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Jak powstała nowa przyjaźń słowacko-polska

Latem 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie słowackiej i polskiej delegacji oraz

zaczęły się pierwsze rozmowy o wspólnym udziale w projekcie realizowanym

w ramach współpracy transgranicznej. Kolej - szybko zadźwięczał wspólny temat, który

łączy miasta Vrútky i Czechowice-Dziedzice. Na tym spotkaniu obaj partnerzy wstępnie

zadeklarowali zainteresowanie współpracą. W trakcie kolejnego spotkania została opra-

cowana koncepcja projektu oraz określono miejsca jego realizacji. Później partnerzy

wspólnie przygotowali harmonogram roboczy i rozdzielili między siebie zadania.

W marcu 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące połączone z przygotowaniem wnio-

sku o dofinansowanie mikroprojektu, podczas którego podpisano Porozumienie Partner-

skie, stanowiące podstawę realizacji projektu. Określono cele projektu, grupy docelowe

i przydzielono zadania partnerom. Opracowano harmonogram i budżet projektu. Projekt

był dobrze przygotowany i został zatwierdzony…

W ten sposób zaczęło się nie tylko partnerstwo transgraniczne, ale także przyjaźń

dwóch miast położonych w niewielkiej odległości od polsko-słowackiej granicy.

Głównym celem mikroprojektu „Pełną parą” jest wykorzystanie wspólnego dzie-

dzictwa kulturowego miast Vrútky i Czechowice-Dziedzice w celu promowania rozwo-

ju turystyki w pobliżu wspólnej granicy. Granicy, która nie powinna nas dzielić, a wręcz

odwrotnie, powinna nas łączyć. Mam nadzieję, że przyczynią się do tego wszystkie

zaplanowane zadania i działania (spotkania seniorów, konferencja naukowa, gra eduka-

cyjna, wydanie publikacji, wspólna wystawa). Ważne jest także podniesienie poziomu

świadomości młodzieży i innych mieszkańców poprzez ich udział w zadaniach oraz

zachęcenie ich do pełniejszego wykorzystania potencjału dziedzictwa pogranicza. Dzia-

łania informacyjne projektu skierowane są także do turystów. Dzięki zbudowaniu kolei

żelaznej rozwinęły się zarówno Vrútky, jak i Czechowice-Dziedzice. Dziś epoka lokomo-

tyw parowych jest częścią wspólnego dziedzictwa kulturowego o wielkim potencjale. Wciąż

rośnie zainteresowanie turystów przejazdami pociągami ciągniętym przez parowozy, zwie-

dzaniem obiektów kolejowych, ekspozycji poświęconej lokomotywom parowym oraz

publikacjami na temat historii kolei.

Mikroprojekt „Pełną parą” jest realizowany w drugiej połowie 2017 r. oraz pierwszej

połowie 2018 r. Zaplanowano w nim działania, które będą się odbywały na terenie

Czechowic-Dziedzic i Vrútek, leżących na obszarze wsparcia Programu Współpracy

Transgranicznej Interreg V-A PL – SK 2014-2020[J1]. Założeniem projektu jest podkre-

ślenie wspólnych tradycji kolejowych obu miast oraz pokazanie, jaki wpływ miały na

historię i życie mieszkańców.

Jestem przekonany, że nasza słowacko-polska przyjaźń będzie się rozwijała również

po zakończeniu realizacji mikroprojektu „Pełną parą”!

inż. Miroslav Mazúr

Burmistrz miasta Vrútky
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Bez kolei nie byłoby Czechowic-Dziedzic w obecnym kształcie. Do dziś jest ona osią

naszego miasta, którego mam zaszczyt być burmistrzem. Nie tylko otwarła nas na świat,

ale również doprowadziła do tego, że figurujemy na mapie Polski jako miasto.

Do drugiej połowy XIX wieku niemal wyłącznym źródłem utrzymania mieszkańców

terenów dzisiejszych Czechowic-Dziedzic było rolnictwo. Potem w dziejach naszej miejsco-

wości nastąpił moment przełomowy: Czechowice i Dziedzice zaczęły się rozwijać

w oparciu o rodzący się wtedy przemysł, jak chociażby fabryka podkładów kolejowych,

rafineria nafty „Schodnica”, fabryka przetwórstwa metalowego „Cynkownia”, kopalnia

węgla kamiennego „Silesia” czy rafineria nafty „Vacum Oil Company” i inne. Uprzemysło-

wienie było ściśle związane z lokalizacją w Dziedzicach Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejo-

wanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa.

Linię kolejową Bogumin – Dziedzice oraz Dziedzice – Bielsko uruchomiono

17 grudnia 1855 roku, Dziedzice – Oświęcim 1 marca 1856 roku, Dziedzice – Pszczyna

w 1867 roku. W ten sposób zyskaliśmy – niemal dosłownie – okno na świat. To właśnie

wzdłuż linii kolejowej, do dziś stanowiącej jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta,

powstały liczne zakłady przemysłowe. To właśnie kolej była czynnikiem, który stał się

kołem zamachowym rozwoju naszej miejscowości, dzięki czemu w 1951 roku została ona

podniesiona do rangi miasta.

W granicach Czechowic-Dziedzic mieszka dziś prawie 44 tysiące mieszkańców,

a samo miasto jest nadal ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowo-usługowym.

Podobnie jak w dziewiętnastym stuleciu, tak i dziś ciągle powstają nowe zakłady i inne

inwestycje przemysłowe, dające pracę mieszkańcom gminy i okolic. To właśnie tutaj ulo-

kowały się ważne z punktu widzenia gospodarki i zarazem najnowocześniejsze zakłady

takie, jak np. wytwarzające struktury kompozytowe Śląskie Centrum Naukowo-Technolo-

giczne Przemysłu Lotniczego, a także inne, produkujące wyroby dla przemysłu energe-

tycznego, samochodowego oraz dla transportu; wyroby używane w Polsce i na całym świecie.

W dalszym ciągu jest to wszystko możliwe właśnie dzięki doskonałemu skomuniko-

waniu miasta – także kolejowemu – z resztą kraju oraz z naszymi sąsiadami, w tym szcze-

gólnie ze Słowacją. Bez przyłączenia nas w XIX wieku do sieci kolei żelaznych w obrębie

wspólnego podówczas dla Polaków i Słowaków austro-węgierskiego organizmu państwo-

wego byłoby to dziś niemożliwe. I choć jesteśmy teraz po dwóch stronach granicy

państwowej, w ramach jednej wspólnoty europejskiej nadal jesteśmy żywotnie związani

znacząco obecnie rozbudowanymi sieciami komunikacyjnymi, których zaczątki powstały

– dzięki kolejowej linii z Bogumina – ponad 150 lat temu.

Życzę wszystkim uczestnikom konferencji udanych i owocnych obrad. Mam nadzieję,

że – jak przed laty przełomem było powstanie na naszych terenach kolei żelaznej, która

zapoczątkowała nasz rozwój i stworzyła zapał do działania – tak samo dziś, za sprawą tej

konferencji, damy impuls do dalszego twórczego działania, nie zapominając jednocześnie

o tym, co historyczne i często dziś zapomniane, niedoceniane, a co zachowało po dziś dzień

swoją wartość. Pamiętajmy o naszym wspólnym kolejowym dziedzictwie, dzięki któremu

mamy dziś w ogóle możliwość współpracy i kontynuacji dzieła naszych przodków.

Marian Błachut

burmistrz Czechowic-Dziedzic
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Celem mojego referatu jest zapoznanie Państwa z budową – swojego czasu –

najdłuższej, a równocześnie najważniejszej linii kolejowej na terenie dawnych Węgier,

która wiodła z Koszyc aż do granicy z Austrią i dalej do Bogumina. Zanim jednak

zajmiemy się samą budową, spójrzmy jak wyglądała sytuacja polityczna na Węgrzech

i jakie odcinki linii kolejowych zostały zbudowane wcześniej.

Sytuacja polityczna na Węgrzech

Chociaż za czasów panowania cesarza Austrii, króla Czech i Węgier Franciszka II

zaczęto budować w Europie pierwsze linie kolejowe, to sam Franciszek II zdecydowanie

odrzucał taki pomysł. Nie chciał, by na terytorium Monarchii budowano kolej, a jego

kredem politycznym było: Zostawmy wszystko po staremu i likwidujmy w zarodku

wszystko, co pachnie nowatorstwem. Niechęć do budowania kolei tłumaczył tym, że

„kolej może przywieźć do kraju rewolucję”. Po śmierci Franciszka II na tron wstąpił jego

pierworodny syn Ferdynand V. Również on kroczył śladami ojca i był zwolennikiem

twardego centralizmu, ale z powodu choroby psychicznej nie był w stanie nadzorować

wszystkich decyzji politycznych i ekonomicznych. Wszystkie ważne decyzje odkładał

na „lepszy czas”, by nie stało się tak również w przypadku kolei wzięli inicjatywę

w swoje ręce bogaci bankierzy i postępowa szlachta zasiadający w węgierskim sejmie.

Początki kolei na Węgrzech

W epoce narodzin kolei Słowacja była częścią Węgier. Z tego powodu również bu-

dowa sieci kolejowej była uzależniona od interesów gospodarczych tego kraju lub inte-

resów politycznych korony wiedeńskiej. Z związku z tym również rozwój przemysłowy

Węgier był wolniejszy niż innych lepiej rozwiniętych gospodarczo krajów Monarchii.

Nie bez znaczenia był fakt, że w węgierskim sejmie decydujące prawo głosu mieli przede

wszystkim magnaci, którzy posiadali duże dobra ziemskie i nie byli zainteresowani indu-

strializacją kraju. Nawet kiedy węgierski sejm zajął się kwestią budowy połączeń komuni-

kacyjnych w niczym nie zmieniło to sytuacji. Jedynie w okręgach górniczych i znaczących

centrach handlowych budowano drogi, jednak nawet tych nie można było porównać

z innymi drogami na pozostałych terenach Monarchii. Ówczesna prasa tak opisuje sytu-

ację, jaka panowała w 70. latach XIX wieku „człowiek brnąc w bezdennym błocie poko-

nywał w ciągu godziny zaledwie kilometr a do wyciągnięcia pustego wozu potrzebne

były trzy lub cztery pary koni”. Stan dróg i brak komunikacji powodowały, że handel

węgierski był na niskim poziomie, rolnictwo było prymitywne, a mieszkańcy nie wyka-

zywali się przedsiębiorczością. Biorąc pod uwagę te informacje wydaje się, że Węgry

wciąż jeszcze żyły według średniowiecznych reguł. Dopiero w latach 1825-1827

węgierski sejm debatował nad poprawą komunikacji i zgodnie z zaleceniami właściwej

komisji sejmowej podjął uchwałę, że w kraju zostanie zbudowanych 13 głównych połą-

czeń komunikacyjnych. Z czego 6 miało przechodzić przez terytorium dzisiejszej

Słowacji. Na posiedzeniu tego sejmu nie padło jednak nawet słowo na temat kolei. Po raz

pierwszy kwestia budowy kolei była rozważana przez węgierski sejm dopiero w 1832 roku.

Artykuł ustawy XXV z dnia 2 maja 1836 r. o użyteczności przedsiębiorstw zakładanych

przez osoby prywatne lub spółki zawierał między innymi program budowy kolei żela-

znych. Była to pierwsza ustawa dotycząca kolei na Węgrzech.
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Prekursorami w dziedzinie transportu kolejowego na terenie Austrii i Węgier byli ma-

gnaci finansowi: Móricz Ulmann de Szitány, Georg Sina i Salomon Mayer Rothschild.

To właśnie Rothschild zdobył w 1836 r. pierwszą koncesję na budowę kolei parowej

z Wiednia przez Morawy do galicyjskiej Bochni, tzw. Kolei Północnej cesarza Ferdynanda.

Do niego należały między innymi huty w Vítkovicach, gdzie zaczęto produkować szyny.

W 40. Latach XIX. wieku nastał długi okres stagnacji, jeśli chodzi o budowę kolei.

Jaśniejszy moment nadszedł dopiero w latach 60. Przyczynił się to tego prężny rozwój

przemysłu, przede wszystkim obróbki żelaza i wydobycia węgla kamiennego. Z tego

powodu węgierski sejm ponownie zajął się kwestią kolei, a wiedeńskie Ministerstwo

Handlu przedstawiło projekt budowy 49 linii kolejowych. Przez terytorium dzisiejszej

Słowacji miało przechodzić 5 linii. Bardziej sprzyjająca budowie kolei sytuacja nastała

po zawarciu ugody austriacko-węgierskiej. W roku 1867 został mianowany węgierski

rząd, kwestie związane z transportem należały do kompetencji Ministerstwa Robót

Publicznych i Transportu. W Austrii sprawami transportu nadal zajmowało się Minister-

stwo Handlu. Węgierskim ministrem transportu został Imre Mikó, który jeszcze

w tym samym roku przedstawił węgierskiemu sejmowi projekt zbudowania węgierskiej

sieci kolejowej. Z zaplanowanych 25 linii przez tereny obecnej Słowacji miały przecho-

dzić następujące: Koszycko-Bogumińska z odgałęzieniem do Preszowa, linia Salgótarján

przez Lučenec i Banską Bystricę do Sučan, z Novych Zámków przez Nitrę do Trenčína

i z Žiliny oraz z Miszkolca do Rožňavy. Ustawa przyjęta przez sejm w 1867 roku umoż-

liwiła udzielenie pożyczki w wysokości 60 milionów złotych na budowę sieci kolejowej,

a ponadto uwzględniała połączenie linii kolejowej z Pesztu z Koleją Koszycko-Bogu-

mińską. Przy tej okazji po raz pierwszy wspomniano także o Vrútkach.

Podczas wdrażania tych projektów w życie węgierski rząd budował co prawda kole-

je państwowe, nawiasem mówiąc ogromnym wysiłkiem finansowym, równocześnie jed-

nak nie chciał by była uprzywilejowana budowa kolei wyłącznie prywatnych. Z tego

powodu od początku budowy kolei w 70. latach XIX w. oprócz przedsięwzięć prywat-

nych realizowano również przedsięwzięcia państwowe. Pozwalało to na szybsze budo-

wanie kolei, ponieważ już pod koniec 1876 roku oddano do użytku pierwsze 1 297 km.

Budowa linii kolejowych przed powstaniem Kolei Koszycko-Bogumińskiej

Jeśli spojrzelibyśmy na mapę Austro-Węgier z 1871 roku, to zobaczylibyśmy na

dzisiejszym terytorium Słowacji jedynie bardzo rzadką sieć linii kolejowych. Pierwszą

koleją osobową była kolej konna z Bratysławy do Trnavy. Cały planowany odcinek

Bratysława – Trnava – Sereď o długości 63 km został oddany do użytku w 1846 roku.

W tym samym roku 20 sierpnia zakończono budowę odcinka Marchegg – Bratysława

o długości 19 km dostosowanego już do napędu parowego. Dzięki temu Bratysława stała

się ważnym miastem, w którym nie tylko zbudowano pierwszą stację kolejową na Wę-

grzech, ale również po raz pierwszy krzyżowały się tam linie kolejowe. W tym miejscu

Węgry połączyły się z europejską siecią kolejową.

Kolejnym zbudowanym szlakiem kolejowym była linia z Bratysławy do Štúrova,

która została oddana do użytku 16 grudnia 1850 r. Przez całą następną dekadę nie zbudo-

wano na Węgrzech żadnej linii kolejowej. Sytuacja ta była spowodowana kryzysem

gospodarczym w 1857 roku. Dopiero w 1860 roku uruchomiona Tiską železnicę (Kolej
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Nadcisańską) na odcinku Miszkolc – Koszyce. W 60. latach XIX w. wydano kilka kon-

cesji na budowę kolei. Po ich zbudowaniu otwarto kilka odcinków linii kolejowych:

1 września 1870 r. Koszyce – Preszów, 4 maja 1871 r. Fiľakovo – Lučenec oraz Fiľakovo

– Šiatorská Bukovinka, 16 czerwca 1871 r. Lučenec – Zvolen i 26 października 1871 r.

Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto.

Do czasu uruchomienia Kolei Koszycko-Bogumińskiej nie było na Węgrzech, na

terytorium dzisiejszej Słowacji, innych linii kolejowych.

Budowa Kolei Koszycko-Bogumińskiej

Idea zbudowania linii kolejowej łączącej Śląsk (Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie) ze

złożami rudy żelaza, która przechodziłaby przez północne Węgry do Koszyc, powstała

już w 50. latach XIX wieku. Huty w Trzyńcu, Ustroniu, Bášce i innym miejscowościach

znajdujących się w pobliżu miejsc, gdzie wydobywano węgiel kamienny, należały do

arcyksięcia Albrechta, członka rodziny cesarskiej. Przed rokiem 1868 był on właścicie-

lem kopalń i hut na Liptowie i Spiszu. Surowce oraz różne półprodukty były przewożone

do Trzyńca najpierw drogą wodną z Liptovskiego Hrádku do Budatína. Tam przełado-

wywano je na wozy i wieziono do Trzyńca. Taki transport trwał jednak bardzo długo,

a przede wszystkim był drogi. Powodowało to, że gotowe wyroby nie były konkurencyj-

ne przede wszystkim na rynku pruskim, który już od 1848 roku był połączony Północną

Koleją cesarza Ferdynanda z Zagłębiem Ostrawsko-Karwińskim. Kolejnym powodem

zbudowania kolei był zbyt mały zbyt węgla kamiennego wydobywanego w Zagłębiu

Ostrawsko-Karwińskim. W większości węgiel był rozwożony wozami w okolicy. Kolej

prowadząca na Węgry była również szansą rozwoju tego kompleksu górniczo-hutnicze-

go. Planu tego nie udało się zrealizować przede wszystkim ze względu na wysokie kosz-

ty, ponieważ trasa musiałaby przechodzić przez trudny górski teren. Drugim powodem

było konserwatywne nastawienie zarówno austriackiego, jak i węgierskiego dworu.

Budowę Kolei Koszycko-Bogumińskiej na północnych Węgrzech wspierała jedynie

węgierska kancelaria dworska, która w piśmie skierowanym do Ministerstwa Handlu

wysłanym w listopadzie 1864 r. przytaczała następujące argumenty: wydobycie i produk-

cja w węgierskim zagłębiu rud, a także w regionie Gemeru i Spisza są drogie, podczas

produkcji stosuje się węgiel drzewny, który jest droższy od węgla kamiennego, wydoby-

wane surowce są następnie przetwarzane w śląskich hutach, co ponownie podraża produkt

końcowy, a spowodowane jest przede wszystkim tym, że są przewożone wozami, potem

tratwami i znowu wozami. Tymczasem na Śląsku mamy odwrotną sytuację, jest tam pod

dostatkiem węgla kamiennego, który mógłby być dostarczany do hut na Liptowie, Spiszu

i Gemerze (Liptovský Hrádok, Krompachy, Štefanská huta, Košické Hámre, Prakovce

itp.). Kolejnym ważnym argumentem jest to, że linia kolejowa zostanie połączona z już

istniejącymi liniami i w ten sposób Węgry będą miały linię tranzytową łączącą porty nad

Bałtykiem i nad Morzem Czarnym. Z północnych Węgier mogłyby być przewożone, oprócz

już wspominanej rudy żelaza, także wyroby garbarskie i produkowane przez firmy kuśnier-

skie z Liptovskiego sv. Mikuláša, len z Kieżmarku, granit, wapienie, bydło, alkohol,

jęczmień, groch, ziemniaki. Przyszłym celem było pozyskanie jak największej liczby pod-

różnych zmierzających do uzdrowisk, a przede wszystkim w Wysokie Tatry, gdzie na wzór

Alp zaczęto budować całoroczne stacje turystyczne.



10

Zgodnie z projektami trasa miała prowadzić z Bogumina przez Cieszyn, Przełęcz

Jabłonowską do Žiliny, a stąd wzdłuż Wagu i po przekroczeniu koło Štrby wododziału

Morza Czarnego i Bałtyckiego przez Poprad, Spišską Novą Ves, wzdłuż Hornádu do Koszyc.

