
Konserwacja zapobiegawcza środowiska 7.
Dziedzictwo techniki

pod redakcją Kamila Rabiegi i Katarzyny Zdeb

Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15

Warszawa 2018

ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS



Archaeologica Hereditas
Prace Instytutu Archeologii UKSW

Komitet Redakcyjny
Redaktor serii: Zbigniew Kobyliński

Członkowie Komitetu: Tadeusz Gołgowski, Jacek Lech, Przemysław Urbańczyk
Sekretarz: Magdalena Żurek

Adres Redakcji:
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa

tel. +48 22 569 68 27, e-mail: archeologia@uksw.edu.pl
www.archeologia.uksw.edu.pl

Redakcja tomu: Katarzyna Zdeb i Kamil Rabiega

Korekty: Zbigniew Kobyliński, Katarzyna Zdeb i Kamil Rabiega
Skład: Ryszard Rybarczyk

Projekt okładki: Katja Niklas i Ula Zalejska-Smoleń

Rycina na okładce: Mosquito – najstarsza maszyna w kolekcji Ferropolis, Gräfenhainichen, Niemcy (fot. Kinga Kimic)

Publikacja recenzowana do druku przez

© Copyright by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

ISBN 

Wydawnictwo:
Instytut Archeologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa



ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15

5 Wprowadzenie

DZIEDZICTWO KOLEJNICTWA

7 Rafał Trzaska i Piotr Gerber
Program prac konserwatorskich elementem ochrony 
dziedzictwa kulturowego

13 Piotr Kałużyński
Pozostałości linii kolejowych – zabytki czy nieużytki?

21 Kinga Kimic
Rewitalizacja infrastruktury terenów pokolejowych 
w kierunku tworzenia ogólnodostępnych terenów 
wypoczynkowych na przykładzie Berlina 

29 Krystyna Gutowska
Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji 
pokolejowego wiaduktu nowojorskiej High Line

37 Ryszard Rybarczyk
Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii 
podmiejskich (na podstawie dokumentów z Archiwum 
Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego)

57 Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk
Modernizacja czy dewastacja? Remonty zabytkowej 
infrastruktury kolejowego węzła warszawskiego

67 Paweł Mierosławski
Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej

DZIEDZICTWO DAWNEGO GÓRNICTWA

77 Marcella de Bari i Piotr Szkiłądź
Kamieniołom w Grotta Oscura – historia, zachowanie, 
ekspozycja

85 Paweł Wróblewski
Podziemna architektura pogórnicza w rejonie Chęcin 
– problemy zagospodarowania i udostępnienia na 
przykładzie sztolni „Antoni” na Miedziance

99 Kinga Kimic
Ferropolis – dawne maszyny przemysłowe w procesie 
rewitalizacji górniczego obszaru wydobywczego Golpa-
Nord w Niemczech

DZIEDZICTWO HYDROTECHNIKI

105 Roman Szlązak
Dwanaście wieków ateńskiego dziedzictwa hydrotechniki 
od okresu archaicznego po wczesnobizantyński

119 Rafał Solecki, Maciej Berkowski, Ryszard 
Cędrowski i Hanna Pilcicka-Ciura
Historyczne warszawskie przeprawy przez Wisłę w świetle 
archeologicznych badań powierzchniowych brzegów rzeki 
w 2015 roku

131 Paweł Wróblewski i Sebastian Wróblewski
Krajobraz (prawie) nieobecny – z problematyki 
zachowania i konserwacji młynów wodnych w regionie 
świętokrzyskim

147 Aleksandra Maron
Poznańskie wodociągi w świetle badań archeologicznych

157 Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb
Holowniki parowe z Jeziora Zegrzyńskiego  ̶- postępująca 
degradacja i perspektywy na przyszłość

DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU

163 Kamil Rabiega
Relikty rzemiosła tkackiego w Turku i we Władysławowie – 
zachowanie dziedzictwa etnograficznego regionu

179 Piotr Piekarz
Dawne warszawskie i podwarszawskie cegielnie: stan 
zachowania, zagrożenia i problemy adaptacyjne

189 Dominika Oleś
Budynek cechowni dawnej huty cynku „Uthemann” 
w Katowicach-Szopienicach – dziedzictwo architektury 
przemysłowej autorstwa Emila i Georga Zillmannów

