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Abs trakt

Tu ry sty ka prze my sło wa na zy wa na też in du strial ną lub post in -
du strial ną jest jed ną z no wych, uroz ma ica ją cych ofer tę tu ry stycz ną
atrak cji. Do naj cie kaw szych pro po zy cji ofer ty zwią za nej z prze my -
słem, tech ni ką i ko mu ni ka cją na le żą obiek ty, ta bor i tra sy ko le jo we.
Po śród wie lu ele men tów znaj du ją cych się w ca łej Pol sce na le ży wy -
mie nić ko le je wą sko to ro we, któ re przez dłu gi czas by ły nie co za po -
mnia nym wa lo rem tu ry stycz nym. Ostat nie dwie de ka dy, to okres
szcze gól ne go za in te re so wa nia mi ło śni ków ko lei, a tak że gmin sto -
wa rzy szeń i lo kal nych or ga ni za cji tu ry stycz nych. W po szu ki wa niu
no wych pro duk tów tu ry stycz nych zwró co no uwa gę na wa lo ry zwią -
za ne z ko mu ni ka cją ko le jo wą. Za uwa ża się ogrom ny wzrost za in te -
re so wa nia tu ry stów tzw. no wą ofer tą, opar tą na za byt kach tech ni ki
i ko mu ni ka cji. W wie lu mia stach i re gio nach w Pol sce i w Eu ro pie
two rzy się szla ki tech ni ki i za byt ko we tra sy ko mu ni ka cyj ne, któ re
sta ją się wio dą cy mi atrak cja mi tu ry stycz ny mi w re gio nach. Do za -
byt ków ko lej nic twa za li cza się cie ka we, wi do ko we li nie ko le jo we;
tu ne le, ukła dy to ro we i po chy le nia oraz bu dyn ki ko le jo we, w tym
dwor ce i pa ro wo zow nie. 

Sło wa klu czo we: tu ry sty ka prze my sło wa, ko le je wą sko to ro we,
pa ro wo zow nia, wi do ko we li nie ko le jo we.

1) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w
Warszawie.

2) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.



Abs tract 

In du strial to urism, al so known as post -i nd ustrial to urism, is
one of  the new at trac tions en ri ching to urist of fers. The bu il dings,
rol ling stocks, and ra il way li nes ma ke the most in te re sting pro po sals
in the of fer con nec ted with in du stry, tech no lo gy and trans port.
Among other items spre ad all over Po land, nar row -ga uge ra il ways,
for years for got ten to urist va lue, are cer ta in ly worth men tio ning. The
last two de ca des mark a pe riod of a par ti cu lar in te rest in nar row -ga -
uge ra il ways by ra il way en thu sia sts, com mu ni ties, as so cia tions and
lo cal to urist or ga ni za tions. Whi le se ar ching for new to urist pro ducts,
cer ta in at ten tion has be en drawn to the va lue of  ra il way trans port.
The re is an enor mo us growth of  to uri sts' in te rest in the so -ca lled
new of fer con nec ted with tech no lo gy and trans port re lics. The tech -
no lo gi cal ro utes and hi sto ric trans port li nes are cre ated in a gre at
num ber of Po lish and Eu ro pe an ci ties and re gions. They be co me le -
ading to urist at trac tions in the gi ven re gions. Among the ra il way re -
lics one can find so me in te re sting, sce nic ra il way li nes, tun nels,
track sys tems and slo pes, to ge ther with ra il way bu il dings in c lu ding
ra il way sta tions and en gi ne -h ouses. 

Key words: In du strial to urism, nar row -ga uge ra il ways, en gi ne -
-h ouse, sce nic ra il way li nes.
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Wstęp

Jed ną z naj waż niej szych, no wych form tu ry sty ki, któ re sta ją
się uroz ma ice niem ofer ty dla tu ry stów jest tu ry sty ka prze my sło wa
na zy wa na też in du strial ną lub post in du strial ną. Do naj cie kaw -
szych pro po zy cji ofer ty zwią za nej z prze my słem, tech ni ką i ko mu -
ni ka cją na le żą obiek ty, ta bor i tra sy ko le jo we. Po śród wie lu ele -
men tów znaj du ją cych się w ca łej Pol sce na le ży wy mie nić ko le je
wą sko to ro we, któ re przez dłu gi czas by ły nie co za po mnia nym wa -
lo rem tu ry stycz nym. Ostat nie lata, to okres szcze gól ne go za in te re -
so wa nia mi ło śni ków ko lei, a tak że gmin, sto wa rzy szeń i lo kal nych
or ga ni za cji tu ry stycz nych. W po szu ki wa niu no wych pro duk tów
tu ry stycz nych zwró co no uwa gę na wa lo ry zwią za ne z ko mu ni ka -
cją ko le jo wą.  

