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140 LAT KOLEI W NOWYM SĄCZU „KRYNICZANKA”1
Jerzy Hydzik

Tomasz Hydzik

mgr inż., Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków
Transportu, jh31@wp.pl

ZUE S.A. thydzik@wp.pl

Streszczenie. Autorzy w telegraficznym skrócie opisują dzieje komunikacji kolejowej w okolicach Nowego Sącza wykorzystując kroniki budowy poszczególnych linii kolejowych, materiały
archiwalne byłej Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie i Oddziału
Drogowego PKP w Nowym Sączu oraz roczniki gazet krakowskich z lat 1850÷1878. Ten referat jest drugim z tego cyklu i dotyczy historii budowy kolei na Ziemi Sądeckiej.
Słowa kluczowe: linia kolejowa, rozwój sieci kolejowej, województwo małopolskie, Tarnów-Leluchów

Kiedy w roku 1829 ruszył pierwszy pociąg pasażerski na linii Stockton - Darlington, a bankierzy w Europie zauważyli duże pieniądze, rozpoczął się okres lokacji kapitału w budowę dróg żelaznych i początek wielkiej kariery kolei.
Rozpoczęto budowę dróg kolejowych, łączących rozległe tereny Austro-Węgier z Galicją i Lodomerią. Na mocy międzynarodowych porozumień na terenie
Austrii od roku 1872 obowiązywała już jednolita sygnalizacja kolejowa, a od roku
1875 jednolity regulamin ruchu, natomiast w roku 1886 wprowadzono jednolity
prześwit torów – 1435 mm. W ślad za utworzoną w roku 1882 CK Dyrekcją Generalną dla Państwowego Ruchu Kolejowego w Wiedniu, w roku 1888 powstała
Dyrekcja Ruchu w Krakowie.
Kraków otrzymał połączenie z Mysłowicami jesienią 1847 roku. Inauguracja
eksploatacji tej linii miała miejsce 13 października 1847 roku, kiedy to z Krakowa wyruszył pierwszy parowóz do Mysłowic - dla „złączenia się” z pociągami do
Wiednia i Wrocławia. Ukończenie Wyłącznie Uprzywilejowanej Północnej Linii
Cesarza Ferdynanda2 pozwoliło na to, by Kraków l marca 1856 roku mógł uroczyście powitać pierwszy bezpośredni pociąg z Wiednia. Kolejne linie realizowano
w latach następnych.
1 Wkład autorów w publikację: Hydzik J. 50%, Hydzik T. 50%
2 Kolej Północna biegła z Wiednia przez Brzecław, Przerów, Lipník nad Bečvou, Ostrawę, do Bogumina,
gdzie miała połączenie z kolejami pruskimi, a poprzez nie z uruchomioną 13 października 1847 Koleją Krakowsko-Górnośląską, łącząca Kraków z Jaworznem-Szczakową, a następnie Jaworzno-Szczakową
z Mysłowicami. Dopiero budowa linii z Bogumina przez Zebrzydowice, Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów
i Trzebinię umożliwiła rezygnację z tranzytu przez terytoria pruskie. Odcinek ten został w całości uruchomiony w marcu 1856 r., a dzięki bocznej linii Kolei Północnej połączenie kolejowe otrzymało również
wtedy Bielsko. Powstała także odnoga Ostrawa – Opawa.
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Budowa linii Tarnów - Tuchów - Stróże - Nowy Sącz - Leluchów podyktowana
była potrzebami handlu i gospodarki oraz względami strategiczno-wojskowymi
Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Zamiar wytyczenia drogi żelaznej, łączącej Galicję z Węgrami powstał w 1852 roku. Zrealizowano go ujmując w ogólnym planie
budowy austriackiej sieci kolejowej, zatwierdzonym 10 listopada 1854 roku. Ówczesne miasta mocno konkurowały ze sobą o tę inwestycję i dlatego powstały dwa
projekty. Pierwszy przewidywał połączenie Preszowa z Przemyślem przez Łupków
lub Duklę, drugi zaś połączenie Preszowa przez Leluchów, Muszynę, Tuchów do
Tarnowa.
Ostatecznie zwyciężył ten drugi wariant, o czym zadecydowano w Wiedniu 8
maja 1870 roku. Parlament zatwierdził budowę tej kolei i ostateczny przebieg linii
na obradach w dniu 22 IV 1873 roku.
Cesarz Franciszek Józef 28 lipca 1873 roku podpisał odpowiednie rozporządzenie dotyczące budowy linii kolejowej z Tarnowa przez Tuchów, Stróże, Nowy Sącz
do Leluchowa. Sprawa stawała się tym bardziej pilna, bo po stronie wówczas węgierskiej (dziś Słowacja), linia z Preszowa do Orlov była już oddana do eksploatacji.
Zanim ukończono niezbędne prace projektowe i przygotowawcze, 28 lipca 1873
roku rozpoczęto pierwsze roboty.
Po komisyjnym zbadaniu trasy (trwało to od 2 grudnia 1873 do 15 stycznia
1874) całość linii od Tarnowa do Leluchowa została podzielona na jedenaście odcinków inwestycyjnych. 3 marca 1874 roku przekazano je różnym małym przedsiębiorstwom, które wiosną rozpoczęły roboty.
Wstępną koncesję na budowę tej linii, poprzez Grybów, doliną rzeki Białej,
przez Muszynę, Orłów, Preszów – Kysak (jak widać - z pominięciem Nowego Sącza), otrzymało Konsorcjum Johann i Erwin Waldstein. Wstępna koncesja z dnia
7 lutego 1865 roku nie dawała jeszcze pozwolenia na rozpoczęcie robót. Odcinek
Preszów - Orłów wykonano już l maja 1873 roku.
Jak już wspomniano pod zaborem austriackim w Galicji trwały spory co do
lokalizacji. Miasto Nowy Sącz czuło się urażone, że kolej mija miasto i z Grybowa, doliną Białej, ma wspinać się ku Muszynie. Zwierzchność Miasta Nowy Sącz
w osobie burmistrza Johanidesa wygrała starania w Wiedniu w 1872 roku. A zabiegi te musiały sporo miasto kosztować, skoro udało się zmienić plany i z Grybowa wytrasowano poprawkę przez Nowy Sącz, doliną rzeki Poprad, do Muszyny
i dalej do Orłowa.
Z przeprowadzonej korekty przebiegu linii z Grybowa do Nowego Sącza skorzystał ponoć właściciel browaru w Grybowie, który jak informowały plotki, „namówił” inżyniera budującego ten odcinek do skorygowania trasy kolei, by zamiast
doliną Pławianki do Ptaszkowej, przechodziła ona koło jego browaru - dla reklamy
piwa. Zmiana ta spowodowała między innymi kłopoty wynikające ze stromej wspinaczki do Ptaszkowej i pokonania przeszkód, które sprawiał potok Szczylawka. Ta
góra mści się i mścić się będzie nadal, powodując ogromną niedogodność i wzrost
kosztów przez konieczność zastosowania podwójnej, a nawet potrójnej trakcji.
Ponadto, tak poprowadzona trasa spowodowała konieczność podcięcia zbocza
jak się później okazało osuwiskowego i wiecznie płynącego Do dziś w osuwające się
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podtorze wbudowano tysiące ton kamienia i tłucznia tysiące m3 betonu, a zbocze
płynie i będzie płynęło, bo takie są prawa natury. Oprócz ceny, jaką płaci kolej za
podjęcie takiej decyzji, wysoką cenę zapłacił ów inżynier, gdy wyszła sprawa zmiany trasy podczas inspekcji CK Ministerstwa Kolei. Jak mówią ustne przekazy, inżynier udał się na sąsiednie zbocze na Strzylawkach i tam się zastrzelił. W miejscu
tym stoi do dzisiaj krzyż, widoczny z okien przejeżdżającego pociągu.
Na wytyczonej linii z Tarnowa do Orłowa na wykonawców oczekiwały przedstawione poniżej zadania.
1. Prace ziemno-budowlane: podcięcie zboczy gór i pagórków - w sumie ponad tysiąc podkopów; wykonanie przekopów przez zagradzające pagórki
w ponad osiemdziesięciu miejscach; usypanie nasypu podtorza na długości
146 km o zróżnicowanym profilu, do tego celu należało przenieść miliony
m3 ziemi i urobku z przekopów i ukopów.

Fot. 1. Widok na Poprad w Żegiestowie (pocztówka z początku XX w.

2. Prace inżynierii ziemnej: dwa tunele - w Kamionce i Żegiestowie; zabezpieczenie zboczy przekopów i nasypów, budowa wielu murów oporowych, wykonanie ponad osiemdziesięciu mostów i mostków; wykonanie około czterystu przepustów. Najciekawsze były mosty w Pławnej, Grybowie, Jamnicy,
Starym Sączu i Muszynie.
3. Prace inżynierii budowlanej i technicznej: wykonanie 15 stacji z układem
torowym, 8 przystanków osobowych, 160 km toru z koniecznością dowiezienia szyn, podkładów i akcesoriów kolejowych, zbudowanie budynków
dworcowych na 15-tu stacjach oraz po dwie strażnice na każdej stacji, budynków strażnic kolejowych - średnio, co 2 km toru między stacjami, a obowiązkowo w pobliżu każdego mostu na rzekach, przy tunelach i skrzyżowaniach torów z ważniejszymi drogami.

Hydzik J., Hydzik T.
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Fot. 2. Most nad Białą w Grybowie

Fot. 3. Most na Popradzie pod Starym Sączem

Fot. 4. Most nad Muszynianką w okolicach Muszyny
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Rys. 1. Plan stacji Muszyna w latach 1876-1910

Licencję na budowę tunelu w Kamionce Wielkiej i Żegiestowie otrzymało
przedsiębiorstwo Keller und Gregorsen i prace rozpoczęło już 4 września 1873
roku.
Przy drążeniu tunelu do prac inżynierskich, kamieniarskich oraz saperskich przy kruszeniu skał dynamitem - zatrudnieni byli Tyrolczycy. Miejscową ludność
zatrudniano do robót prostych i pracochłonnych głównie w charakterze kopaczy,
ładowaczy, tragarzy nosiłek, taczkowych i wózkowych, przy transporcie na zewnątrz urobku (biedkami konnymi i wózkami wąskotorowych „kolib”), z odwozem do sypania nasypów podtorza, lub na pryzmy zwane „wyspami”. W wielu
przypadkach do zagęszczania nasypów zatrudniano juhasów przeganiających owce.
Tunel w Żegiestowie okazał się wyjątkowo trudnym zadaniem nawet dla tyrolskich specjalistów. Górotwór niestabilny, warstwy luźnych skał przemieszane
z gliną, wewnątrz górotworu głębokie cieki wodne, przecinające w poprzek trasę
tunelu. Do pokonania przed wykonawcami znajdowało się około pół kilometra
niegroźnej na oko górki (Łopata). Po wydrążeniu w prostej linii dość znacznego
odcinka od strony Żegiestowa, wlot do tunelu zapadł się, grzebiąc w swym wnętrzu 23 biedki konne oraz 126 ludzi. (...) Postanowiono spieszyć nieszczęśnikom
z pomocą. Z zewnątrz, od strony Żegiestowa, zaczęto drążyć awaryjny wykop.
Pracowano 7 dni, a uzyskano w sumie niewielki postęp, widoczny dzisiaj w postaci
wgłębienia w zboczu, łatwego do znalezienia w porze, gdy z krzewów opadną liście
(między torem a drogą).
Po siedmiu dniach kierownictwo budowy uznało, że należy zrezygnować z odtwarzania w tym miejscu tunelu, gdyż zawaleni ludzie nie mają już szans przeżycia.
Wytyczono, zatem obok nową trasę, bliżej Popradu z tym, że musiano skorygować
plany i zamiast prawie prostego, wykonano tunel o łuku koszowym.
25 listopada 1874 r. nastąpiło uroczyste otwarcie tunelu, na które zaproszono
wielu gości z Muszyny i okolic, wśród których był też i muszyński proboszcz ks.
Marchoń.
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Fot. 5. Wjazd do tunelu w Żegiestowie

Pierwszy pociąg przejechał długim na 514 m tunelem dopiero w 1876 r., a więc
w dwa lata po otwarciu. Tyle czasu trzeba było na całkowite wykończenie tunelu.
Oba tunele: w Kamionce Wielkiej i w Żegiestowie zostały zaprojektowane jako
dwutorowe. Tyrolczycy znali się na robotach inżynierskich, znali też dobrze swoje
rzemiosło. Tunel w całości został zbudowany z ciosów kamiennych. Poszczególne
ciosy obrabiane były przez kamieniarzy na zewnątrz, ściśle według planu. Każdy
cios, według układu promienistego, był numerowany i według kolejności zabudowywany w wykopie tunelu, w ślad za posuwającymi się brygadami kopaczy, drążących tunel w górze. Ze względu na cieki wodne zbudowano zewnętrzny (poza
sklepieniem), jak i wewnętrzny (w spągu po bokach tunelu, obok toru) system
drenaży i odwodnień, odprowadzających wyciekającą wodę poza tunel, do koryta
rzeki Poprad. Wysadzenie tunelu we wrześniu 1939 roku przez Wojsko Polskie naruszyło górotwór przy wylocie tunelu od strony Żegiestowa. Ogromne masy złoża
oderwały się, osiadając na dnie tunelu. Okupant przystąpił do odbudowy zawału
od strony Żegiestowa. Posłużono się tą samą metodą, jak przy budowie tunelu.
Kamieniarze, pod dozorem i zarządem niemieckiej administracji kolejowej, obrabiali w szopach ciosy kamienne ściśle według rysunków. Po usunięciu zwałów ziemi, w ocalałej budowli poczęto układać obudowę promieniście z ponumerowanych
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ciosów. Wprawdzie usiłowano odtworzyć zniszczone drenaże i system odwodnień,
ale nie uzyskano już ich pierwotnej wydolności.
Drugie wysadzenie tunelu przez Niemców w styczniu 1945 roku - było o wiele
groźniejsze. Długo wywożono z miejsca zawału masy ziemi. Nad pierwotną obudową tunelu powstała ogromna komora z odpadającymi głazami i cieknącą wodą.
Po raz trzeci, metodą Tyrolczyków, przystąpiono do uzupełniania obudowy sklepienia z ciosów kamiennych. Po wykonaniu kawałka odbudowywanego odcinka,
z górotworu oberwał się głaz wielkości wagonu, który przebił zrekonstruowane już
sklepienie i spadł na tor. Szczęśliwym trafem wypadek zdarzył się w czasie przerwy
w pracy tak, że nikt z robotników nie odniósł obrażeń.
Prace wykonywało nowo powołane Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych.
Przy odbudowie zdecydowano, że pod komorą nad tunelem, w miejscu, gdzie
górotwór utracił stabilność, należało wykonać obudowę z betonu i stali. Wyginano łukowato dźwigary stalowe i szyny, które następnie łączono nad sklepieniem
i taką konstrukcję ochronną traktowano jako zbrojenie i zalewano masą betonu
o grubości do dwóch metrów. Tunel stał się tunelem jednotorowym. W trakcie
eksploatacji tunelu ze sklepienia zaczęła wyciekać woda. W zimie zaczęły w tunelu
zwisać sople lodu niebezpieczne dla przejeżdżającego taboru. Po założeniu trakcji
elektrycznej w 1987 roku zwisające sople lodu uszkadzały pantografy lokomotyw
elektrycznych. Przystąpiono do uszczelnienia i ujęcia wody. Sklepienie uszczelniono w latach 1987-89, woda przestała cieknąć.

Fot. 6. Toromistrzówka w rejonie Piwnicznej

Budowle inżynieryjne oraz kubaturowe wykonywali włoscy lub austriaccy rzemieślnicy i specjaliści.
- Budynki stacyjne wykonywano według jednego projektu dla całej linii, tylko dla większych stacji przewidziano nieco większą kubaturę. Budynki na
parterze miały pomieszczenia biurowe dla dozorcy kolei (zawiadowcy stacji)
i ekspedienta pociągowego (dyżurnego ruchu), a na większych stacjach po-
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mieszczenia na bufet i inne cele. Piętro stanowiło mieszkanie dla zawiadowcy i dyżurnego ruchu.

Fot. 7. Stacja Stróże 1900 rok

Fot. 8. Stacja Nowy Sącz 1890

- Strażnice wykonane były według jednakowego projektu z materiałów miejscowych, tj. częściowo z cegły, a częściowo z miejscowego kamienia i rumoszu na zaprawie wapiennej. Były one mieszkaniem dla strażnika drogowego, zwrotniczego, strażnika obchodowego, a równocześnie pomieszczeniem
służbowym (początkowo stanowiska pracy były przeznaczone dla jednej
osoby w ciągu całej doby).
- Mosty i mostki konstruowano z blach i kątowników stalowych, nitowanych
na miejscu według indywidualnych projektów.
- Stacje funkcjonowały jako mijanki - przeważnie dwutorowe, większe stacje
- trzytorowe. Tory układały brygady robotników torowych pod nadzorem
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tzw. sekcyjnych. Większość z tych robotników później znalazła zatrudnienie
na strażnicach i przy utrzymaniu torów.

Rys. 2. Budka zwrotniczego (rysunek z 1884 roku)

Zbocza o mniejszym pochyleniu zabezpieczone były słupami, tj. pionowymi
kamiennymi rygolami o szerokości zróżnicowanej w zależności od wysokości zbocza i kąta nachylenia, oraz spinającymi je łukowatymi żebrami. Takie zabezpieczenia skutecznie odwadniały zbocze i zapobiegały obsuwaniu się skarp. Dziś są one
niewidoczne, porosłe trawą i krzewami. Każda skarpa posiadała rów odwadniający,
chroniący koronę torowiska przed podmakaniem i wysadzinami.
Liczne przekopy na górskich zboczach były na bieżąco zabezpieczone murami
oporowymi przez włoskich kamieniarzy. Te budowle, w formie pochyłych suchych
murów bez zaprawy, przetrwały nienaruszone do dziś. Wykonane były ciosów kamienia łamanego - miejscowego lub dowożonego z odległych kamieniołomów.
Cała tajemnica trwałości tych konstrukcji mieściła się w tym, że na zboczu narzucony był rumosz skalny, a dopiero na tym rumoszu, jako na warstwie przepuszczającej wodę, układano stabilny mur. Tym sposobem woda ściekała poza murem,
po zboczu, do przebiegającego wzdłuż toru rowu odprowadzającego. Sam mur był
suchy, zabezpieczony przed niszczycielską, rozsadzającą siłą marznącej wody.
W trakcie budowy, do przewozu materiałów budowlanych używano dwóch
parowozów angielskiego pochodzenia, wyprodukowanych w 1852 roku, sprowadzonych z Niemiec i używanych wcześniej przy budowie kolei Karola Ludwika
z Krakowa do Lwowa, którym nadano nazwy „Góral” i „Bojan”. Obydwa dożyły
na linii tarnowsko-leluchowskiej kresu swych dni i zostały z końcem lat 80-tych
XIX w. złomowane w sądeckich warsztatach.
Wszystkie prace zakończono 28 lipca 1876 roku, linia Tarnów-Muszyna-Orlov
była gotowa i cesarz Ferdynand mógł ją uroczyście otworzyć, jednak regularny
ruch pasażerski rozpoczęto rok później.
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Fot. 9. Jeden z kursujących na linii Tarnów- Leluchów parowozów

Długość tej linii z wynosiła 145,7 km (wraz z 5,2 km odcinkiem z Leluchowa
do Orlov). Koszt budowy wyniósł 13 mln 322 tys. 136 florenów austriackich. Linię obsługiwało 12 parowozów, 40 wagonów osobowych i 200 towarowych.
Jak to w wielu przypadkach bywa, ludność nie chciała docenić wysiłków budowniczych i po prostu nie korzystała z tego rodzaju środka komunikacji. W tym
czasie kursowały dwie pary pociągów na dobę i tylko późną wiosną i latem. Ruch
towarowy był niewielki, przewóz towarów ograniczał się do węgla, wapna palonego, soli kamiennej, cementu, drewna opałowego i budowlanego oraz węgla
drzewnego. Napływało nieco materiałów budowlanych dla szybko rozwijającej się
Krynicy, rywalizującej o rangę pierwszeństwa z Bardiowem (Bardejovem). W tym
czasie Krynica stawała się kurortem w Galicji.
Przewozy uratowało wojsko, które nowe połączenie w poprzek Karpat wykorzystało do celów wybitnie strategicznych uruchamiając liczne transporty wojskowe pomiędzy Austro – Węgrami i Galicją dzięki czemu budowa tak trudnej i drogiej w budowie linii ostatecznie okazała się bardzo trafioną inwestycją.
Pociągi osobowe jeździły z prędkością 45 km na godzinę, a towarowe 25 km/h.
Każdy z parowozów miał swoje imię odpowiadające nazwie którejś ze stacji tej
linii (np. Tarnów, Tuchów, Grybów, Nowy Sącz). Nazwę tą umieszczano na mosiężnych tablicach z obu stron kotła. Każdy parowóz pomalowany był na kolor
ciemnozielony z czerwonymi lampasami. Wszystkie części mechanizmu wykonane
były z brązu, bądź z mosiądzu. Do smarowania parowozów używano, zwłaszcza
w pierwszym okresie funkcjonowania linii, drogich olejów rzepakowych.
Wagony osobowe zewnątrz były lakierowane jasnymi barwami. Wagony klasy I posiadały siedzenia kryte błękitnym lub czerwonym pluszem. W klasie II
podróżowało się na siedzeniach obitych ciemnymi skórami. Siedzenia i oparcia
dla wygody i elastyczności wypychano końskim włosiem. Przedziały oświetlano
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lampami olejnymi, a ogrzewano je piecami na węgiel. Każdy przedział miał dwa
wejścia z obu stron wagonu, wzdłuż których biegły pomosty. Po uruchomieniu
linii z Tarnowa do Leluchowa pociąg odchodził raz dziennie o godzinie 1345. Raz
w tygodniu, we wtorek o 600, wyruszał do Nowego Sącza pociąg „mieszany”, jak
to podaje rozkład jazdy z 1878 roku.
Nowy Sącz
Austriackie władze kolei państwowych postanowiły w 1885 r. wybudować
warsztaty, konieczne do naprawy taboru kolejowego. Znaleźli tu pracę liczni robotnicy, którzy osiedlili się w jednorodzinnych domkach wybudowanych specjalnie
dla nich, w pobliżu dworca kolejowego. Nowe osiedle nazwano kolonią kolejową.

Fot. 10. Warsztaty kolejowe [12]

Fot. 11. Widok „Starej Kolonii”

Zamieszkało w niej około czterech tysięcy ludzi. Pomimo, że mieszkania były
wygodne, robotnicy nie byli zadowoleni. Po zakupy, do szkoły i do kościoła trzeba
było chodzić dwa kilometry do miasta. Naczelnik stacji Klein w imieniu kolejarzy
wystąpił do dyrekcji z prośbą o wybudowanie szkoły i kościoła.
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Prezydent generalny dyrekcji dr Leon Biliński przychylił się do prośby i wyasygnował na budowę szkoły 20 000 zł i na budowę kaplicy szkolnej 45 000 zł.
Dla łatwiejszego uzyskania zezwolenia na budowę podano, że będzie to kaplica
jubileuszowa, upamiętniająca półwiecze panowania cesarza Franciszka Józefa. Dlatego też na frontonie kościoła umieszczono portal z emblematami jubileuszowymi:
koroną, monogramem i cyframi 1848÷1898. Również z tego powodu świątynię
wzniesiono pod wezwaniem św. Elżbiety, która też była patronka cesarzowej, zwanej Sisi. Historia austriackiego panowania w Galicji odeszła w przeszłość.

Fot. 12. Kościół kolejowy w 1920 roku

Fot. 13. Kościół kolejowy w 1930 roku
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Nad głównym wejściem do kościoła widnieją dziś dwie daty: 1897÷1937,
upamiętniające rozpoczęcie budowy kaplicy i utworzenie parafii. Święta Elżbieta
pozostała drugorzędną patronką kościoła kolejowego.
Mieszkańcy Kolonii należeli początkowo do parafii farnej. Gdy w 1899 r. wybudowano kaplicę, która stała się od początku własnością kolei, nikt nie chciał
objąć jej w zarząd. Dopiero w 1903 roku duszpasterstwo przy kościółku św. Elżbiety przejęli sądeccy jezuici. Część kolejarzy niezbyt chętnie przyjęła przybyłych
zakonników. Kolonia była znana bowiem jako ognisko socjalistów, którzy byli
bardzo wrogo nastawieni do Kościoła. Na drugi dzień po objęciu kaplicy przez
jezuitów l maja w czasie pochodu, przywitano ich okrzykami: „Hańba im! Precz
z jezuitami!!!”
Robotnicy kolejowi, którzy mieszkali daleko od kościoła i na skutek tego byli
obojętni religijnie, teraz, kiedy mieli kościół na miejscu, zaczęli do niego coraz częściej przychodzić. Niektórzy zapisali się do Bractwa Serca Pana Jezusa, do Sodalicji
i do różańca. Znaleźli podporę ze strony innych robotników katolickich, co dało
im poczucie siły, przestali się bać i ulegać socjalistom. Ale przez wiele lat praca jezuitów napotykała na ogromne trudności materialne. Nie było plebani. Kościółek
był słabo wyposażony. Jezuici wynajmowali pomieszczenia mieszkalne i starali się
o wybudowanie własnego domu. Gdy ani kolej, ani rząd ich nie wsparli dwukrotnie składali rezygnację z prowadzenia placówki. Gdy ta wiadomość rozeszła się
wśród kolejarzy, postanowili wybudować dom swoim duszpasterzom. Uformowali
komitet opieki nad kościołem, zbierali składki. W 1922 r. rozpoczęto pierwsze
przygotowania i w ten sposób powstała zasobna plebania.
W dalszym ciągu bardzo kłopotliwy był dojazd do uzdrowiska Krynica, gdyż
odbywał się do roku 1876 dyliżansami z krakowskiego Stradomia i z Bochni, a podróż trwała dwa dni i była bardzo uciążliwa. Po uruchomieniu linii tarnowsko –
leluchowskiej w 1876 roku najbliższa uzdrowisku stacja Muszyna znajdowała się
już tylko 11 km i można się było do niej dostać po niespełna 11 godzinach podróży
za około 5 zł. Dalej do Krynicy trzeba się było postarać o powóz – jednokonny lub
dwukonny. Przewozu dokonywali fiakrzy, posiadający specjalną koncesję cesarsko
– królewskiego (C. K.) starostwa sądeckiego. Liczba kuracjuszy rosła stale i w
1899 roku dochodziła do 10000 kuracjuszy rocznie.
W październiku 1905 roku będący na emeryturze były urzędnik państwowy,
a ówczesny współdzierżawca Zakładu Hydropatycznego w Krynicy, Karol Pietrzykowski wniósł do Ministerstwa Kolei Żelaznych prośbę o pozwolenie na „przedsięwzięcie robót do mającej się kolei elektrycznej Krynica Grybów przez Słotwinę,
Roztokę Wielką i Florynkę oraz z Krynicy do Muszyny budować”.
Korzystając z galicyjskiej ustawy o kolejach lokalnych, uchwalonej w 1880
roku, ułatwiającej prywatnym inwestorom, przez gwarantowane ulgi inwestycyjnej i zwolnienia od podatków, budowę tzw. kolei lokalnych postanowiono połączyć
koleją żelazną te dwie miejscowości.
Projekt przedwstępny opracowano na budowę wąskotorowej (o prześwicie
1000 mm) kolei elektrycznej i złożono do oceny dnia 13 marca 1907 roku w Sejmie Krajowym we Lwowie. Autor projektu zaproponował zastosowanie toru wą-
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skiego przez co wymagania techniczne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
ruchu dla kolei normalnotorowej nie miały pełnego zastosowania. Tabor trakcyjny
zobowiązała się dostarczyć firma Orenstein & Koppel Union – Baugesellschaft
z Berlina.
Zaprojektowano budowę stacji: w Muszynie, Powroźniku, Krynicy, Hucie, Bereście, Polanach, dwie we Florynce i po jednej w Kąclowej, Białej Wyżnej i Grybowie. Taki przebieg trasy likwidował przejazd wielką serpentyną Popradu i obniżał
znacznie koszty podróży. Projekt przedstawiono na sesji sejmu w dniu 19 marca
1907 roku, ale niestety ten ciekawy projekt został odrzucony.
W dniu 22 września 1905 roku nijaki inż. Józef Zvoniček z Muszyny rozpoczął
pomiary w terenie dla potrzeb projektu kolei lokalnej normalnotorowej Muszyna
– Krynica. Na ich podstawie opracował koncepcję przebiegu linii, a tzw. rewizji
trasy dokonała powołana pod kierownictwem c. k. Radcy Namiestnictwa dr Stanisława Ursynowskiego, prześwietna komisja stacyjna, której w dniu 22 listopada
1906 roku przedstawiono projekt i wysłuchała zarzuty interesantów. Odbyło się
to w biurze Zakładu Zdrojowego w Krynicy. Tego dnia dokonano też objazdu
projektowanej linii i w dniu następnym zatwierdzono projekt do przedstawienia
pod obrady Sejmu Galicyjskiego we Lwowie. Sejm ten uchwałą z dnia 8 marca
1907 roku upoważnił Wydział Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii do dostarczenia części kapitału zakładowego kolei lokalnej Muszyna – Krynica w wysokości
20000 koron i wpłacenia go na rzecz funduszu budowy tej kolei. W zamian za to
miał otrzymać odpowiednią ilość akcji mającego się zawiązać towarzystwa budowy
kolei.
W dniu 5 czerwca 1907 roku Wydział, Krajowy powołał kierownictwo budowy trasy, na czele którego stanął Maurycy Machalski – starszy inżynier Krajowego Biura Kolejowego przy wydziale Krajowym. Jak z każdą inwestycją, tak i tu
napotkano na poważne kłopoty i opór, zwłaszcza tych, którzy utrzymywali się
z fiakierstwa, właścicieli gruntów przez które planowano poprowadzić trasę. Po
zebraniu niezbędnej kwoty w dniu 25 sierpnia 1909 roku ogłoszono przetarg na
budowę linii kolejowej z terminem ukończenia budowy na 15 maja 1911 roku.
1 września 1909 roku powołano kierownictwo budowy kolei lokalnej Muszyna
– Krynica z siedzibą w Muszynie, a na jego czele stanął inż. Ferdynand Gisman.
Do prowadzenia robót ziemnych wykorzystano miejscową siłę roboczą, wynajęto
podwody konne. Nasypy sypano ręcznie, używano wózków kolebowych poruszających się po dwóch nitkach toru wąskiego, układanego na bieżąco w miarę potrzeb. Na większe odległości używano parowozu pracującego na prowizorycznym
torze wąskim.
Dworzec w Krynicy zbudowano wcześniej niż dotarły doń tory kolejowe. Obok
powstały magazyny i rampa ładunkowa a ponieważ roboty prowadzono intensywnie doszło do kolejnego konfliktu społecznego, tym razem z ludnością wyznania
grecko-katolickiego ponieważ roboty prowadzono również w święta greko – katolików.

140 LAT KOLEI W NOWYM SĄCZU „KRYNICZANKA”

21

Fot. 14. Stacja kolejowa w Krynicy (pocztówka z 1912 roku)

Konstrukcje mostów na potrzeby budowanej linii wykonała krakowska firma
L. Zieleniewski. W sumie na tej linii znajduje się 6 mostów stalowych, ponad 30
przepustów i 2 kamienne wiadukty. Linię otwarto 29 maja 1911 roku.
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Streszczenie. Uruchomienie linii kolejowej z Tarnowa przez Nowy Sącz i Muszynę do
Leluchowa i dalej na Węgry było niezwykle ważnym wydarzeniem w historii miejscowości, które
połączyła. Nowy szlak transportowy umożliwił nie tylko kontakt mieszkańców Nowego Sącza,
Grybowa czy Piwnicznej „ze światem”, ale również w znaczącym stopniu ułatwił kuracjuszom
dostęp do podsądeckich uzdrowisk, przyczyniając się do ich dynamicznego rozwoju. Prezentowany
tekst opisuje funkcjonowanie połączeń pasażerskich na popularnej „kryniczance”, począwszy od
dnia ich uruchomienia do lata 1914 roku, kładąc nacisk przede wszystkim na takie aspekty,
jak liczba i rodzaj połączeń, warunki podróżowania oraz rozbudowa niezbędnej infrastruktury. Najistotniejszym źródłem informacji w artykule jest dawna galicyjska prasa, drobiazgowo
opisująca wszelkie zdarzenia zachodzące na wspomnianej linii. Tekst stanowi jednocześnie próbę
uzupełnienia dotychczasowej wiedzy na temat funkcjonowania linii kolejowej Tarnów – Leluchów
w okresie galicyjskim.
Słowa kluczowe: kolej, Tarnów – Leluchów, Nowy Sącz, Galicja

Wstęp
Spośród linii kolejowych o galicyjskim rodowodzie trasa z Tarnowa do Muszyny
i dalej na południe do słowackiego Orłowa, czyli popularna, choć nie do końca prawidłowo nazywana „kryniczanka”, ma stosunkowo dobrze udokumentowaną historię. Najważniejszym wydawnictwem jej poświęconym jest dwuczęściowa praca
R. Stankiewicza i L. Zakrzewskiego1.Wiele interesujących informacji można także
odszukać w magazynach dla pasjonatów kolejnictwa oraz wpublikacjachpoświęconych historii i krajoznawstwu. Teksty te najczęściej skupiają się jednak na aspektach technicznych, w dużej mierze pomijając otoczkę towarzyszącą codziennemu
funkcjonowaniu. I właśnie wszystkiemu temu, czego nie sposób wyczytać w oficjalnych dokumentach, wykazach i zestawieniach, a co tyczy się szeroko pojętej

1 L. Zakrzewski, R. Stankiewicz, „Kryniczanka” 1/2: dzieje linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów, wyd.
Apland, 2010.
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specyfiki ruchu pasażerskiego pomiędzy Tanowem a Muszyną przed 1914 rokiem
poświęcony jest niniejszy artykuł.
Najistotniejszym źródłem dostarczającym materiałów dla tak dobranego tematu jest ówczesna prasa, która szczegółowo, choć nie zawsze obiektywnie relacjonowała pracę galicyjskich kolejarzy. Spojrzenie na historię linii przez pryzmat
artykułów, relacji i korespondencjimoże stanowić cenne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat dziejów „kryniczanki”. Z kolei nagromadzenie cytatów,
z charakterystycznymi dla ówczesnych czasów językiem i obserwacjami, oprócz
przekazywania informacji o funkcjonowaniu samej linii, doskonale oddaje wyjątkowy klimat minionej epoki.
Specyfika połączeń pasażerskich na opisywanej linii do 1914roku
Pierwszy w historii rozkład jazdy pociągów pasażerskichna przestrzeni pomiędzy Tarnowem a Orłowem był nader skromny. Od sierpnia 1876 r. do dyspozycji podróżnych pozostawała zaledwie jedna para pociągów mieszanych na dobę.
Z Tarnowa skład wyruszał o 13:39, aby po równo 5 godzinach jazdy dotrzeć
do Nowego Sącza, a stamtąd, po dwudziestominutowym postoju, podążał dalej
w kierunku granicy. Planowy przyjazd na stację Orłów wyznaczono na 22:25.
W przeciwnym kierunku skład opuszczał Orłów o 3:40 rano i w Tarnowie meldował się dopiero o 11:44. Skład prowadził wagony I, II i III klasy.Skromna
oferta nie odstraszyła pasażerów, w nieco ponad dwa tygodnie po uruchomieniu
linii prasa raportowała: ruch osobowy i towarowy na kolei Tarnowsko-Leluchowskiej
przybrał większe rozmiary niż się tego pierwotnie przynajmniej na początku spodziewano.
W ciągu ubiegłego tygodnia liczba osób, przesiadających się potem na kolej Karola Ludwika, wynosiła w pojedynczych dniach od 150-200, również oddawano bardzo wiele
przesyłek, a przejętych przez kolej Karola Ludwika pakunków było nieraz przeszło 1002.
Prognozowano dalszy wzrost ruchu pasażerskiego, szczególnie w oparciu
o popularność podsądeckich uzdrowisk: (…) nasza publiczność niebawem przyjdzie
do przekonania, że jazda koleją Leluchowsko-Tarnowską przerzynającą romantyczne
okolice górskie z prawdziwą jest połączona przyjemnością. (…) Kolej jest tak zbudowaną,
że już dziś mogą po niej jeździć wagony z nadzwyczajną szybkością, a podróżny wcale nie
jest wystawiony na kołysanie się i ciągłe wstrząśnięcia3.
Sukcesywnie zwiększał się także ruch towarowy, zarówno tranzytowy jak i lokalny.Rozkład jazdy już wkrótce, bo w maju 1877 r. uzupełniono o drugą, nocną
parę pociągów. Były to również pociągi osobowo-towarowe, prowadzące wagony
trzech różnych klas. Skład z Tarnowa wyruszał o 23:51 i w Orłowie meldował
się o 9:11 następnego dnia. Pociąg powrotny wyruszał z Orłowa o 19:54, aby
do miasta nad Białą i Dunajcem przybyć o 4:42. Co ciekawe, pociągi te kursowały jedynie dwa razy w tygodniu – w kierunku Węgier nocami z wtorku na
2 Gazeta Lwowska, nr 205 z 1876 r.
3 Gazeta Lwowska, nr 209 z 1876 r.
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środę i z piątku na sobotę, z powrotem z poniedziałku na wtorek i z czwartku
na piątek.W tym samym czasie, wychodząc naprzeciw potrzebom dojazdu do
uzdrowisk, od 20 maja 1877 r. uruchomiono „pociągi spacerowe”, czyli dodatkową parę pomiędzy Tarnowem a Orłowem, kursującą jedynie w niedziele. Na
krańcowych stacjach możliwa była przesiadka na pociągi w kierunku Budapesztu, Krakowa i Lwowa. Przez kilka kolejnych lat oferta przewozowa na opisywanej trasie nie ulegała znaczącym zmianom – w sezonie dojazd do uzdrowisk
zapewniały dwie pary, poza nim jedna w ogóle nie kursowała (1880), lub była
skrócona do relacji Tarnów – Nowy Sącz (1881). Dwie pary pociągów łączących
Tarnów z Orłowem, uruchamiane także poza sezonem, pojawiły się w październiku 1883 r. W dalszym ciągu były to składy mieszane z wagonami osobowymi
trzech różnych klas.
W połowie lat 80.liczba pociągów na „kryniczance” nieznacznie wzrosła.
Wiosną 1885 r. podróżni mieli do dyspozycji już trzy pary połączeń pomiędzy Tarnowem a Muszyną, z czego dwie kategorii osobowej i jedną mieszaną.
W przypadku niektórych podróży konieczne były przesiadki w Grybowie lub
w Nowym Sączu, co wiązało się z uruchomieniem kolei transwersalnej i przez to
zmienioną siatką połączeń. W niektórych relacjach, jak np. pomiędzy Lwowem
a Orłowem, z biegiem czasu pojawiały się wagony bezpośrednie, udogodniające nierzadko kilkunastogodzinne podróże.Ostatnia dekada XIX wieku todalszy
przyrost liczby pociągów pasażerskich na „kryniczance”, podyktowany w szczególnościpopularnością beskidzkich uzdrowisk. Przykładowo od maja 1895 r.
Tarnów z Orłowemw sezonie łączyły cztery pary pociągów osobowych, kursowały także dwie pary pomiędzy Stróżami a Nowym Sączem oraz po jednym
pociągu w relacjach Tarnów – Nowy Sącz i Stróże – Tarnów. Od września do
czerwcaruch, zwłaszcza na południowej części linii, był znacznie mniejszy.Podobny schemat połączeń obowiązywałwłaściwie do wybuchu wojny, z nieznacznymi
zmianami, jakimi byłochociażbyuruchomienie dwóch parłączących Nowy Sącz
ze Starym Sączem od maja 1900 r. Nie uległo zmianie także zestawienie składów
– podróżni mieli do wyboru podróż wagonami I, II oraz III klasy.
Przy analizie siatki połączeń pasażerskich na „kryniczance” warto poświęcić
nieco uwagi czasom przejazdu. Te początkowo wystawiały podróżnych na dużą
próbę cierpliwości – według pierwszego rozkładu jazdy z 1876 r. podróż z Tarnowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Orłowa zajmowała odpowiednio
5 i około 3,5 godziny. Po doliczeniu do tego rozkładowych 20 minut postoju
na nowosądeckiej stacji, dotarcie pociągiem z Tarnowa do Orłowa wymagało
poświęcenia blisko 9 godzin. W kolejnych latach czas jazdy, przynajmniej w niektórych przypadkach, ulegał skróceniu. Przykładowo sezonowa para pociągów
kursująca od czerwca 1880 r. pokonywała całą trasę w niewiele ponad 6 godzin, podobny czas przejazdu do Tarnowa miał wspomniany „pociąg kąpielowy”
z 1877 r.
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Tabela 1. Zestawienie najkrótszych połączeń pomiędzy wybranymi miastami Galicji a uzdrowiskami
Beskidu Sądeckiego, w oparciu o rozkład jazdy obowiązujący od 1 maja 1894 r.
Stacja pocz.

Kraków

Tarnów

Przemyśl

Lwów

MuszynaKrynica

Odjazd
7:07
10:38
22:55
7:07
10:38
22:55
2:55
5:15
8:56
13:43
2:55
5:15
8:56
13:43
21:44
0:25
7:25
0:25
21:44
0:25
7:25
0:25
18:55
22:10
4:50
22:10
18:55
22:10
4:50
22:10
6:39
14:24
20:05
6:39
14:24
17:31
20:05
6:39
17:31
20:05
14:34
6:39
17:31
20:05
14:34

Stacja
docelowa
Stary Sącz
(Szczawnica)
MuszynaKrynica
Stary Sącz
(Szczawnica)
MuszynaKrynica
Stary Sącz
(Szczawnica)
MuszynaKrynica
Stary Sącz
(Szczawnica)
MuszynaKrynica

Kraków

Tarnów

Przemyśl

Lwów

Przyjazd
12:14
17:02
6:09
13:34
18:23
7:30
6:09
9:03
12:14
17:02
7:30
10:36
13:34
18:23
6:09
9:03
17:02
9:03
7:30
10:36
18:23
10:36
6:09
9:03
17:02
9:03
7:30
10:36
18:23
10:36
14:25
21:42
5:00
11:34
19:47
22:50
0:48
17:38
3:07
5:52
3:07
21:00
5:25
9:00
5:25

Czas
jazdy
5
6
7
6
8
8
3
4
3
3
5
5
5
5
8
9
10
9
10
10
11
10
11
11
12
11
13
12
14
12
8
7
9
5
5
5
5
11
10
10
13
14
12
13
15

Przez

I kl.

Cena biletu w złr.
II kl.
III kl.

6,59
5,36
5,36
8,88
7,65
7,65

4,38
3,57
3,57
5,91
5,10
5,10

2,20
1,79
1,79
2,96
2,55
2,55

Stróże

3,06

2,04

1,02

Stróże

4,59

3,06

1,53

9,18
11,86
9,18
9,18
10,71
13,39
10,71
10,71
12,24
16,81
12,24
13,77
13,77
18,32
13,77
15,30
7,65
8,88
7,65

6,12
7,91
6,12
6,12
7,14
8,93
7,14
7,14
8,16
11,22
8,16
9,18
9,18
12,24
9,18
10,20
5,10
5,91
5,10

3,06
3,96
3,06
3,06
3,57
4,47
3,57
3,57
4,08
5,61
4,08
4,59
4,59
6,12
4,59
5,10
2,55
2,96
2,55

4,59

3,06

1,53

10,71
10,39
10,71
10,71
13,75
18,32
13,75
15,25

7,14
8,93
7,14
7,14
9,18
12,24
9,18
10,20

3,57
4,47
3,57
3,57
4,59
6,12
4,59
5,10

Tarnów

Tarnów

Tarnów
Jasło
Tarnów
Jasło
Tarnów
Jasło
Tarnów
Jasło
Tarnów

Stróże

Tarnów
Jasło
Tarnów
Jasło

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Rozkład jazdy dla ruchu osobowego na szlakach w Galicyi i na Bukowinie z 1894 r.
W przeciwieństwie do oryginału zastosowano współczesny zapis godzin popołudniowych. Kursywą oznaczono połączenia możliwe do
zrealizowania jedynie w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień).
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Na długi czas jazdy w początkowym okresie eksploatacji linii znaczny wpływ
wywierał charakter pociągów. Wagony towarowe, z których zestawiane były składy mieszane, zwiększały masę pociągu, a ponadto wymagały dodatkowej pracy
manewrowej na stacjach pośrednich. Pierwszy czynnik obniżał prędkość pociągów,
drugi wydłużał postoje. Różnica uwidoczniła się po wprowadzeniu połączeń kategorii osobowej – na przykład w 1894 r. możliwe było przejechanie całej trasy z Tarnowa do Orłowa już w blisko 5 godzin. Do okresu bezpośrednio poprzedzającego
I wojnę światową czas przejazdu udało się jeszcze nieco obniżyć, co pozwoliło na
pokonywanie odcinka Muszyna – Tarnów nawet w 4 godziny.
Obsługa pasażerów i warunki podróżowania
W powszechnie spotykanejdziś opinii „stara”austriacka kolej była przedsiębiorstwem sprawnym, doskonale zarządzanym, w którym wszystko działało jak w zegarku. Przysłowiowy czasomierzprzetrwał także w nieco bezkrytycznie powtarzanym
porzekadle o możliwości regulowania w oparciu o godziny przyjazdów i odjazdów
pociągów.Inny obraz kolei, raczej odległy od idyllicznego, wyłania się z lektury artykułów prasowych z epoki4, a linia wiodąca dolinami Białej i Popradu nie jest tu
wyjątkiem, bez względu na to, czy pozostawała w rękach prywatnych, czy pod zarządem kolei państwowej. Na pierwsze uciążliwości zwrócono uwagę jeszcze w 1876 r.,
tuż po uruchomieniu połączeń pasażerskich. Rozkład jazdy został ułożony w taki
sposób, że podróż z Tarnowa do Koszyc zawierała łącznie dziesięciogodzinną przerwę
na stacjach w Orłowie i Preszowie. Droga powrotna przedstawiała się jeszcze gorzej,
jeśli uwzględnić łącznie aż 28 godzin oczekiwania na przesiadki na wymienionych
wcześniej stacjach5. Połączenie z Węgrami poprawiano, jednak znaczniejsza zmiana
jakościowa nastąpiła po uruchomieniu bezpośrednich wagonów I i II klasy z Krakowa do Budapesztu 1 maja 1902 r. Jak zapewniała Dyrekcja Kolei w Krakowie,
podróż i droga i uciążliwa odtąd miała stać się i tania i wygodna, a dystans pomiędzy
Wisłą i Dunajem można było pokonać w niespełna 14 godzin6.
Z czasem jedną z najważniejszychgrup podróżnych, a na pewno mającą największe przełożenie na wizerunek kolei w galicyjskich dziennikach, stali się kuracjusze
podążający do uzdrowisk Beskidu Sądeckiego. Nie dziwi zatem częsta obecność artykułów, w których publiczność wyjeżdżająca do wód i na letnie mieszkania zwraca się (…)
z licznemi zażaleniami na brak wagonów komunikacyi bezpośredniej. Szczególniej potrzeba
ta daje się odczuć na linii Kraków – Tarnów – Muszyna – Krynica. Na linii tej, na którą
setki podróżnych w obecnej porze wyjeżdża, istnieje tylko przy nowym pociągu jeden wagon
bezpośredni II klasy, podczas gdy wszystkie inne pociągi wozów wprost nie mają. Apelowa4 Należy przy tym mieć na uwadze dużą stronniczość ówczesnej prasy, która niejednokrotnie stawała się
miejscem wzajemnego wytykania błędów i uchybień, nie tylko w kwestiach związanych z koleją. Autor
tekstu starał się weryfikować przytaczane doniesienia i konfrontować z opisami zamieszczanymi w innych
tytułach tam, gdzie to było możliwe.
5 Gazeta Lwowska, nr 194 z 1876 r.
6 Nowa Reforma, nr 31 i 123 z 1902 r.
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no do krakowskiej Dyrekcji Kolei o uruchomienie wagonów bezpośrednich, gdyż
(…) Na dworcu kolejowym w Tarnowie przy każdym pociągu rozgrywają się obecnie sceny
z Dantejskiego piekła z powodu braku takiego zarządzenia i krótkości postoju7.Zwracano
też uwagę na niewystarczającą ogładę towarzyską obsługi pociągów, co dość dobrze
charakteryzuje specyfikę klienta korzystającego z ówczesnych połączeń w kierunku
Muszyny8.Do 1914 r. mniej lub bardziej obiektywnie opisywana uciążliwość przesiadek w Tarnowie jeszcze wielokrotnie przewijała się przez łamy lokalnych czasopism.
Kolej nie zawsze radziła sobie z natłokiem podróżnych w okresach szczytów
przewozowych, w przypadku linii Tarnów – Muszyna przypadających na przełom
sierpnia i września. W 1884 r. nadzwyczajne przepełnienie pociągów miało powodować
zejście się końca sezonu z wędrówką rodziców, którzy odwożą dzieci do szkół i przejęciem,
po raz pierwszy w historii, podróżnych powracających z Iwonicza i Rymanowa na
kolei transwersalnej. Wyrażano przy tym nadzieję, że dyrekcja kolei rządowych usunie
na przyszłość tę niedogodność, która w tym roku szczególnie przez wyjątkowy zbieg okoliczności daje się odczuć, gdyż osoby powracające z kąpiel, (…) umęczeniem w tak niedogodnej,
zwłaszcza nocnej podróży, mogą sobie zaszkodzić po odbyciu kuracyi9. Wbrew życzeniom
problem często powracałw kolejnych latach, a do katalogu uciążliwości poza tłokiem, w którym kobiety wracające z wód krynickich i szczawnickich mdlały, dorzucano
pozostającą wiele do życzenia czystość wagonów, niekompetencję konduktorów oraz
brak wydzielonych przedziałów dla palących, nie każdy bowiem z podróżnych znieść może
dymu z fajek góralskich10.O tym, że kwestia dobrej dostępności sądeckich uzdrowisk
pozostawała w kręgu żywego zainteresowania świadczy fakt odnotowywania i jednocześnie komentowania niemal każdej zmiany w rozkładzie jazdy czy w zestawieniu
składów na opisywanej linii.Te z kolei nie zawsze odpowiadały potrzebom– jeśli wierzyć relacji jednego z podróżnych, wagony osobowe kursujące na „kryniczance” pod
koniec XIX stuleciabywały przerobione ze znanych, na zielono malowanych, a noszących
napis: „40 Mann oder 6 Pferde” i swoje najlepsze lata spędziły na kolejach niemieckich
i czeskich11.
Przedmiotem krytycznych uwag wielokrotnie stawała się infrastruktura stacyjna.
W publikowanych artykułach piętnowano zarówno jej stan techniczny, jak i samo
funkcjonowanie. Skarżono się między innymi na obsługę stacji Bogoniowice-Ciężkowice, gdzie (…) zamykają poczekalnię przed przyjściem pociągów, a stać każą wszystkim
jadącym lub czekającym w sieni przechodniej, gdzie ważą pakunki i sprzedają bilety, lub
na polu wśród mrozu, a otwierają główną poczekalnię dopiero wtedy, aż ktoś na 10 minut
przed odejściem pociągu zakupi bilet II klasy12.Równie nieprzychylną reakcję w kilka lat
później wywołało podniesienie kategorii poczekalni z II klasy na I przy jednoczesnym
urządzeniu nowej poczekalni II klasy w restauracji na stacji w Stróżach. Posunięcie
takie spowodowało, jeśli wierzyć ówczesnym dziennikarzom, znaczne pogorszenie
7
8
9
10
11
12

Nowa Reforma, nr 152 z 1905 r.
Tamże.
Czas, nr 202 z 1884 r.
Kurjer Lwowski, nr 256 z 1888 r.
Kurjer Lwowski, nr 248 z 1892 r.
Nowa Reforma, nr 23 z 1903 r.
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warunków podróżowania: (…) gdzie ma się schronić podróżująca publiczność II klasy,
szczególnie panie, dzieci i chorzy kuracjusze, gdy dłużej im czekać wypadnie lub wygodnie
spocząć – czy na stołkach w restauracyi, nagabywani przez kelnerów wiecznej „Czem mogę
służyć?” Gdzie mają wypakować podróżujący swe zapasy żywności przyboczne czy na stole
restauracyjnym? (…). Sala restauracyi II klasy w Stróżach jest za mała, ma zaledwie 2
stoły, trzeci stale zajęty przez restauratorkę z familią, więc zrobienie z tej ciasnej restauracyi
jeszcze poczekalni jest dla publiczności wysoce niewygodne, a niemoralnem jest zmuszać ją do
wydatków (…)13. Problemy z dostępnością poczekalni dla podróżnych posiadających
bilety różnych klas przebiły się do prasy jeszcze w przypadku Łowczówka-Pleśnej14,
a występowały zapewne także i na innych stacjach opisywanej linii.
Od czasowej niedostępności poczekalni gorszy mógł być tylko jej brak. Z takim
problemem przez długi czas mierzyli się pasażerowie korzystający z przystanku Piwniczna Miasto, cieszącego się znacznie większą popularnością niż stacja Piwniczna,
oddalona od centrum miasteczka. Nawet pomimo wielokrotnie składanych deklaracji ze strony krakowskiej dyrekcji kolejowej i zobowiązania miejscowej gminy o sfinansowaniu części inwestycji, sprawa ciągnęła się latami15.
Wypadki i przerwy w ruchu pociągów
Wiele przypadków niedotrzymania rozkładów jazdy wynikało z przyczyn losowych, niezależnych od pracowników kolei, a nieraz wręcz pomimo ich heroicznych
wysiłków. Najczęściej sprawcami opóźnień czy nawet kilkudniowych przerw w podróży na opisywanej linii były zjawiska atmosferyczne, na czele z powodziami i zamieciami śnieżnymi. Wskutek tej pierwszej przyczyny trasa utraciła przejezdnośćna
przykład w 1903 r., po zalaniu toru przez Białą w okolicach Pleśnej16. Pociągi w dolinie Popradu stanęły na dłużej latem dziesięć lat później – wylew rzeki spowodował
podmycie toru w okolicach Rytra i Piwnicznej. Przerwy w regularnym ruchu trwały
kilka dni17. Podróżnym dał się we znaki również atak zimy w styczniu 1907 r., kiedy
sparaliżowany został ruch pomiędzy Tarnowem i Nowym Sączem. Jeden z pociągów
do Tarnowa został zatrzymany w Pleśnej na 12 godzin, a do walki z żywiołem skierowano kilkadziesiąt osób ze służby kolejowej18.
Sporo problemów sądeckim kolejarzom przysparzało osuwanie się ziemi i skał
na tory, najczęściej przydarzające się na odcinku pomiędzy Piwniczną a Muszyną,
w miejscach, gdzie liniaprzeciska się pomiędzy skalistymi zboczami a Popradem19.
13
14
15
16
17
18
19

Nowa Reforma, nr 309 z 1907 r.
Nowa Reforma, nr 365 z 1907 r.
Związek Chłopski, nr 22 z 1903 r., także Kurjer Lwowski, nr 41 z 1905 r.
Nowa Reforma, nr 159 z 1903 r.
Gazeta Lwowska, nr 165 z 1913 r., także Nowa Reforma, nr 332 z 1913 r.
Nowa Reforma, nr 6 z 1907 r.
Warto podkreślić, że problem ten występuje do dziś, choć nie na tak dużą skalę. Pomimo zastosowania
nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających tor i biegnącą obok drogę, w wykazach ostrzeżeń dla maszynistów nadal zachowały się zapisy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na odpadające
odłamki skalne.
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Sytuacja taka przydarzyła się 13 września 1906 r.: niespełna 5 minut przed nadejściem
pociągu, jadącego z Orłowa do Nowego Sącza, rano o godzinie 5, pełniący służbę tymczasowy
naczelnik p. Derechowski i budnik Wolnik na stacyi Żegiestów-Zdrój usłyszeli przeciągły szum
i stuk okropny (…). Pokazało się bowiem, że kawał zwietrzałej skały, mającej około 5 metrów
kubicznych, oderwał się tuż nad torem (…). Potężny odłam spadł na tor kolejowy tuż za
tunelem od strony przystanku Żegiestów-Zdrój. Maszynista spostrzegł zdala dawany sygnał,
zwolnił bieg (…), uderzył w kamień szczęśliwie i pojechał dalej bez szwanku. Nad głowami
przerażonych podróżnych zawisła warstwa kamieni, które zatrzymały się na kruchem, prowizorycznem podmurowaniu (…)20. Co ciekawe, tekst ten spowodował reakcję ze strony
krakowskiej Dyrekcji Kolejowej, zamieszczoną kilkanaście numerów później. Głos
zabrał sam dyrektor Horoszkiewicz, dementując większość wcześniejszych doniesień.
Odłamek skalny miał mieć zaledwie 1,3 metra sześciennego objętości, zatrzymał się
obok toru, przez co parowóz nieznacznie o niego zahaczył, a zaistniała sytuacja nie
była wynikiem zaniedbania ze strony służb kolejowych, na bieżąco dbających o właściwy stan ścian przekopów i murów oporowych21. Rok później sytuacja powtórzyła
się w bliżej niesprecyzowanym miejscu na odcinku Żegiestów – Muszyna. Komunikat prasowy lakonicznie wspominał o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów towarowych. Przewóz osób, pakunków i przesyłek pospiesznych o wadze nie przekraczającej 50 kg był możliwy w przypadku jednej pary pociągów – podróżni zmuszeni
byli przechodzić pomiędzy składami pieszo, natomiast przesyłki przenoszono. Dwie
kolejne pary pociągów od strony Nowego Sącza docierały jedynie do Żegiestowa, bez
możliwości kontynuowania podróży22. Trasę całkowicie udrożniono po kilku dniach.
Linię szczęśliwie omijały poważniejsze katastrofy, znacznie częstsze na trasach
o większym obciążeniu ruchem, jak chociażby sąsiednia Kolej Karola Ludwika. Przydarzające się wypadki i kolizje najczęściej kończyły się na opatrzeniu lekko rannych
osób i kilkugodzinnej przerwie w ruchu. Podobnie jak na innych galicyjskich liniach
zdarzały się także wypadki śmiertelne z udziałem osób postronnych, które wskutek
własnej nieostrożności dostały się pod koła pociągów.
Wypadkiem, któremu warto poświęcić nieco więcej uwagi z racji dość nietypowego przebiegu, było zderzenie wagonów pociągu towarowego ze składem osobowym
w okolicach przystanku Nowy Sącz Miasto na linii do Chabówki w lipcu 1903 r.
Wagony oderwały się odpociągu towarowego podążającego z Nowego Sącza do Tarnowa na wzniesieniu pomiędzy Kamionką Wielką a Ptaszkową. Parowóz, mający
problemy z podjazdem pod górę stanął, a podczas prób ruszenia doszło do rozerwania sprzęgu przy jednym z wagonów. W efekcie około godziny 23:40 trzynaście
wagonów towarowych załadowanych drewnem, cegłami i workami z mąką zbiegło
w dół w kierunku Nowego Sącza. Pomimo prób zatrzymania uciekającego składu
płozami hamulcowymi a nawet słupem telegraficznym ułożonym w poprzek toru,
przejechał on z dużą prędkością23 blisko 15 kilometrów, a po skierowaniu się na linię
20
21
22
23

Nowa Reforma, nr 210 z 1906 r.
Nowa Reforma, nr 223 z 1906 r.
Nowa Reforma, nr 162 z 1907 r.
W relacjach prasowych pierwotnie pojawiała się prędkość 120 km/h, która następnie „urosła” do 300 km/h, co doskonale oddaje skłonność do wyolbrzymiania niektórych detali, powszechnie spotykaną u ówczesnych redaktorów.
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w kierunku Chabówki uderzył w tył zatrzymanego pociągu osobowego nr 1216 do
Krakowa. Jak relacjonowano, na torze utworzyła się piramida z potrzaskanych wozów.
(…) 6 wozów towarowych i 4 osobowe strzaskane na drzazgi. Jeden wóz żelazny tak pogięty,
jakby był jak z ciasta. Cegła, znajdująca się w jednym wozie, starła się na miałki proszek.
Ostatnie wozy pociągu osobowego nie były obsadzone, wskutek czego nikt z ludzi nie utracił
życia. Konduktor sygnałowy zdołał na czas wyskoczyć24. Bilans katastrofy szczęśliwie zamknął sięw kilkunastu rannych osobach.
Tabela 2. Wybrane wypadki na linii Tarnów - Muszyna w okresie do 1914 r.
L.p.