201 Katarzyna Pietrzak
Zabytkowe dźwigi w Poznaniu – problematyka 
konserwatorska i ochrona dziedzictwa technicznego 
a współczesne wymogi bezpieczeństwa

*

207 Noty o autorach

SP IS
TREŚCI



ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15

Odpowiedź na postawione w tytule niniejszego artykułu 
pytanie wcale nie jest prosta. Nie mamy bowiem trudności 
z nadaniem miana „zabytku” średniowiecznemu zamkowi, 
parowozowi, nawet fragmentom ceramicznego naczynia 
znalezionym podczas wykopalisk archeologicznych. Czy jed-
nak określimy tak nasyp dawnej linii kolejowej? Czy jest to 
część dziedzictwa kulturowego warta zachowania? W dobie 
nieprzerwanego rozwoju przemysłowego, budowle i inne in-
stalacje związane z tą dziedziną życia, wydają się często po-
spolite, powszechne i mało zachęcające. Zabytek kojarzy się 
raczej z czymś tajemniczym, nierzadko posiadającym walory 
estetyczne. Wydaje się, że wszystko co związane z kolejnic-
twem jest „odarte” z tajemniczości – powszednie. Jednakże 
również ta dziedzina dziedzictwa techniki podlega adaptacji 
i rewitalizacji, jak miało to miejsce w przypadku wielu dwor-
ców kolejowych. Czy jednak to samo możemy powiedzieć 
o pozostałościach linii kolejowych?

Na początku należałoby zastanowić się nad tym, czy 
linie kolejowe faktycznie należą do kategorii zabytków. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę 
dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
Przedstawione zostały w niej cechy obiektu zabytkowego. 
Zgodnie z artykułem 3 pkt. 1 owej ustawy zabytek oznacza 
„nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą”1. Linie kolejowe bezsprzecznie są dziełem człowieka, 
stanowią również świadectwo minionej epoki. Wiele z nich 
powstawało na przełomie XIX i XX wieku, będąc przez lata 
stałym elementem krajobrazu kulturowego. Wartości hi-
storyczna i sentymentalna wielu z nich jest niezaprzeczal-
na – linie kolejowe przed likwidacją, były niejednokrotnie 
użytkowane dziesiątki lat2. Przez to zapisały się w pamięci 
społeczności – mieszkańców (linia marecka3) lub też odegra-

1 Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
art. 3 pkt. 1.

2 Ustawa mówi wprost o ochronie zabytków techniki w artykule 6 pkt 1 
ust. 1e.

3 Marecka kolej dojazdowa była linią kolei wąskotorowej prowadzącą od 

ły istotną rolę w ważnych wydarzeniach historycznych (linia 
młocińska4). Czy z tego względu nie zasługują na jakąkolwiek 
formę upamiętnienia lub ochrony? 

Oczywiście, nie każdy zachowany nasyp linii kolejowej 
będziemy oceniać ze względu na potencjalne wartości zabyt-
kowe. Analiza pozostałości działającej przez siedemdziesiąt 
osiem lat linii wąskotorowej na pewno jest zasadna, podczas 
gdy taka sama analiza dwudziestoletniego nierentownego 
połączenia kolejowego dwóch miejscowości wydaje się na 
wyrost. I właśnie tutaj uwidacznia się pewna kontrowersyj-
ność dziedzictwa kulturowego – jego selektywność. Prosta 
definicja tego pojęcia mówi, że zabytkiem jest to, co my ce-
nimy i co według naszych domniemań będą ceniły następne 
pokolenia5. To czego nie uznamy za wartościowe i zasługują-
ce na zachowanie automatycznie staje się więc niepotrzeb-
ne. Dlatego jednym z pierwszych pytań, które powinniśmy 
sobie zadać przy próbie określenia jakiegoś wytworu ludz-
kiego jako dziedzictwo kulturowe, jest ustalenie czy dany 
obiekt zasługuje na zainteresowanie, ochronę, czy też jest 
po prostu nieistotnym obiektem. Jeśli zasługuje, to dlacze-
go? Jakie wartości niesie ze sobą dany obiekt i jakie ma on 
znaczenie dla społeczeństwa? 