Do za byt ków ko lej nic twa za li cza się wi do ko we li nie ko le jo we;
tu ne le, cie ka we ukła dy to ro we i po chy le nia oraz bu dyn ki ko le jo we,
dwor ce i pa ro wo zow nie. Szcze gól nie im po nu ją cy jest za byt ko wy ta -
bor i or ga ni zo wa ne pa ra dy pa ro wo zów lub prze jażdż ki wa go na mi
re tro. Do cie ka wej ofer ty tu ry stycz nej zwią za nej z ko lej nic twem za -
li cza się też ko le je wą sko to ro we. 

Sieć li nii wą sko to ro wych by ła na te re nie Pol ski sto sun ko wo gę -
sta. Do cza sów współ cze snych za cho wa ło się nie ste ty nie wie le szla -
ków. O ile są jesz cze czyn ne, to ma ją one zna cze nie przede wszyst -
kim tu ry stycz ne. 

Za rys hi sto rii ko lei wą sko to ro wych w Pol sce

Pierw sze li nie wą sko to ro we na zie miach pol skich wy bu do wa -
no na Gór nym Ślą sku w 1855 ro ku (Po kro piń ski, 1980). Ko le je te
mia ły prze świt 785 mm i by ły po cząt ko wo pro wa dzo ne przez ko nie.
Pol ska by ła wów czas pod za bo ra mi: ro syj skim, pru skim i au striac -
kim. W związ ku ze zróż ni co wa ny mi za ło że nia mi tech nicz ny mi
w po szcze gól nych za bo rach, roz wój li nii był nie rów no mier ny. By ły
to naj czę ściej ko le je prze my sło we uży wa ne w rol nic twie i prze my -
śle. „Zwo len ni ka mi bu do wy ko lei wą sko to ro wych by li wte dy prze -
my słow cy i wła ści cie le fol war ków” (Cza ja, 2008). W ro ku 1872
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w Gór no ślą skich Ko le jach Wą sko to ro wych ko nie zo sta ły za stą pio -
ne przez pa ro wo zy. 

Naj le piej w tym okre sie ko le je wą sko to ro we roz wi ja ły się w za -
bo rze pru skim dzię ki rzą do we mu i lo kal ne mu wspar ciu, a tak że
usta wie z 1892 ro ku „W la tach 1886-1903 w za bo rze pru skim po -
wsta je 10 no wych ko le jek wą sko to ro wych, mię dzy in ny mi: byd go -
ska i ja ro ciń ska” (Po kro piń ski, 1980). Naj sła biej roz wój na stę po wał
w za bo rze au striac kim. Zbu do wa no wą sko to rów ki: Prze worsk – Dy -
nów, a w Biesz cza dach Łup ków – Ci sna. War to wspo mnieć, że na
tra sie do Dy no wa znaj du je się tu nel, naj dłuż szy w Eu ro pie na wą -
sko to ro wej li nii ko le jo wej. Mo że to sta no wić du żą atrak cję, wy ko -
rzy sty wa ną tak że w pro mo cji re gio nu Pod kar pa cia. W za bo rze ro -
syj skim bu do wa li nii by ła ce lo wo utrud nia na ry go ry stycz ny mi prze -
pi sa mi. Ko le je wą sko to ro we by ły tam wła sno ścią pry wat ną. 

W la tach 1914-1918 na stę po wał bar dzo szyb ki roz wój ko lei
wą sko to ro wych ze wzglę du na sła bo za awan so wa ny stan roz wo ju
trans por tu sa mo cho do we go. We wszyst kich nie mal za bo rach ko lej
wą sko to ro wa mia ła bar dzo du że zna cze nie go spo dar cze. Pod czas
I woj ny świa to wej li nie ko le jo we by ły roz bu do wy wa ne wraz z prze -
su wa niem się dzia łań wo jen nych. Ko lej mia ła du że zna cze nie stra -
te gicz ne. 

Po za koń cze niu I woj ny świa to wej na te re nach Pol ski li nie
wą sko to ro we by ły w bar dzo złym sta nie tech nicz nym (Po kro piń -
ski, 1980). W la tach 1918-1922 ko le je wą sko to ro we prze szły
z rąk pry wat nych na wła sność Mi ni ster stwa Ko lei. Li nie zbu do -
wa ne w cza sie I woj ny świa to wej trze ba by ło mo der ni zo wać, po -
nie waż do ich bu do wy uży wa no szyn pro wi zo rycz nych i kła dzio -
no je na nie przy go to wa nym grun cie. W la tach 1921-1924 trwa ła
in ten syw na mo der ni za cja i od bu do wa znisz czo nych li nii wą sko -
to ro wych. 