1.

2.

3.

4.

Data

Miejsce

Opis

Bilans strat

Przyczyna
i dodatkowe
informacje

4.10.1891

Tuchów,
w obrębie
stacji

Zderzenie pociągów
osobowych nr 413
i 416

Lekko rannych 4
podróżnych
i 2 pracowników
kolei, nieznaczne
uszkodzenie taboru

Błędne ułożenie
zwrotnicy

17.07.1901

Ciężkowice Bobowa

Wyskoczenie z
toru przednich osi
parowozu od pociągu
osobowego nr 614

Uszkodzenie
wykolejonego
parowozu, brak
rannych

Opóźnienie pociągu
około 3 godz.
Lokomotywa
zastępcza od pociągu
towarowego
z Bobowej

31.07.1903

Ptaszkowa –
Kamionka
i okolice p.o.
Nowy Sącz
Miasto

Rozerwanie składu
i zbiegnięcie 13
wagonów pociągu
towarowego nr 675

7.07.1905

Tuchów –
Łowczówek
-Pleśna

Wykolejenie 3
ostatnich wagonów
pociągu towarowego
nr 682

Pławna Ciężkowice

Zderzenie pociągu
osobowego nr 617
z furmanką w obrębie
przejazdu kolejowego

Śmierć woźnicy na
miejscu

Ominięcie
zamkniętych
szlabanów, jak
spekulowano, przez
konie podczas gdy
woźnica spał

Wykolejenie
lokomotywy i 7
wagonów pociągu
osobowego nr 619

Uszkodzenie taboru,
brak rannych

Błędne ułożenie
zwrotnicy. Przerwa
w ruchu około 1 dnia

Uszkodzenie taboru,
brak rannych

Wstrzymanie ruchu
towarowego na 24
godziny, znaczące
opóźnienia w ruchu
osobowym

5.

27.06.1906

6.

BogoniowiceCiężkowice,
13.03.1907
w obrębie
stacji

7.

22.03.1907

Piwniczna Muszyna

Wykolejenie 5
wagonów pociągu
towarowego nr 682

W wyniku zderzenia
z pociągiem
osobowym kilkanaście
osób rannych, z czego
3 ciężko, zniszczenie
taboru
Uszkodzenie toru,
lekko ranny konduktor
po wyskoczeniu
z ostatniego wagonu

Wadliwy sprzęg przy
jednym z wagonów.

Przerwa w ruchu
około 2 dni

Źródło:Opracowanie własne w oparciu o: Nowa Reforma, nr 227 z 1891 r., Gazeta Lwowska, nr 164 z 1901 r., Nowa Reforma nr 152 z 1905 r., Nowa Reforma nr 149 z 1906 r., Nowa Reforma, nr 120 z 1907 r., Kurjer Lwowski, nr 147 z 1907 r.

24 Kurjer Lwowski, nr 212 i 214 z 1903 r.
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Śledztwo wykazało, że urwał się sprzęg u jedynego w (…) pociągu wozu węgierskiej
kolei koszyckiej. Jak zauważano, materiał wozowy kolei koszyckiej jest stary i zniszczony,
a już ów holenderski system spajania wozów zapomocą prętów stalowych jest jeden z najgorszych25. Katastrofa obnażyła także niewydolność systemu ostrzegania o podobnych
wypadkach: budnik pod Ptaszkową natychmiast dał sygnały dzwonkami. Lecz zanim
sygnał ten, nieodpowiednio długi (…) doszedł do Kamionki, wozy już tam były (…).
Nadomiar złego sygnał >>wozy uciekły<< nie daje pojęcia o tem, skąd uciekły i w
którą stronę się poruszają26.Tłumaczy to zachowanie dróżnika z posterunku pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami, który otrzymawszy taki sygnał, zatrzymał pociąg osobowy sądząc, że do zbiegnięcia doszło na wzniesieniu w kierunku
Chabówki.Pracowników kolei pełniących służbę feralnej nocy broniono w prasie,
winą za wypadek obarczając przede wszystkim przestarzałe przepisy i nadmierne
oszczędności na ludziach i sprzęcie, wprowadzane przez ministerstwo i krakowską
dyrekcję kolei27.
Rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu pasażerskiego
W momencie uruchomienia linii, pomiędzy Tarnowem a Muszyną znajdowało się, nie licząc początkowej i końcowej,trzynaście stacji pośrednich.Stosunkowo
szybko, bo już w 1879 r. otwarto pierwszy na trasie przystanek osobowy Żegiestów
Zdrój, znacznie ułatwiający dostęp do tamtejszego uzdrowiska28.Od lipca 1889 r.
przystanek osobowy, położony o wiele bliżej centrum miasteczka niż istniejąca stacja, posiadała także Piwniczna. Jedyną nową stację na całym opisywanym odcinku
zlokalizowano w Stróżach, w ramach budowy fragmentu kolei transwersalnej do
Zagórza. Oddano ją do użytku równocześnie z otwarciem tego odcinka 20 sierpnia
1884 r.Co ciekawe, Stróże zaczęły obsługiwać ruch pasażerski, w tymjako stacja
przesiadkowa na pociągi w kierunku Jasła, dopiero 1 października 1886 r., wcześniej tę funkcję pełnił Grybów29. Nie umknęło to uwadze prasy, która opisując
podróż z Krakowa do podkrośnieńskichuzdrowisk donosiła, że biletu wprost do
Iwonicza zapłacić nie można, tylko co najwyżej do Grybowa, a co osobliwe, że
bagaż można wprost do Iwonicza ekspediować. Dlaczego zaś każą nam dojeżdżać
aż do Grybowa, należy także do kolejowych tajemnic, droga bowiem wiedzie przez
stację Stróże do Grybowa, poczem, jadąc do Iwonicza, na powrót do tejże stacji
Stróże nawracamy (…)30.Najprawdopodobniej sytuacja taka wynikała z braku odpowiedniej infrastruktury w Stróżach, o czym może świadczyć fakt, że już wiosną
Tamże.
Tamże.
Kurjer Lwowski, nr 215 z 1903 r.
Rozkład jazdy obowiązujący od 15 czerwca 1878 r. zakładał minutowy postój pociągów „przy budce nr
105”, co pokazuje, że możliwość wsiadania i wysiadania w Żegiestowie-Zdroju wywalczono jeszcze przed
oficjalnym oddaniem przystanku do użytku. Por. Gazeta Lwowska, nr 131 z 1878 r.
29 Kurjer Lwowski, nr 265 z 1886 r.
30 Kurjer Lwowski, nr 216 z 1885 r.

25
26
27
28
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1885 r., zaledwie w kilka miesięcy po uruchomieniu tamtejszej stacji, pojawiły się
ogłoszenia o przetargu na jej rozbudowę31.
Uzupełnianie opisywanej linii w nowe miejsca postoju pociągównabrało nieco
dynamiki dopiero po jej całkowitym przejęciu przez państwo. Do wybuchu I wojny światowej udało się uruchomić łącznie 7 nowychprzystanków.O ich budowę
najusilniej zabiegali przedstawiciele lokalnych społeczności, dostrzegając w tym
szansę na rozwój okolic poprzez usprawnienie kontaktu z miastami położonymi
przy linii. Przekładało się to naułatwienie dojazdu do urzędów i zapewnienienowych rynków zbytu dla produktów oraz płodów rolnych. W przypadku linii Tarnów – Muszyna równie często podnoszonym argumentem za utworzeniem dodatkowych miejsc postoju pociągów było spodziewane ożywienie ruchu turystycznego
i uzdrowiskowego. Spora jak na owe czasypopularność doliny Popradu sprawiała,
że argumentacja taka nie była pozbawiona podstaw.Jeśli wierzyć ówczesnej prasie opisującej przypadek Barcic, to właśnie utworzenie przystanku i uruchomienie
składnicy pocztowej stało się dużym impulsem rozwojowym dla tej miejscowości.
Katalog atrakcji dla letników spędzających czas w Barcicach był urozmaicony – od
wędrówek górskich i kąpieli w Popradzie, poprzez zwiedzanie zabytków Starego
Sącza, po wyjazdy „na kawę” do Żegiestowa i Krynicy, które stały się możliwe
właśnie dzięki połączeniom kolejowym32.
Jako przykład zabiegów o utworzenie przystanku na „kryniczance”może posłużyć Wierchomla. Wiosną 1885 r. światło dzienne ujrzała petycja skierowana do
Dyrekcji Generalnej Kolei Państwowej, w której podnoszono, że (…) mieszkańcy
z okolic Wirchomli wielkiej w czasie pory zimowej nawet do lekarza, którego siedzibą jest
Muszyna lub Sącz, dostać się nie mogą, a pomimo iż przy samej linii kolei żelaznej mieszkają, z dobrodziejstwa ułatwionej komunikacyi nie korzystają, co tem jest przykrzejszem,
że mając tuż kolej, która kilka razy dziennie przechodzi, muszą pieszo lub wozami drogą
około 25 kilometrów wijącą się wzdłuż nasypu kolejowego (…) przebywać. (…) Okolica
Wirchomli wielkiej obfituje w tracze, na których materiał wyrabiany, mógłby być koleją
transportowany, podczas gdy dzisiaj dowozi się takowy do linii kolejowej (…) aby przy
nastaniu większej wody spławić go rzeką Popradem (…). Oprócz tego są w okolicy rozległe
opodal kolei żelaznej położone lasy rządowe i funduszowe, których przestrzeń parę tysięcy
morgów wynos, i drzewo z takowych, które teraz dla braku komunikacyi żadnego odbytu
nie ma, mogłoby wielce przyczynić się do powiększenia ruchu (…)33. Warto podkreślić, że
w utworzenie przystanku w Wierchomli włączyły sięgminy okoliczne wspólnie z obszarami dworskiemi, do których przyłączyły się gminy sąsiednich Węgier34, a planowaną
inwestycję jako niezbędną wskazał także krynicki sąd powiatowy, co dość wyraźnie
pokazuje skalę zaangażowania różnych osób i instytucji. Żmudne starania zakończyły się sukcesem, choć dopiero po przeszło dekadzie. Pociągi w Wierchomli zaczęły się regularnie zatrzymywaćpod koniec 1896 r.
31
32
33
34

Gazeta Lwowska, nr 100 i 128 z 1885 r.
Nowa Reforma, nr 282 z 1914 r.
Czas, nr 114 z 1885 r.
Tamże.
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Nowe przystanki osobowe lokalizowano zwykle przy istniejących już budkach
dróżników, których fragmenty adaptowano na pomieszczenia kasowe. W nich
prowadzono sprzedaż biletów, natomiast nadanie przesyłek możliwe było za opłatą w stacji odbioru. Do dyspozycji podróżnych pozostawał także peron, najczęściej
będący zwykłym, utwardzonym fragmentem gruntu położonym równolegle do
toru, nie wyższym niż poziomgłówki szyny.
Tabela 3.Stacje i przystanki osobowe na linii Tarnów - Muszyna do 1914 r.
Km linii

Nazwa

0,0

Tarnów

10,6
15,5
20,9
31,8

Łowczówek-Pleśna
Łowczów
Tuchów
Gromnik
BogoniowiceCiężkowice

36,2
42,1

Pławna

Rodzaj
stacja węzłowa
(od 1876 r.)
stacja
przystanek osobowy
stacja
stacja

Data
otwarcia

Uwagi

20.02.1856

Stacja Kolei Karola Ludwika
(Kraków – Lwów)

18.08.1876
10.07.1903
18.08.1876
18.08.1876

stacja

18.08.1876

przystanek osobowy

10.10.1901

47,3

Bobowa

stacja

18.08.1876

49,0
50,5

Bobowa Miasto
Jankowa

przystanek osobowy
przystanek osobowy

15.05.1903
15.08.1896

57,3

Stróże

stacja węzłowa

20.08.1884

61,0
71,7

Grybów
Ptaszkowa

stacja
stacja

18.08.1876
18.08.1876

80,6

Kamionka Wielka

stacja

18.08.1876

88,1

Nowy Sącz

95,3
98,8
104,6
110,9
113,2
118,8
126,0

Stary Sącz
Barcice
Rytro
Piwniczna Miasto
Piwniczna
Wierchomla
Żegiestów

stacja węzłowa
(od 1884 r.)
stacja
przystanek osobowy
stacja
przystanek osobowy
stacja
przystanek osobowy
stacja

Przy strażnicy kolejowej nr 44
Otwarcie stacji dla ruchu
pasażerskiego 1 października
1886 r., po wcześniejszej
dodatkowej rozbudowie

1.05.1912 r. zmieniono nazwę
z „Kamionka” na „Kamionka
Wieka”

18.08.1876
18.08.1876
10.10.1899
18.08.1876
1.07.1889
18.08.1876
1.12.1896
18.08.1876
Postoje pociągów przy budce
strażniczej od czerwca 1878 r.

128,2

Żegiestów Zdrój

przystanek osobowy

1879

133,6

Milik

przystanek osobowy

1.05.1914

Muszyna

stacja węzłowa
(od 1911 r.)

18.08.1876

138,7

Przy strażnicy kolejowej nr 36

Przystanek czynny
w sezonie letnim
1.05.1911 r. zmieniono nazwę
z „Muszyna-Krynica” na
„Muszyna”

Źródło:Opracowanie własne w oparciu o komunikaty zamieszczone w: Czas, nr 143 z 1889 r., Dziennik Krakowski, nr 186
z 1896 r., Gazeta Narodowa, nr 322 z 1896 r., Wiener Zeitung, nr 227 z 1899 r., Gazeta Lwowska, nr 243 z 1901 r.,
Nowa Reforma, nr 109 i 149 z 1903 r., Pogoń, nr 17 z 1914 r.
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Odrębnym tematem, wartym szerszego opracowania jest kwestia rozbudowy
sieci kolejowej w oparciu o trasę z Tarnowa do Muszyny. Do 1914 r. do rangi węzłów urosły jedynie trzy stacje – Nowy Sącz i wspomniane wcześniej Stróże, dzięki
budowie kolei transwersalnej, oraz Muszyna, za sprawą uruchomieniakrótkiej, ale
niezwykle pożądanej w ruchu pasażerskim linii kolejowej do Krynicy. Znaczącą
inwestycją była także budowa drugiego toru na najtrudniejszym odcinku trasy ze
Stróż do Nowego Sącza, który stał się wąskim gardłem po otwarciu kolei transwersalnej: Największe parowozy górskie przeprowadzają przez dział wód w Ptaszkowy pociągi
przeciętnej wagi 300 t, mniejsze zaś parowozy 200 t, od Tarnowa zaś do Grybowa ciągną
one 650 względnie 420 t. W zwykłych warunkach ruchu wypada przeto każdy pociąg
nadeszły z Tarnowa dzielić w Grybowie na dwa pociągi; w nadzwyczajnych zaś wypadkach nie dałoby się tak łatwo powiększyć obecnego ruchu35. Na rozbudowę naciskały też
„kręgi wojskowe”, obawiając się obniżonej przepustowości tego fragmentu trasy
na wypadek mobilizacji.Inwestycję realizowano etapami – najpierw na odcinku
Stróże – Grybówprzy jednoczesnej rozbudowie tej pierwszej stacji, z zakończeniem w 1886 r., anastępnie pomiędzy Grybowem a Nowym Sączem. Na realizację
tego odcinka oferty wniosło 6 przedsiębiorstw, rozstrzygnięcie nastąpiło 10 lipca
1886roku36. Prace budowlane rozpoczęto jeszcze tego samego roku, przy udziale
znacznej liczbyrobotników sprowadzonych z Włoch37.
Pomimo starań, nasilonych szczególnie od początku XX stulecia, nie udało
się zrealizować innych projektów nowych linii kolejowych. Najwięcej uwagi poświęcano pomysłowi doprowadzenia kolei do Szczawnicy lub Krościenka nad Dunajcem, cieszących się sporym powodzeniem wśród galicyjskich kuracjuszy. Pod
uwagę brano co najmniej kilka wariantów trasy – stacją początkową miał być
Nowy Sącz, Stary Sącz lub Piwniczna, rozważano także poprowadzenie linii od
razu do Nowego Targu z wykorzystaniem doliny Dunajca. Szansę na stanie się
stacją węzłową miał także Grybów, za sprawą pojawiającego się co pewien czas
pomysłu budowy alternatywnego dojazdu do Krynicy przez Florynkę. Ze względu
na brak większego zainteresowania, a co za tym idzie wsparcia finansowego ze
strony władz państwowych, koncepcje te nie doczekały się realizacji.
Zakończenie
Monotonię codzienności, przeplatanej od czasu do czasu wypadkami, przerwami w ruchu izmianami rozkładów jazdy, zakłócały wydarzenia wyjątkowe, skupiające na opisywanej trasie uwagę środowisk kolejarskich całej Galicji. Należały do
nich między innymi wizyty najważniejszych osób w monarchii, jak choćby przy
okazji 25 rocznicy oddania trasy do użytku38 15 września 1901 r. do Nowego
35
36
37
38

Kurjer Lwowski, nr 235 z 1886 r.
Kurjer Lwowski, nr 179 z 1886 r.
Kurjer Lwowski, nr 234 z 1886 r.
Wydarzenie to można potraktować jako mocno spóźnioną ceremonię otwarcia linii. W 1876 r. uruchomieniu
trasy nie towarzyszyły bowiem żadne oficjalne uroczystości.  

36

Machowski T.

Sącza przybył, m.in., minister kolei dr H. Wittek, dyrektor krakowskiej dyrekcji
Horoszkiewicz z zastępcą Szustkiewiczem i przeszło 50 urzędnikami. Jubileusz
był okazją do spotkania władz kolejowych z przedstawicielami nowosądeckiego
samorządu na odświętnie udekorowanej stacji. Program uroczystości zawierał,
m.in., uroczystą mszę św. w kaplicy kolejowej oraz wspólne zwiedzanie miejscowej
stacji i warsztatów kolejowych. W restauracji kolejowej odbyła się część bankietowa39. Nowy Sącz znalazł się ponownie w centrum uwagi 9 lat później, przy okazji
otwarcia nowego gmachu dworca. Uroczystość uświetnili swoją obecnością, m.in.,
Stanisław Rawicz Kosiński, reprezentujący Ministerstwo Kolei Żelaznych, dyrektor dyrekcji krakowskiej Włodzimierz Zborowski oraz cały szereg tamtejszych
urzędników40. Całkowite przewrócenie do góry nogami porządku wypracowanego
przez lata na linii z Tarnowa do Muszyny spowodował dopiero wybuch I wojny
światowej. W jej efekcie historia opisywanej trasy została skierowana na zupełnie
inne tory.

39 Gazeta Lwowska, nr 213 z 1901 r.
40 Nowa Reforma, nr 542 z 1910 r.
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Streszczenie. Pomysł połączenia kolejowego Krakowa z Nowym Sączem powstał już w XIX
wieku.Od tego czasu opracowane zostało wiele koncepcji, projektów wstępnych, studiów wykonalności oraz innychdokumentów, które jednak ze względu na potrzebę zaangażowania dużych środków
finansowych, z powodu trudnych warunków terenowych (konieczność budowy dużej ilości tuneli/estakad) nie doczekały się realizacji. Wpisanie przedmiotowego połączenia jako jednego z elementów
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), ujęcie Projektu w Dokumencie Implementacyjnym
do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz awans na listę
podstawową Krajowego Programu Kolejowego sprawiają, że tak dużej szansy na realizację tego
przedsięwzięcia jak dzisiaj jeszcze nie było.
Słowa kluczowe: Podłęże-Piekiełko, szybko do Krynicy, szybko do Zakopanego

Długa droga do Piekiełka1
132 lata temu, dnia 20 maja 1884 roku dziennik Czas informował, że wybrana przez Radę Miejską - Komisyja do spraw kolejowych odbyła posiedzenie
pod przewodnictwem Prezydenta. Uchwalono wnieść petycję do koła poselskiego
polskiego w Wiedniu i do ministerstwa handlu podnosząc ważność linii łączącej
Kraków względnie Wieliczkę z Dobrą lub Nowym Sączem. Linia ta ma wielkie
znaczenie strategiczne i handlowe i będzie najkrótszą linią prowadzącą do krajowych uzdrowisk.
28 maja przebywający w Krakowie ministerhr. Pino na dworcu kolejowym
przyjął deputację koncesyonaryuszy2 złożoną z pp, Zygmunta Pruszyńskiego
i Henryka Turnana. Jednym z atutów miało być ułatwienie wywozu urobku z wielkich kamieniołomów ciągnących się od Dobczyc aż do Raciechowa.Już 01 czerwca
ukazuje się informacja o udzieleniu koncesji na budowę tej linii.
18 października informacja że Marszałek Rady powiatowej Wielickiej wniósł
petycję do posła opoparcie przez Sejm u Rządu budowy kolei diagonalnej Wieliczka – Dobra. Wgrudniu tegoż roku Wydziały Rad Powiatowych w Krakowie
i Limanowej wniosły podania do Rady Państwa.
1 Na podstawie wspomnień Jerzego Bąkowskiego, emerytowanego projektanta, obecnie sekretarza Klubu
Seniora w SITK RP Oddział w Krakowie tel.: 607 610 673.
2 Pisownia oryginalna
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W lutym 1885 roku jest już uznanie ważności linii przez władze wojskowe,
podkreśla się, że monumentalne budowle w Krakowie, forty, wszystkie mosty
w Galicyi, Królestwie Polskiem i na Szląsku korzystają z kamieniołomów w Dobczycach.
W styczniu 1886 rokuKoncesyja wstępna na budowę linii kolei lokalnej, udzielona panu Henrykowi Turnau, została przedłużona do 1 lipca 1886.
„Czasopismo Techniczne” 15 lutego 1894 r. publikuje obszerny plan budowy
kolei lokalnych.Są tam między innymi linie: Kalwaryja-Bochnia, Chabówka-Nowy Targ-Zakopane orazZakopane-Nowy Sącz-Szczawnica-Stary Sącz.
W 1889 pojawiają się pomysły na budowę linii: Podgórze-Lubień / Mszana
Dolna i Kalwaria-Myślenice-Bochnia.
2 czerwca 1900 r. odbyła się pierwsza sesyja nowo wybranej na trzy lata krajowej Rady Kolejowej. Rada uchwaliła poparcie projektu budowy linii kolejowej
z Podgórza przez Myślenice do Lubnia i ze Szczawnicy do Nowego Sącza. 10 grudnia Rada oświadczyła się za tem, aby projektowana linia z Podgórza przez Myślenice do Lubnia mogła być objętą programem najbliższej akcyi kolejowej.
10 kwietnia 1901 r. konferencja pod przewodnictwem Dyrektora Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, posła na Sejm dr Gustawa Romerapostuluje budowę linii Wieliczka-Tymbark lub Dobra. Rozpoczęto rokowania z Gminą Kraków o przyczynienie się do kosztów budowy kwotą trzysta tysięcy koron. 15 maja
w gmachu sejmowym zbiera się krajowa Rada Kolejowa. Pojawia się propozycja
budowy lokalnej wąskotorowej linii Podgórze-Myślenice-Lubień. Bank Krajowy
jest wstrzemięźliwy w sprawie wnioskowanego kredytu w wysokości 2 000 000
koron.
11 stycznia 1907 roku odbywa się dyskusja parlamentarnej Komisji Kolejowej
Polskiej nad projektem wąskotorowej linii kolejowej Podgórze – Myślenice-Lubień.
Rok 1908 na budowę kolei Kraków-Wieliczka-Dobczyce-Myślenice-Mszana
Dolna poszczególne powiaty oraz prywatni sponsorzy zadeklarowali 600 000 koron.
18 stycznia 1909 roku odbywa się posiedzenie Rady Kolejowej w sprawie budowy linii Muszyna-Krynica, Wieliczka-Myślenice-Mszana Dolna, Nowy Sącz-Szczawnica-Nowy Targ.Pojawia się temat budowy kolejki górskiej Zakopane-Świnica.
I tak nieuchronnie za kryzysem nadciąga IWielka Wojna Światowa.
W Odrodzonej Polsce priorytetami są: odbudowa zniszczeń wojennych, połączenie odrębnych systemów z trzech zaborów,budowa nowych linii mających
znaczenie gospodarcze: „Linia Węglowa” Śląsk-porty,połączenie Krakowa z Warszawą przez Miechów, dla rozwoju turystyki kolejka linowa Kużnice-Kasprowy
Wierch,linowo-terenowa na Gubałówkę i na Górę Parkową,połączenie Muszyny
z Krynicą.
Na tych intensywnie budowanych obiektach mija kolejne dwudziestolecie
i tym razem Druga Wojna Światowa przynosi kolejne zniszczenia i lata odbudowy.
Nowe priorytety i nowe zadania.
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W 1951 roku powstaje Biuro Projektów Kolejowych. Kadrę stanowią inżynierowie którzy przeszli praktykę zawodową na kolei, a więc sprawy kolei znają
z praktyki. Przez wiele lat biuro ma wyłączność na opracowania dla kolei. Oprócz
wielu projektów związanych z odbudową imodernizacją, pojawiają się zlecenia na
opracowania studyjne. Pod koniec lat 50-tych w zespole mgr inż. Zenona Idzikowskiego podjęty jest temat skrócenia dojazdu do Zakopanego przez Myślenice,
doliną Raby, z przebudową stacji Zakopane, ukrycie jej„pod ziemią” w przewidywaniu, że kiedyś dojdzie do realizacji tunelu pod Tatrami na stronę Słowacką (jak
doniosła prasa w miesiącu czerwcu 2016 r. w czasie wizyty roboczej Prezydenta
A.Dudy na Słowacji powrócił ten temat).Rozważano też możliwość budowy linii
na trasie: Bukowina-Witów-Chochołów zprzyszłościowym połączeniem ze Słowacką linią podtatrzańską. Powstałaby możliwość objeżdżania wokół Tatr.Zespół
profesora Czyczuły z Politechniki Krakowskiej zaproponował budowę kolejki wąskotorowej z Piwnicznej do Szczawnicy.
W 1981 w czasie gdy Dyrektorem Biura był mgr inż. Zbigniew Ślósarczyk
roku pojawił się temat wyznaczenia trasy Podłęże-Piekiełko. Zespół: mgr inż. Marek Setkowicz i Jerzy Bąkowski rozpoczęli realizację tego zadania. Zadanie polegało jedynie na wynalezieniu możliwego pokonania skomplikowanego górzystego
terenu linią dla której założono szybkość 160 km/h. Zaproponowana trasa została
zaakceptowana i na jej podstawie zostały zarezerwowane tereny. Bardzo wysoki
koszt realizacji był przeszkodą dla rozpoczęcia inwestycji. W tym samym czasie
zespół mgr inż. Stanisława Ruchałowskiego opracował koncepcję modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz.
Upłynęło kolejnych 10 lat konieczne było opracowanie aktualizacji projektu.
W 2001 roku Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
w Krakowie zorganizował Konferencję Naukową nt. „Projekt połączeń kolejowych Kraków Muszyna/Zakopane. Celem Konferencji była: prezentacja i ocena
koncepcji, studiów i projektów tras linii kolejowej Kraków-Nowy Sącz-Muszyna /
Zakopane wraz z przejściem na Słowację, oraz przedstawienie uwarunkowań społecznych, gospodarczych i ekonomicznych poszczególnych tras.
Dociekliwe referaty są zamieszczone zostały w Zeszycie Naukowo-TechnicznymNr 44 Oddziału SITK RP wKrakowie w serii Materiały Konferencyjne.
Wreszczcie po wielu latach linia kolejowa Podłęże-Tymbark-Nowy Sącz-Muszyna ujęta została w europejskiej „Umowie o ważniejszych międzynarodowych
liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących» (Umowa AGTC),
podpisanej w Genewie 1 lutego1991 . oznakowana jako C 30/1 (odgałęzienie korytarza E 30 Drezno - Lwów).
W Mangalii (Rumunia) 7 lipca 2001 roku szefowie kolei Rumunii, Polski, Słowacji i Ukrainy podpisali „Memorandum w sprawie współpracy w celu modernizacji i rozwoju linii kolejowej Gdańsk-Muszyna-Konstanca” potwierdzając potrzebę
usprawnienia transportu kolejowego na kierunku północ – południe (Bałkany). Po
przyłączeniu Bułgarii i Rumuni do Unii Europejskiej sprawa ta nabrała nowego
znaczenia.
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Przedsięwzięcie zostało ponadto ujęte w wielu dokumentach strategicznych,
takich jak:
• Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,
• Planie Zagospodarowania Przestrzennego Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego,
• Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego – jako realizacja korytarza
VI oraz jako najważniejszy obszar działania z zakresu infrastruktury kolejowej,
• Master Planie dla transportu kolejowego do roku 2030.
We wrześniu 1996 r. Dyrekcja Generalna PKP ujęła w programie modernizacji
infrastruktury na lata 2000÷2010, budowę nowej linii kolejowej Kraków-Tymbark, jako uzupełnienie korytarza transportu kombinowanego C 30/1.
W ślad za tym, w 1999 r. ze środków ówczesnej Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej zostało zlecone firmie GiBB Polska sp.z o.o. studium wykonalności „Modernizacja iuzupełnienie układu kolejowego w obszarze: Kraków-Nowy Targ-Zakopane-Muszyna, wraz z przejściem na Słowację.” Studium zostało odebrane
w 2001 r.
W studium szczegółowo przeanalizowano i dokonano oceny podstawowych
rozwiązań technicznych ifunkcjonalnych nowej linii oraz dla rekomendowanych
wariantów trasowania wkorytarzach: myślenickim (Kraków Bieżanów-Wieliczka-Myślenice-Mszana Dolna) iszczyrzyckim (Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark i Szczyrzyc-Mszana Dolna). Wyniki fazy II studium pozwoliły zweryfikować wybrane
warianty trasowania pod względem niezbędnych nakładów na ich wdrożenie, jak
i pod kątem końcowych ocen efektywności ekonomiczno finansowej. Wybrano
przebieg nowoprojektowanej linii kolejowejtzw. „Korytarz Szczyrzycki”.
Prace nad projektami wstępnymi modernizacji linii kolejowych do Muszyny
i do Zakopanego rozpoczęły się w 1998roku. Ministerstwo Handlu Zagranicznego Włoch dekretem zdnia 20maja 1998 r. przyznało wkład finansowy na projekt
wstępny nowej linii kolejowej Podłęże-Piekiełko oraz na projekt modernizacji linii
Chabówka-Mszana Dolna-Tymbark. Prace projektowe trwały 1,5 roku i w marcu
2000 r. projekty zostały przekazane stronie polskiej.
Na kontynuację prac projektowych na odcinku Tymbark-Nowy Sącz-Muszyna
Rząd Włoski w 1999 r. przyznał wkład finansowy (granty) dla dwóch projektów
kolejowych dla Polski. Dekretem Ministerstwa Handlu Zagranicznego z dnia 21
lipca 1999 r. przyznano wkład finansowy dla wstępnych projektów modernizacji
odcinków linii Piekiełko-Stary Sącz i Stary Sącz-Muszyna. Projekty te zostały zakończone i przekazane stronie polskiej w 2001roku.
W założeniach projektowych uwzględniono standardy techniczne zawarte w zał. nr III do Umowy AGTC. Dla nowo projektowanego odcinka przyjęto
dla pociągów pasażerskich prędkość Vmax = 160 km/h dla taboru klasycznego
i 200 km/h – z wychylnym pudłem. Dla odcinków modernizowanych przyjęto
Vmax = 120 km/h dla taboru klasycznego i 160 km/h z– wychylnym pudłem.
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Na odcinku:
• Podłęże-Szczyrzyc-Piekiełko: linia dwutorowa V=160/200 km/h, 225 kN/
oś (250 kN/oś na obiektach inż.) o długości 50,136 km,
• Szczyrzyc-Mszana Dolna-Chabówka: linia dwutorowa V=120/160 km/h,
225 kN/oś (250 kN/oś na obiektach inż.) o długości 30,000 km,
• Piekiełko-Limanowa-Stary Sącz: linia dwutorowa V=160/200 km/h,
225 kN/oś (250 kN/oś na obiektach inż.) o długości 36,767 km,
• Stary Sącz-Muszyna: linia dwutorowa V=120/160 km/h, 225 kN/oś.

Rys.1. Porównanie proponowanych przebiegów nowej linii w poszczególnych opracowaniach

Trasowanie linii kolejowej wielokrotnie zmieniano po konsultacjach społecznych wsamorządach gminnych. Ostatecznie wyznaczony i wytrasowany korytarz
kolejowy przesłano do władz samorządowych, przez których tereny przebiega zaprojektowana linia kolejowa.
W 2010 roku władze Spółki PKP PLK S.A. podjęły decyzję o powołaniu Zespołu Kierownika Kontraktu dla realizacji zadania pt. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii
Chabówka – Nowy Sącz”, który miał się zająć aktualizacją opracowanej wcześniej
dokumentacji przedprojektowej, co w przyszłości miało umożliwić realizację projektu. Jako, że wcześniejsze (przedstawione powyżej) opracowania powstały woparciu o ówczesne uregulowania prawne oraz warunki techniczno-eksploatacyjne
icharakterystyki przewozów pochodzących z końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dlatego też zachodziła konieczność ich aktualizacji.
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W październiku 2010 roku rozpoczęto prace związane z analizą planów zagospodarowania przestrzennego, pod kątem aktualnego stanu prawnego gruntów znajdujących się w obszarze planowanego przebiegu nowej linii kolejowej.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż przy założeniu, że przebieg nowej linii kolejowej
będzie zbliżony do koncepcji TEAM Engineering, w dużym stopniu trasa ta została ujęta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań iplanowania przestrzennego na terenach poszczególnych gmin co
wznacznej mierze może ułatwić pozyskanie gruntów pod przedmiotową inwestycję.
Dnia 17 stycznia 2011 roku przesłano do Ministerstwa Infrastruktury wstępny
harmonogram realizacji projektu. Dnia 14 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przesłało wodpowiedzi pismo polecające rozpoczęcie prac przygotowawczych
dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z przedłożonym harmonogramem, jednocześnie informując o podjęciu decyzji w sprawie konieczności aktualizacji posiadanego studium wykonalności.
W ślad za tym, dnia 23 maja 2011 roku Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podjęta decyzja ozaciągnięciu zobowiązania pieniężnego
spółki na wykonanie aktualizacji posiadanego studium wykonalności.
Jako, że realizacja zadania pt. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii Chabówka-Nowy
Sącz” stanowi część realizacji planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy
transportowych (TEN) na terenie Polski i ma za zadanie usprawnienie oraz rozwój
wymiany towarowej, poprawę warunków podróżowania pasażerów wEuropie na
kierunku Polska-Słowacja-Węgry-Rumunia, oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w regionie, a tym samym trwały rozwój obszarów aglomeracji
miejskich i wiejskich zlokalizowanych wzdłuż tej linii, w dniu 20 grudnia2010
roku Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął decyzję o przedłożeniu propozycji zmian do opracowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury propozycji
rewizji kolejowej sieci TEN-T, wśród których połączenie Podłęże-Tymbark-Nowy
Sącz-Muszyna-granica państwa zostało oznaczone jako nowy element sieci bazowej (core) – HS.
19 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała 2 projekty legislacyjne, dotyczące kształtu oraz wdrażania sieci TEN-T w perspektywie finansowej
2014÷2020:
• projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
• projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
instrument „Łącząc Europę”
W przedmiotowym projekcie połączenie kolejowe Krakowa z przejściem granicznym Muszyna-Plavec, którego integralną częścią są zarówno planowana do
budowy linia kolejowa Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna, jak i planowana do modernizacji istniejąca linia kolejowa Chabówka-Nowy Sącz, zostało ujęte
w ramach sieci TEN-T jako część sieci kompleksowej.
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Fot.1. Projekt kolejowej sieci TEN-T na terenie Polski

W tym samym czasie rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy aktualizacji przedmiotowego
studium wykonalności. Wczerwcu zakończone zostały prace związane z opracowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który następnie został przesłany
do Centrum Realizacji Inwestycji w celu akceptacji – trwa weryfikacja materiałów.
Głównymi założeniami do realizacji w/w opracowania stały się wyniki poprzednich analiz studialnych. Nowe zadanie pt. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii Chabówka-Nowy Sącz” zakładało budowę ok. 57 kmnowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizację istniejącej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz (76 km).
Planowana do budowy nowa linia kolejowa Podłęż-Szczyrzyc-Tymbark (oznaczona numerem 622) o długości ok. 45 kmma odgałęziać się w rejonie stacji Podłęże od linii o znaczeniu państwowym nr 91 (Kraków-Medyka-korytarz E30), a następnie w rejonie miejscowości Tymbark połączy się z istniejącą linią kolejową nr
104 (Chabówka-Nowy Sącz),Stanowić będzie część ciągu komunikacyjnego Kraków-Tymbark-Nowy Sącz-Muszyna-GranicaPaństwa.
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Planowana do budowy nowa linia kolejowa Szczyrzyc-Mszana Dolna (oznaczona numerem 623)o długości ok. 12 km ma się odgałęziać od nowobudowanej
linii Podłęże-Tymbark w rejonie miejscowości Szczyrzyc, anastępnie połączyć się
z istniejącą linią kolejową nr 104 (Chabówka-Nowy Sącz) w miejscowości Mszana Dolna,Będzie stanowić część ciągu komunikacyjnego Kraków-Mszana Dolna-Chabówka-Nowy Targ-Zakopane.
W założeniach projektowych przyjęto standardy techniczne zawarte w zał. nr
III do Umowy AGTC. Dla nowo projektowanych odcinków zakładano dla pociągów pasażerskich Vmax=160km/h dla taboru klasycznego i 200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem. Zarówno trudne warunki ukształtowania terenu, jak
i konieczność spełnienia wymagań wzakresie standardów projektowych (prędkość,
pochylenie) przewidzianych w umowach europejskich AGC i AGTC spowodowały,
że wzdłuż przedmiotowych linii zaistniała potrzeba budowy tuneli i estakad na
długości ok. 21 km co stanowi ok. 36% ich całkowitej długości.

Fot.2. Istniejące oraz projektowane połączenie Krakowa z Nowym Sączem oraz Chabówką

W związku z wysokimi kosztami realizacji przedsięwzięcia, a tym samym koniecznością szukania niestandardowych rozwiązań dla sfinansowania projektu
podjęto decyzję o włączeniu do analiz finansowych modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z tym od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. dla realizacji zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/
Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii Chabówka-Nowy Sącz” w myśl
Dyrektywy 2004/17/WE przeprowadzony został dialog techniczny, który miał na
celu pozyskanie wszelkich informacji związanych zmożliwością finansowania bądź
współfinansowania przedmiotowego zadania przez sektor prywatny oraz wstępne
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określenie warunków współpracy zpotencjalnym partnerem prywatnym przy
realizacji przedmiotowego zadania.
Z informacji otrzymanych w trakcie spotkań zprzedstawicielami sektora prywatnego wynika, iż jest duże zainteresowanie projektem, tak po stronie potencjalnych partnerów prywatnych, jak iinstytucji finansujących. Uzasadnione jest również, aby ze względu na obecną sytuację na rynkach finansowych oraz ograniczone
możliwości finansowania tego typu projektów przez banki komercyjne, możliwe
było pozyskanie środków zUnii Europejskiej wperspektywie 2014÷2020.
Jednym z wniosków nasuwających się po przeprowadzeniu dialogu technicznego było, aby poza planowaną aktualizacją studium wykonalności, Wykonawca
opracował również modele finansowania i realizacji przedsięwzięcia zuwzględnieniem partnera prywatnego wraz zrekomendacją najkorzystniejszego modelu dla
Zamawiającego. Wykonawca w ramach tego zamówienia miał również za zadanieudzielić wsparcia Zamawiającemu wtrakcie ewentualnego postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego oraz procesu zamknięcia finansowego
iprawnego projektu.
W ślad za tym, uzupełniona została dokumentacja przetargowa i w dniu 31
sierpnia 2012 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla przedmiotowego
Przedsięwzięcia. Wymagania dla oferentów zostały postawione wysoko, zarówno w stosunku do wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jak i dla koordynatorów
poszczególnych branż (w szczególności koordynatora ds. partnerstwa publiczno-prywatnego). Zainteresowanie postępowaniem zgłosiły firmy międzynarodowe
mające duże doświadczenie przy realizacji projektów z udziałem PPP.
W dniu 15 maja 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie Aktualizacji studium wykonalności dla zadania pt. „Budowa nowej linii kolejowej
Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii
Chabówka-Nowy Sącz” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej
Nowy Sącz-Muszyna-granica państwa i Chabówka-Nowy Sącz”.Wykonawcą w/w
prac zostało Konsorcjum:Ernst & YoungCorporate Finance Sp. z o.o. (lider),WS
Atkins-Polska Sp. z o.o (obecnie Multiconsult AS), Wierzbowski EvershedsSp. k.
(„Wierzbowski Eversheds”).
Planowane do aktualizacji studium wykonalności zostało podzielone na Etapy:
Etap I-Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych;
Etap II - Analizy ruchowo-marketingowe wariantów modernizacyjnych;
Etap III - Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru;
Etap IV- Analizy techniczne wariantów realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów;
Etap V- Analiza środowiskowa (inwentaryzacja środowiskowa);
Etap VI- Analiza AKK i wybór wariantu;
Etap VII- Opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych;
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Etap VIII -Uszczegółowienie analiz dla wybranego wariantu inwestycyjnego;
Etap IX- Opracowanie analizy opcji realizacji przedsięwzięcia - modele finansowania;
Etap X- Procedura wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia;
Etap XI - Sporządzenie wniosków o dofinansowanie ze środków unii europejskiej zadania inwestycyjnego określonego w Etapie VIII;
Etap XII- Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie map
do celówprojektowych, niezbędnych do realizacji zadania;
Etap XIII - Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcówokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego określonego w ramach Etapu VIII.
W ramach prac studialnych zostały opracowane 3 warianty techniczne budowy nowych linii kolejowych nr 622 Podłęże-Tymbark i nr 623 Szczyrzyc-Mszana
Dolna (W1, W2, W1A) oraz 4 opcje modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104
Chabówka-Nowy Sącz (O1, O2, O3, O4).

Fot.3. Warianty/Opcje trasowania, poddane analizie w ramach Studium Wykonalności

Wariant 1.
– Linie dwutorowe na całym odcinku;
– Maksymalne pochylenia niwelety 12.5‰;
– Geometria umożliwiająca jazdę z prędkością 160 km/h;
– Ograniczenie prędkości wprowadzone w rejonie stacji Tymbark;
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– Ograniczenie do minimum ilości obiektów inżynieryjnych przy zachowaniu
przyjętych założeń.
Wariant 1A.
– Linia nr 622 na odcinku Podłęże-Szczyrzyc dwutorowa;
– Linia nr 622 na odcinku Szczyrzyc-Mszana Dolna oraz linia nr 623 jako
jednotorowe;
– Maksymalnepochylenianiwelety 12.5‰;
– Geometria umożliwiająca jazdę z prędkością 160 km/h;
– Ograniczenie prędkości wprowadzone w rejonie stacji Tymbark;
– Ograniczenie do minimum ilości obiektów inżynieryjnych przy zachowaniu
przyjętych założeń.
Wariant 2.
– Linie dwutorowe na całym odcinku;
– Maksymalnepochylenianiwelety 12.5‰;
– Geometria umożliwiająca jazdę z prędkością 160 km/h;
– Ograniczenie prędkości wprowadzone w rejonie stacji Tymbark;
– Łagodniejsza geometria trasy, związana z koniecznością budowy dłuższych
obiektów inżynieryjnych.
Opcja 1.
– Prace związane z remontem linii;
– Prędkość pociągów 60 km/h, na długości około 30% linii –80 km/h;
– Wykorzystanie istniejącego korytarza kolejowego i ograniczenie
przebudowy istniejącej geometrii;
– Nie spełnia wymagań AGC, AGTC;
– Nie gwarantuje uzyskania konkurencyjnego czasu przejazdu w stosunku do innych środków komunikacji zbiorowej.
Opcja 2.
– Na odcinku Chabówka-Mszana Dolna linia jednotorowa, prędkość
60/80 km/h, brak zmian w układzie geometrycznym;
– Na odcinku Tymbark-Nowy Sącz linia dwutorowa, prędkość
120 km/h;
– Na odcinku Tymbark-Nowy Sącz złagodzenie niwelety do 12.5‰
(krótkie odcinki 20‰), co determinuje konieczność budowy obiektów inżynieryjnych (tuneli/estakad);
– Umożliwia uzyskanie konkurencyjnego czasu przejazdu w stosunku
do pozostałych środków komunikacji zbiorowej.
Opcja 3.
– Na całej długości linii prędkość 120 km/h;
– Na odcinku Chabówka-Mszana Dolna linia jednotorowa;
– Na odcinku Tymbark-Nowy Sącz linia dwutorowa;
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– Na całej długości linii złagodzenie niwelety do 12.5‰ (krótkie odcinki 20‰), co determinuje konieczność budowy obiektów inżynieryjnych (tuneli/estakad);
– Umożliwia uzyskanie konkurencyjnego czasu przejazdu w stosunku
do pozostałych środków komunikacji zbiorowej.
Opcja 4.
– Na całej długości linii prędkość 120 km/h z lokalnymi ograniczeniami prędkości do 80 km/h;
– Na całej długości linia jednotorowa;
– Na odcinku Tymbark-Nowy Sącz złagodzenie niwelety do 12.5‰
(krótkie odcinki 20‰), co determinuje konieczność budowy obiektów inżynieryjnych (tuneli/estakad);
– Umożliwia uzyskanie konkurencyjnego czasu przejazdu w stosunku
do pozostałych środków komunikacji zbiorowej przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów modernizacji.
Opcja 4 modernizacji linii nr 104 (O4) została zaproponowana przez Wykonawcę jako dodatkowa (nie wyszczególniona w OPZ). Na potrzeby Opcji 4 konieczne
było stworzenie modyfikacji wariantu W1, w którym odcinki Szczyrzyc-Tymbark
oraz Szczyrzyc-Mszana Dolna przewidziano jako linie jednotorowe (W1A).
Analizowane Warianty i Opcje mogą być ze sobą dowolnie zestawiane. Wyjątek stanowi Opcja 4, której realizacja możliwa jest tylko w połączeniu z Wariantem 1A. W związku z powyższym możliwych jest 7 wariantów inwestycyjnych
stanowiących kombinacje Wariantów budowy i Opcji modernizacji, które przedstawione są w poniższej tabeli.
Tabela 1. Warianty budowy i opcje modernizacji
Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Wariant 1

Wariant

W1_01

W1_02

W1_03

Wariant 2

W2_02

W2_02

W2_03

Wariant 1A

Opcja 4

W1A_04

Proponowane przez Wykonawcę warianty budowy nowych linii oraz opcje
modernizacji linii istniejącej zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem kryteriów społecznych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Wybrany
przebieg okazał się być najkorzystniejszym na podstawie tych właśnie kryteriów
Prognozy Społeczno - Gospodarcze i analizy rynku usług transportowych obejmowały:
• Analizy społeczno-gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej,
• Analizę strategii,
• Analizę potencjału rynku usług transportowych,
• Analizę podaży i prognozę rozwoju konkurencyjnych środków transportu,
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• Analizę bieżącego popytu na usługi transportowe i prognozy oczekiwań
klientów.
Opracowany materiał stanowił podstawę do wykonania szczegółowej prognozy
ruchu dla analizowanej trasy tj:
• Prognozowanego tempa rozwoju gospodarczego,
• Prognozowanych zmian w rozmieszczeniu ludności,
• Kierunków rozwoju sieci transportowych,
• Przebiegu i parametrów projektowanej trasy,
• Wskaźników wzrostu ruchu,
W wyniku w/w analiz zdiagnozowano duży wpływ Projektu na rozwój regionu, m. in. poprzez stworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie dostępności
regionu, która bezpośrednio wpłynie na jego atrakcyjność turystyczna i biznesową.
W ramach analizy ruchowo-marketingowych wariantów realizacji zadania
opracowano:
• Prognozę wielkości potoków pasażerskich i pracy przewozowej,
• Prognozę wielkości napełnienia pociągów,
• Prognozę liczby pociągów i pracy eksploatacyjnej,
• Opracowanie wstępnych rozkładów jazdy,
• Opracowanie wytycznych do analiz technicznych w Etapie IV (AKK).
Przewidywane obciążenie dobowe dla nowych linii w roku 2040 wyniesie:
• w okresie turystycznym ( około 7 miesięcy - okresy letnie plus zima): minimum 43 pary pociągów pasażerskich (w tym 14 par pociągów międzyaglomeracyjnych i międzynarodowych)
• w pozostałym okresie: 28 par pociągów pasażerskich(w tym 9 par pociągówmiędzyaglomeracyjnych i międzynarodowych)

Fot.4. Budowa linii nr 622 Podłęże-Szczyrzyc–Tymbark i linii 623 Tymbark – Mszana Dolna
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W lipcu 2015 roku Komitet Inwestycyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszego wariantu i opcji dla zadania pt.:
„Budowa nowej linii na odcinku Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz
Modernizacja linii na odcinku Chabówka-Nowy Sącz”. Do dalszych analiz wybrano rekomendowany przez Wykonawcę Wariant 1A budowy nowych linii nr 622
i 623 Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna, oraz Opcję 4 modernizacji linii
kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz.
Wariant 1A budowy nowych linii kolejowych nr 622 i 623:
• Wariant 1A zakłada wybudowanie 58,5 km nowych torów kolejowych;
• Na przebiegu będzie zlokalizowane 11 tuneli o łącznej długości ok. 11,7 km
oraz 7 estakad o łącznej długości ok. 6,4 km;
• Nowe linie kolejowe nr 622 i 623 będą liniami dwutorowymi z wyjątkiem
jednotorowych odcinków Szczyrzyc-Tymbark oraz Szczyrzyc-Mszana Dolna;
• Parametry techniczne pozwolą na jazdę pociągów z prędkością 160 km/h;
• Trasowanie linii pozwoliło zminimalizować konflikty społeczne, wynikające
zkoniecznymi wyburzeniami obiektów cennych kulturowo – np. ominięcie
wsi Gruszów z jej zabytkowymi zabudowaniami;
• Pomimo trudnych warunków ukształtowania terenu, Wariant 1A ogranicza
długości tuneli pozytywnie wpływając na wynik ekonomiczny budowy linii;
• Odcinek nowej linii został zaprojektowany tak, aby ominąć jak najwięcej
istniejących oraz planowanych zabudowań, jednocześnie nie ograniczając
parametrów technicznych linii;
• Ograniczenie prędkości wprowadzono jedynie w rejonie stacji Tymbark.

Fot.5. Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

Opcja 4 modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104:
•
Długość zmodernizowanego odcinka będzie wynosić 74,5 km;
•
Na przebiegu Opcji 4 planowana jest budowa
- Estakady o długości ok. 1,1 km (okolice Limanowej),
- Dwóch tuneli o łącznej długości ok. 5,8 km (powiat limanowski);
• Opcja modernizacji istniejącej linii kolejowej na odcinku Chabówka-Nowy
Sącz zakłada osiągnięcie prędkości przejazdu pociągu do 120 km/h. Na odcinku Tymbark-Nowy Sącz prędkość będzie wynosić do 120 km/h. Na od-
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cinku Tymbark-Chabówka prędkość będzie wynosić do 120 km/h jednakże
w celu optymalizacji kosztów (ograniczenie ilości estakad i tuneli oraz wyburzeń) proponuje się kilka krótkich odcinkówz lokalnymi ograniczeniami
prędkości do 80 km/h (na odcinku Mszana Dolna-Tymbark do 60 km/h);
• Opcja ta uwzględnią również budowę nowego szybkiego połączenia alternatywnego do 160 km/h dla przejazdu pomiędzy Mszaną Dolnąa Tymbarkiem w ramach linii 622/623 biegnącej na północ od linii 104;
• Głównymi założeniami modernizacji jest przybliżenie istniejącej linii do bieżących standardów podróży transportem kolejowym, aby zapewnić projektowane prędkości podróży oraz bezpieczeństwo planowane jest ograniczenie
liczby przejazdów w poziomie szyn ze 139 do 70.
• W opcji 4 Wykonawca zaprojektował 2 tunele, które w znaczący sposób
„prostują” przebieg istniejącej linii w trudnym, górzystym terenie.

Fot.6. Efekty realizacji przedsięwzięcia

Głównymi rezultatami realizacji przedmiotoweoprzedsięwzięcia będą:
• Skrócenie drogi kolejowej na odcinku Kraków-Nowy Sącz z 167 km do
92 km (45%) oraz skrócenie czasu przejazdu z obecnych 3h45’ do~ 1h;
• Skrócenie drogi kolejowej na odcinku Kraków-Zakopane z 147 km do
117 km (21%) oraz skrócenie czasu przejazdu z obecnych 3h32’ do ~
1h40’;
• Podniesienie prędkości pociągów na linii 104 z 30/50 do 100/120 km/h;
• Rozwój turystyki w regionie;
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
• Wzrost konkurencyjności transportu kolejowego (komfort i bezpieczeństwo
podróży, znaczące skrócenie czasu przejazdu);

52

Majerczak P.

