 
Czerwonej. Z nowomiejskiego krajobrazu zniknął też niedawno zabytkowy spichlerz przy dworcu południowym, przy 
którym znajdowała się również bocznica kolejowa. Obecnie o czasach świetności nowomiejskiej kolei świadczy m.in. 
wieża ciśnień zlokalizowana na wzniesieniu nieopodal dworca oraz budynki „małej kolejki”. Wielu mieszkańców 
miasta nadal z nostalgią wspomina ekscytującą podróż parowozem do pobliskich Tyliczek – miejscowości z kilkoma 
jeziorami, popularnej szczególnie w okresie letnim. W pamięci pozostała „zawrotna prędkość” kursujących na tej 
trasie pociągów. (w tekście zastosowano oryginalną pisownię) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2 Mały Dworzec w pełnej okazałości 

Fot. 1 Otoczenie Małego 
dworca w Neumark 

Fot. 3, parowóz typu T-3 na dużym 
dworcu w Neumark 
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Fot. 4, tabliczka producenta parowozu 
 
 
1) Oczywiście oznaczenie TKh1-20 to oznaczenie polskie, które parowóz otrzymał dopiero w 1951 r., kiedy został skreślony z inwentarza 

PKP i przekazany do cukrowni w Pelpinie.  Niemieckie oznaczenie parowozu to 89 7555, a później na PKP TKh1-3673. 
2) W 2014 r. Muzeum Kolei Szprotawskiej udało się odzyskać oryginalne tablice producenta (fot. Nr 4), które były na parowozie do czasów 

pelpińskich, widoczne jeszcze na zdjęciu Romana Witkowskiego z 1975 r. (fot. nr 5). Producentem parowozu był na pewno Orenstein 
& Koppel – Arthur Koppel, Lokomotivfabrik  miesząca się w dzielnicy Berlina – Drewitz a parowóz nosił numer fabryczny 3673. 

 
 
AKTUALNOŚCI Z MIASTA I PROJEKTY ROZWOJU 
 

Zielonogórski tramwaj towarowy? 
 

 
 
 W grudniu 2016 roku wiceprezydent miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk zadzwonił do mnie 
z informacją, iż do naszego miasta przyjedzie delegacja czeskiego Liberca. Wizyta związana była z nawiązaniem 
wzajemnych kontaktów między oboma samorządami i społecznościami lokalnymi, a goście z Czech zażyczyli sobie 
poznać zielonogórskie działania związane z dbałością o zabytki techniki. Wybór prezydenta padł na Muzeum 
Lokalne Kolei Szprotawskiej, stąd telefon do mnie. 
 Już w trakcie spotkania z delegacją czeską okazało się, że wśród wiodących prym delegatów był 
przedstawiciel libereckiego muzeum tramwajowego a sam Liberec, planuje budowę swojej europejskiej marki dzięki 
rozbudowie tegoż muzeum. Złożony w instytucjach europejskich projekt zakłada żywe muzeum, z zabytkowymi 
tramwajami jeżdżącymi po torowiskach całej starówki Liberca, z hangarami kryjącymi zabytkowe wagony 
i samochody, z kompleksem restauracji itd. Powstał pomysł nawiązania ścisłej współpracy między Muzeum 
Lokalnym Kolei Szprotawskiej a Technickém Muzeum Liberec. Poddałem pod rozwagę też wypromowanie 
w Europie wspólnej marki, zainspirowanej innowacyjnym podejściem do systemów miejskich bocznic fabrycznych, 
jako do... tramwajów towarowych. To było by coś, co wspólnie, jako pierwsi wnieślibyśmy do muzealnej Europy. 
 Abstrahując od tego, że w ten sposób Zielona Góra nie musiała by się rumienić w konfrontacji 
z Gorzowem, bo okazało by się, że i u nas był tramwaj (tyle że towarowy a nie osobowy), jest to kolejny pomysł na 
wprowadzenie tradycji kolei szprotawskiej do europejskiej rodziny muzeów techniki. Muzeum Klienbahnów 
w Europie, poza Zieloną Górą, póki co - nie ma, a o samych kleinbahnach nieco zapomniano (nawet wśród 
miłośników kolei i muzealników), stąd patrzą na nas nieco z dystansem. Muzea tramwajowe są jednak liczne (że 
wymienię choćby Kraków, Łódź, Szczecin, Poznań, i nieco dalej: Pragę, Liberec, Wiedeń, Sztokholm, Lizbonę, 
Porto, Zurich, Drezno), no a w takiej rodzinie zawsze o wszystko łatwiej... Zatem warto zadać pytanie: czy można 

Mieczysław J. Bonisławski – regionalista z zamiłowania, pasjonat historii gospodarczej i tradycji 
zawodowych mieszkańców okolic Grünbergu / Zielonej Góry. Uważa, iż początkiem każdego rozwoju 
gospodarczego jest komunikacja, a w naszej części Europy - w szczególności kolejowa. Współtwórca 
niepublicznego Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej. Czynnie ratuje zabytki kolejowe. Z zawodu 
nauczyciel (astrofizyk), pedagog i zielonogórski przedsiębiorca. 

Fot 5, zdjęcie parowozu z 1975 r., 
z widoczną z prawej strony tabliczką 
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miejski system bocznic fabrycznych porównywać do sieci tramwajowej? I czy z takiego porównania wyjdzie, że 
tramwaje można podzielić na tramwaje osobowe i tramwaje towarowe... ? 
 
 Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, zapewne będziemy mieć przed oczyma czerwony, wąski 
wagon z pantografem, powoli sunący po szynach, wiodących środkiem miejskiej ulicy. Nic bardziej mylnego. 
Tramwaj nie musi mieć napędu elektrycznego, ani wcale nie musi być pojazdem szynowym. Czym zatem jest 
tramwaj? 
 Rozporządzenie (WE) Nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz.U. L 14 z 21.1.2003, str. 1) definiuje tramwaj, jako pasażerski pojazd 
drogowy o miejscach siedzących dla więcej niż dziewięciu osób (łącznie z motorniczym), podłączony do przewodów 
elektrycznych lub napędzany silnikiem spalinowym oraz poruszający się po szynach. Międzynarodowe Forum 
Transportu w Ilustrowanym słowniku statystyk transportu (Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat)  tramwaj 
określa nieco inaczej jako drogowe pojazdy pasażerskie lub towarowe zaprojektowane do eksploatacji na liniach 
tramwajowych. 
 Szukajmy dalej. Według wikipedii tramwaj może poruszać się zarówno w ruchu mieszanym, po szynach 
wbudowanych w jezdnię, jak i po wydzielonych torowiskach, również z odcinkami całkowicie bezkolizyjnymi lub 
podziemnymi. Ale przecież tramwaje nie poruszają się tylko po szynach, ba, wcale nie muszą być pojazdami 
lądowymi ! 
 
 Ta sama wikipedia definiuje zupełnie inny rodzaj tramwaju: Tramwaj wodny – mały statek śródlądowy lub 
portowy przewożący ludzi pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego 
rozkładu jazdy. Oponentom lub ortodoksyjnym miłośnikom kolejnictwa nadmienię, iż nie jest to współczesne 
nadużywanie nazwy „tramwaj”, bowiem pojęcie tramwaju wodnego pojawiło się już w XIX wieku. Jak podaje dalej 
wikipedia nazwa jego pochodzi od tramwaju szynowego bardzo popularnego w tym samym wieku. Nie stanowił on 
dla niego konkurencji, a raczej był jego uzupełnieniem w dużych miastach, leżących nad rzekami z dużą liczbą 
kanałów. 
 
 Poszukując różnic i podobieństw między tramwajem szynowym (siecią tramwajową) a „pociągiem 
dostawczym” (bocznicą fabryczną; miejską siecią bocznic) zauważmy, iż w literaturze fachowej, jako podstawową 
różnicę tramwaju wodnego w stosunku do promu wymienia się to, że tramwaj nie łączy dwóch punktów oddzielonych 
przeszkodą wodną, a kursuje po wyznaczonej trasie. 
 
 Pozostańmy przy pojazdach szynowych i pójdźmy podobnym tropem. Tramwaje są krótsze i lżejsze niż 
tradycyjne pociągi a ich konstrukcja przystosowana jest do poruszania się po mieście, niemniej wiele rozwiązań 
w zakresie wykorzystywanych technologii i infrastruktury jest bardzo podobnych. Niektóre tramwaje przystosowane 
są również do poruszania się po klasycznej sieci kolejowej – są to tzw. tramwaje dwusystemowe. Sieć tramwajowa 
obejmuje najczęściej obszar pojedynczego miasta. Spotykane są jednak sieci obsługujące zarówno obszary 
podmiejskie, jak i duże aglomeracje (wikipedia). 
 
 I jeszcze jeden, ostatni aspekt. W zakresie stosowanego w tramwajach napędu, obecnie tramwaje 
napędzane są najczęściej silnikami elektrycznymi, przy czym prąd dostarczany jest z sieci trakcyjnej, z trzeciej szyny 
lub akumulatorów. Jak podaje wikipedia, dawniej używano również tramwajów konnych, parowych lub spalinowych, 
jak również systemów z napędem stacjonarnym, wagonów akumulatorowych lub napędzanych silnikami 
pneumatycznymi. 
 
 I już niejako jako ciekawostkę potraktujmy rozważania z zakresu językoznawstwa. Słowa tram oraz 
tramway wywodzą się ze Szkocji, gdzie pierwotnie (ok. 1500 roku) oznaczały rodzaj wagoników używanych 
w kopalniach węgla oraz dróg, po których one się poruszały. Wywodzą się prawdopodobnie ze 
średnioflamandzkiego słowa tram tłumaczonego jako „uchwyt taczek, belka, szczebel”, którego pochodzenie jest 
nieznane. Pierwsze pojawienie się tego słowa we współczesnym znaczeniu datowane jest na rok 1860, zaś zwrotu 
„wagon tramwajowy” – na 1873” (Online Etymology Dictionarty).  
 W języku polskim nazwa „tramwaj” przez długi czas funkcjonowała równoległe z określeniem „miejska 
kolej konna”, a później „miejska kolej elektryczna” – można je spotkać w dokumentach oraz nazwach 
przedwojennych spółek tramwajowych (wikipedia). 
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 Porównując tramwaje z „pociągami dostawczymi” można zatem zwracać uwagę zarówno na różnice 
między nimi, jak i na podobieństwa. Tych różnic i podobieństw można (należy) szukać odwołując się do 
następujących obszarów porównawczych (zagadnień): 

1) rodzajów napędu 
2) rodzajów torowisk (parametry techniczne) 
3) sieci połączeń / przejazdów ze względu na: 

a) sieci otwarte / zamknięte (kryterium struktury sieci) 
b) połączenia powtarzalne / jednostkowe (kryterium połączeń rozkładowych) 
c) tory związane / nie związane ściśle z drogami jezdnymi (kryterium transportu drogowego) 
d) zasięg sieci (kryterium terenowe) 

4) rodzaju taboru (parametry techniczne, w tym osiągi i wymiary) 
5) rodzaju przewożonego ładunku (ludzie, towary, inne)  

 
Proces porównywania w tak określonych obszarach oraz zebrane fakty, cechy charakterystyczne i ich 

wzajemne relacje ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne: 
 

OBSZAR TRAMWAJE SZYNOWE BOCZNICE MIEJSKIE 
rodzajów napędu Napęd (historycznie) konny, spalinowy, 

elektryczny, parowy, inne 
Napęd elektryczny, parowy, spalinowy 

rodzajów torowisk 
 (parametry 
techniczne) 

Specjalny rodzaj szyn, charakterystyczne 
promienie skrętu, przepisy użytkowania i 
sygnalizacji, inna droga i sposób 
hamowania (różnice istotne), w tym ręczne 
przekładanie zwrotnic przy zmianie 
kierunku jazdy przez motorniczego 
(podobieństwo) 

Odnosi się do sieci bocznic zielonogórskich, 
pozostałych po kleinbahnie: szyny o zaniżonych 
parametrach ruchu, specyficzne (uproszczone) 
zasady użytkowania, np. ręczne sterowanie ruchem 
na przejazdach drogowych (podobieństwo) 

kryterium struktury 
sieci 

Sieć wyizolowana, bez połączenia z innymi 
sieciami tramwajowymi. Chociaż zdarzają 
się wyjątki połączenia sieci tramwajowych 
dwóch lub kilku sieci miejskich (miast) 
tworzących aglomerację. Istotą tramwaju 
jest możliwość poruszania się po terenie 
danego miasta lub aglomeracji. (różnica 
zasadnicza) 
Posiada jedną z trzech wewnętrznych 
struktur: (podobieństwo) 
1. Sieć zupełnie zamknięta (z 
wewnętrznymi połączeniami w różnych 
konfiguracjach), tworząca strukturę 
zamkniętej figury geometrycznej, w której 
można się poruszać wyznaczonymi trasami 
po obwodzie, ze środka ku obwodowi lub 
wewnątrz obwodu 
2. Sieć półotwarta ograniczona (z obszaru 
zamkniętej  sieci wychodzą ślepo 
zakończone / bez wyjazdu na zewnątrz 
sieci/ odcinki połączeń docelowych, do 
oddalonych, izolowanych punktów – pętli 
na końcu trasy)  
3. ograniczone terytorialnie linie 
pojedyncze, nie tworzące sieci, za to 
prowadzące od pętli do pętli i do zajezdni, 
krzyżujące się z inną linią lub nie 

Izolowane sieci (bocznice, zespoły bocznic) 
połączone jednak za pomocą ogólnokrajowej sieci 
kolejowej z innymi bocznicami (miastami, 
zakładami) i cała siecią kolejową. Istotą bocznic 
przemysłowych jest możliwość przewiezienia 
towaru lub produktu między odległymi miastami 
(kooperującymi zakładami, fabrykami lub między 
wytwórcą a siecią punktów sprzedaży). różnica 
zasadnicza 
Posiada jedna z poniższych struktur wewnętrznych: 
(podobieństwo) 
1. Sieć wewnętrznie zupełnie zamknięta, tworząca 
strukturę zamkniętej figury geometrycznej, na 
obwodzie której znajdują się poszczególne fabryki i 
składy  
2. Sieć półotwarta ograniczona (z obszaru 
zamkniętej  sieci wychodzą ślepo zakończone / bez 
wyjazdu na zewnątrz sieci/ odcinki połączeń 
docelowych, do oddalonych, izolowanych punktów 
– fabryk, składów na końcu trasy) 
3. ograniczone terytorialnie linie pojedyncze, nie 
tworzące sieci, za to prowadzące od stacji 
rozrządowej do zakładu, krzyżujące się z inną linią 
lub nie 

kryterium połączeń  
rozkładowych 

Osobowe poruszały się wg miejskiego 
rozkładu jazdy, ściśle co do godziny i 
minuty na poszczególnych liniach 

Odnosi się do sieci bocznic zielonogórskich: był 
okres kiedy zbierano wagony do kilka zakładów i 
razem puszczano je w określone dni tygodnia, czyli 
niejako wg rozkładu, a nie jak wydawać by się 
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mogło – okazyjnie puszczano wagony do zakładu, 
wtedy kiedy się pojawiły 

kryterium transportu  
drogowego 

Chociaż definicja tramwaju odnosi się do 
drogowego transportu szynowego, tramwaj 
może poruszać się zarówno w ruchu 
mieszanym, po szynach wbudowanych w 
jezdnię, jak i po wydzielonych torowiskach, 
również z odcinkami całkowicie 
bezkolizyjnymi lub podziemnymi 

Bocznice miejskie są skorelowane z siecią ulic, 
bywa, że odcinki torów biegną środkiem lub 
brzegiem ulic, na pewno bocznice powodują iż jest 
bardzo dużo przejazdów torów przez ulice, nie ma 
specjalnej osobnej przestrzeni dla bocznic i ulic, 
często tory współistniały z ulicami  

kryterium terenowe Głównie ograniczony do obszaru jednego 
miasta, nierzadko – do obszaru 
aglomeracji, można mówić o tramwajach 
podmiejskich. 
Nie było i nie ma tramwajów stricte 
międzymiastowych  (tzn. łączących miasta 
nie tworzące aglomeracji) lub 
dalekobieżnych 

Kleinbahny łączyły odrębne miejscowości, ale tylko 
w obrębie danego powiatu lub powiatów 
sąsiadujących, miejscowości ściśle powiązane 
funkcjonalnie, jako że udziałowcami byli miejscowi 
(lokalni) przedsiębiorcy kooperujący lub handlujący 
między sobą (w zasadzie nie powinny być dłuższe 
niż 50 km) 
Miejskie sieci bocznic przemysłowych ograniczone 
są wyłącznie do obszaru danego miasta, służyły 
obsłudze fabryk i składów danego miasta, mogły 
łączyć miasto z najbliższą stacją kolejową (o ile w 
danym mieście takiej nie było) 

rodzaju taboru 
(parametry 
techniczne, w tym 
osiągi i wymiary) 

Tramwaje są krótsze i lżejsze niż 
tradycyjne pociągi a ich konstrukcja 
przystosowana jest do poruszania się po 
mieście, niemniej wiele rozwiązań w 
zakresie wykorzystywanych technologii i 
infrastruktury jest bardzo podobnych. 
Niektóre tramwaje przystosowane są 
również do poruszania się po klasycznej 
sieci kolejowej – są to tzw. tramwaje 
dwysystemowe. 

Tabor, szczególnie ten przejęty po kleinbahnach 
miał zaniżony osiągi (prędkość, tonaż), był 
dostosowany do ruchu po torach o obniżonych 
parametrach. Były to też mniejsze gabarytowo 
wagony i lokomotywki. Na bocznicę mogły być 
wtaczane też normalne wagony. 

rodzaju 
przewożonego 
 ładunku 

1. Wagony do przewozu pasażerów 
2. Wagony do przewozu towarów 
(nieliczne egzemplarze w muzeach, mało 
rozbudowany asortyment, ciężko mówić o 
tramwajowych wagonach specjalnych, do 
przewozu konkretnych rodzajów towarów) 

1. Wagony do przewozu pasażerów (na 
kleinbahnach kombinowane składy towarowo – 
osobowe; również w  latach 1945 – 70 na PKP  
realizowano dowozy pracownicze w łączonych 
składach towarowo-osobowych, dojeżdżających do 
fabryk torami bocznicowymi) 
2. Szeroki asortyment wagonów towarowych, w tym 
specjalistyczne (np. cysterny, lory, węglarki, 
chłodnie itd.) 

 
 Patrząc na wyniki przeprowadzonego porównania w pięciu określonych na początku naszych rozważań 
obszarach, dochodzi się do wniosku, że nie sposób ściśle określić, czy uzasadnione jest porównywanie tramwajów 
osobowych z zamkniętymi sieciami miejskich bocznic fabryczno - składowych, szczególnie tych powstałych 
z dawnych niemieckich kleinbahnów. Analiza technicznych i handlowych parametrów nie prowadzi do 
jednoznacznych wniosków, chociaż rzuca się w oczy wiele podobieństw, a różnice nie wydają się znaczące i nie jest 
ich specjalnie dużo. Praktycznie w każdym zakresie istnieją daleko idące podobieństwa, jest mnóstwo cech 
wspólnych, natomiast te cechy który różnią oba systemy, są to cechy, których różnice dostrzegalne są na bardzo 
specjalistycznym poziomie porównywania technicznego. I o ile łatwe i bliskie wydaje się porównanie miejskich 
bocznic fabrycznych z systemami tramwajowymi, o tyle ta łatwość nie przesądza jeszcze o braku podstaw do 
całkowitego rozróżnienia obu systemów. Można zatem wywieść tezę, że parametry twarde nie są wystarczające, do 
wystawienia definitywnego i nie budzącego kontrowersji werdyktu. Pojawia się konieczność wprowadzenia 
dodatkowego kryterium, czułego na parametry miękkie. Nazwijmy tę płaszczyznę oceny, jako „mentalną”. Jest ona 
oparta o pytania (zagadnienia) natury społecznej, psychologicznej, emocjonalnej, kulturowej. Można je wszystkie 
streścić jako odnoszące się do tego jak, gdzie i po co tramwaj lub pociąg dostawczy wozi to co wozi (ludzi, towary). 
I jak to wożenie jest postrzegane przez mieszkańców miasta, jakie miejsce znajduje w ich percepcji 
osobowościowej?  
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Mamy zatem jeszcze inny podział argumentów (parametrów, zagadnień): 
1) kryteria twarde (techniczne i handlowe) 
2) kryteria miękkie (społeczne, psychologiczne, kulturowe). 
O ile parametry twarde nie odpowiadają jednoznacznie na zadane pytania, o tyle analiza wg kryteriów 

miękkich, wobec wątpliwości i niejednoznaczności w zakresie kryteriów twardych, wskazuje na to, że miejski, 
zamknięty zespół bocznic fabryczno – składowych to może niezupełnie sieć tramwaju towarowego, ale muzeum 
kleinbahnu (zamkniętego zespołu bocznic) można ulokować zarówno w rodzinie muzeów kolejowych, jak i muzeów 
tramwajowych, bez utraty pewnej, swoistej odrębności (tożsamości). Za to w zależności od aktualnych potrzeb 
i przewidywanych korzyści. Parametry miękkie w pełni pozwalają na pragmatyczne podejście do tematu 
(w przeciwwadze do podejścia technicznego). 