W cza sie II woj ny świa to wej ko le je te ode gra ły waż ną ro lę
w ży ciu pol skie go na ro du. Wą sko to rów ki słu ży ły do ma so wych
ucie czek lud no ści (mniej sza by ła kon tro la wojsk hi tle row skich),
a tak że do prze wo zu żyw no ści i wo dy dla gło du ją cej lud no ści (Po -
kro piń ski, 1980). W la tach 1962-1972 ko le je wą sko to ro we za czy na -
ją tra cić klien tów, co spo wo do wa ne by ło roz wo jem ko mu ni ka cji
PKS i sie ci dróg. Co cie ka we, w cza sie mroź nej zi my w 1962 ro ku
wą sko to rów ki przy no si ły zy ski, gdyż ruch dro go wy zo stał spa ra li żo -
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wa ny. Lud ność zo sta ła zmu szo na do sko rzy sta nia z usług wą sko to -
ró wek. 

Dzi siaj wie le od cin ków ko lei wą sko to ro wych jest mo der ni zo -
wa nych lub na no wo otwie ra nych. Prze kształ ca ne są one w atrak cje
tu ry stycz ne. Opie ku ją się ni mi lo kal ne sa mo rzą dy i sto wa rzy sze nia
mi ło śni ków ko lei wą sko to ro wych. Czę sty mi go ść mi na tu ry stycz -
nych szla kach wą sko to ro wych są za gra nicz ni tu ry ści. Wie le sto wa -
rzy szeń ko le jo wych pro wa dzi wo lon ta riat na rzecz od bu do wy wą -
sko to ró wek. 

Ta bor ko lei wą sko to ro wych

Ta bor ko le jo wy sta no wią po jaz dy szy no we, lo ko mo ty wy, wa go -
ny i dre zy ny. Do naj cie kaw szych eg zem pla rzy ta bo ru wą sko to ro we -
go, bę dą cych atrak cją tu ry stycz ną na le żą: 

Px48 pa ro wóz do jaz dy na li niach wą sko to ro wych, zbu do wa -
ny zo stał w 1948 ro ku przez Fa blok w Chrza no wie. Jeź dził on na tra -
sach prak tycz nie wszyst kich ko le jek wą sko to ro wych o prze świ cie
750 mm i 1000 mm. 

Px38 ma ły pa ro wóz wą sko to ro wy zo stał wy pro du ko wa ny
przez Pierw szą Fa bry kę Lo ko mo tyw w Pol sce SA w Chrza no wie.
Ostat ni za cho wa ny eg zem plarz, Px38-805 zwa ny „Le on”, znaj du je
się w Żni nie i pro wa dzi po cią gi Żniń skiej Ko lei Po wia to wej. 

Px29 pa ro wóz wą sko to ro wy, pro du ko wa ny był przez War -
szaw ską Spół kę Ak cyj ną Bu do wy Pa ro wo zów. „Dwa za cho wa ne
w Pol sce eg zem pla rze, Px29-1704 i Px29 1708 znaj du ją się w Mu -
zeum Ko lei Wą sko to ro wej w So cha cze wie, z cze go pierw szy jest
czyn ny i pro wa dzi wy ciecz ko we po cią gi So cha czew skiej Ko lei Mu -
ze al nej”. 

Pw53 wy pro du ko wa ny w Fa bry ce Lo ko mo tyw w Chrza no wie.
Eks po no wa ny jest w Mu zeum Ko lei Wą sko to ro wej w So cha cze wie. 

Tw53 jest jed nym z naj więk szych pa ro wo zów wą sko to ro wych.
Przy sto so wa ny do sze ro ko ści to ru 785 mm, co jest ty po we dla Gór -
no ślą skich Ko lei Wą sko to ro wych. Sta no wi obec nie eks po nat mu ze -
al ny skan se nu w Cha bów ce. 
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Ta bor na ko le jach wą sko to ro wych to tak że lo ko mo ty wy o na pę dzie
spa li no wym: 

V10 jest lo ko mo ty wą wy pro du ko wa ną w by łej NRD, przy sto -
so wa ną do sze ro ko ści to rów 600 mm. Uży wa na jest obec nie na od -
cin ku ko lei le śnej w Haj nów ce. 

Lyd2, Lxd2 jest to se ria lo ko mo tyw spa li no wych wy pro du ko -
wa na w Ru mu nii przez Faur za kła dy pro duk cji lo ko mo tyw w Bu ka -
resz cie. Pro wa dzi wie le skła dów wą sko to ro wych w Pol sce. Uży wa -
na tak że w pań stwach Eu ro py Wschod niej i Po łu dnio wej. 

