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Pożegnanie wagonów holenderskich
Szanowni Czytelnicy,
Tramwaje holenderskie towarzyszyły nam przez ostatnie
20 lat. Wraz z dostawą pierwszych pojazdów latem 1991
roku rozpoczęła się w Poznaniu nowa era w komunikacji
miejskiej. Czas płynie nieubłaganie, miejsce wagonów
holenderskich zajmą dziś nowsze pojazdy.

Ku pamięci wagonów holenderskich oddajemy w Wasze
ręce specjalne wydanie czasopisma Przystanek –
w całości poświęcone tramwajom serii 1G, 2G i 3G,
eksploatowanym w latach 1991-2011 w Poznaniu.
Z życzeniami przyjemnej lektury
Redakcja Przystanku

Krótka historia holenderskich wagonów w Poznaniu

Dwadzieścia lat historii

Tomasz Gieżyński
O wagonach holenderskich mówi się w Poznaniu różnie.
Jak każdy typ pojazdów, mają one oczywiście zarówno
swoich zwolenników, jak i przeciwników. Bezsprzecznie
jednak należy podkreślić, że oto jesteśmy świadkami
ich odejścia, zakończenia eksploatacji typu pojazdu,
który towarzyszy nam od bez mała 20 lat. Nie jest to
żaden poznański rekord, zważywszy jednak na fakt,

Wagon 1G 866 na pętli Miłostowo. Różnica
technologiczna pomiędzy wagonami importowanymi a pojazdami konstrukcji krajowej widoczna
była gołym okiem.
Fot.: Marek Malczewski, lato 1991

że wcześniej kilkadziesiąt lat pojazdy te woziły mieszkańców Amsterdamu, liczba ta musi wzbudzać
szacunek. Korzystając z okazji ostatnich spotkań
z holendrami
wybierzmy
się
na
przejażdżkę
w tą nieodległą przeszłość naszego miasta, gdy żółtopopielate tramwaje wzbudzały niekłamane zaskoczenie
na wciąż szarych ulicach noszących wyraźne piętno
poprzedniego systemu.
Lata okolic przełomu 1990/1991 charakteryzowały
w całej Polsce dwa tramwajowe wskaźniki – brak taboru
mogącego
sprostać
potrzebom
przewozowym
i katastrofalny
stan
tego,
co
znajdowało
się
na inwentarzu. Jak Polska długa i szeroka królowały
wyroby Konstalu Chorzów (w przypadku generacji N
także niedobitki ze Stoczni Gdańskiej oraz fabryk
wagonów w Sanoku i Świdnicy). Brak funduszy
na remonty i zakup nowego taboru (dotąd tramwaje
po prostu
dostawano
z
przydziału)
zaowocował
pierwszymi odważnymi decyzjami w zakresie zakupu
używanego taboru z zachodu Europy. Jak mantrę
powtarzano regułki o doskonałym stanie i nowoczesnych
rozwiązaniach zastosowanych w 30- lub 40-letnich
wagonach. Wszędzie kierowano się zasadą wspomożenia
komunikacji przez kilkuletnią, tymczasową eksploatację
tramwajów
z
demobilu.
Po
Krakowie
(T4+B4
z Norymbergi), Gorzowie Wlkp. (4EGTw z Kassel) i Łodzi
(GT6 z Bielefeld) także Poznań otrzymał tabor,
do jakiego zupełnie nie byli przyzwyczajeni zarówno
pasażerowie, jak również motorniczowie i obsługa
warsztatowa. 11 lipca 1991 roku na Ogrodach
rozładowano pierwszy wagon z Amsterdamu, a był nim
1G 873.
Wszelkich „naj” wkrótce namnożyło się co niemiara.
Najdłuższy, najcichszy, najmniej awaryjny, najfajniejszy,
jedyny dwuprzegubowy i ośmioosiowy tramwaj nie tylko
w Poznaniu, ale i w całej Polsce. Seria szybko się
powiększała i przypadła do gustu użytkownikom. Na tle

WYDANIE SPECJALNE, 4.06.2011 1/6

Przystanek – wydanie specjalne
zdezelowanych tramwajów polskiej konstrukcji żółte
przegubowce, z wydajnym ogrzewaniem, dobrym
przyspieszeniem i hamowaniem, przyciskami do otwierania drzwi i charakterystycznym dzwonkiem jawiły
się niczym istna rewolucja. W latach 1991-1995
sprowadzono łącznie 20 holendrów z serii 1G (851, 853,
854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 866, 868,
871, 873) i 2G (876, 877, 879, 880 i 881), z których
w ruchu pojawiło się 18 sztuk (nie wdrożono 860 i 862),
jednak nigdy nie było ich naraz więcej niż 17 – wagon
857 wycofano z użytku przed zakończeniem tej transzy
dostaw. Wszystkie tramwaje trafiły do zajezdni Gajowa,
gdzie
zastąpiły
wycofane
ostatecznie
z
dniem
31.12.1992 r. polskie, dwuosiowe wagony generacji N.
Wybór zajezdni nie był przypadkowy. Konstrukcja hal
i bram wjazdowych wykluczała tam eksploatację
tramwajów polskich generacji 102N i 105N. Na Gajowej
po prostu musiały mieszkać wagony o mniejszej skrajni,
a wąskie holendry nadawały się do tego celu
znakomicie. Nie obyło się jednak bez drobnych prac –
poszerzono wrota bram wyjazdowych z hali od strony
Zwierzynieckiej. Holendry zadomowiły się w nowym
miejscu pracy, pracownicy zaplecza i motorniczowie
polubili je za bezawaryjną eksploatację. Nawet układ
hydrauliczny – nowość w naszych tramwajach – nie
powodował żadnych kłopotów, mimo wcześniejszych
obaw.
Dobry stan lakieru, a także fakt, że holendrom
pozostawiono w MPK Poznań oryginalne numery
taborowe sprawiły, że przez długi czas wszystkie
przegubowce z Amsterdamu jeździły w oryginalnym
malowaniu,
z
oryginalnymi
czarnymi
cyframi
i królewskim herbem oraz logo poprzedniego właściciela.
Do tego doszedł tylko herb Poznania i napis „MPK”. Nie
zmieniano też zbyt wiele w wyposażeniu pojazdów:
pozostawiono na przykład bardzo charakterystyczny
bęben z numerami linii, oznaczeniami kolorystycznymi
i listą końcówek. Taśmę wykorzystano do wyklejenia
poznańskich nazw pętli i zajezdni. Wewnątrz w zasadzie
tylko pozbyto się pewnej ilości siedzeń, tworząc przy II
i IV drzwiach wygrodzenia dla wózków. W tej postaci
holendry skierowano do obsługi linii, początkowo 7, 8,
16, 17 i 20 oraz rezerw czynnych. W tę ostatnią rolę
żółte wagony wcielały się zwłaszcza po wycofaniu
wagonów N, gdy wprowadzono nowy układ 13 linii
tramwajowych z zabezpieczeniem wypadających kursów
poprzez stojące na pętlach tramwaje rezerwowe. Dzięki
uruchamianym korbką filmom z numerami linii i
końcówkami,
holendry
mogły
być
błyskawicznie
przedysponowane z jednej linii na drugą, co w
przypadku innych tramwajów, wyposażonych w blaszane
tarcze dachowe, już takie proste nie było. Z czasem
znaczenie holendrów jako rezerw czynnych malało
i zanikło ostatecznie całkiem niedawno, po wprowadzeniu zmodernizowanych „stopiątek” z elektronicznymi wyświetlaczami na dachu.
W swojej karierze holendry przydzielano do planowej
obsługi linii 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 24 i 25. Śmiało można powiedzieć, że nieplanowo
pojawiły się także na większości pozostałych. Ważnym
wydarzeniem w historii ich obsługi było otwarcie trasy
PST, a później przydzielenie wykonywania zadań
na kursujących tam liniach 14 i 15. Wagony sprawdziły
się na najszybszej trasie tramwajowej w Polsce, gdzie
mimo
tłoku
i
jazdy
na
granicy
możliwości

W 1902 roku wprowadzono w Amsterdamie barwne
oznaczenia linii tramwajowych, podobne do tych jakie
obowiązywały u nas za czasów tramwajów konnych.
Dziś krok ten tłumaczy się ówczesną dużą liczbą
analfabetów, którzy nie umieli czytać. Po roku 1903
do kolorowych symboli dołączyła także cyferka, znajdująca się w środku metalowego koła zamocowanego
na odbieraku prądu. Później zaczęto stosować także
dachowe latarenki z namalowanym na szybach
numerem linii. Podziału kolorowych kodów dokonano
w roku 1904, na podstawie obowiązującego wtedy
układu linii tramwajowych. I tak:
=>Jeden kolor: linie otaczające starówkę, od wewnątrz do zewnątrz, tzw. Ringlinie. Np.: linie 3, 7, 9.
Ciekawostką jest linia nr 13, która posiada
oznaczenie w postaci niebieskiej „gwiazdy” na białym tle, a należy także do linii ringowych. To nietypowe oznaczenie spowodowane było tym, że wagony gospodarcze zamiast kolorowego znaczka
posiadały białe pole. Podobnie linia nr 7 posiada
niebieski pasek na białym polu.
=>Dwa kolory w postaci dwóch trójkątów: linie
prowadzące z Centrum miasta (Centraal Station)
w południowe
i
południowo-zachodnie
rejony
miasta. Np.: linie 1, 2, 15.
=>Dwa kolory obok siebie w postaci dwóch pionowych
prostokątów: linie północ-południe, jadące z północnych części miasta w rejony południowe i południowo-wschodnie. Np.: linie 4, 8, 12.
=>Dwa kolory, jeden nad drugim, w postaci dwóch
poziomych prostokątów: linie biegnące we wschodnie kierunki miasta. Np.: linie 5, 11, 17.
Po roku 1918 powstały linie, które otaczały miasto nie
wjeżdżając do Centrum. Linie te otrzymały oznaczenie
w postaci trzech pionowych prostokątów obok siebie.
Np.: linie 6, 20, 23. W przypadku, gdy jakaś linia
zmieniała bieg, wówczas zmieniano jej kolorowy kod
na odpowiadający nowej trasie. Dopiero w latach
pięćdziesiątych
do
Amsterdamu
zaczęły docierać
wagony z dużym filmem, w których kolorowy znaczek
przypisany był na stałe do numeru linii. Dlatego od tego
czasu geograficzny system z roku 1904, nie zgadzał się
w przypadku zmiany tras lub powstawania nowych linii.
Z biegiem lat popełniono także wiele różnych błędów,
np.: linia 25, która powstała w 1930 roku, jest typową
linią północ-południe, a więc powinna posiadać dwa
kolory obok siebie, a nie trzy. Ciekawostką jest także to,
że przez prawie 100 lat podstawowy przebieg linii 1, 2,
7 i 10, w zasadzie nie uległ zmianie.
Krzysztof Dostatni, fot.: MJ, 22.03.2006

eksploatacyjnych sprawowały się nad wyraz dobrze.
Oczywiście, były też mankamenty – zwłaszcza
pasażerowie skarżyli się na niesamowitą duchotę w lecie
wewnątrz pojazdu, spowodowaną małą ilością uchylnych
okien (większość nie była w żaden sposób otwieralna)
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Rys.: Jędrzej Nowak
oraz wąskie drzwi, mało miejsca wewnątrz pojazdu
i twarde siedzenia. Żółte kolory też nie cieszyły naszych
oczu wiecznie – pierwszą reklamę dostał 873 w 1995
roku, z czasem wszystkie tramwaje oprócz 854 pokryły
pstrokate ogłoszenia. 854 zachował się jako ostatni,
gdyż przez większość swej służby pełnił rolę wagonu
szkoleniowego.
Pierwszym
zielono-żółtym
wozem
ze starszych serii był 868. Część reklam holendry woziły
na specjalnych, przeznaczonych do tego tablicach
wzdłuż bocznych ścian dachu.
Dość długo, bo do 1998 roku, holendry nie ulegały
poważniejszym awariom i wypadkom. Wtedy jednak
nastąpiło kilka wydarzeń: pożar wagonu 877 i wycofanie
z ruchu wagonu 863 po dogłębnym przeglądzie będącym
następstwem pożaru 877, następnie kolizja 853 będąca
efektem braku hamowania, w końcu nieuwaga
motorniczego i wjazd wagonu 880 do zajezdni
Głogowska z prędkością ok. 50 km/h, skutkiem czego
rozbity został cokół , na którym w charakterze pomnika
stał ongiś wagon konny… Wszystkie te tramwaje
skasowano i stopniowo ilość wagonów amsterdamskich
zaczęła maleć. Nie można ich było jednak całkowicie
usunąć, gdyż wciąż MPK ograniczone było skrajnią
budowli na terenie zajezdni Gajowa. Dopóki nie było
nowej zajezdni (a ta, jak wiemy, do dziś nie zaczęła być
budowana), na Gajowej musiały stać jakieś wagony i to
tylko takie, które się tam mogły zmieścić. Padło zatem
na kolejne holendry – tym razem nieco nowszej, ale
wciąż identycznie wyglądającej serii 3G. W roku 2003
dokonano wymiany: pozostające przy życiu 12 sztuk
wagonów 1G i 2G skasowano (ostatnim skasowanym był
znów szkoleniowy 854), a na stan przyjęto świeżo
przybyłe 11 sztuk 3G z Amsterdamu. Wszystkie oprócz
jednej sztuki (późniejszy 810) miały już nowe, biało
niebieskie
malowanie
amsterdamskie
i
numery
z zakresu od 602 wzwyż, w Poznaniu zajętego przez
wagony GT6.
Otrzymały one zatem numery 800-810 i zielono-żółte
malowanie, w którym w komplecie przejeździły do końca
swej służby. Charakteryzowały się też nieznacznymi
różnicami w stosunku do 1G i 2G, wynikającymi z przebytej niedawno w Amsterdamie naprawy głównej i dodatkowymi innowacjami wprowadzonymi w Poznaniu.

„Nowe” holendry przybyły wyposażone w wysoki,
wygodny fotel motorniczego, w skuteczne i sprawne
nawiewy sufitowe, stanowisko dla konduktora w III
członie
pojazdu
i
zastawki
wymuszające
jednokierunkowy
ruch
w
drzwiach
wejściowych.
W Poznaniu boks konduktora i zastawki usunięto,
wyposażono też wagony w przyciski do otwierania drzwi
analogiczne jak w odchodzących seriach 1G i 2G.
Dodatkowo 3G dostały rejestratory zdarzeń i reflektor
od poczciwej „syrenki” na tyle pojazdu, przydatny przy
jeździe tyłem z pulpitu manewrowego. Po około roku
eksploatacji filmy z nazwami końcówek zmieniono
z granatowych na białe (a czcionkę z białej na czarną).
Pech dosiągł także dwa spośród holendrów trzeciej serii.
Najpierw w wagon 803 wjechał z impetem skład
stopiątek, potem zaś wóz 808 wyskoczył z torów
i uderzył w kamienicę. Wydarzenia te spowodowały
kasację wozów, ale w sumie tylko nieznacznie
wyprzedziły pożegnanie całej serii. W dniu 28.12.2010 r.
stała się bowiem rzecz straszna i dotychczas w Poznaniu
bezprecedensowa. Decyzją władz miasta zamknięto
zajezdnię Gajowa, najstarszy czynny tego typu
kompleks w Polsce i jeden z najstarszych w Europie.
Ziemię
sprzedano
portugalskiemu
inwestorowi,
a tramwaje przeniesiono teoretycznie do zajezdni
Madalińskiego. W praktyce jednak zdecydowana

Wagon 873 mknie w kierunku Poznania.
Fot.: Marek Malczewski, 11.07.1991
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Od początku roku skreślono z inwentarza i oddano na
złom wagony 801, 802, 804 i 810. Wagon 800 dostał
szansę na kolejne życie – wróci do domu, do
Amsterdamu, gdyż zainteresowali się nim tamtejsi
hobbyści. W tej chwili w ruchu są już tylko wagony 805,
806 (informacja z 2.06: po spaleniu silnika nie będzie
naprawiany), 807 i 809. Spośród nich to 805 ma
największe
szanse
przetrwania,
jest
bowiem
przewidziany do zachowania jako jeżdżący eksponat
muzealny. Członkowie KMPS przejmą go pod swoją
opiekę, podobnie jak sprawa ma się już w przypadku
liniowych, ale jednak historycznych wagonów 102Na 71
i 105N 194+193. Jednym z pierwszych naszych kroków
będą starania o przywrócenie pięknego, przywołującego
wspomnienia, żółto-popielatego malowania.

Poznań nie zdecydował się na import nowszych
serii holendrów. Na zdjęciu: 7G 714 i 8G 727.
Fot.: Marek Malczewski, lipiec 1998
większość z nich musi nocować na Wilczaku lub torach
odstawczych przy ul. Budziszyńskiej. Tak dzieje się też
z holendrami pozostającymi przy życiu, które muszą
czasami nocować nawet na ul. Przełajowej, na trasie na
Wilczak. Stopniowo jednak ich ilostan maleje,
a związane jest to z dostawami następnych niemieckich
GT8 z Duesseldorfu i brakiem ograniczeń skrajni
budowli. Przypomnijmy, że to w zasadzie ten jedyny
techniczny argument, wynikający z konstrukcji Gajowej,
trzymał holendry przy życiu. Nie ma Gajowej, nie ma
więc holendrów…

Podstawowe dane wagonów Beynes 1G/2G/3G
Typ

1G

2G

3G

Wymiary
(dł. / szer. / wys.)

23 700 / 2 250 / 3 100 mm

Liczba osi
/ wózków

8/4

Liczba silników
/ moc łączna

4 / 200 kW

Lata produkcji

1956-1957

Lata dostaw
Ilość
dostarczonych

1958-1959

1991-1995
15 sztuk

5 sztuk

1961
2003
11 sztuk

Za co lubimy wagony holenderskie?

Nie taki holender straszny...
Marcin Jurczak
„Jak zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, tramwaje popularnie zwane holendrami znikną z
ulic Poznania do końca 2011 roku” – informował kilka
miesięcy temu portal epoznan.pl. I choć do końca tego
roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, poczciwe wagony
holenderskie pożegnamy dużo wcześniej. Od poniedziałku 6 czerwca trzy wciąż kursujące wagony serii

3G
wycofane
zostaną
z
eksploatacji.
Ostatni
egzemplarz, o numerze 805, dołączy do grupy wagonów
historycznych. Wagony holenderskie w ostatnich latach
oceniane były krytycznie. Bezlitośnie punktowano je
przede wszystkim za wąskie drzwi i wysoką temperaturę
wewnątrz w ciepłych letnich miesiącach. I choć trudno
podważyć
wspomniane
argumenty,
nie
można
zapominać o licznych zaletach holenderskich pojazdów
i innowacjach, jakie za ich pośrednictwem pojawiły się
w poznańskiej komunikacji miejskiej.
Komfort dla pasażera…

Wagony serii 3G (za wyjątkiem 810 ex 630) przyjeżdżały do Poznania w biało-niebieskim malowaniu. Na zdjęciu: wagon 619, czyli poznański
801 jeszcze przed rozładunkiem.
Fot.: Jakub Gielniak, 30.07.2003

Jedną z najgłośniej krytykowanych wad holenderskich
tramwajów są wąskie i zamykające się samoczynnie
drzwi. Pierwsze drzwi otwierane są przez motorniczego,
w przypadku pozostałych, otwarcia dokonuje pasażer
poprzez naciśnięcie przycisku (o ile oczywiście
motorniczy zwolni blokadę). Drzwi zamykają się
automatycznie po ok. 4 sekundach od ostatniego
naciśnięcia dolnego stopnia. Wsiadaniu i wysiadaniu
pasażerów
towarzyszy
zatem
charakterystyczne
stukanie „klapek” stopni drzwi. I nierzadko wysiadając z
tramwaju, zwłaszcza młodsi pasażerowie przeskakują
ostatni schodek, czego efektem jest… zamknięcie drzwi
bezpośrednio przed nosem następnemu pasażerowi.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze drzwi
holendra nie tylko pozbawione są klapek, ale mają
większą szerokość – co jest przydatne zwłaszcza przy
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wnoszeniu do tramwaju na przykład dziecięcego wózka.
Wszystkie
wagony
posiadały
także
instalację
nagłośnieniową – motorniczy mógł kontaktować się
z pasażerami za pomocą mikrofonu.
Wagony Beynes krytykowane są m.in. za upalne
temperatury wewnątrz w sezonie letnim. Tramwaje serii
3G wyposażone są w wydajny układ ogrzewania
sufitowe (w pierwszym członie), które posiada także
funkcję wentylacji. W sezonie letnim możliwe jest
wdmuchiwanie za pomocą układu powietrza z zewnątrz,
co poprawia jego cyrkulację wewnątrz wagonu.
Uzupełnieniem są nieliczne okna uchylne – o niewielkiej
powierzchni i kiepskiej wydajności przy chłodzeniu
wnętrza. „W zamian”, wagony zapewniają wysoki
komfort podróży zimą, gdzie ogrzewanie sufitowe
(w połączeniu z nagrzewnicą III członu) okazuje się być
niezwykle skuteczne. Z funkcji wentylacji korzystać
może także motorniczy – otwierając specjalną klapę
w suficie kabiny lub wykorzystując do nadmuchu
chłodniejszego powietrza instalację służącą zasadniczo
do ogrzewania przedniej szyby.
… i motorniczego
Wagony serii 3G (na tle popularnych helmutów)
wyróżniają się licznymi ciekawymi rozwiązaniami,
uprzyjemniającymi
pracę
motorniczemu.
Kabinę
wyposażono w wygodny fotel, z prawym podłokietnikiem
(niestety nie w każdym egzemplarzu) i zagłówkiem.
Część wozów miała zdublowany przycisk hamulca
szynowego – który dzięki odpowiedniemu wyważeniu
pełnił funkcję podpórki na prawą nogę, w razie
konieczności umożliwiając jednak szybkie użycie
hamulca awaryjnego.
Ważnym rozwiązaniem (niestosowanym w innych
wagonach w Poznaniu) jest rozruch półautomatyczny.
Rozruch i hamowanie realizowane są tradycyjnie,
poprzez nastawnik. Urządzenie to ma jednak mniej
styków, dzięki czemu motorniczy ma mniej „kręcenia”
korbą, a rozruch i hamowanie realizowane są płynniej.
Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, że od połowy
nastawnika hamowanie silnikami wspomagane jest
układem hydraulicznym – co podnosi efektywność

hamowania i ułatwia zatrzymanie wagonu zwłaszcza
na śliskim torowisku.
Nie każdy motorniczy lubi jeździć holendrem. Dzięki
wysokiej masie własnej i mniejszym obręczom kół
wagony mają tendencję do wpadania w poślizgi.
Niejeden prowadzący „przegapił” w sezonie jesiennym
przystanek Klin – nie mogąc zatrzymać się z większej
prędkości na tzw. czarnej (śliskiej) szynie. Dodatkowo
wagony mają bardzo miękkie zawieszenie, dzięki czemu
majestatycznie płyną po torowisku.
Bezpieczeństwo po holendersku
Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w wagonach
holenderskich jest zdublowanie kontrolek na pulpicie.
Każdy z przycisków posiada swoją kontrolkę, część
przycisków podświetlana jest ponadto osobnymi
żarówkami. W efekcie po przepaleniu lampki (np.
otwarcia drzwi czy kierunkowskazu), motorniczy
w dalszym ciągu widzi na pulpicie sygnalizację dotyczącą
używanych elementów wyposażenia.
W wagonach holenderskich pedały hamulca szynowego
(pierwszy od prawej) i piasecznicy (drugi od prawej)
wzbogacono dodatkowo o uruchamianie dzwonka.
W efekcie użycie hamulca szynowego uruchamia od razu
sygnalizację
akustyczną.
Niestety
rozwiązanie
to ma także wadę – niemożliwe jest korzystanie
z piasecznicy bez równoczesnego uruchomienia dzwonka
zewnętrznego. Mozolnie wspinające się na śliskich
podjazdach, dzwoniące w środku nocy holendry na wiele
lat pozostaną w pamięci (i uszach) mieszkańców
ul. Winogrady czy Sołacza.
Wagony holenderskie dzielnie znosiły wypadki i kolizje –
między
innymi
dzięki
masywnej
konstrukcji
i wzmocnionej
kabinie
motorniczego.
Dodatkowo,
na przedniej i tylnej ścianie pojazdu umieszczono
potężne gumy – stanowiące świetny pochłaniacz energii
przy zderzeniu z innym pojazdem. To także jedyne
tramwaje w Poznaniu posiadające kosz bezpieczeństwa
– specjalną konstrukcję podwieszoną przed pierwszym
wózkiem, pod wagonem. Po trafieniu zgarniaczem, kosz
opada na torowisko, łapiąc przeszkodę. Niejeden pieszy
wpadając pod wagon uniknął w ten sposób śmierci czy
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kosz uniemożliwia
bowiem dostanie się potrąconego pod wózek. Bywa
jednak, że kosz bezpieczeństwa opada samoczynnie –
chociażby po uderzeniu zgarniaczem w wystającą kostkę
brukową czy „zgarnięciu” zbyt dużej ilości śniegu
w sezonie zimowym.
Sprytne patenty

Pełniący funkcję tramwaju szkoleniowego wagon
854 był ostatnim zachowanym wozem z serii 1G.
Z wycofywanych pojazdów demontowano elementy wyposażenia, pudła oddając na złom.
Fot.: Jakub Gielniak, 22.04.2005

Wagony holenderskie zadziwiają po dziś dzień.
Naszpikowane
są
sprytnymi
–
prostymi
lecz
przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi. Posiadają
chociażby przycisk luzowania hamulca postojowego
bezpośrednio z pulpitu. Układ ten (przycisku luzowania
należy
użyć
wraz
z
przyciskami
„załączenie
przetwornicy” i „podtrzymanie napięcia 600V”) przydaje
się chociażby po to by zjechać z izolatora sekcyjnego
gdyby doszło do zatrzymania pod nim. Na wypadek
problemów z układem niskiego napięcia (na przykład po
dłuższym, kilkugodzinnym postoju w sezonie zimowym),
na wysokości II drzwi umieszczono specjalny, ręczny
rozrusznik – „odpalenie” przetwornicy wagonu jest
wówczas możliwe siłą mięśni motorniczego.
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Przystanek – wydanie specjalne
W wagonach holenderskich hamulec tarczowy „trzyma”
dzięki układowi hydraulicznemu – w przypadku
dłuższego wyłączenia prądu i spadku ciśnienia
w układzie hydraulicznym mogłoby dojść do zluzowania
wagonu. To właśnie dlatego każdy motorniczy
wyjeżdżając w trasę zabiera ze sobą drewniane klocki,
które wykorzystywane są jako kliny podczas dłuższego
postoju przy wyłączonym napięciu w sieci trakcyjnej.
W holendrach pantograf umieszczono nad II wózkiem,
linka pantografu schodzi do przedziału pasażerskiego
jest jednak sprytnie ukryta przed II przegubem –
z jednej strony zapewnia to szybki dostęp do linki
w razie potrzeby, z drugiej – sam mechanizm ukryty jest

przed wzrokiem ciekawskich. To także jedyne tramwaje
w Poznaniu, w których aby włączyć oświetlenie
przestrzeni pasażerskiej, motorniczy musi udać się…
na drugi koniec tramwaju. Przyciski ogrzewania i oświetlenia II i III członu umieszczono bowiem w specjalnej
skrzyni, pod jednym z foteli nad ostatnim wózkiem.
Wagonom holenderskim nie „stuknie” w tym roku 20 lat
eksploatacji – wycofane zostaną z ruchu zaledwie
na kilka miesięcy przed tą rocznicą. Pozostaje mieć
nadzieję iż odmalowany na żółto wagon 805 przez wiele
lat przypominać nam będzie historię tych jakże
ciekawych i pod wieloma względami innowacyjnych
pojazdów.