Jakie wnioski można z tego wysuwać dla funkcjonowania Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej 
w Zielonej Górze? Europejskie (Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania) kolejowe parki rekreacji (rozrywki) są 
urządzane w otwartym terenie i w pełni tej teren wykorzystują, teren stał się swoistym clou ich istnienia. Podobnie 
muzea tramwajowe, chociażby jak to w Libercu czy Porto wychodzą w przestrzeń miejską. W Zielonej Górze nie da 
się wyjść z Muzeum Kolei Szprotawskiej w otwarty teren poza miastem, jak to się dzieje z „normalnymi” kolejami, 
choćby wąskotorowymi (przykład Gryfic i kolejki nadmorskiej). Można jednak wyjść, tak jak w przypadku muzeów 
tramwajowych, w przestrzeń miejską: historyczne składy złożone z parowozu T-3 (TKh-1) czy małych spalinowych 
lokomotywek fabrycznych (choćby takich jaka stoi w parku przy Placu Kolejarza) i jednego wagonu gabarytów 
„kleinbahnowskich” mogą obywać krótkie przejazdy zachowanym i wyremontowanym odcinkiem torów między 
alejami Wojska Polskiego i Zjednoczenia, można odtworzyć tory na odcinku ul. Ogrodowa – wiadukt nad Sikorskiego 
– dawna stacja towarowa Grunberg Schutzenplatz, czyli tam gdzie nie zniszczono jeszcze torowiska pod chybiony 
pomysł Zielonej Strzały. Można połączyć oba te odcinki, można odtworzyć dwa, trzy tory na dawnej równi stacyjnej 
Oberstadt, aby można było manewrować składem. Na pewno warto budując ulicę Aglomeracyjną stworzyć nie tylko 
ścieżkę rowerową, ale i pas do odtworzenia toru kolejowego od wiaduktu do dworca (lub stworzyć wspólny tor 
w ścieżce rowerowej, tak jak się to czyni w całej Europie). Ostatecznie w Gorzowie Wlkp. tramwaj też jeździ tylko 
w jednym kierunku tam i z powrotem... 

Nawiązany z Libercem kontakt pokazuje jedno: skoro jest gotowy projekt takiego działania w Libercu, 
skoro jest chętny do pomocy partner i możliwość wzięcia dużych pieniędzy z Unii Europejskiej, to nie ma co 
wyważać otwartych już drzwi, tylko skorzystać ! Trzeba wziąć te okoliczności pod rozwagę przy planach rewitalizacji 
miasta – trzeba rewitalizować, ile się tylko da z ciągu szprotawskiego. Również w kontekście połączenia 
turystycznego centrum miasta z nowym parkiem w Kiełpinie, stawami na potoku Pustelnik, Dziką Ochlą, z całym 
reaktywowanym południowym zapleczem rekreacyjno – turystycznym Zielonej Góry. 

Na koniec, aby „podreperować” trochę emploi idei rewitalizacji ciągu szprotawskiego w celach turystyczno 
– muzealnych, nadmienię tylko, że pomysł ten nie jest nowy. Sięga on co najmniej połowy lat 70-tych XX w. i ma 
swojego ojca. Nie byle jakiego ojca. O reaktywowaniu w takich właśnie hedonistycznych celach zielonogórskiego 
kawałka kolejki zielonogórsko – szprotawskiej apelował w prywatnych rozmowach, a nawet pisał na lamach 
ówczesnej Gazety Zielonogórskiej zmarły w 1980 roku Zdzisław Giżejewski. Kierownik literacki i aktor Teatru Ziemi 
Lubuskiej z lat 50-tych i 60-tych (wspólnie z S. Hebanowskim), w międzyczasie kierownik Wydziału Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze, a jeszcze potem dyrektor Estrady Ziemi Lubuskiej i Filharmonii Zielonogórskiej, 
prezes Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego, wykładowca miejscowego Studium Nauczycielskiego i WSP.  
Czytałem o tym, a jakże, ale i opowiadał mi o tym, też człowiek nietuzinkowy, bo sam szambelan Zdzisław 
Piotrowski.  

I to by było na tyle. Przynajmniej na razie.  
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Mieczysław J. Bonisławski 
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KOLEJ SZPROTAWSKA W SZKOLE I KRAJOZNAWSTWIE 
 

Rowerem po regionie (SP Niwiska) 
 

 
 
Nikogo nie trzeba przekonywać, że aktywność fizyczna to samo zdrowie. Należy do niej między innymi jazda 
rowerem, bardzo lubiana, zarówno przez młodszych, jak i starszych. Zaletę tę wykorzystały panie Małgorzata 
Koncur i Beata Boczar – nauczycielki SP im. Jana Pawła II w Niwiskach, zakładając w 2004 roku Szkolne Koło 
Turystyki Rowerowej „Siedmiomilowe Buty”.  
 

Nadrzędnymi celami, realizowanymi podczas naszych rajdów są: 
• poznawanie regionu, jego walorów przyrodniczych, architektonicznych, rekreacyjnych oraz historycznych; 
• spotkania z liderami lokalnego środowiska i zdobywanie informacji o charakterze krajoznawczym; 
• gromadzenie materiałów (fotografii, tekstów, legend, eksponatów), charakterystycznych dla odwiedzanego 

miejsca; 
• propagowanie jazdy rowerem jako metody rekreacji i utrzymania dobrej kondycji; 
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; 
• wdrażanie idei wzajemnego pomagania sobie i dbania o środowisko naturalne. 

 
Członkiem naszego szkolnego Koła może zostać każdy, kto chce być aktywny, jest ciekawy świata, potrafi 
jeździć rowerem i ma pozytywne nastawienie do ludzi. Znakiem przynależności jest bezpłatna legitymacja 
członkowska, zaopatrzona w logo Koła. 

 
Opiekunowie SzKTR organizują systematycznie rajdy rowerowe i piesze w okolicach Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Kożuchowa, Ochli, Świdnicy i Drzonkowa. Każda wyprawa połączona jest z jakąś atrakcją: 
ogniskiem, wywiadem z ciekawą osobą, zwiedzaniem zabytkowego obiektu, spacerem po miejscowości, 
degustacją lokalnych przysmaków itp. Łączy się w ten sposób dobrą zabawę z aspektem edukacyjnym. 
Zgromadzone materiały i doświadczenia posłużyły do opracowania „Przewodnika po Ziemi Nowogrodzkiej 
i okolicy”, który jest swego rodzaju pomocą dla indywidualnych turystów, zainteresowanych zwiedzaniem tego 
terenu. Przewodnik zawiera propozycje tras rowerowych, ilość kilometrów (kilomteraż), orientacyjny czas 
przejazdu, informację o miejscach godnych zobaczenia oraz ich fotografie. Nie jest to publikacja zamknięta. 
Można ją poszerzać o nowe trasy i nieznane jeszcze fakty z życia regionu, do czego oczywiście zachęcamy. 

 
Ciekawą kartą w działalności Koła jest wieloletnia współpraca z PTKraj w Zielonej Górze, które realizuje 
projekt „Moja mała Ojczyzna jest ciekawa. Na szlaku dawnej kolei”. Finałem całorocznej pracy jest zawsze 
listopadowy Zlot, dwudniowa wyprawa połączona z noclegiem, gdzieś na trasie dawnej kolejki szprotawskiej. 
Od kilku lat młodzież z naszego Koła, uczestnicząca w tych Zlotach, ma okazję poznawać historię, już 
nieistniejącej, kolejki szprotawskiej, po której pozostała jednak niecodzienna infrastruktura: dworce kolejowe, 
nasypy, tory, mosty, rampy przeładunkowe, bocznice i wiele innych obiektów. Dzieci odwiedziły miejscowości, 
gdzie znajdowały się stacje tej tzw. „jagodowej kolejki”1). Mogły indywidualnie uczestniczyć w zwiedzaniu 
nowych dla nich miejsc, porozmawiać z lokalnymi liderami, wykonać prace porządkowe na obszarze 
funkcjonowania kolejki, być świadkiem wmurowania pamiątkowych tablic, informujących potencjalnych 
turystów o istniejącej tu niegdyś linii Zielona Góra - Szprotawa. Niemałym wyzwaniem dla uczniów było 
przygotowywanie prospektów reklamowych o Ochli, Radwanowie, Broniszowie, Wichowie, Chotkowie, 
Stypułowie, czyli miejscowościach, przez które przebiegała trasa kolejki. Dzieci wykazywały się tutaj wiedzą 
historyczną, talentem plastycznym i literackim oraz pomysłowością w przekazie informacji. Niewątpliwie 

Małgorzata Koncur - nauczycielka języka niemieckiego i przyrody w szkole w Niwiskach, w zawodzie od 24 
lat. Inicjator i koordynator polsko - niemieckich spotkań młodzieży. Kronikarz miejscowości Niwiska i jej 
mieszkaniec od 27 lat. Wolny czas spędza na poszukiwaniu i opracowywaniu różnorodnych ciekawostek oraz 
faktów historycznych, dotyczących Niwisk i okolic. Fotografuje, jeździ rowerem, uprawia nordic walking. Jest 
członkiem Stowarzyszenia "Park w Niwiskach", które prowadzi intensywne działania na rzecz rewitalizacji 
zabytkowego parku pałacowego.  
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zadania te miały dla nich walor edukacyjny i poznawczy. Zawsze z wielkimi emocjami rozgrywały gry terenowe 
i biegi patrolowe, połączone z odkrywaniem lokalnych miejsc godnych zobaczenia. Również zabawa 
w podchody dostarczała emocjonujących przeżyć i doświadczeń. Tak było w latach 2008 – 2013. 
 
Po dwuletniej przerwie młodzież z naszej szkoły  miała okazję uczestniczyć w jubileuszowym Zlocie, 
zorganizowanym w dniach 25 – 26 listopada 2016. Poznawanie regionu, jego historii, architektury, przyrody, 
tajemnic i ciekawostek jest pasją dla wielu. Zarazili się nią również piątoklasiści z SP Niwiska, którzy 
sprawdzali siebie w zadaniach turystyczno – krajoznawczych, wspólnie ze szkołami: SP1 Zielona Góra, SP 
Czerwieńsk, SP Ochla, SP Chotków i SP Otyń. Bazą noclegową był nieczynny już budynek szkolny 
w Bobrownikach, gdzie przy wieczornym ognisku pan Mieczysław Bonisławski zainaugurował X Zlot „Na 
szlaku dawnej kolei”. Piosenka turystyczna i harcerska, wspólne zabawy i pląsy zakończyły się późnym 
wieczorem. 
 
Następnego dnia rano drużyny wyruszyły na leśny szlak z mapą w ręku, meldując się w sześciu punktach, 
w których strzelali do celu, opatrywali rannego, wykrywali miny, przechodzili labirynt, szukali osobliwości 
i własnoręcznie wykonywali pamiątkowe przypinki. Potem wspólnie z przewodnikiem pomaszerowali 2,5 – 
kilometrową trasą do zabytkowego mostu kolejowego na Odrze, już dzisiaj nieczynnego. Widok był 
imponujący. 
 
Popołudnie minęło na realizacji biegu patrolowego po Otyniu. Drużyna, zaopatrzona w plan miejscowości, 
dotarła do trzech wyznaczonych baz i spotkała się z liderami lokalnego środowiska, słuchając informacji 
o regionie. Ostatnim zadaniem był nocny spacer po Otyniu, połączony z fotografowaniem. Pięć 
najciekawszych zdjęć weźmie udział w konkursie fotograficznym. 
 
Podsumowanie Zlotu odbyło się w sali gimnastycznej SP w Otyniu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
certyfikaty, publikacje książkowe oraz model wagonika osobowego dawnej Kolejki Szprotawskiej. Nasi 
uczniowie, z Niwisk, zostali też nagrodzeni biletami wstępu do Filharmonii Zielonogórskiej.    

Małgorzata Koncur 
 
1) Kolej zielonogórsko – szprotawską nazywano potocznie również „jagodową kolejką” w związku z tym, że w niedziele 

mieszkańcy Grünbergu jeździli nią w Lasy Broniszowskie właśnie na... jagody. Jak mówi anegdota, konduktor potrafił 
zatrzymać pociąg na żądanie pasażerów w środku lasu. Sam pociąg ponoć rozwijał taką prędkość, że ludzie sami 
wysiadali i wsiadali, zbierając w międzyczasie grzyby lub jagody (red.) 

 
 
 
 

Skanseny i muzea kolejowe w krajobrazie kulturowym Polski 
 

 
 
 Szybki rozwój przemysłu w XIX w. i na początku XX wieku spowodował powstanie wielu interesujących 
obiektów architektury przemysłowej, wyposażonych w urządzenia mechaniczne i techniczne. Okres ten w historii 
architektury wyróżniał się solidnością wznoszenia konstrukcji budynków oraz precyzją wykorzystywania samych 
urządzeń technicznych. Urządzenia te z czasem zostały wyparte przez nowoczesne rozwiązania techniczne, 
w kolejnych latach opuszczone obiekty ulegały niszczeniu poprzez brak eksploatacji i odpowiedniej konserwacji. Do 
tego typu obiektów możemy zaliczyć m. in. szereg obiektów kolejowych, jak parowozownie, kolejowe wieże ciśnień, 
budynki dworcowe, wiaty peronowe, mosty kolejowe, linie kolei wąskotorowych z zespołami dworcowymi 
i infrastrukturą kolejową itp. 

Mieczysław Wojecki, doctor emeritus viridimontanus. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie. Znany i ceniony polski krajoznawca z Zielonej Góry i Lubska. 
Krajowy autorytet w dziedzinie turystyki szkolnej oraz krajoznawstwa, jako metody wychowania młodego 
pokolenia. Zafascynowany kulturą grecką i jej powojennymi śladami w Polsce. 
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 Ogółem zewidencjonowanych jest w Polsce ok. 16 tysięcy nieruchomych i ok. 4 tysiące ruchomych dóbr 
kultury. Z tej liczby ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków objęto 1 700 obiektów nieruchomych i blisko 
2 500 ruchomych dób kultury (w tym lokomotywy, parowozy, zwrotnice, semafory). W powyższym zestawieniu 
zewidencjonowano 5 445 obiektów kolejnictwa. Ważną wśród nich rolę odgrywają skanseny i muzea kolejowe (zob. 
tab. nr 1). 
 Pierwsze skanseny na świecie zaczęto organizować w końcu XIX wieku w krajach skandynawskich. Za 
twórcę tego typu muzeów uważa się szwedzkiego etnografa Artura Hazeliusa, który w latach 1888 – 1891 
zorganizował na wyspie Djurgärden (w granicach Sztokholmu) muzeum na wolnym powietrzu (pod gołym niebem) 
gromadzące kilkanaście obiektów pochodzących z różnych regionów Szwecji. 
 Obecnie w Polsce istnieje ponad 30 muzeów na wolnym powietrzu oraz ok. 40 małych punktów ochrony in 
situ, czyli w miejscach swego powstania. Łącznie znajduje się w nich ponad 1 000 różnego rodzaju obiektów 
kolejnictwa. 
 

1. Wybrane skanseny / muzea w Polsce 
z punktu widzenia ich atrakcyjności turystycznej 

 
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN 
Stanowi doskonały przykład postprzemysłowej atrakcji turystycznej. Jest jedynym tego typu obiektem w Euro-pie 
oraz jedynym z niewielu na świecie. Każdego roku odwiedza ją ponad 20 tysięcy turystów z całego świata. 
 
Tabela nr 1 Wybrane skanseny i muzea kolejowe w Polsce 
Lp. Miejscowość Nazwa muzeum / skansenu Adres 
[1] [2] [3] [4] 

1 Bytom Muzeum Historii Kolei „Semafor” ul. Brzezińska 
2 Chabówka Skansen Taboru Kolejowego - 
3 Częstochowa Muzeum Historii Kolei Dworzec PKP Stradom 

ul. Pułaskiego 100/120 
4 Dęblin Ośrodek Historii Węzła Kolejowego - 
5 Ełk Muzeum Historii Kolei Wąskotorowej ul. Wąski Tor 1 
6 Gryfice Muzeum Pomorskich Kolei Wąskotorowych ze 

skansenem 
- 

7 Gdańsk Ośrodek Muzealny Kolejnictwa ul. Dyrekcyjna 2-4 
8 Jaworzyna Śląska Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku - 
9 Janów Lubelski Muzeum Kolejki Wąskotorowej ul. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza 35 
10 Kościerzyna Skansen - parowozownia ul. Towarowa 7 
11 Krzeszowice Skansen Parowozów Przemysłowych przy dworcu PKP 
12 Płocizno Muzeum Kolei Wąskotorowej - 
13 Poznań Zbiory Sprzętu Ratownictwa Kolejowego ul. Kolejowa 33 
14 Pyskowice Skansen parowozów (Towarzystwo Ochrony 

Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów) 
obok dworca PKP 

15 Rudy Skansen Kolei Wąskotorowej ul. Szkolna 1 
16 Skierniewice Parowozownia ul. Łowicka 1 
17 Sochaczew Muzeum Kolei Wąskotorowej ul. Towarowa 7 
18 Warszawa Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa 1 
19 Wenecja Muzeum Kolei Wąskotorowej - 
20 Wolsztyn Skansen Parowozów – Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 
21 Zamość Muzeum Kolejnictwa ul. Rynek Wielki 1 
22 Zduńska Wola Skansen Lokomotyw w Karsznicach. Izba Historii 

Taboru Kolejowego 
ul. Kolejowa 6 (stacja PKP 
Zduńska Wola) 

23 Zielona Góra Park Kolei Szprotawskiej1) ul. Morwowa - Ogrodowa 
Źródło: Muzea w Polsce, Gdańsk 2015 (tekst na odwrocie mapy w skali 1:1 000 000) 
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W skład kompleksu parowozowni wchodzą: 
- kanał oczystkowy (1886 – 1907), 
- obrotnica o średnicy 20,5m (z 1908 r.), 
- tory dojazdowe z lat 1881 – 1908, 
- hala napraw (1907 – 1909), 
- warsztat (1907 – 1940), 
- maszyny z lat 1923 – 1976, 
- wieża wodna o pojemności 100m3 z żurawiem z 1907 r. (najstarszym w Polsce) 
- noclegownia drużyn parowozowych (z 1951 r.), w której obecnie znajduje się izba muzealna i ogólnodostępny hotel 
na 15 miejsc. 
 
Najciekawsze są oczywiście parowozy. W Wolsztynie prezentowany jest zbiór ok. 30 maszyn różnych typów i serii. 
Wśród nich najciekawsze to: 
- parowóz bezogniowy Tkb-b4 z 1912 r., używany po wojnie w hucie Szczecin, 
- Ok1-359 z 1917 r., znany z filmów „Pianista”, „Miasto z morza”, 
- trzycylindrowy Ty1-76 z 1919 r., 
- Tr5-65 z 1921 r., jedyny zachowany z tej serii na świecie, 
- Ok22-31 z 1929 r., najstarszy produkcji polskiej, 
- Pm36-2 „Piękna Helena” z 1937 r., najszybszy, rozwijający prędkość 130 km/h, 
- Ty51-223 z 1957 r., ważący 189 ton, 
- parowozy serii Pt47 i Ol49 z przełomu lat 40-tych i 50-tych XX w., które na co dzień obsługują pociągi rozkładowe. 
 