W 1862 roku o przyznanie koncesji ubiegało się kilku zainteresowanych. Jednym

z nich był Emil Raikem współwłaściciel dóbr vsetínskich, oprócz niego zainteresowane

było angielskie konsorcjum radcy V. Thierriego, a także towarzystwo rolnicze Tekovskiej

żupy. Żadnemu z zainteresowanych nie udało się zrealizować swojego planu. W więk-

szości z przyczyn finansowych. Najbardziej zaawansowana w tych działaniach była spółka

Tiskej železnice (Kolei Nadcisańskiej), która zgodnie z przyznaną jej koncesją na budo-

wę linii z Miszkolca do Koszyc, zaczęła już w 1860 roku wytyczać linię prowadząca do

Czech. Niestety ona również wycofała się z powodów finansowych. Koncesję na budo-

wę Kolei Koszycko-Bogumińskiej otrzymało natomiast belgijskie konsorcjum braci

Riche wraz ze wspólnikiem, węgierskim kanclerzem, hrabią Forgáčem. Koncesja

została im przyznana 26 czerwca 1866 r. W koncesji były dokładniej określone warunki

budowy i warunki taryfowe. Kolej miała powstać jako jednotorowa i do tego były dosto-

sowane wszystkie budowle miały być do tego dostosowane – mosty, torowisko, tunele

i pozostałe obiekty. Drugi tor miał zostać zbudowany jedynie w przypadku osiągnięcia

długotrwałych zysków.

Poza budową linii kolejowej zezwolono na postawienie słupów telegraficznych, któ-

re kolej mogła wykorzystywać na potrzeby swojego telegrafu. Pomimo, zagwarantowa-

nych koncesją, przywilejów w postaci gwarancji państwowej i zwolnienia z podatków

na 9 lat, bracia Riche nie rozpoczęli budowy. Po otrzymaniu koncesji przyznali się, że nie

dysponują wystarczającymi środkami finansowymi i dlatego ponownie wystąpili o zwięk-

szenie gwarancji (do 2 948 300 złotych) oraz o kolejne zwolnienie z podatków, a także

o pożyczkę w wysokości 5 000 000 złotych. Nawet po tych ustępstwach ze strony wę-

gierskiego rządu budowa nie tylko nadal się nie rozpoczęła, ale w dodatku Hector Riche

przekazał koncesję niebudzącemu zaufania brukselskiemu Banque de Credit et Indu-

striel. Bank ten ponownie zlecił budowę braciom Riche. Niestety, nawet bankowi nie

udało się zgromadzić kapitału potrzebnego do rozpoczęcia budowy, nie udało mu się

również wprowadzić na zagraniczne rynki akcji Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Ponie-

waż koncesjonariusze do 15 lutego 1869 r. nie wykazali, że posiadają wystarczające środki

finansowe, to przy udziale austriackiego i węgierskiego rządu, Rady Zarządzającej Kolei

Koszycko-Bogumińskiej oraz banku koncesja została przeniesiona na Bank Angielsko-

Austriacki. W związku z tym cofnięto braciom Riche również pozwolenia na budowę.

Została też ustanowiona nowa Rada Zarządzająca Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Bank

Angielsko-Austriacki w lipcu i grudniu 1869 r. wypuścił na rynek nowe akcje.

Nic nie stało na przeszkodzie, by nowe kierownictwo spółki Kolei Koszycko-Bogu-

mińskiej mogło dzięki nowym gwarancjom i wystarczającym środkom finansowym

zakończyć budowę linii kolejowej zgodnie z harmonogramem. W roku 1869 zaczęto

wywłaszczać działki, potrzebne do zbudowania kolei.

Jeszcze w tym samym roku rozpoczęły się roboty budowlane, które prowadzono

w szybkim tempie. Zjednoczenie przedsiębiorców budowlanych - – Ignác Deutsch i syn,

Adolf Tatler, Henrich Kohner i bracia, Bracia Fischlowie, Henrich Brull i syn,

Wahrmann i syn oraz Fridrich Muller, którzy dostarczali materiały i prowadzili roboty



11

budowlane związane z budową kolei, podzieli ją na dwanaście odcinków. Niestety nie

udało się dotrzymać, określonego w koncesji, terminu przekazania do użytku odcinka

Koszyce – Kysak. Odcinek ten został przekazany dopiero 1 września 1870 r. wraz z linią

do Preszowa. Na liczącym 139 km odcinku Poprad – Žilina rozpoczęto prace 15 grud-

nia 1869 r. W tym trudnym terenie linia pokonywała między Liptovskim sv. Mikulášem

a Štrbą nachylenie wynoszące 14,3‰. Na tym odcinku zbudowano największe mosty ze

stalową konstrukcją kratownicową oraz trzy tunele. Pierwszy pociąg z Popradu w kie-

runku Žiliny został odprawiony 7 grudnia 1871 r. o godzinie 2325, a do Žiliny przyjechał

8 grudnia 1871 r. o godzinie 600. Już 18 grudnia 1869 r. rozpoczęły się także prace na

odcinku Žilina – granica kraju koło Jabłonkowa. Pierwszy pociąg przejechał tym odcin-

kiem z Cieszyna do Žiliny 8 stycznia 1871 r. Budowę ostatniego odcinka linii, z Kysaku do

Popradu, rozpoczęto 8 maja 1870 r. Odcinek kolejowy Poprad - Spišská Nová Ves został

oddany do użytku 12 grudnia 1871 r. Dopiero 18 marca 1872 r. przejechał pociąg odcin-

kiem linii Spišská Nová Ves - Kysak, co oznaczało, że oddano do użytku całą główną linię

Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Oficjalnie jednak została ona uruchomiona dopiero w lip-

cu 1873 r., kiedy odbyła się kolaudacja rozbudowanego dworca kolejowego w Koszycach.

Mosty

W początkowym etapie budowy linii Cieszyn – granica węgiersko-austriacka zaczę-

to po austriackiej stronie budować 11 mostów o konstrukcji drewnianej. W projekcie

zaplanowano drewniane mosty również dla węgierskiej części Kolei Koszycko-Bogu-

mińskiej. Ostatecznie powstały jednak tylko na jej austriackiej części oraz na odcinku

Koszyce - Kysak. Mosty te po austriackiej stronie zostały w latach 1873-1874 wymie-

nione na mosty o konstrukcji stalowej. Jeśli chodzi o węgierską części linii, to nowy

dyrektor ds. budowy Kolei Koszycko-Bogumińskiej Wilhelm Reuschler przeforsował

budowę mostów stalowych. Do 1870 roku na odcinku Koszyce – Kysak zbudowano co

prawda cztery duże mosty o konstrukcji drewnianej, jednak już w roku 1873 wymagały

one remontu, którego koszt wynosił 52 720 złotych. Do wymiany wszystkich czterech

mostów na stalowe doszło dopiero w 1881 roku. W listopadzie 1870 r. rząd zatwierdził,

by na odcinku Kysak – Vrútky zostały ze względu na bezpieczeństwo ruchu zbudowane

mosty kamienne lub stalowe. W tym celu rząd udzielił pożyczki w wysokości

4 600 000 złotych. Na odcinku Kysak - Poprad – Žilina budowano wyłącznie stalowe

mosty o konstrukcji kratownicowej. Do największych mostów należały mosty nad rzeką

Wag koło Belej (dwa przęsła z prześwitem 48,1 m  i jedno przęsło o rozpiętości 34,4 m),

koło Turan i koło Strečna (dwa przęsła z prześwitem 35,1 m i jedno przęsło o rozpiętości

43,6 m) koło Žiliny. W pobliżu Kraľovan powstał czteroprzęsłowy most nad rzeką Orawą.

Na odcinku Kysak – Poprad zbudowano nad rzeką Hornád koło Ružiny, Margecan

i Spišskej Novej Vsi trzy mosty kratownicowe. Łącznie na linii o długości 367 km zbu-

dowano 869 mostów, mostków i przepustów, na początku drewnianych,

a później o konstrukcji stalowej lub kamiennej.

Tunele

W węgierskiej części Kolei Koszycko-Bogumińskiej drążono tunele tzw. klasyczną

metodą austriacką. Najdłuższymi z nich były: Strečniansky o długości 542,2 m, Mar-

geciansky długi na 431 m i Kraľovanský o długości 407,6 m. Po austriackiej stronie Kolei
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Koszycko-Bogumińskiej zbudowano tunel Jabłonkowski o długości 589,6 m. Dnia

31 stycznia 1917 r. oddano do użytku tunel dwutorowy.

Dworce kolejowe

Istotnym elementem, a równocześnie przykładem jednolitego stylu architektonicz-

nego, wywodzącego się z architektury angielskiej, były budynki dworców kolejowych.

Prawie wszystkie dworce kolejowe składały się z dwóch części, pierwsza była przezna-

czona dla pasażerów, a druga stanowiła zaplecze kolejowe.

Jednolite układ tych budynków ułatwiał pasażerom orientację. Można powiedzieć,

że kto poznał jeden dworzec, ten znał już inne. Mieszkali na nich też pracownicy stacji

z rodzinami.

Koncesja wydana na budowę Kolei Koszycko-Bogumińskiej określała między in-

nymi, z jakiego materiału mają być wznoszone budynki dworców. Do ich budowy prze-

znaczone były kamień i cegła. Parterowe budynki, takie jak poczekalnie, restauracje,

biura, magazyny itp. mogły być budowane także z drewna.

Stacje pośrednie miały w większości dwa tory umożliwiające mijankę pociągów

i jeden tor bocznicowy dla wagonów towarowych.

Na tyłach dworców kolejowych znajdowały się skwery dworcowe, zapewniające

odpoczynek regenerację pasażerom czekającym na połączenie. Niestety w większości

przypadków skwery i dworce o ujednoliconym wyglądzie nie zachowały się do czasów

obecnych. Na fotografiach z czasów budowy linii w 1871 roku, uchwycono okres, kiedy

dworce kolejowe nie były jeszcze częściami miast i miejscowości. Takie oddalenie było

celowe, ponieważ dworzec miał nie stanowić przeszkody w przyszłym rozwoju prze-

strzennym miast.

Kolej w miastach

Już w czasie budowy Kolei Koszycko-Bogumińskiej określono przyszłość miast,

mających od średniowiecza ważne znaczenie gospodarcze dla ówczesnej Monarchii. Je-

śli znalazły się na linii kolei, to ich znaczenie szybko rosło w pierwszych i kolejnych

latach po zakończeniu budowy, kiedy z Koleją Koszycko-Bogumińską połączyły się

inne spółki kolejowe. Natomiast niektóre ważne miasta i miasteczka, których nie połą-

czyła kolej, przeżywały stagnację i upadek gospodarczy. Zakończenie budowy Kolei

Koszycko-Bogumińskiej umożliwiło stworzenie ważnej poprzecznej osi komunikacyj-

nej między wschodnimi terenami Monarchii a austriackim i nieaustriackim, przede wszyst-

kim niemieckim, zachodem, co było bardzo ważne dla węgierskiej gospodarki.

Wiele węgierskich towarów stało się konkurencyjnych.

Tabor Kolei Koszycko-Bogumińskiej

Od początku funkcjonowania Kolej Koszycko-Bogumińska dysponowała wagona-

mi 1. i 2. klasy, wagonami 3. klasy. 4. klasy, pocztowymi, bagażowymi oraz techniczno-

gospodarczymi. W roku 1880 zaczęto na liniach Kolei Koszycko-Bogumińskiej włączać

do składów wagon salonowy. Kolejny taki wagon dokupiono w 1894 roku, a od roku 1898

włączano do składów trzy salonki. Od roku 1913 aż do roku 1917 jeździły Koleją

Koszycko-Bogumińską aż cztery wagony salonowe. W 1890 roku Kolej Koszycko-Bogu-

mińska zlikwidowała 4. klasę, w której już wtedy jeździło 28 wagonów. Po zlikwidowaniu
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4. klasy jeszcze 9 sztuk takich wagonów figurowało w ewidencji Kolei Koszycko-Bogu-

mińskej do 1897 r., choć nie były już one włączane do składów. W roku 1894 Kolej

Koszycko-Bogumińska wprowadziła wagon restauracyjny. Od następnego roku aż do

roku 1917 kursowały na linii nawet dwa wagony restauracyjne. Ciekawostką było wpro-

wadzenie wagonów piętrowych w tzw. pociągach omnibusowych, które kursowały od

roku 1880 do roku1904.

W początkach funkcjonowania Kolei Koszycko-Bogumińskiej dysponowała ona

210 wagonami krytymi, 107 szt. otwartych, 20 szt. kłonicowych, 372 szt. wagonów do

przewozu węgla i 40 do przewozu żywych zwierząt. Brak wagonów towarowych roz-

wiązywano w ten sposób, że pożyczano je od innych spółek, co pochłaniało niemałe

środki. Co roku spółka kupowała nowe wagony towarowe, ale tego problemu nie udało

się Kolei Koszycko-Bogumińskiej rozwiązać. Największy zakup, 580 wagonów towa-

rowych, odbył się w roku 1888. Później rozbudowano tabor kolejowy o wagony prze-

znaczone do przewozu żwiru, koksu i kryte wagony do przewozu węgla drzewnego.

Lokomotywy Kolei Koszycko-Bogumińskiej pochodziły z austriackich

fabryk produkcji lokomotyw, co między innymi wynikało z tego, że Austria produkowa-

ła lokomotywy wcześniej niż Węgry. Na Węgrzech produkcja lokomotyw ruszyła dopie-

ro po 1870 roku, kiedy rząd odkupił fabrykę od belgijskiej spółki Gillein. W tym czasie

państwo odkupiło też szwajcarsko-węgierską firmę produkującą wagony. Dzięki ich fu-

zji powstała Strojová a vozňová továreň Uhorských kráľovských štátnych železníc (Fa-

bryka maszyn i wagonów Węgierskich Królewskich Kolei Państwowych).

Kolej Koszycko-Bogumińska nie wprowadziła własnego systemu oznaczania loko-

motyw, lecz przejęła system stosowany przez MÁV (Magyar Államvasutak – Węgier-

skie Koleje Państwowe), które swoje oznaczenia wprowadziły 1 stycznia 1874 r. Loko-

motywy podzielono na sześć kategorii i siedem klas zgodnie z ich pochodzeniem, kon-

strukcją i przeznaczeniem. Każda klasa miała przydzielone numery inwentarzowe.

Wykonane z brązu tabliczki z numerem inwentarzowym były przymocowywane z bocz-

nej strony kabiny maszynisty i dopiero pod tym numerem inwentarzowym umieszczano

tabliczkę z oznaczeniem klasy i właściciela.

Oznaczenia zawierały cyfrę rzymską. Lokomotywy w poszczególnych klasach dzielo-

no jeszcze zależnie od konstrukcji, co oznaczano w ten sposób, że za cyfrą rzymską dopisy-

wano małą literę alfabetu. Numer inwentarzowy był ważniejszą informacją niż klasa.

Znaczącą zmianę oznacznia lokomotyw MÁV wprowadziły dopiero po 1911 roku.

Kolej Koszycko-Bogumińska od początku jej uruchomienia posiadała cztery loko-

motywy towarowe klasy IIIa, 2 sztuki lokomotyw przeznaczonych do pracy mieszanej

klasy IIa i 7 szt. lokomotyw towarowych klasy IIIa oraz 3 sztuki klasy IIIb. W pierw-

szych latach eksploatacji Kolej Koszycko-Bogumińska dokupiła do swojego taboru

kilka lokomotyw: w 1880 roku wagon parowy 4. klasy, a w roku 1884 także 3 sztuki

lokomotyw pośpiesznych I klasy. W roku 1900 wyjechało na szlak pierwszych 10 sztuk

szybkich lokomotyw towarowych klasy IIIq, a w rok później Kolej Koszycko-Bogu-

mińska dokupiła 10 parowozów tego samego typu. Największy zakup lokomotyw miał

miejsce w roku 1913, kiedy to tabor kolejowy wzbogacił się o 8 lokomotyw klasy Ip,

9 szt. klasy TVa, 5 szybkich lokomotyw towarowych klasy IIIq oraz 16 sztuk klasy VIm.
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W 1916 roku, z którego pochodzi ostatni meldunek dyrekcji Kolei Koszycko-Bogumiń-

skej dotyczący liczby lokomotyw, na stanie było 201 sztuk lokomotyw. Najliczniejszą

grupą były szybkie lokomotywy towarowe klasy IIIq, których Kolej Koszycko-Bogu-

mińska posiadała 35 sztuk.

Ciekawostki dotyczące budowy i eksploatacji Kolei Koszycko-Bogumińskiej

– po zakończeniu budowy całej głównej linii Kolej Koszycko-Bogumińska miała

długość 367 km,

– dwie pary pociągów pokonywały tę odległość codziennie w ciągu 13 godzin i 18 mi-

nut,

– koszty zbudowania linii wraz z jej infrastrukturą sięgnęły 58 237 800 złotych,

– torowiska Kolei Koszycko-Bogumińskiej musiały spełniać taką samą normę, jaka

obowiązywała dla odcinków kolei państwowej MÁV (Peszt - Zvolen - Vrútky),

– na podsypce żwirowej o grubości 30 cm układano podkłady dębowe, bukowe lub

świerkowe; na całej linii położono 439 400 podkładów,

– podkłady były nasączane chlorkiem cynku,

– na podkładach montowano szyny o długości 6,5 m i masie 35,5 kg/m,

– na stacjach zamontowano 213 zwrotnic,

– podczas budowy w 1870 roku na wszystkich budowanych wtedy odcinkach praco-

wało 17 000 robotników; najczęściej byli to: murarze (935), cieśle (2 140), kamieniarze (482),

minerzy (738), łupacze kamienia (152),

– dyrektorem Kolei Koszycko-Bogumińskiej w latach 1869-1887 był Arthur de Maistre,

– do roku 1880 w Boguminie, gdzie zbiegały się linie trzech spółek, stosowano trzy

czasy: praski, peszteński i lokalny,

– w roku 1874, z powodu kryzysu gospodarczego, całkowicie zlikwidowano przejaz-

dy pociągów osobowych na odcinku Koszyce – Vrútky, kurowały wówczas wyłącznie

pociągi mieszane,

– od roku 1888 aż do 1910 roku dyrektorem Kolei Koszycko-Bogumińskiej był Peter

Ráth Ruttkai,

– w roku 1896 Kolej Koszycko-Bogumińska uruchomiła kolej zębatą Štrba – Štrbské

Pleso,

– w roku 1903 dokończono 34 km odcinek elektrycznej kolejki wąskotorowej z Ľuboch-

ni do Močidlá,

– w roku 1918 oddano do użytku kolej leśną o długości 11,5 km z Sučan do Struhárni,

– od roku 1922 obowiązywały nowe przepisy dotyczące umundurowania wszystkich

pracowników kolei,

– w roku 1927 spółka została wykreślona z rejestru firm w Budapeszcie, a jej siedzibę

przeniesiono do Koszyc.

Z biegiem lat

Dotarliśmy do czasów, kiedy kolej dosłownie zadomowiła się w tym regionie. Poko-

nała pierwotny opór mieszkańców i już końcem XIX wieku stała się popularnym środ-

kiem transportu. Dzięki kolei na prawym brzegu rzeki Turiec wyrosło nowe miasto.