• Ochrona środowiska naturalnego poprzez odciążenie turystycznych i uzdro-

wiskowych ośrodków od bardzo uciążliwego dla otoczenia ruchu samochodowego;
• Aktywizacja regionu poprzez poprawę dostępności i osiągalności komunikacyjnej;
• Usprawnienie międzynarodowego tranzytu kolejowego.
Faza realizacji przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy gdzie:
Etap 1 –Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykupem gruntów.
Etap 2 – Realizacja robot budowlanych na linii nr 104
Etap 3 – Realizacja robot budowlanych związanych z budową nowych linii.
W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z aktualizacją studium Wykonalności. Jeszcze w tym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia a w roku 2017 powinny
rozpocząć się prace związane zopracowaniem dokumentacji projektowej. Wstępny
harmonogram realizacji zakłada, że uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na
realizację projektu potrwa do roku 2020. Wtedy też możliwe będzie rozpoczęcie
robot budowlanych, które potrwają 6 lat.
Budowa linii znajduje się cały czas w centrum uwagi społecznej, ukazało się
bardzo dużo informacji w prasie codziennej i periodykach branżowych. W roku
2016 jest szansa, że realizacja staje się realna, znalazła się w Krajowym Programie
Kolejowym, który został skierowany do konsultacji społecznych, które skończyły
się 2 września 2016 r. Na pierwszy etap realizacji jest zabezpieczone (dokumentacja + wykupy gruntów)~ 312mln zł.
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POCIĄGI RETRO JAKO OCZEKIWANY PRODUKT
TURYSTYCZNY SĄDECCZYZNY I CAŁEJ MAŁOPOLSKI
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Streszczenie. Artykuł opisuje genezę i podstawowe uwarunkowania sektora turystyki kolejowej na Sądecczyźnie i w Małopolsce, a także jego bieżące funkcjonowanie. W pracy uwzględniono aspekt tworzenia i funkcjonowania muzealnictwa kolejowego w Polsce po 1990 roku, ze
szczególnym wyróżnieniem Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce - jedynej tego typu placówki
w Małopolsce. Przedstawiono również historię realizacji przejazdów pociągami turystycznymi na
Sądecczyźnie począwszy od początków XXI wieku. Opisano genezę, założenia i doświadczenia
z przeprowadzenia dwóch edycji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Zadanie to jest
realizowane od 2015 roku przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, we współpracy
z PKP Cargo, dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego i ma na celu promocję historii i techniki kolejowej, a także prezentację atrakcji turystycznych Małopolski.
Słowa kluczowe: turystyka kolejowa, muzealnictwo kolejowe, organizacje pozarządowe,
NGO

Tradycja organizacji przejazdów pociągów turystycznych zestawionych
zhistorycznego taboru kolejowego w Małopolsce sięga przełomu 1992 i 1993 roku
oraz wiąże się nierozerwalnie z powstaniem Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Na początku lat 90.swoistą „modą” na PKP stało się zakładanie placówek
o charakterze skansenów taboru i urządzeń kolejowych. W praktyce utworzenie
ekspozycji muzealnych nie było wówczas wielkim problemem organizacyjnym.
Sprzyjało temu zapóźnienie techniczne przejawiające się w długiej eksploatacji na
polskich kolejach stosunkowo dużej liczby taboru o walorach zabytkowych, w tym
także lokomotyw parowych których kres eksploatacji wruchu planowym nastąpił dopiero na początku lat 90. Co więcej, w wyniku spadku przewozów, a także
postępujących zmian organizacyjno-eksploatacyjnych w strukturach PKP istniały
zbędne z punktu eksploatacji obiekty, mogące być z łatwością przystosowane do
nowej, muzealnej roli. Dodatkowym impulsem, były huczne obchody 150-lecia
kolei na ziemiach polskich w 1995 roku, z okazji których przywrócono do ruchu kilka lokomotyw parowych i historycznych wagonów (m.in. Pm36-2, Tr565, Ol12-7, Tr12-25, OKz32-2). Jednym z najważniejszych obszarów działalności
nowych placówek było organizowanie ogólnodostępnych przejazdów pociągami
złożonymi z zabytkowego taboru, a także ich wynajem wedle potrzeb klientów1.
1

Wiśniewski K., Czy polskie muzealnictwo kolejowe jest najlepsze?, „Koleje Małe i Duże” 2001, nr 2, s.
13-16.
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Zestawienie utworzonych lub planowanych do otwarcia przez PKP skansenów na
kolejach normalnotorowych w latach 90. przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Normalnotorowe skanseny kolejowe utworzone lub planowane przez PKP w latach 90.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lokalizacja
Skansen Parowozownia Kościerzyna
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce
Skansen Kolei w Jaworzynie Śląskiej
Skansen w Zduńskiej Woli – Karsznicach
Skansen Taboru PKP w Choszcznie
Parowozownia Wolsztyn
Skansen Kolejowy w Bielsku Białej
Skansen Kolejowy w Ełku (planowany)

Rok utworzenia
1992
1993
1991
1993
1994
1991
1994
nie otwarto

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, okres między 1992
a 1995 rokiemobfitował w jazdy specjalne organizowane przez PKP z własnej inicjatywy oraz na zamówienie krajowych i zagranicznych organizacji miłośników
kolei. Wykorzystywano w nich praktycznie wszystkie sprawne lokomotywy, jak
i wagony.Przybyła po naprawie w ZNTK Piła lokomotywa OKz32-2 przez krótki
czas odbywała jazdy na trasie Chabówka – Zakopane w ruchu planowym. W sieciowym rozkładzie jazdy ujęto m.in. pociąg specjalny „Janosik” relacji Limanowa
– Zakopane.Już wówczas, do organizacji przejazdów turystycznych historycznym
taborem przylgnęło mało precyzyjne, chociaż trwałe określenie „pociągi retro”.Po
1995 roku, na skutek postępującego kryzysu przedsiębiorstwa PKP i zakończenia
cyklu obchodów 150-lecia kolei w Polsce, liczba przejazdów ogólnodostępnych
organizowanych przez PKP zaczęła stopniowo maleć. Ciekawym epizodem była
planowa obsługa wybranych połączeń rozkładowych na trasie Chabówka – Nowy
Sącz latem 1997 roku, gdzie skład złożony z parowozu (najczęściej Ty2-953) z wagonami serii Bi, BCi i Ci zastępowałplanowy skład zestawiony z lokomotywy SP42
i trzech wagonów typu 120A serii Bh. Na początku lat dwutysięcznych, w okresie
restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP pojawiło się poważne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Wysokie koszty
utrzymania, niewielka liczba zamówień na pociągi specjalne, a także brak w nowopowstałej Grupie PKP spółki zainteresowanej dalszym prowadzeniem skansenu
spowodowały postawienie placówki w stan likwidacji w 2001 roku.Jednak już kilkanaście miesięcy później, Skansen został włączony w struktury PKP Cargo, dzięki
czemu wznowiono prace remontowe i utrzymaniowe przy zabytkowym taborze,
a także przywrócono możliwość uruchamiania pociągów na zamówienie. W 2004
roku procedury wynajmu składów zostały uproszczone, dzięki pozyskaniu przez
PKP Cargo licencji na wykonywanie przewozu osób, co wyeliminowało kłopotliwe i kosztowne pośrednictwo innej spółki. Ponadto, opracowano specjalny cennik
wynajmu historycznego taboru na określonych trasach. Co więcej, w tym samym
roku w wybrane dni wolne od pracy rozpoczęły kursowanie regularne pociągi zestawione z parowozu i zabytkowych wagonów na trasach: Chabówka – Mszana
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Dolna, Chabówka – Zakopane i Kraków Główny – Wieliczka Rynek2. Ich głównym celem była promocja wizerunku PKP Cargo jako mecenasa zabytków kolejnictwa. Kursowanie tych pociągów było kontynuowane do 2008 roku. W 2012
roku PKP Cargo wznowiło uruchamianie pociągów turystycznych w oparciu
o tabor Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. W każdą wakacyjną sobotę
i niedzielę uruchamiano 2 pary kursów z parowozem nafragmencie linii kolejowej
nr 104 z Chabówki do Mszany Dolnej. Pociągi były obsługiwane głównie przez
parowóz Ol12-7. W 2015 roku ich trasę przedłużono do Kasiny Wielkiej, gdzie
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej funkcjonuje czynne przez cały rok zaplecze turystyczne StacjiNarciarskiejŚnieżnica.Na przedłużonej trasie w obsłudze
pociągów najczęściej można było spotkać parowóz OKz32-2.
Poza pociągami uruchamianymi przez spółki kolejowe w celach marketingowych, tabor ze Skansenu był użyczany na potrzeby produkcji filmowych, z okazji
kolejowych jubileuszy czy też na zamówienia grup miłośników kolei: 17 i 18 maja
2003 roku na zamówienie hobbystów z Wielkiej Brytanii uruchomiono 4 pary
pociągów relacji Chabówka – Nowy Sącz – Chabówka zestawione z parowozu
Ty2-911 oraz czterech wagonów pasażerskich: Bhxz, Ci oraz dwóch BCi. Przejazdy
te jednak nie były dostępne dla wszystkich zainteresowanych3.

Fotografia 1. Parowóz Ty2-953 z pociągiem specjalnym z okazji 130-lecia linii Tarnów – Leluchów
w Stróżach 19.08.2006.4
2 Terczyński P., Chabówka znowu jeździ, „Świat Kolei” 2004, nr 11, s. 26-27.
3 Alczewski Ł., Dwóją do Nowego Sącza, „Koleje Małe i Duże” 2003, nr 2-3, s. 16-17.
4 Fot. Łukasz Wideł / z archiwum NSMK
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Pierwszy w XXI wieku, ogólnodostępny pociąg retro na Sądecczyźnie został
uruchomiony 3 października 2004 roku z okazji przypadającej120-rocznicy uruchomienia linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. Zestawiono go z parowozu Ty2911 oraz wagonu pocztowego i sześciu przedwojennych wagonówdwuosiowych
z kolekcji Skansenu w Chabówce. Przejazd połączono z dodatkowymi atrakcjami.
Na wybranych stacjach poszczególne samorządy witały pociąg i prezentowały pasażerom swoje walory i atrakcje5. Duże zainteresowanie przejazdem przełożyło się
na powstanie idei uruchomienia kolejowego szlaku turystycznego z Chabówki do
Nowego Sącza. 17 października 2005 roku Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych uruchomiło pociąg pod hasłem „Małopolski Pociąg
do Przyjemności” zestawiony z parowozu OKz32-2 i7zabytkowych wagonów na
trasie z Nowego Sącza do Chabówki. Program atrakcji był bardzo podobny jak
w przypadku pociągu w październiku 2004 roku. Przejazdy powtarzano później
w 2006 i 2007 roku (z parowozem Ty2-953) i w 2008 roku (z parowozem Ty2911). W 2006 roku z okazji jubileuszu 130-lecia kolei w Nowym Sączu oraz linii
Tarnów – Leluchów uruchomiono w dniu 19 sierpnia 2006 roku łącznie trzy kursy
pociągu specjalnego z parowozem Ty2-953: Nowy Sącz – Stróże – Nowy Sącz,
Nowy Sącz – Stary Sącz – Nowy Sącz oraz Stary Sącz – Nowy Sącz – Stary Sącz6.
Przejazdy organizowanymi na Sądecczyźnie pociągami historycznymi cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, a bilety wyprzedawały się na długo przed datą wyjazdu. Pomimo tego, od 2008 roku z kilku przyczyn (m.in. brak podmiotu gotowego zajęciem się organizacją przejazdów, brak źródeł finansowania) nastąpiła
przerwa w organizacji przejazdów pociągów turystycznych złożonych z zabytkowego taboru kolejowego.
Powstałe w 2009 roku Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei jako jeden z głównych celów działalności założyło organizowanie przejazdów pociągami
zestawionymi z zabytkowego taboru kolejowego, w celu popularyzacji historii kolejnictwa i zabytków techniki. Na Walnym Zebraniu Członków w styczniu 2010 roku
podjęto decyzję o skoncentrowaniu działań wokół idei uruchomienia pociągów turystycznych na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Na wiosnę 2010 roku
Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął rozmowy z potencjalnymi partnerami przedsięwzięcia. Nawiązano współpracę z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym „Beskid” w Nowym Sączu, Polskim
Towarzystwem Historycznym – oddział w Nowym Sączu, Nowosądeckim Centrum
Informacji Turystycznej. Udało się zainteresować tematem część samorządów zlokalizowanych wzdłuż trasy kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. Poparcie dla pomysłu
uruchomienia kolei turystycznej wyraziły: Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz,
Gmina Dobra, Miasto Rabka-Zdrój. Ustalono, że przejazdy tego typu powinny odbywać się minimum kilka razy w roku, oprócz samego przejazdu powinny obejmować dodatkowe atrakcje w pociągu i na wybranych stacjach, a także zostać na stałe
włączone do kalendarza imprez turystycznych w Małopolsce.
5
6

Hasior J., 120-lat linii Chabówka – Nowy Sącz, „Koleje Małe i Duże” 2005, nr 1, s. 22.
Zakrzewski L., 130 lat kolei w Nowym Sączu, „Bethania” 2006, nr 9, s. 24.

POCIĄGI RETRO JAKO OCZEKIWANY PRODUKT TURYSTYCZNY SĄDECCZYZNY...

57

Przedłużające się negocjacje w kwestii zakresu organizacji przedsięwzięcia,
a przede wszystkim pozyskania źródeł finansowania, opóźniły rozpoczęcie realizacji tego pomysłu. Już sam koszt uruchomienia i przejazdu zabytkowego składu
ze Skansenu PKP Cargo w Chabówce na jeden kurs w relacji Nowy Sącz – Chabówka określono na kilkanaście tysięcy złotych. Z uwagi na przyjęte założenie
zorganizowania przejazdu tylko w jedną stronę, konieczne było zapewnienie powrotu uczestnikom imprezy z Chabówki do Nowego Sącza za pomocą wynajętych
autobusów. Członkowie Stowarzyszenia podjęli próbę pozyskania sponsorów zewnętrznych, do których skierowano się osobiście, a także za pośrednictwem korespondencji i telefonów. Pojawiła się również możliwość pozyskania dofinansowania
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki w 2011 roku, organizowanych przez Powiat Nowosądecki i Miasto
Nowy Sącz. Dzięki opracowaniu spójnych i merytorycznych wniosków o wsparcie
finansowe organizacji pociągu specjalnego, w dniu 29 maja 2011 rokuudało się
pozyskać wymaganą kwotę dofinansowania od Powiatu Nowosądeckiego i Miasta
Nowego Sącza7. W efekcie, pierwszy turystyczny pociąg retro pod hasłem „Kolej
na majówkę! Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną”, organizowany
przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei mógł wyruszyć na trasę.
Skład zestawiono z parowozu Ty2-953, dwóch wagonów serii Bhixt (typ
101A), trzech wagonów dwuosiowych serii Bi i BCi oraz wagonu „boczniaka” serii
C z kolekcji Skansenu w Chabówce. Program wydarzenia obejmował przejazd na
78-kilometrowej trasie ze specjalnie wydłużonymi postojami na wybranych stacjach, podczas których zorganizowano występy muzyczne, stoiska z kuchnią regionalną, pokaz grup rekonstrukcji historycznej. O atrakcjach na trasie przejazdu
opowiadali przewodnicy zrzeszeni w nowosądeckim oddziale PTTK. Kulminacją
wydarzenia było zwiedzanie ekspozycji Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, po którym zapewniono powrót autobusami do Nowego Sącza. W przejeździe
wzięło udział ponad 350 osób, tym samym pociąg został zapełniony do ostatniego
miejsca. Ogromne zainteresowanie, pozytywne głosy uczestników, dobry odbiór
medialny wydarzenia i zdobyte doświadczenie przełożyły się na decyzję o organizacji następnych przejazdów tego typu. Początkowo, planowano zorganizować
jeszcze dwa przejazdy w 2011 roku, jednak zamierzeń tych nie udało się zrealizować, głównie z powodu trudności z pozyskaniem niezbędnego dofinansowania.
Wariant organizacji imprezy bez dofinansowania odrzucono, gdyż cena biletu byłaby w tym przypadku bardzo wysoka i nieatrakcyjna.
W latach 2012-2015 czterokrotnie powtórzono imprezę „Kolej na majówkę!
Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną”. Każda kolejna edycja cieszyła
się coraz większym zainteresowaniem uczestników. W efekcie, bilety wyprzedawały się w ciągu zaledwie kilku minut od momentu uruchomienia rezerwacji internetowej. W 2013 roku Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w sprzeciw wobec
planów likwidacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz, motywując jej dalsze
istnienie wykorzystaniem w celach turystycznych, czego dowodem był corocznie
7

Załącznik do Uchwały Nr 109/2011 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2011 r.
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organizowany przejazd. Jednocześnie, podjęto starania, aby przejazdy historycznymi pociągami realizować częściej niż raz w roku. W 2015 roku zrealizowano
dwa przejazdy w relacji Chabówka – Zakopane. W efekcie zaangażowania szerokiego grona osób udało się zainteresować władze wojewódzkie tematem stworzenia nowej atrakcji turystycznej w Małopolsce, w oparciu o historyczny, czynny
tabor zgromadzony w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Jako główne
założenie projektu określono stworzenie regularnej atrakcji w formie produktu
turystycznego promującego atrakcje Województwa Małopolskiego8.
Tabela 2. Zestawienie ogólnodostępnych pociągów turystycznych złożonych z historycznego taboru, organizowanych przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w latach 2011-2015
Data
29.05.2011
20.05.2012
26.05.2013

Trasa
Nowy Sącz - Chabówka
Nowy Sącz - Chabówka
Chabówka - Nowy Sącz i z powrotem

Zestawienie
Ty2-953 + 6 wagonów pasażerskich
Ty2-911 + 6 wagonów pasażerskich
Ty42-107 + 7 wagonów pasażerskich

25.05.2014
22.05.2015
21.03.2015
24.05.2015

Chabówka - Nowy Sącz i z powrotem
Chabówka – Zakopane i z powrotem
Chabówka – Zakopane i z powrotem
Chabówka - Nowy Sącz i z powrotem

Ty42-107 + 6 wagonów pasażerskich
Ty42-107 + 6 wagonów pasażerskich
Ty42-107 + 4 wagony pasażerskie
OKz32-2 + 6 wagonów pasażerskich

Źródło: Opracowanie własne.

W 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił uwzględnić
wprojekcie budżetu na 2015 roku środki pieniężne na realizację projektu pod
roboczym tytułem „Kolej na kolej – bilet po Małopolsce”. Zakres planowanego
zadania był zgodny zProgramem współpracy Województwa Małopolskiego zorganizacjami pozarządowymi iinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20159. Wobszarze turystyki za priorytet uznano rozwój,
promocję, utrzymanie i aktywizację elementów oferty turystycznej regionu, a także tworzenie markowych produktów turystycznych, co bardzo dobrze odpowiada
ogólnym założeniom turystyki kolejowej.
Podstawowym celem projektowanego zadania było stworzenie atrakcji turystycznej kojarzonej z Województwem Małopolskim, która przyciągnie liczne grono odbiorców ze środowiska mieszkańców Małopolski oraz gości z całego kraju
i zagranicy. Natomiast, docelowym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie czasu
jest stworzenie regularnej, cyklicznej atrakcji turystycznej w formie produktu turystycznego, który w znaczącym stopniu będzie pokrywał koszty funkcjonowania
we własnym zakresie. Tworzony produkt ma obejmować pakiet obejmujący przejazd zabytkowym składem pociągu połączony zprogramem dodatkowych atrakcji.
Realizowane wydarzenia miały mieć spójny program uwzględniający optymalny
czas trwania tego typu przejazdu, atrakcyjną trasę, ułatwioną możliwość dojazdu
do miejsca rozpoczęcia, a także zapewniać powrót do miejsca wyjazdu. Wyznaczono główną oś projektu, którą stała się licząca ponad 130-lat trasa kolejowa
Chabówka – Nowy Sącz, stanowiąca na odcinku Rabka – Nowy Sącz nieczynny
8
9

Załącznik do Uchwały Nr 486/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Załącznik do Uchwały nr LVI/889/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.
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obecnie fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Szczególną rolę przyznano Skansenowi Taboru Kolejowego w Chabówce, uwzględniając go w założeniach jako partnera strategicznego, z uwagi na dostępność sprawnego historycznego taboru kolejowego orazkorzystną lokalizację samego muzeum, na przecięciu
linii kolejowych, po których miały kursować pociągi turystyczne.
W kwietniu 2015 roku, w ramach cyklicznie organizowanego konkursu ofert na
realizację zadań z turystyki pod nazwą „Małopolska Gościnna – II edycja”, Zarząd
Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadania „Małopolskie
Szlaki Kolejowe na bazie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej – nowa oferta podróży
turystycznych po Małopolsce”10. Przeprowadzenie wyboru podmiotu realizującego zadanie w formie konkursu miało dać możliwość wyboru oferty przygotowanej w sposób możliwie jak najbardziej efektywny pod względem organizacyjnym
i kosztowym. Podstawą do przeprowadzenia postępowania w tej formie była Ustawa
z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie11. Akt
ten przewiduje możliwość powierzenia lub wspierania realizacji zadania publicznego
mieszczącego się w zakresie działalności pożytku publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom spełniającym wymagane kryteria.
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego ogłoszono wybór oferty Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei jako jednej z dwóch złożonych
w wymaganym terminie. Zawarta umowa z Województwem Małopolskim przewidywała zrealizowanie 10 pilotażowych przejazdów pociągów turystycznych na wybranych trasach w Małopolsce, a także wykonanie pozostałych działań zaplanowanych w regulaminie konkursu. Podstawowym kryterium doboru trasy byływalory
krajobrazowe i turystyczne, a także możliwość zapewnienia założonego programu
dodatkowych atrakcji. Wykaz zrealizowanych przejazdów zawiera tabela 3.
Tabela 3. Wykaz przejazdów zrealizowanych w ramach zadania „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej na bazie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej” – I edycja w 2015 roku
Lp.

Data

Trasa

Nazwa przejazdu

Tabor

1.

3.07

Nowy Sącz – Kasina Wielka

SP42-260, 2xBhixt, Gmhx

2.

6.09

Nowy Sącz – Krynica

Pociąg do śpiewania
Parowozem przez Dolinę
Popradu

3.

20.09

Nowy Sącz – Biecz

Perła Małopolski

Chabówka – Kasina Wielka
Chabówka – Kasina Wielka
Nowy Sącz – Krynica

Weekend pod parą
Weekend pod parą
Zielona Szkoła

4. 26.09
5. 27.09
6. 9.10

Ty42-107, 2xBhixt, 2xBi, Ci, C
Ty42-107, Gmhx, Bhixt, 2xBi,
Ci, C
OKz32-2, 3xBi
TKt48-191, 3xBi
Ty42-107, Gmhx, Bhixt, 3xBi, Ci

7.

10.10

Nowy Sącz - Krynica

Małopolskie uzdrowiska –
pociągiem po zdrowie i urodę

Ty42-107, Gmhx, Bhixt, 3xBi, Ci

8.

17.10

Kraków Główny – Kraków
Lotnisko

Otwarcie linii kolejowej do
lotniska Kraków Balice

TKt48-191+EU06-01, 2xBhixt,
Bhuxz,

9.
10.

5.12
6.12

Chabówka – Zakopane
Chabówka – Kasina Wielka

Zimowy pociąg retro
Mikołajki z parowozem

OKz32-2, Gmhx, 2xBhixt, 3xBi
TKt48-191, 3xBi

Źródło: Opracowanie własne.
10 Uchwała Nr 486/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
11 Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.
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Fotografia 2. SP42-260 jest najmłodszym czynnym eksponatem Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Na zdjęciu z pociągiem specjalnym 3 lipca 2015 roku na stacji w Męcinie12

Każdy ze zrealizowanych przejazdów został przygotowany pod kątem interesującego programu atrakcji dodatkowych. W przypadku przejazdu inauguracyjnego
3 lipca zapewniono dojazd na odbywającą się na terenie stacji kolejowej Kasina
Wielka imprezę pt. „Bicie rekordu świata w śpiewaniu piosenek kolejowych”, organizowaną przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego, połączoną z wieloma atrakcjami kulturalno-muzycznymi odbywającymi się tego dnia w Kasinie. W przypadku przejazdów do Krynicy, Muszyny i Biecza zapewniono program w postaci
pikników promocyjnych na wybranych stacjach, we współpracy z lokalnymi samorządami.Zorganizowane około 20-30 minutowe postoje były okazją do powitania uczestników przez reprezentantów władz lokalnych, prezentacji walorów
samorządów i zapoznania się z ich ofertą turystyczną. Często obecne były zespoły
artystyczne umilające swoimi występami krótki pobyt w danej miejscowości.Na
stacjach docelowych zapewniono zwiedzanie najważniejszych atrakcji w grupach,
pod opieką przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami miasta, w Bieczu przyjazd pociągu
połączono z odbywającą się na miejskim rynku imprezą kulturalną, dzięki czemu pasażerowie pociągu mogli wziąć udział w dwóch wydarzeniach jednocześnie. Dla przejazdów do Kasiny Wielkiej główną atrakcją była wizyta na Śnieżnicy (1006 m. n.p.m.), na którą wyjazd możliwy jest dzięki kolejce krzesełkowej.
Zupełnie odmienną formułę miał przejazd pociągu specjalnego do stacji Kraków
12 Fot. Krzysztof Czyrnek / z archiwum NSMK
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Lotnisko, gdzie okazją do uruchomienia kursu było otwarcie przebudowanej linii
kolejowej do krakowskiego lotniska w Balicach. Zabytkowy skład retro był ciekawym kontrastem dla nowoczesnego składu Kolei Małopolskich.
Dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego możliwe stało się zorganizowanie wielu atrakcji w czasie jazdy pociągu. Pasażerom w czasie jazdy towarzyszyły zespoły muzyczne wędrujące po pociągu, ponadto każdy podróżny mógł liczyć na bezpłatny poczęstunek w czasie
jazdy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody pasażerów w pociągu zorganizowano zespoły wolontariuszy Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników
Kolei, którzy wcielili się w role konduktorów-przewodników w każdym wagonie.
Starając się o możliwie jak najlepszy odbiór całego projektu i przyszłego produktu
turystycznego, dużo uwagi poświęcono szczegółom. Pasażerowie pociągu otrzymali pamiątkowe bilety kartonowe systemu Edmondsona, typowe niemal od początków istnienia kolei i stosowane powszechnie w Polsce.

Fotografia 3. Na potrzeby przejazdów specjalnych wykonano repliki kartonowych biletów systemu Edmondsona z wykorzystaniem technik druku stosowanych przed laty13

Składy pociągu zostały oznaczone odtworzonymi na tę okazję tablicami kierunkowymi. Obsługa pociągów została ubrana w historyczne stroje, zgodnie z przedwojennym wzorem Polskich Kolei Państwowych z 1931 roku i została wyposażona
w historyczne kasowniki biletowe „dziurkacze”, skórzane torby oraz karbidowe
latarki. Podróżnym w pociągach towarzyszyli aktorzy Grup Rekonstrukcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum Okręgowego w No13 Fot. Kamil Filipowski / z archiwum NSMK
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wym Sączu przebrani w stroje podróżnych z minionej epoki – handlarzy, podróżujących muzyków, bogatych mieszczan - przedstawicieli świata dawnej Galicji.
Stałym elementem przejazdów była również postać dyżurnego ruchu w czerwonej
czapce, z charakterystycznym zielonym lizakiem w ręku, który odprawiał pociągi
z poszczególnych stacji. W czasie jazdy w wagonach odbywały się również konkursy wiedzy o regionie, nagradzane drobnymi upominkami promującymi region
w postaci wydawnictw, kalendarzy, map, informatorów turystyczno-kulturalnych
przekazanych przez partnerów projektu. W każdym z zaplanowanych pociągów
był dostępny wagon barowy, w którym możliwe było nabycie oraz konsumpcja ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek. Skład pociągu został wyposażony w system nagłośnienia, dzięki któremu możliwa była dodatkowa aktywizacja uczestników poprzez konkursy, informacje o mijanych atrakcjach na trasie pociągu, a także
nadawanie komunikatów organizacyjnych. W przypadku pociągów zaczynających
jazdę w Nowym Sączu uczestnikom została udostępniona do zwiedzania z przewodnikami siedziba Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei – Izba
Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego wraz ze zgromadzoną wewnątrz ekspozycją kolejowych eksponatów z lat 1886-2010.

Fotografia 4. Obsługa pociągów retro organizowanych przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników
Kolei nosi repliki mundurów według wzoru PKP z 1931 roku14

Zgodnie z przyjętymi założeniami wymienione elementy zostały połączone
w jedną spójną i kompletną ofertę turystyczną, która spotkała się z uznaniem
i aprobatą osób, które skorzystały z propozycji przejazdu zabytkowym pociągiem
14 Fot. Krzysztof Czyrnek / z archiwum NSMK
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retro z dodatkowymi atrakcjami. Pilotażowe przejazdy zrealizowane w 2015 roku
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na szybkie rozprowadzenie wszystkich biletów przewidzianych do dystrybucji. Okazało się, że zapełnienie wszystkich zaplanowanych pociągów było możliwe już w ciągu kilku
tygodni od momentu ogłoszenia rezerwacji biletów – łącznie założono udział ponad 3500 osób. Wśród uczestników dominowały rodziny z dziećmi oraz turyści
indywidualni. Wynika stąd wniosek, że tego typu atrakcja bardzo dobrze spełnia oczekiwania w zakresie turystyki krajoznawczej i rodzinnej. Nie brakowało
również turystów zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Słowacji
i Ukrainy. Realizowanym przejazdom i całemu projektowi towarzyszyło również
duże zainteresowanie mediów, co w połączeniu ze sprawnie prowadzoną kampanią
marketingową przyczyniło się do powstania wielu bardzo pozytywnych publikacji
w mediach lokalnych (portale, gazety, telewizje), a nawet ogólnopolskich. Dzięki
nawiązaniu współpracy z licznymi partnerami obejmującym samorządy, jednostki
kultury, stowarzyszenia, zespoły muzyczne, grupy rekonstrukcji historycznychstworzono stabilne podstawy do kontynuowania przejazdów w następnych latach.

Fotografia 5. Podczas przejazdu do Krakowa Nowej Huty 11 i 12 czerwca 2016 wykorzystano węgierski
wagon motorowy SN61-168. Ostatnie pojazdy tego typu wycofano z ruchu w latach 90. XX wieku15

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w roku 2016 ogłoszono, identyczny jak w 2015 roku, konkurs na realizację zadań z zakresu turystyki, uwzględniający ofertę przejazdów „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”. Założenia
konkursu zostały wzbogacone o doświadczenia Nowosądeckiego Stowarzyszenia
Miłośników Kolei, zebrane podczas realizacji pierwszej edycji tego zadania w 2015
roku. Opierając się na widocznym zapotrzebowaniu na większą liczbę przejazdów
i realizując założenie dalszego rozwijania oferty turystycznej opartej na turystycznych przejazdach zabytkową koleją, w Małopolsce znacząco zwiększono liczbę
kursów (z 10 w 2015 roku do 27 w 2016 roku), ich różnorodność i program
15 Fot. Kamil Filipowski / z archiwum NSMK
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atrakcji dodatkowych. Zestawienie przejazdów zaplanowanych do zrealizowania
w 2016 roku przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Wykaz przejazdów zaplanowanych w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – II edycja” – w 2016 roku
Lp.

Data

Trasa

Hasło przejazdu

1. 3 maja

Nowy Sącz – Biecz

Parowozem do Biecza

2. 3 maja

Biecz – Gorlice

Pociągiem na Dni Gorlic

3. 14 maja

Kraków - Wieliczka

4. 15 maja

Kraków - Tarnów

5. 15 maja

Tarnów - Tuchów

6. 28 maja

Nowy Sącz - Krynica Weekend pod parą

7. 28 maja

Krynica – Muszyna

8. 29 maja

Nowy Sącz –
Chabówka

9.

11-12
czerwca

10. 26 czerwca
11.

Historycznym składem do
Wieliczki
160 lat kolei z Krakowa do
Tarnowa
140 lat kolei tarnowskoleluchowskiej

Małopolskie uzdrowiska –
pociągiem po zdrowie i urodę
(dwa kursy)
Kolej na majówkę! Parowozem
przez Galicyjską Kolej
Transwersalną

SN61-168+Bhixt

Kraków Główny Chabówka - Dobra

Pociągiem na piknik w Dobrej

EU06-01+Gmhx+Bhixt,
od Chabówki Ty42-107
+Gmhx+2xBhixt, Bi, C

Wakacyjny pociąg retro
„Transwersalny”

SP42-260+Gmhx+2xBhixt

Nowy Sącz – Biecz

Perła Małopolski

13. 17 września

Biecz – Gorlice -

Parowozem do Gorlic

14. 18 września

Nowy Sącz - Krynica 140 lat „Kryniczanki”

15. 18 września

Krynica – Muszyna

Małopolskie uzdrowiska –
pociągiem po zdrowie i urodę

1
października
1
17.
października
2
18.
października
17
19.
października

Kraków - Wadowice

Papieskim szlakiem do Wadowic

Wadowice Andrychów

Poznaj Beskid Mały

Chabówka - Żywiec

Szlakiem Kolei Transwersalnej

21. 5 grudnia

Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi, C

Nostalgia za PRL (cztery kursy)

12. 17 września

20. 11 listopada

Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi, C

Kraków Główny –
Nowa Huta

3, 10, 17, 24, Nowy Sącz 31 lipca
Chabówka

16.

Tabor
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, EU06-01, Gmhx,
Bhuxz, 2xBhixt, 2xBi
Ty42-107, Gmhx, Bhuxz,
2xBhixt, 2xBi
Ty42-107, Gmhx, Bhuxz,
2xBhixt, 2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi, C

Nowy Sącz Chabówka
Nowy Sącz Chabówka
Chabówka –
Zakopane

Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, EU06-01, Gmhx,
2xBhixt, 2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi
Ty42-107, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi

Zielona Szkoła

OKz32-2, Gmhx, 3xBi

Pociąg wolności

OKz32-2, Gmhx, 3xBi

Zimowa podróż w czasie
pociągiem retro

OKz32-2, Gmhx, 2xBhixt,
2xBi

Źródło: Opracowanie własne.
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Fotografia 6. Ty42-107 przed odjazdem ze stacji Kraków Główny z pociągiem do Wieliczki
14.05.201616

W 2016 roku, realizowane przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników
Kolei przejazdy, mają w dalszym ciągu charakter okazjonalnej atrakcji turystycznej. Doświadczenia z realizacji kolejnych przejazdów, w ramach cyklu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”, mają pozwolić w przyszłości na przejście z modelu
atrakcji okazjonalnej do formy atrakcyjnego produktu turystycznego, kojarzonego
z Małopolską, promującego jednocześnie lokalną kulturę, turystykę i produkty
regionalne. Jako cele strategii rozwoju w najbliższym okresie czasu wyznaczono
dalsze zwiększanie liczby przejazdów, połączone z ciągłą promocją marketingową,
dążenie do stworzenia oferty cyklicznych przejazdów (w oparciu o stały rozkład
jazdy) na wybranych trasach, a szczególnie na atrakcyjnej turystycznie linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Obecnie największym problemem pozostaje
wysoki koszt uruchamiania zabytkowego taboru, który rzutuje na konieczność
utrzymywania cen biletów na stosunkowo wysokim poziomie oraz konieczność
pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania, zapewnianego obecnie przez samorząd wojewódzki. Należy mieć nadzieję, że duże zainteresowanie muzealną koleją
turystyczną przy współdziałaniu właściciela taboru, samorządów oraz pasjonatów
organizujących przejazdyoferta podróży historyczną koleją na sądeckich i małopolskich szlakach kolejowych będzie w dalszym ciągu rozwijana.

16 Fot: Adrian Maraś/z archiwum NSMK
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Streszczenie. Artykuł we wstępie, w zarysie przedstawia dzieje budowy linii państwowej
kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, a następnie omawia przemiany infrastruktury związanej z funkcjonowaniem stacji, parowozowni i Warsztatów Głównych w Nowym Sączu, kolejne rozbudowy
układu torowego stacji, budynków stacji i zaplecza technicznego jak również Kolonii Kolejowej
i budynku przystanku Nowy Sącz Miasto w czasach zaboru austriackiego.
Słowa kluczowe: kolej, Galicja, rozwój kolei

Historia budowy państwowej Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej
C. k. koleje państwowe na terenie Galicji
W Galicji funkcjonowały, wybudowane przez prywatne towarzystwa kolejowe, dwie główne linie kolejowe. Od zachodniej granicy śląskiej, północną
częścią kraju przez Kraków – Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (oficjalnie
C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, niem. k.k. Privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB), biegnąca dalej od Krakowa do
wschodniej granicy rosyjskiej przez Lwów – jako Kolej Galicyjska im. Karola
Ludwika (niem. k.k. priv. Galizische Carl Ludwig-Bahn; CLB) i od Lwowa na
południe do granicy bukowińskiej i dalej przez Czerniowce do Rumunii – Kolej Żelazna Lwów–Czerniowce–Jassy (niem. Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn, LCJE). Zamiar budowy drogi żelaznej łączącej Galicję z Węgrami został
wyrażony w ogólnym planie koncesjonowania 32 linii kolejowych w Austro-Węgrzech, zatwierdzonym przez austriacki parlament jeszcze w 1854 roku.
Budowę następnych linii wymuszały już względy strategiczne. W razie
ofensywy rosyjskiej biegnąca równolegle do granicy linia Kraków–Lwów mogła być szybko zajęta przez wojska rosyjskie, co skutecznie uniemożliwiłoby wykorzystanie kolei do transportowania wojsk z głębi kraju. W realizacji
była największa budowla obronna monarchii – twierdza I klasy w Przemyślu,
w której w razie wybuchu wojny miało docelowo stacjonować 85.000 żołnierzy. Potrzebne były dobre połączenia kolejowe, umożliwiające sprawny transport materiałów zaopatrzeniowych i wojsk z centrum cesarstwa do Przemyśla.
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Zarządzono, ze względów strategicznych, budowę gwarantowanej przez
państwo kolei żelaznej z Przemyśla do granicy węgierskiej w Łupkowie. Budowę tej kolei i prowadzenie na niej ruchu przejęło Towarzystwo Akcyjne
Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej (Erste Ungarisch-Galizische
Eisenbahn; w skrócie EUGE). Ruch na linii Przemyśl–Łupków otwierano etapami od 13 maja do 18 grudnia 1872 r. Z powodu spóźnionego wykończenia
tunelu granicznego, połączenie z węgierską koleją w Mezölaborcz (obecnie
Medzilaborce) uzyskano dopiero 30.05.1874 r. Pojedyncza linia jednotorowa
nie załatwiała sprawy. Budowa nowego połączenia podyktowana była potrzebami handlu i gospodarki monarchii austro-węgierskiej, jak też względami
strategiczno-wojskowymi, o czym świadczy wypowiedź budowniczego tej linii Faustyna Hlavatiego: na wypadek wojny Galicja mogłaby być w 24 godziny
zajęta przez nieprzyjaciela i najzupełniej odcięta od reszty monarchii, a wtedy Tatry
i Karpaty służyłyby najeźdźcy za naturalną twierdzę, której żadna siła ludzka zdobyć
i wydrzeć mu już więcej nie byłyby w stanie i stąd dopiero, jak lawina, rozlałby się on
dalej po Wyżynie Węgierskiej – i jednym zamachem całe Węgry i Siedmiogród zagarnąć
by łatwo mu przyszło.
Wśród projektów następnych linii kolejowych, znalazło się również połączenie linii Kraków–Lwów z kolejami węgierskimi w Eperies (Preszowie).
Zaniepokojeni docierającymi pogłoskami o planach ominięcia miasta, radni
Nowego Sącza na posiedzeniu 13.02.1868 r. opracowali petycję, pod którą
zaczęto zbierać podpisy znamienitszych obywateli, by kolej żelazna z Galicji
na Węgry prowadzona była przez Nowy Sącz. Na posiedzeniu Rady Miejskiej
8.03.1869 r. postanowiono wysłać do Wiednia delegację wspólną z Tarnowem,
w celu wyjednania korzystnej decyzji dla obu miast. Zamierzano też pozyskać
wpływowe osobistości, wśród których wymieniano doktora Franciszka Smolka
i profesora Juliana Dunajewskiego – posłów na Sejm Krajowy oraz do parlamentu wiedeńskiego.
Po długich debatach na posiedzeniu parlamentu w Wiedniu 8.05.1870 r.,
a także po uzgodnieniu połączenia planowanej linii z kolejami węgierskimi
w Leluchowie, ostatecznie zatwierdzono ogólny jej przebieg 21.08.1871 r.
Na tej podstawie 5.03.1872 r. rząd skierował do Rady Państwa projekt ustawy w sprawie koncesjonowania linii. Rada Państwa dokonała zmian i ustawa w zmienionej formie otrzymała „najwyższą sankcję” w dniu 29.06.1872 r.
Ustawa obligowała rząd do wykonania lub koncesjonowania wymienionych
w niej linii kolei żelaznej:
1) z Leluchowa przez Grybów do Tarnowa,
2) z Grybowa do Zagórza celem połączenia tej kolei z linią Przemyśl–Mezölaborcz (EUGE),
3) odgałęzienia z wybranego punktu linii Tarnów–Leluchów do Żywca
i dalej do Bielska,
4) z Żywca do granicy węgierskiej w Csaczy – celem połączenia z linią Koszycko-Bohumińską.
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Rząd został upoważniony do udzielenia koncesji na wszystkie te linie razem
lub na każdą z osobna. Odnośnie linii do Leluchowa postanowiono, że gdyby
jej koncesjonowanie ze względu na interesy ogólne okazało się niemożliwe,
kolej ta ma być zbudowana na koszt państwa.
Droga z Preszowa do Tarnowa, według opinii wydziału, stosowniej winna by iść
przez Bardyów i Grybów, aniżeli przez dolinę Popradu, dlatego też w projekcie przyjęto
taką stylizację, aby kolej można przeprowadzić przez Krynicę, doliną Białej wprost do
Grybowa (a nie przez Nowy Sącz), coby skróciło linie z Tarnowa do Leluchowa około
mil czterech1.
Ta wiadomość tak zaskoczyła mieszkańców Nowego Sącza, że jeszcze tym
samym dniu zadecydowano, by telegrafować do honorowych obywateli miasta: doktora Smolka i profesora Dunajewskiego „(...) iżby dali wyjaśnienie, jak
sprawa o kolej względem tutejszego miasta stoi, a w razie gdyby ta sprawa postawiona
była w Radzie Państwa na porządku dziennym, iżby oni na korzyść miasta popierali.
Projekt taki gdyby został przyjęty i uchwalony w Radzie Państwa wpłynąć by miał
bardzo niekorzystnie pod względem handlu i przemysłu na tutejsze miasto, które zamiast wzrastać - upaść by musiało”. Postanowiono również wybrać trzyosobową
delegację i wysłać bezzwłocznie do Wiednia „w celu dalszego gorliwego starania, aby projektowana kolej żelazna z Leluchowa przez Nowy Sącz prowadzona była
do Tarnowa”. Delegacja z Wiednia przywiozła radosne wieści. Na posiedzeniu
Rady Miejskiej 3.07.1872 r. radny Józef Bałaban relacjonował o wyniku starań w Radzie Państwa i o przyjęciu delegacji przez Ministra Handlu, który
dał zapewnienie „ ... że kolej rzeczona na Nowy Sącz będzie prowadzona i że w Nowym Sączu nie tylko jeden, ale może dwa dworce zbudowane będą”. Tymczasem na
przetarg o wydanie koncesji na wszystkie linie, rozpisany przez Ministerstwo
Handlu, nie wpłynęła żadna oferta. W odpowiedzi rząd wystąpił z wnioskiem
o przyznanie większych ulg i ułatwień dla potencjalnych koncesjonariuszy,
proponując, aby państwo udzieliło im gwarancję rocznego zysku 49.000 guldenów w srebrze od mili i dodatkowo zwolniło od wszelkich podatków na
okres dziesięciu lat. Dotyczyło to linii Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej; dla
pozostałych trzech udzielono innych ulg. Po takich zmianach ustawa została
ponownie uchwalona przez parlament 23.04.1873 r. Tymczasem na początku
maja nastąpił krach na giełdzie, który skutecznie odstraszył potencjalnie zainteresowane konsorcja. W takiej sytuacji państwo postanowiło zrealizować
przynajmniej pierwszą z proponowanych linii (Tarnów–Leluchów), wydając
w dniu 28.07.1873 r. stosowne rozporządzenie.

1

„Czas”, nr 126 z 6.06.1872 r.
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Fot. 1. Tekst ustawy nr 106 z dnia 29 czerwca 1872 roku „o wybudowaniu kolei żelaznej parowej
z Tarnowa do granicy węgierskiej pod Leluchowem, z odnogą z Grybowa do Zagórza”, ogłoszony w
„Dzienniku ustaw państwa” nr XL z 19.07.1872 r.
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C. k. kolej państwowa łączy Galicję z Węgrami Doliną Popradu
Przystąpiono do realizacji budowy. Kolej Tarnowsko-Leluchowska (zwana także
Tarnowsko-Preszowską, k. k. Eisenbahn Eperjes–Tarnow, a czasami linią Tarnów-Orłów) stała się drugą linią kolei państwowych na terenie Galicji (po linii Chyrów–
Stryj), a pierwszą budowaną przez państwo. Koordynacją i nadzorem nad całością
robót zajął się c.k. Inspektorat Budowy Kolei Żelaznej z siedzibą w Tarnowie (k.k.
Eisenbahn – Bauinspectorat Tarnow).
Budowę tunelu w Żegiestowie, która była przedsięwzięciem najtrudniejszym
i najbardziej pracochłonnym, rozpoczęło przedsiębiorstwo „Koller und Gregersen”
już 4.09.1873 r.2 Kamieniarzy do prac sprowadzano głównie z Włoch i Tyrolu.
W Andrzejówce, po południowej stronie tunelu, zbudowano dla nich osiedle
drewnianych baraków, w których spędzili prawie trzy lata. Znalazły tam miejsce także warsztaty kamieniarskie; położono szyny kolejki wąskotorowej, którą
transportowano urobek z tunelu i przewożono materiał do budowy. Miejscową
ludność zatrudniano w charakterze kopaczy, ładowaczy, tragarzy, taczkowych
i wózkowych, przy transporcie na zewnątrz urobku (biedkami konnymi i wąskotorowymi kolebami), który służył do formowania nasypów przy budowie
podtorza lub był zwałowany na pryzmy zwane „wyspami”. Prace przy budowie
tunelu zwięźle podsumował Ignaz Konta w dziele o historii kolei w monarchii
austro-węgierskiej:
(…) tunel koło Żegiestowa, który w dalszym przebiegu trasy znacząco serpentynę rzeki
przecina, kosztował ciężką pracę, przez to, że w jego północnej części natrafiono na warstwy
piaskowca i przebijano się przez bardzo mokre pokłady gliny3.
Oddział budowy cesarsko-królewskiej jeneralnej inspekcyi austryackich kolei żelaznych
ogłosił 5.11.1873 r. rozpisanie ofert na dostawę progów i podkładów do zmian dla budowy
kolei żelaznej z Tarnowa do Leluchowa, określając miejsca dostawy i składowania podkładów oraz potrzebne ilości: 27 tys. szt. do Tarnowa, 34 tys. szt. do Ciężkowic,
30 tys. szt. do Grybowa, 31 tys. szt. do Nowego Sącza, 41 tys. szt. do Piwnicznej
i 27 tys. szt. do Orłowa. Oferty mogą opiewać na progi z białych dębów i korkodębów,
modrzewiów lub sosien, jednak w pojedynczym wypadku trzeba gatunek drzewa mający być
użytym w ofercie dokładnie oznaczyć4.
Wkrótce pojawiło się rozpisanie ofert dla dostawy szyn i gwoździ do przytwierdzania szyn z określonym zapotrzebowaniem na 31 000 cetnarów cłowych szyn stalowych i 177 000 cetnarów cłowych szyn żelaznych (w danym razie zamiast obu tych ilości
199 000 cetnarów cłowych szyn stalowych), tudzież należących do tego gwoździ do przytwierdzania, wagi 22 000 cetnarów cłowych, dla mającej być zbudowanej kolei żelaznej
Tarnowsko-Leluchowskiej5.

2
3

„Czas”, nr 213 z 17.09.1873 r.
Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. I. Band, II. Theil, Wien-Teschen-Leipzig 1898; s.174.
4 „Czas”, nr 257 z 8.11.1873 r. Ogłoszenie powtórzone w nr 259 z 11.11.1873 r. i nr 260 z 12.11.1873 r.
5 „Czas”, nr 282 z 7.12.1873 r.
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Począwszy od 1.12.1873 r., w ciągu sześciu tygodni c.k. komisja ustaliła przebieg 151 km linii w terenie pomiędzy Tarnowem a Orłowem. „Przedsięwzięcie
badania w celu oznaczenia stacyj na linii kolei żelaznej tarnowsko-leluchowskiej”
rozpoczęto od Tarnowa i kolejno prowadzono przez całą długość trasy do Leluchowa, kończąc czynności do połowy stycznia 1874 roku. Ustalono w terenie położenie wszystkich obiektów – przepustów, mostów, budynków stacyjnych i strażnic
kolejowych6.
Równocześnie podzielono trasę na jedenaście odcinków budowlanych, a już
3.03.1874 r. przekazano je do wykonania małym przedsiębiorcom – jako podwykonawcom. W ramach prac ziemno-budowlanych podcinano zbocza gór i pagórków (w sumie ponad tysiąc podkopów), wykonano przekopy w ponad osiemdziesięciu miejscach, wykonano nasypy o zróżnicowanych profilach, przebito dwa
tunele – w Kamionce i Żegiestowie, zabezpieczono murami oporowymi zbocza
podkopów i podtorza wzdłuż rzek, wybudowano ponad osiemdziesiąt mostów
i mostków nad rzekami, rzeczkami i potokami górskimi oraz około czterystu przepustów odprowadzających wodę opadową ze zboczy do cieków wodnych.

Rys. 1. Skrajnia budowli dla Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej przyjęta z Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej7
Do zwierzchności Gminnej w Starym Sączu, pismo starosty do zarządu gminy Stary Sącz, z dn. 27.11.1873 r.;
Archiwum Narodowe w Krakowie, oddział w Nowym Sączu, zespół AmStS, sygnatura 31/22/0/293.
7 Źródło: Normal-Profil für den freien Raum für eingeleisige Bahnen, EUGE, ad Nr 8871/77
6
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Budynki stacyjne wykonywano dla całej linii według typowych projektów sporządzonych przez Wydział Budownictwa i Wyposażenia Dyrekcji Budowy Kolei
Państwowych (Abteilung fűr Hochbau und Austrustung k.k. Direktion fűr Staats-Eisenbahnbauten), tylko dla większych stacji przewidziano nieco większą powierzchnię. Budynki na parterze miały pomieszczenia biurowe dla dozorcy kolei (zawiadowcy stacji)
i ekspedienta pociągowego (dyżurnego ruchu), a na większych stacjach – pomieszczenia na bufet i inne cele. Piętro stanowiło mieszkanie dla zawiadowcy i dyżurnego
ruchu. Ściany parteru były boniowane i oddzielone od piętra ozdobnym gzymsem.
Narożniki zdobiono boniowaniem lub pozostawiano cegłę. Wykonywano ozdobne
obramienia otworów okiennych, proste z dodatkowym gzymsem powyżej lub łukowe – te ostatnie najczęściej dla okien na parterze budynku. Ściany od strony peronów
były przeważnie proste, ale stosowano także ryzality zwłaszcza od strony podjazdów
– pojedyncze dla mniejszych budynków i podwójne dla większych.
Ogłoszenie przetargu na budowle (Hochbauten) stacyj kolei żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej opublikowano w prasie8. Całość miała zamknąć się kwotą 523.600 złr.
Plany zostały udostępnione w biurach generalnej Dyrekcji Kolei w Wiedniu (Wiedeń III. Neulinggasse 9) i inspektoracie Kolei Żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej
w Tarnowie. Termin składania ofert upływał 19.06.1874 r. Kolejne ogłoszenie
dotyczyło ofert na dostawę i postawienie wszelkich oznak spadku, tablic ostrzegających
i kobylic kolejowych na przestrzeniach kolei żelaznych Tarnów–Leluchów i Divazza–Pola9.
Ogłoszono także przetargi na dostawę drewna do budowy10 i prace ziemne na stacji Tarnów powiększanej w związku z doprowadzeniem nowej linii od południa11.
Według projektów sporządzonych w wiedeńskich pracowniach wybudowano
stacje:
- piętrowe 6-osiowe z bocznymi, parterowymi dobudówkami i wiatami od
strony peronów: Nowy Sącz, Stary Sącz, Muszyna,
- piętrowe 6-osiowe: Tuchów, Bogoniowice-Ciężkowice, Piwniczna,
- piętrowe 4-osiowe z ryzalitem od strony torów i dobudówką: Grybów,
- piętrowe 4-osiowe: Kamionka Wielka,
- piętrowe 3-osiowe: Gromnik, Bobowa, Stróże (pierwszy budynek z 1885 r.),
Żegiestów,
- parterowe z podwójnym ryzalitem od strony torów 9-osiowe: Łowczówek-Pleśna, Rytro (po rozbudowach – pierwsze powiększenie budynku
w 1896 r.; pierwotnie budynek był krótszy),
- parterowe o konstrukcji mieszanej – częściowo z muru pruskiego z drewnianymi werandami: Piwniczna-Miasto i Żegiestów-Zdrój; budowle późniejsze
– po uruchomieniu w tych miejscach przystanków.
Wzdłuż linii powstały stacje wodne, których budowę i wyposażenie powierzono podwykonawcom w drodze rozpisania konkursu ofert12.
8
9
10
11
12

„Czas”, nr 120 z 29.05.1874 r. i nr 125 z 4.06.1874 r.
„Czas”, nr 272 z 27.11.1874 r. i nr 280 z 6.12.1874 r.
„Czas”, nr 294 z 24.12.1874 r. i nr 4 z 6.01.1875 r.
„Czas”, nr 297 z 30.12.1874 r. i nr 4 z 6.01.1875 r.
„Czas”, nr 55 z 9.03.1875 r. i nr 60 z 14.03.1875 r.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W NOWYM SĄCZU DO 1918 ROKU

77

W Nowym Sączu powstała stacja wodna 1 klasy z machiną parową, kotłem,
pompą i 2 zbiornikami wody, do tego zainstalowano 2 żurawie do ciągnienia wody
z latarnią, 2 aparaty zasilające wodą z 10 metrową rurą kauczukową, 51 m.b. rur wodociągowych o średnicy 150 mm i 25 m.b. rur o średnicy 95 mm. Oba zbiorniki
znajdowały się w centralnej części budynku ustawionego nieopodal parowozowni
– w centrum stacji. Stacje wodne II klasy z jednym zbiornikiem wybudowano
w Gromniku, Grybowie, Kamionce Wielkiej, Piwnicznej i Muszynie. Na każdej
z tych stacji ustawiono żurawie wodne: po 2, za wyjątkiem Grybowa gdzie zainstalowano 3 żurawie i Kamionki Wielkiej – gdzie ustawiono jeden żuraw (i tylko
20 m.b. rury 150 mm do połączenia go ze zbudowana obok wieżą ciśnień, usytuowaną w km. 79,9).
Strażnice wykonane były według jednakowego projektu z materiałów miejscowych, tj. częściowo z cegły, a częściowo z miejscowego kamienia i rumoszu na
zaprawie wapiennej. Stanowiły one mieszkanie dla strażnika drogowego, zwrotniczego, strażnika obchodowego, a równocześnie były pomieszczeniem służbowym
(początkowo stanowiska pracy były przeznaczone dla jednej osoby w ciągu całej
doby). Strażnice obchodowe budowano co 2 km wzdłuż linii, a także przy większych obiektach inżynierskich – mostach, tunelach i przejazdach kolejowych na
drogach powiatowych. Były to budynki dwuizbowe na planie kwadratu, gdzie
ok. 1/4 powierzchni zajmowała kuchnia z piecem, z której prowadziła drabina na
strych budynku. Część budynku podpiwniczano. Drzwi osłonięte były drewnianym wiatrołapem, gdzie mieścił się także podręczny magazynek służbowy. Na
kalenicy dwuspadowego dachu montowano dzwon sygnałowy z młotkami napędzanymi elektromagnetycznie. Strażnice łączono przewodami z najbliższą stacją,
z której dyżurny ruchu podawał sygnały ręcznym induktorem. Wytyczne do budowy strażnic, zostały opracowane przez Wydział Budownictwa Generalnego Inspektoratu austriackich Kolei Żelaznych (Bauabteilung der k.k. General-Inspection
der österreichischen Eisenbahnen) i przedłożone oferentom13.
Strażnicy codziennie dokonywali obchodów swojego odcinka linii, badając stan
torowiska i usuwając zauważone nieprawidłowości. Granice odcinków oznaczane
były słupkami, na których strażnik zawieszał tabliczkę z informacją o dokonanym
obchodzie. Wprowadzenie łączności telefonicznej zlikwidowało konieczność wywieszania tabliczek, uprościło pracę „obchodników” i w efekcie przyczyniło się do
likwidacji dużej części niepotrzebnych już strażnic14.
Mosty i mostki konstruowano z kształtowników stalowych, nitowanych na
miejscu według indywidualnych projektów.
Stacje funkcjonowały jako mijanki, przeważnie dwutorowe, większe stacje wykonano jako trzytorowe. Tory układały brygady robotników pod nadzorem tzw.
sekcyjnych. Większość z tych robotników znalazła później zatrudnienie w strażnicach i przy utrzymaniu torów.
13 Bauabteilung der k.k. General–Inspection der österreichischen Eisenbahnen, Baubeschreibung für die
Wächterhausanlagen auf der Strecke Tarnow-Leluchow, Wiedeń 1875.
14 Zob. Edward Drozd: Budy kolejowe „Almanach Muszyny” r. 1994, i Budy kolejowe (cz. II) „Almanach
Muszyny” r. 1995.
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Przy budowie linii przewidziano skrajnię budowli dla linii jednotorowych, zastosowaną wcześniej na Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Drodze Żelaznej15.
Przy budowie linii wykorzystywano również wojsko – dn. 27.06.1875 r., starosta powiatowy powiadomił Zwierzchności Gminne w Moszczenicy Niżnej, Gołkowicach Niemieckich, Gołkowicach Polskich i Mostkach o zakwaterowaniu w tych
wsiach oddziału wojskowego do budowy kolei żelaznej tudzież oddziału do pomiarów wojskowych, prosząc równocześnie władze gminne o dostarczanie podwód [dla dowozu
żołnierzy na teren budowy] po 35 centów za milę16.
W maju 1876 roku odbyły się próby obciążenia i odbiór mostów kolejowych na
linii, a w lipcu komisja dokonała odbioru dróg polowych także zwanych równoległych
tudzież innych komunikacyj z powodu budowy kolei żelaznej, podpisując ze zwierzchnościami gmin, przez które przebiegała linia, protokoły jej odbioru.
Dnia 28.07.1876 r., po trzech latach budowy, roboty zakończono. Z Tarnowa
do Leluchowa położono 145,7 km toru, a z Leluchowa do Orłowa 5,2 km.
Otwarcie Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej (k.k. Staats Eisenbahn Linie Tarnow-Leluchow lub też k.k. Tarnow-Leluchower Staatsbahn) nastąpiło 18.08.1876 r. w dniu
czterdziestych szóstych urodzin Najjaśniejszego Pana, cesarza Franciszka Józefa,
bez specjalnych uroczystości. Obecnym z urzędu był szef inspekcji kolei żelaznych,
radca nadworny Noerdling.
Prasa podała, co następuje:
Podpisana Dyrekcya ma zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, że c.k. kolej państwowa od
Tarnowa do granicy węgierskiej pod Leluchowem ze stacyami: Tarnowem, Łowczówkiem-Pleśną, Tuchowem, Gromnikiem, Boguniowicami-Ciężkowicami, Bobową, Grybowem, Ptaszkową, Kamionką, Nowym Sączem, Starym Sączem, Rytrem, Piwniczną, Żegiestowem i Muszyną-Krynicą, dnia 18.sierpnia 1876 r. do publicznego użytku oddana zostanie. Równocześnie
nastąpi otwarcie ruchu na węgierskiej przestrzeni od granicy do Orłowa. Wszystkie stacye będą
tak dla przewozu osób, pakunków i przesyłek pospiesznych, jakoteż i dla transportu towarów
otwarte; dla tych transportów są ważne przepisy regulaminu ruchu z dnia 1 lipca 1874 r.
i taryf znajdujących się do przejrzenia na stacyach. Rozkład jazdy pociągów przeznaczonych
do przewozu osób już został ogłoszony, a dotyczące plakaty znajdują się na każdej stacyi Tarnowsko-Leluchowskiej kolei, jakoteż i na większych stacyach sąsiednich kolei.
Wiedeń, w sierpniu 1876 roku. Od Dyrekcyi 1ej węg.-galic. Kolei żelaznej jako prowadzącej ruch na c.k. kolei państwowej Tarnowsko-Leluchowskiej i na przestrzeni od granicy
węgierskiej do Orłowa17.
Administrowaniem i prowadzeniem ruchu na linii państwowej Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, zgodnie z zawartą umową, zajęła się spółka „Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna” (właściciel linii z Przemyśla do Łupkowa) za cenę
poniesionych przez państwo kosztów wynoszących 13.322.136 florenów austriackich. Regularny ruch pociągów został wprowadzony z dniem 18.05.1877 r. Ruch
pasażerski nie był duży, a przewóz towarów ograniczał się do węgla, wapna pa15 Normal-Profil für den freien Raum für eingeleisige Bahnen, EUGE, ad Nr 8871/77;
16 Do zwierzchności Gminnych w Moszczenicy Niżnej, Gołkowicach Niemieckich, Gołkowicach Polskich i
Mostkach, pismo starosty z dn. 27.06.1875 r.; ANKrNS, zespół AmStS, sygnatura 31/22/0/293.
17 „Czas”, nr 187 z 18.08.1876 r.
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lonego, soli kamiennej, cementu, drewna opałowego i budowlanego oraz węgla
drzewnego. Zgodnie z założeniem, linia miała charakter bardziej strategiczny niż
osobowo-towarowy. W pierwszym rozkładzie jazdy raz dziennie (o godzinie 1.45
po południu) odchodził pociąg z Tarnowa do Leluchowa, a raz w tygodniu (we
wtorek o 6.00 rano) pociąg „mieszany” do Nowego Sącza.
Naprawą i utrzymaniem taboru zajmowały się do 1885 r. wyłącznie Główne
Warsztaty cesarsko-królewskiej austriackiej Kolei Państwowej (Hauptwerkstätte der
k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec), po uruchomieniu parowozowni, przejęła ona
bieżące utrzymanie parowozów.