Wagony Beynes przetarły szlaki. Po nich nadjechały tramwaje z miast niemieckich...

Demobil nadjeżdża... ponownie

Maciej Witkowski
Pierwszymi
używanymi
wagonami
sprowadzonymi
do Poznania z zagranicy były holenderskie Beynesy.
W drugiej połowie lat 90. w związku ze zbliżającym się
otwarciem trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
I pogarszającym się stanem eksploatowanego taboru,
MPK podjęło decyzję o zakupie używanych wagonów
z Niemiec.
Wybór
padł
na
wagony
Duewag,
eksploatowane w Duesseldorfie i Frankfurcie nad
Menem. Tramwaje typu GT6 są pojazdami sześcioosiowymi, dwuczłonowymi o długości 20 metrów,
pojazdy typu GT8 są ośmioosiowe, trójczłonowe,
o długości 26 metrów. Ze względu na kraj pochodzenia
wagony od początku nazywane były helmutami.
Pierwsze wagony z Niemiec dotarły do stolicy
Wielkopolski w 1996 roku. W latach 1997-2000
do Poznania trafiło łącznie 17 wagonów GT6 (w tym 5
z Duesseldorfu), w latach 1996-1999 tabor MPK
wzbogacił się także o 15 tramwajów GT8. W 2001 roku
w związku z chwilową niemożnością sprowadzenia
wagonów z Duesseldorfu zapadła decyzja o sprowadzeniu 11 pojazdów typu GT8 z Frankfurtu nad Menem.
W 2002 roku kupiono jedynie 2 wagony GT6
z Frankfurtu, które zasiliły tabor gospodarczy, rok
później tabor MPK zasiliło kolejne 10 trójczłonowych
helmutów z Duesseldorfu. W 2005 roku do stolicy
wielkopolski trafiło 6 dwukierunkowych, dwustronnych
wagonów GT8ZR pochodzących z Frankfurtu nad
Menem. Pojazdy te poza dwoma kabinami i drzwiami po
obu stronach wagonu cechuje odmienne malowanie.
Wszystkie dwukierunki do dziś jeżdżą w dwóch wersjach
malowania z Frankfurtu - turkusowym (kolor ten
w oryginale
nazywa
się
subaruvistablue)
oraz
pomarańczowo-beżowo-brązowym. W pierwszej połowie
ubiegłego roku ze względu na pogarszający się stan
holendrów i helmutów pochodzących z pierwszych
dostaw,
chęć
unifikacji
taboru
stacjonującego
na zajezdni
przy
ul.
Madalińskiego
a
także
niezrealizowanie planów zakupu dwukierunkowych GT8S
zapadła decyzja o sprowadzeniu 21 Duewagów GT8
z Duesseldorfu. Dostawy jeszcze się nie zakończyły.
W
Poznaniu
przeważają
wagony
pochodzące
z Duesseldorfu. Charakteryzują je między innymi:
pojedynczy czołowy reflektor, zainstalowany film
z nazwami końcówek, możliwość otwarcia zewnętrznych
drzwi od kabiny, w większości GT8 drzwi w środkowym

członie. Wagony sprowadzone w latach 2010-2011 są
wyposażane dodatkowo (już bezpośrednio w Poznaniu)
w czuwak (zwiększający bezpieczeństwo w przypadku
zasłabnięcia motorniczego), wzmocnioną konstrukcję
kabiny motorniczego oraz tylne światła przeciwmgielne.
Większość wagonów z trwającej jeszcze dostawy
cechuje dodatkowo beżowo-czerwone malowanie –
pamiątka po poprzednim właścicielu. Co ciekawe, część
wagonów pozostawiono w podkładach po niemieckich
reklamach. W efekcie na ulicach miasta pojawiły się:
tramwaj srebrny (wagon 698), niebieski (703) czy
zielony (706). Obecnie na stanie przewoźnika znajdują
się 44 wagony GT8 oraz jeden (liniowy) GT6 (dzięki
lobbingowi stowarzyszenia KMPS, wóz 615 otrzymuje
obecnie kremowe malowanie).
Tramwaje z Frankfurtu nad Menem stanowią większość
eksploatowanych krótkich helmutów. Wagony te cechują
dwa reflektory czołowe, zabudowane zewnętrzne drzwi
od kabiny motorniczego oraz system grzewczy oparty
o kanał grzewczy oraz nagrzewnice pod niektórymi
siedzeniami. Tramwaje z Frankfurtu po przyjeździe do
Poznania musiały mieć przebudowany nastawnik jazdy
(działały one odwrotnie do tych, które znane są
poznańskim motorniczym). W Poznaniu eksploatowane
są 3 typy frankfurtów. Są to GT6 (we Frankfurcie
oznaczane jako typ M), GT8 (typ N) oraz dwukierunkowe
GT8ZR (typ O). Obecnie w Poznaniu
znajduje się
5 pojazdów typu M (w tym 4 gospodarcze), 9 wagonów
typu N oraz 6 tramwajów typu O.
Aktualnie poznańskie helmuty stacjonują w zajezdni
przy ul. Madalińskiego (wyjątek stanowią 2 gospodarcze
GT6 stacjonujące na Fortecznej). Ze względu na brak
miejsca na terenie tej zajezdni część wagonów spędza
noce na torach odstawczych Budziszyńska oraz na
terenie pętli tramwajowej Wilczak i ul. Przełajowej.
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115 lat tramwaju elektrycznego – plan imprezy
17 marca 2013 r.
prezentacja taboru historycznego

Rozkład jazdy (odjazdy):
Linia 8: Ogrody 12:08, 13:28, Miłostowo 12:48, 14:08

11:00-11:40, ul. Zwierzyniecka / ul. Gajowa

Linia 19: Ogrody 12:08, 13:28, Starołęka 12:48, 14:08

kursy po historycznych trasach linii tramwajowych

Linia 20: Ogrody 12:09, 13:29, Dębiec 12:50, 14:10

Linia 8 (N+ND+ND), Ogrody – Miłostowo
Linia 19 (102N), Ogrody – Reymonta – Starołęka
Linia 20 (105N+105N), Ogrody – Reymonta – Dębiec
Linia 0 (102Na), Ogrody – centrum – Muzeum
Komunikacji (bez przystanków pośrednich)

Linia 0: Ogrody 12:09, 13:29, Zajezdnia Głogowska
13:05, 14:25

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Krótka historia tramwaju elektrycznego

Po szynach... i z prądem

Karol Tyszka, współpraca: Marcin Jurczak
Od momentu upadku starożytnego Rzymu aż do
początku rewolucji przemysłowej miasta na świecie były
na tyle małe, że bez problemu można było się
przemieszczać wewnątrz nich pieszo. Dopiero na
początku XIX wieku zaczęły one rosnąć w niebywałym
tempie. Coraz to nowe fabryki kusiły chłopów pewnymi,
niezależnymi od kaprysów pogody zarobkami, zaś
metropolie na wschodnim wybrzeżu Ameryki pęczniały
od ciągłego napływu imigrantów z Europy. Już w 1811
roku populacja Londynu przekroczyła milion mieszkańców, zaś w 1818 roku Nowy Jork przyjął do siebie
stutysięcznego obywatela.
Tak rozrastające się miasta potrzebowały nowego środka
transportu, umożliwiającego pokonywanie większych
dystansów w krótszym czasie niż przy użyciu własnych
dwóch nóg. W każdym większym mieście zaczęli się
pojawiać przedsiębiorcy oferujący przewozy dyliżansami
konnymi o uproszczonej budowie, które ochrzczono
mianem omnibusów konnych. Takie pojazdy zaczęły się
pojawiać w wielkich miastach Europy już na początku
XIX wieku. Z czasem zdecydowano je wstawić na tory –
idąc za przykładem powstających wówczas kolei –
tworząc w ten sposób tramwaje konne. Pierwsze
tramwaje konne na świecie wyjechały na ulice Nowego
Jorku w 1832 roku, zaś pierwsze tramwaje konne
na ziemiach polskich połączyły dwa warszawskie dworce
kolejowe – petersburski i wiedeński – w 1866 r.
W należącym wówczas do Prus Poznaniu na budowę
tramwaju konnego zdecydowało się dopiero w 1880 r.
dwóch niemieckich przedsiębiorców – Otto Reymer
i Otto Masch. Poznań był wtedy fortecą – mury i granica
miasta przebiegały wówczas mniej więcej wzdłuż

obecnych ulic Królowej Jadwigi i Al. Niepodległości, a od
strony północnej tam, gdzie obecnie biegnie linia
kolejowa w kierunku stacji Poznań Garbary. Tak mały
obszar można było pokonać szybkim marszem w pół
godziny – stąd też dość późna data wybudowania
w naszym mieście linii tramwajowej.
Kursy tramwaju konnego zainaugurowano 31 lipca
1880 r. Trasa linii prowadziła od dworca centralnego,
przez
ul. Dworcową,
most
Kaponiera
(obecnie:
Uniwersytecki), dalej ul. Wjazdową i Św. Marcin,
Rycerską
(Ratajczaka),
plac
Wilhelmowski
(plac
Wolności), Nową (Paderewskiego) do Starego Rynku.
Po tygodniu trasę wydłużono przez most Chwaliszewski
na Tum. 1 września 1880 r. tramwaje wyjechały także
na drugą trasę, prowadzącą przez obecną Gwarną,
Mielżyńskiego, plac Cyryla Ratajskiego i 23 Lutego.
Przez Małe Garbary i Szewską tramwaje docierały
tamtędy do Starego Rynku. We wrześniu 1880 r.
zarządzająca tramwajami konnymi spółka zakupiła
tereny po dawnym dworcu kolejowym na Jeżycach –
powstała tu zajezdnia tramwajowa.
Już od momentu budowy pierwszych linii tramwaju
konnego na świecie, zaczęto zastanawiać się nad
lepszymi formami napędu. Konie jako siła napędowa
miały bowiem dwie poważne wady: były raczej słabe
i wymagały częstego odpoczynku (lub podmiany na wypoczętych kolegów) oraz produkowały „na bieżąco”
wielkie ilości łajna, którego sprzątaniem nikt się
wówczas nie przejmował. Niektóre miasta z tych właśnie
względów decydowały się na napędzanie tramwajów
parą. W górzystym mieście Kassel uruchomiono
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elektryczną), w Bydgoszczy i w Szczecinie w 1896 r.,
a w 1898 roku – w Poznaniu.

Na zdjęciu: ostatni zachowany wagon typu I.
Przebudowany na wóz techniczny przez dziesięciolecia służył za pojemnik na odpady ze stolarni
w zajezdni Gajowa. Jego prawie kompletne
podwozie może posłużyć odbudowie pierwszego
poznańskiego tramwaju elektrycznego.
Fot. Marcin Jurczak, 8.10.2008
w 1877 r. pierwszą w Niemczech linię tramwaju, gdzie
wagony
pasażerskie
ciągnęły
małe,
dwuosiowe
parowozy. W 1873 roku uruchomiono natomiast słynny
tramwaj w San Francisco – tam wagony ciągnięte są
przez liny biegnące pod jezdnią – same liny natomiast
były początkowo napędzane silnikami parowymi.
Jednakże napęd parowy rozwiązywał tylko problem siły
pociągowej. Jeżeli chodzi o czystość i zapach, napęd
parowy niestety nie był o wiele lepszy od koni.
Na szczęście w XIX wieku poczyniono wielkie postępy
w dziedzinie elektryczności. Werner von Siemens, który
uprzednio
skonstruował
lokomotywę
elektryczną
i położył pierwszy transatlantycki kabel telegraficzny,
uruchomił w 1881 roku pierwszą linię tramwaju
elektrycznego, kursującą ze stacji Lichterfelde (obecnie
Lichterfelde Ost) do Głównej Pruskiej Szkoły Oficerskiej
na przedmieściach Berlina. Udało mu się skonstruować
silnik elektryczny tak mały, że zmieścił się on pod
podłogą przebudowanego wagonu tramwaju konnego –
a mimo swoich małych rozmiarów osiągnął on moc 5,5
konia
mechanicznego.
Prąd
zasilający
tramwaj
(o napięciu 180 V) doprowadzono w szynach – tramwaj
zamykał w ten sposób obwód między obiema szynami.
Szybko jednak przekonano się, że taki system jest dość
niebezpieczny
dla
ludzi,
zwierząt
i
pojazdów
przejeżdżających przez torowisko. Wymyślono kilka
różnych rozwiązań tego problemu, jednakże najbardziej
popularnym – po dziś dzień – okazało się rozpięcie drutu
na dostatecznie bezpiecznej wysokości nad torami oraz
zamontowanie w tramwajach wysięgników czerpiących
z tego drutu prąd, które nazwano odbierakami.
Na tereny polskie pod zaborem pruskim tramwaje
elektryczne dotarły w 1893 roku, kiedy to pierwszą linię
we
Wrocławiu
uruchomiła
spółka
Elektrische
Strassenbahn Breslau. W ciągu ostatniej dekady XIX
wieku niemalże co roku któreś miasto w zaborze
pruskim posiadające już sieć tramwajów konnych,
decydowało się na elektryfikację. Tramwaje „pod
prądem” ruszyły w Gdańsku w 1894 roku, w 1895 roku
w Elblągu (gdzie nową sieć od razu wybudowano jako

Uruchomienie tramwaju elektrycznego nie było sprawą
łatwą. Poznań nie posiadał elektrowni miejskiej, w
przeciwieństwie do sąsiednich gmin (Jeżyce, Wilda,
Łazarz). Konieczne stało się zatem zbudowanie nie tylko
sieci trakcyjnej, ale także całego zaplecza niezbędnego
do wytwarzania energii elektrycznej. W listopadzie
1897 r. spółka uzyskała koncesję na tramwaj elektryczny, co zwieńczyło kilkuletni trud związany z jej pozyskaniem. Przeciwne elektryfikacji były władze miejskie
i wojskowe. Pomiędzy listopadem 1897 r. a styczniem
1898 r. trakcję rozwieszono nad wszystkimi torowiskami
na terenie miasta. Pierwszą trasą, którą budowano od
razu jako zelektryfikowaną była linia w ciągu ul. Głogowskiej (tory układano tu od października 1897 r.).
5 marca 1898 r. komisja odbiorcza dopuściła do
eksploatacji tramwaje elektryczne. Był to ostatni dzień
kursowania tramwajów konnych i początek nowej epoki.
6 marca 1898 r. zainaugurowano kursowanie tramwajów
elektrycznych, na dotychczasowych trasach tramwaju
konnego. Linia „biała” (trasy oznaczano kolorami,
dopiero później wprowadzono numery) prowadziła
z Dworca Centralnego przez Stary Rynek na Ostrów
Tumski, linia „czerwona” – z Jeżyc, przez Św. Marcin,
obecną Gwarną i 27 Grudnia, Stary Rynek, Wrocławską,
Półwiejską do Bramy Wildeckiej. Uruchomiono także
nową linię, „żółtą” – z Dworca Centralnego przez most
Chwaliszewski do Chwaliszewa. Kilka tygodni później
pojawiła się „zielona” – ze Starego Rynku na Św. Łazarz.
Zmiana trakcji pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa. Koszt przejechania jednego wozokilometra spadł o 39%, znacznie bardziej niż wpływy z
jednego wozokm (o 16% – wynikało to ze znacznie
większej liczby kursów czyli mniejszej frekwencji w
pojazdach).
Pierwszy
rok
eksploatacji
tramwaje
zakończyły liczbą 2 923 016 przewiezionych pasażerów.
Niższy koszt obsługi przyspieszył rozwój sieci tramwaju
elektrycznego. Do 1918 r. liczba przewożonych
pasażerów wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Energię
elektryczną
dostarczał
obiekt
zlokalizowany
przy ul. Grobla – w sąsiedztwie istniejących już
w mieście gazowni i wodociągów. W pierwszych latach
XX wieku miasto przejęło tramwajową elektrownię –
od tego
czasu
tramwaje
korzystają
z
energii
dostarczanej przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa
energetyczne.
Na przełomie lat 1897 i 1898 do Poznania dostarczono
dwadzieścia pięć wagonów tramwajowych dwóch typów.
Wyprodukowane
one
zostały
przez
Bergische
Stahlindustrie wraz z aparaturą Union Elektrizitats
Gesellschaft z Berlina. Wozy miały po jednym silniku
o mocy 15 KM, a różniły się między sobą wyglądem
zewnętrznym. Pierwsze piętnaście sztuk miało po
szesnaście miejsc siedzących i po trzy łukowo
zakończone okna po obu stronach. Kolejne dziesięć
wagonów (oznaczonych jako typ II) – po cztery okna
i dwadzieścia miejsc siedzących. Prąd do silnika
doprowadzał odbierak w kształcie drążka, zakończony
rolką toczącą się po drucie – co stało się standardem
aż do lat 50. Kolejne dostawy obejmowały już wyłącznie
wagony typu II. Do 1902 r. na stanie przedsiębiorstwa
było łącznie 38 wagonów trzech typów (typ III różnił się
od wcześniejszych konstrukcją podwozia).
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Zakończył się remont wagonu doczepnego nr 436

Sanocka znów na trasie

Grzegorz Jakubowski
I z tej właśnie fabryki pochodziła seria dwudziestu
doczepek - w tym wagon, który oznaczono w Poznaniu
numerem 436. Ich eksploatację rozpoczęto w roku
1951.
Na początku lat sześćdziesiątych wprowadzono pierwsze
zmiany. Ławki dwuosobowe dla pasażerów skrócono do
jednoosobowych, przez co zmieściło się więcej
podróżujących na stojąco. Na czołach wagonów
zamontowano światła pozycyjne z daszkowymi kloszami.
Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wagon przeszedł
remont połączony z przebudową na jednostronny
i jednokierunkowy. Ciężkie, jednoczęściowe przesuwne
drzwi zastąpiono dzielonymi, rozsuwanymi napędzanymi
elektrycznie. Otwierane uchylnie w górnej części okna
zastąpiono opuszczanymi, stosowanymi w później
produkowanych wagonach. Zamontowano kierunkowskazy migowe, światła „stop”, hamulce szynowe, łożyska
toczne w osiach kół, dzwonek sygnałowy elektryczny.
W tej postaci wagon przetrwał do końca eksploatacji,
tj. do roku 1993 (kursując m.in. jako doczepa do
silnikowego wagonu szkoleniowego, z numerem 2046).

Skład N+ND+ND 602+456+436 oraz doczepka 436
na pętli tramwajowej Wilczak.
Fot. 2 * Arkadiusz Lubka, 3.03.2013
Po drugiej wojnie światowej brakowało w polskich
miastach taboru tramwajowego. Wagony sprzed wojny
były w znacznej mierze zniszczone i tylko część z nich
nadawała się do eksploatacji. Zaistniała więc potrzeba
wyprodukowania nowych tramwajów. Brakowało jednak
projektów, które nadawałyby się do wdrożenia. Podjęto
więc decyzję o przejęciu, pozostawionej przez okupanta
w chorzowskiej fabryce, dokumentacji tramwaju
wojennego Kriegstrassenbahnwagen (w skrócie KSW)
i zaadaptowaniu jej do możliwości wytwórczych polskich
fabryk. Zrezygnowano z hamulca szynowego, zamiast
łożysk tocznych w maźnicach zastosowano ślizgowe,
hamulec postojowy tarczowy zastąpiono klockowym.
Zmieniono też okna w wagonie. W KSW szyby osadzone
były
w
uszczelkach
gumowych,
podobnie
jak
w samochodach. W polskich wagonach szyby wprawiono
bezpośrednio w nadwoziu i dociśnięto od wewnątrz
listwami drewnianymi. W górnej części wydzielono
wąską część uchylną okna. Ponadto w drugim stopniu
odsprężynowania resory gumowe zastąpiono piórowymi,
co poprawiło komfort jazdy.
Początkowo produkcję tramwajów podzielono na dwie
fabryki. Wagony silnikowe powstawały w chorzowskim
Konstalu, zaś doczepne w Sanockiej Wytwórni Wagonów.

W roku 1996 rozpoczęto remont i odbudowę wagonu.
Najpierw prowadzono go w zajezdni przy ul. Głogowskiej, później w warsztatach przy ul. Gajowej.
Jednak prace postępowały bardzo powoli i przerywane
były na długie okresy. W tym czasie Gajowa weszła
w skład firmy Modertrans, która przejęła schedę
odbudowy. W międzyczasie, na wniosek KMPS-u i za
aprobatą właściciela – MPK Poznań Sp. z o.o.,
18.02.2010 wagon został wpisany do ewidencji
zabytków ruchomych. Wreszcie w roku 2012 prace przy
„sanockiej” ruszyły z kopyta. Poprawiono wszelkie
poprzednie błędy wykonawcze, odnowiono podwozie,
wykonano nową instalację elektryczną, całkowicie nową
stolarkę wnętrza, uzupełniono wszelkie brakujące
akcesoria i położono nową powłokę lakierniczą.
Ze względu na to, że wagon jest wpisany do ewidencji
zabytków, wszystkie prace musiały zostać wykonane
niezwykle dokładnie. Technologie i materiały również
musiały odpowiadać tym z okresu produkcji pojazdu.
Ponieważ dziś już są nie do odzyskania pewne elementy
(łożyska ślizgowe czy resory mocowane na bolce),
wykonano imitacje pokryw maźnic i mocowania resorów.
Odtworzono też wszelkie uchwyty poręczy z aluminium
we wnętrzu. Na swoje miejsce powróciły też usunięte
kiedyś świetliki tablic informacyjnych, łącznie z kratkami
wywietrzników na czołach wagonu. Na dachu pojawiły
się znowu kielichy mechanicznych dzwonków sygnałowych uruchamianych ręcznie linkami wewnątrz pojazdu.
Dzięki wpisowi do ewidencji zabytków mamy dziś
pierwszy w Poznaniu pełnoprawny zabytkowy wagon
tramwajowy, odwzorowany według oryginału z lat 50.
XX wieku. Nie jest konieczne wyposażanie go
w elementy wymagane przy aktualnie eksploatowanych
pojazdach, nie psuje się zatem ogólnego wrażenia.
Dzięki opisanym zabiegom kolejne pokolenia będą miały
dokładny obraz tego, czym kiedyś jeździliśmy my, nasi
ojcowie i dziadkowie.
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O Klubie Miłośników Pojazdów Szynowych