Ca ły ze spół po jaz dów to również wa go ny wą sko to ro we do
prze wo zu osób i po je dyn cze wa go ny mo to ro we ta kie, jak: Bxh pi

(Fot. 2), MBxd2, MBxd1. Po jaz dy szy no we te go ty pu mia ły róż -
nych pro du cen tów przede wszyst kim pol skich i ru muń skich. 

In te re su ją cy mi po jaz da mi są dre zy ny ręcz ne i mo to ro we, a tak -
że po jaz dy po moc ni cze -od śnie żar ki czy po jaz dy do re mon tu to rów.
Du ża część ta bo ru wą sko to ro we go jest dzi siaj nie uży wa na, wie le
po jaz dów sta ło się za byt ka mi tech ni ki roz lo ko wa ny mi w mu ze ach
ko lej nic twa na te re nie ca łe go kraju.
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Fot. 1. Lokomotywa SM03 (Locomotive

SM03) (fot. D. Strzelczyk)

Fot. 3. Wagon osobowy MBxd (Passenger

car) (fot. D. Strzelczyk)

Fot. 4. Model pociągu (Train model)

(fot. D. Strzelczyk)

Fot. 2. Wagon Bxhpi (Locomotive

Bxhpi) (fot. D. Strzelczyk)



Wybrane trasy turystyczne na kolejach wąskotorowych
Do najbardziej interesujących atrakcji turystycznych należą:
1. Ełcka Kolej Wąskotorowa:

Trasy: Ełk - Sypitki - Ełk - długość trasy 30 km, Ełk - Jez. 
Nieciecz - Ełk - 42km, Ełk -Kalinowo - Ełk (62km).

2. Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa:
Dzisiaj wąskotorówka jeździ na trasie turystycznej :
Gniezno - Żelazkowo - Niechanowo -Witkowo - Powidz - 
Przybrodzin oraz Anastazewo.

3. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe:
Trasa turystyczna: Bytom Wąskotorowy - Szombierki - Bytom 
Karb Wąskotorowy - Repty- Kopalnia Srebra - Tarnowskie Góry
Wąskotorowe - Laskowice - Miasteczko Śląskie Zalew -
Miasteczko Śląskie Wąskotorowe

4. Kolej Parkowa w Chorzowie:
Trasa: Wesołe miasteczko - Przystań

5. Skansen Kolei Wąskotorowej w Rudach:
Trasa turystyczna: Rudy - Paproć - Rudy  

6. Gryficka Kolej Wąskotorowa:
Trasa: Trzęsacz  - Rewal - Niechorze - Pogorzelica 

7. Krotoszyńska Kolej Dojazdowa:
Trasa :Pleszew - Pleszew Wąskotorowy

8. Krośniewicka Kolej Dojazdowa:
Trasa: Krośniewice - Ozorków (normalne pociągi rozkładowe)

9. Mławska Kolej Dojazdowa:
Trasa: Grudusk - Krasne, istnieją także przejazdy specjalne

10. Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa:  
Trasa turystyczna: Piaseczno - Tarczyn - Piaseczno

11. Piotrkowska Kolej Dojazdowa:
Trasa turystyczna: Piotrków Trybunalski - Sulejów 

12. Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych:
Trasy: Starachowice: Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - 
Lipie
Rogów: Rogów Osobowy Wąskotorowy - Rogów Towarowy 
Wąskotorowy - Jeżów -Głóchów Skierniewicki - Boguszyce - 
Rawa Mazowiecka - Biała Rawska

13. Pionki: istnieje krótki odcinek kolejki drezynowej .
14. Sochaczewska Kolej Muzealna:
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Trasa turystyczna: Sochaczew Muzeum - Wilcze Tułowskie
15. Średzka Kolej Dojazdowa:

Trasa turystyczna: Środa Wielkopolska - Polwica - Zaniemyśl
16. Świętokrzyska Kolej Dojazdowa „Ciuch cia Eks pres Po ni dzie”:

Trasa: Jędrzejów - Umianowice - Pińczów.

Ryc. 1. Trasa turystyczna Ekspres Ponidzie (Tourist track Ekspres Ponidzie). 
(źródło: http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/)

17. Żnińska Kolej Powiatowa:
Żnin - Wenecja - Biskupin - Gąsawa

Ryc. 2. Trasy turystyczne Żnińskiej Kolei Powiatowej (Tourist tracks of Żnińska Kolej
Powiatowa)
(źródło: http://www.paluki.pl/ciuchcia/)
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18. Bieszczadzka Kolejka Leśna:
Trasa turystyczna: Majdan - Cisna - Przysłup 

19. Wigierska Kolej Wąskotorowa:
Trasa turystyczna: Płociczno - Binduga - Powały - Bartny 
Dół - Krusznik - Zielona Karczma

20. Kolej Leśna Puszczy Knyszyńskiej - Czarna Białostocka:
Trasa turystyczna: Czarna Białostocka- Kopna Góra

21. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu:
Trasa turystyczna: trasa biegnie wokół Jeziora Malta. 