Do zobrazowania problemu ochrony pozostałości linii 
kolejowych niech posłuży skrzyżowanie torów poprowadzo-
nych pod kątem prostym w Orzeszu, które zostało rozebrane 
w 2010 roku. Dość powiedzieć, że był to jedyny taki obiekt 
w Polsce i jeden z niewielu w Europie. Jednakże jedna z linii 
składająca się na owe skrzyżowanie (linia Orzesze – Wodzi-
sław) była nieużytkowana od około 2002 roku. Dlatego też 
podjęto decyzję o likwidacji całego skrzyżowania6. Należy 
zastanowić się czy obiekt ten nie posiadał żadnej wartości, 

stacji Warszawa Targowa (leżącej niegdyś w bezpośrednim sąsiedztwie 
normalnotorowego Dworca Wileńskiego) do Radzymina, kursującą 
od 1896 r. do 1974 r. Pozostałościami po tym połączeniu jest budynek 
stacyjny w Markach oraz stacja końcowa Radzymin Wąskotorowy. Nasyp 
kolei praktycznie się nie zachował.

4 Linia Młocińska biegła od stacji Warszawa Gdańska do składów amunicji 
w Palmirach, czynna w latach 1929-1943. W czasie Kampanii Wrześniowej 
po torach linii przewożono amunicję ze składu w Palmirach do Warszawy. 
Została rozebrana przez Niemców, po wojnie nie przywrócono na niej 
ruchu.

5 Por. Kobyliński 2009: 17–18. 
6 Gazeta Orzeska 2010: 3.

Piotr Kałużyński

Pozostałości linii kolejowych  
– zabytki czy nieużytki?
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która pozwoliłaby na jego zachowanie? Jakkolwiek określe-
nie „ważności” i wartości obiektów jest sprawą subiektywną, 
o tyle nie należy zapominać o podstawowej, towarzyszącej 
temu kwestii. Powtarzając przytoczone powyżej słowa: dzie-
dzictwo jest tym, co my cenimy i co najważniejsze – myślimy, 
że będą ceniły przyszłe pokolenia. Nie ma możliwości prze-
widzieć, co za dziesiątki czy setki lat będzie uznawane za za-
bytek oraz czego brak społeczeństwo odczuje najsilniej. I na-
turalnie nie chodzi o to, aby chronić wszystko z obawy przed 
bezpowrotną utratą potencjalnego dziedzictwa. Świat idzie 
naprzód. Należy jednak pamiętać, że nasze działania wzglę-
dem ochrony zabytków w teraźniejszości, mają bezpośredni 
wpływ na to, co zostanie przekazane dla przyszłych pokoleń. 

Kolejnym zagadnieniem, wartym szerszej analizy, jest sta-
tus terenu, na którym linia kolejowa się znajduje. Linie, po-
czątkowo szybko oczyszczane z wszelkich instalacji (chociażby 
torowisk), z czasem coraz częściej pozostawiano „samym so-
bie”, ponieważ ich rozbiórka powodowała dodatkowe koszty 
(tak samo jak utrzymywanie nieużytkowanej infrastruktury). 
Część linii zyskało więc status niezagospodarowanych nie-
użytków, co doprowadziło do ich rozkradania. Inne zostały 
poddane zalesieniu7. Jeszcze inne zamieniono na tereny rol-
nicze. Wreszcie po niektórych z nich poprowadzono ścieżki 
i drogi. Niezależnie jednak od sposobu zagospodarowania, 
w większości przypadków rozebranie nieużywanej linii ogra-
nicza się jedynie do zdjęcia torów, pozostawiając nasyp. Je-
den z wyjątków od tej reguły stanowi sytuacja, w której linia 
biegła wzdłuż drogi asfaltowej – w takim przypadku często 
poszerzano drogę, całkowicie likwidując nasyp8. Takie zda-
rzenie miało miejsce chociażby przy likwidacji, wspomnianej 
wcześniej, kolei mareckiej, której trasa została całkowicie po-
kryta przez asfaltową nawierzchnię drogi9. 