 Dziś, aby ujrzeć 60-letni parowóz wystarczy zjawić się na stacji w Wolsztynie o godzinie 6 rano i rozpo-
cząć podróż w kierunku Leszna. Codziennie rusza stąd lokomotywa parowa i przejeżdża 242 km, spalając przez ten 
czas 3 tony węgla i przerabiając na parę 40m3 wody. Parowóz „Piękna Helena” (od 1995 r.) jest wykorzystywany do 
prowadzenia pociągów dalekobieżnych2) (m. in. do Szczecina, Kołobrzegu, czy Gdańska). W parowozowni powstał 
też etat przewodnika, który oprowadza zorganizowane grupy turystyczne. Parowozownię można zwiedzać przez 
całą dobę. Warsztat napraw oraz izba muzealna są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 14:30. 
 
 Każdego roku wiosną, na początku maja, w Wolsztynie odbywa się parada parowozów. Na turystów 
czekają niesamowite atrakcje. Tylko tu można zobaczyć autentyczne „życie parowozowni”. Tu wszystko żyje, „tętni”, 
od-dycha. Jest tu coś, co chwyta za serce, wzrusza i nie pozwala zapomnieć o młodości. Parowozownia dostarcza 
wielozmysłowych wrażeń (wzrokowych, dźwiękowych i zapachowych). Jest dla turystów przestrzenią, która składa 
się z takich elementów, jak obraz parowozu, dźwięki, gwizdy, ciepło maszyny, zapach pary, smaru, spalanego 
węgla. 

Parowozownia dla wielu osób jest przestrzenią sacrum (miejscem magicznym). Dla niektórych osób 
stanowi stały cel podróży (np. 75-letni pasjonat ze Szkocji parowozownię odwiedził aż 78 razy). Jest też przestrzenią 
refleksji, zabawy, przyjemności, niecodziennych przeżyć. Kto by pomyślał, że w dobie szybkich kolei, internetu 
i telefonii komórkowej świat zwariuje na punkcie starej i poczciwej kolei parowej? 
 Od 1995 roku istnieje stowarzyszenie „The Wolsztyn Experience”, które rozpowszechnia świadomość 
o walorach kolei parowej i dofinansowuje całoroczny rozkład jazdy pociągów parowych oraz ponosi część kosztów 
naprawy zabytkowych maszyn parowych. Stowarzyszenie to organizuje też przejazdy oraz kursy dla maszynistów 
i parowozowych palaczy dla pasjonatów i hobbystów. Do tej pory w kursach uczestniczyło ponad 2 tysiące osób 
z różnych stron świata (USA, Australii, Korei Południowej, Japonii). Dodatkową atrakcją dla kursantów są posiłki 
przygotowywane na łopacie wsadzanej do paleniska 
 
SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE (STK) 
 Węzłowa stacja Chabówka znajduje się na linii Żywiec – Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Sącz 
(otwartej w 1884 r.) oraz linii Chabówka – Nowy Targ – Zakopane (otwarta w 1899 r.). Ostatnie parowozy zakończyły 
tutaj pracę dla ruchu osobowego i towarowego w 1991 r. Skansen otwarto w 1993 r. Każdego roku odwiedza go 
kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy. Goście mają do dyspozycji 50 miejsc noclegowych. 
 Skansen ten (drugie takie miejsce po Wolsztynie) oferuje oprócz ekspozycji stałej, imprezy pokazu pracy 
parowozów – przejazdy pociągami retro, a także udostępnia tabor na potrzeby produkcji filmowych i wynajmuje go 
różnym instytucjom dla celów muzealnych. 
 Skansen w Chabówce ma jedną z największych w Polsce kolekcji starych lokomotyw (w tym 5 czynnych 
parowozów) oraz największy w kraju zbiór zabytkowych wagonów (najstarszy z nich z 1896 r.). Oprócz zwykłych 
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wagonów osobowych i towarowych różnych klas i przeznaczenia, znajdują się tu unikatowe wagony – salonki, 
pojazdy tzw. taboru specjalnego (dźwig kolejowy, pługi odśnieżne, drezyny, w tym rarytas – samochód szynowy). 
 Dzięki miłośnikom kolei w ostatnim czasie jedną z nowych atrakcji turystycznych stał się „Sylwester 
w pociągu”. Zabawa sylwestrowa odbywa się w zabytkowym pociągu z 1896 r., „napędzanym” parowozem z 1934 r., 
na trasie Chabówka – Zakopane i z powrotem. Uczestnicy rozpoczynają wieczór imprezą plenerową na terenie 
skansenu, przy muzyce i ognisku z ciepłym posiłkiem oraz rozgrzewającymi napojami. Następnie zabytkowy skład 
zestawiony z wagonu restauracyjnego, wagonu z wymontowanymi siedzeniami, służącego za salę taneczną oraz 
wagonu, który kursował niegdyś w składach pociągu do Wiednia, wyrusza ze skansenu w zaplanowaną trasę do 
Zakopanego. W trakcie podróży podróżni otrzymują posiłek. Przed północą pociąg noworoczny dojeżdża do stacji 
docelowej, gdzie uczestnicy w centrum miasta witają Nowy Rok. 
 
SKANSEN W KOŚCIERZYNIE 

Nieczynna parowozownia dawnego węzła kolejowego na przedwojennej magistrali ze Śląska do Gdyni 
jest teraz kolejowym muzeum. Większość eksponatów to tutejsze lokomotywy i wagony, w tym ostatnie istniejące 
lokomotywy z legendarnej serii PU29-03 z 1931 r. oraz parowóz typu Twl-90 z 1919 r. Ciekawymi dla koneserów 
i hobbystów egzemplarzami  są także: jedyna zachowana z trzech wyprodukowanych w Poznaniu lokomotyw 
o długości 25m oraz wagon motorowy. 
 
MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU W JAWORZYNIE 
 Stacja w Jaworzynie Śląskiej powstała w latach 40-tych XIX w. w ramach programu łączenia Sudetów 
z Wrocławiem. W miarę powstawania dalszych połączeń do Legnicy i Wałbrzycha, Jaworzyna Śląska stała się 
ważnym węzłem o znaczeniu ponadregionalnym. W związku z tym w 1895 r. powstała tu licząca 17 stanowisk 
parowozownia. Po zakończeniu eksploatacji parowozów, stację w Jaworzynie Śląskiej zamieniono na ich skansen, 
prezentujący rzadkie i cenne lokomotywy. Stoją tu m. in. Tr203 w amerykańskim malowaniu z II wojny światowej, 
jedyny zachowany w Polsce model Ty2 z tendrem typu Floridsdorf (BR52), czy unikatowe Ty37 (BR 5829) i Ok 22 
(BR 38 45-46). Od 2004 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o inne urządzenia, niezwiązane bezpośrednio z koleją. 
 
MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ W SOCHACZEWIE 
 Mieści się w dawnej siedzibie Powiatowej Kolei Sochaczewskiej, działającej od 1922 do 1984 r. Jedna 
z największych w Europie kolekcji liczy ponad 100 wąskotorowych parowozów (najstarsze z lat 80-tych XIX w.), 
ponadto lokomotywki spalinowe i elektryczne, wagony i drezyny. Najciekawszymi eksponatami są: wagon kolei 
konnej oraz platformy amunicyjne. Ekspozycję uzupełnia służbowe pomieszczenie dyspozytora ruchu, wystawy na 
temat historii polskich kolei wąskotorowych i dziejów kolejki sochaczewskiej oraz kolekcja umundurowania 
i wyposażenia kolejowego. Dodatkową atrakcją są przejażdżki zabytkowym składem do pobliskiej Puszczy 
Kampinoskiej, połączone ze spacerem i ogniskiem. Regularne kursy są od czerwca do września, a w maju 
i październiku możliwe są kursy na zamówienie grupowe. 
 
MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ W WENECJI 
 Na niewielkiej stacyjce przelotowej kolei żnińskiej znajduje się unikalna kolekcja 17 parowozów produkcji 
polskiej, niemieckiej i belgijskiej, wzbogacona licznymi różnego typu wagonami. W muzeum znajdują się pojazdy 
pomocnicze: drezyny i pługi odśnieżne oraz liczne urządzenia techniczne. W wagonikach można zwiedzić kolekcje 
mundurów, rozkładów jazdy, biletów i urządzeń do sygnalizacji. Tutejszy tabor i urządzenia są najwęższym 
publicznym taborem w Europie, jego prześwit torów wynosi bowiem zaledwie 600 mm. Należy on to liczącej sobie 
już ponad 100 lat Żnińskiej Kolei Wąskotorowej. W trakcie przejażdżki kolejką (od maja do października) można 
podziwiać malownicze okolice oraz posłuchać historii kolei wąskotorowej. 
 
GNIEŻNIEŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA (GKW) 
 Podczas pobytu w Gnieźnie warto zarezerwować jeden dzień na podróż GKW do Anastazewa. Planowe 
pociągi kursują od połowy czerwca do końca sierpnia, w soboty, niedziele i święta. Składy pociągu prowadzą także 
„wagon barowy”. Pokonanie trasy 30 km zajmuje 3 godziny. Pociąg wyrusza z Gniezna. Po drodze jest 
5 przystanków: Żelazkowo, Niechanowo, Witkowo, Powidz, Przybrodzin. Warto pamiętać, że w dzień finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się specjalny przejazd pociągu z Gniezna do Witkowa. Na przełomie kwietnia 
i maja organizowany jest „Festyn z ciuchcią”, w drugiej połowie czerwca „Noc świętojańska z ciuchcią”, a we 
wrześniu „Święto pieczonej pyry”. Kolejka ta powstała w 1896 r. 
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KRZYWIŃSKA KOLEJ DREZYNOWA (KKD) 
 Jej baza mieści się w miejscowości Bieżyń. Wieś leży w powiecie kościańskim (gmina Krzywiń), w pobliżu 
trasy Leszno – Środa Wlkp. Stąd rozpoczynają się wszystkie wycieczki. Drezyny jeżdżą na trasach Bieżyń – Jerka 
oraz Bieżyń – Kunowo. KKD dysponuje dwoma różnymi drezynami. Jednorazowo na dwie drezyny może się zabrać 
do 15 osób. Istnieją też możliwości przejażdżki po terenie stacji Bieżyń oraz zamówienia przejazdów także 
w relacjach poza stację Gostyń, nawet do stacji Krobia. W takim przypadku należy zarezerwować wycieczkę na 
miesiąc przed planowanym wyjazdem (w celu ustalenia szczegółów z Polskimi Liniami Kolejowymi). W Kunowie 
trzeba koniecznie zatrzymać się, by zwiedzić Muzeum Kolejowe. 
 

2. Nowe propozycje turystyki i rekreacji 
związane z odradzaniem się kolei wąskotorowych 

 
 W ostatnich latach daje się zauważyć wiele pozytywnych zjawisk wskazujących na to, że następuje 
przebudzenie „na kolei” na rzecz usług turystycznych. Pozytywne przykłady odnaleźć można na kolejach 
wąskotorowych, które dzięki pasji ich miłośników zostały uratowane od wyłączenia ich z użytku przez zmianę funkcji 
na turystyczną (zob. tab. 2). Taki los spotkał m. in. Wigierską Kolej Wąskotorową (WKW) w Płocicznie, niegdyś kolej 
leśną tartaku Płociczno, którą od 1989 r. zaprzestano wozić drewno. Przez następne lata była ona dewastowana, 
a kolejne odcinki torowisk rozbierano. Na szczęście dzięki osobom prywatnym oraz stowarzyszeniom, które podjęły 
starania, aby WKW zaczęła funkcjonować, zarejestrowano spółkę cywilną „Wigierska Kolej Wąskotorowa”. Od 1998 
r. ruszyły prace polegające na restauracji szlaków i pojazdów. Wiosną 2001 r. oddano do użytku turystom pierwszy, 
ośmiokilometrowy odcinek dla obsługi ruchu pasażerskiego. Obecnie WKW w ciągu lata wozi turystów cztery razy 
dziennie. Jest ona jedną z większych atrakcji turystycznych w tej części Puszczy Augustowskiej. 
 Kolejnym przykładem ocalenia, dzięki przekształceniu z funkcji powszechnego użytku, na nową atrakcję 
turystyczną jest Ełcka Kolej Wąskotorowa. W 2002 r. kolejkę tę przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, co 
uratowało ją przed całkowitą likwidacją przewozów przez PKP. Obecnie kolejka ta przeżywa renesans przewozów 
pasażersko – turystycznych, obsługujących teren Pojezierza Ełckiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Od 1993 
r. wprowadzono na kolei przejazdy trakcją parową. Dodatkową atrakcją jest skansen, istniejący od połowy lat 90-tych 
XX wieku. 
 Interesującą inicjatywą kolejową, podjętą w hołdzie Janowi Pawłowi II, było uruchomienie Pociągu 
Papieskiego. Pociąg kursuje od maja 2006 r. na trasie Kraków Główny – Łagiewniki – Skawina – Lanckorona – 
Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice i umożliwia turystom odwiedzanie miejsc szczególnie bliskich Papieżowi. 
W czasie podróży emitowane są filmy wspominające papieskie pielgrzymki. Przerwy w podróży dla odwiedzania 
wybranych miejsc na szlaku możliwe są dzięki kursom kilku takich pociągów w ciągu dnia. 
 W 2005 r. na wrocławskim rynku można było oglądać wystawę historyczną z okazji 60-lecia zakończenia 
II wojny światowej, umieszczoną w ustawionych tam wagonach towarowych. Powstały we Wrocławiu Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” prezentuje losy ludzi i wartości, które stworzyli. Jednym z programów tej placówki jest 
zorganizowana multimedialna podróżująca wystawa „Podróż przez historię”, prezentująca kulturowy dorobek ziem 
zachodnich w odniesieniu do społeczeństwa, kultury, kościoła, miejsc i ludzi. Zorganizowana została w specjalnym 
pociągu (wagony z lat 40-tych ze skansenu w Chabówce). Wystawa ta pokazywała najważniejsze stacje 
w powojennej historii ziem zachodnich. Pociąg zatrzymywał się na wybranych stacjach na okres tygodnia. Jeden 
z wagonów stanowił salę dydaktyczną, w której odbywały się lekcje historii dla szkół. W pozostałych były m. in. 
pokazy filmów, animacji oraz wystawy eksponatów. Prezentowana podróżująca wystawa umożliwiła dotarcie do 
większej liczby ludzi i była atrakcją dla turystów. 
 

Zakończenie 
(uwagi końcowe) 

 
 Nowe, pojawiające się w ostatnich latach propozycje turystyczne i rekreacyjne, ukazują nieznane 
wcześniej, atrakcyjne możliwości kolei w Polsce i budzą nadzieję, że przyszłość polskiej kolei, to nie tylko przewozy 
towarowe, ale również turystyka w nowych jej odmianach. Dobrym tego przykładem z lokalnego, zielonogórskiego 
podwórka jest inicjatywa Mieczysława Bonisławskiego z PTKraj. – utworzenie w naszym mieście Parku Kolei 
Szprotawskiej. Rosnące zainteresowanie zielonogórskim skansenem kolei szprotawskiej i jego zabytkami i wszystkie 
prace zmierzające do ich zachowania oraz utrzymania we właściwym stanie prowadzą do generalnego celu, który 
obejmuje elementy szacunku dla dorobku przeszłości, jak i docenianie wymogów współczesnej ekonomii. Wymogi te 
polegają na możliwie szerokim wykorzystywaniu tych zabytków, jako czynnika promocji Zielonej Góry i regionu. 
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Tabela nr 2 Szlaki turystyczne kolei wąskotorowych 
LP NAZWA KOLEJKI PRZEBIEG UWAGI 
1 Bieszczadzka Kolej Wąskotorowa   
2 Nałęczowska Kolej Wąskotorowa   
3 Kolejka Wąskotorowa Grójecka / 

Mławska / Nasielska 
Piaseczno – Nowe Miasto nad Pilicą/ Mława 
– Maków Mazowiecki / Pułtusk - Nasielsk 

 

4 Dynowska Kolej Wąskotorowa   
5 Opalenicka Kolej Dojazdowa  1886 r., najstarsza w 

Wielkopolsce 
6 Jędrzejowska Linia Wąskotorowa   
7 Grodziska Kolej Drezynowa Grodzisk Wlkp.  
8 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko 

Śląskie 
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1) właściwie Muzeum Lokalne Kolei Szprotawskiej w Parku Kolei Szprotawskiej, muzeum – ul. Ogrodowa 3C, skansen – 

ul. Morwowa, prowadzone przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  
2) mowa o przejazdach okazjonalnych (turystycznych na indywidualne zamówienie, historycznych, rocznicowych) a nie 

o pociągach rozkładowych (red.) 
 
 
 
ELEMENTY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 
 

Obrotnice. Budowa i przeznaczenie. 
 

 
 

Obrotnica to urządzenie stosowane w infrastrukturze kolejowej, służące do zmiany kierunku pojazdów 
szynowych, poprzez obrócenie platformy, na której ów pojazd stoi. Najczęściej stosowane w celu zmiany kierunku 
jazdy lokomotyw i – obecnie rzadziej - wagonów.  

Typowa obrotnica składa się ze wspomnianej platformy podpartej na czopie obrotowym z łożyskiem, 
zwanym potocznie królem oraz na jednej lub kilku szynach okrężnych.  

Napęd obrotnic stanowi silnik elektryczny lub ludzkie mięśnie.  

Sławomir Fedorowicz – pasjonat kolei, z zawodu toromistrz. Stały współpracownik specjalistycznego pisma 
środowiska „Świat kolei”, współprowadzący portalu atlaskolejowy.pl, a przedtem periodyku o tej samej nazwie, 
twórca prywatnego Muzeum Historii Linii Kolejowych. Właściciel unikalnej kolekcji kartonowych biletów 
kolejowych oraz wielu innych pamiątek. Czynnie ratuje zabytki kolejowe. 
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Ponieważ promień zawracania pojazdów kolejowych bywa na ogół znaczny, to odwrócenie kierunku jazdy 
lokomotyw o 180° przy pomocy pętli torowej wymagałby zajęcia znacznej powierzchni terenu. Mniej terenu zajmuje 
trójkąt, ale i jego budowa potrzebuje zajęcia sporej powierzchni. Pętli torowych nie buduje się z wyjątkiem małych 
kolei ogrodowych lub dziecięcych a trójkąty w obecnej sytuacji, kiedy kolej pozbywa się raczej terenu stanowiłyby 
zbędną rozrzutność.  

W przypadku braku trójkąta stosuje się często obrotnicę składającą się z platformy (z zabudowanym 
oczywiście na niej torem) o średnicy dostatecznie dużej, aby zmieścił się na niej cały obracany pojazd - wagon lub 
lokomotywa. Pojazd wprowadza się na platformę, tam się go zatrzymuje i uruchamia mechanizm obracający 
platformę dokoła osi. W celu odwrócenia kierunku pojazdu platformę trzeba obrócić o 180° w stosunku do 
pierwotnego położenia.  

Obrotnice stosuje się nie tylko do odwracania całkowitego pojazdów. Często obrotnicę umieszcza się 
przed wjazdami do lokomotywowni. Tory przed hangarami umieszcza się gwiaździście wokół obrotnicy, 
a lokomotywy obracane są o kąty odpowiadające torom wjazdowym do każdego stanowiska.  

Czasem obrotnice umieszcza się na torach do przeciągania wózków z urobkiem w kopalniach lub 
kamieniołomach, gdzie zazwyczaj brak miejsca lub ekonomicznego uzasadnienia do instalowania zwrotnic 
i rozjazdów. Umieszczenie niewielkiej platformy na skrzyżowaniu torów umożliwia łatwą zmianę kierunku jazdy 
takiego wózka.  

W czasach dawniejszych małe obrotnice budowano w prawie każdym zakładzie przemysłowym, który 
posiadał bocznicę kolejową. Wagony w tamtych czasach były lekkie, więc wepchanie takiego pojazdu na platformę 
i zepchnięcie go pod magazyn nie stanowiło większego problemu dla kliku pracowników. W sporadycznych 
przypadkach a przede wszystkim w latach późniejszych stosowano przy obrotnicach wyciągarki linowe.  