22. Kolej Leśna Puszczy Białowieskiej 
Trasa: Hajnówka - Topiło, Hajnówka - Postojowo

23. Myślęcińska Kolej Parkowa:
Trasa: Bydgoszcz Las Gdański - Bydgoszcz Myślęcinek

In fra struk tu ra na ko le jach wą sko to ro wych

Waż ną ro lę w funk cjo no wa niu każ dej ko lei wą sko to ro wej od -
gry wa in fra struk tu ra, bez któ rej przyj mo wa nie tu ry stów nie by ło by
moż li we. In fra struk tu rę na wą sko to rów kach two rzą dwor ce, pa ro wo -
zow nie, mo sty, wia duk ty, sieć szyn, a tak że in fra struk tu ra
towarzysząca dla tu ry stów, np. sklepy z pamiątkami.

Skan se ny, mu zea i pa ro wo zow nie ta bo ru wą sko to ro we go

Z ko le ja mi wą sko to ro wy mi moż na się ze tknąć tak że w mu ze ach
i skan se nach roz lo ko wa nych na te re nie ca łe go kra ju. Mu zea i skan -
se ny gro ma dzą ta bor wą sko to ro wy, przed mio ty in fra struk tu ry ko le -
jo wej, a tak że cen ne ko le jo we pa miąt ki. Mu zea i skan se ny czę sto
po sia da ją rów nież zbio ry ar chi wa liów, zbio ry bi blio tecz ne i pra cow -
nie mo de lar skie. 

� Mu zeum Ko lei Wą sko to ro wej w We ne cji k/Żni na.
Mu zeum w We ne cji to uni kal ne miej sce nie tyl ko w Pol sce, ale

tak że w Eu ro pie. Jest to szcze gól ne miej sce za rów no dla dzie ci, pa -
sjo na tów hi sto rii i tech ni ki, jak i tu ry stów. 

W mu zeum zgro ma dzo no 17 za byt ko wych pa ro wo zów (naj -
star szy z 1899 r.) i wa go ny o róż nym za sto so wa niu: to wa ro we, pa sa -
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żer skie, dre zy ny ręcz ne i mo to ro we. Moż na tak że po znać in fra struk -
tu rę ko le jo wą ta ką jak: za byt ko wa po cze kal nia, bud ka dróż ni ka ze
zwrot ni ca mi i roz jaz da mi, ob rot ni ca, żu raw wod ny. Zwie dza nie mu -
zeum uła twia ją prze wod ni cy, moż na za ku pić pa miąt ki i sko rzy stać
z usług ga stro no micz nych.

Ryc. 3. Turystyczne atrakcje kolejowe w Polsce (Touristic attraction of  railway
lines in Poland) (W. Szymalski 2007)

� Mu zeum Ko lej nic twa w War sza wie 
Mie ści się na by łym dwor cu PKP War sza wa Głów na, ko ło

przy stan ku sta cji PKP War sza wa Ocho ta. Do zwie dza nia ofe ru je
eks po zy cje sta łe (hi sto rycz na) i cza so we w sa lach wy sta wo wych,
du żą eks po zy cję mo de li ko le jo wych oraz wy sta wę za byt ko we go ta -
bo ru w ple ne rze. Dys po nu je zbio rem bi blio tecz nym. Jest też naj star -
szym te go ty pu obiek tem w Pol sce. 

� Eks po zy cja mu ze al na w Ostro wie Wiel ko pol skim
Eks po zy cja mu ze al na jest je dy ną atrak cją ko le jo wą w Ostro wie

Wiel ko pol skim. Mu zeum po wsta ło w 2004 ro ku dzię ki Klu bo wi
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Mi ło śni ków Ko lei. Naj cen niej sze eks po na ty to: lam py kar bi do we,
se ma fo ry, do ku men ty, ma py i pa miąt ki. 

� Mu zeum Hi sto rii Ko lei w Czę sto cho wie
Znaj du je się ono na daw nym szla ku Ko lei War szaw sko -Wi ede -

ńskiej. Mie ści się w bu dyn ku dwor co wym Czę sto cho wa Stra dom.
Eks po na ty za czę to pre zen to wać w 1996 r., a w 2001 po wsta ło mu -
zeum. Do cen nych eks po na tów na le żą: sprzęt, ta blicz ki, do ku men -
ty, a tak że pa ro wo zy – po mni ki „TKt48-151 i Ol 49-20”. 