Potencjał drzemiący w pozostałościach linii kolejowych 
niech zilustruje przykład linii wąskotorowych. Ostanie odcinki 
otwarte na ziemiach polskich zostały ukończone w 1952 roku. 
Wtedy to właśnie funkcjonowało 36 linii, czyli najwięcej w ca-
łej historii Polski. Rozbudowana sieć wąskotorowych kolei na 
Pomorzu, Górnym Śląsku czy Kujawach z czasem jednak za-
częła się kurczyć. Od 1952 do 2001 roku łączna długość kolei 
wąskotorowych zmalała o 75% i finalnie wynosiła 985 km10. 
W samych latach 70. XX wieku, zamknięto 554 km linii wą-
skotorowych (z czego 528 km rozebrano). Likwidowano ko-
leje w dużych miastach (związane z transportem osób), jak 
również przemysłowe (np. obsługujące cukrownie)11. Połą-
czenia kolejowe zamykano, a często dodatkowo rozbierano, 
uniemożliwiając ich ponowne uruchomienie w przyszłości. 
Było to oczywiście podyktowane względami praktycznymi – 
transport kołowy zaczął prężnie się rozwijać i wyparł mniej 

7 Zbigniew Taylor w swojej monografii pt. Rozwój i regres sieci kolejowej 
w Polsce, stawia tezę, że zalesienie było jednym ze sposobów zatarcia 
śladów po destrukcyjnej działalności Armii Czerwonej, która odpowiadała 
za liczne rozbiórki i wywóz materiałów pozyskanych z linii kolejowych.

8 Taylor 2007: 140–149.
9 Wiele informacji na temat rozbiórki zawiera strona internetowa poświęcona 

Mareckiej Kolei Dojazdowej: http://www.marki.net.pl/kolejka/index.html
10 Taylor 2007: 73.
11 Taylor 2007: 133–135.

atrakcyjne oraz mniej opłacalne wąskotorówki. Proces ten, 
początkowo słabo widoczny i długotrwały ze względu na spo-
wolnione działania urzędnicze, nasilił się po roku 1989. Mimo 
wprowadzenia taboru spalinowego w miejsce parowego 
oraz ciągłych modernizacji, po tym roku z mapy Polski coraz 
częściej znikały linie wąskotorowe. Duża większość przestała 
kursować właśnie w 2001 roku, kiedy to Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A. zlikwidowały nierentowne połączenia12 (ryc. 1).

Nie był to jednak definitywny koniec połączeń wąskotoro-
wych. Część tras przejęły samorządy lub towarzystwa zajmują-
ce się rewitalizacją i popularyzacją linii w ramach działalności 
turystycznej. To właśnie rewitalizacja obiektów jest odpo-
wiednią formą ich ochrony. Określa się ją jako „przywrócenie 
funkcji pierwotnie spełnianych przez urządzenie, które aktu-
alnie tych funkcji nie spełnia, przy czym w kolejnictwie jest 
to termin rozumiany jako przywrócenie ruchu kolejowego na 
odcinkach linii bądź całych liniach, na których ruch ten był za-
wieszony”13. Tyczy się to jednak linii istniejących, często użyt-
kowanych, których rewitalizacja zakłada istnienie torowiska 
lub przynajmniej jego części. Kryteria, jakie należy wziąć pod 
uwagę przy wyborze linii przeznaczonej do rewitalizacji (np. 
obciążenie linii, maksymalna prędkość czy prognozy pasażer-
skie i towarowe) oraz cały proces przygotowywania projektu, 
jasno wskazują, że w przypadku zlikwidowanej linii proces re-
witalizacji jest tak naprawdę praktycznie niemożliwy14. Dodat-
kowo trzeba wziąć pod uwagę aspekt otaczającego i ściśle po-
wiązanego z liniami kolejowymi krajobrazu. Przykładem tego 
powiązania niech będą liczne, nieczynne trasy w Sudetach czy 
na Dolnym Śląsku, gdzie potencjał rewitalizacji jest bardzo 
duży również ze względu na otaczający je krajobraz. Przyjrzyj-
my się chociażby normalnotorowej kolei Świdnica – Jedlina 
Zdrój, która uważana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków 
widokowych (była czynna od 1904 do 2000 roku). To właśnie 
za sprawą lokalizacji (linia ta znajduje się w terenie górskim), 
do dziś zachowały się także liczne obiekty inżynierii kolejowej 
(wiadukty, mosty, przepusty, jak i stacje)15. Nagromadzenie za-
bytków związanych z infrastrukturą kolejową oraz położenie 
torów sprawia, że jest to wręcz idealne miejsce do wdrożenia 
programu ruchu turystycznego i zachowania tej kolei, a także 
jej odpowiedniej ochrony. I tak też się stanie – w styczniu 2017 
roku PKP S.A. podjęło decyzję o rozpoczęciu rewitalizacji16. 