Rozwój budowlany Vrútek w porównaniu z pozostałymi miastami węgierskimi był

wiele bardziej zaawansowany. Oprócz Głównych Warsztatów Naprawczych, które były
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jednym z największych pracodawców w tym regionie, rozwijał się w mieście i w jego

pobliżu przemysł, powstawały sklepy, kościoły, nowe szkoły, hotele. Ton życiu miasta

nadawały różne towarzystwa kulturalne, teatralne i sportowe. Na peryferiach powstawa-

ły dzielnice robotnicze i dzielnice dla wyższych urzędników…

Spółka Kolej Koszycko-Bogumińska budowała nowe linie, kolej i jej tabor były

nieustannie modernizowane. Poza główną linią Kolej Koszycko-Bogumińska organizo-

wała również przewozy na pomniejszych, dochodzących do niej, liniach oraz transport

na całym terenie północnych Węgier: kolej zębata do Štrbskiego Plesa, trasy: Čadca -

Zwardoń, Preszów - Bardejów, dolina Gelnicy, Lewocza, Poprad, Spišská Belá -

Podolínec, Tatranskolomnická miestna železnica (Tatranskolomnická Kolej Lokalna),

Kieżmark - Spišské Podhradie, dolina Orawy, Žilina - Rajec, Kolej Lokalna Trenčianskej

żupy. W Boguminie Kolej Koszycko-Bogumińska łączyła się z Koleją Północną Cesarza

Ferdynada i Koleją Górnośląską, we Vrútkach z linią Węgierskich Kolei Państwowych,

w Preszowie z Koleją Preszowsko-Tarnowską, a w Koszycach z Tiską železnicą (Koleją

Nadcisańską). Od 1873 roku łączyła się także z Uhorską severovýchodną železnicą

(Węgierską Koleją Północno-Wschodnią), a od roku 1883 w Žilinie z Považską žele-

znicą (Koleją Doliny Wagu). Po ustabilizowaniu się sytuacji zyski od roku 1874 zaczęły

szybciej wzrastać po stronie austriackiej, niż po węgierskiej. W związku z tym, zgodnie

z koncesją, już w 90. latach XIX wieku konieczne było zbudowanie drugiego toru na

odcinku Jabłonków - Čadca. Upadek Austro-Węgier i powstanie Republiki Czechosło-

wackiej oznaczały przejście wszystkich linii, czyli także prywatnej Kolei Koszycko-

Bogumińskiej, pod zarząd ČSD (Česko-slovenských štátnych dráh - Czechosłowackich

Kolei Państwowych). Wiązało się to z przeniesieniem dyrekcji Kolei Koszycko-Bogumiń-

skiej z Budapesztu i jej Zarządu Finansowego z Wiednia do Koszyc. Nowa siedziba

w Koszycach zaczęła funkcjonować od 1927 roku. W 1935 roku rozpoczęto budowę dru-

giego toru między Žiliną a Vrútkami. W 1938 roku zbudowano nowe tunele pod Domašínem

(jeden jednotorowy i jeden dwutorowy) oraz nowy most nad Wagiem. Cały odcinek

z Žiliny do Vrútek stał się dwutorowy i został oddany do użytku 27 listopada 1940 r.

W wyniku wydarzeń wojennych Kolej Koszycko-Bogumińska została podzielona

pomiędzy sąsiednie państwa. W roku 1940 podpisano w Berlinie porozumienie między

Republiką Słowacką, Rzeszą Niemiecką a Królestwem Węgier. Efektem tego porozu-

mienia było powołanie spółki akcyjnej „Košicko-bohumínskej dráhy” (Koszycko-

Bogumińskiej Kolei Żelaznej). Zgodnie z zawartym porozumieniem zlikwidowano Ko-

lej Koszycko-Bogumińską i dnia 12 lipca 1943 r. spółka została definitywnie usunięta

z rejestru firm, linia kolejowa działała jednak nadal, tyle że pod innym zarządem. Zaczął

się nowy rozdział historii, w którym możemy o niej mówić już tylko jako o byłej Kolei

Koszycko-Bogumińskiej. W tych nowych czasach stopniowo na całej linii zbudowano

drugi tor, w 50. latach XX wieku zelektryfikowano ją, zmodernizowano budynki stacji

zawiadowczych, zbudowano perony, a także zmieniono przebieg trasy na niektórych

odcinkach, gdzie zaplanowano budowę zapór wodnych.

Tym kończy się jeden z rozdziałów dziejów, który zapisał się w historii dawnej mo-

narchii węgierskiej jako jedno z największych przedsięwzięć technicznych.

Igor Dobrovolný
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Rozwój kolei na Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem Kolei Ko-

szycko-Bogumińskiej i węzła kolejowego Vrútky

Pierwsze pomysły zbudowania linii kolejowej ze Śląska przez Žilinę, Liptovski Svätý

Mikuláš, Poprad i Levočę lub Spišską Novą Ves wzdłuż rzeki Hornád do Koszyc wiąza-

ły się z szukaniem sposobów obniżenia kosztów transportu rudy żelaza i surowego żela-

za z kopalń i małych hut żelaza na Liptowie i Spiszu do hut w Trzyńcu, znajdujących się

w pobliżu złóż wysokiej jakości węgla kamiennego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim.

Nad możliwością realizacji tego pomysłu zastanawiał się już końcem 50. lat XIX wieku

Ludwig Hohenegger, dyrektor Zarządu Komory Cieszyńskiej, który chciał obniżyć koszt

produkcji żelaza w hutach podległej mu Komory i w ten sposób zwiększyć konkurencyj-

ność tamtejszych wyrobów żelaznych w stosunku do wyrobów z Prus. Przewidywał

również, że kolej mogłaby znacząco zwiększyć produkcję i zbyt węgla, wydobywanego

w Karwinie i pobliskiej Dąbrowie, a także przyczynić się do zmechanizowania jego wydo-

bycia, umożliwić przewozy tranzytowe z Tiskej železnice (Kolei Nadcisańskiej - od rzeki

Cisy) oraz, co również było ważne, ułatwić dojazd do uzdrowiska Smokovec

w Wysokich Tatrach. W memorandum z roku 1864 dołączono do tych argumentów kolej-

ny, który stał się w późniejszym czasie niezwykle istotny, że zadaniem Kolei Koszycko-

Bogumińskej jest umożliwienie Monarchii, ale przede wszystkim Węgrom i Siedmiogro-

dowi, większej części przewozów tranzytowych między Morzem Czarnym a Bałtykiem.

Przeprowadzona kalkulacja kosztów budowy tej górskiej linii kolejowej świadczyła

jednak o tym, że będzie to bardzo kosztowna inwestycja, dlatego stabilna już wtedy

Północna Kolej Cesarza Ferdynanda nie była zainteresowana tą budową. Nie realizowa-

no też innych projektów linii kolejowych biegnących w tym kierunku. Prawdopodobnie

najbardziej zaawansowana w pracach była spółka Tiskej železnice /Kolei Nadcisań-

skiej, która zgodnie z przyznaną jej koncesją prowadziła po 1860 roku pomiary umożli-

wiające wytyczenie linii z Koszyc przez dolinę Hornádu do Popradu i z Obišoviec (Ky-

saku) aż do Galicji. Kiedy jednak budową kolei z Koszyc do Bogumina zainteresowało

się belgijskie przedsiębiorstwo braci Riche, spółka Tiskej železnice/ Kolei Nadcisań-

skiej dość chętnie zrezygnowała ze swojego prawa pierwszeństwa, a nawet przekazała

już sporządzone projekty linii Koszyce – Poprad.

Bracia Riche uzyskali w 1862 roku zezwolenie na wykonanie robót przygotowaw-

czych. Kiedy jednak po ich zakończeniu zwrócili się do austriackiego rządu o przyznanie

ostatecznej koncesji, nie spodziewali się, że pomimo wsparcia wszechwładnej węgier-

skiej Kancelarii Dworskiej i Rady Krajowej, negocjacje będą się ciągnąć kilka lat.

Austriackie Ministerstwo Handlu, co prawda stwierdziło 23.11.1864 r., że nic nie stoi na

przeszkodzie, by zbudować kolej z Koszyc do Bogumina z odgałęzieniem do Preszowa,

ale rząd przedstawił parlamentowi odpowiedni projekt ustawy dotyczącej koncesji do-

piero 30.05.1865 r. Projekt ustawy gwarantował Kolei Koszycko-Bogumińskiej roczne

dochody w wysokości 2 450 000 złotych oraz dwuletnie zwolnienie z podatków. Ustawa

po dłuższej debacie została przyjęta dnia 11.07.1865 r. Korzyści zaoferowane koncesjo-

nariuszom nie spełniały jednak ich oczekiwań, dlatego starali się wykorzystać czas do

zatwierdzenia ustawy przez cesarza na to, by uzyskać korzystniejsze warunki. Udało się

im to, ponieważ kiedy 26.06.1866 r. cesarz Franciszek Józef I przyznał braciom Riche
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ostateczną koncesję, to zawierała ona państwową gwarancję zysków już w wysokości

2 683 200 zł. Koncesja została przyznana na 90 lat, umożliwiła zbudowanie linii kolejo-

wej Koszyce – Bogumin z odgałęzieniem Obišovce – Preszów, jako linii jednotorowej

z drewnianymi mostami i zawierała warunek rozpoczęcia budowy w ciągu 1 roku,

a zakończenia do 6 lat od przyznania koncesji.

Nawet pomimo korzystniejszych warunków budowa planowanej kolei wciąż nie

ruszała. Powód był prozaiczny - brak środków finansowych. Koncesjonariusze w końcu

przyznali się do tego faktu i zwrócili się do rządu z petycją o kolejne zwiększenie przywi-

lejów koncesyjnych oraz udzielenie zaliczki na budowę ze skarbu państwa.

Po przestoju administracyjnym, spowodowanym ugodą austriacko-węgierską, rząd

węgierski uwzględnił petycję koncesjonariuszy i dnia 22.06.1867 r. zatwierdził aneks do

koncesji, który pozwolił na wypłacenie spółce zaliczki państwowej w wysokości 5 mln zł

(taką samą kwotę miało przynieść 25 000 wyemitowanych akcji kolei), gwarancja pań-

stwowa wzrosła do 2 948 300 zł, a zwolnienie z podatków przedłużono z 2 do 9 lat oraz

wydano zgodę na wydanie obligacji w wysokości dwukrotnie przekraczającej kwotę

kapitału akcyjnego spółki. Warunkiem realizacji tego porozumienia miało być, zgodnie

z aktualizacją z 13.08.1867 r., potwierdzenie, że wszystkie udziały o łącznej wartości

nominalnej 19 412 000 zł zostaną przekazane na rachunek stały lub będą subskrybowa-

ne i w 30% zrefundowane.

W koncesji data zakończenia całej budowy została ustalona na 26.06.1872 r., przy

czym na poszczególnych odcinkach ruch miał się rozpocząć w następujących terminach:

– Koszyce – Kysak – Preszów do 01.10.1869 r.

– Žilina – Cieszyn do 01.10.1870 r.

– Žilina – Poprad do 01.10.1871 r.

– Poprad – Kysak do 26.06.1872 r.

Hector Riche, szef przedsiębiorstwa braci Riche, a równocześnie główny akcjonariusz,

następnie zlecił sam sobie całą budowę za kwotę ryczałtową 36 mln zł. Ministerstwo

Finansów oczywiście zakwestionowało taką umowę (braciom Riche miano wypłacić znaczne

środki finansowe jeszcze przed rozpoczęciem budowy). Z tego powodu dnia 13.08.1867 r.

obaj bracia oświadczyli w Ministerstwie Finansów w obecności delegata węgierskiego

rządu, że rezygnują ze swojego prawa koncesji, a 31.08.1867 r. faktycznie zawarli porozu-

mienie o przeniesieniu koncesji na ich przyjaciela André Langranda Dumonceau, właści-

ciela brukselskiego Banque de Credit Foncier et Industriel, który oczywiście ponownie

zlecił budowę braciom Riche. Bank zobowiązał się, że zapewni potrzebny kapitał, nato-

miast bracia Riche, że zbudują linię za kwotę ryczałtową i oddadzą do użytku poszczególne

odcinki w wyznaczonych terminach, podanych w pozwoleniu na budowę. Rząd węgierski

swoją uchwałą z 12.09.1867 r. zatwierdził jednak to porozumienie jedynie w ograniczo-

nym zakresie. W dodatku nawet ten ograniczony zakres został obwarowany następującymi

warunkami: bank musiał do 28.02.1868 r. udowodnić, że dysponuje kwotą potrzebną na

budowę. Rząd wymagał również, by bank z kwoty przejętych udziałów wpłacił zaliczkę

w wysokości 30% (75% tej kwoty miało zostać zdeponowane przez bank w budańskim

skarbcu państwowym do 15.10.1867 r. w papierach wartościowych i wekslach, a pozostałe

25% do 15.04.1868 r w gotówce; później rząd zaostrzył wymagania i zażądał złożenia

całej kwoty w gotówce).
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Sprzedaż udziałów nie cieszyła się jednak zainteresowaniem. Bank posiadający konce-

sję nie mógł spełnić wyznaczonych warunków i dlatego dnia 29.04.1868 r. podpisał poro-

zumienie z Societé de Credit Foncier et International (innym przedsiębiorstwem A. Du-

monceau), w którym wyrażał zgodę, by koncesja oraz dwa uzupełniające ją porozumienia

przeszły na Societé pod warunkiem, że przekazanie zostanie zatwierdzone przez austriacki

oraz równocześnie także przez węgierski rząd. Niniejsze porozumienie wraz ze statutem

Kolei Koszycko-Bogumińskiej zatwierdziło węgierskie Królewskie Ministerstwo Handlu

w porozumieniu z cesarsko-królewskim austriackim Ministerstwem Handlu wydając roz-

porządzenie nr 10133 z dnia 21.08.1868 r. Zasady finansowe, zatwierdzone przez węgier-

skiego ministra finansów dnia 16.10.1868 r., określały powiązanie spółki kolejowej z So-

cieté, przejęcie udziałów oraz udzielanie zaliczek na zagwarantowane przez państwo przed-

płaty odsetek. Ustalono przy tym warunek, że koncesjonariusze przedstawią do 15.02.1869 r.

dowody, iż posiadają wystarczający kapitał w wysokości 8 mln złotych.

Niestety, Societé de Credit Foncier et Industriel, pomimo usilnych starań, nie było

w stanie spełnić tego warunku. Z tego powodu A. Dumonceau, chcąc nie chcąc, musiał

rozpocząć długotrwałe negocjacje z wiedeńskim Bankiem Angielsko-Austriackim.

Negocjacje, w których uczestniczył austriacki i węgierski rząd, przedstawiciele banku,

przedsiębiorstwo budowlane Wahrmann, Deutsch i spółka oraz Rada Zarządzająca Ko-

lei Koszycko-Bogumińskiej zakończyły się 21.04.1869 r. Ich efektem było przeniesienie

wszystkich praw koncesyjnych na Bank Angielsko-Austriacki, cofnięcie zlecenia na

budowę przedsiębiorstwu braci Riche oraz ustanowienie nowej Rady Zarządzającej

Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Bank przejął rozpoczęte odcinki budowy, powołał dy-

rekcję budowy (dyrektorem ds. budowy został były inspektor budowlany Austriackiej

Kolei Południowej Wilhelm Reuschler) oraz Dyrekcję Generalną Kolei (dyrektorem ge-

neralnym został mianowany Arthur Vicomte de Maistre, który wcześniej pełnił funkcję

głównego inspektora i przedstawiciela StEG – Austriackiego Przedsiębiorstwa Kolei

Państwowej w Wiedniu), siedzibą obu dyrekcji był Peszt. W czerwcu 1869 r. wyemito-

wano 97 600 akcji odpowiadających 25% wartości nominalnej (200 zł), a 19.12.1869 r.

kolejnych 25 000 akcji priorytetowych stanowiących 88% wartości nominalnej (rów-

nież 200 zł). Problemy finansowe zostały w ten sposób rozwiązane i bank kontynuował

kosztowną budowę. Głównym wykonawcą było zjednoczenie przedsiębiorców budow-

lanych (Ignác Deutsch i syn, Adolf Tafler, Heinrich Kohner i bracia, Bracia Fischlowie,

Heinrich Bruhl i syn, Wahrmann i syn oraz Friedrich Müller), które przejęło wszystkie

prawa i obowiązki konsorcjum. Konsolidacja spółki została zakończona 28.02.1870 r.,

kiedy odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki; zaktualizowano statut oraz

ustanowiono nową Radę Zarządzającą.

Kolej Koszycko-Bogumińska była budowana jako jednotorowa. Torowisko dosto-

sowane do położenia dwóch torów zbudowano jedynie na odcinku Vrútky – Cieszyn,

ponieważ przewidywano, że tam ruch kolejowy szybko wzrośnie. Trudny górski teren

był dużym wyzwaniem dla budowniczych: musieli przetransportować łącznie około

17,6 mln m3 ziemi, wykonać wykopy i wysokie na 26 m nasypy, 869 mostów i przepu-

stów oraz 2 200 m tuneli (z których najdłuższymi były Strečniansky – 524 m, Marge-

canský – 431 m i Kraľovanský – 401 m o szerokości na poziomie niwelety torów 4 m 
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i wysokości 6 m od tego poziomu). Szerokość górnej płaszczyzny torowiska miała na tej

linii 4 m, a na odcinkach z murami oporowymi 4,4 m, w późniejszym czasie została

ujednolicona do 4,9 m. Promień najmniejszego łuku torów wynosił 250 m.

Na linii, której torowisko musiało spełniać normę MÁV (Magyar Államvasutak -

Państwowych Kolei Węgierskich) szyny kolejowe o długości 6,5 m i masie 35,5 kg/m

były ułożone podłożu żwirowym o grubości 30 cm , przy czym wykorzystano łącznie

469 400 podkładów dębowych, bukowych i świerkowych. Szyny były dostarczane

z Cieszyna, Teplíc i Vítkovíc, a także z Belgii i Anglii. Mosty na słowackim odcinku

pierwotnie miały być budowane z drewna, ale dyrektor ds. budowy Reuschler przeforso-

wał budowę mostów żelaznych z nośnikami kratownicowymi.

Na szybko postępującej budowie pracowało 935 murarzy, 2 140 cieśli, 482 

kamieniarzy, 738 minerów, 152 łupaczy kamienia oraz 953 innych rzemieślników.

Budowa była wykonywana przy pomocy zwierząt pociągowych, wozów, dwukółek ręcz-

nych, w niektórych okresach na budowie pracowało równocześnie aż 17 000 robotni-

ków. Szybkość nie zawsze szła w parze z jakością, więc w chwili oddania do użytku całej

linii nie były jeszcze gotowe wszystkie budynki stacyjne, które dokańczano wykonując

równocześnie inne niezbędne prace (np. wzmacniano nasyp na odcinku Žilina – Kysak).

Późniejsza budowa stacji była spowodowana także zmianą warunków koncesji, w wyniku

czego rozpoczęte obiekty drewniane musiano zastąpić murowanymi. Ze względu na prze-

widywaną dużą liczbę pasażerów dworce kolejowe w Žilinie i we Vrútkach jeszcze na

etapie budowy zostały znacznie powiększone.

Przebieg trasy zmieniono już w trakcie jej projektowania oraz podczas samej budo-

wy. Najważniejsza zmiana dotyczyła zachodniej części štrbskej rampy. Początkowo

planowano, że linia kolejowa będzie biegła z Koszyc, doliną Hornádu przez Kysak do

Popradu i dalej doliną Czarnego Wagu do Žiliny. Jednak trasowanie od Popradu zmie-

niono i linia została przeniesiona w dolinę Białego Wagu, dzięki czemu, za cenę znaczą-

cego zwiększenia zakresu robót ziemnych, na odcinku Liptovský Mikuláš – Štrba zmniej-

szono nachylenie z początkowo zakładanych średnich 20 do 14,3‰, a w najmniej ko-

rzystne nachylenie 16,8‰ o długości zostało 3,9 km przesunięte na odcinek na odcinek

Dziećmorowice – Karwina. W Koszycach linia łączyła się ze stacją Tiskej železnice/

Kolei Nadcisańskiej, która w związku z tym musiała być rozbudowana (przybyło

6 torów) i przedłużona.

Budynki znajdujące się wzdłuż linii odpowiadały normom MÁV. Na węgierskim

odcinku szlaku zbudowano 37 stacji i dworców, 7 krytych peronów, 28 magazynów,

21 punktów załadowczych, 9 parowozowni z 41 stanowiskami, jedne główne i jedne

pomocnicze warsztaty naprawy taboru kolejowego, 79 stanowisk zwrotnicowych, a tak-

że 10 obrotnic o średnicy 12 m i 27 obrotnic o średnicy 4,6 m. Na linii znajdowało się

405 przejazdów kolejowych krzyżujących się bezpośrednio z drogami na tym samym

poziomie, 4 przechodzące nad i 70 pod drogami, wzdłuż  linii znajdowało się 192 stano-

wisk dróżników, wyposażonych w dzwonkową sygnalizację dźwiękową. Stacje, które

miały ze sobą połączenie za pomocą aparatów telegraficznych Morse’a, posiadały oprócz

tego łącznie 12 semaforów (11 typu Banovits, 1 typu Schönbach).
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Poszczególne odcinki oddano do użytku w następujących terminach:

– Bogumin – Cieszyn          05.05.1869 r.