KMPS zaprasza zainteresowanych
Łukasz Bandosz
Miłośnik komunikacji miejskiej to osoba, która na widok
tramwaju ma większy błysk w oku, niż na widok
ukochanej osoby. I nasze biedne drugie połówki muszą
się z tym pogodzić. Ta pasja wielokrotnie sprawdza
zasoby cierpliwości naszych rodzin. Kiedy bliscy wstają,
mnie już nie ma, bo prowadzę „stodwójkę” od 4 rano,
a kiedy idą spać, mnie jeszcze nie ma, bo do północy
jeżdżę tatrą. Wspólny weekend? Niestety, zgłosiłem się
na linię turystyczną. Odwiedzając jakieś miasto, nie ma
zbyt wiele czasu na zwiedzanie starówki, muzeów, czy
posiłek w lokalnej restauracji. Trzeba przecież objechać
sieć tramwajową i sfotografować wszystkie jeżdżące tu
typy tramwajów i autobusów. Wielu z nas całe urlopy
planuje tak, aby przede wszystkim spędzić je na torach.
Takie osoby odwiedzają wszystkie zakamarki globu
(zasięg ich podróży nieustannie wzrasta) pokonując
szalone
ilości
kilometrów
torami
kolejowymi,
tramwajowymi lub liniami autobusowymi. Raczej nie
można nas spotkać na plaży. Wielu z nas zna na pamięć
rozkłady jazdy, inni zbierają wszelkiego typu tablice
z pojazdów, kolejne osoby budują makiety i modele.
Miłośnicy komunikacji miejskiej to często znawcy
systemów transportowych wielu miast, ogromnych ilości
rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych
na całym świecie. Bez przerwy zdobywamy wiedzę
na temat komunikacji miejskiej, a jak się spotykamy,
to o tramwajach możemy rozmawiać bez końca.
Właśnie dla takich osób jest nasze stowarzyszenie –
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Poza możliwością
realizacji swoich zainteresowań na wiele różnych
sposobów,
stowarzyszenie
stawia
przed
swoimi
członkami szereg celów. Staramy się m.in. propagować
korzystanie z komunikacji miejskiej, a także wdrażanie
w niej najlepszych rozwiązań. W klubie możemy
wymieniać się swoimi poglądami, spostrzeżeniami,
staramy
się
również
rozpowszechniać
wiedzę
korzystając z wydawanego przez KMPS Przystanku, czy
imprez organizowanych dla mieszkańców Poznania.
Mamy nadzieję, że uczestnicząc w nich, spędzacie
Państwo miło swój wolny czas. Jednak najważniejsze
zadania, jakie przed nami stoją, to opieka nad
historycznymi i zabytkowymi pojazdami komunikacji
Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się co dwa tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl

miejskiej. Nasze działania w tym kierunku często
polegają na nakłanianiu właściciela pojazdów (MPK
w Poznaniu)
do
wykonania
niezbędnych
prac
i remontów. Przewoźnik powinien w ten sposób dbać
o pojazdy, które przecież wykorzystuje w pracy
przewozowej.
Regularne
wykonywanie
remontów
generalnych pojazdów zabytkowych ze względu na brak
środków jest niemożliwe. Właśnie dlatego od kilku lat
prowadzimy kwestę „Ratujmy stare bimby”. Uzyskaliśmy
również status organizacji pożytku publicznego, dzięki
czemu każdy rozliczając swój podatek dochodowy, może
przekazać 1% naszemu stowarzyszeniu. Środki z tych
dwóch źródeł są zbierane i zostaną przeznaczone
na gruntowny remont jednego z tramwajów.
Z własnych zasobów finansujemy bieżące prace
wykonywane ochotniczo przez członków stowarzyszenia.
W minione wakacje klubowicze odświeżyli wnętrze
wagonu 102Na 71, aktualnie pracują przy tramwaju
102N 1. Dotychczasowe próby pozyskania środków
z funduszy unijnych, czy od sponsora nie powiodły się,
ale z pewnością broni nie składamy i będziemy
podejmować kolejne starania. W najbliższym czasie
przed nami działania mające na celu remont wagonu
3G 805, a także wagonu silnikowego, który mógłby
jeździć z doczepą sanocką ND 436, myślimy tu o N 2024
i 4N 2022. Ten pierwszy został wyprodukowany w Stoczni Gdańskiej, drugi jest prawdopodobnie jedynym zachowanym wagonem silnikowym 4N w Polsce. Oba mają
być po remontach tramwajami dwukierunkowymi.
W kolejce czekają takie pojazdy jak KSW 158, S2D 423,
Carl Weyer 305, podwozie wagonu typu I i kolejne
tramwaje generacji N: 4ND 476 i 4ND1 517. Odbudowa
wagonów sprzed wojny pozostaje w sferze jeszcze
bardziej odległych marzeń. Wiele jest również
do zrobienia na polu autobusowym. Zachowane pojazdy:
Jelcz RTO 1679, DAF MB200 1934, Jelcz PR110 1383,
Ikarus 260.04 1735 i Ikarus 280.26 1545 wymagają
ciągłej opieki, a niektóre z nich nawet remontów.
Do tego chcemy zachować po jednym egzemplarzu
najbardziej popularnych modeli właśnie wycofywanych
autobusów: MAN NL202 i Neoplan N4016. Dziś cieszymy
się z zakończonego remontu doczepy sanockiej,
jednocześnie widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia
przed nami. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się
do nas, zarówno poprzez wstąpienie w szeregi KMPS,
jak i uczestnictwo w kweście czy przekazywanie
na zabytki komunikacji miejskiej 1% swojego podatku.
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Katarzynka 2013 – plan imprezy
Łukasz Bandosz
Jednymi z wielu zawodów, którym patronuje św. Katarzyna
Aleksandryjska są kolejarze oraz pracownicy komunikacji
miejskiej. Jak co roku pod koniec listopada, z okazji imienin
Katarzyny,
organizujemy
obchody
tego
kolejowego
i tramwajowego święta, na które serdecznie zapraszamy
w niedzielę 24 listopada. Do akcji, poza Klubem Miłośników
Pojazdów Szynowych, włączają się MPK Poznań Sp. z o.o., PKP
Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Grodziska
Kolej Drezynowa, a także Poznański Klub Modelarzy
Kolejowych, Turystyka Kolejowa TurKol.pl oraz CH Pestka.
W tym roku naszą główną atrakcją jest wystawa historycznego
taboru tramwajowego i autobusowego w zajezdni tramwajowej
przy ul. Fortecznej. Wystawa zaplanowana jest od godz. 12.00
do 16.00. Spośród tramwajów można zobaczyć: trójskład eNek
– N+ND+ND, dwie stodwójki – 102N i 102Na, skład dwóch
wagonów 105N, a także wagony: GT6 i GT8. Wśród autobusów
na wystawie znajdują się: ogórek z przyczepką, czyli Jelcz RTO
043 i PO1, dodatkowo Jelcz PR110, Ikarus 280.26 oraz żółty
DAF MB200. Na terenie zajezdni zobaczyć można także tabor
gospodarczy, zarówno ten poruszający się po torach, jak
i drogach. Są pojazdy najstarsze, ale wciąż spełniające swoje
zadania, jak: tramwajowy pług odśnieżny 4N1, drezyna WSM01L, holownik GT6, a nawet poczciwy Żuk. Wśród tych
najnowszych obejrzeć można: dźwig tramwajowy TRAM123,
autobus szkoleniowy Neoplan N4021td, autobusowe pogotowie
techniczne Scania R420, pogotowie techniczne sieci i stacji
MAN TGM 18.240 Montraks, pojazd uniwersalny Unimog V2R600, a także radiowóz Nadzoru Ruchu Skoda Fabia. Pojawił się
również historyczny radiowóz Fiat 125p. W wystawie
uczestniczą także pojazdy Policji oraz Państwowej Straży
Pożarnej. Niewątpliwą atrakcją Katarzynki jest możliwość
poprowadzenia tramwaju pod okiem instruktora, w tym roku
od godz. 12.00 do 16.00 dookoła zajezdni kursują dwa
szkoleniowe tramwaje typu 105Na. W ramach opłaty
za przejazd prosimy o włączenie się do kwesty „Ratujmy Stare
Bimby”.
Proponujemy
również
zwiedzanie
zajezdni
z przewodnikiem,
zbiórki
przy
bramie
wejściowej
o godz.: 12:30, 13:30, 14:30 i 15:30.

odbywają
się
w
wagonie
turystycznym
Przewozów
Regionalnych przy peronie 4a o godz.: 11:00, 12:00, 13:00,
14:00. Uruchomiono specjalny pociąg FRANEK, który w podróż
po Poznańskim Węźle Kolejowym odjeżdża ze stacji Poznań
Główny o godz. 11:10 i 13:35 (wstęp płatny).
Od godz. 10.00 do 18.00, nie tylko w niedzielę, ale również
w sobotę, można zwiedzać wystawę modeli i makiet
kolejowych w Zespole Szkół Komunikacji przy ul. Fredry 13
(wstęp płatny). Natomiast w Centrum Handlowym Pestka
zorganizowano wystawę zdjęć, która jest poświęcona 115
letniej historii tramwaju elektrycznego w Poznaniu.
Chętni mogą przez cały weekend oddać krew w autokarze
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który
stoi na terenie zajezdni przy ul. Głogowskiej.
Żeby połączyć te wszystkie atrakcje uruchamiamy dwie
specjalne linie tramwajowe. Linia 24 łączy zajezdnię przy
ul. Fortecznej z pętlą na os. Jana III Sobieskiego, trasa
prowadzi ulicami: Starołęcką, Hetmańską, Głogowską i trasą
PST, tramwaje zatrzymują się na przystankach: Zajezdnia
Forteczna, rondo Starołęka, Głogowska/Hetmańska, Dworzec
Zachodni PST, al. Solidarności, Sobieskiego. Na linii 24 można
spotkać tramwaje: Solaris Tramino, Siemens Combino,
Moderus Alfa i 105Na+105NaD. Linia 25 kursuje z zajezdni
przy ul. Fortecznej na ul. Gwarną ulicami: Starołęcką,
Zamenhofa, Kórnicką, Podgórną, 27 Grudnia (powrót przez
Święty Marcin), a wagony zatrzymują się na przystankach:
Zajezdnia Forteczna, Kórnicka, Wrocławska, Gwarna. Obsługę
zapewniają tramwaje: Moderus Beta i Tatra RT6N1.
Częstotliwość obu linii wynosi 30 minut.
Życzymy niezapomnianych wrażeń!

Kolejarze natomiast zapraszają na peron 4a na poznańskim
Dworcu Głównym. Od godz. 10.00 do 15.00 na wystawie
taboru kolejowego zobaczyć można: lokomotywę EU44 Husarz,
zmodernizowane
wagony
pasażerskie
różnych
typów,
zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny EN57, a także
elektryczny zespół trakcyjny EN76 Elf. W czasie trwania
wystawy można przejechać się drezyną ręczną oraz zwiedzić
stanowisko megafonisty i stanowiska kasowe. Zbiórki
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Katarzynka w Zespole Szkół Komunikacji
Marek Malczewski

Listopadowy weekend to jedyna okazja w roku by
zwiedzić miniaturowy świat w podziemiach
Zespołu Szkół Komunikacji. Na zdjęciu tzw. „duża makieta” o powierzchni ok. 30 m².
fot. Marek Malczewski
Jak co roku, w dniach 23 i 24 listopada, Poznański Klub
Modelarzy Kolejowych zaprasza na wystawę makiet i modeli
kolejowych
organizowaną
w
budynku
Zespołu
Szkół
Komunikacji (dawnym Technikum Kolejowym) przy ul. Fredry
13. W sali wystawowej będzie można obejrzeć prezentację
dioram, modeli i osiągnięć klubowych, zaaranżowaną przez
rodzinny zespół braci Rychlików. Miłośników komunikacji
miejskiej na pewno zainteresuje pośmiertna wystawa modeli
pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów i tramwajów), będących dziełem zmarłego we wrześniu Andrzeja Frąckowiaka.
Będzie też wystawiana makieta w wielkości H0e (czyli kolej
wąskotorowa) autorstwa Macieja Bulskiego. Na tym stoisku
będzie też można zakupić modele (nie tylko wąskotorowe).
Tajniki budowy makiet (na przykładzie modułu „kopalnia”)
będzie omawiać Maciej Łukaszewicz. Natomiast o urokach
„skali środka” (czyli wielkości TT) będzie można się przekonać
na prezentacji przygotowanej przez Karola Selerskiego i Karola
Sperzyńskiego. Zaprezentują oni zarówno makietę w wielkości
TT, jak i kolekcję modeli. Na klubowym stoisku będzie można
zakupić szereg publikacji o tematyce komunikacyjnej, w tym
„białe kruki” (ostatnie egzemplarze z zasobów Wydawcy, już
niedostępne w normalnym obrocie księgarskim).
W pomieszczeniu świetlicy szkolnej rozgości się prawdziwa
kolejka ogrodowa, przewożąca pasażerów! Tę część ekspozycji
przygotowuje Sekcja Dużych Modeli czyli Jan Jarzina oraz
Robert Bocian. W tym samym pomieszczeniu będzie można
zobaczyć miniaturowe samochodziki (w wielkości H0, czyli skali
1:87), jeżdżące po ulicach zgodnie z zasadami ruchu
drogowego, a nawet zatrzymujące się na czerwonym świetle.
Tak zwany car-system będzie prezentować grupa pod
kierunkiem kol. M. Magnera.
Opisane wyżej atrakcje to prezentacja czasowa, która jest
przygotowywana okazjonalnie, tylko w listopadzie. Jednak
w gościnnych murach „kolejówki” miłośnicy komunikacji
szynowej znajdą też makiety stałe. Każda z nich ma inną
historię, każda z nich jest atrakcją samą w sobie. Na co dzień
są one niedostępne dla osób z zewnątrz, więc dzień św.
Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy i pracowników
komunikacji – jest jedyną okazją, żeby te makiety zobaczyć
w pełnym ruchu. Na początek zejdźmy do rozległych piwnic,
gdzie znajdują się trzy makiety. „Wyliczankę” najlepiej zacząć
chronologicznie.

Najstarszą jest makieta powstała w 1995 roku. Wtedy też po
raz pierwszy została zaprezentowana publicznie na wystawie
zorganizowanej w hali „pod iglicą” MTP. Wtedy Polska była
gospodarzem Kongresu MOROP – międzynarodowej organizacji
zrzeszającej modelarzy kolejowych i miłośników kolei. Główne
obrady Kongresu odbywały się w Poznaniu, ale w programie
dodatkowym był oczywiście wyjazd do Wolsztyna i do Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dodatkowo goście zostali
zaproszeni do Krakowa. Zaprezentowana wtedy makieta była
tak ogromna, że nie sposób było znaleźć dla niej stałego
miejsca ekspozycyji. Dlatego po zamknięciu wystawy
„targowej” została poddana przeróbkom, dzięki którym stało
się możliwe jej ustawienie w pomieszczeniach piwnicznych
ówczesnego Technikum Kolejowego. Były to pomieszczenia
zajmowane przez kotłownię węglową i skład węgla, ale dzięki
zmianie źródła ciepła zostały opróżnione. Makieta, która
uprzednio miała kształt litery L została przebudowana,
uzyskując kształt litery U. Ciągle jest to największa w Polsce
makieta kolejowa, ma wymiary (w rozwinięciu) 18m × 1,5 m i
powierzchnię niemal 30 m2. Na tej makiecie zostały
zgromadzone różne charakterystyczne elementy infrastruktury:
lokomotywownie (wachlarzowa i halowa), mosty i wiadukty,
stacje różnej wielkości. Są też koleje górskie: linowa i linowoterenowa, nie zabrakło także kolei wąskotorowej kursującej do
kopalni. Mamy całe miniaturowe miasteczko – z komunikacją
tramwajową (i zajezdnią), z jeżdżącymi miniaturowymi
samochodzikami. Po pokonaniu wielu problemów technicznych
udało się uruchomić śluzę wodną na kanale, po którym pływają
barki. Szczególnego uroku makieta nabiera po wygaszeniu
oświetlenia ogólnego, gdy w tym miniaturowym świecie zapada
noc. A osoby spostrzegawcze zapewne zauważą plażę
naturystów czy też pomnik Prezesa PKMK Ryszarda Pyssy
Drugą w kolejności jest makieta stacji Międzychód. Wykonana
w technice cyfrowej (dzięki czemu przejeżdżające pociągi
wydają realistyczne odgłosy, a sterowanie pociągami jest
zdecydowanie prostsze) jest wiernym odzwierciedleniem
prawdziwej stacji Międzychód. Wiernym z dokładnością
niemalże do pojedynczego drzewa czy słupka ogrodzeniowego!
Ta makieta jest wykonana jako makieta modułowa, dzięki
czemu można ją zdemontować i przewieźć w dowolne miejsce.
Gościła więc na poznańskich targach Hobby, wyjeżdżała na
Targi Modelarskie do Lipska. Odwiedziła nawet „swoje” miasto
– Międzychód. Jest uznawana za jedną z ładniejszych makiet
kolejowych w Polsce, ma długość 15 m i szerokość 1 m.
Najmłodszą, bo po raz pierwszy zaprezentowaną publicznie
w październiku
2013
roku,
jest
makieta
drugiej
z międzychodzkich stacji – Międzychód Letnisko. Jest to
również makieta modułowa, ze sterowaniem w technice
cyfrowej. Choć układ torowy jest prostszy niż na poprzedniej
makiecie, to jej autorzy zachowali równie wysoką dokładność
odwzorowania.
Urodę
tej
makiety
docenił
Prezes
Międzynarodowych Targów Poznańskich, który uhonorował ją
specjalną nagrodą – pucharem Prezesa MTP. Makieta ta już
została zaproszona na Targi Lipskie, choć jeszcze nie jest
dziełem zamkniętym. Trwa budowa modułów dodatkowych,
prezentujących szlak przyległy do tej stacji.
Gdy obejrzeliśmy w piwnicach trzy główne makiety klubowe,
czas przenieść się na antresolę, nadbudowaną nad szkolnymi
pomieszczeniami gospodarczymi. Tutaj mieści się makieta
dydaktyczna, będąca własnością szkoły i zrealizowana
na potrzeby kierunkowego szkolenia zawodowego osób
związanych z kierowaniem ruchem kolejowym. Tutaj główną
atrakcją jest nie sama makieta, choć i ona wykonana jest
z dużym kunsztem. Na makiecie dydaktycznej warto zwrócić
uwagę na trzy stacje, a właściwie na układy sterowania tymi
stacjami. Są to trzy epoki w rozwoju urządzeń zabezpieczenia
ruchu i łączności. Najstarszą jest nastawnia mechaniczna,
o rozwiązaniach pochodzących z XIX wieku, ale do dziś
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spotykana na wielu niezmodernizowanych stacjach. Druga
z miniaturowych stacji sterowana jest z „pulpitu kostkowego”,
czyli wykorzystuje urządzenia przekaźnikowe (wprowadzane od
okresu międzywojennego do początku lat 90. XX w.).
Natomiast kolejną stacją steruje się ze stanowiska
„komputerowego”. W momencie gdy powstawała nasza
makieta, jedyną stacją o tym rodzaju sterowania była
Opalenica. Było to wdrożenie pilotażowe, które obecnie zostało
znacząco zmodyfikowane poprzez wykorzystanie postępu
technicznego
(choćby
kolorowe
monitory
o
większej
przekątnej) i funkcjonuje jako LCS (Lokalne Centrum
Sterowania). W Poznaniu centrum takie wprowadzono w latach
2006-2009, w czasie modernizacji stacji Poznań Główny.
Zastąpiło 16 nastawni rozrzuconych po terenie całej stacji
i prowadzi ruch na stacji i szlakach wychodzących ze stacji,
a w przyszłości może zostać przekształcone w Regionalne
Centrum Sterowania.
Przypominamy: wystawa modelarska w Zespole Szkół
Komunikacji jest organizowana tylko raz w ciągu roku,
w listopadzie. W tym roku jest to weekend 23-24 listopada,
wystawa jest czynna w godzinach 10:00 do 18:00. Znajdziecie
nas w budynku ZSK przy ul. Fredry 13 (naprzeciwko
Okrąglaka).

Makieta stacji Międzychód zwraca uwagę niezwykle dokładnym odwzorowaniem szczegółów.
fot. Marek Malczewski

Katarzynka przy peronie 4a
Andrzej Kłos
Wśród atrakcji tegorocznej Katarzynki znaleźć można także
pojazdy kolejowe. Poniżej krótko charakteryzujemy niektóre
z nich:
Lokomotywa Siemens EU44 Husarz – PKP Intercity S.A.
Na kolejach polskich od wielu lat było zapotrzebowanie
na lokomotywy dwusystemowe, mogące prowadzić pociągi
pasażerskie w komunikacji międzynarodowej z Niemcami.
Chodzi o jedyny w całości zelektryfikowany ciąg Warszawa –
Poznań – Berlin. W latach 90. XX wieku ówczesne „jedno
wielkie” PKP miało zakupić 50 lokomotyw w prywatyzowanym
wówczas, zakupionym przez Adtraz, PaFaWagu. Miały to być
lokomotywy EU11 oraz EU43, dostosowane do kursowania
z prędkością maksymalną 220 km/h. Do zakupu niestety nie
doszło, a gotowe pojazdy nabyły koleje włoskie i prywatny
przewoźnik
towarowy,
obsługujący
przełęcz
Brenner.
Niedogodności i strata czasu w związku ze zmianą lokomotyw
w Rzepinie trwały nadal. W sierpniu 2008 roku PKP Intercity
podpisały kontrakt na dostawę 10 lokomotyw EuroSprinter,
nazwanych w Polsce Husarz. Pierwsze egzemplarze pojawiły się
w kraju na przełomie 2008 i 2009 roku. Lokomotywy
przechodziły dopuszczenie do eksploatacji na sieci PKP PLK,
testy prędkościowe, jak również jeden egzemplarz prowadził
eksperymentalnie ciężki skład wagonów towarowych z węglem.
Polski EuroSprinter to przedstawiciel szerokiej platformy

Husarz w malowaniu „Kolejorza”. Okolicznościowe barwy lokomotyw zaprezentowano przy okazji
UEFA Euro 2012.
fot. PKP Intercity

lokomotyw produkowanej przez Siemensa od 1992 roku.
Husarz to trójsystemowa lokomotywa elektryczna – 15kV i 16
2/3Hz, 25kV i 50Hz oraz standardu polskiego: 3kV prądu
stałego. Blisko dwudziesto metrowe pudło osadzone jest za
pomocą sprężyn Fexicoil na dwóch, dwuosiowych wózkach
o indywidualnym napędzie każdej osi (układ Bo’Bo’). Pudło
wykonane jest w układzie samonośnym z centralnym
korytarzem, łączącym dwie kabiny maszynisty. Siły wzdłużne
i poprzeczne między wózkiem, a pudłem przenosi czop skrętu.
Lokomotywa wyposażona jest
w
różnorakie
systemy
hamowania. Poza tradycyjnym systemem pneumatycznym –
sprężynowy postojowy oraz służbowy elektrodynamiczny
o maksymalnej sile hamowania 150kN. O prawidłową
współpracę koło – szyna dbają: elektroniczny układ
antypoślizgowy, piasecznica, czy smarownica obrzeży kół. Moc
godzinna wszystkich silników trakcyjnych to aż 6.400kW,
a maksymalna siła pociągowa wynosi 304kN.
Zmodernizowane wagony pasażerskie PKP Intercity
PKP Intercity w swoim parku taborowym eksploatuje wiele
wagonów pasażerskich produkcji krajowej lub zagranicznej
(NRD), pochodzących jeszcze z czasów PRL-u. Wiek tych
pojazdów to często przynajmniej 25 lat. W związku z tym, że
nie spełniają one oczekiwań pasażerów, jak i użytkującej ich
spółki, sukcesywnie poddawane są różnorakim modernizacjom.
Obecnie PKP IC rozpoczęła szeroki program napraw,
współfinansowanych z budżetu UE. Jednym z pakietów
modernizacji jest naprawa główna 68 sztuk pojazdów
dedykowanych do obsługi trasy Szczecin – Przemyśl. Wybrane
wagony, łącznie ze specjalnie oklejoną lokomotywą EP09, były
prezentowane na stacjach w Przemyślu, Katowicach, Poznaniu i
Szczecinie. Wagony z tego przetargu były naprawiane w trzech
zakładach: PESA Bydgoszcz (38 szt.); FPS Poznań (20 szt.)
oraz Newag Nowy Sącz (10 szt.) Poza przystosowaniem do
dodatkowych wymagań pasażerów (klimatyzacja, gniazdka
elektryczne
230V~,
wzmacnianie
sygnału
telefonii
komórkowej, stojaki na rowery) zostały one również
wyposażone w urządzenia dla niepełnosprawnych (rampa
wjazdowa, duży przedział WC itp.). Wymieniono również całe
wnętrze
–
siedzenia,
wyposażenie
przedziałów
oraz
przystosowano do kursowania z prędkością 160 km/h.
Wagon salonowy – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wagon salonka pochodzi 1972 roku, kiedy to powstał jako
przedziałowy wagon drugiej klasy. W 1979 roku przebudowano
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go na salonkę. Wagon posiada kocioł grzewczy opalany
węglem, przedział dla konwojenta, 3 przedziały dwuosobowe,
kuchnię, salon oraz gabinet z własną łazienką (w tym
prysznic). Na jednym z końców wagonu znajduje się
panoramiczna szyba do obserwowania szlaku. Wagon służył
dyrekcji okręgowej PKP w Poznaniu do odbywania podróży
służbowych. Obecnie wykorzystywany jest przez Przewozy
Regionalne i wczepiany np. do pociągów zamawianych przez
Instytut Rozwoju i Promocji Kolei - TurKol.pl.
Zmodernizowany EN57 – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Po wejściu Polski do UE dużym problemem był opłakany stan
naszej kolei. Do jego polepszenia stworzono fundusz SPOT –
Sektorowy Program Operacyjny Transport. Ówczesne PKP
Przewozy Regionalne, poza bez- i przedziałowymi wagonami
pasażerskimi, w latach 2006 i 2007 zmodernizowały 75 sztuk
popularnych EZT EN57. Była to naprawa główna połączona
z modernizacją – wymieniono całe wnętrze pojazdów,
zabudowano windy dla niepełnosprawnych, zmodernizowano
kabiny maszynisty, zmieniono wygląd czoła, wstawiając
elementy z tworzyw sztucznych. Niezmienione pozostawiono
wózki, pudło oraz rozruch i silniki, co nastręcza problemów
eksploatacyjnych i przejawia się mniejszym komfortem jazdy.
Modernizację wykonały trzy zakłady: PESA Bydgoszcz, ZNTK
Mińsk Mazowiecki oraz Newag Nowy Sącz. Wielkopolski ZPR nie
posiada tzw. SPOTów, jednakże przyjeżdżają one do Poznania
z ościennych województw.

Na wystawie prezentowany jet EN57 tzw. SPOT.
Na wielkopolskich torach spotkać można także
m.in. elektryczne zespoły trakcyjne takie jak na
zdjęciu. Są one malowane w barwy właściciela,
samorządu województwa.
fot. Bartosz M. Kaj

Kilka słów o KMPS
Błażej Brzycki
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych jest stowarzyszeniem
zrzeszającym sympatyków pojazdów komunikacji miejskiej.
Początkowo działaliśmy jako koło zainteresowań przy Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. W 2001 roku
zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?

Sądowniczym. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie zbiórek
pieniędzy na rzecz remontu starych tramwajów pod hasłem
„Ratujmy Stare Bimby”. Od 2005 roku udało nam się zebrać
kwotę stanowiącą ok. 10% kosztu remontu całego tramwaju.
Nie poddajemy się jednak w naszym dążeniu do przywrócenia
do ruchu kolejnych pojazdów. Nasi członkowie starają się
nakłonić miejskiego przewoźnika do sfinansowania remontów
kolejnych tramwajów. Dzięki temu w 2013 roku, udało się
przywrócić do ruchu wagon doczepny typu ND z Sanockiej
Fabryki Wagonów. Jest to jedyny taki egzemplarz w Polsce,
wpisany do Rejestru Zabytków Ruchomych dzięki czemu został
odbudowany do stanu z 1951 roku. Szukamy również wsparcia
w Urzędzie Miasta (już po raz drugi złożyliśmy projekt do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego). Od trzech lat jesteśmy
Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu naszą akcję
wesprzeć można również przekazując 1 procent podatku. Na co
dzień dokumentujemy historię poznańskiej komunikacji
miejskiej. Od 1999 roku obsługujemy historyczne pojazdy na
liniach turystycznych 0 i 100. Wydajemy również bezpłatne
czasopismo „Przystanek”, które właśnie trzymasz w ręku. Jest
ono poświęcone głównie tematyce komunikacji miejskiej w
aglomeracji poznańskiej, ale przeczytasz w nim również
artykuły dotyczące komunikacji miejskiej z całego świata.
Prowadzimy również Poznańską Galerię Komunikacyjną, na
której zamieszczono już kilka tysięcy zdjęć o tematyce
komunikacyjnej – w tym fotorelacji z imprez organizowanych
przez KMPS. Wszystko co robimy daje nam wiele satysfakcji,
radości i spełnienia. Zachęcamy do wsparcia naszych inicjatyw.

Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!

WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
os. Rzeczypospolitej 59/7, 61-394 Poznań
EMAIL REDAKCJI: przystanek@kmps.org.pl

Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się średnio co dwa
tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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Katarzynka 2014 – plan imprezy
ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO
niedziela, 23 listopada 2014
godz.12.00-16.00 – wystawa taboru
Tabor tramwajowy historyczny: N (602+456+436);
102N (1); 102Na (71); 105N (193); 105N (194); GT6
(615); tabor tramwajowy liniowy: GT8 (904); Moderus
Beta; Siemens Combino; Solaris Tramino; tabor
autobusowy historyczny: Jelcz RTO 043+P01
(1679+1813); Ikarus 280.26 (1545);
Tabor techniczny: wagon 4N1 (2034); WSM-01L (2043)
z doczepą; Scania R420 (2268); Mercedes Unimog
U400; dźwig MAN TRAM123 (2199); MAN TGM18.240
MONTRAKS (2200); Iveco Euro Cargo Tector (2267).

ZAJEZDNIA FORTECZNA
niedziela, 23 listopada 2014
godz.12.00-16.00 – nauka jazdy
W związku ze zbliżającym się Dniem Tramwajarza,
MPK Poznań Sp. z o.o. wraz z Klubem Miłośników
Pojazdów Szynowych serdecznie zapraszają do
odwiedzenia imprezy okolicznościowej.

Możliwość poprowadzenia tramwaju pod okiem
instruktora MPK. W ramach opłaty za przejazd – zapraszamy do udziału w kweście "Ratujmy Stare Bimby".

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń!

LINIA TRAMWAJOWA SPECJALNA

WYSTAWA MODELI I MAKIET
sobota-niedziela, 22-23 listopada 2014
godz.10.00-18.00, ul. Fredry 13
Poznański Klub Modelarzy Kolejowych
zaprasza na „dni otwarte”.
W programie: wystawa modeli kolejowych, pokazy
makiet kolejowych, a w kiosku klubowym dostępne będą
publikacje o kolei i komunikacji miejskiej.
Bilety wstępu: normalny 6 zł,
ulgowy 4 zł, rodzinny 15 zł.

niedziela, 23 listopada 2014
Zajezdnia MADALIŃSKIEGO – Hetmańska –
Starołęcka – Zajezdnia FORTECZNA – Starołęcka –
Zamenhofa – Jana Pawła II – Kórnicka – most Św.
Rocha – Dowbora-Muśnickiego – Podgórna – Al.
Marcinkowskiego – 27 Grudnia – GWARNA (makiety
kolejowe Zespołu Szkół Komunikacji) - Święty Marcin Podgórna - Strzelecka - Królowej Jadwigi - Górna Wilda
- Pamiątkowa / Zajezdnia MADALIŃSKIEGO
Częstotliwość kursów: co 30 minut lub częściej
Obsługa: wybrane wagony z ekspozycji
taboru historycznego
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Krótka historia zajezdni przy ul. Madalińskiego
Andrzej Kłos
Zajezdnię przy ul. Madalińskiego 17/19 rozpoczęto
budować 1947 roku w związku ze znaczącym wzrostem
przewozów tramwajowych i wyczerpaniem pojemności
istniejących wozowni przy ulicach Głogowskiej i Gajowej.
Obrano korzystną wówczas lokalizację zajezdni - blisko
zakładów przemysłowych na Wildzie i mocno obciążonej
trasy
tramwajowej
na
ówczesnej
ul.
Feliksa
Dzierżyńskiego (obecnie: ul. 28 Czerwca 1956 r.).
Jako pierwsza powstała ośmiotorowa hala o pojemności
45 wagonów dwuosiowch z zapleczem technicznym oraz
budynek mieszkalny. W 1948 roku zakończono prace,
w wyniku których poznańskie tramwaje wzbogaciły się
o jednokierunkową
uliczną
pętlę
Pamiątkowa
–
Madalińskiego – Traugutta oraz halę dla tramwajów.
W latach 1975-76 rozbudowano zajezdnię o siedem
ślepo zakończonych, niezadaszonych torów odstawczych
oraz tor w ul. Madalińskiego dla wagonów kończących
kursy - zawracających wokół zajezdni. Równocześnie
ogrodzono
teren
zajezdni,
wyłączając
z ruchu
ul. Madalińskiego między ul. Pamiątkową a Hetmańską.
Tak ślepo zakończone tory umożliwiają bezproblemowy
i szybki wyjazd pojazdów na trasę, za to utrudniają
zjazd tramwajów z linii. Aby zaparkować tramwaj,
trzeba wjechać tyłem, w czym motorniczym pomagają
ustawiający zwrotnice warsztatowcy, tym samym
przyspieszając
proces
obsługi
codziennej
(OC)
wagonów. Obecnie jest to jedyna zajezdnia w Poznaniu
z tego typu układem torowym.
W
połowie
lat
siedemdziesiątych
planowano
powiększenie zajezdni o tereny do ul. Fabrycznej,
ostatecznie jednak powstała tam baza przewozów
ciężarowych PKS. Obecnie na tym terenie mieści się
kompleks
handlowo-mieszkalny.
W
związku
z uruchomieniem w pierwszej połowie lat 70. XX w.
torowiska na ul. Hetmańskiej przeorganizowano wyjazd
z zajezdni likwidując szyny na ul. Traugutta.
Na początku działalności Madaliny stacjonowały tam
wagony dwuosiowe. Od 1972 r. w mieście kursują
wyłącznie wagony produkcji powojennej. W związku
z przybywaniem kolejnych wagonów Konstal 105Na
do Poznania na Wildę przekazywane były przegubowe
stodwójki.
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku dotarły tu
pierwsze używane wagony z Niemiec, które wkrótce
całkowicie wyparły polskie serie 102N i 102Na.
W ostatnich latach stacjonowały tu tylko helmuty,
w kilku wersjach. Obecnie to 47 sztuk „długich” – GT8:
z Düsseldofu i Frankfurtu nad Menem (w tym 6 sztuk
dwukierunkowcych).
Do końca grudnia 2010 roku zajezdnia stanowiła jeden
wydział – S-2 – razem z wozownią przy ul. Gajowej.
Po likwidacji najstarszej zajezdni naszego miasta
obsługę techniczną wszystkich tamtejszych wagonów
przeniesiono na Wildę, a miejsca postojowe wyznaczono
w różnych punktach miasta.
Między 2011 a 2012 rokiem zajezdnia miała na stanie
i obsługiwała holendry ze zlikwidowanego jeżyckiego

Madalina z dawnych lat. Od lewej: wagony 102Na
nr 27, 21 i 42, obok nich GT6 nr 600.
fot. Tomasz Gieżyński, 5.01.1998
depo, czy wypożyczone od MPK Kraków na czas
remontów poznańskich torowisk dwukierunkowe GT8S.
Mała pojemność zajezdni wynosząca około 25 wozów
ośmioosiowych wymusza wyprowadzanie po uprzednim
wykonaniu OC i ewentualnych napraw części wagonów
do hali na Franowie. Pojazdy nieliniowe – historyczne
przypisane obecnie do tego wydziału to: Konstal N+ND
wraz
z
zabytkowym
sanockim
wagonem
ND,
wykorzystywane w sezonie letnim na linii turystycznej nr
0, Düwag GT6 oraz Beijnes 3G.
Dzięki uruchomieniu w październiku 2012 roku hali
odstawczej na Franowie pojazdy przestały nocować
na ulicach i pętlach. W związku z budową nowego
obiektu na wschodzie miasta poczciwa Madalinka
przeznaczona jest do zamknięcia.
Obecnie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych oraz
Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania czynią
starania,
aby Madalina nie podzieliła losu zabytku
z ul. Gajowej i nie została sprzedana. Celem jest
utworzenie muzeum komunikacji.
W październiku br. w ramach remontu torowiska
na ul. 28 Czerwca 1956 r. zlikwidowano rozjazd i tor
(a zarazem trójkąt torowy umożliwiający zawracanie
wagonów)
wjazdowy
na
zajezdnię
od
strony
ul. Hetmańskiej w Pamiątkową.
Obecnie zajezdnia to mały i odgrywający coraz mniejszą
rolę, niezbyt funkcjonalny powojenny obiekt. Wciśnięta
między budynki mieszkalne niedaleko krzyżówki ulic
Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956 r. jest najubożej
wyposażoną
zajezdnią:
bez
tokarki
podtorowej
zestawów kołowych, czy też z myjnią wagonów
na świeżym powietrzu (nie można z niej korzystać
podczas mrozów).
Z zajezdni wyjeżdża na trasy zaledwie 8 wagonów w dni
robocze rano i 4 po południu, a dodatkowo także trzy
wozy linii nocnej 201. W soboty i święta z zajezdni
wyjeżdżają w tej chwili nieliczne wagony.
Co dalej z wildecką zajezdnią? Pierwotnie planowano
sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową. Miejmy
nadzieję, że mimo kiepskiej kondycji finansowej Miasta
Poznania, uda się w tym klimatycznym miejscu stworzyć
prawdziwe i żywe muzeum transportu miejskiego
z możliwością prezentacji pojazdów szynowych.
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Tabor gospodarczy wczoraj i dziś
Stan Strykowski
począwszy od poczciwego Żuka, a
na nowoczesnym Mercedesie Unimogu.

skończywszy

TRAM123 o numerze 2199 to specjalistyczny
podnośnik na terenowym podwoziu MAN/STAR 18.225
4x4. To pojazd służący do likwidacji skutków kolizji
i wypadków z udziałem tramwajów, awarii i wykolejeń.
Jego maksymalny udźwig to 12,5 tony. Posiada m.in.
możliwość jazdy po szynach – zastosowany napęd
hydrostatyczny pozwala na osiągnięcie prędkości
na torach do 15 km/h.
MAN TGM18.240 MONTRAKS (nr taborowy 2200)
to pojazd przeznaczony do prowadzenia prac związanych
z budową i konserwacją sieci trakcyjnej. Może być
wykorzystywany także do usuwania awarii sieci
trakcyjnej. Ma możliwość poruszania się po szynach,
a także pracy w trybie tzw. wysięgu bocznego.

Wagon gospodarczy typu WSM-01L 2043 jest
przeznaczony do konserwacji sieci trakcyjnej.
Posiada przyczepkę oznaczoną jako PWSM-01L,
na której znajduje się podnośnik koszowy
do robót na wysokości. Skład, dostarczony przez
ZNTK Stargard Szczeciński na początku 1997
roku, jest napędzany silnikiem wysokoprężnym
i posiada generator prądotwórczy. W kabinie
pojazdu jest miejsce dla motorniczego/operatora
oraz sześcioosobowej brygady robotniczej.
fot. Bartosz M. Kaj, 9.03.2008
Celem sprawnej obsługi zdarzeń losowych i zarządzania
infrastrukturą miejski przewoźnik wykorzystuje szeroką
gamę pojazdów technicznych.
Jednym z pierwszych pojazdów tego typu w Poznaniu
był konny wagon wieżowy do naprawy sieci trakcyjnej.
Obecnie używane są m.in. pojazdy przebudowane do
celów gospodarczych z tramwajów liniowych.

Podobnie jak rodzina pojazdów TRAM, także i ruchome
podesty
MONTRAKS
powstają
w
Przemysłowym
Instytucie Maszyn Budowlanych pod Warszawą.
Iveco EuroCargo Tector o numerze 2267 także
posiada także wózki do jazdy po szynach. Pojazd
wykorzystywany jest do czyszczenia torowisk, zimą
może znaleźć zastosowanie m.in. jako pług odśnieżny.
Najnowszy i najpotężniejszy pojazd tramwajowej
Zakładowej Służby Ratowniczej to Unimog U400 V2R600-RESCUE. Jest on wykorzystywany do usuwania
skutków zdarzeń komunikacyjnych, zarówno wypadków
jak i awarii i wykolejeń. Unimog jest wyposażony w koła
do jazdy po szynach, kamery, dodatkowe oświetlenie
(w tym sześciometrowy maszt oświetleniowy), wyciągarkę o sile 10 ton oraz specjalne przyłącza
hydrauliczne. Są one wykorzystywane do podłączania
np. nożyc służących do rozcinania blachy.

Na wystawie prezentowane są: wagon typu 4N1 oraz
pojazd typu WSM-01L wraz z doczepą. Pierwszy
z pojazdów to 4N1 2034 służący jako pług odśnieżny.
Został wyprodukowany w Konstalu w 1955 r., służył
w Warszawie z numerem 768, przyjechał do Poznania
w roku 1966. Drugi jest wozem do konserwacji sieci
trakcyjnej.
Wśród technicznych wagonów tramwajowych MPK są
m.in. cztery przebudowane GT6. Trzy z nich (2608,
2616, 2617) pełnią funkcję holowników, czwarty
(2603) jest wozem służb torowych. Wykorzystywane są
do przewozu materiałów i części zamiennych, a także do
holowania uszkodzonych tramwajów. Warsztaty MPK
własnym sumptem zdemontowały w nich siedzenia
w drugim członie oraz przebudowały trzecie drzwi, które
zostały skrócone do poziomu podłogi, dzięki czemu
możliwy jest załadunek towaru za pomocą wózka
widłowego. Pojazdy pochodzą z serii zakupionej
z Frankfurtu nad Menem.
Oprócz tramwajów gospodarczych, MPK używa również
szerokiej gamy technicznych pojazdów drogowych,

Scania R420 2268 jest autobusowym pogotowiem
techniczno-naprawczym. Służy do holowania
zepsutych autobusów, wymiany uszkodzonego
ogumienia w pojazdach i wszelkiego rodzaju
napraw oraz likwidacji skutków wypadków
drogowych.
fot. Bartosz M. Kaj, 11.06.2014
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KMPS – dla ludzi z pasją
Tomasz Gieżyński
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych to stowarzyszenie
skupiające w swoich szeregach ludzi o zainteresowaniach oscylujących wokół szeroko pojętej
tematyki komunikacji zbiorowej, szczególnie szynowej
i miejskiej. Od 1996 nieformalnie, a od 2001 – dzięki
zarejestrowaniu stowarzyszenia w sądzie – „w majestacie prawa” spotykamy się i prowadzimy szereg
działań na rzecz popularyzacji wiedzy o komunikacji
miejskiej oraz ratowania pamięci o jej historii.
Jeżeli interesują Cię podróże w poszukiwaniu ciekawych
systemów komunikacyjnych lub linii kolejowych, jeżeli
zbierasz lub wykonujesz modele pojazdów, jeżeli
grzebiesz w archiwach w poszukiwaniu ukrytych
w mrokach
dziejów
ciekawostek
komunikacyjnych
z dawnych
lat,
jeżeli
interesuje
Cię
turystyka
postindustrialna z pogranicza archeologii i techniki,
jeżeli chcesz brać udział w okolicznościowych imprezach
tramwajowych, dbać o obecne i przyszłe zabytki techniki
transportu, jeżeli chcesz wymieniać się bieżącymi
informacjami z zakresu funkcjonowania transportu
w Poznaniu, Polsce, Europie, na świecie… Jeżeli chcesz
poznać ludzi o takich samych lub podobnych
zainteresowaniach – KMPS jest miejscem dla Ciebie!
Jednym z najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań
stojących przez KMPS jest ochrona i odbudowa
zabytkowego taboru. Aby urzeczywistnić nasze marzenia
o stworzeniu przekrojowej kolekcji, stowarzyszenie
prowadzi kwestę „Ratujmy Stare Bimby” oraz w ramach
posiadanego statusu organizacji pożytku publicznego
pozyskuje środki z 1% podatku dochodowego. Nie da
się ukryć, że zebranie całości kwot potrzebnych na
zaplanowane odbudowy wagonów trwałoby zbyt długo.
Próbujemy więc pozyskać dodatkowo sponsorów

zewnętrznych (firmy, instytucje, fundusze unijne, budżet
obywatelski). Nie każda z tych możliwości jest dla nas
łatwym celem, ale być może, przy odrobinie szczęścia
już niedługo mieszkańcy Poznania będą mogli obejrzeć
bardzo wymierne efekty trwającej już dobrych kilka lat
zbiórki… Liczymy też na wsparcie naszych projektów
w ramach budżetu obywatelskiego, i to zarówno podczas
weryfikacji wniosków przez władze miasta, jak i później
w trakcie głosowania mieszkańców. Jak do tej pory
największym sukcesem jest współudział w szczęśliwie
zakończonym remoncie doczepy typu ND o numerze 436
produkcji
Sanockiej
Fabryki
Wagonów,
która
odbudowana została do wersji fabrycznej i od pewnego
czasu uświetnia swym udziałem rozmaite imprezy
okolicznościowe oraz niektóre kursy linii turystycznej,
będąc jednak z konieczności póki co ciągnięta
zmodernizowanym wagonem silnikowym typu N
o numerze 602.
Od wielu już lat członkowie KMPS obsługują większość
zadań związanych z funkcjonowaniem linii turystycznych
– tramwajowej zerówki i autobusowej setki. Co roku
w sezonie spotykamy się w weekendy, by prowadzić
stare pojazdy i sprzedawać w nich bilety oraz
oprowadzać podróżnych po Muzeum Komunikacji
w zajezdni Głogowska, a nade wszystko by z okien
tramwaju czy autobusu pokazać piękno naszego miasta.
Osobną sekcję stanowi grupa związana z kolejką
parkową Maltanka. Organizuje ona liczne działania na
rzecz prawidłowego funkcjonowania i reprezentacyjnego
wyglądu tej małej, ale bardzo ważnej dla Poznania kolei.
W
ramach
codziennej
pracy
zajmujemy
się
zabezpieczaniem
ginących
na
naszych
oczach
„drobiazgów”, związanych z funkcjonowaniem transportu
publicznego. Zmieniające się wzory czy konstrukcje
tablic informacyjnych, biletów, biletomatów, rozkładów
jazdy,
słupków,
kierunkowskazów,
drzwi,
atrap
reflektorów, znaków przystankowych i wielu, wielu
innych, pozornie nieistotnych przedmiotów, także
podlegają skrupulatnej ocenie i zabezpieczeniu dla
przyszłych pokoleń. W taki sposób, abyśmy mogli kiedyś
pokazać w szczegółach, jak wyglądał świat tramwajów
w dawniejszych czasach.
Dodatkami do naszej działalności są między innymi
niniejsze pismo „Przystanek”, internetowa Poznańska
Galeria Komunikacyjna oraz zamknięte forum klubowe,
dostępne tylko dla członków z opłaconą składką. Są to
przede wszystkim platformy wymiany informacji
o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości komunikacji
zbiorowej w Poznaniu i poza nim.

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się średnio co dwa
tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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35-lecie Trasy Kórnickiej
Krzysztof Dostatni
Historia poznańskich tramwajów na Trasie Kórnickiej
rozpoczęła się w rocznicę wyzwolenia Miasta Poznania,
w dniu 23 lutego 1979 roku. Tego dnia oddano do
użytku trasę tramwajową od skrzyżowania Kórnicka –
Zamenhofa do pętli na os. Lecha. Na początku na nową
trasę skierowane zostały tramwaje linii nr 5 Os. Lecha Górczyn oraz nowo utworzonej linii nr 23, która tylko
w dni robocze dowoziła mieszkańców Rataj z os. Lecha
do ul. Lampego (dzisiejsza ul. Gwarna). Pierwszym
tramwajem, który przewiózł Trasą Kórnicką poznańskich
dygnitarzy był wagon 102Na-22 na linii nr 5, a tuż za
nim podążał skład wagonów typu N na linii nr 23.
Na osiedlu Lecha tłumy mieszkańców oraz młodzież
szkolna, którą tego dnia oddelegowano z okolicznych

szkół, witały pierwsze tramwaje docierające do nowej
pętli. A spotkać tu można było „stodwójki” na linii nr 5
oraz wagony generacji N na linii nr 23. Przez pierwsze
miesiące
funkcjonowania
trasy
tramwajowej
do os. Lecha w godzinach 9.00 – 13.00 trwały regulacje
torowiska i w związku z tym ruch w tych godzinach był
wyłączany.
Szybki
wzrost
ilości
pasażerów,
spowodowany
systematyczną rozbudową ratajskich osiedli sprawił,
że 1 lutego 1982 roku do pętli na os. Lecha skierowana
została również linia nr 17, która poprzez Śródkę i Plac
Wielkopolski
dowoziła
poznaniaków
do
pętli
na Budziszyńskiej. Od tej pory do pętli na os. Lecha
docierały tramwaje linii 5, 17 i 23 (od 1.11.1982r.
tramwaje linii 23 pojawiały się na trasie również
w soboty i święta).
Utworzona w 1979 r. pętla tramwajowa na os. Lecha
posiadała trzy tory nawrotowe, jednak w planach
przewidziana była jedynie jako tymczasowa końcówka
dla tramwajów. Podczas budowy pętli u zbiegu ulic
Jedności Słowiańskiej i Piaśnickiej powstał nowy wiadukt
dający możliwość przedłużenia trasy tramwajowej
do Franowa oraz trasy tramwajowej w kierunku
Starołęki. Przygotowania do budowy tej drugiej
rozpoczęto w 1981 roku. Nowopowstające osiedla ZWM
(dzisiejsze Stare Żegrze) oraz ZMP (dzisiejsze Orła
Białego) nadawały pracom odpowiedniego tempa i już
18 października 1983 roku otwarto pierwszy odcinek
nowej trasy ratajskiej z R. Starołęckiego do osiedla
ZWM. Na odcinek ten skierowano dwukierunkowy wagon
4N – 737, który był przystosowany do jazdy wahadłowej
(posiadał dwa stanowiska motorniczego, lecz drzwi tylko
z jednej strony). W krótkim czasie po uruchomieniu linii
„W” do pojedynczego wagonu 737 został podłączony
wagon doczepny oraz drugi wagon silnikowy. W ten
sposób uzyskano dwukierunkowy pociąg zestawiony
z trzech wagonów N+ND+N, który musiał poradzić sobie
ze wzrastającą frekwencją pasażerów.

Uroczyste otwarcie tzw. Trasy Kórnickiej –
od ul. Zamenhofa do pętli na os. Lecha.
fot. ze zbiorów Izby Tradycji MPK, 23.02.1979

30 sierpnia 1985 roku nastąpiło uroczyste otwarcie trasy
tramwajowej biegnącej wzdłuż ul. Jedności Słowiańskiej
(dzisiejsze ul. Chartowo i Żegrze) od os. Lecha
do R. Starołęckiego. Jeden z torów nawrotowych na pętli
(duże kółko) przebudowano jako wjazd do tunelu
w kierunku ulicy Jedności Słowiańskiej. Na nowy odcinek
skierowano linię tramwajową nr 23, której trasę
wytyczono do Starołęki. W nocy przez Górny Taras Rataj
kursowały tramwaje linii nr 4N, której trasa wiodła
z Serbskiej przez Kaponierę, Głogowską, Hetmańską,
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w układzie linii biegnących przez Górny Taras Rataj
nastąpiły z dniem 1 stycznia 1992 roku, kiedy linię
tramwajową nr 23 zastąpiła linia nr 17, biegnąca
po nowej trasie ze Starołęki przez GTR, Rataje,
Strzelecką, Most Teatralny do pętli Piątkowskiej.