Ze względu na brak miejsca na terenie zakładów stosowano obrotnice wycinkowe, które obracały się tylko 
o żądany kąt obrotu. Natomiast na wielkiej kolei ze względu na potrzebę rozbudowy infrastruktury (czyli np. dobudo-
wę drugiego toru przy linii kolejowej biegnącej blisko lokomotywowni) opracowano model obrotnicy asynchronicznej, 
której budowa polegała na tym, że oś obrotu nie znajdowała się pośrodku platformy, lecz bliżej któregoś jej końca. 
Przykładem takiej obrotnicy jest parowozownia Skierniewice, gdzie asynchroniczność powstała poprzez odcięcie 
platformy z jednej strony obrotnicy i przyspawanie jej z drugiej strony. Król pozostał na tym samym miejscu. Po 
przebudowie obrotnica pozwala obrócić lokomotywę o 180°, ale nie na ten sam tor, z którego ona wjechała.  

W lokomotywowniach PKP stosowano obrotnice o długości platformy od 16 do 23 metrów, czyli trochę 
ponad całkowitą długość najdłuższego parowozu użytkowanego na sieci PKP, czyli parowozu serii Ty2. Małe 
obrotnice zakładowe posiadały długość od 4 do 11 metrów i w większości przypadków były całkowicie przykryte, 
czyli ich pomost wraz z dołem był całkowicie zabudowany deskami lub blachą.  

Obrotnice napędzane ręcznie posiadały dodatkowo tulejowate odlewy żeliwne umieszczone na końcach 
platformy służące do włożenia weń drąga drewnianego, który pozwalał na zwiększenie dźwigni, a więc jednocześnie 
zmniejszenie siły potrzebnej do obrócenia platformy.  

Drugi typ obrotnic ręcznych posiadał prostą ślimakową przekładnię, która pozwalała na obrócenie 
platformy już przez jednego człowieka.  

Obrotnice napędzane energią elektryczną posiadały w kabinie sterowniczej nastawnik jazdy, który 
pozwalał na stopniowe zwiększanie mocy silnika, który bez niego mógłby ulec spaleniu, ze względu na duży ciężar 
platformy i związany z nim moment jej bezwładności podczas ruszania.  

Dodatkowym wyposażeniem obrotnic jest rygiel sterowany z kabiny sterowniczej i dwa trzpienie na 
końcach platformy, które pozwały blokować położenie obrotnicy przy wybranym torze. Na torach wówczas 
stosowano blachy z wycięciem, przez które ów trzpień przechodził.  

Kolejnym dodatkowym wyposażeniem obrotnicy są lampy sygnalizacyjne oraz uzależniona od rygla tarcza 
ze wskaźnikiem ich położenia lub tarcza zaporowa, która sygnalizowała maszyniście pozwolenie wjazdu na 
platformę.  

W lokomotywowniach zelektryfikowanych nad obrotnicą przechodziła sieć trakcyjna. Jeśli miała ona 
dochodzić do wielu stanowisk naprawczych, to dokładnie nad środkiem obrotnicy umieszczano rozetę, z której 
rozchodziły się druty jezdne nad każdym torem.  

Ciekawostką stosowaną na niewielu obrotnicach był pałąk z lampą oświetleniową nad jej środkiem, na tyle 
duży, że lokomotyw mogły pod nim przejechać.  

Koła obrotnic zwykle bywały kołami bosymi, które czasem miały tendencję do zjeżdżania z szyny 
okrężnej, jeśli ta była niedostatecznie utrzymana, czyli nie pilnowano jej właściwej odległości od króla. 
 

Sławomir Fedorowicz 
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KRONIKI OBYWATELSKIE 
 
Wywiad z kolejarzem – żołnierzem 
Rozmowa z panem Wojciechem Janką - dyrektorem ZGKiM w Zielonej Górze 
 

 
 

Janina Wojciechowska: Gdy dziś myślimy o kolei widzimy współczesny tabor, wagony z klimatyzacją i Wifi. 
Bardzo rzadko jest okazja, by posłuchać z pierwszej ręki opowieści o tym, jak to było dawniej. Z tego co 
wiem, Pański Dziadek miał styczność z koleją już na początku XX wieku, pewnie niejedna historia 
kolejarska pozostała na zawsze w Pańskiej pamięci. Kim był Antoni Peterlejtner?  

Wojciech Janka: Przed I wojną światową mój dziadek ukończył w Warszawie szkołę zawodową kolejarską, 
zaczynając jako pomocnik maszynisty. Potem jeździł jako maszynista na trasie Warszawa - Moskwa. 
W Błudniu (dziś Białoruś - red.), gdzie był węzeł kolejarski, na którym dokonywano wymian drużyn 
kolejarskich, kolejarze mieli hotel i spędzali czas wolny. Właśnie tam jako młody człowiek dziadek poznał 
babcię, która była urodzona w Berezie Kartuskiej, miejscowości położonej 4 km od Błudnia. Pobrali się. 
Ponieważ dziadek był maszynistą rodzina wciąż się przemieszczała. Mieszkali nawet pod Moskwą. 
Zaczęły się rodzić dzieci - w sumie siódemka. Gdy powstało Państwo Polskie Polacy zaczęli wracać 
z terenów rosyjskich. Dziadek wrócił do Berezy w 1921 roku i nadal pracował jako maszynista. Ale 
ówczesna władza uznała, że skoro przyjechał później niż odrodziło się Państwo Polskie, to jest chyba 
komunistą. Z tego powodu dziadek został zdjęty z parowozu i zaczął pracować stacjonarnie na węźle 
kolejowym. Został kierownikiem dwuosobowego stanowiska pracy. Był odpowiedzialny za stację pomp. 
Czyli napełniał parowozy wodą. Kilka lat temu dowiedziałem się, że pracował razem z kolegą, który jest 
dziadkiem  żony mojego kolegi z Zielonej Góry. Razem trafili w 1945 roku do Ochli jako repatrianci.  

W latach późniejszych dziadek w Ochli w kościele miał swoje miejsce w ławce, z napisem. Co niedzielę 
szedł rano na mszę i to co utkwiło w mojej pamięci - zawsze nakładał czapkę kolejarską, ze złotym 
orzełkiem i ze złotymi otokami. Podkreślając swoją pozycję maszynisty kolejowego.  

JW.: Losy repatriantów w sposób ścisły są powiązane z koleją. Czy jakieś opowieści z ich podróży zapadły Panu 
w pamięć w sposób szczególny? W jaki sposób Pańska rodzina znalazła się na Ziemi Lubuskiej? 

WJ: Jestem rocznikiem powojennym, urodzony już w Zielonej Górze. Natomiast rodzina mamy przyjechała od 
Ochli pod Zieloną Górą w 1945 roku z Berezy Kartuskiej (dziś Białoruś - red.) jako repatrianci. Bereza 
Kartuska znajduje się 4 kilometry od Błudnia - węzła kolejowego, w którym była wymiana drużyn 
kolejarskich obsługujących trasę Warszawa - Moskwa. Moich dziadków w 1945 roku m.in. z moją mamą 
i wujkami - ojciec był wtedy jeszcze w wojsku w Bieszczadach - repratriowali z tamtych terenów na tereny 
odzyskane. Oni wyjechali trzecim składem w październiku. Ojciec radził by jechali do Chodzieży, bo tam 
była rodzina. Nie było to proste. Ale dziadek jako kolejarz - ubrał się w swoją czapkę oraz mundur 
i wynegocjował, by w Poznaniu podczepili ich do pociągu właśnie do Chodzieży. Niestety tam repatriantów 
nie przyjęto. Trzeba było wracać do Poznania. Kolejnym składem zawieźli ich do Cybinki, ale okazało się, 
że tam nie ma żadnych znajomych. Mieli namiar, że ludzie z Berezy są w Ochli. I w taki sposób rodzina 
trafiła na Ziemię Lubuską.  

JW.: Dzieci dawniej miały zupełnie inne zabawy. Dużo więcej spędzało się czasu na zewnątrz. Słyszałam, że Pana 
ulubionym miejscem zabawy było torowisko. Czy to prawda? Czy to była część kolei zielonogórsko-
szprotawskiej? 

WJ: O właśnie, ja to przecież pamiętam. Jestem rocznik 1951. Pod koniec lat 50-tych w odległości 500 m od domu 
moich dziadków w Ochli szła ta kolej szprotawska. Wtedy nie było już szyn. Tylko nasyp. Chodziliśmy tam 
na grzyby. Wówczas nie bardzo rozumiałem co to - przez środek lasu idzie taka droga, coś tam było. 
A potem dowiedziałem się, że była tam kolej. I że w Ochli był dworzec kolejowy. I że z Zielonej Góry do 
Ochli można było dojechać pociągiem.  

JW.: Czy już jako dziecko ciągnęło Pana do magii kolei, pociągów, dworców? 

Janina Wojciechowska, przyjechała w 1999 roku do Zielonej Góry aż z Ukrainy, aby studiować 
polonistykę. Jak sama mówi, pokochała jednak fotografię i teraz jest fotografem, który... dużo czyta. 



 33

WJ: Nie przypuszczałem, że będę miał jakikolwiek związek z koleją. Nigdy o kolei nie myślałem.  

JW.: Co spowodowało, że Pan jednak dołączył do “zastępu” kolejarzy? 

WJ: Mój ojciec był inżynierem meliorantem urodzonym w Poznaniu i trafił do Berezy Kartuskiej, gdzie poznał 
mamę. Polesie to teren podmokły, bagna i trzeba to było wszystko osuszać. Tam była praca dla 
meliorantów. I tam poznał mamę. Całą okupację przeżył w Berezie i Prużanach, a później jak już wracał 
front - ojca wzięli do wojska. Był w II Armii. Skończył jako oficer. Ja po maturze za przykładem starszego 
brata chciałem iść na Politechnikę Wrocławską na budownictwo. Ale brat pracował już jako projektant 
w Zielonej Górze i poradził, by pójść na wydział inżynierii sanitarnej. Ukończyłem kierunek komunalny: 
zaopatrzenie wody i usuwanie  i unieszkodliwianie ścieków. Okazało się, że po roku czy dwóch korzystam 
z półki książek  nie brata a ojca. Nie planując wcale, że będę kontynuował jego kierunek. Po studiach 
musiałem odbyć szkolenie wojskowe w nowym cyklu, w tzw. SOR - Szkoła Oficerów Rezerwy. Na moim 
roczniku było 90 chłopaków, w ramach służby wojskowej 80% trafiło do wojsk inżynieryjnych we 
Wrocławiu, 20% do wojsk chemicznych w Krakowie, a jedna osoba dostała przydział do Szkoły Oficerów 
Rezerwy wojsk komunikacyjnych w Inowrocławiu. Tą osobą byłem ja. Mocno się zdziwiłem, dlaczego mnie 
tam wzięli. Okazało się, że w strukturze pułków kolejowych na czas pokoju były plutony odbudowy 
zniszczonych urządzeń wodnych. I potrzebny był inżynier sanitarny. Kolej była przecież oparta głównie na 
parowozach. W tej szkole byłem przez pół roku. Potem trafiłem do 12 pułku kolejowego w Tarnowskich 
Górach na tak zwaną  praktykę dowódczą. Byliśmy dowódcami plutonów. Ja byłem dowódcą plutonu 
odbudowy zniszczonych kolejowych urządzeń wodnych. Czyli zacząłem zajmować się tym, czym zajmował 
się mój dziadek po zdymisjonowaniu z pozycji maszynisty. Był on wtedy odpowiedzialny za stację pomp. 
Nazywano je “wodokaczki”. Dziadek był szefem wodokaczki, i mogę powiedzieć, że w jakiś sposób i ja 
zostałem szefem wodokaczki (śmiech). Później miałem przydział mobilizacyjny na odcinek zielonogórski, 
gdzie byłem zastępcą komendanta odcinka zielonogórskiego. Tak się zapętliło, a dlaczego akurat na mnie 
trafiło z tej 90-tki kolegów - nie wiadomo. 

JW.: Czy ktoś jeszcze z rodziny kontynuuje te tradycje? 

WJ: Wujek ukończył studia prawnicze i był radcą prawnym Okręgowej Dyrekcji Kolei w Olsztynie. Czyli był 
prawnikiem kolejarzy. A zięć jednego z moich kuzynów mieszka w Warszawie i należy do stowarzyszenia 
miłośników kolei. Fotografuje rogatki, pociągi i wszystko co jest powiązane z koleją, mimo, że zawodowo nic 
nie ma z koleją wspólnego. To tyle  z tradycji kolejarskich w naszej rodzinie. 

JW.: Był Pan świadkiem rozwoju kolei, obserwował to Pan, można by tak rzec, od środka.  

WJ: Cały świat się zmienił. Żyjemy w zupełnie innych uwarunkowaniach. Na pewno dzisiaj taka kolej jak była 50 lat 
temu - z lokomotywą - jest już atrakcją turystyczną. Żyło się z jednej strony trudniej, a z drugiej strony wolniej. 
Teraz jest zupełnie inne tempo. Inaczej się przemieszczamy. Obecnie na terenie zakładu ZGKiM prze-
chowujemy stary wagon, sprowadzony przez członków Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej oraz fragment 
starej stuletniej wiaty zdemontowanej podczas remontu z dworca w Zielonej Górze. To są relikty kolei, które 
za jakiś czas będą dostępne dla mieszkańców, by każdy mógł zobaczyć jak to dawniej na kolei było. 

JW.: Dziękuję za rozmowę. 

 
 

 
Kolej, nawet lokalna i wąskotorowa to potęga jest i basta! 
 

 
 

Kiedy Pan Mieczysław Bonisławski poprosił mnie o napisanie krótkiego tekstu na temat Kolei 
Szprotawskiej widzianej przez pryzmat ładnej, przedwojennej pocztówki nie byłem do tego przekonany. O Kolei 

Czesław Osękowski, historyk i politolog. Zajmuje się najnowszą historią Polski, sąsiedztwem polsko-
niemieckim w XX i XXI wieku oraz samorządem terytorialnym. Jest autorem 8 książek i ponad 100 artykułów 
naukowych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii, dziekana Wydziału Humanistycznego i przez dwie 
kadencje Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2012-2014 kierował Zespołem ds. Połączenia 
Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny. W Zielonej Górze mieszka od 
1983 roku 
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Szprotawskiej wiedziałem tyle ile powinien wiedzieć regionalista, znałem dobrze ikonografię związaną z tym 
tematem m.in. plany i mapy obrazujące trasę Kolei, przedwojenne widokówki i zdjęcia oraz akcje spółki Kleinbahn-
Aktiengesellschaft Grünberg-Sprottau.  

Cenię i szanuję hobbystów, pasjonatów i kolekcjonerów stąd też wiem jak ważna jest dla nich każda 
opinia i informacja, a nawet detal związany z regionalną historią i tradycją. Wielokrotnie podczas różnych wykładów 
i spotkań musiałem natrudzić się intelektualnie, aby sprostać oczekiwaniom regionalistów, których wiedza 
w określonym, regionalnym temacie była dogłębna, profesjonalna i imponująca. Musiałem więc najpierw przeczytać 
wszystko co jest dostępne na temat Kolei Szprotawskiej.  

Spośród wielu mniejszych i większych publikacji na ten temat moją uwagę zwrócił artykuł Pana Profesora 
Wiesława Hładkiewicza zamieszczony w jednym z roczników „Annales" 1). Wiesław z sentymentem pisał o kolei na 
trasie Jasień-Lubsko w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy codziennie dojeżdżał do liceum 
w Lubsku. Mniej więcej w tym samym czasie ja odbywałem dziesiątki i z upływem czasu setki przejazdów pociągiem 
na trasie Gębice Gubińskie-Lubsko i odwrotnie, też uczyłem się w liceum w Lubsku. Było mi jednak lżej bo 
mieszkałem w internacie i moje przejazdy koleją były rzadsze niż kolegów dojeżdżających do szkoły codziennie.  

Moja rodzinna miejscowość leżała na trasie kolejowej Lubsko-Gubinek, dziś już zdewastowanej 
i nieczynnej. Nawiasem mówiąc dziesiątki  razy też odbywałem podróże koleją z Lubska do Jasienia i dalej do 
Bieniowa, Żar, Żagania i Zielonej Góry. Wówczas mieszkałem wraz z rodzicami w Stargardzie Gubińskim, a stacja 
kolejowa w mojej miejscowości nazywała się Gębice Gubińskie! Tego nie mogłem zrozumieć. Dopiero po latach 
doszedłem do wiedzy, że polskie Gębice to niemiecki Amtitz, posiadłość możnego niemieckiego rodu 
Schoenaichów.    Pamiętam piękny  pałac  z otoczeniem, które po wojnie popadały w ruinę i zostały doszczętnie 
zniszczone. Ojciec był leśniczym, często chodziliśmy po pięknym parku i widziałem postępującą degradację 
posiadłości Schoenaichów na własne oczy. We wrześniu 1939 roku Niemcy zorganizowali w Gębicach obóz jeniecki, 
w którym przebywali i pracowali Polacy, Rosjanie i Francuzi  m.in. Święty Ojciec Maksymilian Kolbe, a także 
późniejszy szef PRL-owskiej służby bezpieczeństwa Mieczysław Moczar.  
Nawiasem mówiąc w Gębicach posiada dzisiaj odziedziczony po dziadkach dom Czesław Fiedorowicz, były poseł 
RP i burmistrz Gubina, obecnie przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Czesław Fiedorowicz znany jest 
z troski o dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-niemieckiego, kilkanaście lat temu pomógł w uratowaniu 
zabytkowego Kościoła z XIV wieku w Stargardzie Gubińskim, dzisiaj w Gębicach czuwa nad odbudową 
zabytkowego Kościoła zbudowanego za pieniądze Schoenaichów.  

Wracając do kolei na trasie Lubsko – Gubinek. Jak dziś pamiętam lokomotywę ciągnącą kilka wagonów, 
które obecnie można zobaczyć tylko w muzeach techniki. Cała infrastruktura kolejowa była poniemiecka: tory, pięć 
przystanków, budynki z poczekalniami dla podróżnych i z kasami, budynki techniczne, w których składowano różne 
przewożone koleją towary, dwa wiadukty, karbidowe oświetlenie na torach w okolicach przystanków. Wówczas 
pociągami jeździło sporo ludzi, jedni do pracy i na zakupy, a młodzież do szkół ponadpodstawowych w Lubsku. 
Zastrzegam, że jest to mój obraz kolei w tamtych latach i w ówczesnej powojennej rzeczywistości, dzisiaj już jednak 
miniony i mało racjonalny zwłaszcza od strony ekonomicznej.  
Podobnie było z Koleją Szprotawską. Kolej niemiecka zawsze miała i ma nadal  szyk, porządek i ekonomiczny 
rachunek. Nie zamierzam opisywać szeroko rozumianej roli i znaczenia Kolei Szprotawskiej, bo na ten temat 
napisano już i powiedziano wszystko. Ma w tym swój niemały udział także Pan Mieczysław Bonisławski, którego 
niezwykle cenię i szanuję za pasję, wiedzę i niebywałą wprost konsekwencję.  
Pocztówka, którą „potrącił” mnie Pan Bonisławski przedstawia perspektywę dawnego dworca Grünberg Oberstadt 
z pięknym parowozem  i wagonami, obsługą dworca i pociągu,  infrastrukturą torową oraz podróżnymi. Nic dodać, 
nic ująć: wszędzie porządek, skupienie oraz gotowość do pracy i podróży. Nadchodziły jednak trudne lata dla 
Niemiec: z silnej i nowoczesnej gospodarki w pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku za sprawą wywołanej przez 
siebie I wojny światowej popadły w kryzys, chaos i izolację. Tego na pocztówce jeszcze nie widać, wręcz przeciwnie 
odczytuję ją jako obraz stabilizacji i dobrych perspektyw. Przedstawieni na pocztówce ludzie wydają się być 
zadowoleni, dobrze zorganizowani i mobilni. Stąd też uważam, że pocztówka posiada dwa wymiary: jeden 
historyczny i informacyjny oraz drugi promocyjny, żeby nie użyć określenia propagandowy. W sumie jest to piękny 
i przekonywujący obraz wartości  niemieckich kolei, w tym przypadku Kolei Szprotawskiej. 