– Koszyce – Kysak – Preszów 01.09.1870 r.

– Cieszyn – Žilina 08.01.1871 r.

– Žilina – Poprad 08.12.1871 r.

– Poprad – Spišská Nová Ves 12.12.1871 r.

– Spišská Nová Ves – Kysak 12.03.1872 r.

Koszty budowy wyniosły łącznie 58 237 800 zł, zbudowanie 1 km linii kosztowało

179 900 zł. Ruch na całej linii rozpoczął przejazd jednej pary pociągów mieszanych,

które pokonywały odległość 367 km w ciągu 13 godzin i 18 minut.

W chwili oddania linii do użytku Kolej Koszycko-Bogumińska dysponowała 32 lo-

komotywami (2 szt. klasy IIa, 7 szt. klasy IIIa i 23 szt. klasy IIIb), 72 wagonami osobo-

wymi (z których 24 było 4. klasy), 2 wagonami pocztowymi, 749 towarowymi (z czego

210 było krytych, 107 otwartych, 20 kłonicowych oraz 372 węglarkami i 40 wagonami

bydlęcymi), a także 5 wagonami techniczno-gospodarczymi. Do usuwania śniegu służy-

ło 5 pługów śnieżnych.

Eksploatacją linii węgierskich zajmowała się Dyrekcja ds. eksploatacji w Koszy-

cach, natomiast linii austriackich Dyrekcja ds. eksploatacji w Cieszynie.

Dzięki połączeniu linii kolejowej MÁV z Pesztu do Vrútek z dopiero co zbudowaną

Koleją Koszycko-Bogumińską powstało bardzo ważne połączenie między stolicą

Węgier a niemiecką siecią kolejową, co otworzyło węgierskim surowcom drogę do tej

części Europy. Należy również docenić to, że nowe połączenie w znacznym stopniu

odciążyło StEG, z którą węgierskie koleje państwowe prowadziły bezlitosną wojnę tary-

fową. W tym kontekście staje się zrozumiałe dlaczego węgierski rząd dość chętnie wspierał

Kolej Koszycko-Bogumińską. Wsparcie to przejawiało się to przede wszystkim w stara-

niach, by uzdrowić nienajlepszą sytuację ekonomiczną spółki, w jakiej znajdowała się

ona w okresie po zakończeniu rozbudowy swojej sieci kolejowej. Pierwszą pomocą było

w 1875 roku zobowiązanie węgierskiego rządu, że przejmie na siebie zwrot zwiększo-

nych kosztów budowy, co zostało zrealizowane w następnym roku poprzez zwiększenie

gwarancji państwowej, dotyczącej dochodów z węgierskich linii z 2 408 390,00 zł do

2 561 431,26 zł rocznie. Zainteresowanie węgierskiego rządu Koleją Koszycko-Bogu-

mińską stało się też widoczne, kiedy rząd przedstawił żądanie, by część gwarancji pań-

stwowej w wysokości 346 618,85 zł rocznie była przeznaczana przede wszystkim na

pokrycie zobowiązań wobec skarbu państwa, odszkodowania związane z kosztami bu-

dowy i stworzenie funduszu rezerwowego. Znaczącą pomocą było również zawarcie

w dniu 27.04.1876 r. porozumienia z węgierskim rządem dotyczącego udzielenia Kolei

Koszycko-Bogumińskiej państwowej pożyczki inwestycyjnej w łącznej wysokości

2 227 800 zł, przyznanej na mocy ustawy nr XI/1876. Kolejną pożyczkę

w wysokości 6 828 000 zł, umożliwiającą rozwój węgierskich linii Kolei Koszycko-

Bogumińskiej, spółka otrzymała w 1879 roku. Wszystkie te zastrzyki finansowe, wraz

z fuzją z Koleją Preszowsko-Tarnowską, znacząco ustabilizowały sytuację Kolei Ko-

szycko-Bogumińskiej, która stopniowo zmieniła się w jedną z najlepiej zarządzanych
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kolei na Węgrzech. Do jej stabilnej pozycji przyczyniła się najpierw nie tylko korzystna

konwersja jej obligacji priorytetowych, jaka miała miejsce w latach 1879, 1889 oraz 1891,

ale także kolejna pożyczka inwestycyjna przyznana spółce w 1908 roku na podstawie

ustawy nr XXXII.

Jeśli chodzi o wykorzystanie Kolei Koszycko-Bogumińskiej, to dominujące były

przewozy towarowe. Dochody z nich stanowiły ponad 4/5 wszystkich dochodów spółki,

przy czym kluczowe znaczenie odgrywał w nich przede wszystkim odcinek Vrútky –

Bohumín. Poza przeważającymi przewozami tranzytowymi, znaczący udział miał trans-

port surowców ze złóż znajdujących się wzdłuż linii kolejowej, przede wszystkim drew-

na, będącego materiałem budowlanym, węgla, koksu i rud. W transporcie osobowym

znaczącą rolę odgrywały przewozy turystyczne w rejon Wysokich Tatr. W 1884 roku

zostały odprawione pierwsze pociągi specjalne Wiedeń – Poprad, a w niedługim czasie

po nich podobne pociągi z Budapesztu oraz ze Śląska. W 1894 roku zaczęły kursować

regularne bezpośrednie pociągi sypialne relacji Budapeszt – Poprad oraz Wiedeń – Po-

prad, a od 1896 roku pojawiły się nawet bezpośrednie wagony relacji Budapeszt - Ta-

transká Lomnica. Pozytywny wpływ na zwiększenie liczby pasażerów miało również

wprowadzenie przez MÁV taryfy strefowej w ruchu osobowym, która zaczęła obowią-

zywać od 01.10.1890 r. także w przewozach lokalnych. Poza swoimi głównymi liniami

kolejowymi spółka Kolei Koszycko-Bogumińskich eksploatowała też większą część li-

nii lokalnych, łączących się z jej siecią kolejową. Oznacza to, że w jej gestii leżał niemal

cały transport kolejowy na północy Słowacji.

Do najważniejszych inwestycji Kolei Koszycko-Bogumińskiej od ostatniego ćwierć-

wiecza XIX w. do rozpadu Monarchii Austro-Węgierskiej należy zaliczyć przede wszyst-

kim zbudowanie w 1874 roku warsztatów kolejowych we Vrútkach, rozbudowę dworca

kolejowego w Popradzie, co było spowodowane wzrostem liczby pasażerów udających

się w Wysokie Tatry, zbudowanie na krótko przed wybuchem I wojny światowej nowej

lokomotywowni we Vrútkach oraz poprowadzenie w 1915 roku drugiego toru na odcin-

ku Žilina – Jabłonków. Stan techniczny linii Kolei Koszycko-Bogumińskiej wciąż się

poprawiał, o czym świadczy zainstalowanie na stacjach: Krompachy, Poprad, Spišská

Nová Ves i Žilina nowoczesnego elektrodynamicznego urządzenia zabezpieczającego

Westinghouse (wyprodukowanego na licencji przez firmę Telefongyár z Budapesztu),

a także tempo w jakim szyny żelazne były wymieniane na stalowe – wymianę rozpoczę-

to w latach 70., w 1891 r. na liniach Kolei Koszycko-Bogumińskiej było już tylko 11%

szyn żelaznych, a w roku 1913 Kolej Koszycko-Bogumińska stosowała wyłącznie szy-

ny stalowe.

Po pierwszej wojnie światowej Kolej Koszycko-Bogumińska była jedyną istniejącą na

terenie całej Słowacji osią komunikacyjną biegnącą z zachodu na wschód. Choć uniknęła

pierwszego obsadzania stanowisk na kolei słowackiej czechosłowackim personelem, to po

przyłączeniu się jej pracowników do strajku politycznego węgierskich kolejarzy w lutym

1919 r., już od 01.03.1919 r. znalazła się pod zarządem specjalnego komisarza. Państwo

całkowicie przejęło Kolej w swój zarząd i dnia 08.03.1920 r. na mocy ustawy nr 539 z dnia

06.10.1919 r. podporządkowano ją Dyrekcji ČSD (Československých státních dráh – Cze-

chosłowackich Kolei Państwowych) w Koszycach. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tego
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kroku były przygotowania do kolejnego strajku, uniemożliwiającego transport zaopa-

trzenia na Ruś Zakarpacką i przedłużające się szykanowanie słowackiego personelu ko-

lei. Koszycka Dyrekcja ČSD organizowała pracę i wprowadziła środki zapewniające

utrzymanie porządku. Spółce akcyjnej Kolej Koszycko-Bogumińska pozostawiono pra-

wo własności, prawo do dysponowania zasobami eksploatacyjnymi, przyjmowania

rozwiązań taryfowych i decydowania o inwestycjach. Równocześnie jako język urzędowy

został wprowadzony język czeski lub słowacki; niemiecki obowiązywał przez okres przej-

ściowy i jedynie jako język pomocniczy. Podstawowe kwestie związane z podporządko-

waniem tej kolei prywatnej czechosłowackiemu państwu rozstrzygała ostatecznie ustawa

nr 690 z 22.12.1920 r., zgodnie z którą od 01.02.1921 r. państwo przejęło

od spółki eksploatację linii Kolei Koszycko-Bogumińskiej. W związku z tym dnia

01.10.1921 r. zlikwidowano budapeszteńską Dyrekcję Generalną Kolei Koszycko-Bogu-

mińskiej, a działalność budapeszteńskiej Rady Zarządzającej została ograniczona

wyłącznie do spraw związanych z agendą spółki. Jednak dopiero w 1927 roku, kiedy

Republika Czechosłowacka zawarła z Węgrami specjalny traktat nostryfikacyjny, na pod-

stawie którego siedzibę spółki przeniesiono do Koszyc, udało się osiągnąć porozumienie

w kwestii uporządkowania stosunków między Republiką Czechosłowacką a spółką

Kolej Koszycko-Bogumińska.

Wzrost natężenia ruchu był zapowiedzią, że w okresie międzywojennym kolej bę-

dzie odgrywała ważną rolę, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia sporych

inwestycji. Najważniejsze stało się położenie drugiego toru. Już w latach 30. zaczęto

roboty budowlane na kilku odcinkach w okolicy Popradu i Žiliny. Do końca 1938 roku

uruchomiono przewozy na 16 km drugiego toru, na odcinkach Strečno – Žilina i Batizo-

vce – Svit – Lučivná. W związku z położeniem drugiego toru w 1938 r. zbudowano

tunele Strečno I i Strečno II.

Administracja państwowa już w czasie I Republiki starała się intensywnie, choć

z niewielkim sukcesem, znacjonalizować Kolej Koszycko-Bogumińską. Nowym impul-

sem do tego były układ monachijski i arbitraż wiedeński, które podzieliły terytorium,

przez które biegła linia Kolei Koszycko-Bogumińskiej, między Węgry, Słowację i Niemcy.

Sytuację skomplikował fakt, że znaczna części akcji Kolei Koszycko-Bogumińskiej

należała do nieistniejącej wówczas Republiki Czechosłowackiej. Z tego powodu od roku

1940 zaczęły się, zainicjowane przez Niemcy, rozmowy trójstronne na temat znacjonali-

zowania tej kolei. Rozmowy zakończyły się 15.11.1940 r. podpisaniem w Berlinie

porozumienia dotyczącego likwidacji spółki. Niemcy, Słowacja i Węgry przejęły na wła-

sność znajdujące się na ich terytoriach części Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Porozu-

mienie to słowacki sejm ratyfikował dnia 13.03.1941 r. i zostało ono ogłoszone

w obwieszczeniu nr 187/1941 zamieszczonym w słowackim Dz. U z 27.08.1941 r. Ostat-

nia faza nacjonalizacji Kolei Koszycko-Bogumińskiej miała jednak miejsce w 1948 roku,

a jej celem było usunięcie wątpliwości dotyczących znacjonalizowania odcinków linii,

które były tymczasowo własnością Niemiec i Węgier. Na mocy ustawy nr 1/1948 Dz. U.

o przedsiębiorstwach państwowych zostały znacjonalizowane wszystkie koleje niepań-

stwowe.



23

Wzrastające obłożenie linii kolejowej z Čiernej nad Tisą do Žiliny wymagało po

drugiej wojnie światowej jak najszybszego zakończenia budowy jej drugiego toru.

Najtrudniejszym odcinkiem przebudowy był odcinek Kuzmice – Spišské Vlachy, gdzie

na terenie osuwiskowym konieczne było zbudowanie zupełnie nowej dwutorowej linii

kolejowej. Prace były tym bardziej skomplikowane, że prowadzono je przy odbywającym

się w pełnym wymiarze ruchu na starej linii, z którą nowa linia krzyżowała się na różnych

poziomach w 21 miejscach. Podczas budowy nasypu kolejowego problemem dla budow-

niczych był osuwający się teren między Kuzmicami a Koszycami. Zbudowano również

trzy dwutorowe tunele (Ťahanovský – 320 m, Ružínsky – 131 m, Bujanovský – 3 410 m)

oraz 26 dużych mostów, a także inne skomplikowane budowle inżynierskie, np. wiadukt

Ružínski.

Ruch na dwóch torach na linii Markušovce – Spišská Nová Ves – Žilina rozpoczął się

w roku 1950, od listopada 1951 r. pociągi zaczęły jeździć po dwóch torach także między

Čierną nad Tisą a Michaľanami. W roku 1953 został oddany do użytki odcinek dwutorowy

Michaľany – Kuzmice, a w rok później odcinek Kuzmice – Ruskov. Cała linia Čierna nad

Tisą – Spišské Vlachy została oddana do użytku jako dwutorowa 05.11.1955 r. Tak duży

remont wymagał przetransportowania 7 450 000 m3 ziemi i skał, położenia 203 000 m3 beto-

nu i materiałów murarskich oraz zbudowania 26 mostów o łącznej długości ponad 10 km.

Elementem dużej przebudowy dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej było jej ze-

lektryfikowanie trakcją z prądem stałym o napięciu 3000 V. Z powodów eksploatacyj-

nych i ekonomicznych jako pierwszy został zelektryfikowany odcinek Žilina – Spišská

Nová Ves. Możliwość dostosowywania stałych urządzeń trakcyjnych na tej linii miała

pozwolić na ruch pociągów pospiesznych o masie 720 t, ciągniętych przez 1 lokomoty-

wę z prędkością 90 km/h, a zwykłych pociągów towarowych o masie 720 t ciągniętych

przez 1 lokomotywę (lub o masie 1 440 t ciągniętych przez 2 lokomotywy) z maks.

prędkością 50 km/h. Roboty budowlane rozpoczęły się 12.06.1949 r. uroczystym wyko-

naniem wykopu w Varínie, a już 29.08.1953 r. žilinski maszynista Nagy prowadził pierw-

szy pociąg z lokomotywą elektryczną z Žiliny do Vrútek. W maju 1955 r. rozpoczęły się

normalne przejazdy z użyciem elektrycznych lokomotyw głównych i pomocniczych

między Liptovskim Mikulášem a Spišską Novą Vsą. Dnia 25.02.1956 r. została zakoń-

czona elektryfikacja odcinka Vrútky – Liptovský Mikuláš. W następnych latach pociągi

elektryczne zaczęły jeździć na trasach Spišská Nová Ves – Koszyce (1961), Koszyce –

Čierna nad Tisą (1962) oraz Mosty u Jablunkova – Čadca (1963). Po zakończeniu elek-

tryfikacji odcinka Čadca – Žilina można było w 1964 roku wprowadzić przejazdy, odby-

wające się przy pomocy trakcji elektrycznej, ciężkich pociągów przewożących rudę mię-

dzy Čierną nad Tisą a Zagłębiem Ostrawskim,.

Obecnie Kolej Koszycko-Bogumińska jest ważną częścią europejskich magistrali

kolejowych, z czym wiąże się również aktualnie przygotowywany znaczący remont

i modernizacja jej całej trasy.

Przygotował: inż. Ján Garaj, emeryt, Vrútky.

Bibliografia:

Jiří Kubáček a kol., Dejiny železníc na území Slovenska, vyd. ŽSR Bratislava 2013.
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Vrútky wpływ ery kolei parowej na rozwój Vrútek i regionu Turiec

Vrútky przed nadejściem kolei były niewielką miejscowością, której nie można było

uznać za znaczący ośrodek rzemiosła i handlu nawet w skali Turca. W roku 1869 miały

zaledwie 955 mieszkańców. Najważniejszymi właścicielami ziemi byli członkowie sze-

roko rozgałęzionej rodziny Rutkajów, jednak rozdrobnione działki nie pozwalały na roz-

wój przedsiębiorczości. Co prawda przez Vrútky wiódł szlak handlowy łączący Turiec

z Žiliną, ale szczyty Lúčanskej Małej Fatry i nieujarzmiony nurt Wagu ograniczały ruch

handlowy na tej trasie. Jeśli gospodarz chciał posłać swój towar do sąsiedniego woje-

wództwa trenčianskiego, to miał do wyboru niebezpieczną trasę tratwą przez Przełom

Strečnianski lub musiał wynająć furmana, by pokonać trudny stromy masyw Fatry. Nie-

zapomniany opis tej drogi pozostawił nam krajan z Priekopy, baron Alojz Medňanský.

Podczas spływu tratwą w 1822 roku w swoich notatkach, wydanych później w formie

dziennika z podróży Malownicza podróż w dół Wagu zapisał również takie wspomnie-

nie z Vrútek: „Z politowaniem obserwowaliśmy dwa wozy, które, tak jak i my zmierzały

do województwa trenčianskiego i we wspomnianej wsi naprawdę musiały wziąć dodat-

kowy zaprzęg, bez którego nawet przy najlepszej pogodzie nie można pokonać trwającej

cztery godziny drogi przez szczyt”.

W tej sytuacji Vrútkowianie, można powiedzieć, że z dnia na dzień doznali szoku

związanego z nowym nieznanym rodzajem transportu. Przecież ledwie pierwsza loko-

motywa przejechała 8 grudnia 1871 r. linią Kolei Koszycko-Bogumińskiej przez Vrútky,

które nawet nie miały jeszcze własnego dworca kolejowego, a już 12 sierpnia 1872 r.

odjechał z Vrútek pociąg także na południe do Budapesztu. Wystarczy to porównać

z dzisiejszym tempem budowy autostrad… a może lepiej nie.

Malownicza wioseczka w widłach Turca i Wagu nagle stała się ważnym węzłem

komunikacyjnym. Budynki stacyjne, parowozownie, a od 1 grudnia 1874 r. także warsz-

taty naprawcze potrzebowały tylu pracowników, ilu maleńkie Vrútky nie były w stanie

dostarczyć. Same warsztaty już w chwili ich założenia zatrudniały 98 robotników

i 3 urzędników. W rok później miały już 148 pracowników i taki wzrostowy trend utrzy-

mywał się także w następnych latach. Spowodowało to falę napływu ludności, która na

zawsze zmieniła mapę demograficzną Turca. Do tradycyjnych miejscowości, usytuowa-

nych przy starych szlakach handlowych (Martin, Necpaly, Blatnica, Sučany, Mošovce,

Kláštor pod Znievom, Slovenské Pravno) i ważnych ośrodków osadnictwa niemieckie-

go w Turcu (Vrícko, Sklené, Horná Štubňa), na trwałe dołączyły nowe miejscowości

położone przy szlaku kolejowym, takie jak Vrútky i Turany. W województwie liczącym

w 1880 roku niecałe 46 tys. mieszkańców było tylko jedenaście miejscowości,

w których liczba ludności przekraczała 1000 osób. Ponad połowę stanowiły miejscowo-

ści, gdzie mieszkańców liczono w dziesiątkach lub setkach. Najprężniejsze jeśli chodzi

o wzrost liczby mieszkańców były Vrútky, które w ciągu dekady zwiększyły ją ponad

dwukrotnie i mogły się poszczycić 1 944 mieszkańcami. Prześcignęły je tylko Martin

z 2 341 i Horná Štubňa z 1 958 mieszkańcami. Vrútky czuły wtedy też na karku oddech

Sučan, Turan, Mošovców i Vrícka. Kolej była wyraźną wskazówką, które miejscowości

będą się rozwijać, a które czeka stagnacja.
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Rys. 1: Procentowy udział miejscowości regionu Turiec w łącznej liczbie populacji

województwa turčianskiego w 1880 r.