� Mu zeum Ko lei Wą sko to ro wej w So cha cze wie
Opie ku nem mu zeum jest Mu zeum Ko lej nic twa w War sza wie.

Po sia da wie le eks po na tów z dzie dzi ny ko lej nic twa ta kie jak: dre zy -
na War sza wa, wa gon sa lon ka z 1918r., mo del tram wa ju kon ne go
i wie le in nych. Du żą atrak cją jest prze jazd po cią giem tu ry stycz nym
„Pusz cza”. 

� Mu zeum Prze my słu i Ko lej nic twa na Dolnym Ślą sku w Ja -
wo rzy nie Ślą skiej

Od dział mu zeum znaj du je się w XX wiecz nej pa ro wo zow ni
wa chla rzo wej. Zbie ra pa miąt ki i do ku men ty zwią za ne z roz wo jem
ko lej nic twa na Dol nym Ślą sku. Od by wa ją się tu taj tak że prze jaz dy
tu ry stycz ne. W 2006 r. od by ła się im pre za „Pik nik pod Pa rą” na tra -
sie Wro cław -J aw orz yna Ślą ska- Wr ocław. 

� Mu zeum Ko lej nic twa w Gdań sku
W 1979 utwo rzo no od dział mu zeum w Gdań sku. Moż na tam

zwie dzić 2 sa le wy sta wo we. Do cen nych pa mią tek ko le jo wych mo -
że my za li czyć: mo de le ko le jo we, atlas z 1881r., apa rat, Mor se'a, la -
tar ki, ta blicz ki, na staw ni ki. Bi blio te ka mu zeum po sia da książ ki
z za kre su ko lej nic twa. 

� Mu zeum Po mor skich Ko lei Wą sko to ro wych w Gry fi cach
Pierw sza wy sta wa zo sta ła otwar ta w 1978 r. W mu zeum moż -

na obej rzeć do ku men ty i zdję cia Po mor skich Ko lei Wą sko to ro wych,
a tak że za byt ko wy ta bor

� Pa ro wo zow nia w Eł ku
We dług au to rów pu bli ka cji „Ko le je” jest to bar dzo cie ka wy

obiekt tu ry stycz ny, któ ry zo stał otwar ty w 1992 r. War to od wie dzić
ha lę pa ro wo zow ni i obej rzeć eks po na ty ta kie jak: pa ro wo zy Ol49
Ok1 Ty2, lo ko mo ty wy spa li no we SM30 SM42 (naj star sze w Pol sce)
i Ls40, wa go ny za byt ko we wło skie, bel gij skie i pol skie. Nie da le ko
znaj du je się szlak ko lej ki wą sko to ro wej. 
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� Pa ro wo zow nia Dzier żo niów
W Dzier żo nio wie w Gó rach So wich od 2003 ro ku ist nie je So wio -

gór skie Mu zeum Tech ni ki. War to tu taj zo ba czyć ob rot ni cę i pa ro wo -
zow nię wa chla rzo wą z 1900r.. Opie ku no wie mu zeum cią gle wzbo ga -
ca ją pla ców kę o no we eks po na ty po świę co ne go spo dar ce w re gio nie. 

� Pa ro wo zow nia Skier nie wi ce
Wła ści cie lem od 2002 r. jest Pol skie Sto wa rzy sze nie Mi ło śni -

ków Ko lei. Znaj du je się tu taj naj więk szy pry wat ny zbiór ta bo ru wą -
sko to ro we go i nor mal no to ro we go. Do cie ka we go zbio ru na le żą mię -
dzy in ny mi: ob rot ni ca cen trycz na, aku mu la to ro wy ze spół trak cyj ny
Wit t fel da z 1913 r., wa gon sa lon ko wy z 1953 r., rzą do wy wa gon sa -
lon ka, za byt ko wy wa gon re stau ra cyj ny. 

� Pa ro wo zow nia Wolsz tyn
Jest to naj bar dziej zna na pa ro wo zow nia w Eu ro pie przy cią ga ją -

ca wie lu tu ry stów za gra nicz nych. Od by wa ją się tu taj prze jaz dy tu ry -
stycz ne. Co dzien nie kur su ją po cią gi do Po zna nia i Lesz na, a tak że
po cią gi spe cjal ne. War to wie dzieć, że w po cią gach obo wią zu ją bi le -
ty jak na po cią gi po śpiesz ne. Tu ry ści mo gą tu taj zo ba czyć pa ro wóz
tzw. Pięk ną He le nę, pro fe sjo nal ny prze gląd pa ro wo zu, a tak że wy -
brać się na pa ra dę pa ro wo zów. Na tio nal Geo gra phic wy dał na wet
spe cjal ny nu mer po świę co ny tej pa ro wo zow ni wzbo ga co ny o czar -
no bia łe zdję cia, wspo mnie nia ko le ja rzy i tu ry stów. 