20-lecie Trasy Kórnickiej.
fot. Krzysztof Dostatni, 26.02.1999
GTR, Śródkę do Zawad. Z uwagi na brak części
do wyposażenia nowej podstacji elektrycznej, która
miała zasilać ten odcinek sieci, przez prawie dwa lata na
GTR funkcjonować mogła tylko jedna linia tramwajowa.
Prąd zasilający sieć trakcyjną na GTR uzyskano
z istniejących już podstacji elektrycznych i z tej
przyczyny nie można było doprowadzić do zbyt wielkiego
obciążenia zasilania. Również z tej przyczyny jedynym
taborem jaki mógł być kierowany na nowoczesną
ratajską trasę były oszczędne w pobór energii
elektrycznej wagony generacji N. Ponieważ ilość
pasażerów nowej trasy systematycznie zwiększała się,
to na przełomie lat 1986 i 1987 na linii 23 można było
spotkać także potrójne składy tramwajów typu N.
Po zakończeniu prac przy budowie nowej podstacji
„Żegrze” od dnia 5 stycznia 1987 roku linię 23
wspomogła linia nr 20, której trasa biegła z Ogrodów
przez Hetmańską, GTR, Śródkę do pętli na Miłostowie.
Początkowo
„dwudziestkę”
obsługiwały
również
tramwaje typu N, jednak już w tym samym roku „enki”
zastąpiły tramwaje generacji 102Na. Podobnie na linii 23
już w połowie 1987 roku zaczęły się pojawiać wagony
typu 102Na, które w 1989 roku zastąpiono nowo
kupowanymi wagonami generacji 105Na.
Od dnia 6 lutego 1989 roku na GTR skierowano również
okólną linię nr 0. Od tego dnia ratajską trasę
obsługiwały już trzy linie tramwajowe. Kolejne zmiany

30-lecie Trasy Kórnickiej.
fot. Krzysztof Dostatni, 22.02.2009

W dniu 1 stycznia 1993 roku nastąpiła rewolucja
w poznańskiej komunikacji miejskiej. Wprowadzona
została taryfa czasowa, a ilość linii tramwajowych
ograniczono do 13. Od tego dnia wszystkie tramwaje
kursowały z jednakową częstotliwością, a bilety czasowe
dały możliwość przesiadek bez konieczności kasowania
kolejnego
biletu.
Na
Górnym
Tarasie
Rataj
funkcjonowały dwie linie tramwajowe nr 1 (Junikowo –
Ogrody) oraz nr 5 (Stomil – Górczyn), tym samym na
pętli tramwajowej os. Lecha nie nawracały już żadne
liniowe tramwaje i pętla była wykorzystywana wyłącznie
w przypadku zmian tras i awarii. Od 1 marca 1999 r.
do pętli na os. Lecha skierowana została linia
tramwajowa nr D, która funkcjonowała wcześniej
na trasie os. Sobieskiego – Marcinkowskiego. Tramwaje
linii D wspomogły przepełnione wagony na linii nr 5.
Na okres wakacji szkolnych funkcjonowanie linii D
zostało jednak zawieszone, a w dniu 1 września 1999
roku linie nr 1 i 5 na GTR wspomogła linia nr 11, której
trasa prowadziła z Piątkowskiej na Zawady. Powrót
rozkładowych tramwajów na pętle os. Lecha nastąpił
we wrześniu 2002 r., kiedy to zamknięcie starego
przęsła
mostu
Rocha
spowodowało
zmiany
w komunikacji miejskiej i do os. Lecha skierowana
została linia tramwajowa nr 16 w relacji os. Sobieskiego
– Plac Wielkopolski – os. Lecha.
Reorganizacja w układzie komunikacyjnym, która
nastąpiła 1 marca 2005 r. spowodowała, że „szesnastkę”
skrócono z os. Sobieskiego do placu Wielkopolskiego,
natomiast na pętli os. Lecha zaczęły nawracać tramwaje
linii nr 11 (Piątkowska – os. Lecha) oraz nr 17 (Ogrody
– os. Lecha), jednak po protestach mieszkańców GTR
po kilku miesiącach „siedemnastkę” skierowano do Starołęki. Od 15 sierpnia 2007 r. do pętli na os. Lecha
ponownie zaczęły docierać tramwaje linii nr 16, skierowane z os. Sobieskiego przez nową trasę tramwajową
na moście świętego Rocha. Pod koniec czerwca 2011
roku rozpoczęto przebudowę wiaduktu drogowego
na skrzyżowaniu ulic Chartowo i Piaśnickiej w związku
z trwającą budową trasy tramwajowej do Franowa.
Nowa inwestycja była jednoznaczna z likwidację pętli
tramwajowej na os. Lecha, na którą ostatni tramwaj linii
nr 11 wjechał w dniu 12 czerwca 2011 r. W miejscu pętli
powstał wjazd na skrzyżowanie tramwajowe w nowym
tunelu, które umożliwiło przejazdy tramwajów we
wszystkich relacjach z trzech spotykających się kierunków. W dniu 11 sierpnia 2012 roku uroczyście otwarto
nowoczesny tunel nowej trasy tramwajowej do Franowa.
Tunel rozpoczyna się w miejscu dawniejszej pętli na os.
Lecha (u zbiegu ulic Chartowo / Piaśnicka). Na trasie w
tunelu o długości 1200 m znajdują się dwa przystanki
tramwajowe, a tramwaje wyjeżdżają na powierzchnię
przy ulicy Szwedzkiej. Dalsza część nowej trasy wiedzie
wzdłuż marketów handlowych do pętli, gdzie również
znajduje się nowoczesna zajezdnia tramwajowa, której
oficjalne uruchomienie ma nastąpić w połowie 2014 r.
Dziś na Trasie Kórnickiej funkcjonują 4 linie tramwajowe
tj.:
5
(Stomil
–
Górczyn),
16
(Franowo
–
os. Sobieskiego), 17 (Starołęka – Ogrody) oraz
18 (Franowo – Ogrody).
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„Ratujmy Stare Bimby” – podsumowanie roku 2013
Błażej Brzycki
przeprowadzanej w zabytkowych pojazdach podczas
imprez współorganizowanych przez stowarzyszenie
(Katarzynka, Niedziela z Ikarusem, 115 lat tramwajów
elektrycznych, otwarcie PST) oraz podczas przejazdów
zamkniętych dla miłośników pojazdów komunikacji
miejskiej, zebraliśmy kwotę 6 964,73 złotych. Środki
zostały wpłacone na rachunek bankowy utworzony na
cel zbiórki publicznej.
W okresie trwania zbiórki,
bezpośrednio na konto wpłacono 1 507,40 złotych.
Rok 2013 był również rokiem, kiedy w deklaracjach
podatkowych za 2012 rok można było odliczyć 1 procent
podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jakim
jest
stowarzyszenie
Klub
Miłośników
Pojazdów
Szynowych. Łączna kwota przekazana przez Urzędy
Skarbowe z całej Polski wyniosła 7 572,71 złotych. W
sumie, na rzecz zbiórki pod hasłem „Ratujmy Stare
Bimby”, w 2013 roku zebraliśmy środki finansowe na
kwotę 16 044,84 złotych. Za przekazane pieniądze oraz
wsparcie serdecznie dziękujemy.

W kolejce na remont czeka m.in. wagon Carl
Weyer, wydobyty podczas wspólnej akcji MPK
i KMPS z działki w okolicach ul. Glinianej.
fot.: 2*Marcin Jurczak, 9.04.2009
24 listopada 2013 roku zakończyliśmy zbiórkę publiczną
przeprowadzoną na mocy decyzji Prezydenta Miasta
Poznania nr SO.I/5311-52/2012 pod hasłem „Ratujmy
Stare Bimby”. Celem zbiórki było zgromadzenie
funduszy
na
remont
historycznego
taboru
tramwajowego miasta Poznania. W wyniku zbiórki

Miniony rok, to również złożenie przez stowarzyszenie
projektu remontu zabytkowych tramwajów w ramach
Poznańskiego
Budżetu
Obywatelskiego
2014.
Przygotowaliśmy
projekt
o
nazwie:
„Renowacja
i odbudowa zabytkowego składu tramwajów KSW i S2D
z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku” Projekt
obejmował
renowację
i
odbudowę
zabytkowych
wagonów tramwajowych: silnikowego KSW z 1944r.
„Heidelberg” oraz doczepnego S2D z 1930 roku
potocznie
nazywanego
Dużym
Szczeciniakiem.
Szacowany koszt remontu obydwu wagonów wynosił
1 300 000 złotych. Niestety projekt nie został wybrany
do puli dwudziestu, na które głosować mogli mieszkańcy
Poznania oraz studenci.
W 2014 roku, w dalszym ciągu kontynuujemy zbiórkę
na mocy nowej decyzji Prezydenta Miasta Poznania.
Również w tym roku na rzecz Ratowania Starych Bimb
przekazać można 1% podatku. Planujemy także udział
w kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!
Aby przekazać nam 1% podatku, w odpowiedniej rubryce
zeznania podatkowego należy wpisać:

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
KRS nr 0000074961
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!
ogłoszenie własne Wydawcy
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Kilka słów o KMPS
Łukasz Bandosz
Miłośnik komunikacji miejskiej to osoba, która na widok
tramwaju ma większy błysk w oku, niż na widok
ukochanej osoby. I nasze biedne drugie połówki muszą
się z tym pogodzić. Ta pasja wielokrotnie sprawdza
zasoby cierpliwości naszych rodzin. Kiedy bliscy wstają,
mnie już nie ma, bo prowadzę „stodwójkę” od 4 rano,
a kiedy idą spać, mnie jeszcze nie ma, bo do północy
jeżdżę tatrą. Wspólny weekend? Niestety, zgłosiłem się
na linię turystyczną. Odwiedzając jakieś miasto, nie ma
zbyt wiele czasu na zwiedzanie starówki, muzeów, czy
posiłek w lokalnej restauracji. Trzeba przecież objechać
sieć tramwajową i sfotografować wszystkie jeżdżące tu
typy tramwajów i autobusów. Wielu z nas całe urlopy
planuje tak, aby przede wszystkim spędzić je na torach.
Takie osoby odwiedzają wszystkie zakamarki globu
(zasięg ich podróży nieustannie wzrasta) pokonując
szalone
ilości
kilometrów
torami
kolejowymi,
tramwajowymi lub liniami autobusowymi. Raczej nie
można nas spotkać na plaży. Wielu z nas zna na pamięć
rozkłady jazdy, inni zbierają wszelkiego typu tablice
z pojazdów, kolejne osoby budują makiety i modele.
Miłośnicy komunikacji miejskiej to często znawcy
systemów transportowych wielu miast, ogromnych ilości
rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych
na całym świecie. Bez przerwy zdobywamy wiedzę
na temat komunikacji miejskiej, a jak się spotykamy,
to o tramwajach możemy rozmawiać bez końca.
Właśnie dla takich osób jest nasze stowarzyszenie –
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Poza możliwością
realizacji swoich zainteresowań na wiele różnych
sposobów,
stowarzyszenie
stawia
przed
swoimi
członkami szereg celów. Staramy się m.in. propagować
korzystanie z komunikacji miejskiej, a także wdrażanie
w niej najlepszych rozwiązań. W klubie możemy
wymieniać się swoimi poglądami, spostrzeżeniami,

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?

staramy
się
również
rozpowszechniać
wiedzę
korzystając z wydawanego przez KMPS Przystanku, czy
imprez organizowanych dla mieszkańców Poznania.
Mamy nadzieję, że uczestnicząc w nich, spędzacie
Państwo miło swój wolny czas. Jednak najważniejsze
zadania, jakie przed nami stoją, to opieka nad
historycznymi i zabytkowymi pojazdami komunikacji
miejskiej. Nasze działania w tym kierunku często
polegają na nakłanianiu właściciela pojazdów (MPK
w Poznaniu)
do
wykonania
niezbędnych
prac
i remontów. Przewoźnik powinien w ten sposób dbać
o pojazdy, które przecież wykorzystuje w pracy
przewozowej.
Regularne
wykonywanie
remontów
generalnych pojazdów zabytkowych ze względu na brak
środków jest niemożliwe. Właśnie dlatego od kilku lat
prowadzimy kwestę „Ratujmy stare bimby”. Uzyskaliśmy
również status organizacji pożytku publicznego, dzięki
czemu każdy rozliczając swój podatek dochodowy, może
przekazać 1% naszemu stowarzyszeniu. Środki z tych
dwóch źródeł są zbierane i zostaną przeznaczone
na gruntowny remont jednego z tramwajów.
Z własnych zasobów finansujemy bieżące prace
wykonywane ochotniczo przez członków stowarzyszenia.
Dotychczasowe próby pozyskania środków z funduszy
unijnych, czy od sponsora nie powiodły się, ale
z pewnością broni nie składamy i będziemy podejmować
kolejne starania. W najbliższym czasie przed nami
działania mające na celu remont wagonu 3G 805,
a także wagonu silnikowego, który mógłby jeździć
z doczepą sanocką ND 436, myślimy tu o N 2024 i 4N
2022. Ten pierwszy został wyprodukowany w Stoczni
Gdańskiej,
drugi
jest
prawdopodobnie
jedynym
zachowanym wagonem silnikowym 4N w Polsce. Oba
mają być po remontach tramwajami dwukierunkowymi.
W kolejce czekają takie pojazdy jak KSW 158, S2D 423,
Carl Weyer 305, podwozie wagonu typu I i kolejne
tramwaje generacji N: 4ND 476 i 4ND1 517. Odbudowa
wagonów sprzed wojny pozostaje w sferze jeszcze
bardziej odległych marzeń. Wiele jest również
do zrobienia na polu autobusowym. Zachowane pojazdy:
Jelcz RTO 1679, DAF MB200 1934, Jelcz PR110 1383,
Ikarus 260.04 1735 i Ikarus 280.26 1545 wymagają
ciągłej opieki, a niektóre z nich nawet remontów. Dziś
cieszymy się z zakończonego remontu doczepy
sanockiej, jednocześnie widzimy jak wiele jest jeszcze
do zrobienia przed nami. Zachęcamy wszystkich
do przyłączenia się do nas, zarówno poprzez wstąpienie
w szeregi KMPS, jak i uczestnictwo w kweście
czy przekazywanie na zabytki komunikacji miejskiej 1%
swojego podatku.

Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się średnio co dwa
tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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Krótka historia zajezdni Franowo
Historia poznańskich tramwajów liczy ponad 130 lat.
Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci bimby korzystały
z wielu różnych zajezdni. Kolejne obiekty tego typu
lokalizowane były w różnych częściach miasta. Nowe
zajezdnie to nie tylko lokalizacja – to także nowe
urządzenia,
zgodne
z
aktualnymi
standardami
i zapewniające wyższy komfort pracy.
Nowoczesne
tramwaje
wymagają
odpowiedniego
zaplecza technicznego. Wraz ze zwiększaniem liczby
tramwajów niskopodłogowych już od wielu lat
dyskutowano w Poznaniu o budowie nowej zajezdni.
Ostatnim obiektem tego typu w Poznaniu była zajezdnia
przy ul. Fortecznej – budowana w drugiej połowie lat 70.
Choć w mocno zmodernizowanej zajezdni przy ul. Głogowskiej było już zaplecze do obsługi nowoczesnych
wagonów, istniała paląca potrzeba rozbudowy zaplecza
technicznego.
Jeszcze kilka lat temu obsługę codzienną tramwajów
realizowano w czterech miejscach: w zajezdniach przy
ul. Gajowej, Madalińskiego, Głogowskiej i Fortecznej.
Zmieniały się tramwaje, zmieniało się miasto,
a najstarsza zajezdnia tramwajowa (przy ul. Gajowej)
przeszła do historii. Taki sam los spotka wkrótce
zajezdnię przy ul. Madalińskiego. Ich miejsce zajmie
Franowo – nowa zajezdnia tramwajowa, zdolna
pomieścić docelowo dużą część wszystkich poznańskich
tramwajów. Ostatnie lata nie były łatwe dla bimb.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne musiało się
wyprowadzić z zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej,
zakończono także eksploatację torów odstawczych przy
ul. Budziszyńskiej, na których przez wiele lat odstawiano
na noc tramwaje niemieszczące się w zajezdniach.
W efekcie przez kolejne miesiące tramwaje garażować
musiały na ulicach miasta, generując dodatkowe koszty
związane z nocnymi wyprowadzkami i koniecznością
zabezpieczenia przed dewastacją.
Choć rozważano wiele lokalizacji dla nowej zajezdni,
ostatecznie jako miejsce wybrano tereny za browarem
Kompanii Piwowarskiej, przejęte od PKP. Umowę
na przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia
na budowę podpisano 15 kwietnia 2009 r. W przetargu

na
przygotowanie
projektu
zajezdni
wygrały
Architektoniczne
Biuro
Projektów
„ABPROJEKT”
Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach i Progreg z Krakowa.
Po ukończeniu fazy projektowej MPK ogłosiło przetarg
na budowę zajezdni. W dniu 1 marca 2011 r. budowa
zajezdni uzyskała możliwość finansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości
50,6 mln zł – w późniejszych miesiącach i latach udało
się zwiększyć kwotę dofinansowania. 14 kwietnia 2011 r.
otwarto oferty w przetargu na budowę obiektu.
Wszystkie okazały się być tańsze od przewidywań
miejskiego przewoźnika. Wybrano najtańszą: propozycję
konsorcjum, w skład którego weszły firmy ZUE S.A.
z Krakowa oraz Elektrobudowa S.A. Wykonawca
niezwłocznie
przystąpił
do
realizacji
inwestycji.
5 września
2011
r.
miała
miejsce
uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego, w której wzięli udział
przedstawiciele miasta i wykonawcy. Otwarcia nowej
zajezdni dokonano w pierwszej połowie maja 2014 r.,
a uroczyste obchody inauguracji pracy zajezdni zbiegły
się w czasie z 10-leciem wejścia Polski do Unii
Europejskiej.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod zajezdnię
tramwajową Franowo.
fot. Marcin Jurczak, 5.09.2011
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Co nowego na Franowie?
Zajezdnia tramwajowa Franowo zaplanowana została
do obsługi docelowo 150 pociągów tramwajowych,
o długości ok. 35 metrów każdy. W pierwszym etapie
budowy, którego realizacja została właśnie zakończona,
zajezdnia mieści 100 pociągów, po rozbudowie hali
postojowej jej pojemność wzrośnie jeszcze o połowę.
Obsługą taboru zajmować się tu będzie ok. 100 pracowników, do pracy na Franowie oddelegowanych
zostanie także ok. 250 motorniczych. Zajezdnia Franowo
obsługiwać będzie tramwaje trzech podstawowych
typów. Trafią tutaj solarisy Tramino, wagony GT8
z demobilu (helmuty), a także tramwaje generacji
105Na. Na Franowie garażować będą także wagony
historyczne: skład N+ND+ND, wagon GT6 615 (czyli
ostatni w Poznaniu krótki helmut) czy 3G 805 (ostatni
holender). Choć obecnie trafiają tu tramwaje ok. 30metrowe, docelowo w zajezdni znaleźć się mogą także
tramwaje dłuższe, 45-metrowe. Infrastrukturę obsługową dostosowano do wagonów eksploatowanych
obecnie, jak i dłuższych, które mogą pojawić się we
flocie MPK w przyszłości.
Zajezdnia składa się z dwóch podstawowych części.
Pierwszą, od strony pętli tramwajowej jest hala
postojowa. Ma ona 15 torów, na których tramwaje
odstawiane są na noc. To pierwsza zajezdnia
w Poznaniu, w której wszystkie miejsca postojowe
umieszczono w hali. Takie rozwiązanie generuje
określone koszty inwestycji – związane z budową hali
postojowej, z czasem jednak taka inwestycja się zwraca

(ta ma się zwrócić po ok. 15 latach). Garażowanie w hali
to korzyści przede wszystkim w sezonie jesiennozimowym. Wagony nie będą narażone na śnieg i mróz.
To także korzyść dla pasażerów – wagony wyjeżdżać
będą na trasę już rozgrzane, co poprawi komfort jazdy,
zmniejszy także liczbę typowo zimowych usterek. Co
ciekawe, w Poznaniu zdecydowano się na przykrycie
halą nie tylko samych torów postojowych, ale także
towarzyszących im zwrotnic. Dzięki temu nie będzie
problemu z zamarzającymi rozjazdami, co dodatkowo
ograniczy koszty obsługi torowisk na terenie zajezdni.
Sama hala postojowa eksploatowana jest już od ok. 1,5
roku – została udostępniona tramwajom jeszcze przed
oddaniem całej zajezdni. Dzięki temu zaprzestano
wystawiania wagonów na noc na ulicach.
Druga część zajezdni to tzw. hala główna. Znalazło się
tutaj
11
torów
do
obsługi
pojazdów,
wraz
z towarzyszącym zapleczem socjalnym i biurowym. To
miejsce, gdzie tramwaje przechodzą zarówno tzw.
obsługę codzienną jak i naprawy oraz planowe
przeglądy. Obsługa codzienna to przegląd, jakiemu
poddawany jest każdy wagon każdego dnia. Po powrocie
z trasy sprawdzane są najważniejsze elementy
tramwaju, decydujące o bezpieczeństwie i możliwości
kontynuowania jazdy kolejnego dnia. Tramwaje są także
sprzątane i myte. Na terenie zajezdni zlokalizowane są
m.in.: stacja transformatorowa zasilająca sieć trakcyjną,
kabina do przygotowania lakierniczego i kabina
lakiernicza, stanowisko profilowania obręczy kół z
tokarką podtorową, myjnia z zamkniętym obiegiem
wody (zajezdnia posiada łącznie dwie myjnie),
urządzenia do pomiaru płaskich miejsc na kołach oraz
laserowego pomiaru kół czy centralny odkurzacz.
Zajezdnia posiada także tor testowy, na którym będą
wykonywane próby hałasu i prędkości. Tor ten ma
długość 430 metrów i jest pierwszym tego typu
miejscem w Poznaniu.
Innowacja – DMS
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jako pierwsze
w Polsce zdecydowało się na wdrożenie systemu
zarządzania zajezdnią – DMS. Depot Management
System
to
nowoczesny
system
informatyczny,
nadzorujący realizację procesów i sterujący pracą
urządzeń. System całościowo zarządza procesami
zachodzącymi w zajezdni, nadzorując ruch pojazdów,
codzienną obsługę po powrocie z trasy czy realizowane
naprawy. System DMS automatyzuje wiele procesów,
związanych z przyporządkowaniem pojazdów do zadań
czy wyznaczaniem miejsc parkingowych. DMS przy
wykorzystaniu urządzeń automatyki wytycza także trasę
przejazdu przez teren zajezdni, kieruje ruchem
pojazdów czy steruje bramami do hal. Został
zintegrowany z elementami infrastruktury zajezdni,
wyposażenia warsztatu, współpracuje także z systemami
służącymi do planowania pracy motorniczych. System
dostarczyła firma PSI.

Zajezdnia Franowo w budowie.
fot. Marcin Jurczak, 12.08.2012

System
realizuje
zadania
związane
z
obsługą
podstawowych procesów w zajezdni. Kiedy tramwaj
pojawia się przed bramą wjazdową do zajezdni, DMS
automatycznie wykrywa numer tramwaju, który jest
prezentowany na wyświetlaczu diodowym. Oznacza to
dla systemu, że przed zajezdnią pojawił się tramwaj,
wymagający
dalszych
dyspozycji.
Na
podstawie
informacji posiadanych o stanie całej zajezdni,
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informacji o stanie technicznym pojazdu i planowanych
czynnościach obsługowych dla danego tramwaju, system
DMS wybiera automatycznie najlepsze miejsce docelowe
dla tramwaju, które wyświetlane jest motorniczemu
na wyświetlaczu diodowym. Następnie, przy współpracy
z systemem sterowania ruchem, DMS zestawia trasę
do wybranego miejsca docelowego, zapewniając motorniczemu bezpieczny przejazd przez zajezdnię.
Po powrocie z trasy tramwaj jest zwykle kierowany
na halę główną, w celu wykonania czynności obsługi
codziennej. System DMS będzie wskazywał, w zależności
od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych tramwajów,
czy jest to mycie przejazdowe, mycie dokładne, mycie
dachu, uzupełnianie piasku lub laserowy pomiar kół
biegowych.
M.in.
dzięki
systemowi,
który
dba
o terminowe wykonywanie zleceń obsługi codziennej,
pasażerowie będą zawsze jeździli czystymi i sprawnymi
tramwajami. Po wykonaniu wszystkich czynności
obsługowych i usunięciu ewentualnych usterek tramwaje
kierowane będą do hali postojowej.
Po zaparkowaniu tramwajów w hali postojowej,
kolejnym krokiem będzie przypisanie pojazdów do tras
dla danego dnia roboczego i fazy wyjazdu, zaplanowanie
wyjazdów w taki sposób, żeby każdy tramwaj opuścił
zajezdnię punktualnie.

System firmy PSI wspiera również rozpoczęcie pracy
przez motorniczego. Do tego celu wykorzystywane będą
listy służbowe, zawierające grafiki motorniczych na
najbliższe dni, które importowane będą do systemu DMS
z systemu
do
planowania
harmonogramu
pracy
pracowników MPK. Motorniczy rozpoczynający pracę na
zajezdni
skorzysta
z
odpowiedniego
stanowiska
komputerowego z systemem DMS, gdzie przejrzy
informacje o zbliżającej się służbie. Po zalogowaniu się
motorniczego system zarządzania zajezdnią poinformuje
motorniczego o pojeździe, który został mu przydzielony
oraz lokalizacji tego pojazdu, zwiększając sprawność
przeprowadzania porannych wyjazdów. Pozwoli to
wyeliminować także błędy pojawiające się czasem przy
rozpoczynaniu pracy.
Franowo w liczbach
Zajezdnia
Franowo
to
obiekt
o
imponujących
rozmiarach. Zajmuje teren ok. 17 hektarów (dla
porównania: zajezdnia Głogowska ma niecałe 3 hektary
powierzchni). Znajduje się tu ok. 100 zwrotnic (w całym
Poznaniu jest ich ok. 500) i 6,3 km toru pojedynczego
(w całym mieście: 135 km). Zajezdnia współfinansowana jest ze środków unijnych. Wsparcie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (aktualnie: Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju) wyniosło 59% kosztów całego
projektu i osiągnęło kwotę ponad 152 mln zł.

Gdzie dziś nocują poznańskie tramwaje?
Zajezdnia Madalińskiego

Zajezdnia Głogowska
Zajezdnia tramwajowa przy ul. Głogowskiej (na zdjęciu)
to obecnie najstarsza czynna zajezdnia tramwajowa
w Poznaniu (z pierwszej dekady XX wieku). Początkowo
powstała tu pięciotorowa hala, z czasem rozbudowana
o drugą. W latach 60. dokonano gruntownej przebudowy zajezdni, powstał także biurowiec, w którym od
tego czasu mieści się siedziba przedsiębiorstwa
komunikacyjnego. Ostatnią modernizację przeprowadzono w latach 1998-2000. Zajezdnia przebudowana
została wówczas na potrzeby wagonów niskopodłogowych – wyburzono dwie najstarsze hale, budując
w ich miejsce nową z niezbędną infrastrukturą.
Na terenie zajezdni znajduje się m.in. nowoczesna myjnia i tokarka podtorowa. W zajezdni obecnie obsługiwane są wagony typu 105N/Na/Moderus Alfa,
siemensy Combino i solarisy Tramino.