W 1871 r. powstała pierwsza lokomotywownia, która znajdowała się po lewej stro-

nie toru prowadzącego do Koszyc, około 200 m na wschód od dworca kolejowego. Jak

pisze Július Žilka, początkowo była przeznaczona dla 6 lokomotyw, później ją rozbudo-

wano. Własną lokomotywownię miała także od 1872 r. Węgierska Kolej Królewska MÁV.

Znajdowała się ona po prawej stronie dworca kolejowego.

Kolej miała wpływ nie tylko na gwałtowny wzrost liczby mieszkańców Vrútek, ale

także na zróżnicowanie ich składu narodowościowego. W roku 1880 z 1 944 Vrútčan

1 253 było Słowakami, czyli nieco ponad 64%. Resztę stanowili niesłowaccy mieszkań-

cy, z czego 196 z nich było węgierskojęzycznych, a językiem niemieckim posługiwało

się aż 332 Vrútčan. Można było również usłyszeć język rusiński, serbski, chorwacki

i inne. Z terenów spoza Monarchii pochodziło 62 mieszkańców. Wyznanie rzymskoka-

tolickie deklarowało 919 osób, 798 było ewangelikami a 212 wyznawcami judaizmu.

Fachowość, jakiej wymagały profesie związane z koleją, potrzebne w warsztatach

oraz pozostałych powiązanych z nią zakładach, była powodem, dla którego zjeżdżali tu

różni specjaliści spoza terenu Turca, a często nawet spoza Węgier. Tak było z pierwszymi

maszynistami. Jako przykład możemy podać maszynistę Pavla Kommenderę

(26.01.1844 r.– 13.06.1899 r.), który przyjechał do Vrútek 07.12.1871 r. z pierwszą grupką

maszynistów, którzy mieli pracować na nowej linii Koszyce – Bogumin. Przyjechał

z ówczesnego niemieckiego miasta Pless (dzisiejszej Pszczyny w województwie śląskim

w Polsce). W roku 1882 ożenił się z Terézią Pavlacką, córką urzędnika kolejowego Fran-

tiška Pavlackiego. Mieli razem piątkę dzieci, jedną córkę i czterech synów, z których

dwóch (Rudolf i Pavel) poszło w ślady ojca i zostało maszynistami na Kolei Koszycko-

Bogumińskiej.
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W dekadzie 1880-1890 liczba mieszkańców Turca wzrosła o niecałych 11%

i zaczęła się zbliżać do granicy pięćdziesięciu tysięcy dusz. Żadna miejscowość nie roz-

wijała się tak intensywnie jak Vrútky, które powiększyły się o kolejny tysiąc osób, dzięki

czemu w 1890 roku liczyły 2 933 mieszkańców i bezspornie mogły się pochwalić naj-

większą liczbą mieszkańców w Turcu. Przyrost liczby mieszkańców Turčianskiego

Sv. Martina w tej dekadzie równał się zaledwie połowie przyrostu odnotowanego we

Vrútkach. Do miejscowości mających ponad dwa tysiące mieszkańców zaliczały się jesz-

cze Mošovce i Vrícko, a ciągle zbliżały się do tej granicy także Sučany i Turany. Ponad

tysiąc mieszkańców miała wtedy Bela, wówczas jeszcze niepołączona z Dulicami,

w której przybyło zaledwie 116 mieszkańców. W Necpalach i Blatnicy już zaczynała się

stagnacja, a liczba mieszkańców Kláštora pod Znievom nawet spadła o 18%.

Od 1887 r. działała przy vrúteckich warsztatach kolejowych pierwsza kolejowa szkoła

zawodowa. Swoje powstanie zawdzięczała naczelnikowi stacji Jozefowi Ramplowi, który

od 1883 r. do końca 1889  r. pełnił funkcję kierownika warsztatów. Nauka w szkole trwa-

ła cztery lata, przy czym teorii uczono po węgiersku w niedzielę od ósmej do dwunastej.

W roku 1890 szkoła przeszła reorganizację. Stała się szkołą zawodową, do której uczęsz-

czało 23 adeptów zawodu. Nauka w niej odbywała się w godzinach pracy. Szkoła została

wyposażona w modele plastyczne, pomoce graficzne, a także technologiczne obróbki

metali. W roku 1894 odwiedził ją węgierski minister kolei i w związku z wynikami, jakie

osiągała zalecił zbudowanie szkół takiego typu na terenie całych Węgier.

Liczba mieszkańców Vrútek nadal szybko zwrastała. W 1900 r. liczyły już 4 345

osób, co oznaczało wzrost o kolejnych 48%. Równocześnie populacja Turca zwiększyła

się „zaledwie” o 10%. Martin z 3 357 mieszkańcami już wyraźnie zostawał w tyle za

Vrútkami. Bardziej znaczący wzrost odnotowały jeszcze Sučany, Turany, Horná Štubňa,

Sklené i Vrícko. Martin dopiero w roku 1910 pokonał granicę czterech tysięcy i liczył

wówczas 4 113 mieszkańców. A Vrútky? W tym samym roku miały aż 6 262 mieszkań-

ców. Z niecałych 56 tysięcy mieszkańców Turca mieszkało we Vrútkach ponad 11%.

Towarzyszył temu rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta, o czym świadczył

nowy kościół ewangelicki, kościół rzymskokatolicki, szkoła ludowa i szkoła mieszczań-

ska, a także budynki mieszkalne oraz usługowe powstające w nowej dzielnicy o znaczą-

cej nazwie Banhof. Do tradycyjnych miejscowości liczących ponad 1 000 mieszkańców

dołączyła Priekopa z 1 458 mieszkańcami, odwrotnie rzecz się miała w przypadku Nec-

pal, Blatnicy, Kláštora pod Znievom i Mošovców, czyli miejscowości, które nie leżąły

przy linii kolejowej, definitywnie straciły one rozmach i weszły w stadium stagnacji

populacji lub jej stopniowego zmniejszania się. Ich mieszkańcy migrowali za pracą, którą

dawała kolej i rozwijający się w jej bezpośrednim sąsiedztwie przemysł. Wśród pierw-

szych vrúteckich zakładów przemysłowych należy wymienić drukarnię, zakład obróbki

drewna z własnym tartakiem parowym, który w 1907 r. zatrudniał aż 96 robotników,

dwa kamieniołomy i zakład produkcji wapna.
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Rys. 2: Procentowy udział mieszkańców poszczególnych miejscowości

w ogólnej populacji na województwa turčianskiego w 1910 r.

Chociaż pierwsza wojna światowa (1914-1918), tak jak każda inna, była ogromnym

ciężarem dla mieszkańców Węgier wraz z należącymi do nich słowackimi terenami, to

dla Vrútek i Vrútčan oznaczała równocześnie dużo pracy. Przecież ta wojna była już

całkowicie uzależniona od możliwości przemieszczenia armii koleją, ich aprowizacji

i przewozów sprzętu wojskowego. Vrútky stopniowo stawały się coraz bardziej miastem

robotniczym, ale choć element słowacki był w nich nadal dominujący, to nie można

powiedzieć, by pulsował w nich także duch narodowy, tak jak w Turčianskim Svätym

Martinie, który już od czasów rewolucji 1848-1849 stopniowo stawał się duchowym

i politycznym centrum formującego się narodu słowackiego. Zakończenie wojny wiąza-

ło się z rozpadem monarchii habsburskiej. Na całym terytorium Słowacji zaczęły po-

wstawać słowackie lub węgierskie rady narodowe, zależnie od tego ku któremu modelo-

wi państwa skłaniali się miejscowi mieszkańcy. Rady te przejmowały na siebie upraw-

nienia administracji lokalnej. W Bratysławie i we Vrútkach zadanie to wzięły na siebie

rady robotnicze. Fizyczne włączenie terenu Vrútek i Turca, a także pozostałego teryto-

rium Słowacji, do nowo powstałej Republiki Czechosłowackiej odbyło się przez zajęcie

ich przez wojsko, przy czym wkraczało ono na Słowację wzdłuż korytarzy kolejowych.

Rada Robotnicza pełniła obowiązki lokalnej administracji aż do początku 1919 r.,

a w utrzymywaniu porządku pomagała jej tzw. červená garda (czerwona gwardia), która,

tak jak inne gwardie obywatelskie na terenie Turca, została rozwiązana rozporządzeniem

wojewody z dnia 13 stycznia 1919 r.

Przed rozpadem monarchii habsburskiej tereny słowackie były silnie związane ekono-

micznie z Wiedniem oraz z centrum Węgier, Budapesztem. Negatywne skutki rozpadu

wspólnego rynku Austro-Węgier i związane z tym procesy formowania się ograniczonego

obszaru gospodarczego w powstałych na gruzach monarchii nowych państwach powodo-

wały spadek ich produkcji. Słowacja, jako cześć nowej Republiki Czechosłowackiej, nie
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była wyjątkiem, lecz jej słaba w porównaniu z ziemiami czeskimi industrializacja była

dużym minusem dla mieszkańców. Po zakończeniu wojennej koniunktury gospodarczej

spadły również potrzeby armii, co miało negatywny wpływ na liczne gałęzie przemysłu.

Produkcję zakłócał też brak surowców i rozprężenie panujące w transporcie kolejowym.

Dotyczyło to Słowacji, gdzie sieć kolejowa wymagała kompleksowej przebudowy. Wiel-

kość produkcji przemysłowej na Słowacji osiągnęła w 1919 roku zaledwie około 60%

poziomu sprzed wojny, co prowadziło do wzrostu bezrobocia. Bezrobocie dotknęło przede

wszystkim robotników, ponieważ inteligencja z powodu wyjazdu węgierskojęzycznych

pracowników, którzy nie chcieli się dostosować do nowego systemu państwowego, chwi-

lowo miała wystarczającą liczbę miejsc pracy. Brakujące kadry trzeba było nawet zastą-

pić czeską inteligencją. Kryzys powojenny ujawnił się w pełni w Czechosłowacji nieco

później, bo dopiero w latach 1922-1923. Zwielokrotnił go tzw. kryzys deflacyjny zwią-

zany ze sztucznym zawyżeniem kursu waluty krajowej, co miało wpływ na przemysł

eksportowy. Równocześnie sytuacja ta zbiegła się z całkowitą likwidacją części mocy

produkcyjnych spowodowaną stratą rynków zbytu na terytorium dawnej monarchii.

Zgodnie z ówczesnymi szacunkami na Słowacji zlikwidowano z tego powodu około

piętnastu tysięcy miejsc pracy na Słowacji. Liczba osób, dla których przemysł był źró-

dłem utrzymania, spadła w 1923 roku w porównaniu z poziomem sprzed wojny o mniej

więcej 30%.

Wydarzenia związane ze złą sytuacją gospodarczą były odczuwalne również na ko-

lei we Vrútkach. Po wyparciu wojsk węgierskich z Vrútek i Turca przybyli tu pierwsi

pracownicy kolei z Czech, którzy zajęli stanowiska kierownicze. Dawna węgierska kolej

państwowa MÁV przeszła w ręce dyrekcji ČSD (Česko-slovenských štátnych dráh -

Państwowych Kolei Czechosłowackich) w Bratysławie, dyrekcja prywatnej Kolei Ko-

szycko-Bohumińskiej mieściła się w Koszycach. Ponieważ zarząd Państwowych Kolei

Czechosłowackich nie przyznał kolejarzom pensji, które jeszcze w listopadzie 1918 r.

wprowadziła kolej MÁV, to w lutym wybuchł strajk vrúteckich kolejarzy, który przez

tydzień wspierali strajkiem solidarnościowym również pracownicy Kolei Koszycko-

Bogumińskiej we Vrútkach. Czechosłowacki duch stopniowo zakorzeniał się również na

kolei. Pracownicy Państwowych Kolei Czechosłowackich szybciej zaczęli posługiwać

się w pracy językiem czeskim i słowackim, niż pracownicy Kolei Koszycko-Bogumiń-

skiej, którzy trwali przy języku węgierskim i niemieckim aż do marca 1920, kiedy to

nakazano im porozumiewać się w języku urzędowym po słowacku. Usługi transportowe

na obu kolejach zostały ostatecznie podporządkowane naczelnikowi Państwowych Ko-

lei Czechosłowackich, co zaczęto wprowadzać od 1 kwietnia 1921 r.

Manifestacje i strajki, mające na celu poprawę warunków vrúteckich robotników,

nie ustawały pierwszych latach Republiki. Do najważniejszych należał grudniowy strajk

pracowników Kolei Koszycko-Bogumińskiej w 1920 r. W odpowiedzi na wydarzenia

w Pradze vrúteccy kolejarze, do których dołączyli również robotnicy z innych zakładów

przemysłowych, zajęli pocztę, telegraf i warsztaty. Usunąć ich stamtąd zdołało dopiero

wojsko. Rozpoczął się proces sądowy z udziałem wielu przywódców strajku. Przewod-

niczący komitetu strajkowego Juraj Šťastný został skazany na pięć lat więzienia, Sąd

Najwyższy złagodził mu wyrok do jednego roku.
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Kiedy w Europie Zachodniej w1924 r. zaczęto już odczuwać stopniowy rozwój go-

spodarczy i tendencja ta utrzymywała się przez niemal całą drugą połowę lat 20., to na

większości terenów Słowacji z Vrútkami włącznie wciąż odczuwalne były skutki powo-

jennego kryzysu, co przejawiało się w ciągle wysokim bezrobociu. Skutki tego odczuła

również szkoła zawodowa. Naczelnik vrúteckich warsztatów František Štis umożliwił

co prawda 31 czeladnikom, by dokończyli edukację, ale wcześniej powiadomił ich ro-

dziców, że nie będzie mógł zatrudnić absolwentów szkoły w warsztatach. Na podstawie

rozporządzenia Ministerstwa Kolei nr 18288-5/2 z dniem 25 lipca 1924 r. po zakończe-

niu nauki zwolnił czeladników z warsztatów. W związku z tym Partia Komunistyczna

zorganizowała w miesiąc później, 25 sierpnia 1924 r., we Vrútkach wiec protestacyjny.

Około pięćdziesięciu mieszkańców Vrútek, w większości matki zwolnionych uczniów,

wtargnęło do biura naczelnika Štisa i siłą domagało się, by czeladników ponownie za-

trudnić. Udało mu się uwolnić od tłumu tyko dzięki asyście policji i po przyrzeczeniu, że

jeśli dyrekcja na to pozwoli, to ponownie przyjmie czeladników do warsztatów. Także po

tym wydarzeniu odbył się proces sądowy przywódców. Wyroki bezwarunkowego po-

zbawienia wolności były wydawane taśmowo, przy czym sądowy trybunał karny (sedria

– sąd wojewódzki) w Banskiej Bystricy tłumaczył swoje bezkompromisowe postępowa-

nie tym, że należy dać odstraszający przykład, ponieważ we Vrútkach zbiorowa przemoc

wobec zwierzchności powtarza się raz po raz. Choć organ odwoławczy zmienił później

wyroki na kary w zawieszeniu, to żadnej z nich nie cofnął. Szkoła czeladnicza nie prze-

trwała jednak tych ciężkich czasów i została zlikwidowana 20 grudnia 1924 r.

Stopniowo stosunki uspokajały się także we Vrútkach, spadało bezrobocie

i wrastał dobrobyt mieszkańców. Rozwijało się aktywne życie kulturalne i społeczne,

osiągano świetne wyniki w sporcie. W latach 30. Słowacy mieli już wystarczająco dużo

wykształconych osób, które mogły zastąpić Czechów na kierowniczych stanowiskach,

więc Czesi byli zmuszeni do stopniowego przekazywania tych stanowisk Słowakom.

Wielu wraz z rodzinami opuściło Słowację. Vrútky, w których czeskie osadnictwo kon-

centrowało się przede wszystkim w dzielnicy Mexiko i później zburzonej kolonii Ko-

szycko-Bogumińskiej, nie były wyjątkiem. W 1933 r. było zatrudnionych w warsztatach

kolejowych aż 1 001 robotników, z czego 479 było Vrútčanami, 159 pochodziło z Sučan

a 127 z Priekopy. Nie brakowało też robotników z z Turčianskiego Sv. Martina, Turan,

Lipovca, Turčianskich Kľačian, Záturčia i innych turčanskich miejscowości. Aż 53 ro-

botników pochodziło z miejscowości spoza Turca. W lokomotywowniach było zatrud-

nionych kolejnych 401 robotników. Z czego z Vrútek było 212, z Priekopy 68, z Záturčia

3, z Turčianskiego Sv. Martina 7, z Koštian 4, z Valčy 3, ze Štubnianskich Teplic 1,

z Kľačian 23, z Sučan 29, ze Štiavničky 1, z Turan 5, ze Stankovan 1, z Kraľovan 1,

z Ružomberka 2, z Liptovskej Teplej 1, z Ondrašovej 3, z Bobrovca 3, z Varína 1, Žiliny

1, z Kysuckeho Novego Mesta 1, z Horelici 2, z Čadcy 5, z Vysokej 2,

ze Svrčinovca 7, z Čiernego 7 i ze Skalitého 8.

Jak widać z tego zestawienia pracowników, lokomotywownie w Priekopie stały się

w okresie świetności pary miejscami, gdzie znajdowali pracę po wymuszonym wyjeź-

dzie Czechów mieszkańcy całego województwa žilinskiego.
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Kolej rozwijała się nadal. W 1935 r. zaczęto kłaść drugi tor na linii między Vrútkami

a Žiliną, w 1938 r. zbudowano nowe tunele oraz nowy most nad Wagiem. Dnia 27 listo-

pada 1940 r. cały dwutorowy odcinek między Žilinou a Vrútkami został oddany do użyt-

ku. Podczas II wojny światowej funkcję naczelnika warsztatów głównych sprawował

Emil Hvizdák. Z jego inicjatywy ponownie w 1939 r. otwarto szkołę czeladniczą, która

na mocy decyzji Ministerstwa Transportu i Robót Publicznych z dnia 31 lipca 1939 r.

stała się czteroletnią szkołą czeladniczą przy Warsztatach Głównych we Vrútkach i przy-

jęto do niej 25 chłopców. Jeden z uczniów nowo otwartej szkoły - Róbert Zacharides –

wspomina, że klasy na początku urządzono bezpośrednio w warsztatach. Czeladnicy

przez część tygodnia siedzieli w ławkach, a przez część mieli praktyki, w ramach których

wykonywali prace ślusarskie związane z częściami, z którymi w przyszłości mieli mieć

do czynienia na co dzień. Po ukończeniu szkoły ślusarskiej wielu z absolwentów zrobiło

kursy maszynistów, których część praktyczna odbywała się we Vrútkach, ale przygoto-

wanie teoretyczne musieli zdobywać w Koszycach. Również Róbert Zacharides został

maszynistą, bo przecież już jego dziadek Karol Zacharides był maszynistą we Vrútkach.