Prof. Czesław Osękowski 
 
 
1) „O kolejach i kolejce sentymentalnie” z cyklu opowieści wigilijnych profesora Hładkiewicza, Annales 2015, s. 33-34 
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Grunebrg Oberstadt 1912 r., pocztówka ze zbiorów prywatnych prof. Czesława Osękowskiego 
 

Widok z mojego okna 
(w połowie XX w. na Kolej Szprotawską w Zielonej Górze) 
 

 
 

Nie pamiętam, co było pierwsze w moim przyswajaniu sobie podstaw liczenia: czy wyliczanka wagonów 
i ich zawartości w słynnej na cały świat Tuwimowskiej „Lokomotywie”, czy przesuwające się wagony po torach Kolei 
Szprotawskiej. Niezbyt szybko, bo pod górkę, za to w odległości 200 metrów ode mnie, tuż za winiarnianym 
ogrodem działkowym. Nic zatem dziwnego, że kiedy tylko usłyszał lokomotywy „pary buch”, mały Lesio rzucał 
wszystko, nawet ciepłe pielesze i już był w oknie i rachował. Nie krzywdząc obu tych źródeł powiem, że właśnie tak 
nauczyłem się podstaw liczenia, a jedno źródło wzmacniało drugie. 
 Od zawsze mieszkam w Zielonej Górze na trzeciej kondygnacji solidnej, poniemieckiej, dwuklatkowej 
kamienicy, stojącej po wschodniej stronie mojej rodzinnej ulicy. Na początku wieku moja ulica nazywała się An der 
Lattwiese („ku Dzikim Łąkom”) i była wybrukowana „kocimi łbami”, zamienionymi później na granitową kostkę. 
Wówczas narożnym (od strony gruntowej podówczas ulicy Długiej / Lange Gasse) był nieistniejący już domek 
z ogródkiem, stojący na przeciwko powstałego w 1905 roku budynku obecnego MOPS (uprzednio szkoły 
podstawowej nr 2 i CKU). Po 1945 roku ulicę nazwano 3 Maja, by po kilku latach zmienić jej nazwę na 1 Maja, która 
pozostała do dziś. Moją kamienicę zbudowała w 1900 roku Deutsche Post dla swoich pracowników. Wyróżnia ją 
mansardowy (czterospadowy) dach z wieloma kominami, które do czasu przeprowadzonego w połowie lat 
siedemdziesiątych remontu, powiązanego z podłączeniem kamienicy do miejskiej ciepłowni, też miały efektowne 
daszki. Kamienica miała pod podwórkiem dwa szamba, ale jeszcze „za Niemca” podłączono ją do komunalnej sieci 
kanalizacyjnej. Przez pierwsze kilka lat miała oświetlenie gazowe, które szybko zamieniono na elektryczne. Były to 
lata, gdy w oparciu o właśnie zagospodarowywane lokalne złoża węgla brunatnego, powstawała elektrownia w lesie 
przy ulicy Krośnieńskiej (obecnie Aleja Wojska Polskiego). Ów – mówiąc dzisiejszym językiem – kombinat górniczo 
– energetyczny, jak się później okazało, służył miastu przeszło pół wieku, aż do wyczerpania złóż. Był on podstawą 
wczesnej elektryfikacji miasta (niewiele późniejszej niż elektryfikacja samego Berlina) i dynamicznego 
uprzemysłowienia 25-tysięcznego Grünbergu. 

Lesław Zub – rodowity zielonogórzanin od 1947 roku, długoletni zielonogórski przewodnik PTTK. Geograf 
z wykształcenia, krajoznawca. Filatelista i kibic żużlowy. Pasjonat turystyki rowerowej.   
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 Naprzeciw mojej kamienicy były ogrody pracownicze winiarni. Jej główny zakład istniał od 1826 do 1999 
roku, kiedy to zarządzający „przegrzali” inwestycyjnie budując dużą chłodnię składową a zabytkowy już wtedy, ciągle 
czynny park maszynowy uległ niekontrolowanej acz kompletnej dekapitalizacji. Dla niewtajemniczonych podaję 
lokalizację tego zakładu: ulica Moniuszki 16, do 1945 roku Hospitalstraße 22. Przedwojennym właścicielem był 
znany zielonogórski przemysłowiec Friedrich August Grempler. 
 „Mała winiarnia”, innego właściciela, która mieściła się przy ulicy 1 Maja 15 po 1945 roku stała się 
zakładem nr 2 owej pogremplerowskiej Wytwórni Win Musujących (od 1947 roku Państwowej Lubuskiej Wytwórni 
Wina). Zlokalizowana była ona dokładnie naprzeciw istniejących w tych latach domków nr 12, 14 i 16. Dziś, od 
początku lat 90-tych XX wieku stoją w tym miejscu pięciokondygnacyjne punktowce nr 15 i 17. 
 Tuż za nią, skosem w górę, wprost na niestrzeżony przejazd kolejowy i dalej skręcając na zachód, 
odchodziła od ulicy 1 Maja ulica generała Kazimierza Puławskiego, dziś już zupełnie nie istniejąca (jej miejsce zajęły 
właśnie pięciokondygnacyjne punktowce). Tę górkę – jezdnię (dokładniej kocie łby) dzieci wykorzystywały zimą jako 
sannę. Doskonała zabawa, ze względu na  powolnie co prawda, ale stale nasilający się z roku na rok ruch kołowy na 
ulicy 1 Maja, stawała się coraz bardziej niebezpieczna, aż w końcu jej tradycja zanikła. 
 Naprzeciw domku przy ulicy 1 Maja 10 mała winiarnia miała rampę przy hali produkcyjnej (rozlewni), 
dobudowaną jeszcze „za Niemca”. Jej dalsze części produkcyjno – magazynowe usytuowano w kierunku 
wybudowanych w 1911 r. torów „Szprotawianki”, acz sam tor szlakowy nie dochodził do zakładu. Po znacznej 
pochyłości terenu, przez wąski pas ogrodów biegła natomiast, stycznie do zabudowań „małej winiarni” jednotorowa 
bocznica1). Umożliwiała ona bezpośredni załadunek napełnionych butelek na wagony. Po drugiej, południowej 
stronie bocznicy była węglowa kotłownia z kominem (wysokim na ok. 25 metrów, czyli średnio jak na Zieloną Górę) 
i wolna przestrzeń, wykorzystywana na przechowywanie na wolnym powietrzu pustych skrzyń na butelki.  Całość 
była ogrodzona drucianą siatką (płot). Skrzynie stały w „słupkach”, tak wysokich, jak wysoko sięgali robotnicy. Jak 
my, chłopaki, lubiliśmy wspinać się na nie ! Wewnątrz tych zblokowanych skrzyń robiliśmy sobie wspaniałe „nory” – 
kryjówki. No i byliśmy stale przeganiani przez dyrektora, przez portierów, działających na wyraźne polecenia 
dyrektora, który tracił do nas cierpliwość... 
 Dyrektorem (lub szefem produkcji) obu zakładów winiarskich był Bernard Thiel. Mieszkał on nad rozlewnią 
i rampą, od strony ulicy 1 maja. Miał trzech synów: najstarszy, Henryk, rocznik 1946, był moim pierwszym 
„szczenięcym” przyjacielem. Młodsi nazywali się „Achim” (Joachim) i Andreas. Jego żona (imienia nie pamiętam) 
była Niemką rodem z wówczas podzielonogórskiego Jędrzychowa. Raz on, raz ona, jeździli do rodziny do Berlina, 
skąd przywozili fantastyczne zabawki kolejowe: lokomotywy, wagoniki, tory, które w zimowe wieczory układaliśmy na 
podłodze ich mieszkania (ku utrapieniu „starych”, którzy musieli je przeskakiwać i to przez kilka dni). Mimo tego 
dyrektorstwo było o niebo spokojniejsze niż latem, gdyż uważali iż te zabawy były o wiele bezpieczniejsze dla 
dzieciaków, niż ganianie między skrzyniami i wokół rampy.  

Gdzieś w drugiej połowie lat 50-tych opisane zabawy nagle się urwały. Cała, pięcioosobowa rodzinka 
Thielów nie powróciła już do Zielonej Góry z kolejnego wyjazdu do Berlina. Była to dla mnie duża emocjonalna 
strata. Strata ciekawego okołokolejowego dzieciństwa. Dodam jeszcze, że na winiarnianym torze był dwuosiowy 
wózek, nazywany „lorką”. Jak myśmy lubili nim „podróżować”! 
 Po drugiej stronie kotłowni dobudowano drugi tor, równoległy do pierwszego. Jednak w miarę tego, jak 
przybywało na ulicach przyczep i traktorów, wagony kolejowe zaglądały tu coraz rzadziej. Po Niemcach został jeden 
Lauzbuldog, zimową porą uruchamiany „techniką zewnętrzną”, czyli poprzez ogrzewanie specjalnym palnikiem gło-
wicy (od tego palnika też nas przeganiano). Potem pojawił się pierwszy „Ursus”, a potem kolejne. Bocznica była już 
martwa od kilku lat, gdy w latach 80-tych przestała istnieć cała „mała winiarnia”, a jeszcze potem, pod koniec lat 90-
tych ten sam los spotkał „duża winiarnię”. W miejscu gdzie kiedyś były ich zabudowania pojawiły się bloki mieszkal-
ne, usługi. Na przełomie XX i XXI wieku, w piwnicach winiarni – matki, przy ulicy Moniuszki działała nawet dyskoteka 
„Winiarnia”. Było tam jednak duszno i „pleśniowo” z powodu braków w wentylacji. Utkwił mi w pamięci taki obrazek: 
sobota, 2 kwietnia 2005 roku. O godzinie 21:37 świat obiegła wieść: Jan Paweł II, papież – Polak, odszedł do Pana. 
A rozbawiona młodzież wokół dyskoteki „Winiarnia” nie bardzo kwapi się przerwać zabawę i udać się do domów... 
 Powrócę jeszcze do głównej linii kolejowej widzianej z mojego okna. Za mojej pamięci obsługiwały ją 
różne małe parowozy, potem długo – Tr203, średni parowóz rodem z USA, masowo tam produkowany w czasie II 
wojny światowej. Pojawienie się tak ciężkiego, jak na warunki „szprotawianki”, parowozu (zapewne w drodze 
jakiegoś zastępstwa), było prawdziwa sensacją. Gdy „amerykanka” nawaliła, pod koniec żywota linii, bocznice 
zielonogórskie obsługiwała spalinówka. Na coraz słabszych torach zdarzały się wykolejenia, ale w pewnym 
momencie, tory wreszcie wyremontowano. Cóż jednak z tego, w niedługi czas potem, w latach 90-tych, powoli 
zaniechano użytkowania bocznicy.  
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Widok mojego okna w latach 50 – 60-tych zamykała jeszcze nieduża tuczarnia świń, zwana przeze mnie 
„domowo” i liczebnikowo „100 sztuk świń”. Zbudowali ją i obsługiwali więźniowie z pobliskiego, 100 - letniego, 
istniejącego do dziś więzienia. Czy i na ile oni z niej korzystali – tego już nie wiem. 

Jeszcze co do Kolei Szprotawskiej. Linią tą w 1945 roku dojeżdżały wagony osadników zza Buga, 
z Białorusi, a historię tego exodusu znam od mieszkańców Ochli, wówczas podzielonogórskiej wsi, drugiej stacji 
kolei szprotawskiej licząc od strony miasta.  Niebawem linia szprotawska zaczęła służyć wyłącznie jako bocznica 
towarowa, o ograniczonym przebiegu tylko do granic miasta Zielona Góra. Na jej zakończeniu były Zakłady 
Przemysłu Wełnianego ”Polska Wełna” (wcześniej „Deutsche Wolle” dynamicznie rozbudowane w oparciu o zlecenia 
dla wojska podczas I i II wojny światowej), browar i ostatni obiekt, dawny skład drewna przy ulicy Emilii Plater2). 
Dalej był już tylko las. Pamiętam, że bocznicą tą przetaczało się do dwunastu par wagonów naraz, bywało że 
z parowozem w środku. Wyjątkowo bywały nawet dwie lokomotywy (linia miała znaczne spadki, a opadające liście 
z drzew powyżej ulicy Ogrodowej powodowały znaczne uślizgi pociągu i potęgowały trudności podjazdu. Z reguły 
pociąg obsługiwało trzech kolejarzy (maszynista i dwóch manewrowych). Wszystko to (z wyjątkiem lasu) od schyłku 
XX w. przestało istnieć, stało się przeszłością przemysłowej Zielonej Góry 
 Wartością pozostałą we mnie do dzisiaj jest to, że na przesuwających się, z reguły dwa razy dziennie, 
wagonach towarowych ja, przedszkolak, szybko nauczyłem się liczyć, sumować, zestawiać, no i – pisać. Przejściowo 

były tego ujemne dla mnie skutki. W pierwszej klasie 
nudziłem się, łaziłem po klasie, zaczepiałem 
dziewczynki pociągając je za warkoczyki i rozwiązując 
kokardy (jakaż to była dla mnie nowość!). Wreszcie 
doświadczona wychowawczyni „ćwiczeniówki” na 
Placu Słowiańskim, pani E.J. połamała na mnie swój 
ulubiony kijek „zielonkę”, którego fragment (ten od 
mojej strony), nie dotknięty „przesiedleniami” do 
innego mieszkania, posiadam do dziś. Gdyby to były 
tuż powojenne lata, z miejsca przesunęliby mnie do 
wyższej klasy... 
 Oprócz wczesnego nauczenia się 
rachunków, pozostało mi jeszcze coś miłego – 
sentyment do kolei, do parowozów. Złośliwi twierdzą, 
że dlatego coś miłego, że ów 200 – metrowy dystans 
od mojego okna do bocznicy tłumił hałas i czynił 
nieobecność w domu określenia „kopciuchy”. 
 Bardzo się cieszę, że w niedalekim 
Wolsztynie bratni mi entuzjaści utworzyli skansen, 
żywy skansen kolei parowej i stworzyli możliwość 
przejazdu koleją retro oraz święto parowozów, 
celebrowane w ostatni weekend kwietnia. Wyglądam 
podrośnięcia wnuków, by w pełni świadomi wrażeń 
uczestniczyli wespół z dziadkiem w takiej 
przejażdżce, a póki co, przykładam się do zbiorowego 
wysiłku bratnich mi zielonogórzan w tworzeniu tu 
Parku Kolei Szprotawskiej 
 

Lesław Zub 
 
 

1) opisana bocznica to tor odchodzący w lewo w km 2.808 linii KGS (wg ostatniego istniejącego kilometrażu). Dokładnie 
chodzi o rozjazd nr 131 odchodzący 199 metrów i 63 centymetry  w górę toru od osi starego wiaduktu w ciągu ulicy 
Łużyckiej na wysokości 149,81 m n.p.m. [red.] 

2) bocznica do „Polskiej Wełny” i „Zefamu” była tylko odgałęzieniem tej linii, odchodzącym przeciwbieżnie od toru 
szlakowego w miejscu zwanym „Grünberg Löbtenzweiche” (w obrębie stacji towarowej Grünberg Schützenplatz”) 
i kończącym się ślepo na terenie zakładów „Polska Wełna”. Nie był to zatem koniec „kolei szprotawskiej” na terenie 
miasta. Tor szlakowy biegł bowiem jeszcze dalej na południe, aż za tartak przy ul. E. Platter i kończył się w okolicy 
zbudowanej pod koniec lat 60 - tych zawodowej szkoły budowlanej PBO ( nie mylić z ZSBud.). Dalej faktycznie był 
kawałek lasu, ale zaraz za nim stał kościół, cmentarz i nowe osiedla domków jednorodzinnych Jędrzychowa... [red.] 

 
Widok z okna autora na „małą winiarnię” w tle (1958 r.).  

Na 1. planie Marysia Zub, siostra autora wspomnień 
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RAPORTY Z PRAC BADAWCZYCH KOLEI SZPROTAWSKIEJ 
 
Próba skatalogowania bocznic indywidualnych i zbiorowych na terenie 
miasta Grünberg i. Schl. / Zielona Góra, związanych funkcjonalnie z ciągiem 
szprotawskim (Kleinbahn Grünberg – Sprottau) w ujęciu historycznym  
(1910 – 2003) [stan badań na dzień 31 marca 2016 r.] 

 
Bocznice do licznych zielonogórskich zakładów pracy były istotą kolei zielonogórsko-szprotawskiej. 

Z dwóch powodów.  
Pierwszym jest sam charakter zbudowanej w latach 1910-1911 linii. Szprotawianka była tzw. kleinbahnem, czyli 
koleją prywatną o znaczeniu lokalnym. Linie takie powstawały do obsługi miejscowych przedsiębiorców i zakładów, 
zwykle jednostek o znaczeniu lokalnym. Kleinbahny podkreślały w jakiś sposób znaczenie drobnej 
przedsiębiorczości, ukazywały cechy charakterystyczne gospodarki danego miasta, czy powiatu. To nie były linie 
łączące znaczące porty z wielkimi centrami przemysłowymi, czy zakładami o znaczeniu krajowym, ale drobne 
dojazdówki od przysłowiowego magazynu margaryny do drobnego zakładu wytwórczego miejscowego 
przedsiębiorcy lub rzemieślnika. 
Drugim powodem, dla którego owe bocznice są tak ważne w przypadku kolei zielonogórsko-szprotawskiej, są losy 
ziemi śląskiej po 1945 r. Wtedy to Grűnberg i. Schl. przeszedł z rąk niemieckich pod rządy Polaków, a nasza kolejka 
w krótkim czasie przestała mieć charakter linii łączącej miasto z sąsiednimi powiatami. Na początku lat 50. XX w. 
rozebrano tory na południe od Zielonej Góry, pozostał tylko odcinek od dworca głównego do Jędrzychowa, wówczas 
samodzielnej wsi. Dlatego dzisiejsi, polscy mieszkańcy miasta kojarzą linię szprotawską wyłącznie z wagonami 
towarowymi obsługującymi ich zakłady pracy. Pozostał sentyment do tej linii właśnie z tego powodu, że wagony 
pełne surowców lub towarów przyjeżdżały dwa razy w tygodniu do fabryki, magazynu, hurtowni w których dzisiejsi 
zielonogórzanie lub ich ojcowie i matki pracowali „za młodu”. Ostatni taki pociąg towarowy, cysterna spirytusu, 
przejechał około 2003 r. do zielonogórskiego „Polmosu”. Zapewne gdzie indziej, poza naszym miastem, takie 
bocznice mogłyby być szybciej zapomniane. U nas jednak są źródłem sentymentalnych wspomnień i wrosły 
w lokalną kulturę, inspirują nie tylko wspomnienia, ale i tzw. legendy miejskie. Są nieocenionym źródłem do badań 
nad najnowszą historią gospodarczą miasta i kulturą jego mieszkańców. 
 

W czasach budowy linii, bocznice obsługiwały w pierwszej kolejności firmy udziałowców spółki Klienbahn 
Grünberg-Sporttau AG, których do wspólnego przedsięwzięcia zaprosił główny udziałowiec Fryderyk Lenz (m. in. 
Niemiecką Manufakturę Wełny, Deutsche Wollwaren Manufaktur AG, browar, rzeźnię miejską i in.). Dlatego znana 
do dziś, mocno rozgałęziona sieć bocznic powstała już na etapie budowy linii. Z czasem dołączali inni klienci, nie 
mający już statusu udziałowca. W ten sposób sieć objęła blisko 20 krótszych i dłuższych odgałęzień do fabryk 
i fabryczek, składów, magazynów, hurtowni. Można wyróżnić trzy fazy budowy i rozbudowy sieci zielonogórskich 
bocznic. Pierwsza z nich to okres budowy linii – lata 1910-11 – kiedy powstało około 11 bocznic i dwie ładownie 
(Grünberg Flieβweg i Grünberg Löbtenzweiche). Następny etap prawdopodobnie przypadł na lata prosperity 
niemieckiej gospodarki, czyli ok. 1925-29 roku lub lata 30., kiedy to powstało kilka nowych bocznic (przynajmniej trzy 
lub cztery). Ostatni okres rozbudowy to już lata powojenne, okres 1962-65 r., kiedy pobudowano co najmniej pięć 
nowych bocznic. Były też bocznice, które choć planowane, nigdy nie powstały (okolice obecnej ulicy Krośnieńskiej). 
 