Najmniejsza poznańska zajezdnia mieści się na Wildzie.
Obiekt wybudowano po II wojnie światowej, aby sprostać rosnącym potrzebom przewozowym i szybkiemu
rozwojowi komunikacji miejskiej. Na „Madalinie” obok
hali zajezdni (osiem torów) dobudowano także tory
postojowe – prawie dwukrotnie zwiększając pojemność
całego obiektu. Zajezdnia przy ul. Madalińskiego
(popularnie zwana „Madaliną”) to jedyna zajezdnia
w Poznaniu z nieprzelotową halą – wjechać do hali
można tylko tyłem. Z tego powodu od początku trafiły
tutaj wagony GT6 i GT8 sprowadzane z miast
niemieckich. W przeciwieństwie do polskich wagonów
eksploatowanych w latach 90. posiadały one dodatkowy
pulpit sterowniczy ułatwiający manewry cofania. Do dnia
dzisiejszego stacjonują tutaj wagony GT6 i GT8, a sama
zajezdnia przewidywana jest do likwidacji w najbliższych
miesiącach.
Zajezdnia Forteczna
Zajezdnia Forteczna to najmłodsza z poznańskich
zajezdni tramwajowych – powstała w latach 70. Przez
lata eksploatowano tu wszystkie kolejne generacje
tramwajów dostarczanych do Poznania, od wagonów
dwuosiowych, poprzez wagony 102N/Na, aż po stopiątki
(przez krótki czas obiekt pełnił także funkcje zajezdni
autobusowej). W drugiej połowie lat 90. to właśnie ta
zajezdnia rozpoczęła eksploatację wagonów tatra RT6N1
– są tu one obecne aż do dziś. Na Fortecznej nocują
także stopiątki i moderusy Alfa oraz Beta. Obok hal
obsługowych zajezdnia posiada także spory plac
postojowy – łącznie kilkanaście torów do odstawiania
wagonów.
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Kilka słów o KMPS
Łukasz Bandosz
Miłośnik komunikacji miejskiej to osoba, która na widok
tramwaju ma większy błysk w oku, niż na widok
ukochanej osoby. I nasze biedne drugie połówki muszą
się z tym pogodzić. Ta pasja wielokrotnie sprawdza
zasoby cierpliwości naszych rodzin. Kiedy bliscy wstają,
mnie już nie ma, bo prowadzę stodwójkę od 4 rano,
a kiedy idą spać, mnie jeszcze nie ma, bo do północy
jeżdżę tatrą. Wspólny weekend? Niestety, zgłosiłem się
na linię turystyczną. Odwiedzając jakieś miasto, nie ma
zbyt wiele czasu na zwiedzanie starówki, muzeów, czy
posiłek w lokalnej restauracji. Trzeba przecież objechać
sieć tramwajową i sfotografować wszystkie jeżdżące tu
typy tramwajów i autobusów. Wielu z nas całe urlopy
planuje tak, aby przede wszystkim spędzić je na torach.
Takie osoby odwiedzają wszystkie zakamarki globu
(zasięg ich podróży nieustannie wzrasta) pokonując
szalone
ilości
kilometrów
torami
kolejowymi,
tramwajowymi lub liniami autobusowymi. Raczej nie
można nas spotkać na plaży. Wielu z nas zna na pamięć
rozkłady jazdy, inni zbierają wszelkiego typu tablice
z pojazdów, kolejne osoby budują makiety i modele.
Miłośnicy komunikacji miejskiej to często znawcy
systemów transportowych wielu miast, ogromnych ilości
rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych
na całym świecie. Bez przerwy zdobywamy wiedzę
na temat komunikacji miejskiej, a jak się spotykamy,
to o tramwajach możemy rozmawiać bez końca.
Właśnie dla takich osób jest nasze stowarzyszenie –
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Poza możliwością
realizacji swoich zainteresowań na wiele różnych
sposobów,
stowarzyszenie
stawia
przed
swoimi
członkami szereg celów. Staramy się m.in. propagować
korzystanie z komunikacji miejskiej, a także wdrażanie
w niej najlepszych rozwiązań. W klubie możemy
wymieniać się swoimi poglądami, spostrzeżeniami,

Interesujesz się komunikacją miejską?

staramy
się
również
rozpowszechniać
wiedzę
korzystając z wydawanego przez KMPS Przystanku, czy
imprez organizowanych dla mieszkańców Poznania.
Mamy nadzieję, że uczestnicząc w nich, spędzacie
Państwo miło swój wolny czas. Jednak najważniejsze
zadania, jakie przed nami stoją, to opieka nad
historycznymi i zabytkowymi pojazdami komunikacji
miejskiej. Nasze działania w tym kierunku często
polegają na nakłanianiu właściciela pojazdów (MPK
w Poznaniu)
do
wykonania
niezbędnych
prac
i remontów. Przewoźnik powinien w ten sposób dbać
o pojazdy, które przecież wykorzystuje w pracy
przewozowej.
Regularne
wykonywanie
remontów
generalnych pojazdów zabytkowych ze względu na brak
środków jest niemożliwe. Właśnie dlatego od kilku lat
prowadzimy kwestę „Ratujmy stare bimby”. Uzyskaliśmy
również status organizacji pożytku publicznego, dzięki
czemu każdy rozliczając swój podatek dochodowy, może
przekazać 1% naszemu stowarzyszeniu. Środki z tych
dwóch źródeł są zbierane i zostaną przeznaczone
na gruntowny remont jednego z tramwajów.
Z własnych zasobów finansujemy bieżące prace
wykonywane ochotniczo przez członków stowarzyszenia.
Dotychczasowe próby pozyskania środków z funduszy
unijnych, czy od sponsora nie powiodły się, ale
z pewnością broni nie składamy i będziemy podejmować
kolejne starania. W najbliższym czasie przed nami
działania mające na celu remont wagonu 3G 805,
a także wagonu silnikowego, który mógłby jeździć
z doczepą sanocką ND 436, myślimy tu o N 2024 i 4N
2022. Ten pierwszy został wyprodukowany w Stoczni
Gdańskiej,
drugi
jest
prawdopodobnie
jedynym
zachowanym wagonem silnikowym 4N w Polsce. Oba
mają być po remontach tramwajami dwukierunkowymi.
W kolejce czekają takie pojazdy jak KSW 158, S2D 423,
Carl Weyer 305, podwozie wagonu typu I i kolejne
tramwaje generacji N: 4ND 476 i 4ND1 517. Odbudowa
wagonów sprzed wojny pozostaje w sferze jeszcze
bardziej odległych marzeń. Wiele jest również
do zrobienia na polu autobusowym. Zachowane pojazdy:
Jelcz RTO 1679, DAF MB200 1934, Jelcz PR110 1383,
Ikarus 260.04 1735 i Ikarus 280.26 1545 wymagają
ciągłej opieki, a niektóre z nich nawet remontów. Dziś
cieszymy się z zakończonego remontu doczepy
sanockiej, jednocześnie widzimy jak wiele jest jeszcze
do zrobienia przed nami. Zachęcamy wszystkich
do przyłączenia się do nas, zarówno poprzez wstąpienie
w szeregi KMPS, jak i uczestnictwo w kweście
czy przekazywanie na zabytki komunikacji miejskiej 1%
swojego podatku.

Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się średnio co dwa
tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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Katarzynka 2015 – plan imprezy
W związku ze zbliżającym się Dniem Tramwajarza,
MPK Poznań Sp. z o.o. wraz z Klubem Miłośników
Pojazdów Szynowych serdecznie zapraszają
do odwiedzenia imprezy okolicznościowej.
Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń!

ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO
sobota, 21 listopada 2015 r.
godz.17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Spektakl multimedialny z udziałem poznańskich bimb –
od tramwaju konnego do Siemensa Combino.
niedziela, 22 listopada 2015 r.
godz.12.00-16.00 – wystawa taboru
Tabor tramwajowy historyczny: wagon konny Herbrand,
N (602+456+436), Carl Weyer (305), 102N (1), 102Na
(71), 105N (82), 105N (81), GT6 (615); tabor
tramwajowy liniowy: GT8 (901), Moderus Beta (437),
Siemens Combino, Solaris Tramino (559); tabor
autobusowy: Jelcz RTO 043+P01 (1679+1813), Jelcz
PR110 (1383), DAF MB200 (1934), Ikarus 260.04
(1735), Ikarus 280.26 (1545), Solaris Urbino 12 (3016,
Transkom), Solaris Urbino 15 (5052, Kombus)
Tabor techniczny: Scania R420 (2268); Mercedes
Unimog U400; dźwig MAN TRAM123 (2199); MAN
TGM18.240 MONTRAKS (2200); Iveco Euro Cargo Tector
(2267), Żuk (2103), radiowóz Nadzoru Ruchu, Fiat 125p
Nadzór Ruchu.

LINIA TRAMWAJOWA SPECJALNA
niedziela, 22 listopada 2015 r.

ZAJEZDNIA FRANOWO

linia obsługiwana taborem współczesnym
i historycznym (wagony z wystawy)

niedziela, 22 listopada 2015 r.

Zajezdnia MADALIŃSKIEGO – Hetmańska –
Żegrze - Zajezdnia FRANOWO – trasa Kórnicka –
rondo Rataje – Królowej Jadwigi - Górna Wilda Zajezdnia MADALIŃSKIEGO

godz.12.00-16.00 – nauka jazdy
Możliwość poprowadzenia tramwaju 105Na lub Solaris
Tramino pod okiem instruktora MPK.
W ramach opłaty za przejazd – zapraszamy do udziału
w kweście "Ratujmy Stare Bimby".
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Krótka historia zajezdni przy ul. Madalińskiego
Andrzej Kłos
Zajezdnię przy ul. Madalińskiego 17/19 rozpoczęto
budować w 1947 r. w związku ze znaczącym wzrostem
przewozów tramwajowych i wyczerpaniem pojemności
istniejących wozowni przy ulicach Głogowskiej i Gajowej.
Obrano korzystną wówczas lokalizację zajezdni - blisko
zakładów przemysłowych na Wildzie i mocno obciążonej
trasy
tramwajowej
na
ówczesnej
ul.
Feliksa
Dzierżyńskiego (obecnie: ul. 28 Czerwca 1956 r.).
Jako pierwsza powstała ośmiotorowa hala o pojemności
45 wagonów dwuosiowych z zapleczem technicznym
oraz budynek mieszkalny. W 1948 roku zakończono
prace,
w wyniku
których
poznańskie
tramwaje
wzbogaciły
się
o jednokierunkową
uliczną
pętlę
Pamiątkowa – Madalińskiego – Traugutta oraz halę dla
tramwajów. W latach 1975-76 rozbudowano zajezdnię
o siedem ślepo zakończonych, niezadaszonych torów
odstawczych oraz tor w ul. Madalińskiego dla wagonów
kończących kursy - zawracających wokół zajezdni.
Równocześnie ogrodzono teren zajezdni, wyłączając
z ruchu ul. Madalińskiego między ul. Pamiątkową
a Hetmańską.
Tak ślepo zakończone tory umożliwiały bezproblemowy
i szybki wyjazd pojazdów na trasę, za to utrudniały
zjazd tramwajów z linii. Aby zaparkować tramwaj,
trzeba wjechać tyłem, w czym motorniczym przez lata
pomagali ustawiający zwrotnice warsztatowcy, tym
samym przyspieszając proces obsługi codziennej (OC)
wagonów.
W
połowie
lat
siedemdziesiątych
planowano
powiększenie zajezdni o tereny do ul. Fabrycznej,
ostatecznie jednak powstała tam baza przewozów
ciężarowych PKS. Obecnie na tym terenie mieści się
kompleks
handlowo-mieszkalny.
W
związku
z uruchomieniem w pierwszej połowie lat 70. XX w.
torowiska na ul. Hetmańskiej przeorganizowano wyjazd
z zajezdni likwidując szyny na ul. Traugutta.
Na początku działalności Madaliny stacjonowały tam
wagony dwuosiowe. Od 1972 r. w mieście kursują
wyłącznie wagony produkcji powojennej. W związku
z przybywaniem kolejnych wagonów Konstal 105Na
do Poznania na Wildę przekazywane były przegubowe
stodwójki.
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku dotarły
tu pierwsze używane wagony z Niemiec, które wkrótce
całkowicie wyparły polskie serie 102N i 102Na.
W ostatnich latach stacjonowały tu tylko helmuty,
w kilku wersjach. W ostatnim okresie funkcjonowania
zajezdni było to 47 sztuk „długich” – GT8: z Düsseldofu
i Frankfurtu
nad
Menem
(w
tym
6
sztuk
dwukierunkowcych).
Do końca grudnia 2010 roku zajezdnia stanowiła jeden
wydział – S-2 – razem z wozownią przy ul. Gajowej.
Po likwidacji najstarszej zajezdni naszego miasta
obsługę techniczną wszystkich tamtejszych wagonów
przeniesiono na Wildę, a miejsca postojowe wyznaczono
w różnych punktach miasta.

Madalina z dawnych lat. Od lewej: wagony 102Na
nr 27, 21 i 42, obok nich GT6 nr 600.
fot. Tomasz Gieżyński, 5.01.1998
Między 2011 a 2012 rokiem zajezdnia miała na stanie
i obsługiwała holendry ze zlikwidowanego jeżyckiego
depo, czy wypożyczone od MPK Kraków na czas
remontów poznańskich torowisk dwukierunkowe GT8S.
Mała pojemność zajezdni wynosząca około 25 wozów
ośmioosiowych
wymuszała
wyprowadzanie
po uprzednim wykonaniu OC i ewentualnych napraw
części wagonów do hali na Franowie.
Dzięki uruchomieniu w październiku 2012 roku hali
odstawczej (obecnie zajezdni) na Franowie pojazdy
przestały nocować na ulicach i pętlach. W związku z budową nowego obiektu na wschodzie miasta poczciwa
Madalinka przeznaczona została do zamknięcia.
W październiku 2014 r. w ramach remontu torowiska
na ul. 28 Czerwca 1956 r. zlikwidowano rozjazd i tor
(a zarazem trójkąt torowy umożliwiający zawracanie
wagonów)
wjazdowy
na
zajezdnię
od
strony
ul. Hetmańskiej w Pamiątkową.
W ostatnich latach zajezdnia zapisała się jako mały
i odgrywający coraz mniejszą rolę, niezbyt funkcjonalny
powojenny obiekt. Wciśnięta między budynki mieszkalne
niedaleko krzyżówki ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca
1956 r. była najubożej wyposażoną zajezdnią: bez
tokarki podtorowej, zestawów kołowych, czy też
z myjnią wagonów na świeżym powietrzu (nie można
było z niej korzystać podczas mrozów).
Z zajezdni wyjeżdżało w ostatnich miesiącach przed
zamknięciem zaledwie 8 wagonów w dni robocze rano
i 4 po południu, a dodatkowo także trzy wozy linii nocnej
201. W soboty i święta z zajezdni wyjeżdżały z niej
także nieliczne wagony. W grudniu 2014 r. zajezdnię
ostatecznie zamknięto.
Co dalej z wildecką zajezdnią? Pierwotnie planowano
sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową. Pierwsze
miesiące po wycofaniu stąd ruchu liniowego pokazują,
że miejsce to doskonale wpisało się w kulturalną mapę
Poznania. Przez całe lato odbywały się tu imprezy
i spotkania edukacyjne czy artystyczne. Zgromadzone
w hali zabytkowe wagony tramwajowe z miesiąca
na miesiąc cieszą się coraz większą popularnością.
Na miejscu gromadzone są także rekwizyty związane
z historią komunikacji miejskiej w Poznaniu, a Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych aktywnie uczestniczy
w odświeżaniu historycznych wnętrz.
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Z wizytą na Franowie
opr. Marcin Jurczak
Nowoczesne
tramwaje
wymagają
odpowiedniego
zaplecza technicznego. Wraz ze zwiększaniem liczby
tramwajów niskopodłogowych już od wielu lat
dyskutowano w Poznaniu o budowie nowej zajezdni.
Nowy obiekt powstał na Franowie.
Zajezdnia Franowo – nowoczesność
Zajezdnia tramwajowa Franowo zaplanowana została
do obsługi docelowo 150 pociągów tramwajowych,
o długości ok. 35 metrów każdy. W pierwszym etapie
zajezdnia mieści 100 pociągów, po rozbudowie hali
postojowej jej pojemność wzrośnie jeszcze o połowę.
Zajezdnia Franowo obsługuje tramwaje dwóch typów.
Są to solarisy Tramino, a także wagony GT8 z demobilu
(helmuty). Infrastrukturę obsługową dostosowano także
do potrzeb wagonów o długości 45 metrów.
Zajezdnia składa się z dwóch podstawowych hal.
Pierwszą jest hala postojowa. Ma ona 15 torów,
na których tramwaje odstawiane są na noc. To pierwsza
zajezdnia w Poznaniu, w której wszystkie tramwaje
są garażowane. Wagony nie są tym samym narażone na
śnieg i mróz. Co ciekawe, w Poznaniu zdecydowano się
na przykrycie halą nie tylko samych torów postojowych,
ale także towarzyszących im zwrotnic. Dzięki temu nie
ma problemu z zamarzającymi rozjazdami.
Druga część zajezdni to tzw. hala główna. Znalazło się
tutaj
11
torów
do
obsługi
pojazdów,
wraz
z towarzyszącym zapleczem socjalnym i biurowym.
To miejsce, gdzie tramwaje przechodzą zarówno tzw.
obsługę codzienną jak i naprawy oraz planowe
przeglądy.
Po
powrocie
z
trasy
sprawdzane
są najważniejsze
elementy
tramwaju,
decydujące
o bezpieczeństwie i możliwości kontynuowania jazdy
kolejnego dnia. Tramwaje są także sprzątane i myte.
Na terenie zajezdni zlokalizowane są m.in.: stacja
transformatorowa zasilająca sieć trakcyjną, kabina
do przygotowania lakierniczego i kabina lakiernicza,
stanowisko profilowania obręczy kół z tokarką
podtorową, myjnia z zamkniętym obiegiem wody
(zajezdnia posiada łącznie dwie myjnie), urządzenia do
pomiaru płaskich miejsc na kołach oraz laserowego
pomiaru kół czy centralny odkurzacz. Zajezdnia posiada
także tor testowy, na którym są wykonywane próby

hałasu i prędkości. Tor ten ma długość 430 metrów i jest
pierwszym tego typu miejscem w Poznaniu.
System DMS – automatyzacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jako pierwsze
w Polsce zdecydowało się na wdrożenie systemu
zarządzania zajezdnią – DMS. Depot Management
System to system informatyczny, nadzorujący realizację
procesów i sterujący pracą urządzeń. System całościowo
zarządza
procesami
zachodzącymi
w
zajezdni,
nadzorując ruch pojazdów, codzienną obsługę po
powrocie z trasy czy realizowane naprawy. System DMS
automatyzuje
wiele
procesów,
związanych
z przyporządkowaniem
pojazdów
do
zadań
czy wyznaczaniem
miejsc
parkingowych.
DMS
przy wykorzystaniu urządzeń automatyki wytycza także
trasę przejazdu przez teren zajezdni, kieruje ruchem
pojazdów czy steruje bramami do hal. Został
zintegrowany z elementami infrastruktury zajezdni,
wyposażenia warsztatu, współpracuje także z systemami
służącymi do planowania pracy motorniczych. System
dostarczyła firma PSI.
System zgodnie ze zdefiniowanymi regułami wskazuje
niezbędne czynności obsługowe, nadzoruje także prace
związane z tzw. obsługą cykliczną. Zadaniem systemu
jest także przypisanie pojazdów do zadań – tak by
na wybranych
liniach
i
brygadach
kursowały
odpowiednie typy wagonów (np. niskopodłogowe), a
wszystkie tramwaje w odpowiedniej kolejności mogły
punktualnie wyjechać z zajezdni.
Franowo w liczbach
Zajezdnia
Franowo
to
obiekt
o
imponujących
rozmiarach. Zajmuje teren ok. 17 hektarów (dla
porównania: zajezdnia Głogowska ma niecałe 3 hektary
powierzchni). Znajduje się tu ok. 100 zwrotnic (w całym
Poznaniu jest ich ok. 500) i 6,3 km toru pojedynczego
(w całym mieście: 135 km). Budowa zajezdni współfinansowana była ze środków unijnych. Wsparcie
z Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego
(aktualnie:
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) wyniosło 59%
kosztów całego projektu i osiągnęło kwotę ponad 152
mln zł.

Zajezdnia Franowo – hala postojowa i ekran systemu zarządzania zajezdnią.
fot. Marcin Jurczak
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KMPS – dla ludzi z pasją
Tomasz Gieżyński
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych to stowarzyszenie
skupiające w swoich szeregach ludzi o zainteresowaniach oscylujących wokół szeroko pojętej
tematyki komunikacji zbiorowej, szczególnie szynowej
i miejskiej. Od 1996 nieformalnie, a od 2001 – dzięki
zarejestrowaniu stowarzyszenia w sądzie – „w majestacie prawa” spotykamy się i prowadzimy szereg
działań na rzecz popularyzacji wiedzy o komunikacji
miejskiej oraz ratowania pamięci o jej historii.
Jeżeli interesują Cię podróże w poszukiwaniu ciekawych
systemów komunikacyjnych lub linii kolejowych, jeżeli
zbierasz lub wykonujesz modele pojazdów, jeżeli
grzebiesz w archiwach w poszukiwaniu ukrytych
w mrokach
dziejów
ciekawostek
komunikacyjnych
z dawnych
lat,
jeżeli
interesuje
Cię
turystyka
postindustrialna z pogranicza archeologii i techniki,
jeżeli chcesz brać udział w okolicznościowych imprezach
tramwajowych, dbać o obecne i przyszłe zabytki techniki
transportu, jeżeli chcesz wymieniać się bieżącymi
informacjami z zakresu funkcjonowania transportu
w Poznaniu, Polsce, Europie, na świecie… Jeżeli chcesz
poznać ludzi o takich samych lub podobnych
zainteresowaniach – KMPS jest miejscem dla Ciebie!
Jednym z najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań
stojących przez KMPS jest ochrona i odbudowa
zabytkowego taboru. Aby urzeczywistnić nasze marzenia
o stworzeniu przekrojowej kolekcji, stowarzyszenie
prowadzi kwestę „Ratujmy Stare Bimby” oraz w ramach
posiadanego statusu organizacji pożytku publicznego
pozyskuje środki z 1% podatku dochodowego. Nie da
się ukryć, że zebranie całości kwot potrzebnych na
zaplanowane odbudowy wagonów trwałoby zbyt długo.
Próbujemy więc pozyskać dodatkowo sponsorów
zewnętrznych (firmy, instytucje, fundusze unijne, budżet
obywatelski). Nie każda z tych możliwości jest dla nas

łatwym celem, ale być może, przy odrobinie szczęścia
już niedługo mieszkańcy Poznania będą mogli obejrzeć
bardzo wymierne efekty trwającej już dobrych kilka lat
zbiórki… Liczymy też na wsparcie naszych projektów
w ramach budżetu obywatelskiego, i to zarówno podczas
weryfikacji wniosków przez władze miasta, jak i później
w trakcie głosowania mieszkańców. Jak do tej pory
największym sukcesem jest współudział w szczęśliwie
zakończonym remoncie doczepy typu ND o numerze 436
produkcji
Sanockiej
Fabryki
Wagonów,
która
odbudowana została do wersji fabrycznej i od pewnego
czasu uświetnia swym udziałem rozmaite imprezy
okolicznościowe oraz niektóre kursy linii turystycznej,
będąc jednak z konieczności póki co ciągnięta
zmodernizowanym wagonem silnikowym typu N
o numerze 602. W 2015 r. do grona wagonów
zabytkowych dołączył wagon typu Carl Weyer.
Od wielu już lat członkowie KMPS obsługują większość
zadań związanych z funkcjonowaniem linii turystycznych
– tramwajowej zerówki i autobusowej setki. Co roku
w sezonie spotykamy się w weekendy, by prowadzić
stare pojazdy i sprzedawać w nich bilety oraz
oprowadzać podróżnych po Muzeum Komunikacji
w zajezdni Głogowska, a nade wszystko by z okien
tramwaju czy autobusu pokazać piękno naszego miasta.
Osobną sekcję stanowi grupa związana z kolejką
parkową Maltanka. Organizuje ona liczne działania na
rzecz prawidłowego funkcjonowania i reprezentacyjnego
wyglądu tej małej, ale bardzo ważnej dla Poznania kolei.
W
ramach
codziennej
pracy
zajmujemy
się
zabezpieczaniem
ginących
na
naszych
oczach
„drobiazgów”, związanych z funkcjonowaniem transportu
publicznego. Zmieniające się wzory czy konstrukcje
tablic informacyjnych, biletów, biletomatów, rozkładów
jazdy,
słupków,
kierunkowskazów,
drzwi,
atrap
reflektorów, znaków przystankowych i wielu, wielu
innych, pozornie nieistotnych przedmiotów, także
podlegają skrupulatnej ocenie i zabezpieczeniu dla
przyszłych pokoleń. W taki sposób, abyśmy mogli kiedyś
pokazać w szczegółach, jak wyglądał świat tramwajów
w dawniejszych
czasach.
Dodatkami
do
naszej
działalności są między innymi niniejsze pismo
„Przystanek”,
internetowa
Poznańska
Galeria
Komunikacyjna (www.galeriapgk.org) oraz zamknięte
forum klubowe, dostępne tylko dla członków z opłaconą
składką. Są to przede wszystkim platformy wymiany
informacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
komunikacji zbiorowej w Poznaniu i poza nim.
Od 2015 r. opiekujemy się obiektem
tramwajowej przy ul. Madalińskiego.

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl

zajezdni

WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
os. Rzeczypospolitej 59/7, 61-394 Poznań
EMAIL REDAKCJI: przystanek@kmps.org.pl
REDAKTOR NACZELNY: Marcin Jurczak
REDAKCJA: Tomasz Gieżyński, Andrzej Kłos
NAKŁAD WYDANIA SPECJALNEGO: 450 egzemplarzy
Za poglądy i informacje przedstawione w artykułach odpowiadają ich autorzy.
Treść publikacji nie oznacza oficjalnego stanowiska Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu.

WYDA NIE SPE CJAL NE – KATA RZYN KA 2015 4/4

PRZYS T A NEK
K A T ARZYNKA
kultowe darmopismo
miłośników komunikacji miejskiej

wydanie specjalne
27 listopada 2016 r.

www.kmps.org.pl/przystanek

ISSN 1730-6388

Katarzynka 2016 – plan imprezy
W związku z Dniem Tramwajarza,
MPK Poznań Sp. z o.o. wraz z
Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych
serdecznie zapraszają
na imprezę okolicznościową.

NIEDZIELA, 27.11.2016
godz. 12.00-16.00:
ZAJEZDNIA FRANOWO
nauka jazdy tramwajem z instruktorem
zwiedzanie zajezdni z pokładu tramwaju
wystawa ciągników rolniczych
wystawa taboru autobusowego i tramwajowego
(historycznego i współczesnego)

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń!
fot. Archiwum KMPS

ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO
zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem
wystawa taboru autobusowego i tramwajowego
(historycznego i współczesnego, w tym wagony
przeznaczone do odbudowy)

TRAMWAJOWA LINIA DOWOZOWA
Zajezdnia Franowo – os. Lecha – rondo Rataje –
Półwiejska – Górna Wilda – Zajezdnia Madalińskiego
– Głogowska – rondo Kaponiera – Św. Marcin – Marcinkowskiego – most św. Rocha – Zajezdnia Franowo
kursy co 30 minut
obsługa linii specjalnej: wybrane tramwaje historyczne

AUTOBUSOWA LINIA DOWOZOWA
(ZAJEZDNIA WARSZAWSKA)
Zajezdnia Franowo – Szwajcarska – Dymka –
Browarna – Zajezdnia Warszawska
przejazd do zajezdni autobusowej Warszawska,
przejazd przez linię OC i myjnię autobusową

Budżet obywatelski na ratunek
zabytkowym bimbom
– czytaj na stronie 4
fot. Archiwum MPK – zbiór E. Nadolski
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O holender!
Krzysztof Dostatni
zabawnych sytuacji, kiedy tramwaj zatrzymywał się na
przystanku, a pasażerowie dziwili się, że drzwi się nie
otwierają.