W wyniku likwidacji wielu nierentownych połączeń oko-
ło 1/5 dworców znajduje się przy nieużytkowanych torach17. 
Rewitalizacja jest więc niewątpliwe bardzo dobrą i efektywną 
metodą ochrony zabytków kolejnictwa. Jednak, tak jak zosta-
ło to wcześniej przedstawione, w przypadku zlikwidowanych 
linii, po których zostały jedynie nasypy, nie spełnia ona swo-
jego założenia. Jak przywrócić ruch kolejowy na nasypie po-
zbawionym szyn i odpowiedniej infrastruktury? Byłoby to de 
facto budowanie połączenia na nowo, co mogłoby mieć jakiś 
większy sens jedynie w przypadku nielicznych, niezwykle waż-

12 Korcz 2006: 11–12.
13 Massel i Wołek 2007: 9.
14 Massel i Wołek 2007: 21–29.
15 Gubański 2008: 188–193.
16 Kuś 2016.
17 Dreszer b.d.: 1.
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nych lub atrakcyjnych (chociażby z powodu możliwości roz-
woju turystyki) połączeń. Rewitalizacja nie sprawdza się więc 
w kontekście linii w dużej mierze zlikwidowanych lub słabo 
zachowanych (często wręcz niewidocznych w krajobrazie). 

Wydawać by się więc mogło, że pozostałości tras kolejo-
wych, wobec których rewitalizacja nie jest możliwa, są ska-
zane na zapomnienie. Mimo często bogatej i długiej historii, 
sam nasyp to niekiedy za mało, aby zainteresować kogokol-
wiek (jakiekolwiek stowarzyszenia działające na rzecz ochro-
ny zabytków czy pasjonatów historii). A brak zainteresowa-
nia to również brak możliwości pozyskania funduszy.

Niestety, nierzadko okazuje się, że samo wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków nie jest równoznaczne z rozwiązaniem 

problemu – nie pomaga w ochronie pomimo zaangażowania 
służb konserwatorskich. Pozostałości te nadal są narażone na 
niszczenie i celową dewastację (kradzież fragmentów torów 
lub akty wandalizmu). Skutkuje to ich likwidacją, mimo for-
malnego pozostawania w rejestrze zabytków18. Czy istnieje 
sposób, aby ocalić takie zabytki?

Ratunkiem może być połączenie dawnej funkcji komuni-
kacyjnej z turystyką, przy jednoczesnym zachowaniu war-
tości historycznej – głównie w formie genius loci – danego 
połączenia. Prostym, a zarazem efektywnym sposobem, jest 

18 Kola b.d.: 198.

Ryc. 1.  Mapa zamkniętych linii kolejowych na terenie Polski w latach 1911–2002 (za: Taylor 2007: 139)
Fig. 1.  Map of closed railroads in Poland in the years 1911–2002 (after: Taylor 2007: 139)
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adaptacja pozostałych nasypów pod ścieżki turystyczne i kra-
jobrazowe. Takie rozwiązanie ma często miejsce w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (szlaki tego typu nazywa się tam  
rail-trail) i jest ono bardzo dobrze oceniane przez społeczność 
lokalną. Dowodzą tego liczne badania prowadzone przy okazji 
wdrażania takich rozwiązań. Przykładowo, w okręgu Midland 
wykorzystano tę metodę, następnie zbadano poziom zado-
wolenia mieszkańców regionu z takiego zagospodarowania 
nasypu. Okazało się, że 76% ludności jest z niego zadowolo-
na, a 72% respondentów uznało, że jest to lepsze rozwiązanie 
niż pozostawienie nieczynnej linii samej sobie. Co ciekawe, 
w przypadku właścicieli związanych z działalnością usługo-
wą procent pozytywnego oddźwięku w społeczeństwie był 
jeszcze wyższy19. Kolejny przykład ze Stanów Zjednoczonych 