Fot. 2. Widok warsztatów 1894 roku18
Od lewej strony widoczny czterosegmentowy budynek kuźni miedzi, dwuczęściowa hala napraw parowozów połączona parterową,
wysuniętą częścią, w której pracowała przesuwnica, dalej podłużny parterowy budynek warsztatu mechanicznego, piętrowy budynek administracyjny, podłużny parterowy budynek stolarni i na końcu dachy hali napraw wagonów. Przy prawej krawędzi fotografii, za drzewem, widoczny fragment półkolistego dachu magazynu Warsztatów i fragment starej hali napraw. Na pierwszym
planie place składowe zajmujące teren pomiędzy stacją a Warsztatami Głównymi.

W roku uruchomienia linii, znajdowało się na niej 15 stacji i przystanków osobowych: Tarnów, Łowczówek-Pleśna, Tuchów, Gromnik, Bogoniowice-Ciężkowice, Bobowa, Grybów, Ptaszkowa, Kamionka, Nowy Sącz, Stary Sącz, Rytro, Piwniczna, Żegiestów i Muszyna-Krynica.
Stacja w Stróżach powstała dopiero w roku 1885 ale za to od razu jako węzłowa
dla budowanej linii Kolei Transwersalnej, także wtedy rozpisano oferty na budowę
drugiego toru od Stróż do Grybowa19 i dalej do Nowego Sącza z przewidzianym
kosztem 250.000 złr20. Dokładne opracowanie zestawiające rzeczywiste koszty tej
inwestycji powstało w czerwcu 1886 r.21
Przystanki osobowe na linii otwarto w późniejszych latach w miejscowościach: Łowczów (10.07.1903), Pławna (1901), Bobowa-Miasto (1903), Jankowa
(15.08.1896), Jamnica (1896), Barcice (1899), Piwniczna-Miasto (1.07.1889),
Wierchomla (1.12.1896), Żegiestów Zdrój (1879), Milik (1914).
18 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
19 „Czas”, nr 127 z 7.06.1885 r., „Czas”, nr 128 z 9.06.1885 r. i Czas”, nr 131 z 12.06.1885 r.
20 „Czas”, nr 243 z 23.10.1886 r.
21 k.k. General–Inspection der österreichischen Eisenbahnen, Preis–Liste für Unterbau, Beschotterung und
Oberbauarbeit, Sinfriedungen, Bahnzeichen und Grenzsteine, Hochbau bei Herstellungen für ein zweiter
Geleise in der Strecke Grybów – Neusandec, a także Summarischer Kostenanschlag über die Herstellung
für ein zweiter Geleise in der Strecke Grybów – Neusandec.
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Fot. 3. Mapa dróg i sieci kolejowej w Galicji22
Stan z 1898 r. Zwracają uwagę projektowane linie kolejowe Tarnów–Pilzno–Jasło, Gorlice–Konieczna, Muszyna–Krynica
i Chabówka–Zakopane (z ominięciem Nowego Targu). Odcinek Nowy Sącz–Stróże, a nawet nieco dalej, zaznaczony jest jako
linia dwutorowa.
22 Źródło: Inżyniera S. Kormana mapa dróg bitych, żelaznych i wodnych Galicyi i Bukowiny, Wiedeń 1898.
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Opiekę nad obiektami linii przejął Oddział Konserwacji c.k. Państwowej Drogi
Żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej (Erhaltung Abteilung der k.k. Tarnow-Leluchower
Staats-Eisenbahn) z siedzibą w Tarnowie.
Stacja w Nowym Sączu
Dla powstającej linii kolei Tarnowsko-Leluchowskiej przy planowaniu miejsca dla stacji w Nowym Sączu, wstępny projekt przewidywał jej lokalizację
bliżej centrum miasta, w okolicy ulicy Grodzkiej (w pobliżu koszar obrony
krajowej „na Grimówce”), natomiast ze względów technicznych nie było to
możliwe, stąd zaproponowano teren na południe od miasta. W związku z tym
miasto zobowiązało się do połączenia dworca z „przedmieściem grodzkim”
nowo wytyczoną ulicą (obecnie Batorego) „drogą dojazdową 729 metrów długą a 8 metrów szeroką”. Równocześnie, aby umożliwić dojazd do drogi prowadzącej w kierunku Krynicy (obecnie Nawojowska), gmina miasta Nowego
Sącza zobowiązała się do wybudowania takiego połączenia, „przejmując od
zarządu budowy wspomnianej kolei” ten obowiązek. Tak powstała droga od
„gościńca krynickiego do stacji prowadząca wyżej 500 metrów długa a na 4
metry szeroka” – czyli odcinek obecnej ulicy Kolejowej do Nawojowskiej.
Stacja Neusandec, o długości torów 700 , posiadała 8 torów przebiegowych – głównych i bocznych (nr I, III, II-XII – stosowano numerację rzymską; w ciągu toru nr III była mała obrotnica do wagonów), tor boczny nr V
– przy magazynie towarowym (z małą obrotnicą do wagonów), tory trakcyjne
parowozowni (nr XVI–XX), nad którymi postawiono przelotową, drewnianą
lub drewniano-murowaną halę „ogrzewalni” – pierwszej „remizy lokomotyw”
(Locomotivremise), tj. parowozowni. Pod dachem hali, w torach zabudowano
trzy kanały oczystkowe i zainstalowano dwa żurawie wodne pomiędzy torami.
Na środkowym z torów, poza halą zamontowano obrotnicę, która miała także
połączenie rozjazdem z sąsiednim torem. Obok, na wolnym terenie pomiędzy
halą parowozowni a halą napraw warsztatów, powstał budynek wieży ciśnień,
z dwoma zbiornikami i pompownią (budynek o wymiarach 30 x 5 m) czerpiącą
wodę z własnej studni, zasilającą dwa żurawie znajdujące się w hali parowozowni.
Osie sąsiednich torów na stacji były oddalone o 4,75 m. Co ciekawe, tor
główny, zasadniczy, będący przedłużeniem toru wjazdowego na stację od strony Tarnowa nosił numer IV (obecnie jest to tor nr 2). Wyjazd w kierunku Leluchowa odbywał się torem nr II (obecnie nr 1). Na terenie stacji zainstalowano
9 prawych rozjazdów i 18 rozjazdów lewych.
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Fot. 4. Dworzec w Nowym Sączu23
Najstarszy znany wizerunek sądeckiego dworca kolejowego. Rysunek piórkiem na kartonie, autorstwa Piotra Spitzmana Karwosieckiego z 1878 r. Od lewej widoczne: fragment najstarszej parowozowni – przelotowej, piętrowy budynek dwuzbiornikowej
wieży ciśnień, budynek dworca, najstarsza hala Warsztatów Głównych i budynek administracyjny i z prawej fragment dwupiętrowego budynku mieszkalnego.

Fot. 5 Parowozownia w Nowym Sączu24
Najstarszy znany wizerunek pierwszej parowozowni w Nowym Sączu (widoczny fragment) z 1878 r. – hali przelotowej, zabudowanej nad trzema torami stacyjnymi. Widoczna nadbudówka wywietrznika kalenicowego i wylot wyciągu kominowego, z którego
unosi się dym z parowozu stojącego w hali.
23 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. MNS/305/S.
24 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. MNS/305/S – powiększony fragment.
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Fot. 6. Wieża ciśnień w Nowym Sączu25
Na ilustracji z prawej piętrowy budynek dwuzbiornikowej wieży ciśnień, z piętrem, gdzie zostały zabudowane dwa zbiorniki,
szalowanym deskami i przybudówkami po bokach, mieszczącymi urządzenia pomp zasilających zbiorniki z własnej studni umieszczonej za budynkiem oraz kotły i maszyny parowe napędzające pompy.

Tor wyciągowy poza halą ogrzewalni prowadził do żeberka z zainstalowaną
dużą obrotnicą parowozów. Drugi tor wyciągowy poprowadzono równolegle,
a pomiędzy nimi znalazły miejsce magazyny na węgiel. Z toru wyciągowego
można było przedostać się do hali napraw warsztatów, z sześcioma bramami;
przy czym do dwóch bram prowadziły tory, a z czterech bram wychodziły tory
odstawcze zakończone kozłami oporowymi, na które tabor podstawiano przesuwnicą wewnętrzną (tory nr XXVIII-XXXVIII). Na terenie Warsztatów zainstalowano 6 prawych rozjazdów, 5 rozjazdów lewych i jeden rozjazd łukowy symetryczny. Tor boczny, prowadził obok hali i magazynu wyposażonego w rampę
ładunkową i kończył się kozłem oporowym. Ponadto z torów stacyjnych wyprowadzono dwa tory bocznicowe do magazynów – od strony miasta i dwa żeberka
ochronne – jedno kończące się przed budynkiem dworca od strony Grybowa,
drugie sięgające aż pod strażnicę nr 73. Układ torów nie był zbyt korzystny –
zaprojektowano bardzo długie drogi zwrotnicowe – na lewo od wjazdu ze strony
Grybowa – dla 8 torów, co skutkowało małą długością użyteczną torów od VI-XII i torów trakcyjnych parowozowni (XVI-XX), zwłaszcza, że tory kończyły
się już naprzeciwko budynku dworca i rozpoczynała się tu droga zwrotnicowa po
zachodniej stronie stacji.
Przy torze wyładunkowym, którego końcówka – jako żeberko ochronne kończyła się kozłem oporowym przed budynkiem stacyjnym, od wschodniej strony
stacji, zbudowano magazyn do ekspedycji przesyłek, na obydwu torach tuż obok
25 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. MNS/305/S – powiększony fragment.
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magazynu zamontowano obrotnice z ręcznym napędem do obracania wagonów.
Po drugiej stronie budynku dworca stanął dwupiętrowy budynek mieszkalny,
przed nim na ziemnym nasypie, ukosem do ulicy stanął budynek „lodowni”26,
a nieco dalej, w pobliżu żeberka kończącego tor przebiegający bezpośrednio przy
peronie stacji, na podwyższonym placu, powstał budynek strażnicy (Wächterhaus
Nr 73; obecnie Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego). Przy wlocie
do stacji od strony Grybowa, znajdowała się strażnica (Wächterhaus Nr 72), do
której można było się dostać schodami od ulicy Nawojowskiej i nieco dalej, na
samym narożniku – przy skrzyżowaniu obecnej ulicy Kolejowej z Nawojowską,
budynek magazynu „mostowego” (Brückemagazin), z doprowadzoną bocznicą,
na terenie ogrodzonym parkanem. Zachodnia głowica stacji kończyła się na wysokości wspomnianej strażnicy nr 73.

Fot. 7. Układ torów w Nowym Sączu z 1984 roku27
Zwraca uwagę prostokątna hala przelotowa parowozowni, poniżej prostokątny budynek wieży ciśnień i u dołu hala
Warsztatów Głównych.

26 W dobrze odizolowanym od promieni słonecznych, obsypanym wałem ziemnym budynku „lodowni”
(16,5 x 5,5 m) przechowywano żywność, schładzaną bryłami naturalnego lodu, dla potrzeb restauracji dworcowej.
27 Źródło: K.k. Direktion für Staats-Eisenbahnbauten, Galizische Transversalbahn. General-Langenprofil
nebst Situationsplanskizze der Strecke Saybusch-Neusandec. Wiedeń 1884.
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Fot. 8. Układ torów z 1889 roku28
Układ torowy stacji w Nowym Sączu z ok. 1889 roku. Jest już tor od strony Chabówki, dwa tory w kierunku Grybowa ale nie
ma jeszcze Kolonii, wybudowanej w latach 1890-1892. Zwraca uwagę prostokątna hala przelotowa pierwszej parowozowni,
poniżej prostokątny budynek wieży ciśnień i u dołu z lewej stara hala Warsztatów Głównych. Po prawej nowa hala wachlarzowa
parowozowni na 9 stanowisk i budynek administracyjny z drugą wieżą ciśnień w centrum. Widoczne tory odchodzące promieniście
od obrotnicy w miejscu, gdzie jeszcze niedawno było obniżenie terenu. Na terenie Warsztatów Głównych widoczne nowe budynki –
warsztatu napraw wagonów, warsztatu mechanicznego i stolarni, a także wolnostojący budynek kuźni.

Budynek dworcowy
Budynek dworca powstał jako trzyczęściowy – część środkowa, piętrowa o 6
osiach (dł. 20 m), z dwoma bocznymi 3-osiowymi parterowymi dobudówkami
z poddaszami (dł. po 12 m), umieszczonymi symetrycznie po obu stronach i z wiatą nakrytą pulpitowym dachem od strony peronu.

Fot. 9. Budynek Dworca 187829
Najstarszy znany wizerunek pierwszego budynku dworca kolejowego w Nowym Sączu z 1878 r. – po lewej drewniany budynek
magazynu i przejście na peron pomiędzy magazynem a ścianą dworca. Parterowa przybudówka z lewej o dwóch osiach (dwa
okna); na fotografiach i dokumentacji z późniejszego okresu, widoczny był podział na trzy osie, przybudówki miały jednakową
szerokość – czy to był błąd rysownika, czy też budynek został poszerzony?
28 Źródło: Plan der Stadt Neu Sandec, b.d.
29 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. MNS/305/S – powiększony fragment.
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Na parterze budynku, centralnie umieszczono „westybul” – hall główny, z którego wydzielono pomieszczenie poczekalni dla podróżnych I klasy (5,5 x 4 m),
z wyjściem bezpośrednio na peron. Po prawej stronie od wejścia znajdowała się
duża poczekalnia III klasy, a z niej przejście korytarzykiem do restauracji I i II
klasy – usytuowanej w parterowej przybudówce. Z korytarzyka wiodły schody na
poddasze tej przybudówki. Z restauracji było wyjście wprost na peron. Po lewej
stronie wejście na klatkę schodową wiodącą na piętro budynku i okienka kasowe.
Za pomieszczeniem kasy przechodziło się przedpokojem do biura dyżurnego ruchu. W drugiej z parterowych przybudówek (od wschodniej strony) urządzono
duże biuro telegrafu i pomieszczenie portierni. Osobno stojące drewniane budki
(4,5 x 3,8 m) zajęły: drewniany szalet – po stronie zachodniej i biuro wagonowe –
po stronie wschodniej.
W piwnicach pod restauracją znalazła się duża kuchnia i biuro. Część pod
hallem nie była podpiwniczona, podobnie część pod parterową przybudówką po
wschodniej stronie budynku.
Na piętrze nad środkową częścią budynku przygotowano pomieszczenia mieszkalne z dwoma kuchniami i sześcioma pokojami oraz kilka mniejszych pomieszczeń (pokoje nr 19–30).
Na piętrze nad zachodnią przybudówką wygospodarowano 6 pokoi noclegowych.
Na piętrze nad wschodnią przybudówką dwa pokoje przeznaczono na magazyn
biura rzeczy znalezionych, dwa pokoje dla obsługi telegrafu, pokój dla szefa rewidentów wagonów i pomieszczenie dla pracowników stacji30.
Budynek stacyjny został postawiony według projektu, opracowanego w c.k.
Generalnej Dyrekcji Kolei we Wiedniu.
Nakrycie peronu przed budynkiem stacyjnym dachem jednospadowym nastąpiło w 1896 r.31

30 Opis według dokumentacji Station Neu-Sandec. Aufnahms – Gebäude. Unter-Abteilung fur Hochbau, Wiedeń, maj 1887 r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122 p. 325.
31 Bericht über die Ergebnisse der k.k. Staatseisenbahnverwaltung für das Jahr 1896, Wiedeń 1897, s. 63.
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Fot. 10. Plan budynku dworca w Nowym Sączu wykreślony w 188732

Fot. 11. Budynek Dworca w

Nowym Sączu w 1908 roku33.

W 1896 r. przykryto peron dachem pulpitowym. Od lewej strony widoczny drewniany budynek szaletu, wyjście ze stacji, dalej
parterowa część z poddaszami z restauracją I i II klasy, piętrowa 6-cio osiowa część z poczekalniami na parterze, dalej parterowa
część z biurem telegrafu, dyżurnego ruchu i pomieszczeniami służbowymi.
32 Źródło: Station Neu-Sandec. Aufnahms – Gebäude. Unter-Abteilung fur Hochbau, Wiedeń, maj 1887 r.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122
p. 325.
33 Źródło: fragment karty pocztowej.
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Warsztaty Główne cesarsko-królewskich austriackich Kolei Państwowych (Hauptwerkstätte der k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec) w latach
1876-1886
W celu zapewnienia sprawnej obsługi taboru kursującego na linii wybudowano Warsztaty Główne cesarsko-królewskich austriackich Kolei Państwowych
(Hauptwerkstätte der k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec), uruchomione w roku
otwarcia linii. Zlokalizowane naprzeciw stacji kolejowej w Nowym Sączu (na wysokości dawnego budynku poczty), zajmowały początkowo obszar 1620 m2, wyposażone były w dwa stanowiska do napraw parowozów, 6 stanowisk naprawczych
wagonów i jedno stanowisko lakiernicze umieszczone w zamkniętej i ogrzewanej
hali naprawczej34. Za budynkiem hali naprawczej postawiono magazyn z rampą
wzdłuż budynku. Cały teren został ogrodzony. Prostsze naprawy wykonywano na
torach postojowych, znajdujących się w obrębie Warsztatów. W chwili uruchomienia zatrudniały one 60 robotników, w tym 45-ciu wykwalifikowanych35. Tak
więc w skład budowli zaplecza technicznego linii Tarnowsko-Leluchowskiej w Nowym Sączu wchodziła hala warsztatów naprawczych (służąca do napraw wagonów,
parowozów, ze stanowiskiem lakierni), magazyn i przelotowa hala „ogrzewalni”
parowozów, zabudowana nad trzema torami stacyjnymi. Pierwszym naczelnikiem
„ogrzewalni i warsztatów” został inż. Juliusz Kuhn36.

Fot. 12. Zabudowania Warsztatów Głównych w Nowym Sączu z 1878 roku37
Z lewej drewniany budynek szaletu stacyjnego, nakryty dwuspadowym dachem – z przejściem na peron pomiędzy nim a budynkiem
dworca, przesłania budynek hali Warsztatów Głównych. Po prawej pierwszy budynek administracyjny Warsztatów i Ogrzewalni.

34 Spitzner J., Werkstättenwesen [w:] Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898; s. 599. Hala miała początkowo wymiary 34x22 m; w późniejszym czasie przedłużono halę o 11 m w kierunku zachodnim i dobudowano do niej drewniany magazyn od
południowej strony. Wybudowano także magazyn o wymiarach 4 x 10 m.
35 Z. i R. B. Romańscy, Z przeszłości kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia), „Rocznik Sądecki”, t. 1516, Nowy Sącz 1978, s. 449.
36 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1877, Lwów 1877,
s. 503.
37 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. MNS/305/S – powiększony fragment.
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Fot. 13. Plan Warsztatów z 1898 roku38
Zacieniowane budynki wzniesione zostały w latach 1886-1898. Po prawej stronie oznaczone kolorem brązowym najstarsze budynki warsztatów. Z porównania proporcji widać skalę rozbudowy zakładu.

Fot. 14. Kuźnia 1894 rok39
Fotografie przygotowane na wystawę krajową we Lwowie w 1894 r., prezentowane na wystawie w Wiedniu w 1898 r. i wykorzystane w książce.

38 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
39 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
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Fot. 15. Hala kotlarni 189440
Fotografie przygotowane na wystawę krajową we Lwowie w 1894 r., prezentowane na wystawie w Wiedniu w 1898 r. i wykorzystane w książce.

Pomiędzy budową Transversalbahn a przełomem wieków
Budowę połączenia, biegnącego równolegle w pewnej odległości od linii Kraków–Lwów, kolei Carl Ludwig-Bahn, ale pomiędzy górami, wnioskowały kręgi
wojskowe c.k. monarchii austro-węgierskiej, aby zapewnić bezpieczny transport
wojsk i zaopatrzenia na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego z Rosją. Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (Kaiser Ferdinands-Nordbahn) i Galicyjska Kolej Karola
Ludwika (Galizische Carl Ludwig-Bahn), łącząca Kraków z Lwowem i dalej graniczną stacją w Podwołoczyskach, przebiegały zbyt blisko rosyjskiej granicy, przez co
w wyniku możliwego, szybkiego postępu wojsk rosyjskich, to połączenie mogło
ulec zerwaniu. Poza tym planowano przerzut wojsk z centralnej części państwa
na północne kresy trzema liniami jednotorowymi – pięć zachodnich korpusów
armii (8, 9, 10, 2 i 14) linią Oświęcim–Kraków–Tarnów, czterech południowo-zachodnich i południowych korpusów (3, 4, 5 i 13) linią Eperies–Tarnów–Przemyśl,
trzech wschodnich korpusów (12, 7 i 6) linią Michalyi–Chyrów–Stryj–Lwów. Nie
40 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
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obawiano się o zdolność przepustową trasy drugiej i trzeciej ale jedynie w przypadku, kiedy pierwsza z linii nie zostanie uszkodzona i zachowa swoje zdolności
do transportu. Największego zagrożenia upatrywano na linii Oświęcim–Kraków.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mostu na Wiśle koło Oświęcimia, albo
wręcz zajęcia przez nieprzyjaciela tego fragmentu linii, odległego jedynie o 27 km
od granicy z Rosją, jak też zajęcia stacji w Trzebini, odległej o 10 km od granicy
lub zajęcia mostów na Rudawce po Rudawą, odległych o 6 km od granicy, czy też
wreszcie zniszczenia mostów na Rabie pod Bochnią albo Dunajcu przed Tarnowem, nie będzie możliwe przerzucenie potrzebnej ilości ludzi i sprzętu na front41.
W międzyczasie, w związku z tym, że z dniem 31.12.1883 r. kończył się kontrakt dotyczący administrowania i prowadzenia ruchu na liniach państwowych
Tarnowsko-Leluchowskiej i Dniestrzańskiej, zawarty z Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Koleją Żelazną, trwały przygotowania do upaństwowienia linii kolejowych w c.k. Monarchii, a co za tym idzie, do utworzenia struktur zarządzania
koleją. W skład nowej struktury miała od razu wejść budowana właśnie Galicyjska Kolej Transwersalna i Kolej Arcyksięcia Albrechta (Erzherzog Albrecht-Bahn)
(1873-1875) Lwów–Stryj–Stanisławów, której fragment ze Stryja do Stanisławowa wszedł w skład Kolei Transwersalnej. Lwowski Wydział Powiatowy skierował
do Koła Polskiego przy parlamencie austriackim petycję, w której wnioskował aby
zarząd kolei transwersalnej i połączonych z nią innych kolei krajowych, administrowanych
przez rząd, miał swą siedzibę we Lwowie, a językiem urzędowym połączonych tych kolei,
aby był język polski42.
Dnia 22.12.1883 r. minister handlu wydał rozporządzenie, w którym od
1.01.1884 r. aż do czasu ukończenia Kolei Transwersalnej, organizacją ruchu na
kolejach państwowych (Kaiserlich-königliche /Österreichische/ Staatsbahnen), „morawskiej kolej pogranicznej”, Kolei Tarnowsko–Leluchowskiej (Tarnow-Leluchower Staatsbahn), Kolei Dniestrzańskiej (Dniester Staatsbahn), Kolei Arcyksięcia Albrechta
(Erzherzog Albrecht-Bahn) miał zająć się komitet ministerialny pod przewodnictwem
barona Pusswalda, szefa sekcji Czedika, radcy ministerialnego Pollaneca, radcy dr
Leddhina i radcy Pichlera. Komisja utworzyła trzy biura: prawnicze, handlowe
i biuro ruchu. Rozwiązano zarządy Kolei Arcyksięcia Albrechta i morawskiej, przejęto od EUGE zarządzanie kolejami: Tarnowsko-Leluchowską i Dniestrzańską43.
W latach 1882-1884 wybudowano wybitnie strategiczną państwową linię kolejową, Galicyjską Kolej Transwersalną Galizische Transversalbahn, poprowadzoną
z Cieszyna przez Zwardoń, Żywiec, Suchą, Chabówkę, Nowy Sącz, Zagórz, Sambor, Stanisławów do Husiatyna nad ówczesną granicą rosyjską z wykorzystaniem
istniejących odcinków linii kolejowych. Przetarg wygrało konsorcjum radcy budownictwa, barona Karola Schwarza – składające się z przedsiębiorstwa budowy
Knauera i Grossa oraz firmy „Löwenfelda wdowa et Comp.” za sumę 20.984.000
złr. jeżeli będą wykonane mosty żelazne, lub za sumę 20.284.000 złr., jeżeli mosty wykonają się w drzewie. Ta ostatnia suma jest niższą od przedłożenia dyrekcyi budowy o 280.000
41 „Czas”, nr 159 z 17.07.1883 r.
42 „Czas”, nr 77 z 6.04.1883 r.
43 „Czas”, nr 294 z 28.12.1883 r.
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złr. Cały kredyt przeznaczony na budowę kolei Transwersalnej wynosi 24,2 mil. złr. Z pozostałych 3.216.000 złr., względnie 3.916.000 złr. mają się opłacić roboty przedwstępne,
nadzór budowy, lokomotywy i wozy, inwentarz kolejowy i adaptacya budynków stacyjnych
na stacyach Żywiec, Nowy Sącz i Zagórz44. Całość linii podzielono na 9 sekcji, przydzielonych poszczególnym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład konsorcjum
budującego kolej.
Odcinek Żywiec–Sucha–Nowy Sącz oddano do użytku 16.12.1884 r., a dalszą konsekwencją uruchomienia tej linii, była budowa drugiego toru z Nowego
Sącza do Grybowa, celem zwiększenia przepustowości tego odcinka, wspólnego
dla dwóch linii, tj. Kolei Transwersalnej i Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej), dla
celów wojskowych. Tor ze Stróż do Grybowa powstał nieco wcześniej, natomiast
drugi tor na odcinku z Nowego Sącza do Grybowa, planowany już w 1886 roku45,
przewidziany w preliminarzu budżetowym ministerstwa skarbu (ministrem skarbu Monarchii był wtedy dr Dunajewski) na 1887 r.46, położono na podstawie dokumentacji z marca 1889 r. przed 1890 r.

Fot. 16. Tor do Chabówki47
Rok 1905. Planowana zmiana miejsca wyprowadzenia toru w kierunku Chabówki. Stary tor biegnący bliżej bocznicy zatuszowany żółtym kolorem; nowy tor poprowadzony większym łukiem. Na stacji widoczna zaprojektowana górka rozrządowa, nowa
obrotnica i drugi tor na wiadukcie nad ulicą.

Jako ciekawostkę można podać, że pierwotnie tor linii do Chabówki był wyprowadzony ze stacji w Nowym Sączu łukiem ale w odległości znacznie bliższej
obecnemu torowi bocznicy – biegł w miejscu dzisiejszego placu. Przesunięcia
44
45
46
47

„Dźwignia”, nr 8 z 20.08.1882 r.
„Czas”, nr 135 z 16.06.1886 r.
„Czas”, nr 243 z 23.10.1886 r. Na ten cel przeznaczono kwotę 250 tys. złr.
Źródło: K.k. Oesterreichische Staatsbahnen. K.k. Staatsbahn-Direktion Krakau, Projekt für die Erweiterung
der Station Neu Sandec. Kraków 1904; zatwierdzony w Wiedniu 19.03.1905 r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122 p. 358.
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toru na miejsce, w którym się obecnie znajduje, wybudowania nasypu, po którym biegnie i wiaduktu nad traktem węgierskim, wraz z poprowadzeniem ulicy
dwoma łukami pod wiaduktem, dokonano w ramach przebudowy układu torowego stacji w 1908 roku. Bocznica powstała z przedłużenia żeberka kończącego
się niegdyś za strażnicą nr 73 i poprowadzenia toru łukiem wzdłuż toru wylotowego w kierunku Chabówki, co wykonano pomiędzy 1897 a 1905 rokiem.
W związku z budową drugiego toru na odcinku z Nowego Sącza do Grybowa, poszerzono wiadukt nad drogą powiatową (Bezirks Straße – obecna Nawojowska) w kierunku północnym i położono drugi tor na przedłużeniu stacyjnego
toru nr II. Po wyprowadzeniu toru w kierunku Chabówki i po dołożeniu drugiego toru do Grybowa, zamontowano na obu końcach stacji (po zachodniej i po
wschodniej stronie stacji) dwa zespoły rozjazdów krzyżowych (Kreuzweiche für
Parallelgeleise; Kreuzungswinkel = 6° u. 12°).
Sprawa planowanej rozbudowy stacji w Nowym Sączu znajdowała się w kręgu zainteresowania władz centralnych, i tak np. na posiedzeniu Sejmu w Wiedniu uchwalono w budżecie ministerstwa kolei na drugie półrocze 1900 roku,
wśród innych inwestycji kolejowych, przeznaczenie 100 tys. koron na rozszerzenie
stacyi w Nowym Sączu48.
Nowy Sącz Przystanek
W związku z doprowadzeniem połączenia od strony Chabówki, w Nowym
Sączu w km. 144,257 (kilometrowanie liczono od stacji Żywiec), w pobliżu centrum miasta wybudowano przystanek osobowy (Haltestelle) Stadt Neusandec,
z peronem o długości 110 m. Początkowo rolę budynku przystanku pełnił parterowy domek.

Fot. 17. Nowy Sącz Przystanek w 1902 roku49
W kolejnych latach postawiono obok niego bardziej reprezentacyjną budowlę, a na podstawie dokumentacji z maja 1903 roku
rozebrano parterowy domek i na jego miejscu postawiono budynek piętrowy z pomieszczeniami mieszkalnymi na piętrze.

48 „Czas”, nr 167 [2] z 3.07.1900 r.
49 Źródło: pocztówka archiwalna
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Fot. 18. Nowy Sącz Miasto w 1908 roku50
Rok ok. 1908. Nowy Sącz Przystanek – po dobudowaniu części piętrowej.

Fot.19. Nowy Sącz Miasto w 1903 roku

Fot. 20. Nowy Sącz Miasto w 1903 roku (druga elewacja)
50 Źródło: pocztówka archiwalna
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Fot. 21. Plan rozbudowy budynku przystanku Nowy Sącz z roku 190351
Rzuty elewacji od strony torów i podjazdu. Plan przystanku po rozbudowie.

Budowa nowej parowozowni w Nowym Sączu
Kiedy w 1884 roku Nowy Sącz stał się stacją węzłową, podjęto budowę dodatkowych obiektów na terenie stacji, w tym parowozowni wachlarzowej. W opublikowanym ogłoszeniu c.k. generalna Dyrekcya austryackich kolei państwowych ma zamiar oddać w przedsiębiorstwo następujące budowy w stacyi Nowy Sącz wykonać się mające:
1) Warsztaty do naprawy wozów (Wagenreparaturs-Werkstätte) 1867 m2
powierzchni zabudowanej.
2) Magazyn na drzewo budulcowe (Werkholzschuppen) 811,04 m2 powierzchni zabudowanej.
3) Dwie kloaki z wychodkami dla robotników à 7,5 m2 (Arbeiteraborte).

51 Źródło: K.k. Staatsbahn Direction Krakau, Project für die Vergrösserung des Aufnahmsgebäudes in der
Haltestelle Neu Sandez Stadt, maj 1903 r.; w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
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4) Przebudowanie istniejących warsztatów do naprawy wozów (Wagenreparaturwerkstätte) na warsztaty do naprawy maszyn (locomotivreparaturwerkstätte).
5) Powiększenie dotychczasowego magazynu na materyały (Materialmagazin) o 256,8 m2.
6) Murowana kolista ogrzewalnia na 9 maszyn (Ringförmiges Heizhaus für
9 Stände) z przybudowaniem lokalu mieszczącego składy i biura, razem
1300 m2.
7) Stacya wodna (Wasserstationsgebäude) z dwoma rezerwoarami 83,80 m2
wraz z jednopiętrowemi przybudowaniami 120,35 m2.
8) Studnia dla stacyi wodnej (Wasserstationsbrunnen) 3 m średnicy w świetle.
9) Zbudowanie fundamentów i ścian pod obrotnicę (Drehscheibe) 14,65 m
średnicy.
10) Popielnica (Putzgrube) wraz z szachem pod żuraw wodny (Krahnschacht)
w pobliżu ogrzewalni.
Rozdanie wyż. wymienionych robót w przybliżeniu na złr. 130 000 do złr. 140 000
obliczonych, nastąpi w drodze ofert, a mianowicie za cenę ryczałtową za 1 m2 zabudowanej powierzchni. Oferta obejmować ma wykonanie wszystkich wyż. wymienionych budowli.
Termin składania ofert określono na 15.05.1885 r.52
W roku 1888 parowozownia wachlarzowa miała nadal 9 stanowisk z centralnie
umieszczoną obrotnicą, stanowiąc połowę istniejącej do dziś hali, wybudowana na
specjalnie usypanym, podwyższonym w stosunku do otoczenia terenie. Równolegle do ulicy postawiono budynek administracyjny z umieszczoną centralnie, drugą
na terenie stacji wieżą ciśnień, wyposażoną w dwa zbiorniki. Wodę czerpano ze
studni znajdującej się przed budynkiem wieży ciśnień – od strony ulicy. W ciągu
toru przechodzącego przez obrotnicę parowozowni i zakończonego kozłem oporowym na wysokości budynku administracyjnego, zabudowano kanał do odżużlania
parowozów (wspomnianą „popielnicę”) i postawiono obok żuraw wodny zasilany
z nowej wieży ciśnień.
Do obrządzania parowozów na stacji, bez odłączania od składu pociągu, zabudowano dwa kanały oczystkowe, z umieszczonymi przy nich żurawiami wodnymi, w torach głównych zasadniczych nr II – bliżej parowozowni i torze nr
IV – bliżej stacji. Pozostały jeszcze trzy kanały, które niegdyś znajdowały się
wewnątrz drewnianej, przelotowej hali starej „ogrzewalni” – w torach nr XVI,
XVIII i XX. Hala została rozebrana, obrotnica w środkowym torze trakcyjnym
zdemontowana, a w miejscu międzytorza, pomiędzy torem nr XII a ścianą hali,
ułożono tor nr XIV.

52 „Czas”, nr 94 z 25.04.1885 r., „Czas”, nr 96 z 28.04.1885 r. i „Czas”, nr 102 z 5.05.1885 r.
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Fot. 22. Parowozownia wachlarzowa w Nowym Sączu w roku 188853
Na prawo widoczny budynek administracyjny parowozowni z centralnie umieszczoną wieżą ciśnień. Poniżej kanał oczystkowy.
Widoczny plac składowy leżący w obniżeniu pomiędzy terenem, na którym wybudowano parowozownię a terenem stacji. Zaprojektowany drugi tor w kierunku Grybowa i poszerzenie wiaduktu – ku dolnej krawędzi rysunku.

Ciekawe jest ogłoszenie z 1894 roku:
Ogłoszenie licytacyi. c. k. Dyrekcya Ruchu w Krakowie zamierza sprzedać w drodze publicznej licytacyi starą murowaną ogrzewalnię i w tejże znajdujące się popielnice murowane
z tym warunkiem, że kupujący zobowiąże się budynek ów w najkrótszym czasie zburzyć
i wszelkie na jego własność przypadające materyały — z placu stacyjnego usunąć. Oferty dotyczące ostęplowane, zapieczętowane i opatrzone napisem: „Offert betreffend Ankauf und Demolierung der Locomotiv - Remise in Neu-Sandez” wnosić należy do c. k. Dyrekcyi Ruchu
w Krakowie najpóźniej do dnia 10 Marca r. b. do godziny 12 w południe po poprzedniem
złożeniu poręcznego w kwocie 50 Złr. w kasie c. k. Dyrekcyi Ruchu. Bliższych wyjaśnień
i warunków oferowania udziela naczelnik sekcyi konserwacyi c. k. kolei państwowej w Nowym Sączu. Dyrektor ruchu. w z. Szukiewicz54.
Wynika z niego, że stara hala parowozowni „przelotowej” została rozebrana
w ciągu 1894 r., chyba, że ogłoszenie dotyczyło rozbiórki hali wachlarzowej dziewięciostanowiskowej i wybudowaniu na jej miejscu hali o 19 stanowiskach.
W roku 1894 parowozownia wachlarzowa liczyła już 19 stanowisk. Parowozownia służyła do bieżącej obsługi i utrzymania taboru linii Tarnowsko-Leluchow53 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
54 „Czasopismo Techniczne” nr 4 z 15.02.1894 r., s. 45 i nr 5 z 1.03.1894 r., s. 57.
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skiej i transwersalnej. W Stróżach powstała mała parowozownia pomocnicza wachlarzowa na 4 stanowiska. W Muszynie od ok. 1912 r. znajdowała się jednostanowiskowa „ogrzewalnia” do obsługi parowozu pracującego na linii do Krynicy. Obie
podlegały sądeckiej „ogrzewalni”.

Fot. 23. Ogrzewalnia55
Rok 1908. Hala parowozowni na 19 stanowisk. Na stanowiskach wewnątrz hali 4 parowozy, kolejny z lewej strony na torze
odstawczym.

Z powodu wzrastającej ilości parowozów przydzielanych do obsługi pociągów
w Nowym Sączu, istniejące wieże ciśnień wkrótce okazały się zbyt małe, zwłaszcza, że zaopatrywano w wodę również wszystkie budynki stacyjne, a sieć wodociągowa sięgała aż do wybudowanego nieopodal stacji osiedla kolejarskiego. Dnia
15.08.1909 r. dyrekcja krakowska ogłosiła przetarg na budowę wieży wodnej żelazobetonowej w Nowym Sączu56.
Wybudowano wyższą, trzecią już w Nowym Sączu, wolnostojącą wieżę ciśnień
z ośmiokątnym, oszalowanym drewnianymi deskami pomieszczeniem zbiornika,
połączoną układem rur ze starą (drugą) wieżą. Nowa wieża została usytuowana, na
terenie należącym do Warsztatów Głównych. Kolejne żurawie wodne, umiejscowione na stacyjnym międzytorzu, umożliwiały sprawne „wodowanie” parowozów,
także tych zatrzymujących się z pociągami na stacji. Były to zapewne lejowe żurawie systemu „Spitznera” powszechne na galicyjskich kolejach. Później zastąpiono
je żurawiami typu austriackiego (jeden jeszcze możemy oglądać na stacji w Nowym Sączu w pobliżu kładki dla pieszych wiodącej na drugi peron i do NEWAG-u) i typu niemieckiego z obrotową głowicą.
Przy wyjeździe z torów trakcyjnych parowozowni na teren stacji (a zarazem
z toru wyciągowego na teren Warsztatów Głównych) ustawiono drewnianą „budkę sygnałową”.
55 Źródło: fragment karty pocztowej.
56 „Czas”, nr 179 z 9.08.1909 r.
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Fotografia 24. Hala parowozowni w 1905 roku57
Hala parowozowni na 19 stanowisk. Za halą tor wyciągowy dla układu torowego na terenie Warsztatów Głównych. Projektowana przebudowa układu torowego od strony Grybowa. Stare tory, planowane do likwidacji, zatuszowane żółtym kolorem. Wrysowana propozycja wybudowania zasieków na węgiel z umieszczonymi pomiędzy nimi bocznicami – nie została zrealizowana.

Po uruchomieniu połączenia Muszyny z Krynicą w 1911 r. i wprowadzeniu
pociągów dalekobieżnych z wagonami bezpośrednimi Krynica–Lwów i Krynica–
Kraków, wymogi handlowe i eksploatacyjne wymusiły skrócenie czasów jazdy i zastosowanie parowozów pospiesznych nowszych generacji.
W związku z wprowadzeniem do eksploatacji, na kolejach austriackich, parowozów opalanych olejem, także w Nowym Sączu, ok. 1910 r. obok wachlarzowej hali
parowozowni wybudowano dwa zbiorniki na olej opałowy do parowozów o pojemności 500 m3 każdy, otoczone ziemnym wałem, stanowiącym zabezpieczenie w razie
rozszczelnienia. Obok na międzytorzu powstał budynek stacji „ropałowej”. Wiązało
się to z przebudową układu torów na terenie parowozowni – zlikwidowano m.in.
tor biegnący ukosem i kończący się przy ścianie zewnętrznej parowozowni wachlarzowej – jego miejsce zajęły zbiorniki ropału58, wydłużono prosty odcinek toru bie57 Źródło: K.k. Oesterreichische Staatsbahnen. K.k. Staatsbahn-Direktion Krakau, Projekt für die Erweiterung
der Station Neu Sandec. Kraków 1904; zatwierdzony w Wiedniu 19.03.1905 r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122 p. 358.
58 Szerzej urządzenia stacji ropałowej w Nowym Sączu opisuje artykuł Stacja ropałowa w Nowym Sączu,
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gnącego od obrotnicy i zabudowano w nim kanał do odżużlania, podobnie jak na
równoległym do niego torze, zlikwidowano część zasieków na węgiel, wybudowano
6 nowych zasieków i położono tor odstawczy, biegnący obok obrotnicy i kończący się
przed ogrodzeniem parowozowni. Zlikwidowano także obrotnicę na jednym z trzech
torów odstawczych (na wysokości hali parowozowni – bliżej toru wjazdowego do
stacji) i wykonano czwarty tor odstawczy, rozpoczynający się w pobliżu nastawni.
Hala parowozowni okazała się nadal zbyt ciasna, powstały więc projekty rozbudowy – w tym powiększenie wachlarza o trzy kolejne stanowiska, dołączenie
części prostokątnej i wybudowanie prostokątnej hali o wymiarach 36 x 18 m, równoległej do ulicy, z doprowadzonymi do niej torami, połączonymi siecią rozjazdów.
Ostatecznie na podstawie dokumentacji z lipca 1918 r. na terenie parowozowni wybudowano dodatkową halę59 z dwoma bramami wjazdowymi dla napraw
i przeglądów parowozów, wyposażoną w zapadnię do wywiązywania zestawów kołowych spod parowozu, zorientowaną w osi wschód-zachód.

Fot. 25. Hala parowozowni w 1913 roku60
Hala parowozowni na 19 stanowisk. Obok hali zbiorniki ropału. Na terenie Warsztatów Głównych widoczna nowa, ośmiokątna
wieża ciśnień. Zaznaczony został układ rur łączących studnię i obie wieże ciśnień. Projektowane powiększenie hali parowozowni,
jak i dołożenie dodatkowych trzech torów wachlarza – zacieniowane – nie zostało zrealizowane.
opublikowany w tym wydawnictwie.
59 W rękopisie Historia parowozowni Nowy Sącz. Okres XX-lecia – 1945-1965, opracowanie Ireny Bator,
autorka podała, że halę wybudowano w 1920 r.
60 Źródło: K.k. Staatsbahndirektion Krakau, Situation. Station Neu Sandec. Kraków grudzień 1913. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122 p. 771.
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Rozbudowy Warsztatów Głównych c.k. austriackich Kolei Państwowych
(Hauptwerkstätte der k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec) w latach 18861898
Aby podołać zwiększonym potrzebom, w 1886 r. oddano do użytku halę napraw wagonów z 24-ma stanowiskami (z wydzielonymi pomieszczeniami lakierni
i tapicerni). Budowę hali wykonanej według planów dostarczonych przez kolej,
powierzono sądeczaninowi, inż. Karolowi Kowalewskiemu. Stare stanowiska napraw wagonów, przeznaczono dla napraw parowozów. Wkrótce okazało się jednak, że i to jest niewystarczające. Dodatkowo zwiększono ilość torów postojowych,
wyposażono halę napraw parowozów w przesuwnicę, wybudowano 10-elementową wagę pomostową dla parowozów (firmy Schember C. & Sons w Wiedniu-Atzgersdorf) i obrotnicę o nośności 56 t i długości 7 m. Najprawdopodobniej także
w tym czasie, z powodu budowy parowozowni wachlarzowej na 9 stanowisk, zdemontowano niepotrzebną już drewnianą halę „ogrzewalni” nad trzema torami stacyjnymi, służącą do bieżącej obsługi lokomotyw, pozostawiając jednak trzy kanały
oczystkowe i dwa żurawie wodne stojące pomiędzy kanałami. Były one zasilane
z oddzielnej, pierwszej wieży ciśnień z pompownią i własną studnią, zainstalowanych w budynku (30 x 5 m) stojącym w pobliżu hali. Poprowadzono wtedy
dodatkowy tor pomiędzy torami stacji a torami przechodzącymi przez halę (numer
XIV), zlikwidowano rozjazdy i obrotnicę w ciągu środkowego toru rozebranej hali
(numer XVIII).
Rok 1889 przyniósł drugą rozbudowę zakładu. Dobudowano dodatkową halę
z 12-ma stanowiskami dla parowozów. Powstały nowe pomieszczenia dla warsztatu obróbki mechanicznej (wyposażony w obrabiarki do metali, napędzane centralnym wałem ze 120-konnej maszyny parowej), jednopiętrowy budynek biurowy
z pomieszczeniem maszynowni i narzędziowni, stolarnię z modelarnią, pomieszczenie kuźni (z czterema paleniskami kowalskimi) i odlewni, z pomieszczeniem
kotłowni, a także szopa magazynowa. Powstał warsztat rurkowni, kotlarni i blacharni – w oddzielnej hali, pomieszczenia dla straży pożarnej, szopa na węgiel,
szopa na drewno, magazyn materiałowy i podręczny.
W roku 1891 poprzez poszerzenie istniejącej hali, uzyskano dodatkowo 26
stanowisk dla warsztatu wagonowego, 8 stanowisk lakierni i miejsce dla warsztatu
tapicerskiego. Powiększono także halę napraw lokomotyw o kolejne 12 stanowisk.
W następnych latach przeprowadzono kolejne inwestycje. Powstała hala kuźni
z przyległymi pomieszczeniami biurowymi, pomieszczeniami sprężynowni i warsztatem hydraulicznym, a także nowa hala kotlarni i rurkowni z warsztatem blacharskim (poprzez powiększenie hali wybudowanej w 1889 r.). W hali napraw
lokomotyw zainstalowano suwnicę z dwoma wciągarkami po 20 t udźwigu każda.
W pomieszczeniu maszynowni, skąd wałem transmisyjnym napędzano obrabiarki, umieszczono leżącą, jednocylindrową maszynę parową o mocy 40 KM (firmy Albert-Gieseler Dampfmaschinen und Lokomotiven w Mannheim) i drugą maszynę
parową o mocy 10 KM. Dla umożliwienia wyłączania napędu maszyn w stolarni,
zainstalowano szybko działające sprzęgło kłowe. Znalazła tam miejsce również
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„dynamomaszyna” o mocy 10 KM, z której zasilano urządzenia z napędem elektrycznym, będące na wyposażeniu warsztatu kotlarni, rurkowni i blacharni, znajdującego się w oddzielnej hali.

Fot. 26. Agregat prądotwórczy61
Przed 1900 r. Dynamomaszyna w Warsztatach Głównych. Obsługuje Dmochowski.

Kotłownia została wyposażona w dwa kotły płomieniówkowe typu kornwalijskiego o powierzchni ogrzewalnej 50 m2, z uwagi na zwiększającą się powierzchnię Warsztatów, przewidziano również miejsce do zainstalowania kotła rurowego
o powierzchni ogrzewalnej 100 m2. Oba kotły 50 m2, wymieniono niedługo później na jeden o powierzchni ogrzewalnej 110 m2, wyposażając jednocześnie kocioł
100 m2 w pompy rurowe systemu „Dubiau” nadesłane z warsztatów w Przemyślu.

Fot. 27. Kotłownia 190162
Kotły systemu kornwalijskiego w Warsztatach Głównych.
61 Źródło: fotografia ze zbioru autor
62 Źródło: fotografia ze zbioru autora
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Do przesuwnicy wagonowej, o długości 20 m, poruszającej się po torze o dł.
120 m, zainstalowano w 1896 r. elektryczny napęd z sieci 150 V zawieszonej na
wysokości 5,5 m.

Fot. 28. Przesuwnica wagonowa z napędem elektrycznym w 1896 roku63

Z terenu Warsztatów Głównych wydzielono i ogrodzono teren magazynów
materiałowych, jako odrębnej jednostki organizacyjnej c.k. Generalnej Dyrekcji
Kolei. Na tym obszarze znalazła się najstarsza hala napraw (w latach 1876-1886
służyła do napraw wagonów i lokomotyw, ze stanowiskiem lakierniczym, a w latach 1886-1889 tylko lokomotyw), która została przekształcona w magazyn (nr
1 – 3). Zlikwidowano wjazdy do hali, zakańczając przed ogrodzeniem 6 torów,
które do niej prowadziły, wzniesiono budynek magazynowy nr 5, poprowadzono
także nowe tory, w tym bocznicę do nowego magazynu i dodatkowy prostopadły
tor z zainstalowanymi obrotnicami, służący do połączenia bocznic przy obu magazynach (nr 4 i 5), ułożony wzdłuż budynku starej hali. Na terenie „magazynów
materiałowych” znalazł się także stary magazyn (nr 4) z początków działalności
Warsztatów i dodatkowy magazyn nr 6 – o małej powierzchni.
Po rozbudowach powierzchnia Warsztatów wzrosła do 15.768 m2 i w roku
1898 mogły one pomieścić 23 lokomotywy – na kanałach naprawczych i 49 wagonów w zamykanych i ogrzewanych halach64. Zakłady zatrudniały w 1896 r. 557
pracowników65.

63 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
64 Spitzner J., Werkstättenwesen [w:] Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898; s. 599-601.
65 Bericht über die Ergebnisse der k.k. Staatseisenbahnverwaltung für das Jahr 1896, Wiedeń 1897, s. 155.
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Na teren Warsztatów Głównych prowadziło przejście przez tory stacyjne, rozpoczynające się drewnianym pomostem przy peronie pierwszym, na skraju ogrodu
kolejowego, po stronie Warsztatów prowadzące najpierw przez ogrodzony plac,
a później przez budynek portierni, z przejściem pośrodku.

Fot. 29. Wnętrze hali kuźni miedzi i rurkowni z ok. 1894 roku66
Fotografie przygotowane na wystawę krajową we Lwowie w 1894 r., prezentowane na wystawie w Wiedniu w 1898 r. i wykorzystane w książce.

Fot. 30. Wnętrze hali blacharni z ok. 1894 roku67
Fotografie przygotowane na wystawę krajową we Lwowie w 1894 r., prezentowane na wystawie w Wiedniu w 1898 r. i wykorzystane w książce.
66 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
67 Źródło: Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898.
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Kolonia Kolejowa
Dla pracowników kolei, zwłaszcza po zrealizowanych rozbudowach Warsztatów i sprowadzeniu robotników z rodzinami z warsztatów w Zagórzu, władze kolejowe (k.k. Staatseisenbahn-Verwaltung) wybudowały w latach 1890-1892 kosztem
423.300 fl. największe osiedle robotnicze w Galicji, nazwane Kolonią Kolejową
(Arbeiter-Colonie)68. W skład tego założenia urbanistycznego weszły 82 dwurodzinne, parterowe domy („bliźniaki”), 14 czterorodzinnych domów piętrowych i dwa
szeregowe, po 3 domy w szeregu, piętrowe domy wielorodzinne, w których pierwotnie były 24 apartamenty dla urzędników kolejowych69. Czynsz wynosił 7 fl.
miesięcznie. Dla mieszkańców wybudowano w roku 1907, przy obecnej ulicy Kolejowej, łaźnię (mieściła się na parterze budynku) i przychodnię lekarską (na piętrze). W latach 1896-1899 wybudowano szkołę (45.000 fl.) i kaplicę (40.000 fl.).
Cały układ osiedla tworzyła siatka ulic – 3 ulice równoległe do głównej drogi
wiodącej do dworca kolejowego (Gasse II – obecna Niedziałkowskiego, Gasse III
– obecna Barlickiego i Gasse IV – obecna Podhalańska) i pięć poprzecznych (Weg
die Colonie; późniejsza Quergasse I – obecna Kolejowa, Quergasse II – obecna Zamoyskiego, Sackgasse I – obecna Lubomirskich, Sackgasse II – obecna Wiatra, Quergasse
III – obecna Zygmuntowska), z których trzy (Quergasse) przecinały wszystkie ulice
równoległe do obecnej Batorego. Pierwotnie dwie z nich nie miały przebicia do
obecnej Niedziałkowskiego i nazywane były „ślepymi” (Sackgasse), ich przebicie do
Gasse II nastąpiło ok. 1901 r., wtedy też przedłużono Quergasse III do traktu węgierskiego. Ulice w Kolonii Kolejowej nie miały nazw, za wyjątkiem uliczki Gasse
I, biegnącej obrzeżem Kolonii za kaplicą (obecna 1 Maja), którą nazwano jeszcze
przed I wojną światową, ku czci dobroczyńcy sądeckich kolejarzy, ulicą Bilińskiego. Domy posiadały numery: od 748-773 i od 805-880, nadawane w kolejności
powstawania budynków.
Po wybudowaniu Kolonii Kolejowej i poprowadzeniu drogi o szerokości 3 m
wzdłuż południowej granicy osiedla (Weg die Colonie; późniejsza Quergasse I), wyprowadzono od tej ulicy pod kątem prostym drogę przechodzącą przez tory przejazdem pod torami, na wysokości obecnej ulicy Bilińskiego i stamtąd do południowej
części miasta.
Pomiędzy ulicą wiodącą wzdłuż osiedla kolejarskiego a torami, władze kolejowe urządziły „ogród spacerowy” z klombami i alejkami, przedzielony drogą dojazdową do strażnicy nr 73 i drogą prowadzącą pod wiaduktem kolejowym do
Dąbrówki Niemieckiej i w stronę Starego Sącza – na przedłużeniu obecnej Barlickiego. W ogrodzie zainstalowano fontannę – bliżej dworca i okrągły zbiornik
– cysternę na wodę, posadowioną na kopcu w kształcie ściętego stożka. W dalszej
części ogrodu usypano mały kopiec zwieńczony okrągłym placem, na który prowadziły ścieżki.
68 Beschreibender Katalog des k.k. historischen Museums der österreichischen Eisenbahnen, Wiedeń 1902,
s. 426.
69 Było to łącznie 220 mieszkań w domach parterowych i piętrowych oraz 48 mieszkań w dwóch domach
szeregowych.
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Fot. 31. Plan Kolonii Robotniczej70
Plan Kolonii Robotniczej w Nowym Sączu, wybudowanej w latach 1890-1892. W dole po prawej stronie bryła kaplicy szkolnej
(1897-1899) i szkoły.