Wagon 1G 866 na pętli Miłostowo. Różnica
technologiczna pomiędzy wagonami importowanymi a pojazdami konstrukcji krajowej widoczna
była gołym okiem.
fot. Marek Malczewski, lato 1991
Historia wagonów amsterdamskich sięga 1991 r., kiedy
to do Poznania w darze dostarczono pierwsze
ośmioosiowe, dwuprzegubowe wagony tramwajowe.
Tramwaje serii 1G i 2G pochodziły z lat 1956-1958
i wdrożone do eksploatacji w MPK Poznań zachowały
swoje oryginalne numery taborowe w zakresie od 851
do 881. Do 1995 r. do poznańskiego przewoźnika trafiło
łącznie 20 szt. wagonów z Amsterdamu. Tramwaje te
bardzo wyróżniały się na poznańskich ulicach, ponieważ
przez pierwsze lata eksploatowane były w barwach GVB
Amsterdam,
tj.
żółto-szaro-brązowych.
Pierwszą
reklamę całopojazdową otrzymał wagon z nr 873 w
1994 r., a wkrótce pozostałe wagony przemalowano
również w reklamy.
Tramwaje te, przez jednych lubiane, przez innych nie,
były najmniej awaryjnymi tramwajami eksploatowanymi
w MPK. Głównym mankamentem były dość wąskie
drzwi, utrudniające wejście do tramwaju z wózkiem
dziecięcym. Natomiast jedną z zalet był system
samozamykających się drzwi, co nie powodowało
wychładzania wnętrz tramwajów na pętlach końcowych,
np. typu Ogrody, gdzie tramwaje oczekują na odjazd
na peronach przystankowych.
Dla pasażerów wprowadzenie wagonów holenderskich
do
eksploatacji
wiązało
się
z
ważną
zmianą
w porównaniu do tramwajów polskiej produkcji –
w holendrach drzwi otwierane były wyłącznie przez
pasażerów za pomocą przycisków przy drzwiach.
W pierwszym okresie zdarzało się więc wiele dość

W latach 1991-1992 tramwaje holenderskie można było
spotkać głównie na liniach tramwajowych nr 8 i 16, a po
reformie komunikacyjnej w 1993 r. przez pewien okres
stacjonowały jako wagony rezerwowe na pętlach
końcowych. Decyzję taką podjęto ze względów na
łatwość zmiany numeru linii w zależności od potrzeby
chwili. W tramwajach tych pozostawiono bowiem
oryginalne „filmy” z numeracją linii, przystosowując
jedynie „film” z nazwami poznańskich końcówek, które
przewijał motorniczy specjalną korbką. Z przodu
pojazdu obok numeru linii znajdowały się kolorowe
symbole w kształcie różnych figur geometrycznych.
Ta pozostałość z Amsterdamu była również kolejną
oryginalną
cechą
holenderskich
tramwajów
w eksploatacji w Poznaniu. Każdy numer linii posiadał
odrębny symbol – jest to tradycja amsterdamskich
tramwajów sprzed ponad 100 lat, która jest
utrzymywana
do
dnia
dzisiejszego
nawet
na najnowocześniejszych
tramwajach.
Oznaczenia
te odzwierciedlały geograficzny przebieg danej linii
ułatwiając korzystanie ze środków komunikacji miejskiej
analfabetom.
Wagony serii 3G
Wagony serii 1G i 2G jeździły w Poznaniu do 2004 r.,
następnie sukcesywnie były zastępowane przez nieco
młodsze wagony serii 3G. Wagonów serii 3G było
w Poznaniu 11 szt. i ponieważ ich amsterdamskie
numery taborowe w zakresie 602-633 dublowałyby się
z eksploatowanymi w tym czasie w Poznaniu wagonami
niemieckimi GT6, to w Poznaniu całą serię 3G
ponumerowano od 800 do 810. Tramwaje serii 3G
niewiele różniły się od swoich poprzedników, dla
pasażera różnicy wizualnej nie było praktycznie żadnej.
Wszystkie tramwaje serii 3G przed wdrożeniem do
eksploatacji przemalowano w zielono-żółte barwy MPK
i w takich kolorach jeździły do swoich ostatnich dni.
Zakup 21 szt. używanych tramwajów GT8 z Düsseldorfu
i zamknięcie zajezdni Gajowa wiązały się jednocześnie z
decyzją o likwidacji wagonów holenderskich. W 2011 r.
wycofano większość z nich, a w czerwcu tegoż roku MPK
wspólnie z KMPS zorganizowało specjalne przejazdy dla
Podstawowe dane wagonów Beynes 1G/2G/3G
Typ

1G

2G

3G

Wymiary
(dł. / szer. / wys.)

23 700 / 2 250 / 3 100 mm

Liczba osi
/ wózków

8/4

Liczba silników
/ moc łączna

4 / 200 kW

Lata produkcji
Lata dostaw
Ilość dostarczonych

1956-1957

1958-1959

1991-1995
15 sztuk

5 sztuk
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Pierwszy
holenderski
wagon
(873)
mknie
w kierunku Poznania.
fot. Marek Malczewski, 11.07.1991
mieszkańców Poznania
pod hasłem
„Pożegnanie
holendrów”. Od tego momentu na poznańskich torach
pozostał jedynie wagon 3G z nr 805, który był
tramwajem przeznaczonym na cele historyczne.
Wagon 805 można było spotkać na linii nr 3 do listopada
2012 r., do momentu, kiedy podjęto decyzję o wycofaniu
go z ruchu liniowego. Jako ciekawostkę należy również
wspomnieć, że w maju 2011 r. wagon 3G z nr 800 (ex.
GVB nr 615) został zakupiony przez pasjonata
komunikacji miejskiej z Amsterdamu i tramwaj ten
powrócił do swojego rodzimego miasta. Holenderscy
pasjonaci zachowali ten wagon w barwach MPK Poznań i
tak zamierzają go utrzymywać, aby podkreślić poznański
akcent w historii amsterdamskiego tramwaju.
Holender powraca na tory
Ostatni holender, czyli wagon 3G nr 805 (ex. GVB
nr 610) od listopada 2012 r. nie wyjechał już na
poznańskie torowiska. Aktualnie stacjonuje w hali
dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego.
Jednym z naszych celów jest przywrócenie tegoż
wagonu do ruchu, jako wagonu historycznego do obsługi
linii turystycznej, czy też przejazdów okolicznościowych.
Docelowo chcemy, aby tramwaj ten otrzymał swoje
oryginalne amsterdamskie barwy, czyli żółto-szarobrązowe, a także oryginalny numer taborowy 610.
Rozpoczęliśmy już działania przy tym wagonie i między
innymi z tego powodu w październiku delegacja MPK
i KMPS odwiedziła Amsterdam, aby zasięgnąć wskazówek i porad, a także rozpoznać możliwość ewentualnego zakupu części zamiennych. Zostaliśmy bardzo
życzliwie przyjęci przez kolegów z Amsterdamu, którzy
są zdecydowani pomóc nam we wszystkim, a nawet
deklarują chęć przyjazdu do Poznania, aby pomóc nam
w ewentualnych kwestiach technicznych. Na chwilę
obecną prowadzimy również rozmowy z MPK w zakresie
prac koniecznych do wykonania.
Do momentu wyjazdu tramwaju na poznańskie tory
z pewnością upłynie jeszcze dużo czasu, ponieważ wiele
prac chcemy wykonać społecznie, w ramach czasu
wolnego. Jeżeli ktokolwiek z naszych Czytelników byłby
zainteresowany pomocą, to zapraszamy i prosimy
o kontakt z nami. Na dzień patronki pracowników MPK
„św. Katarzyny” przygotowaliśmy dla poznaniaków

W 1902 r. wprowadzono w Amsterdamie barwne
oznaczenia linii tramwajowych, podobne do tych jakie
obowiązywały u nas za czasów tramwajów konnych.
Dziś krok ten tłumaczy się ówczesną dużą liczbą
analfabetów, którzy nie umieli czytać. Po roku 1903
do kolorowych symboli dołączyła także cyferka, znajdująca się w środku metalowego koła zamocowanego
na odbieraku prądu. Później zaczęto stosować także
dachowe latarenki z namalowanym na szybach
numerem linii. Podziału kolorowych kodów dokonano
w roku 1904, na podstawie obowiązującego wtedy
układu linii tramwajowych. I tak:
=>Jeden kolor: linie otaczające starówkę, od wewnątrz do zewnątrz, tzw. Ringlinie. Np.: linie 3, 7, 9.
Ciekawostką jest linia nr 13, która posiada
oznaczenie w postaci niebieskiej „gwiazdy” na białym tle, a należy także do linii ringowych. To nietypowe oznaczenie spowodowane było tym, że wagony gospodarcze zamiast kolorowego znaczka
posiadały białe pole. Podobnie linia nr 7 posiada
niebieski pasek na białym polu.
=>Dwa kolory w postaci dwóch trójkątów: linie
prowadzące z Centrum miasta (Centraal Station)
w południowe
i
południowo-zachodnie
rejony
miasta. Np.: linie 1, 2, 15.
=>Dwa kolory obok siebie w postaci dwóch pionowych
prostokątów: linie północ-południe, jadące z północnych części miasta w rejony południowe i południowo-wschodnie. Np.: linie 4, 8, 12.
=>Dwa kolory, jeden nad drugim, w postaci dwóch
poziomych prostokątów: linie biegnące we wschodnie kierunki miasta. Np.: linie 5, 11, 17.
Po roku 1918 powstały linie, które otaczały miasto nie
wjeżdżając do Centrum. Linie te otrzymały oznaczenie
w postaci trzech pionowych prostokątów obok siebie.
Np.: linie 6, 20, 23. W przypadku, gdy jakaś linia
zmieniała bieg, wówczas zmieniano jej kolorowy kod
na odpowiadający nowej trasie. Dopiero w latach
pięćdziesiątych
do
Amsterdamu
zaczęły
docierać
wagony z dużym filmem, w których kolorowy znaczek
przypisany był na stałe do numeru linii. Dlatego od tego
czasu geograficzny system z roku 1904, nie zgadzał się
w przypadku zmiany tras lub powstawania nowych linii.
Z biegiem lat popełniono także wiele różnych błędów,
np.: linia 25, która powstała w 1930 r., jest typową linią
północ-południe, a więc powinna posiadać dwa kolory
obok siebie, a nie trzy. Ciekawostką jest także to, że
przez prawie 100 lat podstawowy przebieg linii 1, 2, 7 i
10, w zasadzie nie uległ zmianie.
tekst: KD, fot. MJ, 22.03.2006

pewną niespodziankę związaną z tym wagonem
tramwajowym, której nie będziemy tutaj zdradzać.
Zapraszamy do odwiedzenia przepięknej i nowoczesnej
zajezdni
tramwajowej
na
Franowie,
a
także
do odwiedzenia dawnej zajezdni tramwajowej przy
ul. Madalińskiego, gdzie właśnie stoi holender.
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Budżet obywatelski na ratunek zabytkowym bimbom
Błażej Brzycki

Wagon typu Heidelberg.
fot. Archiwum MPK - zbiór W. Kondola

Odnowiony Heidelberg w Wiedniu.
fot. Błażej Brzycki

Już po raz piąty, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
przygotował propozycję „Ratowania Starych Bimb” w
ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym
roku, projekt zakłada odbudowę poznańskich „dwóch
pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”.

pasażerów
na
przystankach.
Za
innowacyjną
konstrukcję, na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji
i Turystyki, odbywającej się na terenie MTP, Poznańska
Kolej Elektryczna otrzymała nagrodę Grand Prix. Ostatni
wagon został wycofany z eksploatacji na początku lat
siedemdziesiątych XX wieku.

„Dwa pokoje z kuchnią” to potoczne określenie (do dziś
żywe wśród mieszkańców miasta) nadane wagonom P1D
wyprodukowany we własnych warsztatach Poznańskiej
Kolei Elektrycznej przy ulicy Gajowej. Produkcja wagonu
związana była z przewidywanym wzrostem przewozów
podczas odbywającej się w 1929 r. Powszechnej
Wystawy Krajowej. Łącznie wyprodukowano 20 sztuk
wagonów doczepnych, które otrzymały numery od 189
do 208. Wagony posiadały nadwozie o drewnianym
szkielecie, z jednym wejściem pośrodku z każdej strony.
W wejściach zamontowano rozsuwane na boki drzwi, a
obniżona podłoga znacznie przyspieszała wymianę

Wagon silnikowy KSW o numerze taborowym 158, został
wyprodukowany
w
fabryce
Waggonfabrik
Fuchs
w Heidelbergu.
Skrót
KSW
oznacza
„KriegsStraßenbahn-Wagen”,
czyli
„Wojenny
Wagon
Tramwajowy” – charakteryzujący się prostą konstrukcją,
dużymi drzwiami (ułatwiającymi sprawną ewakuację
w przypadku
nalotów
bombowych)
i wysoką
pojemnością pasażerską. Wagon trafił do Poznania
w 1944 r., jednak z powodu braku części wyposażenia
elektrycznego skierowany został do ruchu dopiero
w roku 1950. Około roku 1965 tramwaj przeszedł
remont połączony z przebudową na jednokierunkowy
(likwidacja jednego stanowiska sterowania oraz drzwi
z lewej strony, zmiana wykroju i zmniejszenie liczby
okien bocznych etc.). W takim stanie wagon kursował do
roku 1972, kiedy to został wycofany z ruchu liniowego
i przekształcony w wagon gospodarczy. Obecnie wagon
oczekuje remontu w hali zajezdni przy ulicy
Madalińskiego.
Odbudowa i remont opisanych wagonów będzie możliwa
dzięki Państwa wsparciu. Wystarczy w dniach 16 – 30
listopada, oddać jeden z trzech głosów na projekt
ogólnomiejski nr 1 - właśnie pod tym numerem został
zakwalifikowany
projekt
ratowania
zabytkowych
wagonów tramwajowych.

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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Poznański Szybki Tramwaj 1997-2017

Podróżujmy Szybko Tramwajem
Marcin Jurczak
centrum handlowo-usługowego. Dziś mało kto zwraca
uwagę na betonowe podpory na przecięciu estakady PST
i Alei Wielkopolskiej. To właśnie tu miał znajdować się –
nigdy nie wybudowany – przystanek „Wielkopolska”.
Prace nad Poznańskim Szybkim Tramwajem prowadzone
były od początku lat 80. Wyzwaniem dla budowniczych
były przede wszystkim obiekty inżynieryjne – wiadukt
nad ulicą Poznańską, przechodzący w przecisk pod
torami kolejowymi i prawie 700- metrowa estakada,
malowniczo położona nad rzeką Bogdanka i okolicznymi
ogródkami działkowymi. W 1993 roku wybudowano
prowizoryczny tor kolejowy – tędy dowożono materiały
budowlane, niezbędne do ułożenia torowiska (przede
wszystkim w obrębie niedostępnych dla ciężarówek
wiaduktów i estakady). W 1996 fizycznie podłączono
torowisko PST do torów na ul. Roosevelta.

Dziesięć sztuk wagonów Tatra RT6N1 zakupiono
specjalnie do obsługi trasy PST.
fot. Marcin Jurczak, 2.01.2006
Historia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju sięga lat
dwudziestych XX w. Pierwotnie linia miała połączyć
Luboń z Winiarami. Do koncepcji powracano po II wojnie
światowej, przełomowy okazał się natomiast rok 1974.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania zapisano wówczas rozwój miasta w oparciu
o oś północ-południe. Stało się oczywiste, że bez
sprawnej komunikacji miejskiej aglomeracja nie będzie
mogła się rozwijać. Prace nad budową PST ruszyły
na początku lat osiemdziesiątych.
Koncepcja szybkiego tramwaju była wielokrotnie
modernizowana. Pierwotnie zakładano, że trasa będzie
oddzielona od miejskiej sieci tramwajowej, posiadać
będzie własną zajezdnię (przy ul. Trójpole) i tabor. Te
plany zweryfikowało życie. W roku 1992 podjęto decyzję
o włączeniu PST w sieć miejską. Pętlę przy Moście
Teatralnym zarosły krzaki, a wiadukt przy ul. Trójpole
zamiast tramwajom... służy klientom pobliskiego

30 stycznia 1997 roku Poznański Szybki Tramwaj
przewiózł pierwszych pasażerów. W inauguracyjny kurs
wyruszył wówczas (nowoczesnych wagonów niskopodłogowych nie udało się producentowi dostarczyć na czas)
zakupiony z niemieckiego demobilu tramwaj typu GT8.
Wóz ten, o numerze bocznym 650 przez wiele lat woził
jeszcze później pasażerów także na trasie PST
(pojawiając się m.in. na nocnej linii N21).
Dynamicznie rozwijająca się północna część miasta
potrzebowała wydajnego połączenia z centrum... i takie
właśnie otrzymała. Odcinek PST był pod wieloma
względami
trasą
wyjątkową.
Linia
przebiega
bezkolizyjnie,
przystanki
zlokalizowano
pod
autobusowymi
(ułatwia
to
przesiadki
–
wraz
z uruchomieniem PST komunikacja autobusowa miała
pełnić funkcję dowozową do głównej linii tramwajowej),
a samą linię wyposażono w tory przeznaczone do
odstawiania
uszkodzonych
wagonów
i „przelotki”
umożliwiające omijanie pojazdów na trasie poprzez
kierowanie torem dla ruchu przeciwnego. Tory boczne
były praktycznie nieużywane, stąd decyzja o ich
likwidacji
w
ostatnich
latach
(wraz
z
jedną
z „przelotek”).
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Początkowo zakładano, że do obsługi trasy PST
wystarczą dwie linie tramwajowe. W pierwszym etapie
funkcjonowania (od lutego 1997) na trasę skierowano
trzy: 12, 14 i 15. Komunikację uzupełniała nocna linia
N14, o trasie pokrywającej się z linią dzienną. Ze
względu na konieczność prowadzenia najróżniejszych
prac technicznych, szybko zdecydowano o zawieszeniu
linii nocnej na jedną noc w tygodniu. Po dziś dzień
w nocy z poniedziałku na wtorek tramwaje PeSTki nie
kursują.
Linie tramwajowe na trasie PST
(stan na dzień 1.02.1997)

linia

trasa

12

Os. Sobieskiego – PST – Roosevelta – Św. Marcin
– Towarowa – Królowej Jadwigi – Zamenhofa –
Starołęcka – Starołęka

14 (N14)

Os. Sobieskiego – PST – Fredry – Gwarna – Św.
Marcin – Roosevelta – PST – Os. Sobieskiego

15

Os. Sobieskiego – PST – Roosevelta – Bukowska
– Grunwaldzka – Budziszyńska (Junikowo)

W
kwietniu
1997
roku
linię
14
przedłużono
do Al. Marcinkowskiego.
Nadal
było
to
jednak
rozwiązanie tymczasowe – docelowo czternastka
pojechać miała – po wyremontowaniu torowiska – na
Górczyn. Półtora roku później na PST pojawiła się
czwarta dzienna linia, oznaczona literą „D” (Sobieskiego
– Gwarna) – miała ona rozładować tłok panujący w
wagonach (zwłaszcza w godzinach szczytu). W lutym
1999 trasę linii 14 przedłużono ulicą Głogowską,
aż do zajezdni, linię D natomiast skierowano po trasie
wcześniejszej czternastki. Linię N14 przemianowano na
N21, a dwa miesiące później, w kwietniu, tramwaje linii
14 pojechały do Górczyna. W roku 2002 linię D
przemianowano na 16. Podobnie jak pierwotna linia D,
16 kursowała początkowo tylko w dni robocze. To
właśnie czwarta, niejako „przypięta” do PST linia od
zawsze podlegała różnym zmianom. Linia 16 była m.in.
wydłużana (do Placu Wielkopolskiego, do Os. Lecha),
pojawiała się w soboty (przed świętami Bożego
Narodzenia, wzmacniając komunikację tramwajową na
linii Centrum – Piątkowo), wprowadzono też na linię
dodatkowe
pociągi
w porannym
szczycie
komunikacyjnym. Ostatecznie, już na stałe, kursuje dziś
przez most św. Rocha do Franowa.
Ciekawym epizodem było (poza pojawiającymi się przy
okazji rozmaitych remontów i awarii, innych tramwajów)
skierowanie na trasę PST linii wahadłowych. I tak na
przykład w 2006 r. na trasie PST kursowała linia W1.
W związku z koniecznością wykonania prac torowych, na
PST kursowały tramwaje dwukierunkowe (używane wozy
tego typu sprowadzono z Frankfurtu nad Menem). Ruch
na trasie PST podczas sierpniowego długiego weekendu
odbywał się częściowo jednym torem, a o postępach
prac (i zmianach w kursowaniu tramwajów) informowali
pasażerów pracownicy MPK, wykorzystując m.in.
systemy nagłośnienia zainstalowane na przystankach.
Z kolei w lipcu 2011 r., w związku z pracami
prowadzonymi przy Moście Teatralnymi, po trasie PST
kursowała linia 21 – w relacji Os. Sobieskiego – Most
Teatralny. Na trasie PST „aresztowano” na ten cel kilka
wypożyczonych wagonów GT8S oraz GT8ZR/O. Wagony
GT8S, zakupione przez MPK Kraków z Düsseldorfu,
w drodze do stolicy Małopolski zawitały do Wielkopolski,

Budowa łącznika PST z siecią miejską.
fot. Jakub Gielniak, 30.10.1995
gdzie przez kilka miesięcy służyły wsparciu komunikacji
tramwajowej przy różnych remontach torowisk (z uwagi
na ograniczoną ilość taboru dwukierunkowego MPK
Poznań). Na PST kursowały wówczas także dwa wagony
GT8S w niebieskich barwach MPK Kraków.
Historia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pokazuje,
że w infrastrukturę
warto
inwestować.
Wraz
z dynamiczną rozbudową północnej części miasta (choć
formalnie jest to Stare Miasto, coraz częściej mówi się o
Piątkowie jako o szóstej dzielnicy Poznania) linia nabiera
jeszcze większego znaczenia. Problemy z tłokiem
w wagonach pojawiły się zaledwie rok po otwarciu trasy.
Co ciekawe, rozwój obiektów handlowych i usługowych,
a
także
rozbudowa
kampusu
uniwersyteckiego
zlokalizowanego za pętlą na Os. Sobieskiego sprawiły,
że obecnie linia ta eksploatowana jest z prawie
maksymalnym wykorzystaniem w obu kierunkach. Co
jakiś czas powraca zatem dyskusja, jak rozładować tłok
na trasie szybkiego tramwaju.
Powraca też problem braku trasy awaryjnej bądź
objazdowej.
W razie
wypadku,
wykolejenia
czy
uszkodzenia na przykład sieci trakcyjnej, nie ma
możliwości ominięcia zablokowanego odcinka. Przelotki
między torami wykorzystywane są jedynie podczas prac
remontowych. Pierwotna wersja łącznika trasy PST z
trasą prowadzącą do pętli Piątkowska upadła.
Rozbudowie uległa sama trasa po stronie centrum
miasta. Wraz z przedłużeniem do Dworca Zachodniego
(tzw. dolne PST), możliwe stało się uruchamianie linii
omijających mocno obciążony węzeł Most Teatralny (12,
14) czy dodatkowych (linia 19: Os. Sobieskiego –
Dworzec Zachodni), a także utrzymanie ciągłości ruchu
w razie awarii czy prowadzenia planowych prac na węźle
Most Teatralny.
Dziś nikt nie wyobraża sobie miasta bez PeSTki.
Trzyliterowy skrót stał się jednym z najbardziej
rozpoznawalnych
elementów
miasta.
Codziennie
dziesiątki tysięcy ludzi korzystają z usług pierwszego
w Polsce szybkiego tramwaju. A wraz z suburbanizacją
i rozwojem przedmieść liczba ta stale rośnie.
Bibliografia:
10 lat Poznańskiego Szybkiego Tramwaju; A.Lubka, Świat kolei
1/2007;
www.mpk.poznan.pl/pst10.html
Nowinki z Pyrogrodu, Przystanek – wybrane numery
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Jaka będzie PeSTKa za kolejne 10 lat?

