
Zorganizowane po raz ósmy Dni Transportu Publicz-
nego przebiega³y wed³ug wypracowa nego wczeœn iej
scenariusza. Dzieñ pierwszy (sobota 19 wrzeœnia)
poœwiêcono transportowi miejskiemu, dzieñ drugi
(niedziela) -kolei. Warszawa powita³a organizato-
rów i fanów transportu wspania³¹ pogod¹, Warszawa

Zachodnia, gdzie odby³a siê kolejowa czêœæ imprezy
-uci¹¿liwym kurzem... Na szczêœcie bogactwo zgro-
madzonego na stacji taboru oraz wieloœæ innych
ofert programu nie pozwoli³y zbyt d³ugo rozdmuchi-
waæ tego problemu. Przykro jednak -mówili mi³o-
œnicy dróg ¿elaznych -¿e transport miejski móg³
siê promowaæ w nowoczesnej scenerii wêz³a na M³o-
cinach, a kolejowy -w standardach tylko z nazwy
zachodnich.

Dobrze, ¿e od tych odbiega³y zaprezentowane
przez naszych przewoŸników nowoœci. Intercity przy-
jecha³o sk³adem zestawionym z HusalZa (Siemens)
i zmodernizowanych wagonów: kinowego (PESA),
dwójki z przedzia³em dla matki z dzieckiem (NEWAG)
i restauracyjnego (PESA). HusalZ przez ca³y czas
imprezy odpiera³ ataki fanów szturmuj¹cych kabinê
maszynisty. Kino Letnie, podobnie jak w lipcu i sierp-
niu, oferowa³o dobre filmy, a WARS... Niestety, w porze
obiadu zabrak³o schabowych, a bogate menu oka-
za³o siê tylko ofert¹ na papierze. Zabrak³o te¿ miejsc
dla pragn¹cych odbyæ podró¿ poci¹gami parowymi
do B³onia (odj. 12.00) i Grodziska Maz. (odj. 14.25
i 17.05). Do obu miast wyrusza³ sk³ad zestawiony
przez skansen w Chabówce: Ty2-953 z piêcioma
wagonami serii Ci, BCi oraz Bhixt. Non-stop kurso-
wa³ pojazd Bractwa Drezynowego, bodaj jedyny
w Polsce pojazd szynowy mog¹cy siê poruszaæ po t0-
rach szerokoœci od 750 do 1520 mm. Wspiera³y go
dzielnie cztery inne drezyny -kultowe warszawy,
trzy prywatne Stowarzyszenia Mi³oœników Transportu
Dawnego Nasz Tor i "peelkowska" z Bia³egostoku.

Zwiedzaj¹cy nowoczesne wagony pasa¿erskie PKP Intercity, za spraw¹ pasjonatów l PSMK mogli przenieœæ siê w Cla- Jeszcze niedawno wydawa³o siê, ¿e bia³ostocka, peelkow-
sy podró¿y 4 klas¹ pod koniec XIX wieku; stacjonuj¹cy na codzieñ w Parowozowni Skiemiewice wagon osobowy o konstrukcji sI-a ,warszawa' bêdzie ostatnim pojazdem tego typu; jednak
wagonu krytego ma ju¿ 120 lat! l roku na rok la spraw¹ pasjonatów starej kolei przybywa

rekonstrukcji tych ciekawych wehiku³ów.
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Miêdzyflotyilê niebieskich pojazdów trakcyjnych

CARGO, dowodzon¹ przez EU43.001 (Bombardier)

wstawiono filigranowego Steinfurta. To najstarszy

czynny wagon historyczny w Polsce. Jest w³asnoœci¹

Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei i przez

cz³onków tego¿ do swojej dawnej œwietnoœci zosta³

przywrócony. Przed nim inna, te¿ d³ugo zapowiadana

nowoœæ, w dodatku po promocyjnej cenie. To ksi¹¿ka

Andrzeja Paszke i spó³ki Parowozy serii Okl (pru-

ska seria P8) wydana przez ZP Grupê.

Z reporterskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e tego

dnia Koleje Mazowieckie prezentowa³y zestaw wa-

gonów piêtrowych typu push-pull (Bombardier)
z lokomotyw¹ elektryczn¹ EUO7-538 oraz szybki,

lekki, innowacyjny, regionalny poci¹g motorowy

I

!

"Husarz" bêdzie wkrótce najnowoczeœniejszym nabytkiem
Cle æwieræ wieku temu nie nale¿a³ do rzadkoœci.

typu Flirt (Stadler), a dojazd do Muzeum Kolejnictwa

(bezp³atne zwiedzanie) zapewnia³ kupiony przez
nie w Niemczech wagon motorowy serii 627. Szybka

Kolej Miejska zaprezentowa³a swój ezt (14 WE

nr 105). Na zachodniej mo¿na by³o obejrzeæ po-

jazdy, nie tylko szynowe, spó³ek PKP Energetyka

i PKP PLK, m.in. podwozie czo³gu T55 w akcji oraz

zwiedziæ nastawniê. Techniki interwencyjne i tre-

surê psów s³u¿bowych pokazali funkcjonariusze
SOK. Kolejowy charakter mia³o miasteczko dzie-

ciêce. Filie DTP zorganizowano w elektrowozowni

na Grochowie i siedzibie Warszawskiej Kolei Do-

jazdowej w Grodzisku Maz. Tam te¿ wyruszy³y

poci¹gi specjalne.
Tekst i zdjêcia: Marek Moczulski

taborowym w Grupie PKP; obok sk³ad poci¹gu, który jesz-