Fot. 32. Panorama Kolonii Robotniczej z 1897 roku71
Panorama Kolonii Robotniczej (Kolejowej) z wieży kaplicy.
70 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
71 Źródło: fragment karty pocztowej
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Przebudowa układu torowego stacji w Nowym Sączu
Stacja wkrótce stała się zbyt ciasna, a tory za krótkie na przyjęcie kursujących
składów towarowych. Według opracowanych projektów, przedłużono układ torowy
w kierunku Starego Sącza. Przy murze Warsztatów kolejowych pozostawiono budynek
pierwszej wieży ciśnień i trzy kanały oczystkowe w ciągu torów XVI, XVIII i XX (znajdujące się na wysokości budynku dawnej ekspedycji towarowej, z lewej strony dworca),
które pozostały po rozebranej wcześniej starej hali „ogrzewalni” służącej od 1876 r. do
obsługi lokomotyw. Rozebrane zostały natomiast najstarsze budynki Warsztatów (nie
takie znów stare, bo liczące w czasie rozbiórki 30 lat) – pierwsza hala napraw, służąca od
czasu rozbudowy w 1891 r. jako magazyn, obydwa budynki magazynowe i pomniejsze magazyny wraz z bocznicami i dwiema obrotnicami służącymi do przemieszczania
wagonów pomiędzy magazynami. Ich miejsce zajęły przedłużone tory postojowe na
terenie Warsztatów. Od strony wjazdu na stację ze Starego Sącza powstała sieć torów
komunikacyjnych, służących dojazdowi do Warsztatów. Do tej pory wjazd na teren
Warsztatów odbywał się z toru wyciągowego, od strony parowozowni. Wybudowano
także dużą obrotnicę – o największej średnicy i dwa kanały rewizyjne na torach dojazdowych do obrotnicy. Po zachodniej stronie stacji powstała górka rozrządowa w ciągu
toru nr VI, wyprofilowana ze spadkiem 20‰ – na długości 69 m – w stronę stacji
i spadkiem 25‰ – na długości 74,6 m – w stronę toru wyciągowego, w kierunku
Starego Sącza. Pomiędzy torami prowadzącymi do obrotnicy przewidziano możliwość
zabudowy 13 zasieków na węgiel i 30 zasieków na wolnej przestrzeni pomiędzy halą
parowozowni a torami postojowymi. Planów tych jednak nie zrealizowano i w 1908 r.
istniały 22 zasieki rozmieszczone wzdłuż torów wjazdowych do parowozowni.
Wyprowadzono także tor w kierunku Chabówki po nowym nasypie, oddalając go
od toru bocznicy i wygospodarowując pomiędzy nimi plac ładunkowy. Przebudowano
także wiadukt nad ulicą Węgierską i dokonano korekty przebiegu samej ulicy.
W ramach wprowadzania nowinek technicznych, podczas rozbudowy układu torowego zainstalowano na stacji 43 rozjazdy na podrozjazdnicach stalowych – dla szyn
typów X i XI.

Fot. 33. Podwójne połączenie torów z 1895 roku 72
Zespół rozjazdów krzyżowych (Kreuzweiche für Parallelgeleise; Kreuzungswinkel = 6° u. 12°).
72 Źródło: K.k. General-Direction der Österreichischen Staatsbahnen, Oberbau-Normalien. Normalblatt für
Oberbau. System X u XI. Blatt nr 291/0:Typen der Normalen Weichenanlagen, system X u. XI, mit Gebogenen, 4,7 m langen Spitzschienen. Wiedeń 1895. W zbiorze Zakładu Linii Kolejowych PLK S.A. w Nowym
Sączu.
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Zwrotnice także układają się na podkładach żelaznych, lecz tu zachodzi pewna niedogodność przy stosowaniu podkładów żelaznych do zwrotnic torów w łukach […]. Aby
zwrotnica w łuku była dobrze i prawidłowo ułożona, powinna być zmontowana podług promienia łuku. Z drzewem sprawa łatwa: układa się podkłady i szyny podług tego promienia,
poczem nacina (deksluje) się podkłady i wierci się otwory na haki w właściwych miejscach.
Z podkładami metalowymi jest sprawa trudniejsza, bo takie załatwienie jest niemożebne;
trzeba po rozmieszczeniu podkładów i szyn, położenie otworów na każdym podkładzie naznaczyć i następnie podkłady odesłać do warsztatów, aby tam porobiono potrzebne otwory;
albo należy mieć olbrzymie zapasy podkładów z otworami już porobionymi dla rozmaitych
kombinacyi łuków. Zadanie to najlepiej rozwiązano w Austryi, gdzie prawie wszystkie
zwrotnice są na podkładach żelaznych: wszystkie zwrotnice są jednak tam wyłącznie w liniach prostych; plany stacyi winny być tak wypracowane, aby żadna zwrotnica nie znalazła
się w łuku73.

Fot. 34. Rozjazd zwyczajny z 1895 roku74
Rozjazd na podrozjazdnicach stalowych z napędem zwrotnicowym mechanicznym ręcznym do nastawiania miejscowego.

73 J. Orpiszewski, Podkłady żelazne na drogach żelaznych szwajcarskich, „Przegląd Techniczny”, nr 11 z
14.03.1907 r., s. 137.
74 Źródło: K.k. General-Direction der Österreichischen Staatsbahnen, Oberbau-Normalien. Normalblatt für
Oberbau. System X u XI. Blatt nr 259a/0: Eisener Wechsel mit 4,7 meter langen, Gebogenen Spitzschienen,
system X u. XI. Wiedeń 1895. W zbiorze Zakładu Linii Kolejowych PLK S.A. w Nowym Sączu.
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Fot. 35. Podkład stalowy z 1891 roku75
Podkład stalowy nr 8 dla rozjazdów na podrozjazdnicach stalowych systemu X i XI. Konstrukcja z roku 1891.

Ulica biegnąca pomiędzy stacją a Kolonią Robotniczą kończyła się pierwotnie
tuż za parkiem kolejowym – za ostatnim domem Kolonii. Po wydłużeniu układu
torowego stacji w roku 1908, zlikwidowano wiadukt nad drogą o szer. 3 m –
za strażnicą nr 73 – na wysokości obecnej ulicy Barlickiego, poprowadzono ulicę
(obecnie Kolejową) prosto i połączono z kierunkiem na Stary Sącz, przeprowadzając ją przejazdem przez tory na Chabówkę (położone w nowym miejscu) i pod
wiaduktem z torami na Muszynę, czyli tak jak to jest do dziś.
Na samej stacji po roku 1908 powstały piętrowe budynki nastawni wykonawczych – wyposażonych w mechaniczne urządzenia scentralizowanego nastawiania
części zwrotnic i semaforów wyjazdowych za pomocą pędni drutowych. Przykładowo nastawnia od strony Grybowa obsługiwała wszystkie rozjazdy wschodniej
głowicy wjazdowej stacji i trzy semafory wyjazdowe.
Sygnały pozwolenia wjazdu na tory boczne (dla torów od XVIII wzwyż) i z torów bocznych na główne podawano za pomocą dwóch tarcz manewrowych (Rangirsignal RS1 i RS2) ustawionych przy drogach zwrotnicowych po obu końcach stacji.
Na placu dworca towarowego wybudowano trzy baraki magazynów wojskowych, dla koszar znajdujących się po drugiej stronie ulicy. Dwa z nich naprzeciwko
75 Źródło: K.k. General-Direction der Österreichischen Staatsbahnen, Oberbau-Normalien. Normalblatt für
Oberbau. System X u XI. Blatt nr 248/0: Profil der Schwell Nr 8 für System X u. XI mit eisernen Querschwellen. Wiedeń 1895. W zbiorze Zakładu Linii Kolejowych PLK S.A. w Nowym Sączu.
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rampy ładunkowej, przy ogrodzeniu terenu stacyjnego, trzeci po lewej stronie od
wjazdu na teren stacji towarowej.
W torze nr V biegnącym wzdłuż rampy ładunkowej zainstalowano wagę wagonową i skrajnik. Przy torze bocznicy, po lewej stronie od wjazdu na plac towarowy, zainstalowano rampę ładunkową dla bydła i bliżej ogrodzenia stacji zagrodę
dla zwierząt76.

Fotografia 36. Plan stacji Nowy Sącz z 1908 roku
Rok 1908. Plan stacji w Nowym Sączu po przebudowie układu torowego. Pozostał jeszcze stary budynek stacyjny, obok którego
powstał drewniany budynek prowizoryczny. Widoczny budynek łaźni kolejowej i placu na składowanie węgla, w miejscu części
ogrodu kolejowego. Źródło: ze zbioru Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Powstanie nowego budynku dworca
Stary budynek dworcowy stał się zbyt ciasny na potrzeby stacji powiększanej
w latach 1907-1908. Projekt rozbudowy układu torowego powstał już w 1904
roku i został zatwierdzony do wykonania dnia 19.03.1905 r. Jeżeli chodzi o sam
budynek dworca, przewidywano na nim jedynie przedłużenie istniejącego budynku w kierunku zachodnim; w miejscu wyjścia z dworca i drewnianego szaletu
miała powstać nowa przybudówka z poddaszem – o długości 20 m.
Jednakże rada miasta, której na sercu leżało polepszenie wizerunku Nowego Sącza, a większość z gości przybywała tutaj koleją, wysłała petycję datowaną
18.09.1906 r. do Wiednia77. Zwrócono w niej uwagę, że niedawno w mieście powstało Towarzystwo Turystyczne „Beskid” (celem pobudzenia ruchu turystycznego, który do tej pory był niekorzystny), a miasto planuje w najbliższym czasie
realizację inwestycji takich jak centralny wodociąg, kanalizacja i elektryczność.
Wszystko dla potrzeb przybywających do miasta osób, handlowców i przemysłowców. Skoro więc przebudowa układu torowego ma poprawić jakość pracy stacji i obsługi podróżnych, powinni oni także otrzymać odpowiednio wyposażony,
reprezentacyjny dla aspiracji miasta nowy budynek dworca, a magazyn towarowy
76 Opis układu torowego, wyposażenia i budynków stacji według planu z listopada 1908 r.: k.k. Bahnerhaltungs-Sektion Neu-Sandez Situation der St. Nowy Sącz Neu-Sandez, Mastab 1:1000. Kopia planu w zbiorze
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
77 Księga Uchwał RMNS; Protokół z 27.09.1906 r., s. 250; 3.01.1907 r.; 14.11.1907 r. Archiwum Narodowe
w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, sygn. 235 i 237.
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przylegający do budynku stacyjnego wraz z torowiskiem powinno się przebudować.

Fot. 37. Projekt budynku dworca z 1905 roku78
Projektowane powiększenie budynku dworca – zacieniowane kolorem czerwonym – nie zostało zrealizowane.

Wysłano następnie „deputację” do Wiednia i ostatecznie sprawa zakończyła się sukcesem. Powstał nowy projekt okazalszego budynku, datowany
w Krakowie 18.09.1907 r., zatwierdzony do realizacji dnia 5.12.1907 r. przez
ministerstwo kolei. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta,
pięcioczęściowy, trzydziestojednoosiowy, z piętrowymi ryzalitami bocznymi
trójosiowymi i wysokim ryzalitem środkowym, został wykonany w stylu secesyjnym, o ścianach murowanych z cegły, otynkowany, z bogatą sztukaterią.
Do elewacji zachodniej została dobudowana parterowa przybudówka, w której znalazło się wyjście z peronu dworcowego. Budynek został podpiwniczony w części – pod ryzalitami bocznymi i wspomnianą przybudówką. Nakryty
dachami dwu i czterospadowymi, a nad częścią środkową dachem łamanym
czterospadowym. Kryte pierwotnie dachówką, po II wojnie światowej blachą. Parterowa przybudówka z pokryciem dachowym wykonanym z papy. Od
strony torów, nad peronem wyłożonym płytkami z terakoty postawiono wiatę
peronową z żeliwnymi kolumnami (co drugi słup stanowił jednocześnie rurę
do odprowadzenia wody deszczowej z dachu), nakrytą pulpitowym dachem.
Fundament został wykonany z kamienia i cegły, o grubości ok. 80 cm. Ściany
zostały postawione z cegły ceramicznej i otynkowane tzw. cementem romańskim – w naturalnym kolorze, stąd pierwotnie elewacja nie miała zróżnicowania kolorystycznego poszczególnych detali architektonicznych – odlanych
także z cementu romańskiego. Boniowanie wykonano z zaprawy cementowo-wapiennej na bazie cementu portlandzkiego. Tynki okładzinowe na bazie cementu romańskiego a tynki gładkie płaszczyznowe – wapienne. Elewacje wykonano w formie wyprofilowanych w tynku pilastrów przyściennych, kandelo78 Źródło: K.k. Oesterreichische Staatsbahnen. K.k. Staatsbahn-Direktion Krakau, Projekt für die Erweiterung
der Station Neu Sandec. Kraków 1904; zatwierdzony w Wiedniu 19.03.1905 r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka 122 p. 358.
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wanych, zwężających się ku górze, w części górnej z płycinami wypełnionymi
dekoracją roślinną. Otwory okienne prostokątne w tynkowanych obramieniach, w nadprożach o profilowanych w okładzinie łukach. Obramienia okien
na piętrach prostokątne, w obramieniach tynkowych, ujęte w nadprożach odcinkami gzymsów nadokiennych, z wydatnymi uszakami i podokiennikami.
Elewacje przewiązek – pomiędzy skrzydłami a częścią środkową – podzielone na pięć dwuokiennych segmentów za pomocą masywnych sterczyn wieńczących gzyms (naczółków), wspartych na małych konsolkach, pod którymi
spływające, profilowane w tynku listwy o dekoracji w formie listków. Otwory
okienne prostokątne z profilowanymi w nadprożach klińcami, pomiędzy którymi prostokątne plakiety. Pod profilowanym gzymsem koronującym, na całych długościach elewacji przewiązek fryz roślinny (w formie mięsistych liści).
Elewacja części środkowej jednoosiowa, z podziałem za pomocą dużego otworu
wejściowego. Elewacja o bogatym wystroju formie pilastrów zwężających się
ku górze, kandelowanych. W części górnej w kapitelach płyciny w formie
tarcz ujętych dołem girlandami, górą zredukowane belkowaniem. W części
środkowej półkoliście zamknięty otwór okienny z profilowanym w okładzinie
łukiem nadproża. Ponad nim wydzielone pod okapem dachu trzy płaszczyzny.
W środkowej data budowy 1909, w bocznych stylizowana dekoracja w formie
kół i linii. Elewacja oflankowana sterczynami masywnymi, nakrytymi półkolistymi daszkami. Sterczyny z płycinami w formie tarcz, ujęte dołem girlandami. Pomiędzy nimi symbol kolei – koło ujęte rozpostartymi skrzydłami.
Elewacja tylna (południowa) w analogicznym opracowaniu do frontowej,
przesłonięta pulpitowym daszkiem wspartym na żeliwnej konstrukcji. Elewacja wschodnia – dwuosiowa z dekoracją detalem architektonicznym zastosowanym we frontowej. Otwory okienne i drzwiowe w profilowanych obramieniach. W kondygnacji piętra wzbogacona plakietami z datą 1910 i nazwą
stacji. Elewacja zachodnia przesłonięta dobudowaną współcześnie przybudówką79. Łączna kubatura budynku wyniosła ok. 9400 m3, a powierzchnia użytkowa 1400 m2.
W czasie budowy, dla obsługi podróżnych powstał prowizoryczny, drewniany budynek stacyjny przy ulicy, połączony drewnianą, zadaszoną przewiązką
z wybudowaną na peronie drewnianą wiatą, chroniącą pasażerów przed słońcem i deszczem. Przewiązka biegła tuż przy budynku obecnej poczty – w przestrzeni pomiędzy budynkiem, a boczną ścianą nowego dworca.
Budynek lodowni, stojący ukośnie przy placu dworcowym, w związku
z planowanym poszerzeniem placu, został rozebrany, a nowy budynek lodowni
postawiono przy ulicy tuż obok ogrodu kolejowego.
Pracami kierował budowniczy miejski Zenon Remi.

79 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dla obiektu „Budynek dworca kolejowego”, wpisanego do rejestru zabytków pod nr KSA–653 z dn. 19.12.1991 r. Autor karty: Marek H. Grabski. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Nowym Sączu.
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Fot. 38. Prowizoryczny budynek z 1908 roku80
Prowizoryczny budynek stacyjny (PrA), połączony pomostem przykrytym wiatą z peronem, także przykrytym wiatą. A – stary
budynek stacji, St.M.2 – magazyn stacyjny, C6 – ubikacje, Wg – budynek mieszkalny, EK – „lodownia”, WgK3 i WgK4 – stare
pudła wagonowe – jako magazyny.

Poświęcenie i otwarcie nowego dworca kolejowego w Nowym Sączu odbędzie się w piątek
25 b.m. o godzinie 10 rano. Dworzec ten powstał dzięki energicznym zabiegom tutejszej
Rady miasta, która w roku 1907 wysłała osobną deputacyę, z burmistrzem Barbackim na
czele, do ówczesnego ministra Derschatty. Minister przychylił się do budowy nowego dworca,
a ówczesny minister skarbu dr Witold Korytowski, poseł miasta Nowego Sącza, przyjął
w budżet odpowiednią na ten cel kwotę. Plany na gmach dworca wykonała dyrekcya kolei
państwowej w Krakowie. Budynek utrzymany w stylu wiedeńskiej secesyi. Na piętro wysoki
westybul łączy się z lewem i prawem skrzydłem, zakończonem również piętrowemi budowlami. Sam westybul, mający po lewej stronie kasę, po prawej dział pakunkowy, jest jasny,
przestronny i posiada piękne ozdoby, widoki z Tatr i Pienin, wykonane przez p. Cieczkiewicza, urzędnika ruchu, pozytem artystę i malarza. Przedstawiono tutaj Czarny Staw z tłem
wiosennem, dalej inny widok Tatr w zimie, zaś po prawej stronie najpiękniejsze widoki
z uroczych Pienin i Czorsztyna. Obecnie podjęto starania, aby p. Cieczkiewicz ozdobił w podobny sposób dworzec kolejowy w Tarnowie. W nowym gmachu mamy następujące ubikacye:
biuro inspektora ruchu i tegoż zastępcy, biuro urzędu ruchu wraz z ubikacyą dla telegrafu,
restauracya i poczekalnia klasy trzeciej, kasa osobowa. Z prawej strony westybulu ekspedyt
pakunków, poczekalnia I i II klasy, restauracya II klasy, wreszcie wyjście. Jak wspomniałem, budynek przedstawia się dość wesoło, ale był on odpowiedni dla stosunków z przed lat…
10. Już teraz musiano przerabiać biuro telefoniczne; biuro urzędu ruchu jest zbyt szczupłe,
skutkiem tego jedno biuro ekspedytur musi się umieścić na pierwszem piętrze w pokoju, który
początkowo miał być przeznaczony na pokój gościnny dla kolejarzy. Poczekalnia trzeciej
klasy jest też za mała, wobec frekwencyi tej klasy; to samo powiedzieć można o restauracyi
trzeciej klasy. Z większym komfortem przedstawia się restauracja drugiej klasy, w której
szczególnie kuchnia urządzona jest postępowo. Budowę prowadził przedsiębiorca Fussgänger
z Żywca; kierownikiem urzędowym był inżynier kolejowy p. Skofleg i zwierzchnikiem szef
sekcyi i główny kierownik p. Solka. Gmach zaopatrzono w wodociągi; w pobliżu stacyi
znajdują się trzy hydranty, mogące oczyścić tak samo rozległy i kryty peron, jak zajazd
80 Źródło: fragment planu stacji z 1908 r. ze zbioru Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
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przed dworcem, obecnie znacznie rozszerzony i wyłożony kostką. Miasto nasze może z zadowoleniem spoglądać na budowę nowego dworca, dokonaną staraniem jego reprezentacyi.
Zadowolenie to tem większe, że nowy dworzec otworzy p. dyrektor, który jest tu zawsze
mile widzianym „Sądeczaninem”. On to był pierwszym szermierzem idei TSL na naszym
gruncie; jako pierwszy prezes Koła tego Towarzystwa, jeszcze w roku 1892 znalazł zawsze
chwilę czasu dla spraw oświatowych, poza swoimi ciężkiemi obowiązkami podówczas inżyniera kolejowego. Z okazyi otwarcia nowego dworca kolejowego, wydało miejscowe Koło TSL
widokówkę stacyi, prezentującą się wcale efektownie81.

Fot. 39. Projekt budynku dworca z 1908 roku82
Projektowany nowy budynek dworca zacieniowany kolorem czerwonym, wrysowany na tle starego budynku dworca.

Fot. 40. Nowy budynek dworca w 1911 roku83
Przed budynkiem mieszkalnym, z lewej strony, widoczne zadaszenie pozostałe po prowizorycznym budynku stacji.
81 „Nowa Reforma” (numer popołudniowy), nr 536 z 23.11.1910 r.
82 Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych,
teczka 122.
83 Pocztówka archiwalna wydana nakładem Dyrekcji Kolei w Krakowie i TSL w Nowym Sączu.
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Dziś odbyło się tu poświęcenie nowego dworca kolejowego; aktu poświęcenia, w westybulu,
dokonał ks. infułat Góralik, w asystencyi licznego duchowieństwa. W uroczystościach wzięli
udział: szef sekcyi w ministerstwie kolei Kosiński, wice sekretarz kolei dr Leopold Starzewski, dyr. Zborowski z Krakowa z gronem urzędników i sekretarzem dr Spitzerem, burmistrz
Barbacki z Radą miejską i starosta Strzelbicki. Po przemówieniu ks. Góralika zabrał głos
burmistrz Barbacki, który przedstawił koszta budowy dworca i wskazał na przychylną
działalność w tym kierunku panów: Zborowskiego, Horoszkiewicza i Kosińskiego. Przebudowa dworca kosztowała 3 miljony koron, a sam budynek stacyjny kosztował 600 000
kor. Imieniem ministra kolei przemówił szef sekcyi Kosiński, poczem dyr. Zborowski przypiął
Budnikowi Miszkowskiemu srebrny krzyż zasługi, z okazyi 80-lecia urodzin cesarskich.
Pp. Zborowski i Kosiński wracają dziś o godzinie wpół do 3 po południu do Krakowa84.
Dziś odbyło się otwarcie nowego dworca. Po godzinie 10 zebrali się na nowym dworcu
miejscowi dygnitarze, oczekując przybycia komisyjnego pociągu. Zauważyliśmy burmistrza
Barbackiego z reprezentacyą Rady miejskiej, prezydenta sądu Dobrowolskiego, radcę Bibro, prokuratora Brazona, dyrektora gimn. L Rzepińskiego, prof. Kmietowicza, nadradcę
skarbu Peca, radcę Töpfera, naczelnika poczty, nadto kilku wojskowych, szefów oddziałów
kolejowych itd. Gospodarzem był dyrektor kolei, p. Zborowski. Pociągiem z Tamowa przybyli: szef sekcyi Kosiński, w zastępstwie ministra kolei, wicesekretarz ministerstwa dr Leopold
Starzewski. radca rządu Jasiński, nadinspektor Maywait, Rappaport, dr M. Starzewski,
inspektorzy Pauli, Saller, komisarz dr Spitzer.Z kopuły nowego dworca kolejowego powiewały flagi; wewnątrz prawdziwy gaj zieleni. O godzinie 11 otwarły się podwoje westybulu,
w którym ustawiono trybunę. Aktu poświecenia dokonał infułat ks. dr Alojzy Góralik.
Imieniem reprezentacyi miasta przemówił burmistrz, dr Barbacki. Scharakteryzował ostatnie kilkadziesiąt lat pod względem rozwoju miasta, do czego głównie przyczyniła się kolej.
Za akcyę około budynku nowego dworca złożył mówca podziękę drowi W. Korytowskiemu,
ministrowi Vrba, szefowi sekcyi p. Kosińskiemu, który z przyjacielską życzliwością zawsze
do postulatów miasta się odnosił, p. Zborowskiemu, który był zawsze doradcą i przyjacielem,
p. Rossowskiemu, Sojce, Skoflegowi. Korzystając ze sposobności, wyraził burmistrz życzenia
miasta: niezbędna jest kolej z N. Sącza do Szczawnicy i krótsze połączenie z Krakowem. Tej
dalszej opieki i życzliwości oczekuje miasto od rządu.
Następnie zabrał głos szef sekcyi Kosiński i złożył życzenia imieniem ministra kolei żelaznych. Następnie skreśliwszy historyę budowy dworca, wskazał, że budowa przeprowadzoną
została artystycznie prawie wyłącznie siłami krajowemi, a dyrekcyi kolei państ. w Krakowie i jej organom należy się w pierwszym rzędzie uznanie za świadomą celu działalność
przy tej budowie. Dalej szczere podziękowanie przypada tak przedsiębiorstwom i robotnikom
za trud i pracę, około tego dzieła podjętą. Mowę swą zakończył szef sekcyi następującemi
słowy: Ja z mej strony, jako były mieszkaniec N. Sącza z czasów mego tu urzędowania, jako
szczery przyjaciel miasta, dołączam od siebie życzenie, aby nowy dworzec był dla Nowego
Sącza i jego mieszkańców jak największą pomocą w zaspokojeniu komunikacyjnych potrzeb
i przyczynił się do ożywienia turystycznego ruchu i ekonomicznego rozwoju.
Poczem udali się goście na zwiedzenie sal. We wszystkich ubikacyach uderzają bogate lamperye, zastosowane do tonu barw malowanych w secesyę ścian. W każdym
84 „Nowa Reforma” (numer popołudniowy), nr 540 z 25.11.1910 r.
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pokoju spotyka się gotowe urządzenia światła elektrycznego, które miasto dostarczy
w przyszłym roku. Bufety klasy II i III, modern, przedstawiają się okazale. Po obejrzeniu gmachu stacyi zwiedzono następnie stacyę wodną, dwupiętrową, charakterystyczną
tem, że zbudowana jest cała z betonu i żelaza. Z gorącem uznaniem spotkał się. p.
Cieczkiewicz za przyozdobienie westybulu; otrzymał on z ministerstwa list pochwalny.
W czasie uroczystości służbę ruchu pełnił p. Steranka w obecności zast. nacz. stacyi
p. Ja-nickiego Romualda. O godzinie drugiej wróciło wszystko do normalnego stanu,
a odjeżdżający goście wynieśli to miłe wrażenie, że za dobre chęci spotkali się z uznaniem85.
Na ścianach „westybulu” – głównego hallu dworca, przygotowano miejsca
pod zamontowanie obrazów pędzla Edmunda Cieczkiewicza – czterech o wymiarze 65 x 190 cm, flankujących główne wejścia (Kominy w Dolinie Strążyskiej,
Wodogrzmot Mickiewicza, Szałas na hali, Granaty), czterech dużych pejzaży o wymiarze 450 x 190 cm (Przełęcz Liliowe w zimie, Czarny Staw Gąsienicowy, Przełom
Dunajca, Hukowa Skała w Pieninach) i dwóch o wymiarze 80 x 190 cm (Zamek
w Czorsztynie; tematyka drugiego obrazu nie została określona), umieszczonych pomiędzy dużymi na ścianach szczytowych.
Wejście na perony było możliwe tylko przez główny hall dworcowy i to wyłącznie z ważnymi biletami, a dla gości odprowadzających podróżnych z biletami peronowymi, zaś wyjście prowadziło przez szeroki korytarz w parterowej
przybudówce (z prawej strony budynku) i było nadzorowane przez pracownika
stacji. Bilety na przejazd przy wyjściu z dworca oddawano.
Na części terenu wydzielonej z „ogrodu kolejowego” powstał wtedy także budynek łaźni kolejowej. Zastosowano w nim najnowocześniejszy na tamte czasy system odprowadzania i oczyszczania ścieków firmy Öesterreichische
Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft „System Dittler” (Wien, IV., Schönburgstraße
36) ze zbiornikami nieczystości i instalacjami filtrów urządzonymi w piwnicach budynku86. Komora na ścieki miała wysokość 2 m – były to po prostu
uszczelnione pomieszczenia piwniczne, z których przelewem w górnej części,
odstane nieczystości przelewały się do sąsiedniej komory – poza budynkiem,
gdzie były filtrowane grawitacyjnie i przepływały do studzienki kanalizacyjnej i dalej do sieci odwadniającej stację. Przy torze węglowym, powstałym
z przedłużenia żeberka kończącego tor nr III biegnący wzdłuż peronu stacji
(w stronę toru wylotowego w kierunku Chabówki), zainstalowano zsyp węgla
(Kohlenrursche) obsługujący plac składowy wygospodarowany na tyłach budynku łaźni dla jej potrzeb.

85 „Nowa Reforma” (numer popołudniowy), nr 542 z 26.11.1910 r.
86 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, zespół nr 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych, teczka
120.
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Fot. 41. Budynek łaźni w 1908 roku87
Widok od strony torów.

Fot. 42. Projekt odprowadzenia ścieków 1907 rok88
Projekt systemu odprowadzania ścieków systemu Dittler z łaźni kolejowej.
87 Źródło: fragment karty pocztowej.
88 Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; zespół 310 c. k. Ministerium Kolei Żelaznych,
teczka 122.
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Rozbudowy Warsztatów Głównych c.k. austriackich Kolei Państwowych
(Hauptwerkstätte der k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec) w latach 18981918
Inwestycje z lat 1896-1898 to jednak nie był koniec powiększania się zakładu. Przed rokiem 1905 hala napraw lokomotyw została wydłużona, przez co
uzyskano kolejne 8 stanowisk naprawczych. Został powiększony obszar magazynów materiałowych. Postawiono 4 długie wiaty magazynowe i ułożono odcinki torów o małym prześwicie, do transportu wewnętrznego. Tory te wchodziły
pomiędzy bocznicowe tory o normalnym rozstawie, co umożliwiało bezpośredni
przeładunek towarów z wagonów na wózki wąskotorowe. Do roku 1908 przedłużono i poszerzono halę wagonową, uzyskując następne 54 stanowiska naprawcze. Wybudowano także nową przesuwnicę przed halą, ponieważ torowisko
starej przesuwnicy znalazło się we wnętrzu poszerzonego budynku.

Fot. 43. Plan budynku elektrowni z 1908 roku89
Elektrownia Warsztatów Głównych (EC), Kh – chłodnia kominowa, Kr – magazyny węgla, Br6 – studnia.

Teren leżący wzdłuż południowej granicy Warsztatów, aż do ulicy, którą przesunięto znacznie na południe, przeznaczono pod część magazynową, ponieważ
rozebrano magazyny, urządzone uprzednio w najstarszej hali i magazynach le89 Źródło: fragment planu stacji z 1908 r. ze zbioru Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
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żących bliżej stacji. Miejsce po starych zabudowaniach zajęły tory powiększanej
stacji. Pomiędzy nowymi magazynami – czterema murowanymi (w tym jeden,
przeznaczony na magazyn nafty – odsunięty od pozostałych) i trzema dużymi
wiatami położono trzy tory połączone rozjazdami i torami komunikacyjnymi
z zachodnią głowicą stacji, czwarty tor, położony najdalej na południe ale też
tory magazynowe, były skomunikowane ze sobą układem małych obrotnic i torów łącznikowych.
We wschodniej części zakładu, pomiędzy 1905 a 1908 rokiem wybudowano
elektrownię z własnym magazynem węgla i wysokim, wolnostojącym kominem,
doprowadzając tam tory bocznicy. Obok powstał skład węgla, skąd wózkami
wąskotorowymi dostarczano paliwo do kotła.

Fot. 44. Budynek elektrowni w 1908 roku90

Dokumentacja na rozbudowę tendrowi, rurkowni (kuźni miedzi) i montowni
wagonów, opracowana w 1911 r. została zatwierdzona do wykonania w 1911
i 1912 r.91

90 Źródło: fragment karty pocztowej.
91 K.k. Staatsbahndirektion Krakau, Projekt für die Erweiterung und Umbau der Wagenmontirung in der Station Nowy Sącz. Längen und Stirnansicht. Zatwierdzony w Wiedniu 31.10.1911 r. i K.k. Staatsbahndirektion
Krakau, Projekt für den Bau einer Tenderwerkstätte und Umbau der Kupperschmiede in der Station Nowy
Sącz. Ansichten. Zatwierdzony w Wiedniu 16.11.1912 r. Kopie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu.
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Fot. 45. Projekt budynku tendrowni i rurkowni (kuźni miedzi) z 1911 roku92

W związku z rozbudową układu torowego stacji, aby zlikwidować niebezpieczne przejście przez tory do Warsztatów Głównych, Dyrekcja kolejowa zdecydowała o wybudowaniu kładki żelaznej nad torami, według opracowanego
projektu i ogłosiła przetarg na budowę z terminem otwarcia ofert określonym
na 25.05.1908 r.93

Fot. 46. Projekt rozbudowy warsztatów napraw wagonów z 1911 roku94

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. powierzchnia zakładu wynosiła już 105.350 m2, a powierzchnia budynków 31.600 m2. Były to
jedyne warsztaty parowozowo–wagonowe na terenie nowo powołanej Dyrekcji
Kolei w Krakowie, kompletnie wyposażone, bez strat w wyniku wojny, stąd też
mogące podjąć natychmiast pracę.

92 Źródło:  ze zbioru Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
93 „Czas”, nr 100 z 30.04.1908 r. Kładka została zdemontowana w październiku 1991 r., po ponad 80 latach
eksploatacji i zastąpiona obecnie funkcjonującą konstrukcją.
94 Źródło: ze zbioru Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
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Fot. 47. Budynek kuźni i warsztatu ślusarskiego na terenie Warsztatów Głównych w 1908 roku95

Okres I wojny światowej 1914-191896
Przez Nowy Sącz w okresie wojny przejeżdżały liczne transporty wojskowe
– zwłaszcza w okresie wycofywania się wojsk austro-węgierskich przed rosyjską
ofensywą w listopadzie-grudniu 1914 r. i w ramach przerzutu wojsk do ofensywy
w kwietniu 1915 r.
W okresie od września do listopada 1914 r. z inicjatywy grona urzędników
kolejowych, pod kierunkiem inż. Henryka Suchanka – naczelnika Warsztatów,
rozpoczęła działalność na peronie dworca kolejowego „Herbaciarnia Czerwonego
Krzyża”. Przerwała działalność podczas inwazji rosyjskiej, by wznowić ją po odejściu Rosjan. Działała do jesieni 1917 r.97 Zbierano datki i produkty żywnościowe,
sprzedawano żywność i drobne wyroby galanteryjne po atrakcyjnych cenach –
wyłącznie zdrowym żołnierzom. Ranni i chorzy otrzymywali żywność bezpłatnie.
Wydawano wszystkim przejeżdżającym żołnierzom herbatę, chleb, kiełbasę i papierosy. Herbaciarnia, znana z pocztówek, została wybudowana w formie drewnianego pawilonu na peronie dworca, przylegającego tylną ścianą do drzwi wiodących
z głównego hallu na peron.

95 Źródło: fragment karty pocztowej.
96 Tekst za: L. Zakrzewski, Szlak I wojny światowej po Nowym Sączu [w:] Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie
I wojny światowej, Nowy Sącz 2015.
97 J. Krupa, op. cit., s. 66-68.
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W pomieszczeniach dworca kolejowego działał ponadto „pawilon Czerwonego
Krzyża” dysponujący minimum pięcioma łóżkami98.

Fot. 48. Herbaciarnia Czerwonego Krzyża na peronie sądeckiego dworca99

W okresie wojny w parterowych budynkach stojących wzdłuż ulicy Kolejowej,
w tym także już nieistniejących – na terenie obecnej myjni na placu towarowym
miał swoje magazyny 13 IR (13 pp), (Magazinsbarracken IR 13). W jednym z budynków, najbliższym dworca, znajdował się magazyn części i konstrukcji mostowych (Schoppen für brückenprovisorien). W baraku, w pobliżu ulicy Nawojowskiej
znajdował się magazyn elementów nawierzchni kolejowej dla Eisenbahn Sicherung
Abteilung – pododdziału ochrony kolei100.

98 Ibidem, s. 50.
99 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. AF/2314.
100  K.u.K. Militärabteilung des Militärkommandos Krakau: Übersichtsplan der Kasernen und Barackenbauten Neu-Sandez. Masstab 1:400, Jahr 1917.
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Fot. 49. Projekt parowozowni w 1918 roku

Fot. 50. Projekt parowozowni c. d. z 1918 roku

Fot. 51. Projekt hali napraw dla parowozowni z 1918 roku
Źródło: ze zb. Muzeum Okręgowego w N. Sączu
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Streszczenie. Artykuł w zarysie przedstawia dzieje wprowadzenia płynnego paliwa do
opalania parowozów na kolejach państwowych pod zaborem austriackim, budowy infrastruktury
związanej z funkcjonowaniem stacji zasilania w paliwa płynne, w tym dzieje takie stacji na
terenie parowozowni w Nowym Sączu.
Słowa kluczowe: kolej, Galicja, rozwój kolei, parowozy, parowozownie

Rys. 1. Plan rejonu parowozowni w 1905 roku1
Fragment planu stacji w Nowym Sączu obejmujący rejon parowozowni, na podkładzie z listopada 1894 r., z naniesionymi czerwonym kolorem propozycjami rozbudowy w 1905 r. Widać proponowane rozmieszczenie nowych zasieków na węgiel (Kp) i nowy
tor poprowadzone do toru wyciągowego z warsztatów kolejowych. W1 – wieża ciśnień z widoczną kwadratową studnią przy
ogrodzeniu od strony ulicy. WH No72 – strażnica nr 72 (istniejąca do dziś). D2 – obrotnica rozebrana przed 1914 r. Żółtym
kolorem zatuszowano obiekty i tory likwidowane.
1

Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zespół 310 C.K. Ministerstwo Kolei Żelaznych.
Teczka 122, p. 358. Projekt für die Erweiterung der Station Neu Sandez, Eisenbahnministerium, Wiedeń
19.03.1905 r.

Zakrzewski L.

126

W roku 1905 nowosądecka parowozownia wachlarzowa liczyła już 19 stanowisk.
Parowozownia służyła do bieżącej obsługi i utrzymania taboru linii Tarnowsko-Leluchowskiej i Kolei Transwersalnej. Zasieki węglowe umieszczone na międzytorzach
torów trakcyjnych parowozowni zapewniały zaopatrzenie w paliwo stałe, w wodę
zaopatrywały dwie wieże ciśnień – każda mieściła po dwa zbiorniki. W roku 1909
dobudowano kolejną, wolnostojącą wieżę ciśnień z jednym zbiornikiem.
Tymczasem koleje austriackie od roku 1908, zainicjowały projekt wprowadzenia
do ruchu parowozów wyposażonych w paleniska do opalania olejem opałowym (tzw.
„ropałem”2) systemu Holden–Hardy, które to po raz pierwszy planowano wykorzystywać na liniach gdzie znajdowały się długie tunele3. Na terenie Galicji, próby
zakończone sukcesem, przeprowadzano w dyrekcji lwowskiej wiosną 1903 r.4

Rys. 2. Rejon parowozowni w 1908 roku5
Fragment planu stacji w Nowym Sączu obejmujący rejon parowozowni, z 1908 r. Widać inne, niż proponowane w 1905 r.
rozmieszczenie zasieków na węgiel (Kp1 – Kp6) i pozostawiony tor ukośny, pomiędzy zasiekami Kp1 i Kp4, którego likwidację
proponowano w 1905 r.
2

Ropałem nazwano ropę odbenzynowaną, tj. ropę surową, której odjęto drogą destylacji 25% składników
najlżejszych, jak benzynę i najlżejszych gatunków nafty świetlnej. Przez tę procedurę podnosi się punkt
zapalności destylatu z 0° na 80–100°C, a tem samem wyklucza się możliwość łatwej zapalności i eksplozyi.– wg A. Müller, Opalanie parowozów ropą, „Przegląd Techniczny”, nr 50 z 15.12.1910 r.
3 H. Tichy, Palenisko Holdena dla opału płynnego, zastosowane do lokomotyw obsługujących tunel Alberski,
„Przegląd Techniczny”, nr 13 z 14.03.1898 r., s. 230–233.
4 Próby opalania lokomotyw produktami ropy, „Nowa Reforma”, nr 64 z 19.03.1903 r.
5 Źródło: Zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
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Motywację stanowiła także niska cena surowca, jego nadprodukcja i nacisk
lobby wydobywczego: zarząd kolei żelaznych, uwzględniając krytyczne położenie
przemysłu naftowego, postanowił w r. 1908 wprowadzić opalanie parowozów płynnym
materyałem i wszedł z producentami ropy w bliższe pertraktacye. Nadzwyczajna nadprodukcya ropy, przy braku odpowiedniego zbytu, spowodowała zniżkę ceny ropy, która
doszła do granic niebywałych, bo poniżej korony za centnar metryczny; tylko rozszerzenie
zbytu mogło pomódz, i wtedy to zarząd kolei państwowych przystąpił do sanacyi upadającego największego przemysłu w naszym kraju. […] Dla wprowadzenia opalania parowozów ropałem wykonał zarząd kolejowy następujące inwestycye: 1) budowa odbenzyniarni
w Drohobyczu; 2) urządzenie parowozów; 3) wybudowanie odpowiedniej ilości stacyi
ropałowych do zaopatrzenia parowozów w paliwo, i wreszcie 4) sprawienie wozów cysternowych trzyosiowych do przewożenia ropału z Drohobycza do wyżej wymienionych stacyi6.
Do zaopatrywania parowozów w paliwo powstało 35 stacji7, wyposażonych
w zbiorniki („rezerwuary magazynowe”) i budynki z urządzeniem mechanicznem do
przepompowywania ropału z cystern do dużych zbiorników i zbiorników podręcznych,
jako też do napełniania parowozów8. Stacje opałowe typu I posiadały jedną pompę
i jeden kocioł parowy opalany ropałem, do pompowania paliwa, a stacje typu
II wyposażono w dwie pompy i dwa kotły. Koszt całkowity wyniósł 13,15 mln
koron9.
Inicjatorem wprowadzenia tego systemu był inż. Stanisław Rybicki (18561939). Gdy w r. 1900 produkcja ropy w Zagłębiu Borysławskiem nagle tak się wzmogła, że nie można było zużytkować wielkich jej ilości wybuchających z głębi szybów,
a nawet ochronić sąsiednich obszarów od zalewu i niebezpieczeństwa pożaru, Inż. Rybicki
przedłożył rządowi wnioski na zaprowadzenie opału parowozów ropą. Po uzyskaniu na
ten cel kredytów wybudował w przeciągu niespełna roku (1909) rafinerję ropy (tzw.
odbenzyniarnię), która wytwarzała „ropał”, przeznaczony dla opału parowozów. Odbenzyniarnia, nazwana obecnie „Polminem”, oddana do użytku w maju 1910 r., była
wówczas największą rafinerją w Austro-Węgrzech, a obecnie jest narzędziem w rękach
Rządu Polskiego do regulowania stosunków na targu produktów ropnych i przedsiębiorstwem dochodowem. Inż. Rybicki spowodował wówczas przekształcenie znacznej ilości parowozów koleji galicyjskich na opalanie „ropałem”, które przedstawiało wielkie korzyści
tak pod względem technicznym, jak i pod względem gospodarczym. Gdy produkcja ropy
osłabła i ceny jej się podniosły, opalanie ropałem nie kalkulowało się w stosunku do cen
węgla i musiało być zaniechane10.

A. Müller, Opalanie parowozów ropą, „Przegląd Techniczny”, nr 50 z 15.12.1910 r.
Z 35 stacji opałowych (Ausrüstestationen) 15 urządzono na terenie dyrekcji lwowskiej, 11 na terenie dyrekcji krakowskiej, 7 na terenie dyrekcji stanisławowskiej i 2 na terenie zarządzanym przez kierownictwo
ruchu w Czerniowcach.
8 A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
9 Z tego koszt budowy odbenzyniarni w Drohobyczu – 5,5 mln koron, koszt zakupu 212 cystern – 2,35 mln
koron, instalacje stacyjne – 2,6 mln koron i przeróbka parowozów – 2,7 mln koron. Alegata do Sprawozdań
Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Dziewiątego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1913. Alegat 1183, Lwów 1913, s. 8.
10 Album inżynierów i techników w Polsce, t. 1, cz. 3 – życiorysy, s. 5.
6
7
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Fot. 1. Inżynier Stanisław Rybicki
(1856-1939)11

Krajowy Związek Producentów Ropy Naftowej12 z siedzibą we Lwowie zawarł
9.08.1909 r. porozumienie z kolejami państwowymi pięcioletnią umowę na dostawę 106 500 cystern ropy odbenzynowanej („ropału”), rozpoczynając we wrześniu
1908 r.13, jeszcze przed podpisaniem umowy, budowę 30 dodatkowych zbiorników
ziemnych do magazynowania surowca, o pojemności 1000 cystern kolejowych
każdy. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln koron. Teren pod budowę w Tustanowicach wydzierżawił c.k. państwowy Zarząd Dóbr i Lasów. Ruszyła także budowa odbenzyniarni rządowej w Drohobyczu – późniejszej rafinerii „Polmin”, która
miała zostać ukończona w 1910 r. kosztem 5,5 mln koron14. Do transportu uzy11 Źródło: Album inżynierów i techników w Polsce, t. 1, cz. 3 – życiorysy, s. 5.
12 Krajowy Związek Producentów Ropy Naftowej zawiązano celem zahamowania obniżek cen wydobywanej
ropy, wynikający z nadprodukcji, przy ograniczonym rynku zbytu, poprzez magazynowanie dostarczonej
ropy i wypłacanie zaliczek dostawcom, członkom związku. W całym 1908 r. wydobyto w Galicji 17 mln
m3 ropy, gdy w pierwszym półroczu 1909 r. było to już 10,3 mln m3. W związku z zapełnieniem zbiorników, związek podjął rozmowy z amerykańskim koncernem Standard Oil Company, działającym na terenie
Austro-Węgier poprzez firmę Vacuum Oil Company. Na mocy tego porozumienia Amerykanie mieli wybudować zbiorniki na 100 000 cystern, w zamian związek miał płacić za magazynowanie taką cenę, żeby
inwestycja zwróciła się w ciągu czterech lat. Ponadto Amerykanie zobowiązali się do zakupu ubocznych
produktów ubocznych – benzyny i nafty po cenach ryczałtowych. Związek zobowiązał się do dostarczania
do dwóch rafinerii „Standard Oil Company” na terenie Austrii ropy z bonifikatą 20%, w przypadku, gdy
cena ropy przekroczy 2 korony/ ctn. m. – i rabat dotyczył tylko nadwyżki ceny. Rząd chcąc nie dopuścić do
kontraktu, pod kierunkiem ministra skarbu Leona Bilińskiego, zobowiązał się do wybudowania zbiorników
na ropę i bezpłatne ich udostępnienie producentom, ponadto wydzierżawienie odbenzyniarni rządowej rafineriom.
13 Inwestycję zakończono w styczniu 1909 r.
14 Odbenzyniarnia rządowa w Drohobyczu zajmowała obszar 40 morgów. Na tym terenie wybudowano 16
zbiorników, w tym 3 na ropę, 4 na ropał i destylaty (1 na benzynę surową, 2 na naftę destylowaną, 2 na
lekką benzynę, 2 na rektyfikowaną benzynę, 2 na rafinowaną naftę) – o łącznej pojemności 4000 cystern.
Destylacja ropy odbywała się za pomocą 8 kotłów z przegrzewaczami i dawała dzienną produkcję 1000 t
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skiwanego w zakładzie ropału, zamówiono 212 cystern trzyosiowych o pojemności
280 hl (ciężar ładowny 23,8 t), wyposażonych w układ wężownic do ogrzewania
transportowanego ropału parą.

Rys. 3. Schemat do podgrzewania ropału w wagonie cysternie15 1910 rok

Tymczasem istniejące zbiorniki zostały do wiosny 1909 r. całkowicie zapełnione, przystąpiono więc do budowy kolejnych 30 zbiorników, które ulokowano na
gruncie zakupionym od gminy Modrycz pod Tustanowicami16. Prace ukończono
w październiku 1909 r. Część wydobytego surowca wysłano także do rafinerii austro-węgierskich, poza obszarem Galicji.
Aby jednak wprowadzić ten system do użytkowania, koleje państwowe zleciły
przebudowę lokomotyw i budowę instalacji stacyjnych do zaopatrywania parowozów w paliwo (Heizölausrüstestationen).
Przystosowanie parowozów polegało na umieszczeniu na tendrze parowozu
zbiornika na ropał o pojemności 4 m3 (co wystarczało np. w dyrekcji lwowskiej na
obsługę dalekobieżnych pociągów jak Lwów–Podwołoczyska, pokonujących dystans 197 km i Lwów–Rzeszów, pokonujących dystans 184 km, bez konieczności
międzytankowania), instalacji do podawania paliwa i aparatu rozpylającego olej
do paleniska za pomocą pary – „smoczków” systemu Holden–Hardy17. Skrzynie
ogniowe parowozów zostały wyłożone wykładziną szamotową – ściany boczne
i sklepienie. Ruszt pokrywano warstwą potłuczonej cegły ogniotrwałej. Instalacja
umożliwiała szybkie przejście na opalanie za pomocą węgla. Na tendrze zabudoropału. Poza tym zainstalowano tam urządzenia do rafinacji nafty i benzyny i rektyfikacji benzyny. Parę dostarczało 6 kotłów Tischbeina o łącznej powierzchni ogrzewalnej 1320 m2 opalanych ropą – systemu Rossi.
Docelowo zakład mógł wyprodukować 300 000 t ropału, co miało zapewnić pokrycie zapotrzebowania
trzech galicyjskich dyrekcji kolejowych i kierownictwa ruchu w Czerniowcach. Zatrudniał 4 urzędników
technicznych, 6 urzędników administracyjnych i 200 robotników.
15 Źródło: A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
16 Kopalnie ropy w Borysławiu i Tustanowicach wydobywały ropę w następujących ilościach: w 1902 r. 576
tys. t, w 1903 r. 713,33 tys. t, w 1904 r. 827,116 tys. t, w 1905 r. 801,796 tys. t, w 1906 r. 760,443 tys. t, w
1907 r. 1.172,911 tys. t, a w 1908 r. 1.175,022 tys. t. Cała monarchia austro-węgierska zużywała na naftę
świetlną i wszystkie gatunki benzyny 600 tys. t ropy rocznie, 40 tys. t zużywano do opalania kotłów parowych w zakładach przemysłowych, eksportowano ok. 400 tys. t, stąd przy tak olbrzymiej produkcji ok. 700
tys. t ropy w roku 1908 pozostało do zagospodarowania.
17 Łączny koszt instalacji na parowozie zamykał się kwotą 3 tys. koron. Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Dziewiątego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1913. Alegat 1183, Lwów 1913, s. 7.
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wywano zbiornik. Wężownica z miedzianej rury o powierzchni ogrzewalnej 1,2 m2
zainstalowana w zbiorniku służyła do podgrzewania ropału do temperatury 40°C.
Przewody parowe i opałowe tendra i parowozu był łączone za pomocą giętkich
węży metalowych.

Rys. 4. Instalacja na bazie parowozu 191018
Schemat instalacji montowanej na parowozie i tendrze do opalania ropałem. Parowóz serii 260.

Personel przeszkolono z obsługi nowego systemu opalania parowozów, szczególną uwagę zwracając na porządek otwierania wentyli przy opalaniu ropałem:
1) otwarcie głównego wentyla parowego,
2) otwarcie wentyla, doprowadzającego parę do smoczków,
3) otwarcie wentyla ropałowego.
Porządek ten musi być ściśle zachowany, a przy odstawieniu palenia należy czynności te
wykonać w porządku odwrotnym. Przy funkcyonowaniu smoczków podczas postoju parowozu musi być wytworzony sztuczny przeciąg w kominie. W przeciwnym wypadku, wskutek
braku przeciągu, wraca się płomień przez drzwiczki ogniowe, opóźnia wytwarzanie się pary
w samym kotle, a wydostający się płomień może poparzyć ludzi zajętych na maszynie i wskutek silnego wytwarzania się pary, szczególnie uważać potrzeba na stan wody w kotle. Wadą
tego systemu opalania ropałem jest huk w skrzyni ogniowej, wskutek czego i sygnały dawane
nie słyszy się lub też nie są tak wyraźne. Dopiero przy użyciu zredukowanego ciśnienia pary
rozpylającej, usunięto hałas towarzyszący spalaniu.
Zalety opalania parowozów ropałem, w porównaniu z opalaniem węglem, przedstawiają
się następująco:
1. Wysoka wartość opałowa.
2. Zupełne bezdymne spalanie, a więc i lepsze wykorzystanie ciepła, a tem samem znaczną oszczędność.
3. Spalanie bez iskier, a więc usunięcie pożarów lasów i domów, położonych koło toru
kolejowego.
4. Mniejsza praca palacza, a przez to większe bezpieczeństwo ruchu.
5. Nie ma czyszczenia paleniska podczas zatrzymania się na stacyach, a przez to przystanki mogą być krótsze i względnie personal może wypocząć.
6. Żadne pozostałości w popielniku, a więc odpadają koszta oczyszczenia dołów, wywożenie popiołów.
Systemem tym urządzono 853 parowozów w Galicyi i Bukowinie19.
18 Źródło: A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
19 A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
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Rys. 5. Układ opalania ropałem systemu Holden – na parowozie i tendrze20

Rys. 6. Dysza systemu Holden21

Po zakończeniu inwestycji z tym związanych, praktycznie parowozy opalane
ropałem wyruszyły na trasy w połowie 1910 r. Reprezentanci ministerstwa kolejowego
oświadczyli, że dotychczas opalanie lokomotyw ropą odbywało się bez wszelkich przeszkód
i wypadków, ale czas półroczny, odkąd ten opał na kolejach wprowadzono, nie daje jeszcze
możności stanowczego stwierdzenia, czy opalanie ropą i nadal trwale będzie się rentowało.
20 Źródło: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, band 6, Berlin – Wien 1914, s. 153
21 J. w. str. 154
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Teraz lokomotywy w Galicyi opalają się ropą i węglem, pochodzącym z kopalń galicyjskich.
[…] Pp. Dr Diamand, dr Kolischer i Zarański wskazali na to, że opalanie lokomotyw
ropą możnaby wprowadzić na kolejach alpejskich i na kolei miejskiej w Wiedniu. […]
Doświadczenia wszakże długoletnie, poczynione na kolejach rossyjskich i rumuńskich, służyć
mogą chyba za dostateczne w tej mierze uspokojenie22.
Pierwszą linią obsługiwaną regularnie takimi parowozami była trasa Rzeszów–
Lwów–Podwołoczyska.
Wśród warsztatów kolejowych wykonujących przebudowy parowozów na opalanie paliwem płynnym były także sądeckie warsztaty. Wśród serii parowozów,
które przerabiano na opalanie olejowe, były serie 170, 260, 380.

Rys. 7. Parowozownia z roku 191323
Fragment planu stacji w Nowym Sączu obejmujący rejon parowozowni, z grudnia 1913 r., z naniesionymi czerwonym kolorem
propozycjami rozbudowy. Z prawej strony hali wachlarzowej widać dwa zbiorniki ropału otoczone wałem ziemnym, połączone
rurami ze stacją tankowania (OT). Rozmieszczenie zasieków na węgiel (KpI, KpIV, KpV-KpVIII) jeszcze inne niż w 1908 r.
Widoczna nastawnia wykonawcza (Bl I) i sieć pędni zwrotnicowych i semaforowych wychodzących z nastawni.
22 Przemysł naftowy w Galicyi , „Gazeta Lwowska” nr 291 z 23.12.1910 r.
23 Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zespół 310 C.K. Ministerstwo Kolei Żelaznych.
Teczka 122, p. 771. Projekt für die Vergrösserung der Zugförderungs Anlage in der Station Neu Sandez,
Eisenbahnministerium, k.k. SBD Kraków, grudzień 1913 r.

STACJA ROPAŁOWA W NOWYM SĄCZU

133

Przed rokiem 1913 obok wachlarzowej hali parowozowni w Nowym Sączu
wybudowano dwa zbiorniki na olej opałowy do parowozów o pojemności 500 m3
każdy, otoczone ziemnym wałem, stanowiącym zabezpieczenie w razie rozszczelnienia. Obok na międzytorzu powstał budynek stacji tankowania, według typowego projektu, jednakowego dla wszystkich miejsc, w których wybudowano stacje.

Rys. 8. Stacja ropałowa 124
Stacja ropałowa typu I. Z lewej strony pomieszczenie na dwa kotły ropałowe, z prawej pomieszczenie pompowni, a nad nim
zbiornik pomocniczy. Widoczny układ rur i nalewaki zainstalowane z obu stron budynku. Rury ze zbiorników głównych ułożone
w kanale – prowadzą na prawo od budynku – na rzucie prawym. Na prawo od okna widoczny rozdzielacz pary i schemat układu rur parowych.