Z optymizmem spojrzeć w przyszłość
tekst opublikowany 3 lutego 2007 r.
w wydaniu specjalnym Przystanku z okazji 10-lecia PST
Gdy w 2007 r. „świętowaliśmy” 10-lecie PST
„marzyło”
nam
się
przedłużenie
szybkiego
tramwaju
z nowoczesnym
niskopodłogowym
taborem. Pówróćmy do futurystycznej wizji
przyszłości z tamtych lat. Ile z tych marzeń udało
się urzeczywistnić? A gdzie życie napisało nową,
odmienną historię? Zapraszamy do lektury.
Redakcja
Nowoczesny szynobus poznańskiej Szybkiej Kolei
Miejskiej, kursujący co 30’ na linii „F” w relacji Stęszew
– Poznań Główny, dojechał punktualnie do stacji
docelowej. Tak – powołanie w roku 2008 regionalnej
spółki
kolejowej
przez
samorząd
województwa
wielkopolskiego i Deutsche Bahn A.G., a dwa lata
później firmy SKM Poznań Sp. z o.o., spółki-córki Kolei
Wielkopolskich S.A., obsługującej obszar całego powiatu
poznańskiego – było naprawdę dobrym pomysłem.
Wysiadając z dość pełnego jak na sobotni poranek
szynobusu pomyślałem, że najwyraźniej nie tylko ja
postrzegam SKM jako najszybszy środek transportu
pomiędzy miejscem zamieszkania i pracy.
Oczywiście nie udałoby się tego dokonać gdyby
samorządy miasta, powiatu i gmin, po latach
bezowocnych dyskusji, nie podjęły wreszcie konkretnych
decyzji i nie powołały jednego, wspólnego Zarządu
Komunikacji Miejskiej dla całej Aglomeracji Poznańskiej.
Ostatecznie pewno i ja wybrałbym podróż samochodem,
gdyby nie to, że podmiejski autobus dowożący mnie do
stacji SKM kursuje z tą samą częstotliwością co kolejka.
No i oczywiście argument najważniejszy, czyli koszt całej
podróży – dzięki sensownej, przejrzystej i jednolitej
w całym powiecie taryfie praktycznie nieporównywalny
z wysokim kosztem paliwa i parkingu w centrum miasta.
Schodząc do podziemnego przejścia ze zgrozą
przypomniałem sobie, jak wyglądało ono jeszcze parę
lat temu: brudne, ciemne, śmierdzące i zaniedbane.
Dziś aż trudno to sobie wyobrazić. Dobrze, że po
zakończeniu wielkiego remontu poznańskiego węzła,
dofinansowanego ze środków unijnych, PKP PLK udało
się pozyskać kolejne dofinansowanie na remont budynku
i peronów poznańskiego dworca. Takie miejsca jak

lotnisko i główny dworzec kolejowy są przecież
wizytówką naszego miasta i po prostu nie mogą robić na
przyjezdnych niekorzystnego wrażenia – kiedyś nie
zdawano sobie chyba z tego sprawy.
Ruchomymi
schodami
wyjechałem
z
przejścia
podziemnego do Dworca Zachodniego i udałem się na
dawny peron siódmy, który od 2012 r. nie służy już jako
peron kolejowy, lecz jest końcową stacją Poznańskiego
Szybkiego
Tramwaju.
Przez 15
lat
(od
chwili
uruchomienia Pestki w roku 1997) tramwaje jadące z
Os. Sobieskiego włączały się na Moście Teatralnym w
normalny, miejski układ linii, tracąc tym samym swój
„szybki” charakter. Dla wszystkich było oczywiste, że
taka sytuacja nie jest korzystna, jednakże z braku
środków odkładano „na później” projekty przedłużenia
trasy PST. Zresztą pomysłów też było wiele, poczynając
od
pierwotnego
projektu
jeszcze
z
lat
siedemdziesiątych, który przewidywał budowę trasy od
Murowanej Gośliny / Owińsk na północy, aż do Lubonia
na południu, po kolejne wersje wydłużenia Pestki na
Morasko i do Dworca Zachodniego. Po latach dyskusji
i analiz, a także po bezpowrotnej utracie możliwości
przedłużenia PST na północ, spowodowanej w głównej
mierze przez niezrozumiałą niechęć władz UAM do
transportu szynowego i gęste zabudowanie terenu
kampusu, zdecydowano się jedynie na realizację odcinka
trasy od tzw. „dziury toruńskiej”, usytuowanej poniżej
Mostu Teatralnego, do dworca
kolejowego. Wbrew pozorom to
drobne
przedłużenie
trasy
okazało się jednak doskonałą
inwestycją,
dzięki
której
radykalnie
poprawiła
się
sprawność
całego
systemu
komunikacji tramwajowej w
mieście.
Prace inwestycyjne rozpoczęte
zostały pod koniec roku 2009,
po
uzyskaniu
przez
MPK
pozytywnej
oceny
wniosku
o dofinansowanie realizacji tej
inwestycji
ze
środków
Europejskiego Funduszu Roz-

Wraz z przedłużeniem PST do Dworca Zachodniego niezbędny był zakup nowych wagonów. Przetarg
na 18 tramwajów dwukierunkowych wygrało konsorcjum PESA – FPS z tramwajem „PSTar”. Wagon
(oznaczony jako 130N) ma 45 metrów długości i zabiera 400 pasażerów. W godzinach szczytu
autonomiczna linia PST kursuje co 2 minuty.
Rys.: 2 x Jędrzej Nowak, 2007
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woju Regionalnego, rozdzie-lanych w latach 2007-2013
w ramach Działania 7.3 „Transport miejski w obszarach
metropolitalnych”
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu roboty
budowlane
udało
się
rozpocząć
jeszcze
przed
zakończeniem budowy trasy Os. Lecha – Franowo i
nowej zajezdni tramwajowej na Franowie, także
finansowanej w części ze środków strukturalnych UE. Ze
względu
na
ograniczoną
powierzchnię
terenu
uzyskanego od PKP, trasa PST od dawnego peronu
siódmego do Kaponiery zrealizowana została jako
jednotorowa; od Ronda Kaponiera do Mostu Teatralnego
trasa jest już dwutorowa. Zrezygnowano także z
rozważanego wcześniej pomysłu „wyjścia” trasą PST na
ulicę Głogowską śladem dawnej bocznicy kolejowej,
prowadzącej na teren Międzynarodowych Targów
Poznańskich i zakończono ją trójtorową ślepą mijanką.
Do obsługi „nowej” Pestki zakupiono 18 nowoczesnych,
niskopodłogowych, dwukierunkowych tramwajów o
długości 45 m. Przetarg wygrało konsorcjum PESA
Bydgoszcz – FPS Poznań, które zaoferowało doskonały
pojazd 130N w cenie znacznie niższej od zachodnich
konkurentów.

Lubisz majsterkować? Chciałbyś poświęcić swój wolny
czas i wspomóc nas w remoncie starych bimb?
Odwiedź nas na jednym z zebrań i zobacz czym się
obecnie zajmujemy.
Zebrania odbywają się w każdy pierwszy czwartek
miesiąca o godzinie 18:00.
Zbiórka przed bramą zajezdni tramwajowej przy
ul. Madalińskiego (od strony ulicy Hetmańskiej).

Zapraszamy do KMPS!

Dyskusje na temat organizacji ruchu na „odnowionej”
Pestce były bardzo żywiołowe i trwały chyba ponad rok.
Ostatecznie zdecydowano się na całkowite odizolowanie
trasy PST od „reszty” sieci. Nowa linia oznaczona PST i
obsługiwana przez nowy tabor kursuje teraz tylko na
trasie Os. Sobieskiego – Dworzec Zachodni z
częstotliwością co 2’ w godzinach szczytu i co 4’ po
szczycie i w dni wolne. Dojazdy z zajezdni Głogowska
odbywają się oczywiście przez zachowane połączenie z
torowiskiem w ul. Roosevelta przy Moście Teatralnym.
Konsekwencją tej decyzji była całkowita reorganizacja
układu pozostałych linii tramwajowych – nowy układ
oparty został na tym z roku 1993, tj. z czasów przed
uruchomieniem PST. Oczywiście nie obyło się bez
pewnych korekt i modyfikacji, spowodowanych przede
wszystkim tym, że rozkład potoków pasażerskich w
2012 r. był jednak nieco inny niż w 1993, a także
oddaniem w roku 2007 trasy przez Most Rocha oraz
w 2011 trasy do Franowa. Mimo tego, że mieszkańcy
Piątkowa utracili możliwość bezpośrednich podróży do
innych dzielnic miasta, to cały układ, dzięki odciążeniu
zatłoczonego niegdyś do granic możliwości odcinka Most
Dworcowy – Rondo Kaponiera – Most Teatralny, uzyskał
pełną sprawność, a to przełożyło się bezpośrednio na
poprawę
punktualności
na praktycznie
wszystkich
pozostałych liniach tramwajowych.
Wysiadając na Kaponierze odniosłem podobne wrażenie,
jak w przejściu podziemnym dworca kolejowego. Kto by
pomyślał jeszcze kilka lat temu, że zwykłe, szare,
podziemne przejście dla pieszych stanie się w tak
krótkim czasie nowoczesnym, trójpoziomowym głównym
węzłem przesiadkowym w mieście. Ruchome schody,
windy
dla niepełnosprawnych,
w
pełni
skomputeryzowany
punkt
obsługi
pasażerów,
udzielający informacji o rozkładzie jazdy wszystkich linii
tramwajowych i autobusowych oraz SKM w całej
aglomeracji, liczne punkty handlowe. Cóż, nie ma się
co dziwić, że przy takim podejściu do komunikacji
publicznej i pasażera udało się już zmniejszyć natężenie
ruchu indywidualnego w mieście i w powiecie o
kilkanaście procent.
Bezszelestną windą wyjechałem na zadaszony i zadbany
przystanek tramwajowy na powierzchni Kaponiery, po
drodze
zauważając
na elektronicznej
tablicy
informacyjnej, że mój tramwaj linii 2 w kierunku
Ogrodów odjedzie za 4 minuty. Jeszcze tylko jeden
przystanek i będę już przy Muzeum Komunikacji
Miejskiej, otwartym już ponad pięć lat temu na terenie
zabytkowej, pierwszej w Poznaniu zajezdni tramwajowej
przy ul. Gajowej. To przecież tam już za niecałą godzinę
odbędzie się prezentacja multimedialna rozpoczynająca
oficjalne obchody jubileuszu 20-lecia otwarcia Pestki.
Oby kolejne dziesięciolecie 2017-2027 było równie
owocne w inwestycje komunikacyjne…
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Pożegnanie „helmutów” – plan imprezy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
oraz Klub Miłośników Pojazdów Szynowych serdecznie
zapraszają na imprezę pożegnalną tramwajów
niemieckich, wycofywanych z floty pojazdów
poznańskiego MPK.
Impreza rozpocznie się 10 listopada 2019 roku
o godzinie 11:00 na terenie Zajezdni Madalińskiego.
W ramach pożegnania w godzinach 11:00-12:00
na terenie Zajezdni Madalińskiego odbywać się będzie
wystawa wagonów oraz wykonane zostanie pamiątkowe
zdjęcie.
O godzinie 12:00 odbędzie się pożegnalny przejazd
wybranymi wagonami GT8 po mieście z możliwością
wykonania pamiątkowych zdjęć na trasach
komunikacyjnych. Dodatkowo wagony przejadą również
przez zajezdnię Franowo (bez możliwości wysiadania).
Udział w imprezie jest bezpłatny, podczas przejazdu
umundurowani członkowie Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych przeprowadzą kwestę pt. "Ratujmy Stare
Bimby". Dochód z kwesty przeznaczony zostanie na
remonty wagonów historycznych.
W rolach głównych
występują:
GT8 697
GT8 699
GT8 703
GT8 707
GT8 708
GT8 711
GT8 712
przy wsparciu:
GT6 615
GT8 702

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń!
fot. Archiwum KMPS

Trasa przejazdu:
(przejazd bez przystanków pośrednich)
MADALIŃSKIEGO - Hetmańska - Głogowska - trasa PST
- OS. SOBIESKIEGO
OS. SOBIESKIEGO - trasa PST - Roosevelta - Fredry Gwarna - Święty Marcin - Podgórna - most św. Rocha trasa Kórnicka - FRANOWO (przejazd przez zajezdnię)
FRANOWO – Górny Taras Rataj - Hetmańska - 28
Czerwca 1956 r. - Górna Wilda - Królowej Jadwigi Strzelecka - Podgórna - Plac Wolności - Fredry Roosevelta - Wielkopolska - PIĄTKOWSKA
PIĄTKOWSKA - Wielkopolska - Roosevelta Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka Roosevelta - most Dworcowy - Wierzbięcice MADALIŃSKIEGO

GT8ZR 907
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Pożegnanie „helmutów”

22 lata w służbie Poznaniakom
Marcin Jurczak
z Düsseldorfu, krótkie i długie wozy z Frankfurtu nad
Menem, a także wagony dwukierunkowe.
Ostatnia partia wagonów z Düsseldorfu (21 szt)
przyjechała do Poznania w latach 2010-2011. Wraz
z bliźniaczymi GT8 z Frankfurtu nad Menem i innymi
wersjami (GT6 z obu miast i wagony dwukierunkowe) –
sprowadzono łącznie 89 „helmutów”. Ciekawostką jest
fakt, że do Poznania trafiły także (w liczbie 5 sztuk)
wagony doczepne, które nigdy jednak do eksploatacji
nie weszły.
W jubileuszowej paradzie udział wezmą tramwaje
z ostatniej serii (obejmującej numery 693-713).
Wszystkie starsze wagony (za wyjątkiem historycznego
615,
wagonów
dwukierunkowych
i
wozów
gospodarczych) zostały już skasowane.

Wagony GT8 695 i 2667 (późniejszy 696)
z ostatniej
serii
(dostawa
2010-2011
r.)
w zabytkowej hali zajezdni tramwajowej przy ul.
Gajowej.
fot. Marcin Jurczak, 20.08.2010
Wagony używane sprowadzone z Niemiec miały stanowić
wzmocnienie taborowe wobec opóźniających się dostaw
nowych tramwajów i konieczności wycofaniach tych
najstarszych – będących w złym stanie technicznym.
Tramwaje
typu
GT8
to
wagony
trójczłonowe,
ośmioosiowe, wyprodukowane przez fabrykę DüWag
w Düsseldorfie. Pojazdy wyposażono w aparaturę firmy
Siemens i dwa silniki trakcyjne o mocach 95-115 kW.
Pierwsza dostawa dotarła do Poznania pod koniec 1996
roku i obejmowała 5 wagonów GT8 (ośmioosiowych) i
jeden typu GT6 (sześcioosiowy). Wagony pochodziły z
lat 1957-59 i pomimo sporego wieku wyróżniały się
dobrym stanem technicznym. Wagony posiadały po dwa
silniki trakcyjne (po jednym na skrajnych wózkach),
czteroskrzydłowe drzwi wyposażone w fotokomórki czy
wydajne układy ogrzewania. W wersji sześcioosiowej
tramwaj ma 19,1 m długości, w wersji ośmioosiowej –
25,6 m. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas
eksploatacji pierwszych wagonów niemieckich sprawiły,
że w kolejnych latach do Poznania trafiać zaczęły kolejne
partie wagonów. Liczba wagonów GT8 sprowadzonych
z Düsseldorfu stale rosła, do poziomu 32 pojazdów
w roku 2003.
Oczywiście nie obyło się bez początkowych problemów –
kłopoty w eksploatacji wagonów GT sprawiały m.in.
szersze obręcze kół – pojazdy haczyły o wystającą z ulic
kostkę brukową. Szybko okazało się, że po prostu do
przejazdu wagonów GT na szerokich obręczach trasę
należy po prostu przygotować. W pierwszych dniach
eksploatacji liniowej wagony trafiły na trasę PST – linie
14 i 15. Po dobrych doświadczeniach z wagonami
z Düsseldorfu, do Poznania trafiły także wagony
z Frankfurtu nad Menem, pierwsza partia, licząca 7
sztuk wagonów GT6 – w 1997 r. W ramach kolejnych
dostaw do Poznania trafiały m.in. krótkie i długie wozy

Wagony GT zastąpiły będące w kiepskim stanie
technicznym polskie wozy 102N/Na. „Helmuty” szybko
zdobyły uznanie motorniczych i pracowników warsztatu.
Ci pierwsi cenili je za wysoki komfort pracy, Ci drudzy –
za nowoczesne i niespotykane wcześniej rozwiązania
techniczne.
Od
początku
eksploatacji
jednym
z najbardziej problematycznych elementów wagonów
pozostawały niespotykane wcześniej napędy drzwi.
Z czasem pasażerowie przywykli do samozamykających
się drzwi.
Wagony ostatniej serii spędziły w Poznaniu prawie
dekadę, przewożąc wiele milionów pasażerów. Niewiele
serii wagonów tramwajowych może poszczycić się tak
dobrą kondycją w tak zaawansowanym wieku. W 2010 r.
MPK kasowało ówczesnego „rekordzistę”, wagon GT6
o numerze 601 z 1956 r., w wieku 54 lat. Dziś śmiało
możemy już powiedzieć, że do listy rekordzistów
dołączył jeden z uczestników dzisiejszej imprezy wagon GT8 o numerze 697, odchodząc na w pełni
zasłużoną emeryturę także po 54 latach eksploatacji.
Dziś, po ponad dwóch dekadach eksploatacji helmuty
odchodzą do historii i na zasłużoną emeryturę. A ich
charakterystyczną bryłę i kremowe malowanie kojarzyć
będziemy wkrótce przede wszystkim... z wagonami
zabytkowymi i linią turystyczną.

GT6/GT8 – podstawowe informacje
Producent:
Düwag Düsseldorf
Poprzedni
Rheinbahn Düsseldorf /
właściciel:
VGF Frankfurt
Liczba osi /
6/3 / 8/4
wózków:
Lata produkcji:
1956-1969
Lata dostaw:
1996-2011
Liczba
89 sztuk
dostarczonych:
Liczba
7 szt (stan na 8.11.2019)
eksploatowanych: (w tym dwukierunkowe)
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Za co lubimy „helmuty”?

„Helmut” nie taki skomplikowany...
Andrzej Kłos
W najbliższym czasie praktycznie całkowicie znikną
z poznańskich
torowisk
liniowe
wagony
wysokopodłogowe produkcji niemieckiej. Warto zajrzeć
do wnętrza tych pojazdów i przyjrzeć się ich
ciekawostkom technicznym. Wiele z tych udogodnień
znanych ze starych używanych tramwajów zostało
wprowadzonych dopiero w moderusach beta. Na tle
dawniej produkowanych wagonów polskich wyróżniały
się one wieloma istotnymi usprawnieniami.
Poznań eksploatował helmuty kupowane z dwóch źródeł:
Rheinbahn Düsseldorf (RBG) oraz Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main (VGF). Z obu miast MPK Poznań
zakupiło zarówno wagony krótkie (GT6) oraz długie
(GT8) w tym jedyne dwukierunkowe GT8ZR wyłącznie
znad Menu.
Frankfurty czyli wszystko na odwrót
W mniejszości w MPK Poznań były eksploatowane
wagony z Frankfurtu nad Menem znacząco różniące się
od tych z Düsseldorfu. Podstawowym ich wyróżnikiem
widocznym gołym okiem z przodu pojazdu były dwa
reflektory, zamiast jednego, zwykle dużego, typowego
dla wagonów z RBG.
Wszystkie wagony długie (ośmioosiowe), w tym
dwukierunkowe
GT8ZR
nie
posiadały
drzwi
w środkowym członie, co było mankamentem i zwykle
wydłużało
postoje
na
przystankach.
Pasażerom
problemów nastręczał również brak tzw. programowania
otwarcia drzwi. Pasażerski przycisk otwarcia drzwi był
aktywny wyłącznie w momencie załączenia uwolnienia
drzwi, jego wcześniejsze wciskanie nie miało sensu,
gdyż mechanizm nie zapamiętywał żądania otwarcia
drzwi na najbliższym przystanku.
Reszta ciekawostek odróżniających je od pozostałych
helmutów kryła się w kabinach motorniczych. Jako
pierwsze w oczy rzucała się po prawej stronie szafka
uniemożliwiająca otwarcie drzwi wyjściowych na
zewnątrz z kabiny. Motorniczy m. in. idąc do zwrotnicy
musiał korzystać z pierwszych drzwi pasażerskich.
We Frankfurcie, jak również wybranych innych miastach
niemieckich, obowiązuje odmienny standard jeśli chodzi
o nastawnik jazdy. Aby ruszyć należy przekręcić
nastawnik w stronę przeciwną do wskazówek zegara,
hamowanie odbywa się natomiast kręceniem zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
W Poznaniu, jak i całej Polsce po wojnie użytkowano
wagony rodzimej produkcji z ręcznymi nastawnikami
w których jazda (rozruch) był, gdy korbę przekręciło się
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W związku z tym
standardem i przyzwyczajeniami motorniczych przed
wprowadzeniem do ruchu liniowego wagony poddano
przeróbce na przyjętą w Polsce normę. Jednakże
pozostały korby w postaci koła podobnego jak te
w holendrach.
Również pulpit krył pułapkę. W polskich wagonach jak
i tych z Düsseldorfu górne czubki przełączników

Wagony GT8 – świadkowie najnowszej historii.
Wagon 713 (ostatni z dostarczonych wagonów
GT8) na linii 18/1 w trakcie uroczystego otwarcia
trasy tramwajowej na Franowo.
fot. Marcin Jurczak, 11.08.2012
pokazywały np. stronę załączanych kierunkowskazów.
We wagonach frankfurckich kierunek pokazywał… dół
tych przełączników. Prowadząc taki wagon należało
dobrze
myśleć,
aby
zapalać
odpowiednie
kierunkowskazy, czy aby nie dać uwolnienia otwierania
drzwi po… lewej stronie pojazdu.
Wszystkie wagony oprócz sześciu dwukierunkowych
o numeracji 901-907 wyposażone były w hamulec
ręczny do zaciągnięcia na dłuższe niż kilkanaście minut
postoje. W przypadku próby jazdy z niezluzowanym
hamulcem w kabinie odzywał się (nie we wszystkich
wagonach) ostrzegawczy dzwonek.
Wagony frankfurckie nie posiadały obcego wzbudzania
silników trakcyjnych czy awaryjnego zasilania hamulców
szynowych
z baterii
akumulatorów, co
czyniło
hamowanie mniej skutecznym, a w przypadku zaniku
wysokiego napięcia nie działały hamulce szynowe.
Düsseldorfy czyli wygoda
Wagony eksploatowane przez Kolej Renu (MPK
operujące w Düsseldorfie i Neuss) szybko zyskały
sympatię pasażerów i motorniczych. Duża ilość miejsc
siedzących, oświetlenie automatycznie załączane przez
fotokomórkę, wydajne ogrzewanie części pasażerskiej
czy dobrze zabezpieczone drzwi chroniące przed
przytrzaśnięciem pasażerów to najbardziej zauważalne
atuty tych wagonów. Kolejnymi były piąte drzwi
w środkowym
członie
większości
długich
wozów
z kolejnych dostaw znacznie usprawniające wymianę
pasażerską. Wysoce intuicyjny w obsłudze był również
pulpit motorniczego, czy wygodna korba nastawnika nie
mająca postaci koła. We wszystkich wagonach tej
podserii motorniczy miał do dyspozycji własne drzwi
prowadzące na zewnątrz, więc nie musiał się przeciskać
idąc np. przełożyć zwrotnicę.
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GT8 z ostatniej transzy, tj. od numeru 693, podobnie jak
GT8ZR, nie posiadały już hamulca ręcznego. Do
utrzymywania w miejscu służył pełni automatyczny
postojowy hamulec tarczowy nie wymagający już
luzowania przy odstawianiu tramwaju czy na dłuższym
postoju.
Dużym atutem tych ostatnich wagonów była również
w pełni wydzielona kabina motorniczego z możliwością
zamknięcia jej na klucz konduktorski tzw. kwadrat.
Sprytne patenty wspólne dla obu serii
Ponieważ prowadzący ma stale zajętą jedną dłoń – lewą
rękę obsługującą nastawnik jazdy i hamowania część
przełączników umieszczono w podłodze w postaci
pedałów. Były to kolejno od lewej włącznik mikrofonu, z
czasem likwidowany przy okazji instalacji komputera
SRG5000p do obsługi systemu PEKA i wyświetlaczy czy
też czuwaka pasywnego.
Dalej przełącznik świateł mijania – drogowe, również
przenoszony na pulpit przy okazji instalacji czuwaka.
Pedał uruchamiający piasecznice, hamulce szynowe…
Wyseparowana
możliwość
uruchomienia
samych
hamulców
szynowych
dawała
lepsze
możliwości
wychodzenia z poślizgów. Oraz ostatni skrajnie prawy –
dzwonek zewnętrzny. Bowiem helmuty nie posiadały

wewnętrznych dzwonków drzwiowych, ani czerwonych
lampek ostrzegawczych.
W połączeniu z pierwotnie samoczynnie zamykającymi
się drzwiami przy braku przeszkody w świetle
fotokomórek było to przyczyną częstych skarg jakoby
motorniczy
celowo
przytrzaskiwał
pasażerów.
W ostatnich latach w helmutach zmieniono jedynie
mechanizm otwierania drzwi, które zamykały się już nie
samoczynnie
po
kilku
sekundach,
a
dopiero
po naciśnięciu guzika na pulpicie przez motorniczego.
Dużym atutem w stosunku do wagonów 102Na czy
105Na
były
przetwornice
statyczne
oraz
samoprzewietrzalne
silniki
trakcyjne
czy
opory
rozruchowe na dachach tuż za pantografem. Czyniło
to wagony cichszymi względem wagonów produkcji
Konstalu, również na postojach.
W helmutach, poza pierwszymi drzwiami motorniczy nie
miał możliwości otwierania drzwi. Wymiana pasażerska
opierała się o tzw. uwolnienie, tj. odblokowanie
możliwości otwarcia drzwi począwszy od drugich
do ostatnich indywidualnie przez pasażerów. Chcący
wysiadać lub wysiadać musieli nacisnąć przycisk
wewnątrz lub na zewnątrz wagonu. W wagonach GT8ZR
również pierwsze drzwi są na przystankach sterowane
przez pasażerów.
Helmuty to w przeciwieństwie do wyrobów z Chorzowa
wagony jednego standardu niskiego napięcia. Bateria
akumulatorów, przetwornica jak i odbiorniki to jednolicie
nominalne tzw. niskie napięcie 24[V] prądu stałego.
W starszych wagonach część obwodów jak np.
oświetlenie
wewnętrzne
była
zasilana
wysokim
napięciem wprost z sieci trakcyjnej.
Czy kasacja tych wagonów jest stratą?

Lubisz majsterkować? Chciałbyś poświęcić swój wolny
czas i wspomóc nas w remoncie starych bimb?
Odwiedź nas na jednym z zebrań i zobacz czym się
obecnie zajmujemy.
Informacja o zebraniach: www.kmps.org.pl

Zapraszamy do KMPS!

Helmuty na pewno odegrały ważną rolę w Poznaniu jak
i innych miastach Polski ratując niedoinwestowany miejski
transport szynowy w trudnych momentach finansów
publicznych miast. Prosta budowa m. in. napędu znana
z wagonów dwuosiowych oparta o wysokonapięciowy
nastawnik to w efekcie relatywnie niskie koszty napraw
i duża niezawodność czy mało wstrzymań blokujących
linię. We wagonach mógł razić mało nowoczesny wygląd
przodu wozów czy wyposażenia wnętrza.
Można odnieść wrażenie, że były trochę niedocenione
jako, że zostały kupione za stosunkowo niewielkie
pieniądze jako używane. Na pewno były to wagony
podatne na modernizacje jak np. niskopodłogowy człon
środkowy z której to możliwości skorzystały takie miasta
Gdańsk, Elbląg, Kraków, czy sieć w GOP-ie. Pozostaje
mieć nadzieję, że nie będą to ostatnie dobre wagony
używane w Poznaniu, bowiem teraz rynek powoli otwiera
się na niezbyt stare niskopodłogowe tramwaje
z demobilu.
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