Dla celów badawczych oraz krajoznawczo – edukacyjnych podzieliłem historycznie występujące bocznice 
do zielonogórskich zakładów na trzy grupy, przy czym kluczem była topografia miasta. W przebiegu kolei 
szprotawskiej przez miasto można bowiem wyodrębnić trzy rozłączne, różniące się i łatwo identyfikowalne odcinki. 
Pierwszy (północny) – tu linia kolejowa szła dnem podmokłej doliny niewielkiej rzeczki, Złotej Łęczy. Dalej kolej 
wspinała się sztucznie wykopanym jarem na ciąg wzgórz morenowych (odcinek środkowy). Na końcu zaś, 
osiągnąwszy szczytową partię moreny, wiła się na koronie wzgórz aż do granic miasta (odcinek południowy), za 
którą opadała ku dolinie Śląskiej Ochli. Ten opadający odcinek, chociaż od 2015 roku leży w granicach Zielonej 
Góry, w badaniach bocznic miejskich nie jest uwzględniany, jako historycznie leżący już na terenie gminy wiejskiej. 
 

W części północnej sieci miejskiej kolei przemysłowo – składowej Zielonej Góry, umownie 
ograniczonej stacją kolei państwowej KPEV (obecny dworzec PKP) oraz wiaduktem nad obecną Aleją Wojska 
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Polskiego, poprowadzono na pewno cztery krótkie odgałęzienia (plus jedno prawdopodobne oraz jedno 
wcześniejsze, wąskotorowe) i jedno dłuższe z systemem krótkich bocznic do poszczególnych klientów. 

Na początku linii, przy Hatzfeldstrasse istniała wąskotorowa bocznica (krzyżująca się w poziomie z torem 
KGS ) do fabryki braci Bohr Brunnenbau – u. Wasserversorgung, funkcjonująca na pewno jeszcze przed budową 
kolei szprotawskiej (przed 1910 rokiem). Przy łącznicy kleinbahn-u z koleją państwową (ul. Traugutta) była jedna, 
wspólna bocznica do składu budowlanego (Schmidtchen&Co., Eisengroßhandlung) oraz do urzędu celnego (z 1910-
11 r.). Nieco zamieszania w badaniach wywołuje zachowany do dziś niemiecki napis Vőlkers&Co na murowanym 
baraku stojącym przy tej bocznicy. Według jednej teorii firma Vőlkers&Co powstała w miejscu składu budowlanego 
Schmidtchen, według innej – był to trzeci klient korzystający z tego fragmentu bocznego toru. Na wysokości obecnej 
ulicy Pieszej przypuszczalnie powinna znajdować się następna bocznica do Gruschwitz Textilwerke AG – Filiale 
Grünberg (nie ma jej wprawdzie na żadnym planie, ale układ komunikacyjny terenu fabrycznego oraz ranga 
i wielkość samej fabryki wskazują na to, że jest mało prawdopodobne, aby nie korzystała ona z linii kolejowej 
przechodzącej tuż za jej bramą). 

Kolejną, potwierdzoną w dokumentach i w terenie, była bocznica do rzeźni miejskiej, odchodząca 
przeciwbieżnie od toru szlakowego około 100 m na zachód od obecnej ulicy Dąbrowskiego (zbudowana w latach 
1910-11, nieobecna już na pierwszych powojennych planach kolejowych). Zaraz za nią odchodziło odgałęzienie do 
powojennego składu węgla (przypuszcza się, że bocznica ta mogła powstać w okresie powojennym, w latach 1962-
65; węglarki rozładowywano tu jeszcze pod koniec lat 90-tych XX w.). Jeszcze przez obecną Aleją Zjednoczenia, po 
1953 r. dobudowano nową bocznicę do Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych (biorąc pod 
uwagę, iż prawdziwa fala budowy nowych bocznic miała miejsce w Zielonej Górze w latach 1962-65, zapewne i ta 
bocznica powstała w tym okresie, rok 1953 to rok powstania zielonogórskiej jednostki poznańskiej centrali). Tuż 
przed początkiem nasypu (przed obecną Aleją Zjednoczenia) od linii KGS odchodziło dłuższe boczne odgałęzienie 
z 1910-11 r. Prowadziło ono do ładowni publicznej Grűnberg Fleiβweg, znajdującej się na południe od obecnego 
ronda PCK, przy końcu ulicy Polnej (odchodzi od ulicy Jedności na wysokości numeru 94, jako wąska brukowana 
kocimi łbami uliczka, kończąca się na terenie Polmosu). Historię badań nad lokalizacją tej ładowni i jej dokładny opis 
przedstawił Sławomir Fedorowicz w Annales 20151). 

Od tego toru odchodziły po drodze bocznice do czterech zakładów, kolejno licząc od obecnej Alei 
Zjednoczenia: do „Dekory” (Teppich Fabrik Stoeckler), fabryki Bernharda Konopki2) (fabryka ani bocznica nie 
przetrwały zbyt długo, brak bliższych danych o branży) oraz na samym końcu do „Polmosu” (do 1945 r. znana 
w całych Niemczech wytwórnia win i koniaków Albert Buhcholz Weinbrennereinen; rozbudowana sieć torów 
wewnętrznych z obrotnicą, zaznaczaną na mapach topograficznych z lat 30-tych XX w.) i odlewni „Falubzau” 
(Babrowsky Maschinen – Fabrik). Przy czym ta ostatnia fabryka, prawdopodobnie została podłączona do sieci 
kolejowej nie od razu, a być może dopiero po II wojnie światowej (w latach 1962-65). Bocznica do „Polmosu” była 
najdłużej użytkowaną ze wszystkich zielonogórskich bocznic powstałych na bazie infrastruktury kolei zielonogórsko - 
szprotawskiej. Ostatni pociąg towarowy, cysterna spirytusu, wjechała reliktami KGS około 2003 r. właśnie do 
„Polmosu”.  
 

W części środkowej sieci miejskiej kolei przemysłowo – składowej Zielonej Góry, umownie ograniczonej 
wiaduktem nad obecną Aleją Wojska Polskiego oraz dawnym wiaduktem nad ul. Sikorskiego, poprowadzono na 
pewno cztery bocznice do czterech zakładów (jedna z nich, rozbudowana na terenie fabrycznym po wojnie de facto 
prowadziła do kilku mniejszych firm), jedną prawdopodobnie, a także planowano jedno dłuższe odgałęzienie do 
dwóch zakładów, którego jednak nie zbudowano. 
Ten ostatni obiekt lokalizuje się już na samym początku środkowego odcinka KGS . Z badań planów kolejowych (m. 
in. szkice do budowy KGS ) wynika, iż na południe od dawnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Krośnieńskiej, 
tuż przed północnym początkiem jaru, w 1910 r. przewidywano budowę odgałęzienia idącego na zachód (w stronę 
obecnego gimnazjum), rozwidlającego się potem w dwóch kierunkach. Nie ma informacji o tym jakich dwóch 
klientów miały te bocznice obsługiwać. Co ciekawe, w tym miejscu, jeszcze w połowie lat 70. XX w. stał szereg 
maleńkich domków mieszkalnych w otoczeniu ogrodów. Nie było żadnych śladów po dawnych fabrykach. Być może, 
w okresie powstawania KGS (1910) wydobywano tutaj glinę lub piasek (szereg takich odkrywek było wówczas w tej 
części miasta) i bocznicą miano wywozić urobek? Może planowane tory miały związek z domem winiarskim 
(skrzyżowanie ob. ul. Wyszyńskiego z Al. Wojska Polskiego), przy którym projektowano powstanie jakiejś fabryczki? 
Ta tajemnica oczekuje jeszcze na swojego odkrywcę i na pewno jest to jedna z większych i najciekawszych 
niewiadomych z najnowszej historii gospodarczej Grünbergu. 

Po drugiej stronie jaru, tuż na początku wypłaszczenia na które prowadziło torowisko, odchodziła bocznica 
do nieznanej z nazwy wytworni win. Po wojnie nie była to już samodzielna firma, tylko rozlewnia państwowej 



 40

wytwórni win, ulokowanej przy ulicy Moniuszki (dawna wytwórnia szampanów Gremplera) a mieszkańcy zapamiętali 
ją jako „małą winiarnię”. Były tu magazyny, rozlewnia, mieszkanie dyrektora całego przedsiębiorstwa i bocznica przy 
kotłowni. Nie było rampy kolejowej, od strony ulicy 1 Maja była natomiast rampa samochodowa, skąd zabierano 
skrzynki z butelkowanym winem. Na bocznicy obsługiwano węglarki oraz cysterny. Bocznicę i budynki rozebrano 
przed 1976 rokiem. Co ciekawe, główny zakład (a zatem i sama słynna przed wojną wytwórnia Gremplera) do 1963 
r. nie miał swojej bocznicy. Ze wspomnień ludzi pamiętających ten teren z lat 50. i 60. XX w. wyłania się obraz 
drugiego zakładu - warsztatów, małego składu lub parku traktorowego - znajdującego się za „małą winiarnią”, do 
którego miał podobno odchodzić jeszcze jeden, krótki tor odstawczy. Nie jest to jednak w pełni potwierdzona 
informacja, chociaż na planie z 1946 r. w tym miejscu zaznaczone są dwa tory a nie jeden (mała winiarnia). 

Przed dawnymi Dzikimi Łąkami (Lattwiese), czyli przed równią stacyjną Grűnberg Oberstadt, w 1963 r. 
zbudowano nową bocznicę do Lubuskiej Wytwórni Win. Zaraz za nią była długa bocznica z 1910-11 roku, 
prowadząca do Deutsche Wollwaren Manufaktur AG on der Lattwiese (czyli drugiego zakładu późniejszej „Polskiej 
Wełny” na Dzikich Łąkach). Bocznica była dwutorowa, na końcu jednego toru dodatkowo były dwie obrotnice i kilka 
torów odstawczych. Po wojnie zabudowania Deutsche Wollwaren Manufaktur AG zostały zaadoptowane przez kilka 
niezależnych od siebie przedsiębiorstw (na magazyny i składy), tak że odgałęzienie to prowadziło w tym okresie de 
facto do kilku zakładów (klientów). Ze wspomnień, niczym z mgły wyłania się wśród nich hurtownia obuwia, magazyn 
margaryny, magazyny Komitetu Wojewódzkiego PZPR... Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się opisać i tę historię 
obecnych loftów i zachowanego za nimi zespołu zabudowań fabrycznych. 

Tuż przed wiaduktem nad ulicą Sikorskiego od toru szlakowego w układzie przeciwbieżnym odchodziła 
bocznica do Listnersche Kalksandstein Fabrik, działającej pod polską nazwą również po II wojnie światowej. Była 
ona w bardzo ciekawy sposób obsługiwana. Krótki tor odchodzący od toru szlakowego kończył się małą obrotnicą. 
Od obrotnicy, prostopadle do tego toru odchodziła zasadnicza część bocznicy obsługująca wytwórnię cegieł. 
Wagony były wpychane od tyłu przez parowóz na obrotnicę, tam zmieniano kierunek ich ruchu o 90° a następnie 
były one wyciągane pod górę na teren zakładu siłą koni pociągowych (a w okresie późniejszym – przez traktor). 
Z terenu zakładu wagony były spychane w kierunku obrotnicy tak, że wjeżdżały na nią pod wpływem siły grawitacji. 
Na końcu toru zbudowano żelbetonowy mur oporowy, zabezpieczający staczające się wagony przed wypadnięciem 
poza obrotnicę. Z obrotnicy ściągał je parowóz na tor szlakowy. Do czasów obecnych zachowała się betonowa 
podstawa tego muru oporowego (nie jest wykluczone, że jego górną część stanowił metalowy kozioł oporowy). 
Warto dodać, iż z białej cegły wytwarzanej w Listnersche Kalksandstein Fabrik zbudowano między innymi niezwykle 
malowniczo wyglądające kamienice przy obecnej ulicy Głowackiego. 
 

W części południowej sieci miejskiej kolei przemysłowo – składowej Zielonej Góry, umownie ograniczonej 
dawnym wiaduktem nad ul. Sikorskiego oraz dawną południową granicą miasta przed Jędrzychowem, 
poprowadzono trzy krótsze odgałęzienia i jedno dłuższe z bocznicami do dwóch konkretnych klientów. 

Idąc od dawnego wiaduktu nad ulicą Sikorskiego w kierunku południowym jako pierwsze napotyka się 
miejsce po dawnym odgałęzieniu (przeciwbieżnym do toru szlakowego) z dwoma bocznicami z lat 1910-11: do 
„Zefamu” (Gebr. Sucker) i do „Polskiej Wełny” (Deutsche Wollwaren Manufaktur AG – na terenie tego zakładu 
bocznica została rozbudowana w niewielką sieć kilku torów wewnętrznych). Zaraz za nim, z tego samego 
podwójnego rozjazdu krzyżowego, tyle że w przeciwnym kierunku, odchodziła ciekawa bocznica do browaru 
(mającego cały system torów wewnętrznych z jedną lub dwoma obrotnicami) z 1910-11 roku. 

Następnym, już za rozebranym wiaduktem nad ulicą Browarną, było krótkie odgałęzienie dwóch torów do 
bazy Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego (obecnie „Domet”), a dalej, za przejazdem kolejowym w ciągu 
ulicy Kożuchowskiej – podwójne tory odstawcze na terenie tartaku, wykorzystywane jeszcze do około 1995 roku 
(rozebrano je ok. 2008 r., podczas budowy osiedla KBTS). Bocznica do WSTW (z 1962 r.) i tory na terenie tartaku 
(zbudowane ok. 1964 r.) były dwiema z kilku bocznic dobudowanych w ciągu kolei zielonogórsko - szprotawskiej 
przez Polaków już po II Wojnie Światowej (boom inwestycyjny z lat 1962-65). Z zachowanych dokumentów wynika, 
iż umowa między następcą prawnym WSTW, handlową spółdzielnią pracy „Domet” a PKP została rozwiązana 
w styczniu 1996 r. (ostatnie wagony rozładowano w 1995 r.).  
 
 Dokonana próba skatalogowania zielonogórskich bocznic, powiązanych funkcjonalnie z ciągiem 
szprotawskim (KGS) wskazuje na 13 samodzielnych torów bocznicowych, które funkcjonowały na pewno i dalsze 
cztery prawdopodobne. Torów odstawczych, czyli obsługiwanych klientów było więcej, bo aż 22 (26). Można więc, 
używając bardziej potocznego języka, podsumować badania, iż wykazano istnienie ponad 20 bocznic zakładowych. 
Większość tych zakładów funkcjonowała w polskich czasach naszego miasta, mało tego, ok. 1/3 w nich podłączono 
do sieci kolejowej już po wojnie, w I poł. lat 60-tych. Nie zbadano jeszcze ogólnego kilometrażu torowisk, nie 
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prowadzono badań nad przewożonym tonażem czy asortymentem. Wyniki takich przyszłych badań będą na pewno 
interesujące dla historyków społecznych i gospodarczych. To jednak jest wielki kawałek życia tego miasta. Już 
dzisiaj natomiast można z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż żyje jeszcze kilka tysięcy zielonogórzan, dla których 
obsługa składów towarowych, korzystających z opisywanej w niniejszym artykule sieci kolejowej to żywe 
wspomnienie, sentyment, młodość. Ci ludzie to ogromny, acz niewykorzystany dotąd potencjał wiedzy historycznej, 
źródło pamiątek, zdjęć, dokumentów, faktów. Jednocześnie to wielki ładunek emocji i kultury materialnej, tradycji 
zawodowych naszego miasta. Nie ma Zielonej Góry bez tych ludzi, ich przeżyć, rodzin, sukcesów i zainteresowań. 
Nie ma polskiego miasta nieopodal Odry bez ich wspomnień i sentymentów. Zachęcam władze miasta, Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, szkół do wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwijanie badań i utrwalanie tego 
zielonogórskiego bogactwa materialnego i duchowego. Pamiętajmy, że za 5, może za 15 lat nie będzie już kogo 
badać, z kim rozmawiać, kogo słuchać. Czas nieubłaganie idzie do przodu a wraz z każdym rokiem odchodzą 
ludzie... Tak szybko odchodzą... 

Mieczysław J. Bonisławski 
 
 
 
 
1) Sł. Fedorowicz, „Ładownie na terenie Grünberg i. Schl.. Stan na XII 2015, Annales 2015, s. 28 –31 (red.) 
2) wg wspomnień okolicznych mieszkańców była to fabryka szczotek i pędzli (red.) 
  
  
 
 
 
 

Mapa kolejowa Zielonej Góry: Przystanek Przylep 
 

Przystanek i posterunek odstępowy Przylep (wówczas Schertendorf) został oddany do użytku w roku 
1921. Podzielił w tamtym czasie szlak Zielona Góra – Czerwieńsk na dwa odstępy.  

Historia kolei milczy na temat tego, co znajdowało się tu wcześniej, ale przechadzając się po peronie tego 
przystanku, widzimy w odległości około 100 metrów w kierunku Czerwieńska stojący na małym wzniesieniu terenu 
zrujnowany mały budynek, który kilkanaście lat temu pełnił rolę małego mieszkania służbowego. Kształt tego 
budynku, a w szczególności zamurowane wyjście w kierunku toru, przywodzi nam na myśl strażnicę telegrafu 
optycznego, czyli swoistego rodzaju posterunku odstępowego, jakie istniały na najstarszych liniach kolejowych. 
I zapewne do tego on służył. Podobny budynek, nomen omen, przylepiony do większego budynku mieszkalnego, 
znajduje się na szlaku do Zielonej Góry. Na naprzeciw niego widzimy urządzenie servo do wykrywania przegrzanych 
osi wagonowych i opuszczony budynek do jego obsługi, który swego czasu nosił w służbowych rozkładach jazdy 
nazwę Łęcza (której nie należy mylić z posterunkiem odstępowym Łęcza (Lunze) istniejącym jeszcze przez kilka lat 
po wojnie mniej więcej na wysokości ulicy Zimnej).  

Nie wiemy, czy przed rokiem 1921 we wspomnianym budynku po obsłudze telegrafu optycznego, istniał 
posterunek odstępowy elektromechaniczny, niewykluczone, że jednak tak było. Na pewno taki posterunek 
uruchomiono właśnie w 1921 roku wraz z peronami dla pasażerów i nowym budynkiem z nastawnią i kasą biletową.  

Prawdopodobnie zaraz po wojnie na posterunku dobudowano tor ochronny i od tego czasu Przylep stał 
się dodatkowo posterunkiem osłonnym. Tę funkcję pełnił do roku 2012. Zasada jego działania była podobna do 
funkcji jaką pełnił posterunek odstępowy i osłonny Droszków. Tamten znajdował się podobnie jak Przylep na 
stromym podjeździe do stacji Zielona Góra. Z tego powodu rozjazd na tor osłonny (łapankowy) znajdował się w torze 
nr 2 ostrzem w kierunku stacji Zielona Góra. Tor łapankowy osłaniał odstęp Przylep - Czerwieńsk (po torze 
niewłaściwym, czyli wg nowomowy kolejowej przeciwnym do zasadniczego) przed ewentualnym zbiegnięciem 
wagonów ze stacji Zielona Góra lub urwaniem się części pociągu znajdującego się na szlaku Zielona Góra - Przylep. 
Dodajmy tu – pociągu jadącego po torze właściwym dla tego kierunku jazdy. Kozioł oporowy toru osłonnego był 
usytuowany tuż przed mocno uczęszczaną szosą (droga wojewódzka nr 280 Zielona Góra – Brody) i z tego powodu 
w regulaminie technicznym tego posterunku istniał zapis, że w przypadku zbiegania wagonów od strony stacji 
Zielona Góra, po zamknięciu rogatek, należy informować kierowców na przejeździe, żeby odjechali na bezpieczną 
odległość od kozła oporowego. Historia jednak nie notuje przypadku zbiegnięcia wagonów na ten tor 
zabezpieczający, choć inne wypadki w Przylepie się zdarzały1).  
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Tor został zlikwidowany przy naprawie głównej całego toru nr 2 na szlaku Zielona Góra - Czerwieńsk. Przy 
tych pracach powstał też nowy peron nr 2. Natomiast nowy peron nr 1 powstał przy analogicznej wymianie toru 
nr 1 w 2010 roku. Podczas przebudowy posterunku usunięto zależności z urządzeń srk2) oraz zdemontowano 
środkową dźwignię zwrotnicową z ławy nastawczej, trasę pędniową oraz naprężacz.  