Rys. 9. Stacja ropałowa 225
Stacja ropałowa typu II. Z lewej strony pomieszczenie na dwa kotły ropałowe; widoczne podłączenie do wspólnego komina, z prawej pomieszczenie pompowni, a w nim dwie pompy.
24 Źródło: A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
25 Źródło: A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
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Biorąc pod uwagę ilość parowozów i budowę dwóch zbiorników na olej opałowy, była to stacja typu II, wyposażona w dwie pompy. Budynek był podzielony na
dwie części, jedna, wyższa ze zbiornikiem u góry, i druga, w której znajdowały się
kotły i małe zbiorniki na ropał, służący do opalania kotłów.

Rys. 10. Kocioł stacji ropałowej26

Kocioł, wytwarzający parę do napędu pompy ssąco-tłoczącej, o powierzchni
ogrzewalnej 30 m3 i 8 atm. ciśnienia pary, zbudowany jako walec cylindryczny o średnicy 826 mm i długości 2080 mm, był wymurowany całkowicie cegłą ogniotrwałą.
Smoczek (dysza), służący do rozpylania ropału, był umieszczony w ścianie przedniej
kotła. Powietrze, potrzebne do spalania, doprowadzano przez otwory ściany przedniej, a także przez otwory w cylindrycznej części skrzyni ogniowej. Otwory te za pomocą odpowiednich zasuwek można było zmniejszyć, i odpowiednio regulować dopływ powietrza. Kocioł wyposażono w zwykłą armaturę. Do zasilania kotła wodą, ze
zbiornika o pojemności 400 litrów, służyła pompa parowa Wallisa o wydajności 3 m3
wody na godzinę i rezerwowo smoczek ssący Körtinga. Parę wytworzoną przez kotły
poprzez rozdzielacz kierowano do pomp opałowych, palników kotłowych, smoczka
(inżektora) i pompy zasilającej kocioł, a także do wężownic podgrzewających ropał
w zbiorniku pomocniczym i zbiornikach głównych. Do instalacji ogrzewania parowego można było także podłączyć wagony cysterny, którymi dostarczano paliwo dla
stacji. Stacja była wyposażona w dwie pompy ssąco-tłoczące do przetłaczania ropału
z cystern do zbiorników głównych i do zbiornika o średnicy 5,21 m, wysokości 2,7 m
i pojemności 60 m3 z blachy o grubości 5 mm, zainstalowanego na piętrze budynku, w którym ropał podgrzewano parą płynącą w dwóch wężownicach – pierwszej
o powierzchni ogrzewalnej 3,65 m2 wykonanej z rur o średnicy 51/46 mm i ogrzewanej parą wylotową z układu pompy, drugiej, mniejszej, o powierzchni ogrzewalnej
1,7 m2 wykonanej z rur o średnicy 38/33,5 mm i zasilanej parą bezpośrednio z kotła.
Zbiornik był połączony rurami z ruchomymi nalewakami ściennymi, zamocowanymi do ścian po obu stronach budynku. Wewnątrz budynku umieszczono łatę z podziałką wskazującą w m3 ilość paliwa w zbiorniku.
26 Źródło: j.w.
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Rys. 11. Zbiornik na ropał27
Widoczny w przekroju wał ziemny z przerzuconym nad nim pomostem.

Zbiornik główny o pojemności 500 m3 (dwa takie znajdowały się w Nowym
Sączu), o średnicy 9,5 m i wysokości 7,2 m, wykonany z blachy stalowej o grubości 4 do 6 mm (dno z 7 mm blachy, dach z 4 mm blachy) był wyposażony
w wężownicę o powierzchni ogrzewalnej 19 m2, wykonaną z rur stalowych
o średnicy 76/67 mm, z zamontowanym kondensatorem, z automatycznym
wypustem wody – systemu Bolze. Dach podparty był centralnie rurą znajdującą się wewnątrz zbiornika, na dachu zainstalowano rurę do odprowadzania
gazów i właz. Na zewnątrz zbiornika znajdowała się podziałka ze wskaźnikiem
– do odczytywania poziomu paliwa w zbiorniku. Przewody ze zbiorników
do budynku głównego poprowadzono w krytym kanale i zaizolowano masą
„Thermalit”. Wokół zbiorników głównych usypano wał ziemny, o wysokości
ok. 3 m zabezpieczający przed rozlaniem się ropału w razie rozszczelnienia
zbiorników28.
Budowa stacji ropałowej i dwóch zbiorników wiązała się z koniecznością
przebudowy układu torów na terenie parowozowni – zlikwidowano m.in. tor
biegnący ukosem i kończący się przy ścianie zewnętrznej parowozowni wachlarzowej – jego miejsce zajęły zbiorniki ropału, wydłużono prosty odcinek toru
biegnącego od obrotnicy i zabudowano w nim kanał do odżużlania, podobnie
jak na równoległym do niego torze, zlikwidowano część zasieków na węgiel,
wybudowano 6 nowych zasieków i położono tor odstawczy, biegnący obok obrotnicy i kończący się przed ogrodzeniem parowozowni. Zlikwidowano także
obrotnicę na jednym z trzech torów odstawczych (na wysokości hali parowozowni – bliżej toru wjazdowego do stacji) i wykonano czwarty tor odstawczy,
rozpoczynający się w pobliżu nastawni.
Zbiegło się to akurat z wielką modernizacją i rozbudową układu torowego
stacji w Nowym Sączu, kiedy przedłużono układ torowy w kierunku Starego Sącza, rozebrano najstarsze budynki warsztatów, wybudowano obrotnicę
– o największej średnicy i dwa kanały rewizyjne na torach dojazdowych do
obrotnicy, powstała górka rozrządowa w ciągu toru nr 6. Pomiędzy torami
27 Źródło: A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
28 A. Müller, Opalanie parowozów ropą (dokończenie), „Przegląd Techniczny”, nr 51 z 22.12.1910 r.
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prowadzącymi do obrotnicy przewidziano możliwość zabudowy 13 zasieków
na węgiel i 30 zasieków na wolnej przestrzeni pomiędzy halą parowozowni
a torami postojowymi. Planów tych jednak nie zrealizowano i w 1908 r. istniały 22 zasieki wzdłuż torów wjazdowych do parowozowni.
W ramach wprowadzania nowinek technicznych, podczas przebudowy zainstalowano na stacji 43 rozjazdy na podrozjazdnicach stalowych – dla typów
szyn X i XI. Powstały piętrowe budynki nastawni wykonawczych – wyposażonych w mechaniczne urządzenia scentralizowanego nastawiania części zwrotnic i semaforów wyjazdowych za pomocą pędni drutowych.
Temat opalania parowozów ropałem zamarł jeszcze przed I wojną światową
z powodu podwyżki cen ropy i braku opłacalności takiego wykorzystywania surowca. Niedługo przed wybuchem I wojny światowej, na dzień 30.06.1914 r.
w sądeckiej „szopie” (łącznie z podległą parowozownią pomocniczą w Stróżach) stacjonowały parowozy austriackich serii pospiesznych: 2 (późniejszej
polskiej serii Od12 – 19 szt.) i 229 (późniejszej polskiej serii OKl12 – 12
szt.), towarowych: 46 (późniejszej polskiej serii Th18 – 4 szt.), 54 (późniejszej
polskiej serii Th17 – 5 szt.), 60 (późniejszej polskiej serii Ti12 – 2 szt.), 73
(późniejszej polskiej serii Tp15 – 21 szt.) i oporządzane tutaj parowozy kolei
prywatnych (np. linii Muszyna – Krynica) serii 178 (późniejszej polskiej serii
TKp11 – 5 szt.) i 97 (późniejszej polskiej serii TKh12 – 3 szt.).
Czy wśród tych parowozów znalazły się egzemplarze przebudowane kilka
lat wcześniej na opalanie ropałowe? Nie mamy takich danych.
Charakterystyczny budynek stacji ropałowej ze stojącym przy nim wysokim
kominem, jest widoczny na fotografii z okresu międzywojennego.

Fot. 2. Stacja Nowy Sącz w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku29
Charakterystycznej konstrukcji stacja ropałowa z niewysokim kominem, widoczna lewej strony stacji w Nowym Sączu, przed
budynkiem parowozowni wachlarzowej.

29 Źródło: internet
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Rys. 12. Parowozownia w 1944 roku30
Fragment planu stacji w Nowym Sączu z roku 1944. Budynek stacji ropałowej z lewej strony, nieco poniżej miejsca po dawnych
zbiornikach ropału oznaczonego symbolem BW. Widoczny układ zasieków na węgiel (KB).

Fot. 3. Parowozownia w 1967 roku31
Budynek dawnej stacji ropałowej typu II, z obniżoną częścią piętrową po zdemontowaniu zbiornika, widoczny za murem ZNTK.
Na terenie ZNTK z prawej rozpalane parowozy różnych serii (Tr5, Tp4), na przesuwnicy SM30, a za murem, po stronie stacji
– na torach trakcyjnych lokomotywowni parowóz TKt48, a na torach odstawczych typowy dla tamtych lat skład dwuosiowych
wagonów do Chabówki.

30 Źródło: ze zbiorów R. Krzeszowskiego.
31 Fot. ze zbioru L. Zakrzewskiego
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Co ciekawe, budynek przetrwał. Po zdemontowaniu zbiornika w budynku i instalacji zaopatrywania i dystrybucji ropału, obniżono dach nad częścią mieszczącą
dawniej zbiornik i budynek służył parowozowni jako warsztat i kotłownia – do
roku 1960, kiedy postawiono nowy budynek kotłowni obok wieży ciśnień, od
strony ulicy Nawojowskiej.

Fot. 4. Parowozownia w 1969 roku32
Budynek dawnej stacji ropałowej typu II, z obniżoną częścią piętrową po zdemontowaniu zbiornika, widoczny za murem ZNTK.
Na terenie ZNTK z prawej rozpalany TKt48 i lokomotywki spalinowe wąskotorowe, naprawiane tutaj od 1963 roku. Na torach
odstawczych typowy dla tamtych lat skład dwuosiowych wagonów do Chabówki – „austriaków” i wagonów pruskiego pochodzenia.

Fot. 5. Parowozownia 1970 rok33
Budynek dawnej stacji ropałowej widoczny za murem ZNTK (7.11.1970 r.). Na stacji widoczny Tr203 po lewej stronie, a tuż
za murem, przy wyciągu stojący Ty2. Na terenie ZNTK z prawej za lokomotywą SM30, parowozy wąskotorowe.
32 Fot. ze zbioru L. Zakrzewskiego
33 Fot. ze zbioru L. Zakrzewskiego
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Fot. 6. Budynek dawnej stacji ropałowej w 197034
Budynek dawnej stacji ropałowej widoczny za murem ZNTK (26.11.1970 r.). Na torach trakcyjnych lokomotywowni widoczne
dwa Ty2. Na terenie ZNTK z prawej za lokomotywą TKh5, widoczne wąskotorowe lokomotywki spalinowe.

Fot. 7. Budynek Oddziału Urządzeń Technicznych35
Budynek Oddziału Urządzeń Technicznych (25.07.2014 r.). Widoczny wystający poza obrys budynku fundament i dwa naroża
dawnej stacji ropałowej. Pozostało dawne wejście do budynku w ścianie szczytowej.
34 Fot. ze zbioru L. Zakrzewskiego
35 Fot. L. Zakrzewski
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W roku 1973 dokonano rozbudowy dla potrzeb Oddziału Urządzeń Technicznych i warsztatu36. Budynek wydłużono w kierunku hali wachlarzowej i nadbudowano piętro na dotychczasowej części parterowej, łącząc wszystko w jedną całość.
Do dnia dzisiejszego można wyodrębnić część budynku stanowiącą pierwotnie
stację ropałową.

36 Kronika Lokomotywowni Nowy Sącz. Opracowanie mgr inż. Marek Jasieniak 1995-1997; w posiadaniu
PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu.
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Streszczenie. Artykuł przedstawia pierwsze parowozy użytkowane przy budowie linii Tarnowsko-Leluchowskiej i przybliża ich konstrukcję na podstawie analizy dokumentacji z 1856
roku. Kolejno omówione są parowozy z początków eksploatacji linii i wyposażenie pierwszej sądeckiej parowozowni.
Słowa kluczowe: kolej, Galicja, rozwój kolei, parowozy, parowozownie

Parowozy Beyer, Peacock & Co Manchester; numery 37 i 38
Podczas budowy linii Tarnowsko-Leluchowskiej, do prowadzenia pociągów roboczych używano dwóch angielskich parowozów, wyprodukowanych w 1856 r.
w wytwórni Beyer, Peacock & Co w Manchester1. Zostały wykonane z kolejnymi numerami seryjnymi 37 i 38, na zamówienie nr 136, złożone ok. 29.07.1856 r. przez
Oppeln-Tarnowitzer-Eisenbahn Gesselshaft2. Były to jedyne parowozy wykonane w tej
wytwórni dla kolei na terenie Prus. Układ kół 0-4-2, na tor o szerokości 4’-8,5”,
czyli 1435 mm. Na kolei Oppeln-Tarnowitz otrzymały numery 3 i 4 ale już około
1860 r. zostały odsprzedane Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika (Galizische Carl Ludwig-Bahn; CLB), gdzie używano ich podczas budowy linii do Rzeszowa i Lwowa.
1

Spółka Beyer, Peacock & Co powstała w 1854 r. Założycielami byli inżynierowie Charles Frederick Beyer (Niemiec; 1813–1876) – były główny inżynier Atlas Works (Sharp Roberts & Co), Richard Peacock
(1820–1889) – były naczelny inżynier warsztatów Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway’s w Gorton i Henry Robertson (1816–1888), który wyłożył pieniądze na założenie spółki. Produkowała parowozy
do 1958 r. (7853 szt.), w l. 1949–196 lokomotywki akumulatorowe i w latach 1958–1966 lokomotywy
spalinowe, eksportowane do wielu krajów świata. Specjalnością firmy stały się parowozy wieloczłonowe
systemu Garrata – pierwszy parowóz powstał w 1909 r. dla kolei na Tasmanii. Firma wyprodukowała m.in.
66 parowozów dla londyńskiego metra, wyposażonych w urządzenie kondensacyjne, co pozwalało ograniczać zadymienie tuneli. Były używane w latach 1866–1905. Parowóz nr 23 wycofano w 1948 r. – stanowi
eksponat muzealny. Zachował osie aż 350 parowozów, z czego 85 wyprodukowanych przed 1900 r., w tym
najstarszy nr 33 z 1856 r. w Szwecji.
2 Linia Oppeln–Tarnowitz towarzystwa Oppeln-Tarnowitzer-Eisenbahn Gesselschaft (OTE) (obecnie linia
nr 144: Opole Główne–Tarnowskie Góry), o długości 76,875 km została otwarta etapami: 12.12.1857 r.
odcinek Oppeln–Zawadzki, 24.01.1858 r. Zawadzki–Tarnowitz. Udziałowcami spółki byli: Hugo Fürst zu
Hohenlohe ze Sławęcic, Adolf Prinz zu Hohenlohe z Koszęcina,  Victor Herzog von Ratibor z Rud Raciborskich,  Andreas Graf Renard ze Strzelec Wielkich i baron von Muschwitz z Wrocławia. Trasa w obydwu
punktach końcowych łączyła się z Koleje Górnośląską. Ta ostatnia wybudowała w 1859 r. połączenie z Tarnowskich Gór przez Karb do Chebzia.
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Tam też nadano im nazwy „Góral” i „Bojan”3. Podczas budowy państwowej linii
z Tarnowa do Orlo, zostały najprawdopodobniej zakupione od CLB.
Parowóz o układzie kół, wg oznaczeń brytyjskich 0-4-2 (układ osi: 0-2-1), z wewnętrzną ramą. Kocioł trójdzwonowy, wyodrębnionego zbieralnika pary nie było
– para zbierała się pod wypukłym sklepieniem stojaka, wystającego ponad górną
linię walczaka – nad skrzynią ogniową o płaskim sklepieniu. Na skrzyni ogniowej podwójny drążkowy zawór bezpieczeństwa. Dymnica wraz z przynitowaną
ścianą sitową, połączone z walczakiem poprzez przynitowany pierścień. Przednia
ściana dymnicy pochylona, drzwi dymnicy z podwójnej blachy wyposażone w mechanizm z rygli zamykanych centralnie umieszczoną dźwignią. Cylindry na parę
nasyconą umieszczone obok siebie, ukośnie w stosunku do poziomu, wewnątrz
ostoi bezpośrednio pod dymnicą, celem skrócenia rur wylotowych z cylindrów,
co zapobiegało kondensacji pary. Skrzynie suwakowe z suwakami płaskimi stanowiły całość z blokiem cylindrów. Suwaki napędzane mechanizmem stawidłowym
jarzmowym („kulisą”) Stephensona4, umieszczonym pod spodem kotła, pomiędzy
kołami. Nastawianie mechanizmu za pomocą nastawnicy dźwigniowej, zamontowanej po lewej stronie kotła. Pompa ssąco-tłocząca, zasilająca kocioł w wodę
z tendra, umieszczona pod walczakiem, w osi kotła, pomiędzy zestawami napędnymi, napędzana mimośrodem założyskowanym na środku osi napędnej, zawory
zasilające kocioł umieszczone w połowie długości walczaka, po obu stronach kotła.
Z tylnej ściany płaszcza paleniska wystawał wał regulatora, tj. dźwigni przepustnicy, z osadzoną korbą, którym poruszało się suwakiem przepustnicy. Tłoki pracujące w cylindrach, przenosiły ruch na krzyżulce suwające się w prowadnicach,
a te na korbowody („drągi korbowe”) łożyskowane na czopach wykorbień osi napędnej. Zestawy kołowe parowozu, wiązane i toczny, ułożyskowane w maźnicach
prowadzonych w wykrojach ostoi. Osie wiązane były resorowane indywidualnie.
Odsprężynowanie parowozu odbywało się za pomocą resorów piórowych górnych,
wspierających się na maźnicach osi poprzez podpórki. Ostoja parowozu opierała
się na resorach piórowych poprzez wieszaki. Oś toczna amortyzowana za pomocą
dwóch zespołów podwójnych sprężyn, zabudowanych w osłonach zamontowanych
na podłodze pomostu maszynisty, symetrycznie po obu stronach kotła, w pobliżu ściany drzwiczkowej kotła. Drzwiczki paleniska owalne, ryglowane za pomocą
3

Bojan to legendarna postać pieśniarza starosłowiańskiego, wspomnianego w „Słowie o wyprawie Igora”: ...
wieszczy Bojan, kiedy chciał komu pieśń układać, to rozpływał myślą po drzewie, szarym wilkiem po ziemi,
siwym orłem pod obłokami. Bo – jak sam mówił – przypominał sobie waśnie dawnych czasów. [...] Bojan
zaś, bracia, nie dziesięć sokołów wypuszczał na stado łabędzi, lecz kładł swoje wieszcze palce na żywe
struny, te zaś same rozbrzmiewały sławą książętom, a także w poemacie „Zadońszczyzna” Sofoniusza z
Riazania (z XIV/XV w.): ... Pochwalmy wieszczego Bojana, biegłego w swej sztuce gęślarza w Kijowie. Ów
Bojan kładł swe zręczne palce na żywe struny i śpiewał pieśni pochwalne dla książąt ruskich: pierwszą pieśń
dla Wielkiego Księcia kijowskiego Igora Rurykowicza, druga dla wielkiego księcia Włodzimierza Światosławowicza kijowskiego, trzecia - dla wielkiego księcia Jarosława Włodzimierzowicza.... Według obliczeń,
Bojan miał żyć i działać w 2 poł. XI wieku. Był on śpiewakiem i poetą, autorem utworów opiewających
książąt ruskich.
4 Do wyboru mamy trzy rodzaje tego typu stawideł: Stephensona, Gooch’a i Allana. Z miejsca zamocowania
wieszadła i kulisy zwróconej wypukłością w kierunku od osi napędnej, najbardziej prawdopodobne wydaje
się zastosowanie stawidła Stephensona.
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klamry podnoszonej łańcuszkiem. Na pomoście maszynisty była zamocowana także dźwignia zaworów przedmuchowych cylindrów.
Belka zderzakowa drewniana, ze zderzakami sprężynowymi.
W skrzyni sprzęgowej, drąg łącznikowy główny i dwa łączniki zapasowe do
sprzęgnięcia parowozu z tendrem. Połączenie wodne z tendrem, rurami po obu
stronach parowozu.
Parowóz nie posiadał budki maszynisty, jedynie blaszaną osłonę z dwoma okrągłymi, przeszklonymi okienkami.
Tender dwu albo trzyosiowy, z wlewem wody w tylnej części, konstrukcji nitowanej. Przednia część zbiornika wodnego ukształtowana półkoliście (najlepiej
widać to po przebiegu nitów na bocznej ścianie tendra).
W parowozie hamowane były jedynie koła tendra, jednostronnie, hamulcem
ręcznym, śrubowym. Klocki hamulcowe sporządzano z twardego drewna.
Były to czasy, kiedy sporą część armatury wykonywano z mosiądzu – mosiężne
były dźwignie przepustnicy, dźwignia mechanizmu nastawnicy i drążki mechanizmu, cięgna kurków przedmuchowych cylindra, rury i armatura wodna parowozu
i tendra, dźwignie układu hamulcowego na tendrze, barierki i poręcze a nawet
wieszaki resorów. Z blachy mosiężnej była wykonana osłona zaworów bezpieczeństwa i kielich na kominie. Także wiązary zostały wykonane z mosiądzu.
Niestety w zasobach brytyjskiego Museum of Science and Industry z Manchester,
posiadającego dokumentację parowozów produkowanych przez wytwórnię Beyer,
Peacock & Company nie zachowały się plany konstrukcyjne lokomotyw z tego zamówienia, podobnie nieznane są fotografie tego modelu parowozu.
Autor stworzył rysunek na bazie dokumentacji parowozów o tym samym układzie osi, wyprodukowanych nieco wcześniej, tego samego roku, na zamówienie nr
84 (numery seryjne 29 i 30) dla kolei South Staffordshire i na zamówienie nr 133,
o numerach seryjnych 39–41, bezpośrednio po parowozach dla OTE, wyprodukowanych dla Hiszpanii (na tor szeroki), przy założeniu, że elementy konstrukcyjne
parowozów z tych serii były wykonane identycznie. Ze zmianami w budowie kotła,
wytwórnia w Manchester wykonała 6 sztuk podobnie skonstruowanych parowozów 0–4–2 dla kolei tureckiej Smyrna & Cassaba Railway w 1864 roku (zamówienie
nr 800; lokomotywy nr seryjne 454–459).
Autor odtworzył parowóz w stanie, w jakim mógł opuścić fabrykę, w której go
wyprodukowano. Nie wiemy, czy podczas krótkiej eksploatacji na kolei Oppeln–
Tarnowitz, a później na CLB, czy też po sprowadzeniu na sieć kolei państwowych,
nie były dokonywane zmiany i przeróbki w jego konstrukcji – np. zabudowa kabiny, zmiany w wyposażeniu, itp. Nie wiemy także czy dostarczono te dwa parowozy
z tendrami dwu, czy też trzyosiowymi.
Nie znamy także kolorystyki. Producent dostarczał parowozy w kolorze, jaki
życzył sobie zamawiający. W późniejszym czasie parowozy dwukrotnie zmieniały
właściciela – zakładamy, że nie dokonywano przemalowań bez potrzeby, więc szansa, że doczekały pracy na linii Tarnowsko-Leluchowskiej w oryginalnych kolorach
jest duża, tylko jakie to były kolory?
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Rys. 1. Beyer, Peacock & Co, Manchester 0-4-2 1856 nr 37 i 38 „Góral” i Bojan” – próba rekonstrukcji

Rys. 2. Beyer, Peacock & Co, Manchester 0-4-2 1856 nr 37 i 38 „Góral” i Bojan” – próba rekonstrukcji

Pierwsze parowozy docierają do Nowego Sącza
Pojawienie się nowego środka lokomocji w małym miasteczku, wzbudzało sensację.
Jakie wrażenie wywołał w mieście widok pierwszego parowozu, wspominał
o tym Wincenty Dąbrowski, tytułowany w Nowym Sączu redaktorem, chociaż
był tylko skromnym korespondentem „Kuriera Lwowskiego” i „Nowej Reformy”,
w których to dziennikach omawiał kronikę Nowego Sącza. Dąbrowski tak mówił:
„…poszedłem zobaczyć jak to wygląda. Wprawdzie widziałem w Krakowie taką maszynę,
ale z daleka. Idę więc sobie ostrożnie nową drogą, gdzie stację kolejową budują i widzę jak
na stacji coś od słońca świeci się jak wypolerowany samowar, a dymi to, a huczy, a świszczy
jak opętane. Poszedłem bliżej i patrzę. Maszynista coś kręci, przesuwa, a to spod kół buchnie
para! Byłem pewny, że kocioł rozsadziło, a tu jak ruszy potem z miejsca, to ino wagony
śmigały – a wziął ci ich coś ze sześć. Na maszynie, która się świeciła od mosiądzu, była tablica z napisem „Góral”, którą to nazwę otrzymał już parowóz, pełniący służbę na ziemiach
dawnej Galicji… Pamiętam coś w 20 lat później parowóz ten został przez Ministerstwo
Komunikacji skazany na zagładę, gdyż zespół rzeczoznawców, w którym i ja brałem udział,
orzekł, że „staruszek” wskutek przepracowania i przeżycia nie nadaje się więcej do pracy.

PIERWSZE PAROWOZY PRACUJĄCE NA LINII TARNOWSKO-LELUCHOWSKIEJ

145

I tu w Warsztatach Kolejowych przeprowadzono jego ostateczna sekcję, która przy rozbiorze
nie znalazła jednak zbyt dużo wad. Dodać muszę, że parowóz ten, dostosowany do budowy
dróg kolejowych był jednym z niewielu wykonanych w Anglii w Manchesterze, pracował
potem w Niemczech, a zakupiony został do budowy kolei w Galicji. Drugi jego towarzysz
„Bojan” uległ też w niedługim czasie zniszczeniu, jako wysłużony kolejarz emeryt5.
Prowadzone przez nie pociągi robocze transportujące kamień i żwir oraz materiały budowlane docierały do Nowego Sącza i dalej do Barcic już w grudniu
1875 r.: puszczono prowizorycznie w ruch lokomotywę w celu przewozów materiałów budowlanych na przestrzeni między Biegonicami przez St. Sącz, Podmajerz po hekt. 994 (przy
potoku Przysietnickim w Barczycach) za zezwoleniem c.k. generalnej inspekcji austr. kol.
żel. z 30.11.1875 r.6
Pojawienie się na tych terenach takiej nowinki jak kolej, niekoniecznie spotykało się z przejawami sympatii dla „nowego”, co sygnalizował w swoim piśmie do
gminy starosądeckiej sam starosta powiatowy: na przestrzeni kolei żelaznej w miejscach na których parowa maszyna jest w ruchu z powodu przewożenia szutru przez dotychczas nie wyśledzonego sprawcę czy to ze swawoli, czy też ze złego zamiaru pokładane były
kamienie na szyny. Tak się stało dn. 3 i 4 bm [grudzień 1875 r.] na przestrzeni między
St. Sączem i Barcicami, a tylko przezorności maszynisty zawdzięczyć należy, że nie nastąpił
wypadek. Dn. 3 bm położono na obydwu szynach wielkie kamienie rzeczne w obrębie gmin
Starego Sącza i Barcic, a 4 bm znaleziono znowu podobne przeszkody w wymienionych dopiero miejscowościach. Ze względu na wielkie niebezpieczeństwo zagrażające życiu ludzkiemu przez podobne czyny zbrodnicze, polecam zwierzchności gminnej, ażeby w swoim obrębie
szczególną baczność zwracała na niebezpieczeństwo ruchu pociągów kolejowych, sprawców
wyż. opisanych czynów karygodnych energicznie śledziła, a w razie wyśledzenia zarządziła
bezzwłoczne odstawienie do władzy sądu rej. w celu ukarania7.
Równocześnie nakazano zamykanie ramp przed przejazdem lokomotywy z materiałami budowlanymi, jak również ogłoszono, że wstępowanie na bankiety i trasę
kolejową w innych miejscach jak przez rampy ulega karze8.
Pierwszy okres eksploatacji linii
Po oddaniu do użytku linii kolejowej, sprowadzono do obsługi ruchu 12 parowozów, 40 wagonów osobowych I, II i III klasy i 200 towarowych krytych i węglarek. Pociągi osobowe jeździły z prędkością 45 km/h, a towarowe 25 km/h.
Parowozy, oprócz oznaczenia liczbowego na budce maszynisty, posiadały tablice mosiężne
po obu stronach kotła z nazwami parowozów. Nazwy te odpowiadały dworcom kolejowym
Z. i R. B. Romańscy, Z przeszłości kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia), „Rocznik Sądecki”, t. 1516, Nowy Sącz 1978 r., s. 445.
6 Pismo starosty do zarządu gminy Stary Sącz, z dn. 7.02.1876 r.; ANKrNS, zespół AmStS, sygnatura
31/22/0/293.
7 Do zwierzchności Gminnej w Starym Sączu, pismo starosty do zarządu gminy Stary Sącz, z dn. 21.12.1875 r.;
ANKrNS, zespół AmStS, sygnatura 31/22/0/293.
8 Do zwierzchności Gminnej w Starym Sączu, pismo starosty do zarządu gminy Stary Sącz, z dn. 7.02.1876 r.;
ANKrNS, zespół AmStS, sygnatura 31/22/0/293.
5
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Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, jak na przykład Tarnów, Tuchów, Grybów, Nowy Sącz.
Na zewnątrz były malowane na ciemnozielono z czerwonymi lampasami. Części składowe
mechanizmu były polerowane i wykonane z brązu lub mosiądzu. Wagony osobowe na zewnątrz były pięknie malowane i lakierowane jasnymi barwami. Drugie klasy posiadały
wewnątrz siedzenia obite ciemnymi skórami. Pierwsze klasy posiadały siedzenia obite błękitnym lub czerwonym pluszem. Siedzenia i oparcia dla wygody i elastyczności były wypchane
końskim włosiem. Wagony osobowe do ogrzewania miały piece opalane węglem. Oświetlenie
wagonów dokonywane było przy pomocy lamp olejnych. Nie znano wówczas hamulców automatycznie działających, stąd też hamowanie pociągów odbywało się ręcznie. Wejście do
wagonów prowadziło z obu boków wozu do każdego przedziału. Konduktorzy dla pełnienia
służby i dla sprawdzenia biletów musieli przechodzić więc po pomostach na zewnątrz wagonu. Toteż dość częste były nieszczęśliwe wypadki na skutek pośliźnięcia się na pomostach
w czasie zimy.
Do smarowania parowozów używano początkowo tylko drogich olejów rzepakowych,
natomiast do wagonów ciężkich, olejów mineralnych9.
Od chwili uruchomienia w roku 1876 na linii pracowały wyłącznie parowozy
towarowe serii BNt I z tendrami TNt (typ Cn 2; po 1885 roku oznaczone serią
kkStB 32; po 1918 PKP przejęło 6 szt., oznaczonych później jako seria Th11).
Wyprodukowała je fabryka lokomotyw StEG10 w 1875 r., nosiły numery fabryczne
StEG 1409-1420. Pomalowane w kolorze ciemnozielonym z czerwonymi obramowaniami, miały oznaczenia cyfrowe 1-12 i mosiężne tablice z nazwami własnymi – kolejno: „BIAŁA”, „BOBOWA”, „DUNAJEC”, „GROMNIK”, „GRYBÓW”, „KRYNICA”, „LELUCHÓW”, „RYTRO”, „TARNÓW”, „TUCHÓW”,
„SZCZAWNICA” i „ŻEGIESTÓW”. Tendry do parowozów (późniejszej austriackiej serii „12” i jeden serii „20”) wyprodukowała fabryka Ringhoffer w Pradze11.
Tabela 1. Tabela ze strony internetowej „Lokstatistik”, autor Josef Pospichal. adres: http://www.pospichal.net/lokstatistik/14055-tarnow-leluchow.htm

Numer
fabryczny
StEG 1409/75
StEG 1410/75
StEG 1411/75
StEG 1412/75
StEG 1413/75
StEG 1414/75
StEG 1415/75

k.k. Tarnow-Leluchower Staatsbahn
Pierwotnie: k. k. Eisenbahn Eperjes-Tarnow * 27.4.1872, otwarta 1.5.1873
do 31.12.1883 w zarządzie EUGE od 1.01.1884 w zarządzie kkStB
kkStB- kkStBNumer
Dalszy
Typ Bez.
Nazwa własna numer numer
boczny
przydział
od 1885 od 1905
Cn2 BNtI
1
BIAŁA
3201
32.01 PKP
Cn2 BNtI
2
BOBOWA
3202
32.02 BBÖ
Cn2 BNtI
3
DUNAJEC
3203
32.03 BBÖ
Cn2 BNtI
4
GROMNIK
3204
32.04 SHS
Cn2 BNtI
5
GRYBÓW
3205
32.05 PKP
Cn2 BNtI
6
KRYNICA
3206
32.06 FS 198.001
Cn2 BNtI
7
LELUCHÓW
3207
32.07 PKP

Data kasacji
x 1926
x 1925
x 1925
x 1930
x przed 1926
x 1923
x przed 1926

Z. i R. B. Romańscy, Z przeszłości kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia), „Rocznik Sądecki”, t. 1516, Nowy Sącz 1978 r., s. 447-448.
10 k. k. landesbefugte Maschinen-Fabrik in Wien der k. k. privilegirte Österreichische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.
11 Waggonfabrik R. Ringhoffer Praha–Smichow.
9
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StEG 1416/75
StEG 1417/75
StEG 1418/75
StEG 1419/75
StEG 1420/75

Cn2
Cn2
Cn2
Cn2
Cn2

BNtI
BNtI
BNtI
BNtI
BNtI

8
9
10
11
12

RYTRO
TARNÓW
TUCHÓW
SZCZAWNICA
ŻEGIESTÓW

3208
3209
3210
3211
3212

32.08
32.09
32.10
32.11
32.12

  
PKP
PKP
SHS
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x 1918
x 1920
x 1915
x przed 1926
x 1931

Fot. 1. Parowóz typu Cn2
(późniejsza seria kkStB 32) produkcji Lokomotivfabrik Floridsdorf w Wiedniu, nr fabr. 206 z 1876 r. dla kolei Rakonitz–Protivin, gdzie otrzymał numer boczny 205 i nazwę „Pisek“. Tego typu parowozy z zakładów Lokomotivfabrik der Staatseisenbahn-Gesellschaft (StEG) w Wiedniu o numerach fabrycznych 1409-1420 zostały wyprodukowane w 1875 r. w ilości 12 sztuk dla
kolei Tarnowsko-Leluchowskiej. Tender serii 12 prod. Ringhoffer Praga.
Fot. Wikimedia (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30315663)

Fot. 2. Parowóz typu 1Bn2
(późniejsza seria kkStB 25) produkcji Lokomotivfabrik der Staatseisenbahn-Gesellschaft (StEG) w Wiedniu, nr fabr. 1795
z 1884 r. dla Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, gdzie otrzymał numer boczny 1103. Tego typu parowozy z zakładów Lokomotivfabrik der Staatseisenbahn-Gesellschaft o numerach fabrycznych 1793-1802 i 1826-1827 zostały wyprodukowane w 1884 r.
w ilości 12 sztuk dla Galicyjskiej Kolei Transwersalnej.
Fot. Wikimedia (https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=1645772)

Posiadany tabor trakcyjny po uruchomieniu Kolei Transwersalnej, stał się niewystarczający i skierowano na tę linię kolejne lokomotywy, tym razem były to już
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parowozy pasażerskie serii AN II (układ osi 1B; po 1885 roku oznaczone serią
kkStB 25; po 1918 na PKP 7 szt. Oc11) z zakładów Lokomotivfabrik der Staatseisenbahn-Gesellschaft (12 sztuk z 1884 r.; numery fabryczne 1793-1802 i 1826-1827)
i parowozy towarowe BN II (układ osi C; po 1885 roku oznaczone serią kkStB 54;
po 1918 na PKP 55 szt. Th17). Jeżeli chodzi o parowozy towarowe serii 54, to dla
kolei transwersalnej wyprodukowano 38 tych parowozów w wytwórniach Lokomotivfabrik Floridsdorf (20 sztuk z 1884 r.; numery fabryczne 500-517 i 540-541),
Wiener Neustädter Lokomotivfabrik w Wiedniu (6 sztuk z 1884 r.; numery fabryczne
2924-2929 i 2 sztuki z 1885 r.; numery fabryczne 2972-2973) i Borsig, Berlin (10
sztuk z 1884 r.; numery fabryczne 4022-4031). Nadano im numery 1111–1144,
1147, 1148, 1151 i 1152. Dodatkowo sprowadzono dwa parowozy tendrzaki popularnej serii 97 (układ osi C; po 1918 r. na PKP 12 szt. TKh12) z wytwórni Wiener Neustädter Lokomotivfabrik w Wiedniu (2 szt. z 1884 r.; numery fabryczne 2897
i 2898), którym nadano numery boczne 9707 i 9708.

Fot. 3. Parowóz typu BNII typu Cn2
(późniejsza seria kkStB 54) produkcji Wiener Neustädter Lokomotivfabrik w Wiedniu, nr fabr. 2987 z 1885 r. dla Mährische
Grenzbahn, gdzie otrzymał numer boczny 332; później na kkStB z numerem 5437. Tego typu parowozy dostarczono dla Galicyjskiej
Kolei Transwersalnej w łącznej ilości 38 sztuk: 20 sztuk w 1884 r. z zakładów Lokomotivfabrik Floridsdorf (numery fabryczne
500-517 i 540-541), 6 sztuk w 1884 r. z zakładów Wiener Neustädter Lokomotivfabrik (numery fabryczne 2924-2929) i 2
sztuki w 1885 r. (numery fabryczne 2972-2973) oraz 10 sztuk z zakładów Borsig, Berlin (numery fabryczne 4022-4031).
Fot. German Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19333885)

Część z tych maszyn stacjonowało w parowozowni w Nowym Sączu.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi taboru kursującego na linii wybudowano Główne Warsztaty cesarsko-królewskiej austriackiej Kolei Państwowej (Hauptwerkstätte der k.k. öster. Staatsbahnen in Neu-Sandec), uruchomione w roku otwarcia
linii. Zlokalizowane naprzeciw stacji kolejowej w Nowym Sączu, zajmowały po-
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czątkowo obszar 1620 m2, wyposażone były w dwa stanowiska do napraw parowozów, 6 stanowisk naprawczych wagonów i jedno stanowisko lakiernicze umieszczone w zamkniętej i ogrzewanej hali naprawczej12. Za budynkiem hali naprawczej
postawiono magazyn z rampą wzdłuż budynku. Prostsze naprawy wykonywano na
torach postojowych, znajdujących się w obrębie warsztatów. W chwili uruchomienia zatrudniały one 60 robotników, w tym 45-ciu wykwalifikowanych13. W skład
budowli zaplecza technicznego linii Tarnowsko-Leluchowskiej w Nowym Sączu
wchodziła hala warsztatów naprawczych (służąca do napraw wagonów, parowozów, ze stanowiskiem lakierni), magazyn i przelotowa hala „ogrzewalni” parowozów, zabudowana nad trzema torami stacyjnymi. Pod dachem hali, w torach zabudowano trzy kanały oczystkowe i zainstalowano dwa żurawie wodne pomiędzy
torami. Na środkowym z torów, poza halą zamontowano obrotnicę, która miała
także połączenie rozjazdem z sąsiednim torem. Obok, na wolnym terenie pomiędzy halą parowozowni a halą napraw warsztatów, powstał budynek wieży ciśnień,
z dwoma zbiornikami i pompownią (budynek o wymiarach 30 x 5 m) czerpiącą
wodę z własnej studni, zasilającą dwa żurawie znajdujące się w hali parowozowni.
Tor wyciągowy poza halą prowadził do żeberka z zainstalowaną dużą obrotnicą
parowozów. Drugi tor wyciągowy poprowadzono równolegle, a pomiędzy nimi
znalazły miejsce magazyny na węgiel. Można było, korzystając z niego, przedostać
się do hali napraw warsztatów z 6 torami odstawczymi (hala była wyposażona
w przesuwnicę wewnętrzną; tory nr 28-38). Na terenie warsztatów zainstalowano
6 prawych rozjazdów, 5 rozjazdów lewych i jeden rozjazd łukowy symetryczny.
Tor boczny, prowadził obok hali i magazynu wyposażonego w rampę ładunkową
i kończył się kozłem oporowym.
Pierwszym naczelnikiem „ogrzewalni i warsztatów” został inż. Juliusz Kuhn14.
W 1885 roku wybudowano odrębną halę wachlarzową na 9 stanowisk (murowana kolista ogrzewalnia na 9 maszyn „Ringförmiges Heizhaus für 9 Stände”; z przybudowaniem lokalu mieszczącego składy i biura, razem 1300 m2) z centralnie umieszczoną obrotnicą („Drehscheibe” 14,65 m średnicy), postawione na specjalnie usypanym,
podwyższonym w stosunku do otoczenia terenie. Równolegle do ulicy powstał
budynek administracyjny z umieszczoną centralnie, drugą na terenie stacji wieżą
ciśnień (stacya wodna „Wasserstationsgebäude”; z dwoma rezerwoarami 83,80 m2 wraz
z jednopiętrowemi przybudowaniami 120,35 m2), wyposażoną w dwa zbiorniki. Wodę
czerpano ze studni znajdującej się przed budynkiem wieży ciśnień – od strony ulicy
(„Wasserstationsbrunnen” 3 m średnicy w świetle). W ciągu toru przechodzącego przez
obrotnicę parowozowni i zakończonego kozłem oporowym na wysokości budynku administracyjnego, zabudowano kanał do odżużlania parowozów i postawiono
obok żuraw wodny (popielnica „Putzgrube” wraz z szachem pod żuraw wodny „Krahnschacht” w pobliżu ogrzewalni).
12 Spitzner J., Werkstättenwesen [w:] Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. II. Band, Wien-Teschen-Leipzig 1898 r.; s. 599.
13 Z. i R. B. Romańscy, Z przeszłości kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia), „Rocznik Sądecki”, t. 1516, Nowy Sącz 1978 r., s. 449.
14 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1877, Lwów, s. 503.
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Parowozownia została wydzielona ze struktury warsztatów i przejęła bieżące
utrzymanie pojazdów trakcyjnych.
Poniżej w tabelach zestawiono wybrane dane techniczne parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Tabela 2. Wwybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Układ kół parowozu
Producent
Liczba sztuk
Rok produkcji
Długość
Wysokość osi kotła
Rozstaw osi napędnych
Średnica kół napędnych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Szybkość maksymalna
Średnica cylindrów
Skok tłoka
Ciśnienie w kotle
Liczba płomieniówek
Powierzchnia rusztu
Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej
Typy tendrów

0–4–2
Beyer, Peacock & Company
2
1856
mm
6’ 5“
7’ 9“

km/h

bar
m2
m2
2 lub 3-osiowe

Tabela 3. Wybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Typ parowozu
Seria kkStB po 1885
Seria PKP po 1918
Liczba sztuk
Lata produkcji
Liczba sztuk dla TLB
Lata produkcji
Długość
Wysokość
Rozstaw osi skrajnych
Średnica kół napędnych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Szybkość maksymalna
Średnica cylindrów
Skok tłoka
Ciśnienie w kotle
Liczba płomieniówek
Powierzchnia rusztu
Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej
Typy tendrów

C n2
32
Th11
102
1866-1877
12
1875
8 413 mm
4 636 mm
3 110 mm
1 264 mm
30,0 t
33,5 t
47/ 50 km/h
421 mm
632 mm
9 bar
165
1,9 m2
9,0 m2
12, 14, 20, 37
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Tabela 4. Wybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Typ tendra (kkStB)
Liczba sztuk
Lata produkcji
Producent
Liczba osi
Rozstaw osi skrajnych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Średnica kół
Zapas wody
Zapas węgla

12
24
1875-1876
Ringhoffer, Praga-Smichov,
Lokomotivfabrik der StEG,
Wiener Neustädter Lokomotivfabrik,
Lokomotivfabrik Floridsdorf
3
3 160 mm
11,5 t
25,0 t
960 mm
9,3 m3
7,6 m3

20*
100
1859-1878
Ringhoffer, Praga-Smichov,
Maschinenfabrik, Esslingen
3
3 160 mm
10,0 t
25,0 t
995 mm
8,8 m3
6,0 m3

Tabela 5. Wybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Typ parowozu
Seria kkStB po 1885
Seria PKP po 1918
Liczba sztuk
Lata produkcji
Liczba sztuk dla GTr
Lata produkcji
Producent
Długość z tendrem
Rozstaw osi skrajnych
Średnica kół napędnych
Średnica kół tocznych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Szybkość maksymalna
Średnica cylindrów
Skok tłoka
Ciśnienie w kotle
Liczba płomieniówek
Powierzchnia rusztu
Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej
Typy tendrów

1Bn2
25
Oc11
12
1884
12
1884
Lokomotivfabrik der StEG
10 382 mm
3 160 mm
1 495 mm
1 175 mm
31,3 t
36,1 t
60 km/h
400 mm
632 mm
10 bar
180
1,73 m2
7,3 m2
12, 16

Tabela 6. Wybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Typ parowozu
Seria kkStB po 1885
Seria PKP po 1918
Liczba sztuk
Lata produkcji
Liczba sztuk dla GTr
Lata produkcji dla GTr
Producent

C n2
54
Th17
63
1872-1885
38
1884-1885
Lokomotivfabrik Floridsdorf (54.01-18 i 54.35-36),
Wiener Neustädter Lokomotivfabrik  (54.19-24 i 54.39-40),
Borsig, Berlin (54.25-34)
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Długość z tendrem
Rozstaw osi skrajnych
Średnica kół napędnych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Szybkość maksymalna
Średnica cylindrów
Skok tłoka
Ciśnienie w kotle
Liczba płomieniówek

Powierzchnia rusztu
Powierzchnia ogrzewalna
skrzyni ogniowej
Powierzchnia ogrzewalna
kotła
Typy tendrów

10 238 mm
3 050 mm
1 180 mm
35,1 t
39,0 t
45 km/h
445 mm
632 mm
9 bar (54.01-40)
10 bar (54.41-63)
200 (54.01-40)
186 (54.41-49)
200 (54.60)
201 (54.50-63)
1,85 m2
1,80 m2 (54.50-63)
8,8 m2 (54.01-40)
8,6 m2 (54.41-49)
8,8 m2 (54.60)
11,0 m2 (54.50-63)
132,2 m2 (54.01-40)
124,5 m2 (54.41-49)
132,2 m2 (54.60)
133,0 m2 (54.50-63)
12, 16 (54.01-40)
8, 10, 18, 22, 31, 34, 36, 40, 66 (54.41-49)
8, 22 (54.50-63)

Tabela 7. Wybrane dane techniczne pierwszych parowozów w nowosądeckiej parowozowni
Typ parowozu
Seria kkStB po 1885
Seria PKP po 1918
Liczba sztuk
Liczba sztuk dla GTr
Lata produkcji
Producent – dla GTr
Długość
Wysokość
Rozstaw osi skrajnych
Średnica kół napędnych
Masa własna
Masa w stanie służbowym
Szybkość maksymalna
Średnica cylindrów
Skok tłoka
Ciśnienie w kotle
Liczba płomieniówek
Powierzchnia rusztu
Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej
Powierzchnia ogrzewalna kotła
Zapas wody
Zapas węgla

C n2t
97
TKh12
255
2
1878-1911
Wiener Neustädter Lokomotivfabrik
7 927 mm
4 034 mm
2 700 mm
950 mm
22,1 t
29,0 t
40 km/h
345 mm
480 mm
10 bar
99
1,04 m2
4,35 m2
54,72 m2
3 m3
1 – 1,5 t

Nr 1(108)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2016

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
Leszek Zakrzewski
mgr inż., Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, tel. 603 609 629, e-mail: leszekzak@op.pl

Streszczenie. Artykuł w zarysie przedstawia rodzaje parowozów stacjonujących w parowozowni w Nowym Sączu w ciągu 115 lat użytkowania. Szczególnie omówione są ostatnie parowozy pracujące w nowosądeckiej lokomotywowni do chwili zakończenia eksploatacji trakcji parowej
i pamiątki jakie po nich pozostały. Artykuł jest zilustrowany unikalnymi fotografiami ostatnich
sądeckich parowozów na terenie stacji w Andrzejówce.
Słowa kluczowe: kolej, Galicja, rozwój kolei, parowozy, parowozownie

Parowozy nowosądeckiej parowozowni na przestrzeni 115 lat eksploatacji trakcji parowej
W dziejach sądeckiej parowozowni, uruchomionej wraz z warsztatami naprawczymi w 1876 roku, przewinęło się wiele serii parowozów. Za czasów zaboru austriackiego, były to parowozy towarowe serii BNt I z tendrami TNt (typ
Cn 2; wyprodukowane w 1875 r. w wytwórni Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG)
w Wiedniu, po 1885 roku oznaczone serią kkStB 32; po 1918 PKP przejęło 6 szt.,
oznaczonych później jako seria Th11), o numerach bocznych 1-12, posiadające
swoje indywidualne nazwy: Biała, Bobowa, Dunajec, Gromnik, Grybów, Krynica,
Leluchów, Rytro, Tarnów, Tuchów, Szczawnica i Żegiestów.
W 1884 roku pojawiły się tutaj, sprowadzone po oddaniu do ruchu Kolei
Transwersalnej, parowozy pasażerskie serii AN II (układ osi 1B; po 1885 r. oznaczone serią kkStB 25; po 1918 r. na PKP 7 szt. Oc11) i towarowe BN II (układ osi
C; po 1885 roku oznaczone serią kkStB 54; 20 szt. z Lokomotivfabrik Floridsdorf, 8
szt. z zakładów Wiener Neustädter Lokomotivfabrik i 10 szt. z wytwórni Borsig z Berlina; po 1918 PKP przejęło 55 szt. oznaczonych serią Th17). Ponadto tendrzaki
typu Cn2t produkcji zakładów Wiener Neustädter Lokomotivfabrik (serii kkStB 97).
Pociągi pasażerskie prowadziły parowozy serii 2 (później Od12 na PKP).
Niedługo przed wybuchem I wojny światowej, na dzień 30.06.1914 r. w sądeckiej „szopie” (łącznie z podległą parowozownią pomocniczą w Stróżach) stacjonowały parowozy pospieszne austriackich serii: 2 (na PKP serii Od12 – 19 szt.) i 229
(na PKP serii OKl12 – 12 szt.), towarowe serii: 46 (na PKP serii Th18 – 4 szt.),
54 (na PKP serii Th17 – 5 szt.), 60 (na PKP serii Ti12 – 2 szt.), 73 (na PKP serii
Tp15 – 21 szt.) i oporządzane tutaj parowozy, z których dwa były wynajmowane
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dla kolei prywatnej (Towarzystwa Akcyjnego Kolei Muszyna–Krynica) serii 178
(na PKP serii TKp11 – 5 szt.) i 97 (na PKP serii TKh12 – 3 szt.).
Przed 1939 rokiem w sądeckiej parowozowni stacjonowały m.in. parowozy towarowe serii: poaustriackie – Ti11, Ti16, Tp15, Tp17, Tr12, Tw12, poniemieckie Tp1, Tp3 – a dla pociągów osobowych i pospiesznych: poaustriackie – Ol11,
Ol12, OKl12, niemieckie TKt1 i rodzimej produkcji OKz32. Pruskiej konstrukcji
parowozy serii T14 (TKt1) zostały przydzielone do krakowskiej dyrekcji w 1930 r.
i wtedy pierwsze 8 sztuk trafiło do Nowego Sącza z zadaniem prowadzenia pociągów osobowych na odcinku od Tarnowa do Krynicy. W Krakowie pozostawiono 8
sztuk, a kiedy w latach 1931-1933 dla kolei Wolnego Miasta Gdańska dostarczono nowe parowozy OKl27, 7 następnych tendrzaków TKt1 przydzielono dyrekcji
krakowskiej. W efekcie w 1939 r. ilość tych parowozów w Nowym Sączu wzrosła
do 15 sztuk (na 23 sztuki znajdujące się w posiadaniu PKP i 4 sztuki kolei Wolnego Miasta Gdańska), a jesienią 1938 r. z Krakowa skierowano tu kolejne 3 sztuki.
Na dzień 1.04.1939 r. na stanie było 66 parowozów serii: Ol12 (2 sztuki –
czynne), OKz32 (9 sztuk, wśród nich 3 czynne), Tp1 (12 sztuk, z czego 5 czynnych i 6 w zapasie), Tp17 (2 sztuki – w zapasie), Tr12 (8 sztuk czynnych), Tw12
(13 sztuk – z tego 11 czynnych i 1 w zapasie), TKp101 (2 sztuki czynne), TKt1
(18 sztuk – z tego 10 czynnych i 2 w zapasie).
W chwili wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r. z 66 posiadanych parowozów,
trzy przebywały na naprawach w Warsztatach Głównych, reszta była sprawna i wyruszyła na szlak. Do pociągów ewakuacyjnych zatrudniono aż 14 TKt1 (numery
4, 5, 6, 7, 8, 9,13, 14,15, 18, 20, 21, 22, 23), które dostały się w okolice Lwowa,
gdzie po 17.09.1939 r. zostały przejęte przez sowiecką administrację. Na terenach
zajętych przez Niemców pozostało tylko 9 szt. TKt1 – w tym 4 z WM Gdańska.
Wszystkie otrzymały nową numerację 93 418 – 426 i przez zimę 1939/1940 stacjonowały w Nowym Sączu. Na mocy rozporządzenia z 28.03.19 40 r. wszystkie
parowozy tego typu zostały przekazane do RBD Danzig.
Tabor kolejowy przemianowano na niemieckie oznakowania. Zmieniły się też
nieco serie będących na stanie parowozowni parowozów. I tak w dniu 30.03.1943 r.
stacjonowały tu parowozy przedwojennych serii Ol12 (niem. 352 – 8 sztuk), Ti11
(niem. 541 – 4 sztuki), Tp1 (niem. 550-6 – 2 sztuki), Tr11 (niem. 5633-34 – 1 sztuka), Tw12 (niem. 573-4 – 12 sztuk), TKi3 (niem. 913-18 – 3 sztuki), OKz32 (niem.
953 – 5 sztuk). Do końca roku zwiększono stan Ol12 do 14 sztuk i przydzielono dwa parowozy francuskie serii 040 (jak Tp2). Z tych lokomotyw 4 parowozy
przedwojennej serii Ol12, po jednym Tr11, Tw12 i Tki3 używano do prowadzenia
pociągów sanitarnych, a OKz32 i francuską 040 do pociągu ratunkowego stacjonującego w Muszynie.
Po przejściu frontu, z końcem stycznia 1945 r. nowosądecka parowozownia
była w ruinie. Zniszczone i odarte z wyposażenia hale, budynek administracyjny, wywiezione zapasy magazynu, wysadzona centralna obrotnica, wieże ciśnień,
zniszczony dźwig węglowy, zniszczone tory dojazdowe i trakcyjne na terenie parowozowni. W zasiekach pozostało jedynie około 300 ton węgla. Pierwszym zadaniem, po usunięciu min i niewypałów z terenu parowozowni przez saperów z Ar-
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mii Czerwonej, było przywrócenie funkcjonowania układu torowego na terenie
parowozowni. Sformowana naprędce ochotnicza brygada remontowa łączyła kilkumetrowe odcinki szyn, naprawiała zniszczone rozjazdy; do odbudowy zgłaszały
się drużyny parowozowe i pracownicy warsztatowi. Przeprowadzono renowację
stanowisk warsztatowych i skompletowano pierwsze narzędzia, które udało się
różnymi sposobami uchronić przed wywozem. W pozostawionych na stacyjnych
torach wagonach, natrafiono na przygotowaną do wywiezienia wytwornicę acetylenu, spawarkę elektryczną, imadła warsztatowe i trochę narzędzi. Było to bardzo
cenne znalezisko.
Pozostawiony na stacji parowóz Ol12 został naprawiony i oddany do użytku,
prowadził komunikację do Kamionki. Napełnienie tendra przeprowadzono ręcznie, nosząc wiadra z wodą ze studni.
Mimo trudności i zimowej pory, uruchomiono pracę na trzy zmiany. W miarę
możliwości, ściągano z okolicznych stacji uszkodzone wagony. Drużyny pracowników z parowozowni i Warsztatów Głównych, dokonywały rekonesansowych wyjazdów, podczas których odnajdywano porzucony tabor, określano stopień zniszczenia, wykolejony wstawiano na szyny i przystępowano do napraw. W Rytrze
podniesiono i wstawiono na tory przewrócony parowóz serii 52 (Ty2), na stacji
w Piwnicznej, gdzie znajdowało się wiele zniszczonych bądź też spalonych wagonów towarowych i cztery parowozy 52, udało się uruchomić jeden. Prowadził on
później składy pomiędzy Piwniczną a Starym Sączem aż do mostu na Popradzie.
Ściągnięto uszkodzone parowozy z Marcinkowic, Rabki Zaryte (Ty2), Jordanowa
(Ty2 i Tr12), Lasku (tender od parowozu) i Zakopanego (TKi3, utopiony przez
polskich kolejarzy w błotnistym stawie podczas przetaczania, w celu uratowania
przed wywiezieniem).
Jesienią 1951 r. powróciły na krynicką linię tendrzaki TKt1, kiedy śląska dyrekcja przekazała do Krakowa 23 maszyny, przeznaczone do obsługi linii Kraków–Zakopane i Tarnów–Stróże–Krynica. Dwa lata później rozpoczęto sprzedaż
tych parowozów z PKP do przemysłu, ilostan w DOKP Kraków zmniejszył się do
10 sztuk a eksploatacja ich trwała do 30.09.1956 r. kiedy to pozbyto się ostatniej
TKt1. W tym czasie w Nowym Sączu pojawiły się TKt3 a od 1955 r. fabrycznie
nowe TKt48.
Lata 50. to okres forsowania przez władze współzawodnictwa pracy. Drużyny trakcyjne spalając najgorsze gatunki węgla, stawały w szranki rywalizacji
o maksymalne wydłużanie przebiegów międzynaprawczych parowozów, ale także
i ilości kilometrów przejechanych w ciągu doby. Załogi przekraczające symboliczne 500 km jazdy w ciągu doby nazywano „pięćsetnikami”. W lokomotywowni w Nowym Sączu były także drużyny odnotowane w zestawieniach sukcesów
we współzawodnictwie. Maszyniści sądeccy bili rekordy na parowozach: Ty2-10
– 260 tys. km bez płukania kotła, TKt3-12 (maszyniści A. Olesiński i L. Mucha)
– 170 tys. km między naprawami średnimi (przepisy przewidywały dla TKt3 naprawy średnie co 110 tys. km) i 400,6 t oszczędności węgla (była to w 1950 r. największa oszczędność uzyskana przez parowóz na terenie DOKP Kraków), TKt330 – 110 tys. km bez napraw średnich, zastąpionych naprawami rewizyjnymi,
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TKt3-35 – 116 tys. km między naprawami średnimi, Ty2-138 – praca z ciężkimi
pociągami na odcinkach Stróże–Tarnów, Muszyna–Nowy Sącz, Ty2-878 – przeprowadzenie pociągu o ciężarze 2341 t brutto, Ty2-901 – przeprowadzenie ze
Stróż do Tarnowa pociągu towarowego o ciężarze 2490 t brutto, Ty2-1098 – przeprowadzenie ze Stróż do Tarnowa pociągu towarowego o ciężarze 2618 t brutto,
TKt48-140 – tytuł „Brygady Pracy Socjalistycznej” w 1963 r.
Lata 60. to kontynuacja współzawodnictwa pracy. Głównymi kryteriami oceny efektywności pracy było przekraczanie wartości mierników i wykazywanie
oszczędności w zużyciu węgla i smarów. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły
w 1959 r., po utworzeniu zakładowej komórki Związku Młodzieży Socjalistycznej
(ZMS), załogi „parowozów młodzieżowych”: Ty2-105 (Z. Marszałek, A. Migacz,
E. Tudaj, F. Wardęga, S. Kiełbasa), Ty2-838 (S. Dąbrowski, M. Fałowski, D. Gomółka, M. Zbyszowski, A. Olchawa, M. Rzemiński, W. Kościsz, M. Kostrzeba)
i załogi „mieszane” parowozów: Ty2-1049, TKt48-139 i Ty2-971. Praca drużyn
„młodzieżowych” ZMS polegała na zaoszczędzaniu jak największej ilości węgla,
dbałości o czystość parowozu, jeździe bez opóźnień i defektów i podejmowaniu
zobowiązań na 1 maja, 22 lipca i Święto Kolejarza. Wkrótce dołączył kolejny parowóz „młodzieżowy” Ty2-316 (R. Migacz, Cz. Faron, S. Puch, R. Kaczmarczyk).
W roku 1964 dołączył czwarty parowóz „młodzieżowy” Ty2-1098 i kolejny Ty2674.
Pierwsze odznaki „Brygady Pracy Socjalistycznej” uzyskały załogi 5 parowozów w 1962 r. W 1964 r. wręczono nowosądeckim załogom 10 srebrny ch i 10
złotych odznak „Brygady Pracy Socjalistycznej”. Złotymi odznakami nagrodzono
R. Janowca (TKt3-34), S. Bogusza (TKt48-139), J. Radzika (Ty2-971), M. Ekierta (TKt48-31), J. Martuszewskiego (TKt48-92), B. Szumańskiego (TKt48-140),
W. Kiełcza (TKt48-95), A. Migacza („młodzieżowy” Ty2-674), S. Dąbrowskiego
(„młodzieżowy” Ty2-838), S. Oleksiewicza („mieszany” Ty2-1049). Odpowiednie
emblematy zamontowano na kabinach maszynisty parowozów obsługiwanych
przez nagrodzone drużyny trakcyjne.
Ilostan lokomotyw MD Nowy Sącz na dzień 1.01.1969 r. przedstawiał się następująco:
TKt3
– 6 szt.: 10, 22, 30, 34, 40, 43
TKt48 – 15 szt.: 27, 31, 36, 59, 92, 93, 94, 95, 96, 113, 139, 140, 157,
		 165, 166
Tr203 – 7 szt.: 10, 88, 157, 160, 266, 286, 435
Ty2
– 44 szt.: 120, 138, 159, 172, 230, 285, 295, 299, 301, 316, 326,
		 343, 432, 436, 441, 450, 478, 600, 630, 632, 633, 674, 680,
788, 789, 854, 863, 878, 888, 890, 910, 920, 932, 937, 971,
1032, 1046, 1047, 1049, 1055, 1091, 1093, 1146, 1177
Na początku lat 70. wycofano z ruchu liniowego ostatnie parowozy serii TKt3
i od tego momentu obsługę pociągów pasażerskich zapewniały głównie TKt48,
docierając do Chabówki, Tarnowa, Krynicy i Zagórza. W latach 1971-72 przy-
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gotowano parowozownię do obsługi pojazdów spalinowych, wkopano podziemne
zbiorniki stacji paliw (wykorzystując zbiorniki z cystern kolejowych) w miejsce
dwóch zasieków węglowych, wyposażono warsztat w przyrządy do obsługi taboru
spalinowego, przeszkolono pracowników. W 1973 roku został oddany do użytku
budynek Oddziału Urządzeń Technicznych wraz z warsztatami. Mimo tego, jako
jeden z ostatnich na sieci, Oddział Trakcji w Nowym Sączu nie dysponował pojazdami trakcji spalinowej, wykonując całą pracę przewozową wyłącznie parowozami.
I tak np. jesienią 1973 r. nowosądecka lokomotywownia wydawała do ruchu 70
parowozów na dobę, z tego 23 do obsługi pociągów pasażerskich, 37 do pociągów
towarowych i 10 parowozów do pracy manewrowej.
Po przeszkoleniu pracowników drużyn trakcyjnych, obsługę lokomotyw spalinowych sądeccy maszyniści przejęli w 1974 r. (lokomotywy pochodziły z Krakowa
Płaszowa), a z dniem 1.01.1975 r. pierwsze spalinówki zostały wpisane na stan lokomotywowni. Były to lokomotywy ST43 (14 szt.) i w czerwcu tego roku pierwsze
dwie ST44. Epoka dominacji parowozów przechodziła do przeszłości.