� Pa ro wo zow nia Ko ście rzy na
W miej scu pa ro wo zow ni moż na zo ba czyć za byt ko wy ta bor

z te re nu Po mo rza i Ka szub. W se zo nie let nim uru cho mia ny jest spe -
cjal ny po ciąg re tro. Tra sa bie gnie z Gdy ni Głów nej do Ko ście rzy ny. 

� Skan sen Ko lei Le śnej w Ja no wie Lu bel skim
Skan sen po sia da eks po na ty, dzię ki któ rym moż na po znać hi -

sto rię ko lei le śnej, któ rą prze wo żo no drew no w La sach Ja now skich
(Li pa – Bił go raj). Do cie ka wych eks po na tów na le żą: pa ro wóz Las,
do ku men ty, ma py, fo to gra fie. 

� Skan sen Ko lei Le śnej Pion ki
Skan sen uka zu je cha rak te ry stycz ny ta bor dla ko le jek le śnych. Cie -

ka wym eks po na tem jest lo ko mo bi lę pa ro wą (dro go wy po jazd pa ro wy).
� Skan sen w Ru dach
W za byt ko wej lo ko mo ty wow ni ze bra no cen ne eks po na ty: pa ro -

wo zy Pw53, pa ro wo zy spa li no we, wa go ny oso bo we. W se zo nie tu -
ry stycz nym funk cjo nu ją prze jaz dy Ru dy – Pa proć. 

172



� Skan sen w Py sko wi cach
W Py sko wi cach moż na zo ba czyć je dy ny czyn ny w Pol sce pa -

ro wóz „Śląsk”. Do re je stru za byt ków tech ni ki zo sta ła wpi sa na
wspa nia ła ha la wa chla rzo wa. 

� Skan sen Lo ko mo tyw w Zduń skiej Wo li – Karsz ni cach
Zo stał otwar ty z ini cja ty wy ko le ja rzy. Są oni naj więk szy mi pa -

sjo na ta mi ko le jek wą sko to ro wych. Mo że o tym świad czyć du ża
licz ba eks po na tów: sy mu la tor wjaz du ko lej ką li no wo – te re no wą na
Gu ba łów kę (nie czyn ny), wa gon mo to ro wy SN61 z 1975 r., pa ro wóz
Ty 23.

� Skan sen Ta bo ru Ko le jo we go w Cha bów ce
Skan sen znaj du je się na li nii ko le jo wej Za ko pa ne – Kra ków

i po sia da je den z naj więk szych zbio rów ta bo ru nor mal no to ro we go
i wą sko to ro we go roz lo ko wa ne go na to rach w ple ne rze. Pa ro wo zow -
nia jest or ga ni za to rem pierw szej Pa ro wo zja dy w 2005 r. Jest to naj -
bar dziej za dba ny skan sen w Pol sce. Znaj du je się tu taj wa gon pa sa -
żer ski z 1896 r., bocz niak z 1924 r. Moż na sko rzy stać z prze jaz du
po cią giem re tro o trak cji pa ro wej. 

� Skan sen Ma szyn Pa ro wych w Tar now skich Gó rach
Jest to miej sce, w któ rym w 1788 ro ku uru cho mio no po raz

pierw szy ma szy nę pa ro wą. W 1976 r. otwar to za byt ko wą ko pal nię
i eks po zy cję ma szyn pa ro wych. Jest to naj star szy skan sen ma szyn
pa ro wych w Pol sce

� Warsz ta ty na praw cze pa ro wo zów w Gnieź nie 
Warsz ta ty są do dzi siaj czyn ne, a ha lę wa chla rzo wą moż na tak -

że zwie dzać (Ku row ska -Ci echa ńska, Cie chań ski, 2008). 

Atrak cyj ność tu ry stycz na

Na atrak cyj ność tu ry stycz ną ko lei wą sko to ro wych wpły wa wie -
le czyn ni ków. Są to mię dzy in ny mi: do stęp ność ko mu ni ka cyj na, ba -
za noc le go wa i ga stro no micz na, pro mo cja i re kla ma (Ró życ ki,
2006). Zwięk sza ją tak że licz ba im prez i atrak cji od by wa ją cych się
na szla ku wą sko to ro wym. Mo gą to być po ka zy za byt ko we go ta bo ru,
in sce ni zo wa ne na pa dy na po ciąg, wy stę py ze spo łów mu zycz nych,
fo to sto py itp. Cie ka we, bo ga te w wa lo ry miej sca na tra sie, pod no szą
atrak cyj ność prze jaz du. 
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War tość hi sto rycz na spra wia, że ko lej wą sko to ro wa im jest star -
sza, tym bar dziej sta je się atrak cyj na ze wzglę du na dłu gą i bo ga tą
hi sto rię, czy też sta ry ta bor i in fra struk tu rę. Tak jest z naj star szy mi
Gór no ślą ski mi Ko le ja mi Wą sko to ro wy mi lub też pa ro wo zow nią
w Wolsz ty nie. 