Z ośrodka czeladniczego stopniowo stworzono szkołę wyposażoną w najnowocześniej-

sze obrabiarki, w której nauczali najlepsi pracownicy. Okres nauki skrócono później do

trzech lat, w ciągu których uczono ośmiu specjalności rzemieślniczych. W okresie

Słowackiego Powstania Narodowego przerwano nauczanie, a uczniowie wraz pracow-

nikami warsztatów naprawiali lokomotywy. Po wyzwoleniu pomieszczenia dydaktycz-

ne były z powodu rosnącej liczby uczniów niewystarczające. Uczono w wynajętych bu-

dynkach w Martinie. Wymagania dotyczące przygotowania narybku robotniczego wciąż

jednak rosły, więc w roku 1963 rozpoczęto budowę nowego kompleksu szkolnego skła-

dającego się z warsztatów, szkoły, sali gimnastycznej, internatu, budynku administracji,

pawilonu jadalnego. Z powodu braku odpowiednich terenów pod budowę tego kom-

pleksu we Vrútkach, zbudowano go w sąsiedniej Priekopie. Kompleks szkolny został

oddany do użytku w 1966 r.

Lata 60. XX wieku to czas elektryfikacji linii kolejowej, do czego dostosowano rów-

nież nauczanie w szkole kolejowej. Dla samych Vrútek wprowadzenie elektryfikacji kolei

oznaczało koniec okresu ich świetności, który na zawsze będzie związany z erą parowo-

zów.

Branislav Zacharides
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Notki o autorach:

mgr Branislav Zacharides urodził się 27 czerwca 1975 r. w Martinie. Ukończył kieru-

nek nauczycielski ze specjalnością nauczanie języka angielskiego i historii na Wydziale

Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Od dziesięciu lat jest dyrekto-

rem Rozvojovej agentúry ŽSK (Agencji Rozwoju Žilinskiego Województwa Samo-

rządowego). Historią interesował się od najmłodszych lat i dlatego wybrał ją jako kieru-

nek studiów. Z historią kolei jest związany nie tylko dzięki osobistym doświadczeniom,

które zdobył będąc uczniem ówczesnego Strednégo odbornégo učilištia železničnégo

(Technikum Kolejowego), ale również przez tradycje rodzinne, ponieważ życie zawodo-

we wielu członków jego rodziny, z dziadkem Róbertem włącznie, było związane z koleją.

Uczestniczył w przygotowaniu almanachu historycznego Vrútky 145 rokov s okrídleným

kolesom (Vrútky 145 lat ze skrzydlatym kołem), dokumentującego historię Vrútek. Jest

również autorem wielu artykułów naukowych i referatów oraz Cykloturistického sprievod-

cu dejinami Turca (Przewodnika rowerowego po historii regionu Turiec).

inż. Ján Garaj urodził się w Horných Zeleniciach (pow. Trnava), ukończył Średnią Szkołę

Przemysłu Maszynowego (Stredná priemyselna škola strojnícká) w Trnavie, specjalność

eksploatacja pojazdów szynowych, a następnie VŠDS (Vysoká škola dopravy a spojov –

Wyższa Szkoła Transportu i Komunikacji) w Žilinie, kierunek Trakcja elektryczna i ener-

getyka w transporcie (elektrická trakcia a energetika v doprave), potem studia podyplomo-

we Diagnostyka techniczna pojazdów szynowych (Technická diagnostika koľajových

vozidiel).

Od 1972 roku pracował w Lokomotywowni Bratysława Gł., w Wydziale napraw loko-

motyw, od 1976 r. był zastępcą ds. eksploatacji naczelnika Lokomotywowni Vrútky, potem

naczelnikiem Lokomotywowni Poprad, od 1993 r. kierownikiem ds. napraw OZ Žilina,

kierownikiem ds. napraw GR ŽSR (Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky

– Dyrekcji Generalnej Kolei Republiki Słowackiej) O540, zastępcą dyrektora DŽKV (Divízia

železničných koľajových vozidiel – Sekcji kolejowych pojazdów szynowych) ŽSR, od

2005 roku aż do emerytury był kierownikiem ds. napraw lokomotyw i wagonów nowo

powstałej ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko – Spółka Kolejowa Słowacja).

Praktycznie całe jego życie zawodowe było związane z koleją: eksploatacją

i utrzymaniem, naprawami kolejowych pojazdów szynowych.

inż. Igor Dobrovolný urodził się 12 grudnia 1966 r. w Martinie. Ukończył szkołę śred-

nią ŽOS (Odborné učilište železničných opravovní a strojární – Szkołę Zawodową

Zakładów Naprawczych i Narzędziowni) Vrútky oraz VŠDS w Žiline, kieruneu Trak-

cja elektryczna i energetyka w transporcie. W szkole dostał darmowy bilet kolejowy i to

zdecydowało o jego dalszym losie. Podróżował wszędzie tam, gdzie wiodły szyny.

W tym czasie sięgnął po aparat fotograficzny Flexaret i zaczął fotografować. Zaciekawi-

ły go stare fotografie i widokówki, zaczął podczas swoich podróży odwiedzać giełdy

staroci. Potem wraz z ojcem założył dobrze prosperujące regionalne wydawnictwo

Dobrovolný a synovia (Dobrovolný i synowie), publikujące przede wszystkim
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kalendarze ilustrowane widokówkami z ich kolekcji. Po śmierci ojca zamknął wydaw-

nictwo, które działało przez 15 lat. Do wydawania książek wrócił dopiero po założeniu

stowarzyszenia Hemibos Ante Portas / Brána Turca (Brama Turca), w ramach którego

nie tylko wydaje książki, w których są prezentowane stare fotografie, ale organizuje

również wystawy (np. cieszącą się dużym zainteresowaniem wystawę 145. rokov

s okrídleným kolesom/ 145 lat ze skrzydlatym kołem w Tulipie) oraz prelekcje tzw.

Dysputy. Ponadto dzieli się swoim odkrywaniem historii także w wirtualnym świecie -

na Facebooku ma strony Vrútky na dobových fotografiách (Vrútky na fotografiach

z dawnych czasów) i Slovensko na historických pohľadniciach (Słowacja na sta-

rych widokówkach).
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Z Bogumina do Dziedzic, a potem dalej...

4 marca 1836 roku, w Wiedniu, wystawiono dokument koncesyjny na budowę lini

kolejowej z Wiednia do Bochni. Zezwolenie na budowę i użytkowanie tej linii otrzymała

spółka Wechselhaus Salomona M.von Rotschilda. Kolej przeszła do historii pod nazwą

CK Wyłącznie Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda.

Pierwszy odcinek linii Floridsdorf (obecnie dzielnica Wiednia) – Wagram, długości

13 124 km, otwarto 11 listopada 1837 roku. Po dziesięciu latach (1 maja 1847 r.) Kolej

Północna dotarła do Bogumina (niem. Oderberg, czes. Bohumín) i... dalsze prace

budowlane wstrzymano prawie na 8 lat. Właściciele spółki CK Uprzywilejowane Towa-

rzystwo Akcyjne Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda utracili koncesję, bo nie mieli

pieniędzy na budowę następnych odcinków kolejowego szlaku. Spółka nie mogła uzy-

skać kredytów bankowych, potrzebnych na dalsze finansowanie budowy linii kolejowej.

Część akcji Towarzystwa przejęli urzędnicy cesarscy i zaczęli blokować zarządzenia

władz spółki. Aby pasażerowie (oraz towary) mogli jeździć do Galicji i na Ukrainę,

wybudowano odcinek długości 3 km do Chałupek (niem. Annaberg), znajdujących się

na pruskiej granicy, podłączając się tym samym do linii Wrocław – Kędzierzyn – Kato-

wice – Kraków. Linię otwarto 1 września 1848 roku.

20 marca 1853 roku rząd austriacki zwolnił Towarzystwo Kolei Północnej

z budowy ostatniego odcinka trasy Oświęcim – Kraków – Bochnia, pod warunkiem

ukończenia budowy jednotorowego odcinka Bogumin – Zebrzydowice – Dziedzice –

Oświęcim (z odgałęzieniem do Bielska).

Towarzystwo przyjęło te warunki i przystąpiło do dalszej budowy; nowy odcinek

Kolei Północnej

Bogumin – Dziedzice, długości 50,764 km, został otwarty 17 grudnia 1855 roku.

Jednocześnie oddany został do użytku odcinek Dziedzice – Bielsko, długości 10,5 km.

Data powyższa otwiera nowy rozdział w dziejach Czechowic i Dziedzic, rozdział

industrializacji. Pierwszym zakładem, jaki powstał w naszym mieście, w 1872 roku, był

zakład impregnacji podkładów kolejowych Guido Rütgers, zwany potocznie Szwelow-

nią. Potem w sąsiedztwie zakładu powstały dwie rafinerie: „Schodnica” i „Vacuum Oil

Company”. A potem już poleciało: Cynkownia Hohenlohe (późniejsza Walcownia Me-

tali „Dziedzice”), Gwoździarnia, Zakłady Rowerowe, Zapałkownia, Kopalnia „Silesia”,

Kablownia, itd...

Pierwotny dworzec (duży piętrowy budynek, stojący w szczerym polu obok lasu)

wraz z całą infrastrukturą stanął już w 1854 roku. Nowy dworzec, który funkcjonuje do

dziś, wzorowany na bogumińskim, wybudowano pod koniec XIX wieku. W kwartale

ulic Traugutta, Towarowej, Słowackiego i Niepodległości spółka Kolei Północnej wybu-

dowała osiedle dwupiętrowych domów czynszowych dla kolejarzy, zachowanych w ca-

łości do dnia dzisiejszego.

Z Dziedzic wiodły szlaki do najdalszych zakątków ówczesnej Europy. Na zachód –

via Pszczyna, Racibórz, Wrocław, Berlin – można było dotrzeć do portu w Hamburgu

(i zaokrętować się na przykład do Nowego Yorku). Szlaki kolejowe na południe docho-

dziły do Wiednia, Budapesztu, Zagrzebia i Triestu (w pobliżu znajdował się cesarski

zamek Miramare, nad Adriatykiem).
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Pod koniec XIX wieku można było z Dziedzic dojechać do Koszyc, kilka razy trzeba

się jednak było przesiąść na polskich lub słowackich stacjach.

Kierując się na wschód, przez Oświęcim, Trzebinię, Kraków, można było dojechać

do Lwowa, a w następnych latach do Czerniowców, aż pod granicę rosyjską (przesiada-

jąc się na rosyjską kolej, można było dostać się do Odessy na Krym, a pod koniec XIX

wieku – do Władywostoku).

Północnymi szlakami kolejowymi można było zaś dotrzeć do Warszawy, Gdańska,

Wilna, a nawet do Petersburga. Stacja Dziedzice do zakończenia I Wojny Światowej

miała stałe połączenia z Wiedniem, Krakowem, Lwowem, Boguminem, Bielskiem, Żyw-

cem i Wrocławiem (wszystko dokładnie rozpisane w ówczesnych rozkładach jazdy).

1 marca 1856 roku oddano do użytku linię Dziedzice – Oświęcim, a drugi tor na

trasie Bogumin – Dziedzice – Oświęcim ułożono dopiero w latach 1888-1889.

Nowymi odcinkami Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, które skomunikowały

Dziedzice z innymi obszarami Cesarstwa, Galicji, Śląska Cieszyńskiego, były m.in.:

• Oświęcim – Trzebinia, otwarty 1 marca 1856 r.

• Kraków –Trzebinia – Mysłowice oraz Szczakowa – Granica (Maczki), otwarty

1 stycznia 1858 r.

• Bielsko – Żywiec (w sfinansowaniu tego odcinka pomógł arcyksiążę Albert Habsburg

z Żywca, który przeznaczył na tę inwestycję 500 tys. florenów), otwarty 23 maja 1873 r.

• Oświęcim – Skawina – Podgórze (Płaszów), otwarty 1 sierpnia 1884 r.

• Sporysz/Żywiec – Nowy Sącz, otwarty 16 grudnia 1884 r. (Towarzystwo Akcyjne

Kolei Północnej przekazało stację Żywiec państwu austriackiemu bezpłatnie, pod wa-

runkiem jednak wspólnego jej użytkowania.)

• Sucha – Skawina, otwarty 22 grudnia 1884 r.

• Kraków – Podgórze (Płaszów) – Bonarka, otwarty 1 stycznia 1888 r.

• Bielsko – Kalwaria, otwarty 4 kwietnia 1888 r.

• Frydek – Mistek – Bielsko, otwarty 1 czerwica 1888 r.

• Göding/Hodonín – Holics/Holíč (granica węgierska), otwarty 18 czerwca 1891 r.

• Piotrowice k. Karwiny – Karwina, otwarty 1 września 1898 r.

23 lutego 1883 roku rozpoczęto budowę odcinka Żywiec – Zwardoń, o długości 37,3

km, przedłużając trasę do Czadcy (Słowacja), leżącej na linii Bogumin – Koszyce.

Linią bogumińsko-koszycką transportowano wielkie ilości towarów i surowców

z Ukrainy i ze Słowacji do Niemiec. Odcinek między Boguminem a Cieszynem oddano

do użytku 1 lutego 1869 roku. Kolejny odcinek: Cieszyn – Trzyniec – Czadca – Żylina,

uruchomiono 28 lutego 1871 roku, a całą magistralę koszycko-bogumińską oddano do

użytku 18 marca 1872 roku.

W 1880 roku na odcinku Bogumin – Vrútky, wchodzącym w skład lini koszycko-

bogumińskiej, kursował sławny pociąg Orient Express. Z Vrútek można było dojechać

do Budapesztu i do Bratysławy (przez Żylinę). Pociąg pośpieszny trasę Bohumin – Vrútky

pod koniec XIX wieku pokonywał w czasie 156 minut. W Cieszynie miała swą siedzibę

dyrekcja śląskiego odcinka linii koszycko-bogumińskiej.
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Pierwotnie zakładano, że pod Zwardoniem, w miejscowości Sól, zostanie wydrążo-

ny tunel, ale ze względów finansowych musiano porzucić to rozwiązanie. Wybrano wa-

riant trudniejszy, lecz tańszy – budowę linii przez grzbiet górski; ostatecznie wytyczono

trasę okrążającą szczyt Rachowiec.

Ruch osobowy, jednotorowy, na odcinku Żywiec – Zwardoń zapoczątkowano 3 li-

stopada 1884 roku (pociągi towarowe zaczęły jeździć tą linią od 15 listopada tegoż roku).

W tym samym czasie oddano do ekspoloatacji odcinek Zwardoń – Skalité-Serafínov

– Czadca, dzięki czemu Dziedzice i Koszyce po raz pierwszy zostały ze sobą połączone

komunikacyjnie. We wrześniu 1885 roku rząd austriacki udzielił Kolei Północnej konce-

sji na budowę kilku linii kolejowych, m.in. Bielsko – Cieszyn – Frydek (czes. Frýdek;

z odgałęzieniem do Ustronia); Bielsko – Wadowice (przedłużona do Podgórza/Kraków);

Frydlant nad Ostrawicą – Krasna (czes. Krásná); Międzyrzecze Wołoskie (czes. Valašské

Meziříčí) – Bystrzyca (czes. Bystřice); Goleszów – Ustroń.

26 sierpnia 1896 roku Towarzystwo Kolei Północnej uzyskało kolejną koncesję na

zbudowanie odcinka Zagłębie Karwińskie – linia Bogumin – Oświęcim (Piotrowice

k. Karwiny – Frysztat – Karwina); linię otwarto 1 września 1898 roku.

Kolej Północna Cesarza Fedynada posiadała własne kopalnie – w Jaworznie, Mi-

chałkowicach i w Ostrawie, z których dostarczano węgiel dla lokomotyw i parowozów.

Na mocy ustawy z dnia 31 października 1906 roku upaństwowiono koleje

i tabor należące do CK Uprzywilejowanego Towarzystwa Kolei Północnej Cesarza Fer-

dynada. Od 1 stycznia 1907 roku CK Dyrekcja Północna w Wiedniu przejęła ruch na

wszystkich liniach Kolei Północnej oraz na linii Morawska Ostrawa – Frydek – Frydlant

(linia ta była wprawdzie własnością CK Towarzystwa Uprzywilejowana Kolej Ostrawa

– Frydlant, ale zarządzała nią Kolej Północna). Własnością Towarzystwa Kolei Północ-

nej została tylko linia przemysłowa Ostrawa – Michałkowice – Dąbrowa oraz wszystkie

bocznice zakładowe. Linia ta w Ostrawie łączyła się z magistralą kolejową Wiedeń –

Bogumin, a w Dąbrowie z linią Koszyce – Bogumin.

W 1906 roku długość wszystkich linii kolejowych należących do Kolei Północnej

(zarządzały nią w tym czasie Austriackie Koleje Państwowe) wynosiła łącznie 1309,27

km. Spółka Kolei Północnej, w tymże roku, posiadała:

• lokomotywy 595 szt.

• wagony osobowe 1280 szt.

• wagony towarowe 21 643 szt.

• inne wagony 88 szt.

W 1906 roku przewieziono na jej szlakach ponad 15 milionów pasażerów.

Pod koniec pierwszej dekady XX wieku magistarala koszycko-bogumińska miała

ograniczoną przepustowość ze względu na intensywny ruch kolejowy. W tej sytuacji

wszystkie nadliczbowe wagony kierowano drogą okrężną przez Zebrzydowice – Dzie-

dzice – Bielsko do Cieszyna (i dalej do Koszyc).

Przez kilkadziesiąt lat dziedzicka stacja była stacją graniczną, z urzędami celnymi

(austriackimi i pruskimi), pocztą, rampami przeładunkowymi, magazynami i domami

dla kolejarzy. W 1925 roku stacją graniczną zostały Zebrzydowice, ale jeszcze do roku

1931 dokonywano odpraw granicznych na dziedzickiej stacji.
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W 1854 roku w Dziedzicach otwarto lokomotywownię, zwaną też parowozownią albo

halą prostokątną (działa do dnia dzisiejszego), z warsztatami naprawczymi dla taboru kole-

jowego, z halą wachlarzową i budynkami administracji. Na parowozownię zwyczajowo

wszyscy mówili „hajc” (z niem. Heizhaus – ogrzewalnia). W dziedzickiej parowozowni

stały dwie lokomotywy obsługujące trasę do Bielska oraz zapasowa ilość lokomotyw do

obsługi składów jeżdżących na trasie Wiedeń – Kraków. Dziedzickie parowozy obsługiwa-

ły linię do Bielska (nie było pociągów dalekobieżnych; wszystkie rozpoczynały drogę

w Dziedzicach), a linie na Morawy obsługiwały lokomotywy z Bogumina. Pod koniec lat

80. XIX wieku wybudowano nowocześniejszą halę (dziś hala wachlarzowa nr 2), zwaną

popularnie „tendrownią”. Pierwszym znanym z nazwiska szefem parowozowni był Stani-

sław Szymończyk z Oświęcimia, który piastował tę funkcję w latach 90. XIX wieku. Jego

następcą został pochodzący z Moraw Karol Czadek.

Przez stację Dziedzice przewinęły się koronowane głowy, cesarze, królowie, mar-

szałkowie, generałowie, oficerowie, zwykli żołnierze, kupcy, przemysłowcy, papieże,

biskupi, księża, uczestnicy rekolekcji w klasztorze oo. Jezuitów w Czechowicach, „nie-

bieskie ptaki”, literaci i miliony anonimowych pasażerów. Na dworcu w Dziedzicach

byli m.in.: cesarz Franciszek Józef, cesarz Wilhelm II, król Grecji Jerzy, król bułgarski

Borys, żywieccy Habsburgowie, Radziwiłłowie, Sapiehowie, marszałek Józef Piłsudski,

marszałek Ferdynad Foch, prezydent Ignacy Mościcki, Wojciech Korfanty, Michał

Grażyński, Ignacy Daszyński, generał Franciszek Kleeberg, gen. Bolesław Wieniawa-

Długoszowski, Karol Wojtyła, prymas Polski August Hlond, Jan Kiepura, Zofia Kossak-

Szczucka, Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz.

Na dziedzickiej stacji kolejowej oddawano też hołd doczesnym szczątkom wielkich

Polaków: Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego i gen. Józefa Bema oraz reli-

kwiom św. Andrzeja Boboli (stąd jego wizerunek w herbie miasta).

W listopadzie 1918 roku dziedzicki dworzec został obsadzony przez lokalnych le-

gionistów. Wprowadzono polski język i polskie administrowanie. Zrzucono niemieckie

napisy i austriackie dwugłowe orły. Zostało zamknięte połączenie przez Pszczynę do

Prus. Po przywróceniu ruchu na tej trasie, przejazd był możliwy tylko na mocy paszportu

wystawianego przez konsulat polski w Niemczech lub Dowództwo Okręgu Generalne-

go w Krakowie.