Fot. 1. Hala wachlarzowa w latach osiemdziesiątych XX w.1
Na wachlarzu Lokomotywowni Pozaklasowej Nowy Sącz stoją Ty2-954 i TKt48-115 w oczekiwaniu na pracę.

W 1984 r. przed elektryfikacją linii z Tarnowa do Krynicy, Muszyny i granicy
państwa, w MD Nowy Sącz, łącznie z MDp Stróże było czynnych równocześnie 36
szt. parowozów i drugie tyle lokomotyw spalinowych, obsługujących ruch na linii
do Chabówki, Tarnowa i Muszyny. W tym czasie zakład wykorzystując posiadany
potencjał wykonywał, poza bieżącym utrzymaniem pojazdów trakcyjnych, szereg
napraw rewizyjnych bądź awaryjnych parowozów i lokomotyw spalinowych. Jako
ciekawostkę można podać fakt wykonania naprawy rewizyjnej parowozu TKt48157 dla uczczenia 67. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
1

Fot. z „Kroniki lokomotywowni”, Nowy Sącz 1995, rkps.
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w 1984 r! Jeszcze w roku 1987 z tej samej okazji, uroczyście oddano do ruchu po
rewizji TKt48-139.

Fot. 2. Obrotnica2
Rok 1984. Na obrotnicy TKt48-157 naprawiona dla uczczenia 67 rocznicy rewolucji październikowej.

Fot. 3. Parowóz TKt48-139 w 1987 roku3
Na torze nr 506 TKt48-139 naprawiona dla uczczenia 70 rocznicy rewolucji październikowej.
2
3

Fot. z „Kroniki lokomotywowni”, Nowy Sącz 1995, rkps.
Fot. z „Kroniki lokomotywowni”, Nowy Sącz 1995, rkps.
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W 1986 r. ostatnie czynne TKt48 pojawiły się jeszcze w Stróżach, pracując
w turnusach przydzielonych tamtejszej lokomotywowni pomocniczej. Od czerwca
tego roku zlikwidowano działający tam Oddział Naprawy Wózków Akumulatorowych i przekazano pomieszczenia służbie drogowej. Na terenie stacji w Nowym
Sączu, tendrzaki TKt48 wykorzystywano jeszcze w pracy manewrowej; obsługiwały bocznice stacyjne i szlakowe w dzielnicy Gorzków i na Kaduku. Ostatnia
czynna TKt48-166 była zatrudniona w ruchu pasażerskim do marca, a w pracy
manewrowej do maja 1989 r.
Ostatni akcent obecności parowozów w pracy pociągowej nastąpił w sezonie
zimowym 1989/1990, kiedy wszystkie lokomotywy SP32 obsługujące ruch do
Chabówki skierowano do Jasła, przywracając do ruchu parowozy Ty2.
W dniu 5.03.1991 roku na linii Chabówka–Nowy Sącz przejechał ostatni rozkładowy pociąg prowadzony parowozem (Ty2-1091).
Parowozy w „zapasie długotrwałym” na stacji Andrzejówka
Sądeckie parowozy od roku 1990 odstawiano do zapasu długotrwałego na torach
stacji Andrzejówka. Ze skreślonych z inwentarza maszyn, powędrowało tam szereg
parowozów serii Ty2: 29, 182, 304, 402, 487, 586, 632, 633, 863, 878, 954, 971,
1078, 1082, 1091, 1146, 1177, 1313 i 1384, a także TKt48-94. Na pozostałych torach towarzyszyły im początkowo wagony węglarki przeznaczone do kasacji, w roku
1992 było to kilkadziesiąt wagonów szutrówek dwu i czteroosiowych.
Posiadane parowozy po skreśleniu z inwentarza, były sukcesywnie transportowane do Nowego Sącza i fizycznie likwidowane w zorganizowanym na terenie
lokomotywowni w Nowym Sączu punkcie kasacji. Ściągano je także do Marcinkowic, gdzie były złomowane. Działał tam od 1975 r. punkt cięcia wagonów, a od
01.07.1983 r. pracownicy zatrudnieni w Marcinkowicach wraz z przyległym terenem zostali przekazani do nowo utworzonego Zamiejscowego Oddziału Napraw
i Fizycznej Likwidacji Wagonów w Marcinkowicach.
W lipcu 1991 r. na torach stacji Andrzejówka stały jeszcze:
1. Ty2-1146 (x 16.09.1991) z tendrem 30D43-333 (ze schodkami do kabiny
na tendrze; co ciekawe podwozie pochodziło z parowozu Ty2–1091, o czym
świadczyła oryginalna tabliczka „Oberlok, Fabrik–Nr 1344” na podwoziu),
2. Ty2-954 (x 16.09.1991) z tendrem 30D43-10,
3. Ty2-1082 (x 5.07.1991) z tendrem 30D43-281 (oznaczenie 30D43 ale bez
śladu schodków),
4. Ty2-1091 (x 16.09.1991) z tendrem 32D43-181,
5. Ty2-1177 (x 16.09.1991) z tendrem 32D43-604,
6. TKt48-94 (x 8.07.1991),
7. Ty2-1384 (x 5.07.1991) z tendrem 32D43-135 (dawnym mazutowym – na
co wskazywały wzmocnione żebra ścian skrzyni węglowej),
8. Ty2-632 (x 5.07.1991) z tendrem 32D43-72.
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Rys. 1. Szkic ustawienia parowozów na stacji Andrzejówka4
12.07.1991 r. Szkic ustawienia ostatnich sądeckich parowozów w „zapasie długotrwałym” na torze nr 4 stacji w Andrzejówce.
Od lewej: Ty2-632, Ty2-1384, TKt48-94, Ty2-1177, Ty2-1091, Ty2-1082, Ty2-954 i Ty2-1146.

Dnia 16.09.1991 r. z inwentarza lokomotywowni w Nowym Sączu skreślono
ostatnie parowozy Ty2: Ty2-954, Ty2-1091, Ty2-1146 i Ty2-1177.
Ostatnim parowozem na inwentarzu lokomotywowni pozostał TKt48-94, skreślony dnia 18.03.1992 r. i zezłomowany na terenie MD Nowy Sącz w czerwcu 1992 r.
Tabela 1. Skreślenia parowozów z inwentarza lokomotywowni w Nowym Sączu
Rok
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

4

Ilostan na 1.01.
(z MDp Stróże)
[szt.]
Ty2: 36
TKt48: 17
Ty2: 38
TKt48: 15
Ty2: 33
TKt48: 15
Ty2: 29
TKt48: 12
Ty2: 20
TKt48: 8
Ty2: 20
TKt48: 6
Ty2: 15
TKt48: 4

Rys. L. Zakrzewski 1991

Skreślono
[szt.]
Ty2: 1
TKt48: Ty2: 5
TKt48: Ty2: 2
TKt48: 2
Ty2: 10
TKt48: 3
Ty2: TKt48: 2
Ty2: 5
TKt48: 2
Ty2: 7
TKt48: 3*

Parowozy o numerach
Ty2: 799
Ty2: 172, 441, 788, 895, 955
Ty2: 528, 693
TKt48: 34, 157
Ty2: 120, 230, 251, 274, 577, 598, 630, 974, 1286, 1402
TKt48: 121, 148, 177
TKt48: 162, 175
Ty2: 402, 487, 633, 878, 1313
TKt48: 27, 115
Ty2: 29, 182, 304, 586, 863, 971, 1078
TKt48: 62*, 63, 139, 166
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1991
1992

Ty2: 7
TKt48: 1
TKt48: 1

Ty2: 7
TKt48: TKt48: 1

161

Ty2: 632, 954, 1082, 1091, 1146, 1177, 1384
TKt48: 94

* TKt48-62 w zestawieniu MD Nowy Sącz - Pojazdy trakcyjne (do 01.07.1997 r.) autorstwa Mieczysława Chrapka, opublikowanym w „Koleje Małe i Duże” nr 1-2/2012, s. 61, podaje odejście tego parowozu w lipcu 1977 r. do Zagórza; książka
inwentarzowa MD Nowy Sącz podaje datę kasacji na 27.07.1990 r.

Fot. 4. Lokomotywa Ty2-632 w Andrzejówce 1991 rok5
12.07.1991 r. Andrzejówka. Ty2-632, za nim Ty2-1384. Ty2-632 miał wyznaczona datę kolejnej próby wodnej kotła na 25.02.1994 r.

Fot. 5. Tender lok_Ty2-1384_19916
12.07.1991 r. Andrzejówka. Tender 32D43-135 od Ty2-1384. Tender był przebudowany niegdyś na mazutowy, o czym świadczą widoczne wydłużone żebra wzmacniające ściany boczne skrzyni węglowej, w której mocowany był zbiornik na mazut. Kocioł
parowozu miał wyznaczoną datę kolejnej rewizji dopiero na 19.01.1994 r.
5
6

Fot. L. Zakrzewski
Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 6. Parowóz TKt48 w 1991 roku7
12.07.1991 r. Andrzejówka. Zdemolowana budka maszynisty parowozu TKt48-94.

Fot. 7. Lokomotywa Ty2-1177 w 1991 roku8
12.07.1991 r. Andrzejówka. Zardzewiała budka maszynisty
parowozu Ty2-1177, rozbite szyby i szyba ochronna okna
maszynisty.
7 Fot. L. Zakrzewski
8 Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 8. Parowóz Ty2-1091 w 1991 roku9
12.07.1991 r. Andrzejówka. Zdemolowana budka maszynisty parowozu Ty2-1091, rozbite szyby i szyba ochronna okna maszynisty, a przecież ostatnią jazdę z pociągiem rozkładowym parowóz ten odbył 5.03.1991 r., czyli ledwo cztery miesiące wcześniej!
Kocioł miał wyznaczoną datę kolejnej rewizji dopiero na 6.01.1995 r.

Fot. 9. Parowóz Ty2-1082 z 1991 roku9
12.07.1991 r. Andrzejówka. Zdemolowana budka maszynisty parowozu Ty2-1082, rozbite szyby i szyba ochronna
okna maszynisty. Kocioł tego parowozu miał wyznaczoną datę
kolejnej rewizji dopiero na 17.05.1994 r.
9

Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 10. Parowóz Ty2-954 na stacji Andrzejówka w 1991 roku10
12.07.1991 r. Andrzejówka. Ty2-954 miał jeszcze dopuszczenie do ruchu. Termin kolejnej próby wodnej kotła wyznaczono
dopiero na 2.02.1995 r.

Fot. 11. Tender parowozu Ty2-1146 w 1991 roku11
12.07.1991 r. Andrzejówka. Tender 30D43-333 od parowozu Ty2-1146 z widocznymi schodkami zabudowanymi w przestrzeni kadzi wodnej, prowadzącymi niegdyś do kabiny dla kierownika pociągu zabudowanej tuż za skrzynią węglową tendra.
Widoczne mechanizmy dźwigni otwierania klap wlewowych z poziomu torów, instalowane w latach 50. w ramach modernizacji
tendrów.

10 Fot. L. Zakrzewski
11 Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 12. Wjazd do stacji Andrzejówka w 1991 roku12
12.07.1991 r. Andrzejówka. W tle majaczą sylwetki parowozów odstawionych do „zapasu długotrwałego”.

W czerwcu 1992 r. na torze w Andrzejówce pozostały dwa ostatnie parowozy
– Ty2-1146 i Ty2-954.
Tymczasem w maju i czerwcu 1992 r. na torze nr 501, na terenie lokomotywowni, cięto na złom ostatnie dwa sądeckie parowozy: TKt48-94 i Ty2-1091,
a także jasielski Ty2-887. Ostatnim parowozem, który opuścił Andrzejówkę był
Ty2-1146, przetransportowany w czerwcu 1993 r. do Nowego Sącza.

Fot. 13. Parowóz Ty2-1082 w trakcie złomowania13
15.05.1992 r. MD Nowy Sącz. Ty2-1082 w trakcie złomowania na torze nr 501.
12 Fot. L. Zakrzewski
13 Fot. L. Zakrzewski
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Fot.14. Parowóz Ty2-88714
15.05.1992 r. MD Nowy Sącz. Jasielski Ty2-887 w kolejce do złomowania na torze nr 501. Za nim TKt48-94 i Ty2–1082.

Fot. 15. Ostatni sądecki TKt48-9415
15.05.1992 r. Nowy Sącz. Ostatnia sądecka „tekatka” TKt48-94 oczekuje złomowania na torze sądeckiej lokomotywowni; za
nią Ty2-1082.
14 Fot. L. Zakrzewski
15 Fot. L. Zakrzewski
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Rys. 2. Parowóz TKt48-94 w trakcie złomowania16
26.06.1992 r. MD Nowy Sącz. TKt48-94 w trakcie złomowania. Wygląd wraku miesiąc później.

Fot. 16 Tory postojowe w Andrzejówce 1992 rok17
27.06.1992 r. Andrzejówka. Na torze postojowym pozostały dwa ostatnie parowozy – Ty2-954 i Ty2-1146, widoczne spoza
stojących tam szutrówek.
16 Rys. L. Zakrzewski
17 Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 17. Parowóz Ty2-114618
19.08.1992 r. Andrzejówka. Na torze postojowym pozostał tylko mocno rdzewiejący ostatni parowóz Ty2-1146.

Fot. 18. Parowóz Ty2-114619
19.08.1992 r. Andrzejówka. Samotny parowóz Ty2-1146.

18 Fot. L. Zakrzewski
19 Fot. L. Zakrzewski
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Fot. 19. A oto niespodzianka20
19.08.1992 r. Andrzejówka. Po odskrobaniu farby z czołownicy
Ty2-1146, ukazał się opis „Ty2–1091”, który potwierdziła tabliczka firmowa przyspawana do ostoi nad osią toczną.

Fot. 20. Stacja Andrzejówka w 1992 roku21
19.08.1992 r. Andrzejówka. Zza licznie zgromadzonych szutrówek widoczna sylwetka samotnego Ty2-1146.
20 Fot. L. Zakrzewski
21 Fot. L. Zakrzewski
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Po wycofaniu trakcji parowej z regularnego ruchu, likwidowano stacje wodne:
10.04.1989 r. – w Męcinie, 12.04.1990 r. – w Piwnicznej, 17.05.1990 r. – stacja
wodna w Zagórzanach została przekazana służbie drogowej, 2.09.1991 r. – stacja
wodna w Stróżach została przekazana służbie drogowej, w październiku 1990 r.
– został zlikwidowany ostatni wyciąg węglowy w Stróżach, 28.09.1992 r. zlikwidowano stację wodną w Limanowej, a 23.11.1992 r. przekazano stację wodną
w Muszynie służbie drogowej. Po roku 1992 zdemontowano wyciąg nad kanałem
oczystkowym i żurawie wodne na terenie lokomotywowni, pozostawiając jeden
żuraw typu niemieckiego. Stację wodną w Nowym Sączu wraz z wieżą ciśnień wydzierżawiono ZNTK (obecnie Newag), które używają wody, pobieranej do wieży
ciśnień rurociągiem z rzeki Kamienica dla potrzeb technologicznych.

Fot. 21. Ty2-1146 w lokomotywowni Nowy Sącz w 1993 roku22
15.05.1993 r. MD Nowy Sącz. Przetransportowany z Andrzejówki Ty2-1146 odstawiony na torze trakcyjnym lokomotywowni.
Zakończył działalność punkt kasacji taboru na terenie lokomotywowni.

Tabor trakcyjny po II wojnie światowej - podsumowanie
Po wojnie w sądeckiej „szopie” stacjonowały parowozy TKt2-43, TKt3 (do
1972 r.; łącznie 22 szt.), TKt48 (1955-1991; łącznie 37 szt.), Tp1 (łącznie 4 szt.),
Tr203 (do 1976 r.; łącznie 9 szt.), Ty2 (1945-1991; łącznie 160 szt.).
Parowozy stacjonowane w MD Nowy Sącz w latach 1945-1991
TKt2-43 (1 szt./ 68 szt. będących na inwentarzu PKP)
22 Fot. L. Zakrzewski
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TKt3 (22 szt./ 46 szt. będących na inwentarzu PKP);
numery: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 22, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,
43, 45, 46
1.01.1966 r. w MD stacjonowały TKt3: 7, 10, 12, 13, 22, 30, 34, 35, 40, 42,
43, 46
14.12.1970 r. TKt3-30 wykonał swą ostatnią pracę przy prowadzeniu pociągu
11.04.1972 r. TKt3-10 jako ostatni czynny w serii, wykonał ostatnią pracę
manewrową na terenie stacji w Nowym Sączu
TKt48 (37 szt./ 191 szt. będących na inwentarzu PKP);
numery: 24, 27, 31, 34, 36, 47, 51, 52, 59, 62, 63, 69, 72, 79, 83, 85, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 113, 115, 121, 126, 139, 140, 147, 148, 157, 162, 165,
166, 168, 175, 177
Pierwsze TKt48 otrzymał Nowy Sącz w dniu 1.10.1955 roku – były to parowozy o numerach: 92, 93, 94, 95, 96
Ostatni sądecki TKt48-94 został skreślony z inwentarza 18.03.1992 r. i złomowany na terenie tutejszej lokomotywowni w czerwcu 1992 r.
Sądecki TKt48-166 był ostatnim parowozem normalnotorowym naprawionym przez ZNTK Nowy Sącz w czerwcu 1972 r.
TKt48-177 został ustawiony jako pomnik naprzeciwko dworca kolejowego
w Nowym Sączu w dniu 4.09.1987 r.
Tp1 (4 szt./ 99 szt. będących na inwentarzu PKP);
numery: 54, 65, 70, 97
Tr203 (9 szt./ 500 szt. będących na inwentarzu PKP);
numery: 10, 68, 88, 157, 160, 266, 286, 356, 435
W styczniu 1976 r. skreślono z inwentarza ostatnie sądeckie Tr203: 88, 160
i 356
Ty2 (160 szt./ 1407 szt. będących na inwentarzu PKP);
numery: 6, 29, 64, 67, 68, 74, 80, 97, 99, 100, 104, 105, 109, 115, 120, 132,
138, 148, 157, 158, 159, 163, 172, 176, 182, 184, 196, 197, 209, 226,
227, 230, 243, 251, 274, 285, 295, 299, 301, 304, 310, 313, 316, 326,
343, 352, 383, 397, 402, 424, 432, 436, 441, 450, 451, 463, 474, 478,
479, 487, 493, 496, 501, 506, 521, 528, 530, 543, 552, 574, 577, 586,
591, 598, 599, 600, 630, 632, 633, 674, 679, 680, 693, 696, 702, 716,
722, 723, 737, 744, 756, 775, 776, 784, 788, 789, 797, 798, 799, 804,
810, 817, 828, 838, 854, 863, 870, 878, 879, 888, 890, 895, 901, 910,
920, 932, 937, 939, 950, 951, 954, 955, 971, 974, 980, 993, 1009,
1012, 1028, 1032, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1049, 1055, 1078,
1082, 1086, 1089, 1091, 1093, 1098, 1109, 1114, 1139, 1144, 1146,
1156, 1175, 1177, 1205, 1227, 1286, 1298, 1313, 1331, 1384, 1402

Zakrzewski L.

172

Ty2-971 był najdłużej pracującym „sądeckim” Ty: na inwentarz MD Nowy
Sącz został wpisany 3.10.1945 r. i nieprzerwanie stacjonował tu do 9.11.1990
roku!
Kolejny – Ty2-632: na inwentarz MD Nowy Sącz został wpisany w czerwcu 1950 r. i nieprzerwanie znajdował się na stanie sądeckiej lokomotywowni do
5.07.1991 r.
Ostatnim Ty2 z najdłuższym stażem „sądeckim” był Ty2-878: na inwentarz
MD Nowy Sącz został wpisany w maju 1953 r. i nieprzerwanie figurował do
18.08.1989 r.
Dnia 16.09.1991 r. skreślono z inwentarza ostatnie sądeckie Ty2: 954, 1091,
1146 i 1177. Jako ostatni opuścił teren sądeckiej lokomotywowni Ty2-1146
w maju 1993 r., po kilkuletnim postoju „w zapasie” na stacji w Andrzejówce.
Pamiątki po ostatnich sądeckich parowozach
Do tych pamiątek mogę zaliczyć zestaw fotografii czarno-białych, które wykonałem w lipcu 1991 r. w Andrzejówce, kiedy znajdowało się tam jeszcze 8 parowozów i fotografie kolorowe, wykonane dwóm ostatnim, stojącym tam parowozom
w roku 1992.
Pozostały w moim zbiorze także tabliczki, uratowane przed wyrzuceniem na
złom – wśród nich:
1. Z parowozu TKt48-94 – tabliczka z godłem państwowym, tabliczka z serią
parowozu, tabliczka kotłowa kolejowa (kocioł nr kol. 6688), tabliczka największej dozwolonej szybkości, tabliczka „suwak Trofimowa”.

Fot. 22. Tablica z numerem serii ostatniej sądeckiej TKt48-9423

23 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
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Fot. 23.Tabliczka z ostrzeżeniem24
Uwaga! Suwak Trofimowa. Przed otwarciem przepustnicy podczas jazdy parowozu należy nastawnicę ustawić na 0% napełnienia
i przepustnicę powoli otwierać pochodząca z parowozu TKt48-94.

2. Z parowozu Ty2-954 – tabliczka z numerem parowozu, tabliczka z serią
tendra 30D43, obie tabliczki z numerem tendra „10”.

Fot. 24. Kolejna tabliczka znamionowa25
Tabliczka z numerem z parowozu Ty2-954 z licznymi otworami do mocowania – na różne zastosowane sposoby po kolejnych naprawach parowozu.

24 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
25 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
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3. Z parowozu Ty2-1082 – tabliczka z godłem państwowym z budki maszynisty (orzeł w przedwojennej formie, z odciętą koroną).

Fot. 25. Tabliczka z godłem26
Tabliczka z godłem państwowym z parowozu Ty2-1082.

4. Z parowozu Ty2-1091 – tabliczka z godłem państwowym z budki maszynisty, tabliczka z serią parowozu, tabliczka z numerem parowozu.
5. Z parowozu Ty2-1146 – wskaźniki najniższego dozwolonego poziomu wody
„NPW” i tabliczka z numerem fabrycznym podwozia Ty2-1091, z którym
zakończył pracę Ty2-1146.

Fot. 26. Tabliczka z numerem fabrycznym27
Tabliczka z numerem fabrycznym parowozu (Oberlok 1344) z Ty2-1091, z którym to podwoziem pracował Ty2-1146.

26 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
27 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
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Fot. 27. Wskaźniki poziomu wody28
Wskaźniki najniższego poziomu wody z Ty2-1146 instalowane za szkłami wodowskazowymi.

6. Z parowozu Ty2-1177 – tabliczka kotłowa kolejowa (kocioł nr kol. 4731),
tabliczka największej dozwolonej szybkości, wskaźniki najniższego dozwolonego poziomu wody „NPW”.

Fot. 28. Tabliczka z numerem kotła29
Tabliczka z numerem kolejowym 4731 kotła z parowozu Ty2-1177 z datą ostatniej próby wodnej kotła 22.02.1988 r.
28 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
29 Ze zbioru L. Zakrzewskiego
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Fot. 29. Tabliczka szybkości konstrukcyjnej30
Tabliczka szybkości konstrukcyjnej parowozu (80 km/h) Ty2-1177.

7. Z parowozu Ty2-1384 – tabliczka kotłowa kolejowa (kocioł nr kol. 3730),
tabliczka największej dozwolonej szybkości.
8. Tabliczka o niebezpieczeństwie porażenia prądem z sieci trakcyjnej.
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Aneks.
Zestawienie parowozów Ty2 będących na stanie
MD Nowy Sącz w ostatnich latach ich pracy
Dane w tabelach pochodzą z formularzy parowozu lub książki inwentarzowej
MD Nowy Sącz (wtedy oznaczono jedynie datę przybycia i odejścia bądź skreślenia
z inwentarza MD Nowy Sącz); spisane w lipcu 1990 r. i sierpniu 1992 r.
Kursywą podano uzupełnienia dopisane wg wykazu Die Identität der polnischen
Ty2, „LOK-Report” nr 5/91, s. 13–15, „LOK-Report” nr 6/91, s. 44–46, „LOK-Report” nr 7/91, s. 40–41, „LOK-Report” nr 8/91, s. 44–45, „LOK-Report” nr
9–10/91, s. 47–48, „LOK-Report” nr 11/91, s. 46–47, „LOK-Report” nr 12/91,
s. 40–41 i Wykazu parowozów Ty2 PKP stanowiącym załącznik do książki R. Stankiewicz, R. Garbacik, Ty2 – wojenna lokomotywa na pokojowe czasy, Wydawnictwo
Eurosprinter, Rybnik 2013 , pogrubiona numeracja kotła oznacza zgodność z tabelą
LOK-Report.
Pogrubiona seria oznacza „sądecki” parowóz – na stanie MD Nowy Sącz od
1945 roku.

2

1

LP

Ty2-120
+32D43-233

Ty2-29
+32D43-274
(wysłany do
Krakowa),
wcześniej
+32D43-330

Seria i numer

52 485

52 053

Numer na
kolejach DR
lub Ostbahn

1943

1943

2851

15 487

Rok
prod.

Numer
fabryczny

Borsig

H Cegielski Poznań 1946/
Henschel 26971/1942

Producent (wg zapisów w
formularzy parowozu)/
producent wg książki
Stankiewicz, Garbacik

15 487 (3708) Borsig 1943

26 871 (3621) Henschel 1942
26971(3621) Henschel 1942

Nr pierwszego kotła
(kolejowy), producent,
rok/ nr pierwszego kotła
(kolejowy), producent, rok
wg książki Stankiewicz,
Garbacik
15 598 (3741)
Borsig
1943
28.07.1984

Nr kotła (nr
kolejowy)/
producent/
rok produkcji/
data instalacji
Ty2-150;
30.08.1957
Ty2-743;
20.09.1962
Ty2-960;
28.02.1967
Ty2-609;
03.03.1973
Ty2-961;
27.10.1978
Ty2-969

Instalowany
wcześniej w
parowozach;
data instalacji

Kocioł aktualny

03.06.1943 RBD Posen,
06.1943 DR–Ost,
15.08.1944 OBD Lemberg,
7.12.1945 Nowy Sącz,
01.1954 Chabówka,
06.1955 Nowy Sącz,
01.1956 Kraków Płaszów,
28.10.1960 Jarocin,
(29.05.1966 Nowy Sącz),
    06.1966 Nowy Sącz,
X 16.07.1987

11.1942 RBD Osten,
1944 RBD Danzig,
1945 CUWS,
01.07.1945 Białogród,
01.07.1947 Białogard,
27.09.1947 Stargard
Szczeciński,
23.04.1949 Słupsk,
27.11.1949 Stargard
Szczeciński,
16.12.1960 Szczecinek,
     03.1963 Katowice,
     08.1963 Szopienice,
     09.1967 zapas,
     01.1968 zapas Racibórz,
     04.1969 Chabówka,
     06.1982 Nowy Sącz,
     06.1989 zapas,
X 09.11.1990

Przebieg służby

178
Zakrzewski L.

4

3

Ty2-182
+30D43-262
wcześniej
32D43-162
30D43-84

Ty2-172

52 1172

52 1130

586

544

1943

1943
1944

?
DWM Posen

DWM Posen

11 299 Schichau
1944;
27 029(3824) Henschel
22.10.1957;
3798 Schichau
23.10.1963;
27 708(3897) Henschel
24.09.1968;
16 542(4358) Babelsberg
31.05.1973

(3763) DWM 1944

28 016(4456)
Henschel
1944
25.05.1984

16.02.1973
Ty2-759;
31.05.1968
Ty2-539;
30.06.1962
Ty2-862;
od Ty 2-873

09.1943 RBD Berlin,
05.1945 Poznań,
20.12.1945 Strzemieszyce,
05.09.1946 Kędzierzyn,
09.1956 Gliwice,
11.1957 Pyskowice,
28.03.1958 Opole,
01.05.1966 Kraków Płaszów,
     01.1968 Kraków Płaszów,
09.09.1971 Sucha Beskidzka,
11.1975 Chabówka,
12.05.1976 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
     07.1976 Nowy Sącz,
01.01.1989 Nowy Sącz,
X 17.03.1990

07.1943 OBD Krakau,
1943 OBD Lemberg,
1944 Malkinia,
15.08.1944 RBD Danzig,
1945 Toruń Gł,.
09.11.1945 Iłowo,
25.11.1946 Konin,
18.01.1947 Iłowo,
02.1947 Konin,
15.04.1947 Iłowo,
15.11.1947 Rzeszów,
12.1948 Dębica,
01.01.1949 Szczakowa,
18.11.1951 Sucha,
12.1952 Kraków Płaszów,
03.1953 Sucha,
05.1953 Chabówka,
1962 Nowy Sącz,
      10.1965 Nowy Sącz,
1976 Chabówka,
1984 Nowy Sącz,
X 16.04.1985

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
179

7

6

5

Ty2-274 +32D47161

Ty2-251 +32D43793

Ty2-230 +32D43244

52 2371

52 2264

52 2164

27 015
Henschel

1943

1943

1943

?
Henschel

?
Henschel

Henschel

27 015(3820) Henschel 1943;
16 807 Wiener
29.09.1961

26 872(3675)
Henschel
1943
23.04.1981

23.12.1974
Ty42-94;
18.02.1965
Ty2-115;
01.1960
Ty2-86;
28.02.1955
Ty2-231

06.1943 RBD Halle,
08.1945 Żagań (Lubsko),
09.1952 Miłkowice,
04.05.1958 Wałbrzych Gł.
10.1961 Łuków,
01.1972 Siedlce,
17.08.1984 Nowy Sącz,
X 30.04.1987

04.1943 RBD Posen,
04.1943 DR–Ost,
15.08.1944 Lublin,
06.1945 Łódź Kaliska,
02.11.1946 Olechów,
09.1962 Warszawa Odolany,
09.1963 Olechów,
01.1974 Łódź Kaliska,
28.12.1982 Nowy Sącz,
X 30.04.1987

02.1943 RBD Berlin,
     11.1945 Zbąszynek,
31.12.1945 Warszawa
Wschodnia,
     07.1946 Warszawa Praga,
     05.1947 Tłuszcz,
     05.1947 Warszawa Praga,
     06.1947 Kutno,
17.08.1947 Warszawa Praga,
18.06.1948 Małaszewicze,
30.06.1949 Bydgoszcz,
     06.1949 Warszawa Praga,
     10.1962 Iława,
19.10.1963 Przeworsk,
09.02.1964 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
01.01.1965 Nowy Sącz,
     04.1987 ostatnia praca,
X 15.11.1987

180
Zakrzewski L.

Ty2-402
+30D43-132
wcześniej
30D43-92

Ty2-316
+32D43-247

9

10

Ty2-304
+32D43-151
wcześniej
+30D43-89

8

52 3867

52 2600

52 2517

14 147
O&K 1944

27 778

27 685

1943
1944

1943

1943

?
rozp. Krauss-Maffei
17062/1944
ukończ. MBA 14147/1944

?
Henschel

Henschel

27 768 Henschel
1943;
15 469 Borsig
31.01.1955;
12 729 Schwartzkopff
17.11.1959;
9699 Wiener
31.07.1964

27 685 Henschel
1943;
11 500 Sosnowitz
31.12.1952;
11 890 Sosnowiec 1946
08.06.1958;
12 026 Sosnowiec 1946
30.01.1963

?
Henschel
1943
30.06.1983

12 033(5213)
Sosnowiec 1946
14.12.1978

16.05.1977
Ty2-491;
06.05.1971
Ty2-643;
od Ty2-923

07.08.1973
Ty42-38;
20.11.1968
Ty42-1;
16.04.1958
Ty42-118;
22.02.1952
Ty 42-62;
od Ty42-106

08.05.1944 Gbesen,
10.06.1945 Lublin,
15.01.1946 Chełm,
     12.1947 Lublin,
29.04.1971 Nowy Sącz,
     08.1971 Nowy Sącz,
02.02.1974 Żurawica,
01.07.1974 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
1985 Nowy Sącz,
     02.1989 ostatnia praca,
X 18.08.1989

12.1943 Lemberg West,
04.1945 Nowy Sącz,
11.1947 Rzeszów,
06.1950 Sucha,
     07.1950 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
01.1969 Brochów,
1983 Nysa,
1984 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
17.01.1986 do Zagórz,
X 10.02.1988

09.1943 RBD Stettin,
02.1944 Stargard,
29.01.1945 Białogród,
29.11.1946 Warsztaty Poznań,
29.01.1947 Białogard,
09.09.1947 Słupsk,
13.11.1948 Białogard,
10.1953 Choszczno,
01.03.1954 Stargard
Szczeciński,
15.06.1956 Nowogard,
28.04.1961 Szczecin-Port,
     05.1972 Przeworsk,
16.03.1984 Jasło,
29.05.1984 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 09.11.1990

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
181

13

12

11

Ty2-487
+30D43-318

Ty2-463
+30D43-93

Ty2-441

52 5398

52 5235

52 4991

3676

?

?
14061

1943

1943

1943
1944

Schichau

Krenau

Krenau
MBA

3680 Schichau
1943;
27 787 Henschel
31.01.1956;
820 Schichau
28.08.1961;
27 084(3833) Henschel
29.04.1967

17 106(4737)
Wiener
1944
15.07.1977

21.10.1972
Ty2-402;
03.09.1966
Ty2-801;
29.11.1961
Ty2-840;
10.11.1955
Ty2-940

03.1943 RBD Stettin,
     09.1945 Sędziszów,
03.08.1948 Kielce,
08.1961 Nowy Sącz,
01.09.1961 BDŻ (Bułgaria),
01.01.1963 ZNTK Nowy Sącz
(NG),
14.03.1963 Przeworsk,
     02.1964 Rzeszów,
     12.1970 Przeworsk,
     04.1979 Nowy Sącz,
(20.11.1979 Nowy Sącz),
     03.1988 ostatnia praca,
X 04.11.1989

11.1945 Kraków Płaszów,
05.1947 Chabówka,
09.1948 Szczakowa,
08.1953 Kraków Płaszów,
06.1956 Sucha,
10.1956 Trzebinia,
01.1965 Żurawica,
06.1968 Przeworsk,
05.1970 Żurawica,
     10.1975 Nowy Sącz,
25.04.1986 Zagórz,
X 1987

26.02.1944 Tarnow
07.1945 Nowy Sącz,
X 18.11.1985

182
Zakrzewski L.

Ty2-528
+32D43-92

Ty2-577
+32D43-265

14

15

52 5720

52 5569

4011
Schichau

3847

1943

1943

Borsig

Schichau

15 639
1943;
27 024 Henschel
21.10.1955;
23 warszt Gł.PKP Poznań
27.02.1961

820 Schichau
1943;
14 078 Babelsberg
31.07.1961;
11 871(5215) Sosnowitz
31.01.1967

12 016(5294)
Babcock
1945
24.07.1981

27 524(3860)
Henschel
1943
1.11.1977

12.04.1975
Ty2-667;
16.12.1969
Ty2-652;
29.10.1962
Ty2-1084;
09.04.1958
Ty2-53;
21.01.1952
Ty42-134;
od Ty42-87

21.09.1971
Ty2-1327;
07.06.1966
Ty2-1306;
24.08.1955
Ty2-749;
od Ty2-270

11.1943 RBD Königsberg,
1944 Lukow,
05.1945 Łódź Kaliska,
01.07.1945 Dęblin,
     11.1945 Warszawa Praga,
     10.1956 Łuków,
     01.1963 Warszawa Praga,
     11.1964 Przeworsk,
     08.1976 Nowy Sącz,
1984 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 14.01.1987

08.1943 RBD Danzig,
1945 DOKP Gdańsk,
22.03.1946 Gdynia,
20.05.1947 Bielsko,
19.10.1949 Ełk,
     10.1954 Korsze,
22.06.1956 Białystok,
14.01.1960 Dęblin,
08.1961 ZNTK Nowy Sącz,
01.09.1961 BDŻ – Bułgarskie
Koleje Żelazne,
01.01.1963 ZNTK Nowy Sącz
(NG),
26.02.1963 Trzebinia,
01.01.1971 Trzebinia Siersza,
04.1971 Przeworsk,
     07.1976 Jasło,
09.07.1982 Nowy Sącz,
     08.1983 ostatnia praca
X 10.07.1986

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
183

Ty2-598
+32D43-270

Ty2-630
+32D43-330

18

Ty2-586
+30D43-109

17

16

52 6017

52 5779

52 5743

?
12458

?
4070

4034

1943

1943
1944

1943

?
BMAG

Schwartzkopff
Schichau

Schichau

3969 Schichau
1943;
27 275 Henschel
20.10.1961;
26 856(3626) Henschel
30.10.1972

969(4437)
Borsig
1944
29.12.1983

11.10.1978
Ty2-1086;
31.10.1972
Ty2-518;
09.05.1967
Ty2-439;
20.08.1962
Ty2-273;
26.09.1956
Ty2-903;
od Ty2-857

09.06.1943 RBD Posen,
06.1943 Ostbahn,
02.1945 kolumna 4 Lublin
CUWS,
15.08.1945 Tarnowskie Góry,
11.1945 Gliwice,
02.1947 Rybnik,
20.07.1948 Nowy Sącz,
02.1967 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 30.04.1987

01.1944 RBD Königsberg,
1945 grupa „C”,
1951 ZNTK Poznań (NG),
1951 Racibórz,
11.1952 Siedlce,
07.1955 Łuków,
02.1960 Skierniewice,
05.1962 Legnica,
07.1966 Kraków Płaszów,
02.1968 Przeworsk,
     05.1976 Nowy Sącz,
X 15.11.1987

12.1943 RBD Danzig,
     09.1945 Toruń Główny,
18.10.1947 Katowice,
09.1948 Szczakowa,
05.1950 Trzebinia,
09.1951 Kraków,
24.04.1952 Kraków,
28.05.1958 Kraków Płaszów,
29.05.1965 Trzebinia,
1971 Trzebinia Siersza,
     01.1974 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 17.03.1990

184
Zakrzewski L.

20

19

Ty2-633
+32D47-212
wcześniej
+32D43-275

Ty2-632
+32D43-72

52 6013

52 6027

?
12 472

12 468

Schwartzkopff
BMAG

Henschel
BMAG

1943

1943

27 569(4221) Henschel
od 1943;
11 416(3982) Sosnowitz
21.05.1955;

16 250 (4330)

16 135(4302)
Wiener
1943
?

11 573(4535)
Lokwerke
Bremen;
12 468
Schwartzkopff
3163
Krupp-Essen
31.12.1952;
16 645
Wiener
31.12.1958;
11 573
31.03.1963
?

16.02.1978
Ty2-1317;
28.01.1972
Ty2-1216;
05.08.1966
Ty2-716;
od Ty2-721

?

18.06.1943 RBD Posen,
06.1943 Sdolbunow,
     02.1945 Katowice,
14.02.1947 Rybnik,
01.07.1947 Racibórz,
01.07.1951 Rybnik,
     06.1968 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
     02.1989 ostatnia praca,
X 18.08.1989

15.06.1943 RBD Posen,
06.1943 Ostbahn,1944
uszkodzony,
12.1944 RBD Danzig,
1945 PKP – nieczynny,
     11.1946 naprawa,
     02.1947 Rybnik,
25.08.1948 Kraków,
     01.1949 Oświęcim,
23.02.1949 Tarnów,
24.04.1949 Oświęcim,
03.03.1950 Kraków,
18.03.1950 Oświęcim,
     05.1950 Nowy Sącz,
     06.1957 Zagórz,
     08.1957 Nowy Sącz,
09.1967 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 05.07.1991

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
185

22

21

Ty2-788

Ty2-693
+32D43-279

52 7145

52 6299

16598

12 742

1943

1943

Wiener

Schwartzkopff
(BMAG)
12 742
27 462 Henschel
25.03.1957;
3867 Schichau
28.02.1963;
12 015(4752) Ferrum
30.09.1972;
12 215(3693) Schwartzkopff
23.03.1968

803(4102)
Schichau
1943
?

23.02.1978
Ty2-955;
30.10.1972
Ty2-1;
od Ty2-514

17.08.1943 RBD Regensburg,
1945 CUWS (ĆSD),
07.1945 Sucha,
07.1947 Kraków,
12.1947 Dębica,
12.1953 Nowy Sącz,
1979 Sierpc,
1980 Nowy Sącz,
X 15.01.1985

26.11.1943 Dresden–
Friedrichstadt,
1945 PKP – nieczynny,
07.1945 Fablok (NG),
01.07.1945 Nowy Sącz,
01.09.1945 Jasło,
19.12.1946 Kraków Płaszów,
20.11.1948 Sucha Beskidzka,
01.12.1948 Kraków Płaszów,
03.1955 Trzebinia,
19.06.1955 Kutno,
26.04.1959 Toruń,
02.10.1959 Inowrocław,
13.11.1959 Bydgoszcz Główna,
18.08.1962 Inowrocław,
06.03.1963 Czechowice,
11.07.1963 Inowrocław,
     12.1964 Toruń,
     08.1965 Olsztyn,
     12.1965 Korsze,
06.1966 Olsztyn,
     07.1967 Jasło,
     08.1967 Zagórz,
09.07.1982 Nowy Sącz,
X 18.11.1986

186
Zakrzewski L.

Ty2-863
+32D43-85
wcześniej
+32D43-300

Ty2-878
+32D43-162
wcześniej
+32D43-302

25

Ty2-799

24

23

52 775

52 658

52 7218

28 060

*–wg
LOK–
Report

4112*
15755

?
16671

1944

1944

1943

Henschel

*–wg LOK–Report

Schichau*
Borgis

?
Wiener

28 060;
17 132 Wiener
20.11.1956;
2688 DWM Posen
29.09.1962;
12 021 Babcock
19.08.1967

4112 Schichau
1944;
4138 Schichau
23.09.1954;
4724 Esslingen
14.10.1959;
13 118 Schwartzkopff
21.05.1964

17 104 (7745)
Wiener
1944
6.06.1983

11 870 (4048)
Krenau
1943
25.09.1985

23.09.1978
Ty2-233;
08.09.1972
Ty42-70;
13.08.1966
Ty2-946
od 52 7745

22.08.1973
Ty2-855;
od Ty2-459

07.1944 RBD Regensburg,
1944 Ostbahn,
1945 CUWS (CSD),
31.07.1945 Sucha Beskidzka,
     05.1953 Nowy Sącz,
1984 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
1988 Nowy Sącz,
X 18.08.1989

04.1944 RBD Stettin,
04.1944 Ostbahn,
1945 PKP – nieczynny,
1946 NG,
18.09.1946 Gdynia,
01.11.1947 Kraków Płaszów,
06.1951 Nowy Sącz,
09.1952 Nowy Sącz,
01.1961 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
1982 Nowy Sącz,
X 09.11.1990

09.1943 RBD Breslau,
1945 CUWS,
1945 PKP – nieczynny,
02.1946 NG,
02.1946 Trzebinia,
02.1947 Kraków,
11.1947 Żurawica,
08.1948 Przeworsk,
11.1948 Warszawa Praga,
02.1952 Tarnów,
11.1952 Żurawica,
06.1956 Chabówka,
10.1978 Nowy Sącz,
X 01.09.1984

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
187

Ty2-954
+30D43-10
wcześniej
30D42-41,
30D43-135

Ty2-955
+32D43-108

28

Ty2-895
+32D43-343

27

26

52 2827

52 2826

52 1259

28 173

28 172

687

Henschel

Henschel

1944

1944

DWM Posen

1944

28 172 Wiener;
27 429 Henschel
30.11.1952;
12 217 Schwartzkopff
30.06.1958

26 851 (3668)
Henschel
1942
2.02.1989

25.01.1978
Ty2-625;
07.08.1972
Ty2-823;
wcześniej
Ty2-945

08.1944 RBD Danzig,
08.08.1945 DOKP Gdańsk –
niecz.
1946 NG,
22.01.1946 Toruń Gł.,
01.1948 Iława Gł.,
02.1950 Kraków Płaszów,
04.1950 Kraków,
14.11.1957 Kraków Płaszów,
01.1963 Kraków Prokocim,
01.1965 Kraków Płaszów,
01.05.1965 Trzebinia,
11.1968 Zagórz
01.05.1973 Jasło,
10.01.1981 Nowy Sącz,
X 18.11.1985

08.1944 RBD Dresden,
08.1945 Gdańsk Rdz,
12.1946 Tczew,
05.1948 Iława Gł.,
04.1951 Białystok,
01.1963 Warszawa Praga,
03.10.1970 Siedlce,
         1981 Siedlce,
11.04.1984 Nowy Sącz,
X 16.09.1991

02.1944 RBD Danzig,
1945 PKP – nieczynny,
1946 NG,
11.1946 Gdańsk Rdz,
12.1946 Białogard,
07.1947 Żurawica,
07.1950 Rzeszów,
06.1951 Nowy Sącz,
11.1967 Żurawica,
06.1968 Przeworsk,
11.1971 Żurawica,
09.1974 Zagórz,
11.1980 Przeworsk,
05.02.1981 Nowy Sącz,
X 16.12.1985

188
Zakrzewski L.

31

30

29

Ty2-1012
+32D43-102

Ty2-974
+32D43-258

Ty2-971
+32D43-231
wcześniej
32D43-318
30D43-132

52 3770

52 2880

52 2872

17 112

28 237

28 229

1944

1944

1944

Wiener

?
Henschel

Henschel

28 229 Henschel
od 1944;
26 913 Henschel
16.10.1956;
28 327(4757) Henschel
29.06.1961;
16 360 Wiener
27.01.1966

12 165 (3629)
Schwartzkopff
?
26.02.1980

14.12.1973
Ty2-1064;
26.09.1957
Ty2-744;
od Ty2-37

29.04.1944 RBD Oppeln,
03.1945 Sucha,
09.08.1947 Kraków Płaszów,
10.1950 Chabówka,
13.04.1951 Sucha,
14.01.1958 Chabówka,
26.03.1982 Nowy Sącz,
04.1982 Nowy Sącz,
13.03.1986 do Miłkowic,
01.05.1989 Legnica,
X 15.08.1991

11.1944 RBD Oppeln,
14.06.1945 Nowy Sącz,
11.1947 Rzeszów,
08.1948 Trzebinia,
09.1948 Oświęcim,
12.1949 Sucha,
10.1956 Trzebinia,
09.1957 Dębica,
05.1958 Kraków Płaszów,
03.1960 Kraków Prokocim,
11.1963 Kraków Płaszów,
02.1971 Przeworsk,
11.1971 Żurawica,
26.10.1979 Nowy Sącz,
X 30.04.1987

11.1944 RBD Danzig,
18.07.1945 DOKP Gdańsk –
niecz.
22.08.1945 Fablok (NG),
03.10.1945 Nowy Sącz,
1978 Chabówka,
1981 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 09.11.1990

OSTATNIE SĄDECKIE PAROWOZY
189

33

32

Ty2-1082
+30D43-281
wcześniej
32D47-24

Ty2-1078
+32D43-200

52 5106

52 5100

14 310

14 303

1944

1944

MB Babelsberg
MBA

?
MBA

14 310
12798(4702) Schwartzkopff
28.09.1961;
27 570 Henschel
od 1956;
15 481(3712) Borsig
od 1972

14 303 Babelsberg
1944

11 432 (4063)
Sosnowitz
?
17.05.1988

12 383 (4294)
Schwartzkopff
1943
14.07.1977

24.06.1982
Ty2-1226;
24.07.1975
Ty2-945;
13.08.1969
Ty2-1249;
22.04.1965
Ty2-865;
20.08.1960
Ty2-23;
z Ty2-474

16.10.1972
Ty2-1095;
28.10.1966
Ty2-1056;
24.02.1962
Ty2-121;
30.11.1949
Ty2-708;
od Ty2-620
08.1944 RBD Danzig,
1945 PKP grupa „C”,
05.1945 NG,
     05.1945 SkarżyskoKamienna,
02.08.1948 Radom,
01.03.1950 Kraków Płaszów,
05.04.1950 Kraków,
     11.1952 Kraków Płaszów,
05.1960 Dębica,
05.06.1960 Tarnów,
31.08.1961 Dębica,
01.11.1963 Przeworsk,
16.10.1964 Białystok,
13.07.1965 Ostrołęka,
     04.1984 Nowy Sącz,
X 05.07.1991

08.1944 RBD Danzig,
1945 PKP grupa „C”,
02.1947 NG,
25.09.1948 Bydgoszcz,
12.12.1952 Lublin,
26.01.1960 SkarżyskoKamienna,
01.10.1982 Nowy Sącz,
X 17.03.1990
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34

Ty2-1091
+32D43-181
wcześniej
32D43-85

52 5320

?
1344

1944

Krauss Maffei
Krenau

16 831 Krauss
1944

12 931 (4704)
Schwartzkopff
?
6.01.1989

21.04.1983
Ty2-410;
17.03.1977
Ty2-870;
23.02.1972
Ty2-996;
16.03.1966
Ty2-1120;
16.02.1961
Ty2-923;
1956
Ty2-922

11.03.1944 Malkinia,
07.04.1945 Toruń Gł.,
16.11.1945 Szczakowa,
10.02.1947 Kraków,
31.12.1949 Szczakowa,
16.03.1953 Trzebinia,
21.08.1953 Nowy Sącz,
     10.1953 Sucha Beskidzka,
01.12.1953 Trzebinia,
24.03.1956 Przeworsk,
22.09.1957 Kraków Płaszów,
16.10.1957 Przeworsk,
06.12.1957 Kraków Płaszów,
     01.1958 Przeworsk,
     04.1959 Kraków Płaszów,
01.01.1963 Kraków Prokocim,
     03.1963 Nowy Sącz,
1984 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
X 16.09.1991
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36

35

Ty2-1177
+32D43-604
wcześniej
30D43-134
32D47-83

Ty2-1146
+30D43-333
wcześniej
32D43-262

52 6389

52 7630

12 942

?
16 978

1944

1944

Schwartzkopff

?
Wiener

12 942
14 076 Babelsberg
23.10.1962;
60 939 (7785)
09.09.1967

14 017 (4027-kolej.)
MB Babelsberg

17 098 (4731)
Wiener LAG
?
22.02.1988

16 637 (4374)
Wiener LAG
?
25.02.1989

Ty2-1154;
10.11.1955
Ty2-1190;
25.05.1961
Ty2-791;
03.11.1970
Ty2-804;
07.07.1975
Ty42-130;
22.09.1981
Ty2-1384

z Ty2-793;
21.10.1982
Ty2-388;
12.05.1976
Ty2-1333;
27.01.1970
Ty2-61;
31.12.1963
Ty2-20;
10.10.1957
Ty2-790

25.02.1944 Riga,
02.1945 RBD Danzig,
1945 DOKP Gdańsk;
nieczynny,
22.08.1945 Fablok – NRew,
02.09.1945 Oświęcim,
01.03.1949 Kraków,
02.04.1949 Oświęcim,
30.06.1949 Tarnów,
05.07.1949 Trzebinia,
25.06.1951 Kraków,
     07.1961 Trzebinia,
     11.1962 Kraków Prokocim,
     03.1963 Nowy Sącz,
X 16.09.1991

02.1944 RBD Oppeln,
1944 CUWS,
07.04.1945 Toruń – nieczynny,
07.1945 NG,
     07.1945 Kielce,
25.07.1945 Częstochowa,
20.08.1945 Kielce,
08.09.1945 Częstochowa,
25.11.1945 Szczakowa,
25.10.1947 Łódź Kaliska,
06.04.1950 Kraków,
16.05.1950 Sucha Beskidzka,
10.01.1952 Rzeszów,
06.02.1952 Sucha Beskidzka,
     01.1955 Kraków,
     07.1957 Trzebinia,
     09.1962 Przeworsk,
01.06.1964 Żurawica,
21.05.1966 Trzebinia,
07.09.1966 Nowy Sącz,
30.06.1975 Chabówka,
05.1976 Nowy Sącz,
          1977 Nowy Sącz,
X 16.09.1991
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Ty2-1286
+32D43-278

Ty2-1313
+32D43-302
wcześniej
30D42-1313
30D43-81

37

38

52 2612

52 5619

27 790

3897
Schichau

1943

1943

Henschel

?
Schichau

27 790 Henschel

?