Od momentu otwarcia łącznicy nr 436, przystanek Przylep stał się niejako symbolicznym punktem 
przesiadkowym. Budowa łącznicy pod Czerwieńskiem, choć zapewne potrzebna w opinii pasażerów na trasie 
Zielona Góra – Poznań – Warszawa, innym spowodowała komplikacje w podróżach. Chodzi tu mianowicie 
o pasażerów wsiadających w Czerwieńsku oraz pasażerów z odcinka Czerwieńsk - Rzepin, którzy w Czerwieńsku 
przesiadali się na pociągi do Poznania. Dotyczy to również oczywiście komunikacji odwrotnej. Wprawdzie w 
Czerwieńsku i tak głównie wsiadali kolejarze, ale w sumie to też przecież pasażerowie. Chcąc nie chcąc, ponieważ 
zdecydowana większość pociągów jadących z Zielonej Góry na wschód omija Czerwieńsk, muszą się oni 
przesiadać. I robią to właśnie na malutkim przystanku Przylep. Do Przylepu mogą dojechać lub wrócić z niego 
pociągami relacji Zielona Góra – Rzepin, Szczecin, Frankfurt (Oder) i wtedy pojadą na jeden bilet, co jest niemożliwe 
przez Zieloną Górę gdyż wtedy powtarza się odcinek, co jest niedozwolone w taryfie. A w taryfie pasażerskiej to 
właśnie Przylep jest węzłem. Do przystanku tego mogą też dojechać autobusem PKS, których jeździ tu bardzo dużo 
w ramach tzw. „Linii Zielonej”. Sposobów jest wiele, każdy dobry, żeby zacząć podróż w Przylepie. 

Ponieważ w związku z tym, że nagle liczba pasażerów na tym przystanku z zera do kilku dziennie 
zwiększyła się o kilkaset procent, to doszło tu zdarzenia prawie, że niemożliwego na polskiej kolei! Okolica dworca 
została wysprzątana i pięknie wygrabiona, a zamknięta od wielu lat poczekalnia została odmalowana i ponownie 
otwarta dla pasażerów! I ten stan trwa! Teraz jest to jeden z najładniejszych przystanków kolejowych w okolicy. Do 
faktu odnowienia poczekalni trzeba dodać drugi, taki, że każdego dnia dyżurni ruchu blokowi grabią teren wokół 
dworca. Naprawdę sielski obrazek, zapewne lub może nawet lepszy niż z czasów istnienia akcji „Pasażerskie Lato”. 

W chwili obecnej wyposażenie 
posterunku Przylep stanowią dwie dźwignie 
sygnałowe służące do podawania sygnałów 
na semaforach A i B. Dźwignie te pamiętają 
czasy semaforów kształtowych, których 
położenie było podobne do tych obecnych. 
Po przebudowie zostały przystosowane do 
podawania sygnałów na semaforach 
świetlnych. Inne wyposażenie posterunku to 
aparat blokowy, pulpit świetlny i nie 
wiedzieć po co będący jeszcze na 
wyposażeniu, wielokrążek do podnoszenia 
ciężarów naprężaczy. Jest oczywiście 
i centralka, biurko i krzesło oraz ławka na 
poczekalni.   
Nieczynne od lat okienko kasowe służy za 
miejsce na kubki i czajnik obsady 
posterunku. W czasach istnienia kasy 
biletowej stał przy nim duży ternion do 
biletów ze sporą jak na rangę przystanku ilością relacji kierunkowych. Dokąd istniały bilety w relacji głównej, nie 
dowiemy się już nigdy. Nie zachował się niestety wykaz biletów.  
Pozostałe budynki w Przylepie, to mały kibelek z wyrokiem śmierci, czyli nabazgranym numerem listy 
wyburzeniowej, podobnie zdewastowany budynek służby drogowej oraz budynek mieszkalny. Jako ciekawostkę 
warto dodać fakt, że na budynku dworca wisi tablica z nazwą przystanku podpisana nazwiskiem autora tego tekstu. 
Oryginalna tablica znajduje się w Muzeum Historii Linii Kolejowych3). Trafiła tam, gdyż „spadła” z niej nazwa Przylep 
odsłaniając emaliowaną nazwę Schertendorf  
 

Sławomir Fedorowicz 
 
 
1) patrz m. in. następny artykuł, M. Bonisławski, Przylep – historia wsi odwróconej do kolei żelaznej... plecami (red.) 
2) srk odczytujemy jako sterowanie ruchem kolejowym (red.) 
3) Muzeum Historii Linii Kolejowych jest to prywatne muzeum, prowadzone społecznie przez autora artykułu (red.) 

Oryginalna tablica z niemiecką nazwa odkryta przez autora 
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PRZYLEP (SCHERTENDORF) – historia wsi odwróconej do kolei żelaznej... 
plecami  
 

Niemiecka wieś Schertendorf wiedzie swoją historię od 1400 r. Od zawsze była miejscowością nieopodal 
miasta powiatowego Grűnberg i. Schl. (Zielona Góra). W latach 1860-1885 zbudowano brukowaną drogę łączącą 
wieś z Zieloną Górą, a w 1870 roku uruchomiono biegnącą na skraju wsi linię kolejową Legnica – Czerwieńsk. Jej 
otwarcie nastąpiło 01.10.1871 r. Wieś jednak pozostała jakby odwrócona plecami od tej technicznej i cywilizacyjnej 
nowinki. Ani wcześniejsza linia Babimost – Guben, wiodąca przez pobliski Czerwieńsk, ani powstanie tamże węzła 
kolejowego (ok. 5 km od Schertendorf) nie wpłynęło na życie wsi. Do tego stopnia, że przez 50 następnych lat, 
pomimo przechodzenia na skraju wsi linii kolejowej (z Zielonej Góry) nie było tu ani stacji, ani nawet przystanku 
kolejowego.  
 Aż do 1890 r. był tu tylko posterunek (strażnica) telegrafu optycznego (przypisywany jest mu niewielki 
zielony budynek, zachowany nieopodal obecnego budynku posterunku odstępowego, na końcu peronu w kierunku 
na Czerwieńsk). Obsługiwał on istniejący od początku ruchu na tej linii posterunek odstępowy. Później telegraf 
optyczny zastąpił telegraf elektryczny i sygnalizatory nowszych generacji. 
 Dopiero od 1917 r. pojawia się w rozkładach jazdy przystanek osobowy Schertendorf i to tę datę uważa 
się za czas gdy kolej zaczęła pełnić większą rolę dla mieszkańców wsi. Posterunek odstępowy był tutaj aż do roku 
2012. W latach 1945 – 2013 istniał również posterunek osłonny Przylep1).  
 5 czerwca 2013 r. została oddana do eksploatacji łącznica Czerwieńsk Wschód -- Czerwieńsk Południe, 
potocznie nazywana również Przylep – Pomorsko2), gdyż de facto łączy te dwa przystanki kolejowe. Od tej pory 
Przylep wg przepisów przewozów osobowych stał się punktem węzłowym. Niewiele brakowało, aby stał się też 
faktycznym węzłem kolejowym z prawdziwego zdarzenia, gdyż pierwotne plany przewidywały początek łącznicy tuż 
za peronem w Przylepie. Ostatecznie zbudowano wariant oszczędnościowy, czyli znacznie krótszą łącznicę, 
rozpoczynającą się jednak nieco dalej od przystanku Przylep. Formalnie nie jest to już Przylep, ale posterunek 
odgałęźny Czerwieńsk Południe. 
 01 stycznia 2015 r. wieś Przylep została administracyjnie przyłączona do miasta Zielona Góra. Od tego 
czasu przystanek w Przylepie w zasadzie jest przystankiem Zielona Góra – Przylep, ale nie wiadomo kiedy PKP 
usankcjonują ten fakt w sposób formalny (stan na koniec roku 2016). 
 W czasach najnowszych miały miejsce dwa zdarzenia, które mogły wzmocnić rolę transportu kolejowego 
dla życia Schertendorf / Przylepu. Od października 1944 niedaleko wsi istniał obóz KL Schertendorf będący jedną 
z filii obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Przebywali w nim Żydzi, w większości pochodzący z Węgier, pracujący 
w Zielonej Górze (Grünberg) przy budowie wagonów kolejowych dla firmy Beuchelt&Co. Pod koniec lutego 1945 
obóz ewakuowano, a jego więźniowie trafili do KL Bergen-Belsen. Pomimo tego, że Niemcy bardzo chętnie 
korzystali w przypadku obozów z transportu kolejowego więźniów, nic na razie nie wiadomo o tym, aby był w tym 
celu wykorzystywany tutejszy przystanek kolejowy lub by hitlerowcy zbudowali jakiś boczny tor do obozu. 
 Z kolei w latach 1974-75 szwedzka firma Byggproduktion AG wybudowała w Przylepie kombinat 
przetwórstwa mięsnego, o którym pisano, że był jednym z "największych w Europie". Przedsiębiorstwo połączono 
z działającymi w Zielonej Górze zakładami mięsnymi. Miało ono za zadanie obsługę przetwórstwa w dawnych 
województwach: zielonogórskim i gorzowskim. Zakłady Mięsne Przylep działały do 1994, rok później sytuacja 
finansowa firmy była tak zła, że zdecydowano się na ogłoszenie upadłości. Upadły zakład przejął 15 Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny, produkcję zawieszono a obiekty popadły w ruinę. Pomimo tego, że inwestycja ta była 
sztandarową budową epoki gierkowskiej obu województw, nie odnaleziono dotąd dokumentów, z których wynikałyby 
plany budowy bocznicy do tych zakładów. Wydaje się to dziwne, gdyż był to bardzo nowoczesny, duży kombinat 
obsługujący dwa województwa a w poł. lat 70-tych XX w., w samym środku gierkowskiej, przyspieszonej 
industrializacji, koleje w Polsce nie odczuwały jeszcze żadnej zapaści i raczej budowano nowe odcinki, nie myśląc 
jeszcze o zwijaniu torów i „przesiadki” na samochody.  

Obie te kwestie, domniemanej, możliwej bocznicy do obozu oraz ewentualnych planów bocznicy do 
Zakładów Mięsnych „Przylep” wymagają dalszych badań i być może czekają na odkrywców ich tajemnic. 
 Nie wymaga takich badań, opisana od początku do końca pewna historia już z końca XX wieku (opr. na 
podst. Władysław Ryński, „Na niebezpiecznym torze”, Eksploatacja Kolei, 2/88, s. 43 – 46,  zb. Sławomira 
Fedorowicza). Posterunek w Przylepie miał chronić przez katastrofami i chociaż do wielkich tragedii, takich 
opisywanych na pierwszych stronach najważniejszych ogólnopolskich gazet tutaj nie dochodziło, to jednak bez 
przykrych zdarzeń nie obyło się. Jedno z nich, opisane poniżej, pokazuje, że te plecy, którymi był odwrócony Przylep 
do kolei, były szerokie, nie do obejścia. 



 44

 Było to 15 stycznia 1986 r. Odcinek drogowy w Krośnie Odrz. dysponował ciężką drezyną motorową, którą 
obsługiwał Władysław P. Feralnego dnia zawiadowca z Krosna wysłał P. z drezyną do Zielonej Góry. Zadanie było 
takie: wziąć z Z. Góry posiłek regeneracyjny dla pracowników drogowych w Czerwieńsku a stamtąd przywieźć do 
Krosna akcesoria nawierzchni kolejowej. Ok. godz. 14 drezyna z czterema ludźmi i 16 pełnymi słoikami była gotowa 
do drogi. Ale z nastawni ZGB przyszedł komunikat iż tor będzie wolny dopiero po godz. 15. „Polskim sposobem” 
dogadano, że ostatecznie drezyna pojedzie ostrożnie tuż za pociągiem towarowym. Niestety, P. nie zachował 
ostrożności... Ok. godz. 14:15 dyżurny ruchu dysponujący z Z. Góry powiadomił dyżurnego ruchu posterunku 
odstępowego w Przylepie iż „uciekła mu ze stacji w kierunku Czerwieńska ciężka drezyna”. Przed semaforem 
odstępowym w Przylepie stał w tym czasie pociąg 00387a... Było pochmurno, padał deszcz, było też ślisko gdyż 
panował lekki mróz. P. zauważył stojący pociąg dopiero 150 m przed nim. Ludzie wyskoczyli z drezyny, ale maszyny 
nikt nie był już w stanie wyhamować. Na szczęście, pociąg towarowy w ostatniej chwili otrzymał sygnał „droga 
wolna” i ruszył... Tymczasem Henryk J., dyżurny ruchu w Przylepie, odprawiwszy pociąg oczekiwał teraz jeszcze 
drezyny, która uciekła z Z. Góry... Jakież było jego zdziwienie, gdy zamiast „uciekającego” monstrum, zobaczył 
wolno sunącą po torze drezynę z powybijanymi szybami i z podłogą zalaną zupą... Drezyna uderzyła wprawdzie 
w tył odjeżdżającego pociągu, ale nie wykoleiła się tylko odbiła, po czym powoli wtoczyła się przed budkę 
dyżurnego. W pewnej odległości za nią, wzdłuż nasypu, lekko kulejąc podążało czterech zszokowanych 
mężczyzn3)...  

Na koniec chciałbym napisać coś, co odwróci to złe fatum, o którym pisałem od początku. Z samej historii 
nic nie znalazłem, zatem trochę historii postępu, tak ku pokrzepieniu serc. Schertendorf (ob. Przylep) objawił się na 
mapie kolejowej jako strażnica telegrafu optycznego. Od XIX wieku do pocz. wieku XXI przynajmniej w tym zakresie 
można mówić o  miłych okolicznościach, postępie i rozwoju... Ale  po kolei... 

Sygnalizacja kolejowa istnieje od czasu pojawienia się pierwszego pociągu. Wypadek w dniu otwarcia 
pierwszej linii kolejowej stał się bodźcem do wprowadzenia pierwszych sygnałów ostrzegawczych. Były one 
prymitywne. Maszynista otrzymał róg, którym trąbił, a dozorcy kolejowi obecni przy odejściu lub przybyciu pociągów, 
dawali sygnały chorągiewkami i latarkami naftowymi. Z rozwojem kolei zmieniały się systemy sygnalizacji, jednak 
zasada pozostała ta sama. Ojcem dzisiejszych strażników szlaku był telegraf optyczny. Jest to protoplasta 
wszystkich systemów sygnalizacji, nie tylko kolejowej. 

Zanim jednak pojawiły się pierwsze sygnalizatory pociągi wyprawiano na ostęp czasu czas. Drugi pociąg 
mógł wjechać na szlak dopiero wtedy gdy pierwszy przebył taką odległość, że drugi nie zdoła go dopędzić. 
Z dzisiejszego punktu widzenia bardzo niebezpieczny proceder. Niech pierwszy pociąg się zepsuje... Dlatego też 
powstało rozgraniczenie szlaku na odstępy odległości. Zaistniała zasada, że na danym odstępie może znajdować 
się tylko jeden pociąg. Pociąg znajdujący się na odstępie należało chronić przed najechaniem, przez zdążający za 
nim następny pociąg. Pojawiły się pierwsze sygnalizatory. Jednym z nich była kula wiklinowa tzw. bomba (1850). 
Podawała ona dwa sygnały: Stój i Wolna droga. 

Innym sposobem zabezpieczenia jednego pociągu na odstępie był pilot przydzielony do tego odcinka. 
Dozwolona była jazda tylko z pilotem. Wkrótce zastąpiło go berło. Był to metalowy przedmiot z nazwą szlaku. 
Podstawową zasadą było: jedno berło na dany odstęp (szlak). Maszynista bez berła nie miał prawa wjazdu na szlak. 
Maszynista, który je posiadał, przekazywał je następnej drużynie po przybyciu na stację, mijankę lub posterunek 
odstępowy. Innymi dość zmyślnymi sygnałami były deseczki, kosze lub balony. Czasami stacja przypominała 
dzisiejszy port morski. Następnym stadium rozwojowym było powstanie sygnalizacji dzwonowej. 
 

Mieczysław J. Bonisławski 
 
 
 
 
 
 
1) zobacz m. in. artykuł poprzedni, Sł. Fedorowicz,  Mapa kolejowa Zielonej Góry: Przystanek Przylep [dop. red.] 
2) ta druga nazwa pochodzi od nieistniejącego już obecnie przystanku na odcinku Sulechów-Czerwieńsk [dop. red.] 
3) historia Przylepu trwa jednak nadal. Na początku 2017 roku zostanie zamknięty posterunek odstępowy. Semafory 

zostaną wygaszone i osygnalizowane kasownikami. Urządzenia będą zdemontowane. Ich część pewnie uda się 
uratować w celach muzealnych. Dyżurni ruchu blokowi zaczną pełnić role dróżników przejazdowych. Ale tylko na krótki 
czas. Zanim zostanie wydany ten numer Annales dworzec w Przylepie będzie stał już pusty i nikomu niepotrzebny. 
Historia nadal się toczy... [Sł. Fedorowicz] 
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FOTOGRAFUJĄC TO, CZEGO Z POCIĄGU JUŻ NIE ZOBACZYSZ... 
 

Janina Wojciechowska rozmawia z... 
 
Uśmiechnięty, zawsze z aparatem i statywem - Bolesław Polarczyk. Stały bywalec rajdów, jeden z fotograficznych 
kronikarzy Klubu Kolei Szprotawskiej. 
 
Janina Wojciechowska: Czy zanim trafiłeś do Klubu słyszałeś o Kolei Szprotawskiej? 
 
Bolesław Polarczyk: O Klubie wiedziałem wcześniej. Było to jak działałem w portalu mmzielonagora.pl . Wtedy 
jednak byłem obok sporu jaki się toczył1). Jednak nie myślałem, że wstąpię do klubu. 
 
JW.: W jaki sposób znalazłeś się po raz pierwszy na Rajdzie? 
 
BP.: O rajdach dowiedziałem się od „Askiego”2) podczas spotkania z nim w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, a dokładnie Klubie Fotograficznym „FOTOOKO”. Jako gość spotkania klubowego zaprezentował on między 

Otwarcie łącznicy Przylep - 
Pomorsko 

Montaż trakcji na łącznicy 
Przylep - Pomorsko 
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innymi  zdjęcia jakie wykonał podczas rajdów, w których uczestniczył. Mój pierwszy raz na rajdzie? O ile się nie 
mylę, kwiecień 2014 r. - Głogów – Sława. 
 
JW.: Od kiedy jesteś aktywnym członkiem Klubu? Co robisz dla Klubu najchętniej? 
 
BP.: Przed złożeniem deklaracji członkowskiej oświadczyłem, że będę się angażował w miarę wolnego czasu 
i możliwości. Najwięcej angażuję się w uczestnictwo w rajdach i kiedy mogę, z przyjemnością jadę. Oczywiście 
wyprawy dokumentuję  fotografiami i publikuję w sieci. 
 
JW.: Co dla Ciebie osobiście jest najciekawsze na Rajdach? 
 
BP.: Lubię prowadzić samochód i lubię odkrywać miejsca, do których w innym razie bym się nie wybrał. Łatwiej jest 
znaleźć miejsca mniej lub bardziej znane, a tu spotykam miejsca w większości nieznane. A co najciekawsze? Za 
każdym razem coś innego. W latach mojej młodości kolej była bardzo popularna, ale poszła w zapomnienie. 
W czasie rajdów wracają wspomnienia sprzed lat. 
 
JW.: Jakie miejsca zapadły w pamięć najbardziej? 
 
BP.: W zasadzie jak pogrzebię w pamięci to z każdego rajdu zostaje jakiś ślad. Co by tu wymienić? Starówka 
gubińska i głogowska, a przede wszystkim Klasztor Oblatów w Obrze. Niekiedy pamięć przywołuje przejazd trasami 
dostępnymi dla samochodów terenowych, które pokonujemy „osobówkami”. 
 
JW.: Wiem, że aktywnie działasz również na zielonogórskim UTW. Czy udaje się namówić czasem kolegów 
i koleżanki na przyłączenie się do akcji Rajdowej? 
 
BP.: Nie pchają się, ale kilka osób z ZUTW stale uczestniczy w rajdach. Pomału, mam nadzieję, dołączy więcej, bo 
warto. 
 
JW.: Jak oni postrzegają Klub i wyjazdy Rajdowe? 
 
BP.: Jak postrzegają? Nie wiem. Każdy dysponuje swoim czasem jak uważa. Może dla niektórych niedziela jest 
dniem spotkań rodzinnych. I niech tak będzie. Mogę powiedzieć o sobie. Jest to dla mnie nowe doświadczenie 
i z przyjemnością uczestniczę w wyjazdach. 
 