Głów ny mi klien ta mi ko lei wą sko to ro wych są ich pa sjo na ci,
hob by ści, czę sto sa mi two rzą mo de le ko le jo we (fot. 4) bądź też na -
le żą do to wa rzystw i klu bów mi ło śni ków ko lei wą sko to ro wych. Mi -
ło śni cy wą sko to ró wek two rzą stro ny in ter ne to we o te ma ty ce wą sko -
to ro wej, pi szą książ ki i pu bli ku ją zdję cia. To dzię ki pa sjo na tom wie -
le li nii wą sko to ro wych funk cjo nu je do dziś. Mo gą z nich ko rzy stać
wy ciecz ki szkol ne i ca łe ro dzi ny pod czas week en do wych wo ja ży. 

Ko le je wą sko to ro we od wie dza ją rów nież za gra nicz ni tu ry ści.
Mo że o tym świad czyć du że za in te re so wa nie pa ro wo zow nią
w Wolsz ty nie. Potwierdzają to wy po wie dzi ko le ja rzy i re por te rów.
In te re su ją ce są rów nież wspo mnie nia i wy wia dy z oso ba mi, któ re
w prze szło ści ko rzy sta ły z trans por tu wą sko to rów ka mi, trak tu jąc je
ja ko śro dek trans por tu bądź atrak cję tu ry stycz ną. Na uwa gę za słu gu -
je wy po wiedź pa ni prof. dr hab. Elż bie ty My ciel skiej – Do wgiał ło:

„Pa miętam swo je po dró że, by ły to ko lej ki wą sko to ro we Trzeb -

nic ka i Eks press Po ni dzie. By ło to daw no, gdzieś w 1949 ro ku, i był

to wy jazd ty po wo re kre acyj ny. Tu ry stycz nie atrak cyj ny na ko lej kach

wą sko to ro wych jest przede wszyst kim kli mat, na wią zu ją się re la cje

mię dzy pa sa że ra mi i wy twa rza się wy jąt ko wo sym pa tycz na at mos fe -

ra. Wspo mnie nia to za baw ne sy tu acje, mię dzy in ny mi wy ko le je nie

się ciuch ci. Wszy scy pa sa że ro wie zo sta li po pro sze ni przez kon duk to -

ra o opusz cze nie wa go nu. Na stęp nie wszy scy pa no wie zo sta li po pro -

sze ni przez ma szy ni stę o po moc w po sta wie niu lo ko mo ty wy z po wro -

tem na to ry, a pa nie od po czy wa ły na po bli skiej po la nie na gór ce.

Po tem ktoś się zgu bił, więc że by przy wo łać pa sa że rów ma szy ni sta

gło śno gwiz dał klak so nem. Pod czas te go zda rze nia na wią za ła się

przy jaźń mię dzy pa sa że ra mi. Dru ga ta ka sy tu acja wy da rzy ła się

pod czas prak tyk stu denc kich w Piń czo wie na dzi siej szej ko lej ce Eks -

pres Po ni dzie. Był to czas du żej po wo dzi na tam tym te re nie i prze -

jazd dro ga mi był nie moż li wy. Mo sty by ły po za le wa ne przez wo dę.

Je dy ną dro gą wy do sta nia się z za la nych te re nów oka za ła się dro ga

ko lej ki wą sko to ro wej. Przez okno moż na by ło za uwa żyć coś w ro -

dza ju wiel kie go mo rza, a na nim wą sko to rów ka, któ rą je cha li śmy”. 
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Dzi siaj ta kich wra żeń pew nie już nie bę dzie, ale kli mat po zo -
sta je ten sam, co kie dyś. Dla te go tak chęt nie, czę sto ca łe ro dzi ny
wra ca ją na ko le jo we wą sko to ro we tra sy, by jesz cze raz prze żyć
i wró cić do cza ru i nie po wta rzal ne go uro ku ko lej ki, któ ra sta no wi
dziś zna czą cą atrak cję tu ry stycz ną w re gio nach. Cza sa mi jest na wet
naj waż niej szym pro duk tem tu ry stycz nym po wia tu lub gmi ny. 
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