16 508(3945)
Krauss
?
20.02.1984

28 175(4535)
Henschel
1944
14.08.1980

22.05.1971
Ty2-1127;
03.1956
Ty 2-1125;
od Ty2-1376

06.02.1976
Ty2-988;
21.03.1970
Ty2-339;
13.04.1964
Ty2-900;
23.12.1958
Ty2-55;
31.01.1953
Ty2-134;
od Ty2-957

12.1943 Vacha (RBD Erfurt),
05.1945 Frankfurt/ O,
16.02.1947 Briest Centralnyj
(BlDŻ),
23.08.1952 Briest Wostocznyj
(BlDŻ),
Do 1945 na kolejach DR,
          1955 Brześć Centralny,
      do 1962 ZSRR,
16.02.1963 zakupiony przez
PKP,
16.02.1963 Rozwadów,
05.1963 Kraków Prokocim,
17.12.1963 Kielce,
25.01.1967 SkarżyskoKamienna,
     09.1982 Nowy Sącz,
     02.1988 ostatnia praca,
X 04.11.1989

09.1943 RBD Königsberg,
09.08.1944 RBD Regensburg,
1945 CUWS (CSD),
27.01.1950 BeDŻ,
1959 LiDŻ,
25.12.1962 Leszno,
02.1969 Łuków,
05.1970 Nowy Sącz (MDp
Stróże),
     10.1970 Nowy Sącz,
X 30.04.1987
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Ty2-1384
+32D43-135
wcześniej
32D43-278

Ty2-1402
+32D43-124

39

40

52 7497

52 676

?
1595

?
4229

1944

1943
1944

?
Škoda

BMAG Schwartzkopff
Schichau

12 274 (7784)

15 563 (3730)
?
?
19.01.1988

(?);
16.04.1981
Ty2-810;
08.09.1975
Ty2-1007;
25.02.1971
Ty2-719;
wcześniej
Ty2-139
i Ty2-59

07.1944 RBD Wien,
1945 CUWS (H),
1945 MPS – nieczynny,
1950 OdŻD,
1958 LiŻD,
20.02.1963 przekazany PKP w
Kaliningradzie,
09.07.1963 zakupiony przez
PKP,
20.02.1963 Węgliniec,
11.1965 Oleśnica,
21.05.1966 Trzebinia,
01.01.1971 Nowy Sącz,
X 28.04.1987

04.1944 RBD Königsberg,
1945 MPS,
28.07.1945 Stanisławów,
22.01.1959 Daugaropils (Litwa),
13.02.1963 Stargard,
(przekazany w Kaliningradzie),
03.1963 Szczecinek,
30.05.1963 Białogard,
04.07.1963 Szczecin,
05.10.1968 Szczecin-Port,
     01.1974 Szczecin,
     07.1974 Nowy Sącz,
X 05.07.1991             
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Pełnie nazwy wytwórni parowozów:
Borsig: Borsig Lokomotiv-Werke GmbH, Henningsdorf b. Berlin
BMAG: Berliner Maschinenbau AG (BMAG), Wildau b. Berlin (d. Schwartzkopff)
DWM Posen: Deutsche Waffen und Munitionfabriken AG, Werk Posen (d.
H.Cegielski Sp. Akc.)
Esslingen: Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen am Neckar
Henschel: Henschel & Sohn, Kassel
Krauss-Maffei: Krauss-Maffei AG, München-Allach
Krenau: Oberschlessische Lokomotivfabrik AG Kattowitz, Werk Krenau (d. Pierwsza
Fabryka Lokomotyw w Polsce Sp. Akc., Chrzanów)
MBA: Maschinenbau und Bahnbedarf AG, Berlin
O&K: Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz (od 1938 r. MBA: Maschinenbau und
Bahnbedarf AG, Berlin)
Schichau: Ferdinand Schichau Maschninen und Lokomotivfabrik AG, Elbing
Schwartzkopff: Louis Schwartzkopff, Wildau b. Berlin (późn. Berliner Maschinenbau AG (BMAG), Wildau b. Berlin)
Wiener: Wienier Lokomotivfabrik AG, Wien-Floridsdorf
Producenci kotłów:
Babelsberg: Bahnbedarf, Potsdam-Babelsberg
Babcock, Zieleniewski – Sosnowiec
Ferrum: Ferrum, Sosnowitz
Sosnowitz: j.w.
Krupp: Friedrich Krupp Maschinenfabriken, Essen
Lokwerke Bremen
Skróty:
BeDŻ: Biełoruskie Dorogi Żeleznyje
BlDŻ: Biełoruskie Dorogi Żeleznyje
CUWS (CSD): Cientralnoje Uprawlenije Wojennych Sooobszczenij, Centralny Zarząd Komunikacji Wojskowej (dla kolei CSD)
CUWS (H): Cientralnoje Uprawlenije Wojennych Sooobszczenij, Centralny Zarząd
Komunikacji Wojskowej (dla kolei MAV)
LiŻD: Litewskije Żeleznyje Dorogi
MPS
OBD: Ostbahndirektion
OdŻD
RBD: Reichsbahndirektion

1560

1659

TKt48-34

TKt48-62

TKt48-63

TKt48-93
TKt48-94

TKt48-96

TKt48-115

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

4478

4459

4456
4457

1660

1553

1.

Nr fabr.

Seria
i numer
TKt48-27

ZISPO Poznań

ZISPO Poznań

ZISPO Poznań

Producent

1955

1955

1955
1955

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów
FABLOK Chrzanów

1951 ZPM im.Stalina Poznań

1951

1951

Rok
prod.
1951

14 391

13 047
(6628-kolej.)

13 046
(6627-kolej.)

12 963
(6596-kolej.)

14 420

14 398

14 419
(6687-kolej.)

Nr pierwszego Nr kotła aktualny
kotła
13 034
14 772
(6592-kolej.)
(7218-kolej.)
Sosnowiec 1951 Sosnowiec 1956

30.04.1983

28.01.1982

27.09.1977

?

Data instalacji
kotła
28.11.1983

Zestawienie ostatnich parowozów TKt48 będących na stanie MD Nowy Sącz

L.P.

TKt48-31;
15.03.1977
TKt48-91

TKt48-123

TKt48-101

TKt48-122

TKt48-163;
21.04.1977
TKt48-173;
15.04.1977
TKt48-107

Od parowozu
29.05.1951 Nasielsk,
27.05.1959 Kielce,
     10.1963 Chełm,
26.05.1965 Sucha Beskidzka,
     06.1967 Nowy Sącz,
ostatnia praca – 02.1989
X 11.04.1989
01.09.1970 Nowy Sącz
X 20.06.1986
12.12.1951 Bielsko-Biała,
30.05.1964 Zebrzydowice,
     01.1965 Kędzierzyn,
     06.1970 Rybnik,
01.08.1970 Nowy Sącz,
X 27.07.1990
12.12.1951 Bielsko-Biała,
25.05.1954 Rybnik,
20.10.1954 Szczakowa,
09.06.1960 Orzesze,
01.02.1968 Zebrzydowice,
21.02.1963 Czechowice,
31.06.1964 Zebrzydowice,
28.10.1982 Nowy Sącz,
X 27.07.1990
04.12.1984 do Jasło
01.10.1955 Nowy Sącz
X18.03.1992
01.10.1955 Nowy Sącz
X 17.07.1967
     05.1976 Nowy Sącz
X 09.12.1989
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4738

4747

4756

4758

TKt48-148

TKt48-157

TKt48-162

TKt48-166

TKt48-168

TKt48-175

TKt48-177

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4767

4765

4752

1956

4729

TKt48-139

11.

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

4489

TKt48-126

10.

1955

4484

TKt48-121

9.

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

FABLOK Chrzanów

14 793
(7232-kolej.)
Sosnowiec

14 786
(7230-kolej.)
Sosnowiec

14 767

14 760
(7203-kolej.)
Sosnowiec

14 436

13 031
(6631-kolej.)

13 062

14 760

13 017

22.08.1981

09.01.1978

14.02.1979

z TKt48-66;
11.07.1975
TKt48-157

TKt48-88

TKt48-16

16.05.1984 Nowy Sącz
X 15.11.1987
12.03.1984 Nowy Sącz
20.06.1986 do Jarocina
28.03.1956 Nowy Sącz
X (27.07.1990) 16.04.1991
16.07.1956 Rybnik,
21.07.1983 Nowy Sącz,
ostatnia praca 08.1986,
X 15.11.1987
    10.1967 Nowy Sącz
X 09.06.1986
     02.1970 Nowy Sącz
X 10.02.1988
31.08.1956 Nowy Sącz
X 25.06.1990
22.03.1976 Nowy Sącz
13.05.1986 do Jarocin
05.11.1956 Bielsko-Biała,
     01.1965 Zebrzydowice,
     01.1966 Sucha Beskidzka,
01.10.1976 Nowy Sącz
X 08.07.1988
22.11.1956 Bielsko-Biała,
     06.1964 Czechowice,
24.04.1966 Skarżysko-Kamienna,
15.07.1969 Nowy Sącz,
ostatnia praca 05.1986,
X 28.04.1987
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STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW
Jerzy Hydzik, Tomasz Hydzik

140 YEARS ANNIVERSARY OF RAILWAYS IN NOWY
SACZ REGION „KRYNICZANKA”
Summary. The authors describe in brief the history of railway transport in
Nowy Sacz region using not only the chronicles of various railway lines construction archive materials of the former PKP South Regional Directorate in Krakow
and PKP Road Branch in Nowy Sacz but yearbooks of Krakow newspapers in the
period from 1850 to 1878 as well. This paper is the second of the series and it is
focused on the history and on the construction of railways in Nowy Sacz region.
Keywords: railway line, railway network development, Malopolska province,
Tarnow-Leluchow
Tomasz Machowski

HOW PATIENTS WERE TRAVELING TO WATERS WITH
CHANGES OF TRAINS IN III CLASS CAR …
HISTORY OF PASSENGER TRAFFIC ON TARNOW NOWY SACZ - MUSZYNA RAILWAY LINE TILL 1914
Summary. Launching railway line from Tarnow by Nowy Sacz to Muszyna and
Leluchow and further to Hungary was a very important event in the history of the
villages, this line merged. The new transport route not only made it possible to
connect the residents of Nowy Sacz, Piwniczna, Grybow to „the world”, but also
let guests significantly easier access to spas located close to Nowy Sacz, contributing to their dynamic development. The presented article describes passenger services operation on the popular „kryniczanka” begining from the day they started
operation until the summer of 1914 with an emphasis primarily on aspects such
as: number and type of connections, travel conditions and the expansion of the
necessary infrastructure. The most important source of information in the article
were the former Galician newspapers, meticulously describing all events occurring
on this line. The text is also an attempt to supplement existing knowledge about
the Tarnow - Leluchow railway line operation during the Galician period.
Keywords: railway, Tarnow-Leluchow, Nowy Sacz, Galicia

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW
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Piotr Majerczak

CONSTRUCTION OF NEW RAILWAY LINE
FROM PODLEZE TO MUSZYNA
Summary. The idea to connect Krakow and Nowy Sacz arose in 19th century.
Since that time a lot of concepts, pre-projects, feasibility studies and other documents have been developed, however, due to the need for the involvement of large
financial resources and due to the difficult terrain conditions (the need to build
a large number of tunnels / overpasses) they have not been implemented.Entering this route as one of the elements of the Trans-European Transport Network
(TEN-T), the inclusionto the Project Implementation Document for Transport
Development Strategy to 2020(with the prospect to 2030) and additionallythe
promotion to the basic list of the National Programme of Railways make that such
a high chance for the realization of this project as it is today has not been achieved
never ever earlier.
Keywords: Podleze-Piekielko, quickly to Krynica, quickly to Zakopane
Łukasz Wideł

RETRO TRAINS AS EXPECTED TOURIST PRODUCTS
FROM NEW SACZ AND MALOPOLSKA REGIONS
Summary. Not only thegenesis and basic conditions of tourism railwaysector
in New Sacz and Malopolska regions but also its current operation have been described in the paper. The aspect of creation and operation of the railway museum
in Poland after 1990, with special attention forthe Rolling Stock Skansen in Chabowka - the only one of this type in Malopolska Province has been also included.
The history of tourist trains runs implementationin the New Sacz region since the
beginning of the twenty-first century has been presented. The genesis, assumptions and experiences from two editions of the project Malopolska Tourist Railway
Routes carried out have been described.This task is carried out from 2015 by the
Association of New Sacz Lovers of Railways, in cooperation with PKP Cargo,
thanks to the support of the Malopolska Province and it aims to promote railwayhistory and techniques, as well as to presentthe Malopolska tourist attractions.
Keywords: tourism train, railway museums, non-governmental organizations,
NGOs

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

201

Leszek Zakrzewski

RAILWAY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
IN NOWY SACZ TILL 1918
Summary. The article presents in brief the history of the state railway Tarnow-Leluchow construction, and then discusses the transformation of infrastructure
related to the Nowy Sacz station, locomotive depot and major workshops operations, describes further expansion of the track system station, station buildings
and technical facilities as well as Railway Cologne and the building Nowy Sacz
City railway stop in the days of the Austrian partition.
Keywords: railway, Galicia, railway development
Leszek Zakrzewski

LIQUID FUEL STATION IN NOWY SACZ
Summary. Article provides an overview of history of: liquid fuel introduction
into steam locomotives at the state railways of under Austrian rule, the construction of infrastructure related to the liquid fuel station operation, including the
history of such station at locomotive depot in Nowy Sacz.
Keywords: railway, Galicia, railway development, steamlocomotives, steam
locomotive depot
Leszek Zakrzewski

THE FIRST STEAM LOCOMOTIVES WORKING
AT TARNOW-LELUCHOW RAILWAY LINE
Summary. The article presents the first locomotives used during the Tarnow-Leluchow line construction and describes the design of these locomotives based
on analysis of the documentation from 1856. The locomotives from the early time
of their operation at the line and the equipment of the first New Sacz locomotive
depot have been successively discussed.
Keywords: railway, Galicia, railway development, steamlocomotives, steam
locomotive depot
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Leszek Zakrzewski

THE LAST NOWY SACZ STEAM LOCOMOTIVES
Summary. Article provides an overview of types of locomotives that had been
stationed in the Nowy Sacz steam locomotive depot for over 115 years. In particular, the last steam locomotives operating at Nowy Sacz depot till the end of
steam traction operation and souvenirs that had been left have been discussed.
The article is illustrated by the unique photographs of the last Nowy Sacz steam
locomotives at the station in Andrzejowka.
Keywords: railway, Galicia, railway development, steamlocomotives, steam
locomotive depot
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ETYKA ZAWODOWA
Stanisław Korusewicz
inż. emeryt. tel.: 18 441 07 53, e-mail: henkor@op.pl

Streszczenie. Autor opisuje tradycje etyki zawodowej różnych zawodów. Swoje opracowanie poświęca tradycjom nowopowstałego z początkiem XIX wieku zawodowi kolejarza. W swoim
opracowaniu skupia się na zawodach występujących w Warsztatach Kolejowych w Nowym Sączu.
Tu w materiałach archiwalnych zachowały się roty ślubowań, które przez lata składali kolejarze
podejmujący pracę w tych jakże odpowiedzialnych zawodach.
Słowa kluczowe: kolejarz, etyka zawodu, ślubowanie

Tradycje etyki zawodowej sięgają starożytności. W miarę postępowania
społecznego podziału pracy powstawały nowe zawody, doskonaliły się sposoby
ich wykonania oraz powstawały tajemnice ich wykonywania.
W miarę upływu czasu zaczęły powstawać naprzód nie pisane, a utrwalane
przez obyczaj różne zasady i normy postepowania w danym zawodzie. Począwszy od średniowiecza, w miarę rozwoju organizacji cechów, pojawiły się już
pisane reguły określające wymogi kwalifikacyjne oraz różne zasady osiągnięcia
kwalifikacji. Miało to na celu głównie zachowanie tajemnic zawodowych.
Czas jednak płynie nieubłagalnie, wraz z nim zmienia się problematyka
etyki, która wciąż ulega przeobrażeniom i rozszerzeniu.
Każdy zawód cechują różne kryteria, które pozwalają wyróżnić poszczególne zawody, trzeba więc je wyróżnić. Do tych kryteriów wyróżniających różne
zawody są kwalifikacji i funkcje pełnione przez ich przedstawicieli oraz wspólny dla danej kategorii zawodowej stosunek do narzędzi i przedmiotu pracy.
Stąd też potrzeba ciągłej modyfikacji kodeksów postępowania i to nie tylko
w grupie zawodów o dużej społecznej doniosłości. I tak pomału każde środowisko zawodowe przyjmuje pewne normy postepowania związane z charakterem
pełnionej pracy. W miarę rozwoju techniki, technologii powstają nowe zawody, a stare zanikają.
W XIX wieku powstała kolej. Trzeba było wymyśleć cały szereg nazw, ale
też i zawodów. Tak powstał zawód kolejarza, który jest jednym z tych, które
można określić jako zawód zaufania społecznego.
Podróżni udający się w drogę koleją codziennie powierzają kolejarzom swoje życie, a Państwo zaufało i powierzyło im określoną część majątku narodowego. Stąd też potrzeba utworzenia własnego kodeksu wynikającego ze specyfiki
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pracy na kolei. Do specyficznych cech wyróżniający etos zawodu kolejarza należą:
1) szczególną sumienność w wykonywaniu pracy,
2) punktualność,
3) spolegliwość jako podstawowy wyznacznik kultury obsługi podróżnych,
4) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny wynikającej z przepisów, regulaminów i poleceń przełożonych,
5) absolutne zachowanie trzeźwości w pracy.
Przyglądając się bliżej tym cechom, w pierwszej chwili możemy określić je jako
banalne, ale właśnie w odniesieniu do zawodu kolejarza obok innych zawierających
się w etyce, ogólnoludzkie nabierają szczególnego znaczenia.
ad 1) Od sumienności, dokładności, rzetelności pracy kolejarza zależy życie
i bezpieczeństwo podróżnych i kolejarzy, bezpieczeństwo przewożonych
ładunków i taboru, sprawność infrastruktury, którą kolejarze utrzymują.
ad 2) Punktualność obowiązuje w pracy i poza nią wszystkich ludzi, ale w pracy kolejarza punktualność jest wymogiem szczególnym, mającym wpływ
na bezpieczeństwo, a pośród podróżnych kształtuje zaufanie do kolei.
Podobnie jest w przypadku pozostałych punktów wymienionych powyżej.
Dlatego kształtowanie się etyki zawodowej powinno być procesem ciągłym.
U pracowników kolei powinno się rozbudzić potrzebę jej przestrzegania. Powinno
się rozbudzić dumę z przynależności do zawodu, która tworzy honor zawodu kolejarza, sprzyja stabilizacji w tym zawodzie, ale także kształtuje kulturę pracy i jeden
z najważniejszych elementów - kulturę obsługi pasażera.
Przepisy1 określają obowiązki kolejarza „w stosunku do publiczności, a w szczególności do osób korzystających z usług kolei, pracownik powinien postępować
bezstronnie i bezinteresownie, w granicach dopuszczalnych służyć im radą i pomocą, zachowywać się uprzejmie lecz stanowczo, nie dopuszczając do naruszenia
istniejących przepisów. W razie zaś przekroczenia ich spowodować pociągnięcie
winnych do odpowiedzialności”.
Pracownik powinien w służbie i poza służbą strzec powagi swego stanowiska,
zachowywać się w służbie zgodnie z wymaganiami karności służbowej i zaniechać
wszystkiego, co mogłoby zakłócić należyty bieg pracy na kolejach lub normalny
tok urzędowania. Jakby to byłoby dobrze gdyby wszyscy pracownicy PKP przestrzegali tych od dawna w ich pragmatyce służbowej zapisanych norm etyki zawodowej. Obsługa podróżnych byłaby o wiele lepsza. Niestety na tle praktyki
ostatnich lat widoczne są znaczne odstępstwa od norm etyki zawodowej kolejarzy
w istotny sposób pogarszające warunki podróży klientów PKP.
Wracając do historii.
Po skończeniu stażu pracy na każdym stanowisku, kolejarz musiał złożyć przysięgę lub ślubowanie. Poniżej przedstawiono roty przysięgi lub ślubowania, składanego w różnych okresach czasu przez pracowników Warsztatów Kolejowych
1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945r. (Dz. U. R. P. nr 52/1945 poz.299) w którym znajdziemy ważne do dnia dzisiejszego zalecenia dla wszystkich pracowników PKP (Pragmatyka Kolejowa)

ETYKA ZAWODOWA

207

w Nowym Sączu. Są to wierne kopie dokumentów znajdowanych w teczkach osobowych niektórych kolejarzy, zachowanych w Archiwum Państwowym w Krakowie, oddział Nowy Sącz, za wyjątkiem pierwszej roty zapisanej w Dienstordnung
Bedienstetlin k. k. Staatsbahnen Krakau 1913 (ordynacja służbowa dla krajowców
CK. Austr. kolei państwowych, Kraków1913).
Ten jakże ważny dla każdego pracującego kolejarza ceremoniał miał zawsze
uroczystą oprawę. Przestrzegano zasady aby owo Przyrzeczenie Służbowe, czy jak
później zwano Akt Ślubowania składano na ręce znaczących osób. W skład ludzi
zaufania wchodził dyrektor miejscowych Warsztatów Głównych lub jego zastępca,
kierownik działu, gdzie ubiegający się miał pracować, mistrz lub majster ślubującego.
Po złożeniu przysięgi każdy z ubiegających się składał czytelny podpis na specjalnym formularzu z wydrukowanym tekstem roty potwierdzającym ten fakt,
podpisami świadków tego wydarzenia oraz datę i miejscowość gdzie to nastąpiło.
W poniższym tekście liczby poprzedzające każdy tekst, są datami dziennymi
danego dokumentu.
Zwyczaj ale ten zwyczaj odszedł w niepamięć z początkiem lat sześćdziesiątych
XX wieku.
Roty przysięgi służbowej w różnych okresach brzmiały:
Rok 1913
Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i na swój honor i uczciwość, że będę Najjaśniejszemu
Panu Księciu i Monarsze Franciszkowi Józefowi I z Bożej łaski Cesarzowi Austrii, Apostolskiemu Królowi Węgier, Królowi Czech, Dalmacji, Kroacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii
i Illirgi, Arcyksięciu Austrii itd. itd., a po nim Jego Najdostojniejszym Potomkom, Dziedzicom z Jego Najwyższego Rodu i Krwi, być niezłomnie wiernym i posłusznym.
Przysięgam, że będę niezłomnie stał na straży zasadniczych ustaw prawa, że sumiennie
wykonywać będę swoje osobiste, określone obowiązki służbowe, że przy tem będę miał ciągle
na oku tylko dobro służby Jego Cesarskiej Mości i Państwa, że ustawom oraz otrzymanym
rozkazom przełożonych poddam się ochoczo i posłusznie, że przy wykonywaniu służby będę
powodował oszczędność i że tajemnicę urzędową wiernie zachować będę.
Przysięgam, że w swoich czynnościach służbowych zastosuję się ściśle do przepisów wydanych w celu utrzymania porządku, regularności i bezpieczeństwa ruchu w przedsiębiorstwie
kolejowym, tudzież o ile telegrafy kolejowe służyć mają także na przesyłanie depesz rządowych i prywatnych, że przestrzegać będę w tej mierze już wydanych, lub wydać się mających
i wynikających stąd zobowiązań, będę wypełniał sumiennie i czuwał w miarę swoich obowiązków nadtem, aby przepisy te wszyscy ściśle wypełniali.
Przysięgam również, że do żadnego zagranicznego towarzystwa o celach politycznych,
ani obecnie nie należę ani w przyszłości należeć nie będę. Przysięgam, że wszelkie sprawy
odnoszące się do ruchu kolejowego w czasie wojny, jako też wszelkie z ruchem tym w związku
będące podręczniki i zarządzenia przygotowawcze, o których się dowiem, czy też z własnego
spostrzeżenia czy też od drugich, zachować będę wobec każdego w najściślejszej tajemnicy, że
wedle sił i swojej najlepszej wiedzy, będę się starał zapobiegać zawsze, wszędzie, aby się osoby
niepowołane i przez przełożonych niewskazane o tych sprawach względnie o podręcznikach
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i zarządzeniach przygotowywanych dowiedzieć nie mogły. To mi właśnie odczytano i co
należycie zrozumiałem powinien i chcę wypełniać sumiennie. Tak mi Panie Boże dopomóż.
16.11.1922
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił, do ugruntowania
wolności, niepodległości i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze służyć będę; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać
dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż.
17.06.1924
W służbie Polskich Kolei Państwowych ślubuję uroczyście w obliczu Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego (wyrazy podkreślone tylko dla pracowników chrześcijan) Rzeczpospolitej Polskiej na każdym miejscu służyć, przełożonych swoich słuchać, dawane mi rozkazy i przepisy wypełniać i ściśle przestrzegać tajemnic służbowych.
20.11.1930
Przyrzekam, że Rzeczpospolitej Polskiej wiernie służyć będę, że dobro publiczne według
najlepszego rozumienia, zawsze mieć będę na uwadze, że przepisów prawa i postanowień
rządowych i przedsiębiorstwa P.K.P. ściśle przestrzegać będę, że obowiązki mego stanowiska
spełniać będę gorliwie i sumiennie, że przyczyniać się będę ze wszystkich sił do zapewnienia
bezpieczeństwa i sprawności ruchu kolejowego, że polecenia służbowe zwierzchników dokładnie wykonywać będę, że tajemnicy urzędowej szczególnie w sprawach dotyczących ruchu
klejowego na wypadek wojny, wiernie dochować.
18.04.1946
Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję, że na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania
wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wiernie służyć
będę.
Ślubuję stać na straży konstytucji z dnia 17 marca 1931 r. oraz praw ustanowionych
przez Krajową Radę Narodową, jako Naczelną Władzę Ustawodawczą Odrodzonego Państwa Polskiego.
Ślubuję obowiązki urzędu mego spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych
wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej przestrzegać, a w postępowaniu swoim kierować
się zasadami uczciwości i równości społecznej.
20.01.1948
Ślubuję, dobro Rzeczpospolitej Polskiej zawsze mając na uwadze, na powierzonym mi
stanowisku służbowym przyczyniać się w moim zakresie działania ze wszystkich sił do
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu
wiernie służyć będę.
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Ślubuję stać na straży i ściśle przestrzegać Ustaw Konstytucyjnych, wszelkich innych
praw Rzeczypospolitej i przepisów władz przedsiębiorstwa P.K.P.
Ślubuję, obowiązki służbowe spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia swych przełożonych
wykonywać dokładnie, przyczyniać się ze wszystkich sił do zapewnienia bezpieczeństwa
i sprawności ruchu kolejowego, tajemnicy służbowej, szczególnie w sprawach dotyczących
przygotowania kolei do potrzeb ochrony państwa, wiernie dochować oraz w służbie i poza
służbą kierować się zasadami honoru, uczciwości i równości społecznej i zachowywać się
zgodnie z wymaganiami lojalności państwowej.
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NEWAG – LUDZIE, KOLEJ, WYDARZENIA1
Streszczenie. W 1876 dla nowo wybudowanej kolei powstaje w Nowym Sączu zaplecze
techniczno - remontowe onazwie Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei-dzisiejszyNEWAG. Obecnie, obchodząc 140 lecie swojej nieprzerwanej działalności, Newag specjalizuje się w produkcji
elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, modernizacji lokomotyw spalinowych, produkcji
lokomotyw elektrycznych oraz podzespołów pojazdów szynowych. Na krajowym rynku jest wciąż
niekwestionowanym liderem segmentu modernizacji lokomotyw spalinowych. Newag, choć ma koncie szereg dokonań sięgających znacznie dalej niż granice Nowego Sącza, to wciąż pamięta o swojej
przeszłości i kontynuuje wartości sprzed lat - wierząc, że to właśnie połączenie tradycji i nowoczesności stanowi właściwy klucz do osiągania sukcesów rynkowych.

Polski kapitał - światowa jakość
Od czternastu dekad losy Nowego Sącza i jego mieszkańców są niemal symbiotycznie związane z koleją i splatają je w nierozerwalną całość - najpierw z Cesarsko-Królewskimi Warsztatami Kolejowymi, potem Zakładami Naprawczymi
Parowozowo-Wagonowymi, a w końcu Newagiem. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że budowa w XIX wieku ważnej wówczas linii kolejowej wyprowadziła
miasto i region z zaścianka wprowadzając je jednocześnie w wiek pary i elektryczności. Kolej dała Sądeczanom nie tylko pracę sprawiając, że dzięki niej podniósł
się poziom ich życia, ale wielu z nich pomogła także zbudować własną tożsamość.
Niemal w każdej sądeckiej rodzinie doszukać się można kolejarskich korzeni, które dla mieszkańców tego miasta są powodem do dumy. Nic dziwnego - dzisiejszy
Newag, choć ma koncie szereg dokonań sięgających znacznie dalej niż granice
Nowego Sącza, to wciąż pamięta o swojej przeszłości i kontynuuje wartości sprzed
lat - wierząc, że to właśnie połączenie tradycji i nowoczesności stanowi właściwy
klucz do osiągania sukcesów rynkowych.
1

Tekst został zaczerpnięty z jubileuszowego wydawnictwa z okazji 140-lecia NEWAG S.A., a jego autorem
jest wydawnictwo DOBRE Sp. z o. o. z Nowego Sącza. Artykuł został nam przekazany przez Biuro Rzecznika Prasowego NEWAG S.A. w Nowym Sączu.
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Nasza historia
Okoliczności powstania Newagu sięgają XIX wieku, kiedy to w 1869 roku
Rada Miasta Nowego Sącza postanowiła wysłać do Wiednia delegację i ustalić
lokalizację torów kolejowych przebiegających przez Nowy Sącz. Cztery lata później w Wiedniu Parlament Austro-Węgier zadecydował o budowie kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, dla której powstało zaplecze techniczno-remontowe o nazwie
Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei, dając początek dzisiejszej spółce Newag.
Od wjazdu pierwszego pociągu nic już w Nowym Sączu nie było takie samo.
Wszystko stawało się lepsze. Warsztaty Kolejowe zatrudniając 60 osób natychmiast stały się największym pracodawcą w mieście i liderowania pod tym względem nie oddały przez następnych 140 lat. Centrum miasta na długo przeniosło
się w rejon dworca i Warsztatów, a w pewnym okresie mawiało się, że to na kolei,
a nie w ratuszu sprawowana jest realna władza. Warsztaty wraz z założonymi przez
siebie instytucjami i stowarzyszeniami tworzyły miasto w mieście. Kolej była nie
tylko najlepszym pracodawcą, ale też budowała najwięcej domów i mieszkań, najlepiej organizowała czas wolny i urlopowy wypoczynek, edukowała, dbała o zdrowie, dostarczała rozrywek kulturalnych, sportowych, posiadała własną gazetę i radiowęzeł (dziś powiedzielibyśmy rozgłośnię radiową), uczyła chętnych pilotowania
szybowców, a nawet sprawy ducha chciała mieć pod kontrolą, spisując z jezuitami
stosowną umowę o sprawowaniu opieki parafialnej nad mieszkańcami kolonii kolejowej. W parafii kolejowej, ma się rozumieć.

Fot. 1. Jedna z lokomotyw pancernych produkowanych podczas wojny

NEWAG – LUDZIE, KOLEJ, WYDARZENIA

213

Podczas pierwszej wojny światowej Warsztaty nie tylko nie uległy zniszczeniu,
ale uzyskały wręcz nową specjalność związaną z naprawą i produkcją pociągów
pancernych dla potrzeb armii Austro-Węgierskiej. Podobnie łaskawa dla Warsztatów była II wojna światowa. Przeprowadzona wówczas ewakuacja części urządzeń
warsztatowych do Stanisławowa sprawiła, że większość maszyn udało się zachować
pomimo wojny, a Warsztaty mogły ponownie uruchomić produkcję już w kwietniu 1945 roku.
Lata 50. i 60. to nie tylko zmiana nazwy na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Nowy Sącz, ale też nowe wyzwania - rozpoczęto naprawy lokomotyw
spalinowych. Ważną datą w historii Newagu jest 28 maja 1986 roku - właśnie
tego dnia do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg elektryczny. Lata 90. to dalsza modernizacja zakładu, dzięki której ZNTK S.A. stały się liderem na krajowym
rynku modernizacji i napraw wagonów pasażerskich oraz lokomotyw spalinowych.
W lipcu 2005 roku ZNTK S.A. zmieniają nazwę na Newag S.A., a dwa miesiące
później do stolicy wjeżdża pierwszy „Halny” oficjalnie wyprodukowany już w nowej spółce. Jak się okazuje nazwa taboru nie jest chyba przypadkowa, bo staje się
symbolem szybkich i dynamicznych zmian, które mają miejsce w Newagu w kolejnych latach.

Fot. 2. IMPULS 45 WE dla Kolei Mazowieckich

Na dobrym torze
Newag specjalizuje się w produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, modernizacji lokomotyw elektrycznych oraz podzespołów pojazdów szynowych. Na
krajowym rynku jest wciąż niekwestionowanym liderem segmentu modernizacji
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lokomotyw spalinowych. Nowosądecka spółka wykonuje naprawy wszystkich typów lokomotyw w Polsce, mając w tym zakresie 100-procentowy udział rynkowy.
W ostatnich latach Newag prowadził aktywne prace związane z poszerzeniem
oferty produktów stawiając na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Efektem
tych działań był sukces w szeregu przetargów i budowa naprawdę imponującego
portfela zamówień. Zebrane doświadczenia pozwoliły spółce na stworzenie nowych produktów oraz ekspansję na rynki zagraniczne, sprawiając, że Newag stał
się wyrazistą polską wizytówką w międzynarodowej branży kolejowej.
Powstały w 2013 roku elektryczny zespół trakcyjny Impuls uważany jest dziś
za sztandarowy produkt Newagu. To pierwszy polski pociąg, który przekroczył
prędkość 226 km/h. Obecnie Impulsy, jako najszybsze polskie szynowe pojazdy
pasażerskie, wożą podróżnych w Małopolsce, na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku
i Mazowszu. Pociągi te podbiły także serca Włochów, którzy podpisali z Newagiem kontrakt wart 263 miliony złotych. Impuls 45WE wyprodukowany dla
Kolei Mazowieckich jest jednym z niewielu w Europie pociągów, który spełnia
najnowsze wymagania unijne i jedynym takim w Polsce. Pod względem konstrukcyjnym posiada tożsame rozwiązania z pociągami wiodących producentów taboru
kolejowego na świecie. Stanowi też doskonałą bazę konstrukcyjną do zaprojektowania pojazdów wyższych prędkości - odpowiedników Pendolino.
Był wczesny świt 29 sierpnia 2015 r. Mieszkańcy Psar i Góry Włodowskiej
w województwie śląskim jeszcze mocno spali, kiedy za oknami ich domów wydarzyło się coś, czego Polska nigdy wcześniej niewidziała. Z taką prędkością po polskich torach jeszcze nikt nigdy nie jechał. Tej nocy konstruktorzy oraz inżynierowie z sądeckiego Newagu nie kładli się spać. A nawet jeśli ktoś z zaangażowanych
w to historyczne przedsięwzięcie próbował przyłożyć głowę do poduszki, to emocje
i tak niepozwalały zmrużyć oka. Testowany pociąg, pod względem konstrukcyjnym, posiada takie same rozwiązania jak pociągi wiodących producentów taboru
kolejowe go na świecie.
Kolejowa Polska wstrzymała oddech - uda się?
Musiało się udać, Impuls 45WE wyprodukowany na zlecenie Kolei Mazowieckich popędził Centralą Magistralą Kolejową 226 km/h, choć - jak twierdzą wtajemniczeni - bez większego ryzyka mógł pojechać jeszcze szybciej. Ustanowiono
nowy rekord prędkości pojazdu szynowego w Polsce! Ale rekord Impulsa nie był
pobijany tylko dla ulotnej sławy. W trakcie testu, weryfikowano parametry, takie
jak: wózki (układ biegowy), układ napędowy, układ hamulcowy oraz współpraca
odbieraków prądu z siecią trakcyjną. Zadanie zostało wykonane! Newag zyskał nie
tylko rekord, ale również odpowiedź na kilka ważnych pytań. Najważniejsza z nich
brzmiała: pojazdy produkowane w Nowym Sączu są na prostej drodze - a w zasadzie na prostych torach - by w niedalekiej przyszłości, na co dzień rozwijać takie
prędkości. Na razie pociągi typu Impuls są przeznaczone dla ruchu regionalne-
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go oraz między regionalnego i w regularnych kursach pasażerskich porusza ją się
z bardziej umiarkowaną prędkością.

Fot. 3. IMPUS 36WEa w barwach Województwa Opolskiego

Dynamiczny rozwój, stabilne finanse
W grudniu 2013 r. Newag z sukcesem zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestorzy po raz kolejny nie zawiedli się na kolei.
Oferta publiczna nowosądeckiego producenta taboru kolejowego Newag przyniosła ponad 21% wzrostu na otwarciu.
Dwa lata później dołączył, do licznego w branży środków transportu, grona
eksporterów podpisując pierwszą umowę na dostawę taboru poza granice Polski.
Dzięki stworzonemu z Siemensem konsorcjum, spółka wygrała także kontrakt na
dostawę wartych 158 mln zł składów dla metra w Sofii. Pozycję rynkową Newagu
potwierdzają nie tylko wyniki notowań giełdowych, ale także otrzymane świadectwa i certyfikaty jakości, branżowe wyróżnienia, takie jak Diament Forbesa czy
przyznawane tytuły Lidera Małopolski oraz „Tego, który zmienia polski przemysł”.
Pod koniec 2015 roku Newag został uznany też za najbardziej innowacyjną firmę
kolejową w Europie trafiając do grona laureatów pierwszej edycji międzynarodowego konkursu ERCI Innovation Awards.
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Podróż po wulkanie
Pierwszy projekt eksportowy, pociąg Vulcano, skonstruowany przez nowosądecką spółkę od maja 2016 roku wozi włoskich pasażerów. Wąskotorowe spalinowe zespoły trakcyjne służą do obsługi trasy biegnącej wokół wulkanu Etna na
Sycylii. Najczęściej korzystają z nich lokalni mieszkańcy dojeżdżający do pracy
i szkół w Katanii. Pociągi Vulcano posiadają zaawansowane rozwiązania techniczne zastosowane w układach: napędowym, biegowym oraz oparcia nadwozi pojazdu, które pozwalają na wyciszenie kabiny pasażerskiej. Dwuczłonowe pojazdy
mają wysokoprężne silniki, są klimatyzowane, wyposażone w monitoring i toaletę
z obiegiem hermetycznym. Pociągi posiadają też zintegrowane zespoły napędowe
„powerpack” o mocy 390 kW ze specjalnie zaprojektowaną przekładnią elektryczną. Zastosowany napęd jest idealny na trasie, na której występują liczne nierówności. Vulcano może osiągać prędkość 100 km/h, jednak w praktyce, z uwagi na
ukształtowanie terenu i względy bezpieczeństwa, na niektórych odcinkach będzie
poruszał się nie szybciej niż 35 km/h.

Fot. 4. Vulcano wyprodukowane w Newag S.A. dla Ferrovia Circumetnea (FCE)

Kolej na innowacyjne rozwiązania
Nowa myśl technologiczna wyznacza kierunek rozwoju Newagu. Najciekawszym projektem, nad którym obecnie trwają prace w nowosądeckim zakładzie jest
pasażerski pociąg spalinowo - elektryczny, który może być napędzany zarówno
ropą, jak i prądem. Innymi słowy: pociąg hybrydowy. Pomysł ten powstał z myślą
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o rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce i zagranicą. Pojazdy hybrydowe jeżdżą już po świecie produkowane przez międzynarodowe koncerny, takie
jak Bombardier czy Stadler. Jest jednak coś, co wyróżnia polski projekt - Newag
zamierza dostarczyć pierwszą na świecie rodzinę autonomicznych, rekonfigurowanych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów
w ruchu pasażerskim. Co sprawi, że powstała w nowosądeckich zakładach hybryda będzie lepsza od innych? Chodzi w głównej mierze o mniejszą masę i niższe
koszty eksploatacji. Nowy pociąg będzie wyposażony w nowoczesny układ napędu elektrycznego z układem sterowania optymalizującym zużycie energii, system
odzyskiwania i gromadzenia energii hamowania do wykorzystywania w trakcie
kolejnych rozruchów. Pociąg będzie się składał się z trzyczłonowego elektrycznego
zespołu trakcyjnego zasilanego z sieci PKP, do którego będzie można doczepić,
jako osobny moduł, wagon wyposażony w silnik spalinowy. Nie będzie to jednak
integralna część pociągu, a jedynie dołączana w razie potrzeby do składu za pomocą tzw. sprzęgu Scharfenberga. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojazd będzie mógł
poruszać się nawet wówczas, kiedy skończy się zelektryfikowany odcinek trasy
kolejowej. Nowy pojazd Newagu zmieści w środku około 170 foteli i zabierze co
najmniej 160 pasażerów. W Polsce hybryda będzie wykorzystywana głównie na
północy kraju, bo właśnie na tym obszarze znajdują się liczne odcinki, którymi nie
mogą przejechać elektryczne składy. Prototyp hybrydy ma być gotowy do końca
2018 roku. Firma otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości ponad 15 mln zł od
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Fot. 5. IMPULS - komfortowe klimatyzowane
wnętrze przedziału pasażerskiego
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W poszukiwaniu nowych tras
140 lat istnienia Newagu to właściwy czas, aby podsumować bieżącą kondycję spółki i przyjrzeć się planom na przyszłość. Nie ma wątpliwości, że od kilku
lat jego pozycja na rynku kolejowym sukcesywnie się umacnia. Już dziś Newag
uznawany jest za najbardziej zaawansowaną technologicznie firmę w branży. Budzi
również coraz większe zainteresowanie ze strony dużych zagranicznych kontrahentów, którzy coraz chętniej myślą o nawiązaniu długofalowej współpracy z firmą
w zakresie produkcji nowoczesnego taboru. Najnowsze projekty dobitnie pokazały, że Newag już z sukcesem wyruszył w podróż po Europie, a ekspansja poza Stary
Kontynent jest wyłącznie kwestią czasu.

Fot. 6. Tramwaj NEVELO na krakowskich torach

Spółce zależy na umacnianiu swojego wizerunku jako producenta nie tylko
zwiększającego swoje udziały rynkowe, ale też zaskakującego ciekawymi rozwiązaniami. Na razie zarówno, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży, jak i innowacje, Newag
radzi sobie bardzo dobrze. Obecny zarząd spółki wierzy, jeśli tylko uda się utrzymać ten trend, to całkiem prawdopodobnie, że kolejna dekada będzie wypełniona
jeszcze większymi sukcesami.
Kalendarium
– W roku1869 Rada Miasta Nowego Sącza postanawia wysłać do Wiednia
delegację (z udziałem przedstawicieli władz Tarnowa) w celu pozyskania
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wpływowych polityków - Franciszka Smólka i Juliana Dunajewskiego dla
lokalizacji kolei przez Nowy Sącz.
– W 1873 roku wWiedniu Parlament Austro-Węgier decyduje obudowie kolei Tarnowsko - Leluchowskiej o długości 145,7 km o szlaku przebiegającym przez Nowy Sącz.
– W 1876 - dla nowo wybudowanej kolei powstaje wNowym Sączu zaplecze
techniczno - remontowe o nazwie Cesarsko - Królewskie Warsztaty Kolei–
dzisiejszyNEWAG.
– Lata 1880 – 1912 to stopniowa rozbudowa Warsztatów.
– Podczas pierwszej wojny światowej Warsztaty nie uległy zniszczeniu. W jej
trakcie uzyskały nową specjalność związaną z naprawą i produkcją pociągów pancernych dla potrzeb armii Austro-Węgierskiej.
1918
– 1918 - pierwszym wyremontowanym w niepodległej Polsce parowozem
była maszyna serii 308.
– 1922 - zmiana nazwy sądeckich „Warsztatów” na „Warsztaty Główne I klasy Nowy Sącz”, które zatrudniały ok. 1800 osób. Przedsiębiorstwo podzielono na wydziały: parowozowy, wagonowy imechaniczny.
– 1939 - uprzedzając wydarzenia września 1939 roku przeprowadzono ewakuację części personelu i urządzeń warsztatowych do Stanisławowa
1945
– 1945 - odgruzowywanie i odbudowa warsztatów oraz uruchomienie produkcji. Powołano warsztaty, już 19 kwietnia 1945 roku oddano do eksploatacji pierwszy parowóz seriiTy2.
– 1950 - zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe,
Warsztaty Mechaniczne Nr 3 w NowymSączu.
– 1951 - zmiana nazwy na „Zakłady Naprawcze Parowozowo - Wagonowe
Nr 3 w Nowym Sączu”
1952
– 1952 - warsztaty zostają przekształcone w samodzielne przedsiębiorstwo po
wyłączeniu ze struktur PKP i uzyskują nową nazwę „Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego Nowy Sącz” w Nowym Sączu.
– 1963 - uchwałą Rady Ministrów „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
Nowy Sącz” zostają wytypowane do napraw taboru spalinowego.
– 1967 - w „ZNTK Nowy Sącz” rozpoczęto naprawy lokomotyw spalinowych serii SM30.
– 1972 - w czerwcu uroczyście pożegnano ostatni naprawiony parowóz
TKt48-166. W tym samym roku naprawiono pierwszą lokomotywę spalinową serii SM42.
– 1976 - rok jubileuszowy (100-lecie firmy).
1977
– 1977 - rozpoczęto przygotowania do uruchomienia napraw lokomotyw
SP42, SM48 i SM31.
– 1982 - ponowne wcielenie zakładów do struktur PKP.
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– 1991 - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu stają się
ponownie samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym podległym Ministerstwu Transportu
1994
– 1994 - Aktem Notarialnym z dnia 6 września 1994 roku Minister Przekształceń Własnościowych przekształca zakłady w jednoosobową Spółkę
Akcyjną Skarbu Państwa.
– 1995 – akcje Spółki zostają wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a pakiet większościowy do X NFI Foksal.
– Początek roku 2001 to napięta sytuacja w Zakładach wynikająca z trudnej
sytuacji finansowej i ograniczonej liczby zamówień.
– 2001 - w czerwcu decyzją Rady Nadzorczej następuje zmiana Zarządu Spółki i rozpoczyna się proces restrukturyzacji. Tego samego roku oddano do
eksploatacji pierwszą naprawioną w ZNTK “Nowy Sącz” S.A. lokomotywę
elektryczną serii EU07 nr 379.
2003
– 2003 - nabycie akcji Spółki przez prywatnego inwestora krajowego. Wdrożenie 33 systemu zapewniania jakości ISO 9001:2001.
– 2004 - oddanie do eksploatacji EN57 nr 1806 - pierwszego naprawionego
i zmodernizowanego w sądeckich Zakładach elektrycznego zespołu trakcyjnego.
– W roku 2005 następuje zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej „Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego Nowy Sącz” S.A. na NEWAG Spółka Akcyjna.
– 2005 - przekazanie do eksploatacji pierwszego naprawionego w Nowym
Sączu elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN71.
– Uroczyste przekazanie do eksploatacji nowowyprodukowanego w naszej
firmie elektrycznego zespołu trakcyjnego serii 14WE nr 01 Szybkiej Kolei
Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie.
2006
– 2006 – W maju podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież Benedykt
XVI pobłogosławił wyprodukowany przez nas „Pociąg Papieski” będący podziękowaniem kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II. Rok 2006 jest rokiem
jubileuszowym - 130 lecie działalności.
– 2007 - Przekazanie pierwszej zmodernizowanej lokomotywy 311D w oparciu o technologię GE do eksploatacji w LHS Sp. z o.o.
– 2009 - Otrzymanie świadectwa typu dla nowego pojazdu 19WE wyprodukowanego w NEWAG S.A.
2010
– Przekazanie pierwszej zmodernizowanej lokomotywy 16D (SM48) do eksploatacji w LHS Sp z o.o.
– Przekazanie zmodernizowanej lokomotywy 6Dg do eksploatacji w PKP
Cargo.
– Dostawa 4 pojazdów 19WE do SKM Warszawa Sp.zo.o.
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– Produkcja i dostawa pierwszych spalinowych zespołów trakcyjnych SA137
i SA138 na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
– Otrzymanie tytułu Firmy 20-lecia od Polskiego Klubu Biznesu.
2011
– Podpisanie umowy pomiędzy konsorcjum Siemens Oesterreich i Newag
S.A. a Warszawskim Metrem na dostawę 35 sześciowagonowych pojazdów
Inspiro.
– Podpisanie umowy pomiędzy PKP Cargo S.A. a NEWAG S.A. na modernizację 100 szt. lokomotyw serii SM42.
– Pozytywne zakończenie audytu certyfikującego, w wyniku którego, Newag
S.A. dołączył do grona firm zarządzanych zgodnie z wymaganiami standardu IRIS rev.2.
– Podpisanie umowy pomiędzy Spółką Koleje Dolnośląskie S.A. a spółką Newag S.A. na dostawę 5 pojazdów 31WE.
– Podpisanie umowy między PKP LHS sp. z o.o. a NEWAG S.A. na modernizację 5 lokomotyw spalinowych SM48 dla Linii Hutniczej Szerokotorowej
z siedzibą w Zamościu.
2012
– NEWAG S.A. rozpoczął budowę nowego tramwaju NEVELO, oznaczonego numerem 126N.
– Przekazanie ostatniego z pięciu pojazdów Impuls (35WE) dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
– NEWAG S. A. „Innowatorem Wprost 2012”.
– Oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej na potrzeby produkcji pojazdów Inspiro dla Warszawskiego Metra.
– Podpisanie umowy pomiędzy Kolejami Mazowieckimi, a konsorcjum NEWAG S. A i Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. na modernizację 34 szt. Pojazdów EN57.
– Naprawa rewizyjna 110 wagonów osobowych dla PKP Intercity.
– Newag wyróżniony tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł 2012”.
2013
– Wyprodukowany przez nowosądecką spółkę, elektryczny zespół trakcyjny z rodziny „Impuls” - jako pierwszy wPolsce - przekroczył prędkość
211 km/h.
– W czerwcu pierwszy pociąg wyprodukowany dla Metra Warszawskiego
opuścił zakład.
– Podpisanie umowy pomiędzy PKP Cargo a Newag S.A. na modernizację 30
lokomotyw spalinowych serii SM48 do lokomotyw ST48(15D).
– Produkcja nowego spalinowego zespołu trakcyjnego 222M dla Kolei Mazowieckich.
– Przekazanie dziewiątego pojazdu Impuls (35WE) dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
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– Podpisanie umowy na dostawę 19 nowoczesnych, trójczłonowych pojazdów
szynowych z napędem elektrycznym (EZT), dla Województw: Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego i Śląskiego.
– Podpisanie umowy z PKP Intercity na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42.
– Inspiro wyprodukowane w nowosądeckim NEWAGU zaczęło wozić pasażerów I linii metra w Warszawie.
– 5 grudnia NEWAG S.A. z sukcesem zadebiutował na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
2014
– NEWAG S. A. nagrodzony Diamentem miesięcznika Forbes. Spółka zajęła
2. Miejsce w województwie małopolskim oraz bardzo wysokie 8 miejsce
w rankingu ogólnopolskim. Jak wynika z zestawienia miesięcznika, NEWAG S.A. jest najdynamiczniej rozwijającą się firmą branży kolejowej.
– Warszawska Kolej Dojazdowa zamówiła w Newagu 6 nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
– Cztery Województwa otrzymały nowoczesne Impulsy wyprodukowane
przez NEWAG S.A. Umowa na dostawę 19 nowoczesnych, trójczłonowych
pojazdów szynowych z napędem elektrycznym (EZT) podpisana została 28
sierpnia 2013 roku. Pierwsze 10 pociągów przekazano zamawiającym we
wrześniu 2014, pozostałe 9 sztuk trafi do Południowej Grupy Zakupowej
do 28 lutego 2015 r.
– Największy kontrakt Newagu w 2014 roku podpisano z Kolejami Mazowieckimi. 12 sztuk pięcioczłonowych EZT dostarczonych zostanie do końca
listopada 2015. Są to jednocześnie pierwsze pięcioczłonowe pojazdy wyprodukowane wNowym Sączu.
– NEWAG S.A. utrzymał pozycję lidera w segmencie modernizacji lokomotyw spalinowych. W nowosądeckiej spółce zmodernizowano w sumie 31
lokomotyw, zapewniając firmie po raz kolejny100 proc. udziału wrynku.
2015
– Miesięcznik FORBES po raz kolejny uhonorował NEWAG S.A. swoim Diamentem. Spółka zajęła wysokie 3 miejsce w rankingu dużych firm z województwa małopolskiego i 20 miejsce w Polsce.
– Griffin - pierwsza polska lokomotywa z TSI
Wyprodukowana w Newagu 4-osiowa lokomotywa elektryczna E4MSU
Griffin jako pierwsza polska lokomotywa otrzymała certyfikat zgodności
z TSI.
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Fot. 7. Lokomotywa elektryczna E4MSU Griffin2

– 12 maja już po raz 17-ty „Rzeczpospolita” ogłosiła Listę 500. W elitarnym gronie nagrodzonych znalazł się NEWAG S.A., który wyróżniony
został za inwestycje.
– 18 czerwca - Polski Gepard dla Newagu: NEWAG S.A. obok CCC i LPP to
wg rankingu „Wprost” najszybciej rozwijająca się polska firma. 16 czerwca
podczas gali tygodnika „200 Największych polskich firm” Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu Spółki, odebrał Polskiego Geparda.
– 18 lipca Zakład odwiedziła premier Ewa Kopacz.
– 29 sierpnia nad ranem Impuls 45WE wyprodukowany w Newagu ustanowił na Centralnej Magistrali Kolejowej nowy rekord prędkości pojazdu
szynowego w Polsce wynoszący 226 km/h.
– 18 listopada - NEWAG S.A. Europejskim Liderem Innowacji 2015.
– Spółka NEWAG S.A. nagrodzona została w międzynarodowym konkursie ERCI Innovation Awards, jako najbardziej innowacyjna firma kolejowa
w Europie. NEWAG S. A. pokonał w finale m.in. Alstom i Ansaldo Breda.
– 19 grudnia - Vulcano na Sycylii. W Katanii na Sycylii nastąpiło oficjalne
przekazanie pojazdów Vulcano wyprodukowanych w Newag S.A. dla Ferrovia Circumetnea (FCE)

2 Dopisek redakcji, ze zbiorów własnych
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2016
– Szybka Kolej Miejska wWarszawie i Koleje Dolnośląskie, wybrało oferty
NEWAG S.A. na wykonanie przeglądów technicznych pojazdów Impuls
produkowanych przez tę spółkę.
– Koleje Małopolskie wybrały ofertę NEWAGU.
– Parlamentarzyści w NEWAG S.A. W dniu 21 marca grupa parlamentarzystów z Małopolski odwiedziła NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Okazją do
wizyty był początek obchodów 140-lecia Spółki oraz niedawno ogłoszony
Plan LUXTORPEDA 2.0 Wicepremiera Morawieckiego.
– NEWAG podpisuje umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR) na podstawie której NCBiR dofinansuje projekt realizowany przez
NEWAG S.A. pt. „Pierwsza na świecie rodzina autonomicznych, rekonfigurowalnych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym
i aglomeracyjnym, spełniających wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI.”

Fot. 8. Hybrydowy zespół trakcyjny NEWAG3

– Vulcano rusza w trasę. 24 maja o godzinie 13.42 ze stacji Catania Borgo na
Sycylii wyruszył inauguracyjny kurs pojazdu Vulcano wyprodukowanego
przez NEWAG S.A. dla Ferrovia Circumetnea (FCE).

3

Dopisek redakcji, wizja Newag (www.inforail.pl )

225

Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia
artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz
w roku.
Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Przygotowanie tekstów do druku
• Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
• Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
• Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
• Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
• Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
• Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
• Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce
pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
• W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
• Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
• Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczowych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych
na język angielski.
• Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
• Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
• Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie,
• NEWAG S.A. Nowy Sącz,
• Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei,
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu,
• Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
• Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu,
• Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
• Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Nowy Sączu.

PATRONAT HONOROWY
Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
PROTEKTORAT MEDIALNY
• Dobry Tygodnik Sądecki,
• RTK Nowy Sącz,
• Rozgłośnia Diecezji Tarnowskiej.
SPONSORZY KONFERENCJI
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów
NEWAG S.A. Nowy Sącz
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
Marek Błeszyński
Członkowie:
Anna Bujak
Jerzy Hydzik
Piotr Majerczak
Józef Michalik
Leszek Zakrzewski
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Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim Polski (1983, s. 63)
3 bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4
Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7
Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8
Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9
Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986,
s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11
Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
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norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
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