JW.: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na rajdzie. 
        Jana Wojciechowska 
 
1) mowa jest tutaj zapewne o sporze dot. likwidacji miejskiego odcinka torów kolei szprotawskiej pod budowę trasy 

rowerowej Zielona Strzała w 2010 roku [dop. red.] 
2) zob. wywiad Jany Wojciechowskiej z Arkadiuszem Siuda w Annales 2015 (s. 31-33) [dop. red.] 
 
 
 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA PROFESORA HŁADKIEWICZA 
 

O kolei w moim Jasieniu 
 

 
 

W 1964 roku ukończyłem szkołę podstawową w Jasieniu i rozpocząłem naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Lubsku. Dojeżdżałem do pobliskiego Lubska najczęściej pociągiem, niekiedy rowerem a nawet 
chodziłem pieszo. 

Prof. Wiesław Hładkiewicz – Lubuszanin z Dolnych Łużyc. Entuzjasta swojej małej ojczyzny (Jasień, Lubsko 
i okolice). Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Z zawodu historyk i politolog, od wielu lat związany 
z zielonogórskim środowiskiem akademickim. W roku 2015 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. 
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Dworzec kolejowy – jakim go pamiętam – tętnił życiem. Można było nawet co nieco przekąsić. Niekiedy 
bywałem koleją w Żarach. To były miłe i radosne chwile. Często bawiłem się z rówieśnikami w pobliżu mostów 
kolejowych. Zbigniew Kasprzak – pasjonat historii i mój kolega – naliczył ich siedem1). I nazwał mój rodzinny Jasień 
miastem siedmiu bram. Ale dwie były zapewne najważniejsze – bram wjazdowa i wyjazdowa. Były miejscami kontroli 
ruchu pieszego i konnego. Chwałą miasta. 

Dziś wspominam dawny dworzec z sentymentem, ale i smutkiem. Dworzec kolejowy w moim mieście 
świeci pustakami i niszczeje. A szkoda. Przecież to zabytek historyczny.  Coś należy tu zrobić – miejsce 
zagospodarować. Co na to władze miasta? 

Okres prosperity miasto i dworzec kolejowy przechodziły w latach 1870-1914. Kolej była dumą mojej 
miejscowości. Pełno ludzi na peronach, gwar i śmiech. Tak było, ale już nie jest. 

Już w 1841 roku władze pruskie zaakceptowały projekt budowlany Magistrali Dolnośląskieo-Marchijskiej. 
Była to jedna z pierwszych linii kolejowych w Prusach i pierwsza na terenie obecnych województw lubuskiego 
i dolnośląskiego. Łączyła Berlin z Wrocławiem, biegnąc przez miasta: Frankfurt nad Odrą, Gubin. Lubsko, Jasień, 
Żary i Legnicę. Została oficjalnie oddana do użytku 1 września 1846 roku. 

Kolejne połączenie kolejowe Jasień otrzymał w 1875 roku2). Wiodło z Lubska przez Bieniów do Żagania. 
Budynek dworca w Jasieniu – jak na owe czasy – był nowoczesny. Miał poczekalnię z barem, obszerne 
pomieszczenie dla pracowników obsługi, kasę, nastawnię oraz przechowalnię bagażu.  

Oprócz dworca kolejowego (osobowego) zbudowano stację towarową, skąd wywożono poza miasteczko 
asortyment produkcyjny z ówczesnej fabryki maszyn rolniczych Theodora Flöthera, a później wyroby klinkierowe 
z cegielni Ballaka i Würziga. 

Uruchomienie linii kolejowej w Jasieniu wpłynęło na rozwój gospodarczy miasta. Wypełniła się wówczas 
przestrzeń między centrum miasta a dworcem. Główną osią tej części zabudowy stała się ulica Kolejowa 
(Bahnhofstrasse).  

Budowa linii kolejowej na odcinku Jasienia wymagała usypania wysokiego i długiego odcinka ziemi pod 
torowisko. Jak twierdzi Zbigniew Kasprzak (współautor monografii Jasienia) torowisko „niczym barykada grodziło 
miasto z północno-zachodniej strony”. 

Według regionalisty Z. Kasprzaka tunel od strony Lubska nosił nazwę „Bramy Budziechowskiej”, a tunel 
nad dzisiejszą ulicą Przemysłową  - „Bramy Mirkowickiej”. Przy samym dworcu kolejowym zbudowano „Bramę 
Bieszkowską”, kilkadziesiąt lat później „Bramę Roztocką”, wreszcie przy końcu ulicy Żarskiej wzniesiono „Bramę 
Żarską”. 

Pierwsza grupa kolejarzy przybyła do Jasienia w sierpniu 1945 roku z województw poznańskiego 
i wrocławskiego. Zostali delegowani i skierowani przez dyrekcję PKP do odbudowy stacji kolejowej. 
Administrowali dworcem przez okres dwóch tygodni wraz z żołnierzami radzieckimi. 
 Grupa kolejarzy w Jasieniu była pierwszymi osadnikami w mieście. Byli wśród nich m.in. Tadeusz Grycz, 
Stanisław Krawczyk (był zawiadowcą stacji), Jan Suwała, Stefan Robakiewicz, Władysław Nowak i Piotr 
Prokopowicz oraz Stanisław Kowalczyk i Ireneusz Czerwiński. Ten ostatni  po latach wspominał: „Byłem delegowany 
przez dyrekcję PKP Wrocław do Żagania. Naczelnik stacji był zobowiązany do rozdziału na placówki. 
Ja trafiłem do Jasienia (wówczas miasto nazywało się Gocław – W.H.). Gdy przybyłem było już czterech kolegów 
delegowanych z Poznania”. 

Dziewięć osób zajmowało się obsługą ruchu pasażerskiego, tyle samo pracowało w obsłudze drogowej, 
która zajmowała się naprawą torów kolejowych. W Straży Ochrony Kolei (SOK) pracowali, m.in. Jan Lenczyszyn 
i Józef Ozgołowicz. A przecież pierwsze powojenne lata nie były spokojne...   
 

Prof. Wiesław Hładkiewicz 
 
 
 
 
 
 
1) jednym z tych mostów był zapewne najbliższy most nad rzeką Lubszą na rozebranym odcinku do Sieniawy Żarskiej. 

Mostów nad tą rzeką jest na tym odcinku cztery; obecnie porzucone przez właściciela i niestety pozbawione izolacji, 
zaciekają wodą, a reszty zniszczenia dokonuje mróz. Mosty te giną na oczach [dop. red.] 

2) była to tzw. linia rokadowa, pełniąca rolę skrótu od stacji Miłkowice znajdującej się również na pierwszym przebiegu 
magistrali [dop. red.] 
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KALENDARIUM 2016 
najważniejsze realizacje Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej 

 
11 stycznia – 05 lutego 
Organizujemy akcję głosowania na zadania budżetu obywatelskiego 2016. Zbieramy głosy na zadanie nr 1.27 
polegające na poszerzeniu ekspozycji w Parku Kolei Szprotawskiej. Zdobywamy 1 583 głosy i 148 tys. zł na 
uratowanie zabytkowego skrajnika, galerię pod chmurką dla fotoamatorów i ciąg tablic informacyjno - edukacyjnych. 
 

17 stycznia 
Zawarto porozumienie między Muzeum Lokalnym Kolei Szprotawskiej i Technische Universität Berlin w sprawie 
utrwalenia materiałów z 1925 r.  dotyczących rozbudowy kolei szprotawskiej do portu w Tschicherzig (ob. Cigacice) 
a obecnie przechowywanych w archiwach Muzeum Architektury, działającym przy TU Berlin. Wspólnie złożono 
wniosek do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej o dofinansowanie ponadgranicznej wystawy (na kwotę 4,5 
tys. Euro). Była to inicjatywa prof. prof. Andreasa Jüttemanna z Berlina. 
 

29 stycznia 
Doprowadziliśmy do wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zakupionego w 2015 r. wagonu 
towarowego z 1915 r.(wagon produkcji kanadyjskiej dla francuskich linii lokalnych).    
 

08 marca 
XIII wystawa z cyklu „Pogodne niedziele”, tym razem w szkole podstawowej nr 1. Wystawa poświęcona pracom 
plastycznym  dzieci o tematyce starych kolei oraz prezentacji plansz z najciekawszymi informacjami o kolei 
szprotawskiej na terenie Zielonej Góry (parowozy, ciekawostki, zagadki). 
 

17 marca 
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej w piwiarni „Warecka”. Wybrano władze 
Klubu na kolejną dwuletnią kadencję. 
 

22 kwietnia 
Poznań. Podpisaliśmy akt notarialny zakupu magazynu na stacji Grunberg Oberstadt (Zielona Góra Południowa), 
kończąc blisko 7 – letnie starania o pozyskanie na własność Klubu  części stacji macierzystej kolei szprotawskiej. 
 

24 kwietnia 
XIX Rajd z cyklu „Z pociągu już nie zobaczysz” na odcinku linii 371 Nowa Sól  – Obra, połączony ze zwiedzaniem 
zabytków Otynia i mostu w Stanach. 
 

30 czerwca 
Podpisaliśmy umowy z Urzędem Miasta (10 tys. zł) i Marszałkiem Województwa Lubuskiego (15 tys. zł) na 
dofinansowanie gruntowej renowacji zakupionego w 2015 r. wagonu towarowego z 1915 r. Rozpoczęcie prac 
remontowych pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 

11 lipca - 04 sierpnia 
Berlin. W siedzibie Architekten und Ingenieursverein zu Berlin (AIV) odbyła się wystawa materiałów z 1925 r. doty-
czących rozbudowy kolei szprotawskiej do portu w Cigacicach. Wystawa odbyła się dzięki staraniom prof. Andreasa 
Jüttemanna. Projekty budowlane i rysunki techniczne zostały pokazane publicznie pierwszy raz od ponad 90 lat. 
 

25 września – 15 listopada 
Pozyskaliśmy z rozbieranej linii nr 384 (Sulechów – Świebodzin) blisko 400m torów na podkładach metalowych (z lat 
1908 – 1923) oraz skrajnik ze stacji Chociule, zbudowany z elementów z 1898 r. z przeznaczeniem na rozbudowę 
skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej. Była to jedna  z inwestycji Budżetu Obywatelskiego, prace nadzorował 
Sławek Fedorowicz 
 

02 października 
XX Rajd z cyklu „Z pociągu już nie zobaczysz” na odcinku linii 303 Kożuchów – Niegosławice (w programie m. in. 
kościół w Solnikach i ruiny zamku w Borowie Polskim) 
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22 października 
Na wieczną służbę odszedł Paweł Zaleski , główny twórca skansenu kolejowego w Chabówce. W 1986 r., pełniąc 
wówczas służbę jako Zastępca Naczelnika Lokomotywowni w Suchej Beskidzkiej sprowadził tamże z Pelpina 
zabytkowy parowóz TKh1-20. Ten sam, który obecnie stoi w Czerwieńsku i wkrótce będzie ozdobą i główną atrakcją 
skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej. 
 

29 października 
Złożyliśmy do budżetu obywatelskiego projekt „galerii pod chmurką” (dla fotografów amatorów) oraz montażu na 
stacji Zielona  Góra Górna dwóch zabytkowych, unikalnych eksponatów, m. in. obrotnicy ze stacji Szczytna Śląska 
(z 1892 r.). 
 

20 listopada 
XXI Rajd z cyklu „Z pociągu już nie zobaczysz” na odcinku linii 380 Jankowa Żagańska – Lodenau (w programie m. 
in. baszta w Przewozie, huta w Wymiarkach, jednostka wojskowa w Potoku) 
 

25 – 26 listopada 
10. Zlot „Moja mała ojczyzna jest ciekawa. Na szlaku kolei szprotawskiej” z bazą w szkole podstawowej 
w Bobrownikach 
 

23  grudnia 
Zakończyliśmy pierwszy etap renowacji wagonu. Pracami kierował Mirosław Kłosiński. Na przełomie listopada 
i grudnia wyszły na jaw nowe fakty z jego historii. Okazało się, że wagon ma bliski wątek z historią mieszkańców 
naszego regionu. W latach powojennych (koniec laty 40-tych) służył do przewozu koni z UNRRA dla osadników 
Dolnego Śląska, a prawdopodobnie wiózł również konie repatriantów z Kresów na Dolny Śląsk.  
 

30 grudnia 
XV wystawa z cyklu „Pogodne niedziele” w zielonogórskiej Palmiarni. Wystawa poświęcona stacjom i przystankom 
kolejowym działającym na terenie obecnej dużej Zielonej Góry. Prezentacja nowych plansz. 
 
 
 
 

INDEKS NAZWISK 
 
Andrzejewski Dariusz –  s. 1, 17 (bloger regionalista z Nowego Miasta Lubawskiego, pracownik samorządowy) 
Boczar Beata – s. 24 (pilot turystyczny, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Niwiskach, opiekunka szkolnego 

koła turystyki rowerowej - stałego uczestnika zlotów „Moje mała ojczyzna jest ciekawa. Na szlaku kolei 
szprotawskiej, wieloletni pilot na tych zlotach, czołowa zawodniczka w Polsce w nordic walking)  

Bonisławski Mieczysław – s. 1, 4, 19, 25, 29, 33, 34 (autor, aktywista ruchu regionalnego Zielonej Góry, twórca 
Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej i założyciel Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej, zielonogórski 
nauczyciel i przedsiębiorca) 

Czerwiński Ireneusz – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Czyżniewski Tomasz, red. – s. 4 (redaktor Gazety Lubuskiej i Łącznika Zielonogórskiego, dziennikarz – 

regionalista, popularyzator lokalnej historii, kolekcjoner anegdot, historyjek i dykteryjek z przeszłości 
mieszkańców Grünbergu i Zielonej Góry) 

Fedorowicz Sławomir – s. 1, 4, 30, 39, 42, 43, 48 (autor, miłośnik kolei, kolekcjoner, historyk – dokumentalista, 
autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej kolejowej oraz internetowej encyklopedii linii kolejowych) 

Fiedorowicz Czesław – s. 34 (poseł RP II, III i V kadencji,  burmistrz Gubina 1990 - 98, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubuskiego V kadencji , współtwórca Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, 1993) 

Gawłowski Konrad – s. 1, 14, 16 (autor wspomnień, pracownik PKP) 
Janka Wojciech – s. 32 – 33 (wieloletni dyrektor ZGKiM w Zielonej Górze, wojskowy komendant kolejowy miasta, 

potomek repatriantów z Białorusi, którzy przyjechali pociągiem repatrianckim do Ochli, uczestnik zabaw na 
byłym torowisku w rodzinnej Ochli) 

Jan Paweł II – s. 28, 36 (papież) 
Jüttemann Andreas, prof. – s. 3, 48 (pracownik naukowy Technische Universitat Berlin, miłośnik kolei) 
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Giżejewski Zdzisław – s. 23 (Kierownik literacki i aktor Teatru Ziemi Lubuskiej, kierownik Wydziału Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze dyrektor Estrady Ziemi Lubuskiej i Filharmonii Zielonogórskiej, prezes 
Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego, wykładowca miejscowego Studium Nauczycielskiego i WSP) 

Grempler Friedrich August – s. 36 (przedwojenny przedsiębiorca w Grünbergu, właściciel wytwórni win 
i szampanów, na bazie której po II wojnie światowej kontynuowała działalność Lubuska Wytwórnia Win) 

Hazelius Artur – s. 26 (założyciel pierwszego na świecie skansenu) 
Grycz Tadeusz – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Hładkiewicz Wiesław, prof. – s. 2, 4, 34, 46 (Lubuszanin z Dolnych Łużyc. Entuzjasta swojej małej ojczyzny. Autor 

wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Z zawodu historyk i politolog, od wielu lat związany 
z zielonogórskim środowiskiem akademickim. profesor nauk społecznych) 

Kaliszuk Krzysztof -  s. 19 (wiceprezydent Zielonej Góry) 
Kasprzak Zbigniew – s. 47 (regionalista i historyk z Lubska, współautor monografii o Jasieniu) 
Kłosiński Mirosław – s. 49 (miłośnik kolei szprotawskiej, która stanowiła jego podwórko, inicjator sprowadzenia 

pierwszego zabytkowego wagonu do Parku Kolei Szprotawskiej i kierownik zespołu, który go odrestaurował, 
pedagog, dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Zielonej Górze) 

Kolbe Maksymilian, św. – 34 (zakonnik, który oddal życie w KL Auschwitz za współwięźnia, święty kościoła 
katolickiego) 

Koncur Małgorzata – s. 1, 3, 24 (autorka, opiekunka koła turystycznego w Szkole Podstawowej w  Niwiskach, 
regionalistka) 

Kowalczyk Stanisław – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Krawczyk Stanisław – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu, zawiadowca stacji) 
Lenczyszyn Jan – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu, pracownik Straży Ochrony Kolei) 
Moczar Mieczysław – 34 (działacz społeczny i polityczny okresu PRL, generał dywizji KBW, minister spraw 

wewnętrznych, wieloletni prezes NIK, poseł na Sejm PRL II, III, IV, V, VI i VII kadencji. Agent wywiadu GRU, 
wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1981.) 

Nowak Władysław – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Osękowski Czesław, prof. – s. 1, 4, 33, 35 (autor, historyk i politolog, dyrektor Instytutu Historii, dziekan Wydziału 

Humanistycznego i przez dwie kadencje Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2012-2014 
kierował Zespołem ds. Połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny 

Ozgołowicz Józef – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu, pracownik Straży Ochrony Kolei) 
Panasiewicz Maciej – s. 1, 13 (pracownik PKP, związany ze skansenem w Chabówce) 
Peterlejtnmer Antoni – s. 32 (przedwojenny kolejarz, repatriant, który przyjechał do Ochli pociągiem)  
Piotrowski Zdzisław – s. 23 („szambelan zielonogórski”, regionalista i wydawca prasy lokalnej, kronikarz miasta, 

autor wielu form literackich w stylu historii alternatywnej, dot. Zielonej Góry) 
Polarczyk Bolesław – s. 2, 4, 45 - 46 (fotograf, uczestnik akcji rajdowej, popularyzator regionu) 
Prokopowicz Piotr – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Robakiewicz Stefan – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Rosner Anna – s. 1, 5 (autorka, literat z Warszawy) 
Siuda Arkadiusz – s. 46 (fotograf, miłośnik regionu, stały uczestnik akcji „Z pociągu już nie zobaczysz”) 
Skibiński Szymon – s. 3 (kustosz Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w latach 2011 – 2016, „odkrywca” 

parowozu TKh1-20 w Suchej Beskidzkiej i „dokumentacji berlińskiej” z 1925 r. dot. rozbudowy kolei 
zielonogórsko - szprotawskiej do portu w Cigacicach) 

Suwala jan – s. 47 (kolejarz, pionier z 1945 r. w Jasieniu) 
Terczyński Paweł – s. 1, 14 (autor wspomnień, modelarz, miłośnik kolei)  
Thiel Bernard – s. 4, 36 (pierwszy powojenny dyrektor albo szef produkcji zielonogórskich, już powojennych 

zakładów winiarskich, obejmujących „małą winiarnię”) 
Thiel Henryk, Joachim i Andreas – s. 36 (synowie Bernarda, łączeni z zabawami podwórkowymi na bocznicy) 
Witkowski Roman – s. 19 (miłośnik kolei, historyk i dokumentalista, autor zdjęć parowozu TKh1-20).  
Wojciechowska Janina – s. 1, 4, 32, 45 - 46 (autorka, fotograf, przewodnik turystyczny) 
Wojecki Mieczysław, dr – s. 1, 25 (autor, krajoznawca, nauczyciel akademicki, regionalista) 
Zalewski Paweł – s. 1, 3, 13 – 16, 49 (pracownik PKP, związany z uratowaniem parowozu TKh1-20) 
Zub Lesław – s. 1, 35 (rodowity zielonogórzanin od 1947 roku, długoletni zielonogórski przewodnik PTTK. Geograf 

z wykształcenia, krajoznawca. Filatelista i kibic żużlowy. Pasjonat turystyki rowerowej) 
Zub Marysia – 37 (siostra Lesława, to jej zdjęcie komunijne zawiera jedyny odnaleziony widok „małej winiarni”) 
 



 

 
 

 



 

 

 
 

 
 