Dziedzicka stacja przez ponad 150 lat swojej historii pełniła rolę niezwykle ważnego

węzła komunikacyjnego, i choć dziś lata świetności ma już za sobą, tych wspaniałych

dziejów nikt jej nie odbierze.

Czesław Białek
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Kolej Północna Cesarza Ferdynanda

Odcinek kolejowy Bogumin – Dziedzice

Słów kilka…

Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, nosząca oficjalną nazwę K.k. Privilegierte Kaiser

Ferdinands-Nordbahn, czyli Cesarsko-Królewska (C.K.) Uprzywilejowana Kolej

Północna Cesarza Ferdynanda, powstała w celu uzyskania połączenia Wiednia z Galicją.

W założeniu miała służyć przede wszystkim do transportu towarowego (zwłaszcza soli

i bydła rzeźnego) oraz wojskowego. Była pierwszą główną linią kolejową i parową drogą

żelazną w Cesarstwie Austrii, także jedną z pierwszych i najważniejszych dróg żela-

znych w Europie Środkowej. Przechodziła przez Śląsk Cieszyński…

Pomysłodawcą i autorem koncepcji Kolei Północnej był Franz Xaver Riepl, geolog,

profesor mineralogii i hutnictwa na Politechnice Wiedeńskiej, zafascynowany nie tylko

sukcesami George’a Stephensona w Anglii, lecz także praskimi doświadczeniami z paro-

wozem prowadzonymi przez – pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego – Józefa Bożka.

Projektem swoim F. X. Riepl zainteresował wiedeńskiego bankiera Salomona

Mayera Rothschilda, który umożliwił mu przeprowadzenie studiów nad koleją parową

w Anglii. W dniu 4 marca 1836 roku dokument koncesyjny na budowę i eksploatację

Kolei Północnej wydał dla Wechselhaus S. M. von Rothschild cesarz Ferdynand I, od

którego bierze się nazwa kolei. Przywilejem koncesyjnym objęta została trasa Wiedeń –

Bogumin – Kraków – Bochnia z odgałęzieniami do Brna, Ołomuńca, Opawy oraz żup

solnych w Dworach i Wieliczce1 .

Termin ważności koncesji upływał z dniem 4 marca 1886 roku. Jeszcze w maju 1836

roku przywilej na urządzenie kolei przeszedł drogą cesji na spółkę kapitałową: C.K.

Wyłącznie Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Kolei Północnej Cesarza Ferdynan-

da, a w roku 1885, na podstawie nowego dokumentu koncesyjnego (dotyczącego całości

dotychczasowych linii kolei), na: C.K. Uprzywilejowane Towarzystwo Akcyjne Kolei

Północnej Cesarza Ferdynanda. Przez 70 lat Kolej Północna Cesarza Ferdynanda stano-

wiła prywatną własność spółki akcyjnej, połączonej kapitałowo z wiedeńskim domem

bankowym Rotschildów. Począwszy od 31 października 1906 roku, jej właścicielem

stały się Cesarsko-Królewskie Koleje Państwowe.

Budowę kolei rozpoczęto pod Wiedniem w 1837 roku. Poszczególne zadania przy

realizacji projektu powierzano różnym firmom, natomiast ułożenie torów wykonano we

własnym zakresie, pod okiem angielskich specjalistów. Z powodu trudności finanso-

wych prace prowadzono etapami. W okresie do 1842 roku powstał odcinek Wiedeń –

Lipnik nad Beczwą. Po przenegocjowaniu warunków koncesji, w 1847 roku Kolej Pół-

nocna Cesarza Ferdynanda dotarła na Śląsk Cieszyński. Do użytku oddany został wtedy,

w dniu 1 maja, odcinek z Lipnika n. Beczwą do Bogumina. Co warte przypomnienia –

początkowe plany, jeszcze przed udzieleniem koncesji, rozważały wytyczenie śląsko-

cieszyńskiego odcinka linii głównej przez Cieszyn w stronę Bielska. W ostateczności

1 Według pierwotnego zamysłu kolej ta prowadzić miała aż do granicy galicyjsko-rosyjskiej. Koncesję

na rozbudowę północnej linii kolejowej z Krakowa na wschód otrzymało Towarzystwo Kolei Galicyjskiej,

korzystając w latach 60. XIX wieku z kapitałów angielskich, niemieckich i austriackich. Patronowała jej

galicyjska arystokracja.
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zdecydowano się na poprowadzenie głównej nitki przez dogodniejszy teren,

położony wszak bliżej granicy z Prusami (i od 1871 roku z Cesarstwem Niemieckim). Po

kolejnym przerwaniu prac spowodowanym trudnościami w gromadzeniu kredytów po-

trzebnych do dalszej budowy projektowanej linii, 20 marca 1853 roku rząd austriacki

zwolnił spółkę akcyjną Kolej Północna od budowy odcinka Oświęcim – Kraków – Bochnia

pod warunkiem, że zobowiąże się ona do ukończenia budowy jednotorowego odcinka

Bogumin – Dziedzice – Oświęcim z odgałęzieniem Dziedzice – Bielsko w terminie do

dnia 4 marca 1856 roku. Natychmiast przystąpiono do prac. Odcinek śląski – z Bogumi-

na do Dziedzic wraz z odgałęzieniem do Bielska – uruchomiono już 17 grudnia 1855

roku, a galicyjski – z Dziedzic do Oświęcimia – niespełna trzy miesiące później, 1 marca

1856. Tego samego dnia oddano do ruchu osobowego i towarowego linię Oświęcim –

Trzebinia, wybudowaną przez rząd austriacki pod nazwą K.k. Ostbahn (C.K. Kolej

Wschodnia). Przy tej okazji trzeba nadmienić, że własnością państwa austriackiego była

od 1851 roku linia kolejowa Mysłowice – Szczakowa – Trzebinia – Kraków wraz

z odgałęzieniem Szczakowa – Granica (Maczki), zbudowana w latach 1844-1847 przez

prywatne przedsiębiorstwo Krakowsko-Górnośląska Kolej Żelazna. W 1856 roku uzy-

skano zatem bezpośrednie połączenie kolejowe Wiednia z Krakowem przez Bogumin

i Dziedzice, a tym samym możliwość rezygnacji z tranzytu przez terytoria pruskie (por.

niżej). W styczniu 1858 roku rząd austriacki sprzedał linię Mysłowice – Kraków z odga-

łęzieniem Szczakowa – Granica (Maczki) oraz linię Oświęcim – Trzebinia Spółce

Akcyjnej Kolej Północna.

Kolej Północna Cesarza Ferdynanda okazała się przedsięwzięciem trafionym i roz-

wojowym. Oprócz głównej linii posiadała szereg linii bocznych. Długość tras kolejo-

wych przez nią uruchomionych lub przejętych stale się powiększała: w 1856 roku wyno-

siła 531 km, a w 1902 roku już 1309 km. Nitka główna od Wiednia do Krakowa mierzyła

około 412 km długości. Kolej Północna była koleją normalnotorową (1435 mm),

przystosowaną do ruchu towarowego i osobowego. Do czasu upaństwowienia wielo-

krotnemu zwiększeniu uległ stan jej taboru kolejowego. Liczba lokomotyw, wagonów

osobowych i wagonów towarowych wynosiła odpowiednio: 218 – 375 – 5617 w 1862

roku, a 595 – 1280 – 21643 w 1906 roku.

W ciągu półwiecza prawie dziesięciokrotnie wzrósł przewóz osób. W 1856 roku

z usług kolei skorzystało niespełna 1,61 mln pasażerów, natomiast w 1901 roku już pra-

wie 15,9 mln. Do roku 1878 pasażerowie mogli podróżować w wagonach o zróżnicowa-

nym standardzie (klasy 1, 2, 3 i 4). Największą popularnością cieszyła się wśród pasaże-

rów klasa 3. Wagonami tej klasy podróżowało wtedy 45-71% osób. Po zlikwidowaniu

możliwości podróżowania 4. klasą było ich już powyżej 80%, a w 1905 roku 93,4%.

Następował także dynamiczny wzrost przewozów towarowych. W latach 1856-1866

Kolej Północna przewoziła ładunki i towary frachtowe o łącznej masie od 1,1 do 1,9 mln

ton. Od 1867 roku zaczęła przewozić także towary własne. Masa transportowanych ładun-

ków własnych i frachtowych mocno się wtedy powiększyła: od 2,9 mln ton w 1867 roku,

do 15,6 mln ton w roku 1898 i 19,5 mln ton w roku 1906.

*
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Śląsko-cieszyński odcinek głównej nitki Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, od

Bogumina do Dziedzic, miał długość 50,76 km. Stacja kolejowa Oderberg (Bogumin)

powstała na 276. kilometrze linii kolejowej od Wiednia, a stacja Dziedzitz (Dziedzice) na

kilometrze 327. Między obiema stacjami, w odległościach 5-8 km (wyjątkowo 4 i 9 km)

funkcjonowały stacje kolejowe niższej rangi oraz przystanki kolejowe. I tak, idąc z za-

chodu na wschód, były to: Dittmannsdorf (Dziećmorowice), Petrowitz (Piotrowice k.

Karwiny), Seibersdorf (Zebrzydowice), Pruchna, Drahomischl (Drogomyśl), Chybi (Chy-

bie) i Zabrzeg. Wśród wymienionych wyróżniała się stacja Pruchna, zaraz po otwarciu

Kolei Północnej połączona kursem dyliżansu pocztowego z Cieszynem.

Odcinek kolejowy Bogumin – Dziedzice ujęty został między dwie stacje węzłowe,

pełniące także funkcję stacji granicznych. Szczególna rola przypadła

stacji kolejowej w Boguminie. Kolej Północna, która dotarła tutaj wiosną 1847 roku,

miała już w roku następnym, dzięki uruchomieniu bocznej linii Oderberg (Bogumin) –

Annaberg (Chałupki) na granicy pruskiej, połączenie z kolejami pruskimi, w pierwszym

rzędzie z koleją Kędzierzyn – Racibórz – Chałupki, budowaną przez pruskie prywatne

Towarzystwo Wilhelmsbahn. W ten sposób stworzono bezpośrednie połączenie kolejo-

we Wiedeń – Berlin, umożliwiające przejazd drogą żelazną z Wiednia do Berlina w ciągu

32 godzin. Nie koniec na tym. Z kędzierzyńskiego węzła kolejowego można było jechać

Koleją Górnośląską do Mysłowic i dalej, przekraczając granicę prusko-austriacką,

Koleją Krakowsko-Górnośląską do Krakowa, po drodze zaś ze Szczakowej odgałęzie-

niem do Maczek na stację Granica (obecnie w obrębie Sosnowca) w ówczesnym zaborze

rosyjskim, gdzie oczekiwano na Kolej Warszawsko-Wiedeńską. Komunikacja kolejowa

Wiednia z Krakowem stała się zatem możliwa już w 1848 roku, tyle tylko, że drogą

okrężną via Bogumin – Chałupki – Kędzierzyn – Mysłowice – Trzebinia. Wydłużeniu

uległa także galicyjska magistrala żelazna prowadząca w głąb Galicji Wschodniej, osią-

gając w 1861 roku Lwów. Od schyłku lat 60. XIX wieku do Bogumina docierała prywat-

na Kolej Koszycko-Bogumińska, przeznaczona głównie dla ruchu towarowego i mająca

za zadanie połączenie Europy Środkowej z krajami Europy Południowo-Wschodniej

i państwami bałkańskimi.

Dziedzice uzyskały pod koniec lat 60. XIX wieku połączenie – przez Pszczynę

leżącą w ówczesnych Prusach – z Koleją Prawego Brzegu Odry (Rechte Oderufer-Eisen-

bahn).

Śląsko-cieszyński odcinek Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda rozbudowano

w latach 1888-1889, oddając do użytku drugi tor. Stało się tak wskutek żądań rządu

austriackiego, wywołanych wzrostem ruchu osobowego i towarowego na całej głównej

trasie kolei. Po nowym torze miały jechać pociągi towarowe, po starym pospieszne,

osobowe i towarowe. Pamiętać należy także o tym, że linia ta miała znaczenie strategicz-

ne dla pociągów wojskowych, dając możliwość szybkiego przerzucania wojsk w pobliże

granic pruskiej i rosyjskiej.

Kolej działała sprawnie. W zakresie transportu pasażerskiego Dziedzice dla przykła-

du miały według rozkładu jazdy obowiązującego od 1 maja 1862 roku dwa połączenia

dziennie z Wiedniem, trzy z Krakowem i trzy z Bielskiem. W rozkładzie jazdy z roku

1899 było już sześć pociągów z Wiednia do Krakowa i siedem w odwrotnym kierunku.
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Kursowały pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe. Do Wiednia jechało się z Dzie-

dzic, w zależności od typu pociągu i rodzaju połączenia, od 5 h i 24 min do 11 h. Podróż

najszybszym pociągiem do Krakowa trwała 1 h 27 min. Od sierpnia 1878 roku istniało

także lokalne połączenie z Żywcem przez Bielsko. Na linii tej pod koniec XIX wieku

pociąg do Żywca kursował trzy razy dziennie, a dodatkowo jeszcze cztery razy dziennie

tylko do Bielska. Ponadto codziennie przyjeżdżały cztery pociągi z Niemiec: dwa z Wro-

cławia przez Katowice i dwa z Bytomia. Warto wspomnieć o pociągu relacji Dziedzice –

Morawska Ostrawa, z wagonami 3. klasy przeznaczonym dla robotników (nade wszystko

górników) pracujących w rejonie Ostrawy. Od 15 lipca 1907 roku pociąg ten kursował

w każdy dzień powszedni.

Trasa z Dziedzic do Bogumina wiodła przez malownicze obszary, jak pisał na prze-

łomie stuleci Antoni Macoszek: „prostą linią koło cichych wiosek z ładnymi kościółka-

mi” bądź „w cieniu rozległych lasów” 2. Podobnie czterdzieści lat wcześniej Józef Ignacy

Kraszewski z okien pociągu, który po krótkim postoju w Chybiu ruszył „z szybkością

błyskawicy”, obserwował „pólka, łąki, chatki, lasy jodeł i sosen”3 .

*

W trakcie budowy Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda następowały zmiany w tra-

sowaniu jej linii. Ze względu na protesty lokalnych społeczności, w miejscach pierwot-

nie niezaplanowanych zlokalizowano stacje kolejowe w Boguminie i Dziedzicach.

Pierwszą na mokradłach i nieużytkach między Boguminem i wsią Szunychl (Szony-

chel), drugą w rejonie stawu Bachorek na granicy Dziedzic i Czechowic. Na obu stacjach

powstały podczas budowy kolei niewielkie budynki dworcowe, z czasem przebudowy-

wane. Gruntowną przebudowę i rozbudowę według planów dla dużych dworców

w Austro-Węgrzech przeprowadzono w latach 1901-1902 (Dziedzice) i 1902-1904 (Bo-

gumin), nadając im w ogólnym zarysie obecną formę. Budynek dworca w Dziedzicach

uzyskał wtedy dwie duże sale – poczekalnie II i III klasy z bufetami. Po obu jego stro-

nach pobudowano po jednym piętrowym pawilonie z salą rewizyjną, kancelarią

ruchu i mieszkaniami na piętrze. Nowa budowla otrzymała 38 okien od strony frontowej

i 5 wejść. Jej integralną częścią była wiata zbudowana nad jednokrawędziowym pero-

nem. W budynku dworca od 1869 roku działał urząd pocztowy, a w następnym roku

otwarto Ekspozyturę Głównego Urzędu Celnego II Klasy w Bielsku (z myślą o odprawie

podróżnych w ruchu z Prusami). Poza tym funkcjonowała tutaj restauracja dworcowa

i kantor wymiany walut, odbywał się handel owocami południowymi oraz węglem

i wapnem, działała wypożyczalnia książek, przyjmował lekarz kolejowy. W 1891 roku

powstała przy dworcu filia bielskiej spedycji Adolf Brüll & Sine, która była jednocześnie

agencją towarzystwa żeglugowego Österreichischer Lloyd oraz punktem odbioru prze-

syłek pilnych do i z Wiednia, Pesztu, Pragi, Brna i Reichenberga. Sam dworzec otrzymał

oświetlenie elektryczne z Bielska.

Z budową Kolei Północnej i dziedzickiego dworca kolejowego była ściśle związana

dziedzicka lokomotywownia (parowozownia). Jej budowę rozpoczęto w 1853 roku.

Początkowo, gdy pełniła li tylko rolę punktu wymiany i obsługi lokomotyw na trasie,
2 A. Macoszek, Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1901, s. 1.
3 J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864, t. I, Warszawa 1866, s. 27.
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składała się jedynie z dwóch budynków: prostokątnej szopy na lokomotywy i stacji na-

wadniania parowozów. Dopiero rosnący ruch kolejowy spowodował jej przekształcenie

w bazę lokomotyw. W toku rozbudowy powstawały nowe obiekty: hala maszyn (ok.

1889 r.), warsztat z półkolistym dachem, nowa stacja wodna, murowany magazyn, ką-

pielownia (1896), hala wachlarzowa z sześcioma kanałami (1898 lub 1899), kancelaria

(1906), kolejny wachlarzowy budynek (1910-1914), magazyn smarów i olejów oraz

nowa pompownia (tuż przed wybuchem I wojny światowej).

W Boguminie budynkowi dworca nadano podczas ostatniej przebudowy formę neo-

renesansową. Wtedy także postawiono daszki nad peronami, zbudowano podziemne przej-

ście i wydłużono do 170 m stalową kładkę dla pieszych. Kładka prowadziła z placu koło

dworca przez budynek z biurami celników i nad torowiskiem. Dworzec boguminski

sprawiał wrażenie obiektu światowej rangi. Uwagę zwracał panujący na nim: „Zgiełk,

głosy podróżnych, tam i napowrót biegnących, nawoływania tragarzy, świst i szum kilku

pociągów, stojących na szynach i gotowych do odjazdu”, powodujących „ogłuszający

hałas, wśród którego nie dosłyszysz własnego słowa”, co „znamionuje wielką stacyję,

z której liczne pociągi kolejowe rozchodzą się na wszystkie strony świata”4 .

W wyniku budowy Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, w krajobrazie kulturo-

wym terenów leżących na trasie Bogumin – Dziedzice następowały zmiany, m.in. poja-

wiły się nasypy kolejowe, mosty, wiadukty, itp. Szczególny podziw budził w 2. połowie

XIX wieku ceglany wiadukt kolejowy w Zebrzydowicach. Wiadukt ten miał długość

około 570 m i wznosił się na 40 filarach ponad szeroką doliną meandrującej Piotrówki.

Wadliwie pobudowany na podmokłym terenie wymagającym palowania, został w 1877

roku wyłączony z ruchu (wtedy zmieniono bieg linii kolejowej w tym rejonie). Jego

reliktem w postaci mnóstwa „wysokich łuków z cegły czerwonej”, wznoszących się nad

Piotrówką „niby zwaliska starożytnego wodociągu w rzymskiej Kampanii” zachwycał

się ponad sto lat temu Antoni Macoszek, ubolewając jednocześnie nad tym, że: „Z powo-

du grząskiego gruntu (wiadukt) okazał się jednak niezbyt bezpiecznym, dlatego postano-

wiono wielkim łukiem okrążyć miejsce zagrożone przez trzęsawisko i zostawiono dzieło

sztuki inżynierskiej, wzniesione kosztem ogromnym, jego losowi. Dziś już wiadukt po-

rósł trawą, a sklepienia nad rzeką zawaliły się”5 .

*

Kolej umożliwiała kontakt z „wielkim światem”. Trasą między Boguminem i Dzie-

dzicami przejeżdżały czasami pociągi specjalne, wiozące ważne osobistości. Tak było

jesienią 1880 roku, kiedy cesarz Franciszek Józef odbywał podróż inspekcyjną po Ślą-

sku. Cesarz zatrzymał się m.in. na dziedzickim dworcu. Z tej okazji dworzec pięknie

udekorowano. Gościa powitał proboszcz z Czechowic ks. Kępiński i wójt Zabrzega Jan

Tomaszczyk. Poza tym cesarzowi przedstawiono duchowieństwo katolickie z Czecho-

wic i Zabrzega, właściciela ziemskiego z Czechowic Aleksandra Zipsera, urzędników

państwowych ze Strumienia, pruskich celników i przedstawicieli okolicznych gmin.

* * *

4 A. Macoszek, Przewodnik…, s. 2-3.
5 A. Macoszek, Przewodnik…, s. 1-2.



42

Kolej Północna Cesarza Ferdynanda zmieniła pod wieloma względami obszary, przez

które prowadziła. Przede wszystkim wpłynęła na ich uprzemysłowienie, powstanie no-

wych osad i rozwój już istniejących. Po I wojnie światowej Północna Kolej Cesarza

Ferdynanda na odcinku Bogumin – Dziedzice została podzielona między dwa odrębne

państwa…

Edelgarda M. Foltyn
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Historia Lokomotywowni w Czechowicach-Dziedzicach

Lokomotywownia (parowozownia) w Czechowicach-Dziedzicach powstała w 1854

roku w związku z uruchomieniem pod prywatnym zarządem austriackim pierwszej linii

kolejowej Bogumin – Dziedzice, której otwarcie nastąpiło 17 grudnia 1855 roku. Druga

linia kolejowa, jaka dotarła do Dziedzic, byłą linią z Wrocławia, również pod prywatnym

zarządem, tylko że pruskim. Jej otwarcie w Dziedzicach miało miejsce 24 czerwca 1870

roku. W tym okresie parowozownia była skromną drewnianą halą, prostokątną z dwoma

kanałami, i mogła pomieścić najwyżej cztery małe parowozy. Jej rozwój nastąpił dopiero

w latach 1890-1910. Powstała wtedy niewielka hala wachlarzowa (zwana do dzisiaj ten-

drownią) i budynek administracyjny. Nowa hala miała sześć kanałów i została wzniesio-

na w 1898 lub 1899 roku. Dobudowano do niej w roku 1899 halę maszyn, której kon-

strukcja częściowo została zachowana do dzisiaj. Między rokiem 1910 a 1914 została

zbudowana duża hala wachlarzowa. Był to budynek parterowy, dopiero po II wojnie

światowej dobudowano piętro. Postawiono również magazyn olejów i smarów w przy-

budówce oraz wieżę ciśnień.

Nic nie wiadomo na temat taboru, który w początkowym okresie stacjonował

w parowozowni Dziedzice. W roku 1914 w Dziedzicach były eksploatowane 64 paro-

wozy austriackie serii: 121, 149, 51 (na PKP Th16), 260 (Ti11), 564, 66 (TKh17).

W roku 1918 było 51 parowozów tych samych serii. W latach międzywojennych dzie-

dzicka parowozownia podlegała DOKP w Krakowie. Dziedzice były siedzibą Oddziału

Mechanicznego, któremu podlegały parowozownie w Dziedzicach (I klasy), w Bielsku

(II klasy) i w Oświęcimiu (III klasy). W okresie międzywojennym rozwój parowozowni

zatrzymał się. Nie powstał żaden nowy budynek, co było uzasadnione tym, że budynki

wzniesione przez koleje austriackie (np. duża hala wachlarzowa) miały dopiero po kilka-

naście lat i były w dobrym stanie. W latach trzydziestych PKP przystąpiło do likwidacji

najstarszych serii parowozów, przeważnie austriackich, zachowując niektóre nowsze

konstrukcje, takie jak: 0i101, 0l11, Ti11, Tr11, Tr12 . Pojawiły się nowe parowozy kon-

strukcji niemieckiej, takie jak: Tw1 (niemiecka seria BR 57), Ok1 (pruska P8, następnie

BR38 DRG) oraz polskie Ty23 i Ok22 . Ten ostatni typ to polska wersja parowozu Ok1.

W 1939 roku w parowozowni Dziedzice stacjonowały 102 parowozy, chociaż niektóre

źródła wskazują, że było ich tylko 87.

Dalszy rozwój parowozowni nastąpił w czasie okupacji niemieckiej: na dużej hali

wachlarzowej dobudowano kanały 16 do 22, na hali prostokątnej zabudowano suwnice,

ustawiono nowe maszyny; niektóre z nich były używane jeszcze do niedawna. Podczas

okupacji parowozownia podlegała kolejom niemieckim (Deutsche Reichsbahn). Wielu

maszynistów nadal pracowało; prowadzili pociągi z transportami wojskowymi, byli też

delegowani do transportu nowych parowozów z fabryk w Wiedniu, Monachium i Pilźnie.

Pojawiły się wtedy nowe typy parowozów, z których najczęściej używany był BR 52 (po

wojnie PKP Ty2). Parowóz ten przeznaczony był specjalnie do celów transportu wojenne-

go, przede wszystkim z myślą o froncie wschodnim. Wyprodukowano go w liczbie ponad

6 tysięcy sztuk i pracował w całej Europie jeszcze długo po zakończeniu wojny, a na PKP

lokomotywy te były użytkowane do późnych lat 90.
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W lutym 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie uszkodziły dźwig, obrotnicę

i część taboru. Po opuszczeniu zakładu przez Niemców zabrano się za odbudowę paro-

wozowni, chociaż uniknęła ona, jak zresztą i cała okolica, wielkich zniszczeń. Parowo-

zownia podlegała wtedy Wydziałowi Mechanicznemu Dyrekcji Okręgowej PKP w Ka-

towicach. Oficjalna nazwa brzmiała: PKP Parowozownia Główna Dziedzice. W związ-

ku z nadaniem w styczniu 1951 roku praw miejskich Czechowicom, w których skład

weszła rozwiązana gmina Dziedzice, zmieniła nazwę na PKP Parowozownia Główna

Czechowice-Dziedzice. Powierzchnia zabudowana budynkami wynosiła w 1946 roku

7808 m2, natomiast w 1952 – 9239 m2. Na terenie parowozowni było 3163,91 m torów.

Tabor parowozowni stanowiły w pierwszej połowie lat 50. lokomotywy serii Ok1, Ok22

(do pociągów pasażerskich), Ty2 do pociągów towarowych oraz Tr203 i TKt1 do pracy

manewrowej. W latach 1957-1962, eksploatowane były ponadto parowozy Tr5 iTKw2,

przeznaczone przeważnie do manewrów. Ogólna liczba parowozów w poszczególnych

latach wynosiła: 1957 r. – 61; 1959 r. – 64; 1961 r. – 67; 1963 r. – 81; 1965 r. – 95; 1977 r.

– 37.

W roku 1963 pojawiły się pierwsze lokomotywy spalinowe. Dwa lata później było

już dziewięć takich lokomotyw: 1- SM03, 7-SM30 i 1-SM41, a do roku 1977 ich liczba

urosła aż do 64. Następowały również zmiany organizacyjne: od 1956 roku lokomoty-

wownia nazywała się PKP Oddział Trakcji Parowozownia Czechowice-Dziedzice.

W związku z wprowadzeniem trakcji spalinowej w 1964 roku słowo parowozownia

zamieniono w nazwie na lokomotywownia. W skład Oddziału Trakcji wchodziły też

lokomotywownie w Bielsku-Białej, Zebrzydowicach i Oświęcimiu. Następna zmiana

nastąpiła w roku 1975. Powstały wtedy Dyrekcje Rejonowe Kolei Państwowych. Loko-

motywownia Pozaklasowa w Czechowicach-Dziedzicach podlegała początkowo DRKP

w Rybniku, ale już od 1 maja 1976 roku przeszła pod DRKP w Bielsku-Białej, jako

Oddział Trakcji. W związku z pojawieniem się lokomotyw spalinowych do ich obsługi

adaptowano część hali wachlarzowej nr 1, a po zaprzestaniu eksploatacji parowozów –

całą halę. Została ona wyposażona w zaplecze specjalistyczne mieszczące się

w dobudówkach. Wzniesiono też stację paliw oraz stację kolejową.

W roku 1963 do Czechowic-Dziedzic dotarła trakcja elektryczna (linia Katowice –

Bielsko-Biała), a w 1964 zelektryfikowano linię do Zebrzydowic i do granicy państwa

polskiego. W lokomotywowni czechowickiej pojawiły się zatem lokomotywy elektrycz-

ne – jako pierwsza przybyła w 1971 roku lokomotywa z serii EU04. W latach następnych

przychodziły z innych lokomotywowni egzemplarze wspomnianej serii EU04, a także

ET21. EU04 były eksploatowane w ruchu pasażerskim, natomiast ET21 w ruchu towa-

rowym. W roku 1973 Czechowice-Dziedzice otrzymały pierwszą lokomotywę z serii

EU07 (nr 216). Z czasem lokomotywy te przejęły ruch pasażerski, a lokomotywy EU04

zostały zatrudnione przeważnie w ruchu towarowym, niekiedy zaś w podwójnej trakcji.

W następnych latach lokomotywy te były wycofywane z eksploatacji, a ostatnią skreślo-

no z inwentarza 9 marca 1983 r. (była to czechowicka EU04-18). Do obsługi lokomotyw

elektrycznych przystosowano halę prostokątną i część hali wachlarzowej nr 1. Na hali

prostokątnej zabudowano stanowisko do diagnostyki lokomotyw, zapadnię oraz pomiesz-

czenia przeznaczone na warsztaty techniczno-obsługowe tych lokomotyw. Przy dwóch

torach 79 i 83 wybudowano stanowiska do uzupełniania piasku w lokomotywach. Nad
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tymi torami zawieszono sieć trakcyjną. Wyremontowano również budynki administracyj-

ne, wymieniono obrotnicę na nową o długości 26 m, zmodernizowano ogrzewanie loko-

motywowni. Wszystkie wymienione prace remontowo-modernizacyjne zrealizowano

w latach 1991-1996. W lokomotywowni pojawiły się nowe serie lokomotyw, takich jak:

ET22, ET41, SM42, SP42, SM31. W roku 1997 nastąpiły dalsze zmiany: lokomotywow-

nię i wagonownię przekształcono w jednostki wykonawcze pod nazwą Zakład

Taboru. Od tego czasu lokomotywownia przyjęła nazwę Zakład Taboru w Czechowi-

cach-Dziedzicach. W 1999 roku utworzono PKP Dyrekcję Kolejowych Przewozów To-

warowych Cargo w Katowicach. 1 października 2001 roku zaczęła działać spółka akcyj-

na „PKP Cargo S.A.”, do której należał Zakład Taboru w Czechowicach- Dziedzicach.

Uległ też zmianie stan taboru w Zakładzie, a w roku 1999 oddano do kasacji lub innych

zakładów serię ET21. Przed powstaniem Zakładu oddano też lokomotywy EU07

(w większości do Zakładu w Katowicach). Jednak maszyniści z Zakładu w Czechowi-

cach-Dziedzicach nadal obsługiwali te lokomotywy w ruchu pasażerskim, obsługiwali

też elektryczne zespoły trakcyjne EN57. W roku 2003 praca trakcyjna była realizowana

przez następujące lokomotywy: ET 22 – w liczbie 70 sztuk, ET41 – 37, SM42 – 57,

SM31 – 12, ST44 – 7, SM03 – 1. W związku z elektryfikacją wszystkich linii obsługiwa-

nych przez lokomotywy czechowickie oddano też lokomotywy serii SP42. Nastąpiła

dalsza rozbudowa lokomotywowni. Na hali wachlarzowej wyremontowano kanały, za-

montowano pomosty umożliwiające wyjście na dach lokomotyw, zabudowano dwie suw-

nice oraz zapadnię trakcyjną. Na hali prostokątnej zmodernizowano kanały, aby można

wykonywać prace naprawcze lokomotyw dwuczłonowych ET41 bez ich rozczepiania,

zamontowano pomosty, suwnicę i podnośniki Kutruffa. Zmodernizowano uzupełnianie

piasku, wybudowano myjnię lokomotyw. Od roku 1992 lokomotywy ET41 zostały za-

trudnione w obsłudze pociągów towarowych do stacji Zwardoń. Dalej pociągi były pro-

wadzone lokomotywami spalinowymi ŻSR. Po ukończeniu w 2002 roku linii Czadca

(słow. Čadca) – Zwardoń czechowickie ET41 jeździły do stacji Skalite (Skalité) na

Słowacji; w późniejszym okresie były prowadzone przez słowackich maszynistów do

Żyliny (Žilina) . Od 2008 roku czechowickie lokomotywy ET22 i ET41 rozpoczęły

pracę przewozową na terenie Republiki Czeskiej. Początkowo zostały wynajęte dla

firmy OKD, a od roku 2010 przewozy są realizowane przez Cargo. Eksploatacja na terenie

Czech i Słowacji spowodowała konieczność zamontowania na lokomotywach systemów

zabezpieczeń używanych w tych krajach (LS i Mirel). Powstało też stanowisko do diagno-

styki tych urządzeń, jedyne w Polsce. Lokomotywy są obsługiwane przez maszynistów

z Czechowic-Dziedzic, ale także przez maszynistów czeskich i słowackich.

W roku 2009 powstał Śląsko–Dąbrowski Zakład Spółki Cargo S.A. Lokomotywow-

nia zmieniła nazwę na „Sekcja Eksploatacji Pojazdów Trakcyjnych” oraz „Sekcja Utrzy-

mania i Napraw Pojazdów Trakcyjnych”. W roku 2000 w Czechowicach-Dziedzicach po-

jawiły się zmodernizowane lokomotywy serii SM42 (6DGa i 6DGb), a w roku 2010 – serii

ST45. W tym samym roku Cargo wyleasingowało od MRCE nowoczesne czterosystemo-

we lokomotywy elektryczne ES64F4 (EU45) firmy „Siemens”. Są one przeznaczone do

przewozów międzynarodowych na sieciach o różnym napięciu. Lokomotywy te docierały

aż do stacji Tarvisio we Włoszech. W 2014 roku Śląsko-Dąbrowski Zakład zmienił nazwę

na „Południowy Zakład Spółki Cargo S.A”. Uległ też zmianie obszar jego działania.
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W roku 2015 sprowadzono do Czechowic-Dziedzic najnowocześniejsze lokomoty-

wy firmy „Siemens”: E193 Vectron MS (EU46), zakupione przez Cargo. Są to również

lokomotywy czterosystemowe przeznaczone do przewozów międzynarodowych. Odda-

no wtedy do MRCE lokomotywy EU45 (została tylko EU45-846 kupiona przez Cargo

w 2012 r.). Lokomotywy te są eksploatowane wspólnie z Zakładem Wielkopolskim Cargo.

W roku 2013 rozpoczęto w zakładzie szkolenie maszynistów. Ważną rolę w tym

procesie odgrywa sekcja w Czechowicach z racji bardzo dobrze wyposażonej sali szko-

leniowej (zatwierdzona przez UTK) i wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Znajduje

się tam też sala tradycji, gdzie wystawione są eksponaty związane z historią lokomoty-

wowni i jej pracownikami. W chwili obecnej na terenie lokomotywowni działają dwie

sekcje: Sekcja Przewozów i Eksploatacji Pojazdów Trakcyjnych, zatrudniająca 232 pra-

cowników drużyn trakcyjnych (maszynistów i maszynistów stażystów) oraz Sekcja Utrzy-

mania Taboru, która zatrudnia 172 pracowników warsztatu. Do stanu zatrudnionych trzeba

doliczyć ok. 40 pracowników administracji i magazynu zakładowego. Powierzchnia użyt-

kowa eksploatowanych budynków wynosi ok. 42 400 m2, długość torów 22 260 m,

długość sieci trakcyjnej 7036 m. Drużyny trakcyjne z czechowickiej sekcji prowadzą

pociągi towarowe na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Docierają też do

Ostrawy, Czeskiego Cieszyna oraz do Czadcy na Słowacji. Lokomotywy natomiast jeżdżą

po całej sieci PKP oraz po sieci kolei czeskich (CD) i słowackich (ŻSR), prowadzone

przez maszynistów z tych krajów. Lokomotywy te można spotkać także na stacji Decin

(czes. Děčín) na granicy czesko-niemieckiej. Czechowickie sekcje podlegają nadal pod

PKP Południowy Zakład Spółki Cargo S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jacek Skałka
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Notki o autorach:

Czesław Białek

W 1970 r. Podjął  pracę jako kolejarz,  pracując jako pomocnik maszynisty na elektrowo-

zie. W 1973 r. kończy kurs maszynisty w Maczkach i pracuje w charakterze maszynisty

elektrycznych pojazdów trakcyjnych.Prowadził pociągi towarowe, osobowe i pośpiesz-

ne. Pracę zawodowa łączy z funkcjami w Związku Zawodowym Maszynistów Kolejo-

wych w Polsce. Najpierw jako skarbnik związku, następnie przewodniczący Okręgowej

Komisji Rewizyjnej w Katowicach, a potem jako przewodniczący Krajowej Komisji

Rewizyjnej Związku Maszynistów w Warszawie.

Na emeryturę przeszedł w 2012 roku. Jego pasją jest śpiew, więc od 2000r.  jest

członkiem chóru ,,MONIUSZKO” w Czechowicach – Dziedzicach, a od 2014 roku jest

prezesem tego chóru.

W kręgu jego zainteresowań jest także historia Czechowic-Dziedzic. Od 2015r. pełni

funkcją członka Komisji Rewizyjnej w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic – Dziedzic.

dr Edelgarda M. Foltyn

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowniczka Okręgowego Muzeum

w Bielsku-Białej i Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub

współautorka licznych publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicz-

nych oraz książek, jak np. Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społecz-

ności plemiennej na Górnym Śląsku (1998), Materiały archeologiczne do pozna-

nia starszych wieków średnich na Górnym Śląsku (2000), Archeologia regionu

cieszyńskiego (2004), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmi-

cach. Cmentarz lokalnej społeczności wiejskiej (2008), Ziemie Górnego Śląska od

epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (2012). Uczestniczka programu UNE-

SCO International Geological Collaboration Project – nr 442 (Raw mateials of the-

Neolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: their migration paths in Europe, 1999-

2001). Kierownik albo uczestniczka badań archeologicznych na terenie Polski, Niemiec

i Republiki Czeskiej. Zajmuje się problematyką epoki kamienia i wczesnego średniowie-

cza ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu klasyfikacji kulturowej, osad-

nictwa, wierzeń, relacji człowiek – środowisko, gospodarki, budownictwa obronnego,

petroarcheologii. Badaczka najstarszych dziejów regionu górnośląskiego, w tym ziem

pszczyńskiej, rybnickiej i cieszyńskiej w ich historycznych granicach. Współautorka

najnowszych monografii historycznych Bierunia (2007), Tychów (2011), Pszczyny (2014)

i Rybnika (2017, w druku), oraz niedawno wydanych, pod redakcją J. Bahlcke’go,

D. Gawreckiego i R. Karczmarka, Historii Górnego Śląska (2011) / Geschichte Obe-

rschlesiens (2015).
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Jacek Skałka

absolwent Szkoły Kolejowej w Skawinie, pracownik Lokomotywowni Kraków Płaszów,

Lokomotywowni Oświęcim, Lokomotywowni Czechowice-Dziedzice,  elektromonter

taboru kolejowego, maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych, pociągów osobo-

wych, pośpiesznych oraz pociągów specjalnych, np. „Orient Express”. Od 2009 r. in-

struktor,  zajmował się szkoleniem na nowoczesne lokomotywy „Siemens” / ES64F4,

Vectron MS /.Wyszkolił ok. 150 maszynistów z obszaru całej sieci PKP. Szkolił także

maszynistów czeskich i słowackich. Od 25 września 2017 r. na emeryturze. Miłośnik

kolei, kolekcjoner modeli kolejowych w skali HO /posiada 58 lokomotyw/, posiadacz

pokaźnego zbioru książek o tematyce kolejowej.  Od roku 1994 mieszka w Wadowicach,

żonaty, syn Michał,  również pracuje w PKP CARGO, jako dyspozytor.