19 Moufakkir-van der Woud et al. 2003: 249–250.

Ameryki to Columbia Trail, utworzona z fragmentu dawnej li-
nii Central Railroad of New Jersey (odgałęzienie High Bridge), 
przebiegającej przez wiejskie tereny w północno-zachodniej 
części tego regionu. Łącznie ma ona około 24,3 km20. Są to 
tylko dwa przykłady z wielu. Metoda adaptowania nasypów 
do roli ścieżek turystyczno-rekreacyjnych czy też dróg jest bo-
wiem w Ameryce dość powszechnym zjawiskiem. Może się 
wydawać, sądząc po obecnych opracowaniach, że jest to przo-
dująca metoda rozwiązywania problematyki licznych niefunk-
cjonujących już linii kolejowych21. Jest to spowodowane ich 
dużym potencjałem – często biegną przez malownicze tereny, 
a nasypy są solidne, co umożliwia ich wtórne zaadaptowanie 
(ryc. 2). Istotne jest jednak, aby zająć się procesem tworzenia 
takich ścieżek na terenie Polski jak najszybciej. Publikacje zaj-
mujące się tą tematyką wskazują, że już teraz niemożliwe jest 
powtórne wykorzystanie wielu z amerykańskich linii22.

Stany Zjednoczone Ameryki nie są jedynym państwem, 
które z powodzeniem wdrożyło ten sposób ochrony i zago-
spodarowania niefunkcjonujących linii kolejowych. Z metodą 
tworzenia ścieżek turystyczno-krajobrazowych możemy spo-
tkać się także w innych krajach. W Portugalii nieczynne linie 
kolejowe adaptowane są jako podstawa do tzw. Greenways 
– tras rekreacyjnych, biegnących przez tereny o wysokich wa-
lorach krajobrazowych i środowiskowych. Warto zaznaczyć, że 
oprócz ochrony środowiska, tego typu szlaki są też używane 
w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (ryc. 3)23. Nie 
inaczej jest w Anglii. Alban Way to ścieżka rowerowa w Hert-
fordshire usytuowana na dawnym połączeniu kolejowym mię-
dzy Hatfield a St. Albans. Jej długość wynosi 12,1 km. Ponadto 
wciąż istnieją pozostałości większości peronów, które zostały 
odpowiednio oznaczone niegdysiejszymi nazwami przystan-
ków. Oprócz tego na trasie linii znajduje się dawny budynek 
stacji w St. Albans (obecnie pełni on funkcję żłobka24), jak rów-
nież replika semaforu25. Innym przykładem zagospodarowania 
dawnej linii kolejowej jako szlaku turystycznego jest Great We-
stern Greenway w Irlandii. Znajduje się ona na dawnym prze-
dłużeniu linii Westport, wybudowanej w latach dziewięćdzie-
siątych XIX wieku, a działającej do 1937 roku. Ma ona 42 km 
długości i jest przystosowana do użytku zarówno dla pieszych, 
jak i rowerzystów26. Warto nadmienić, iż podobne przykłady 
znajdują się również poza Wielką Brytanią. Bardzo ciekawa jest 
także Senda del Oso w Asturii w Hiszpanii. Ta 40-kilometrowa 
trasa pierwotnie była szlakiem kolei górniczej (działającej do 

20 Strona poświęcona Columbia Trail, Internet: http://www.columbiagreenway.
org/.

21 Delaware Valley Regional Planning Commission 1997: 28–34.
22 Delaware Valley Regional Planning Commission 1997: 28.
23 Sarmento 2002: 56–58.
24 Stacja została odrestaurowana i przyznano jej kategorię II w brytyjskim 

systemie klasyfikacji zabytków, czyli uznano za budynek o szczególnym 
znaczeniu wymagający wszelkich dostępnych form ochrony w celu jego 
zachowania. Więcej odnośnie brytyjskiej klasyfikacji na stronie internetowej: 
https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings/.

25 Strona poświęcona Alban Way, Internet: https://www.stalbans.gov.uk/
leisure-and-culture/parks-and-green-space/railway-trails/albanway/
default.aspx.

26 Strona poświęcona Great Western Greenway, Internet: http://www.
greenway.ie/.

Ryc. 2.  Pozostałości jednej z opuszczonych linii kolejowych 
w Connecticut (za: Internet: http://25.media.tumblr.com/
tumblr_m6pg9ts0JQ1qdr6jto1_1280.jpg)

Fig. 2.  Remains of one of the abandoned railroads in Connecticut 
(after: Internet: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m6pg9ts-
0JQ1qdr6jto1_1280.jpg)

Ryc. 3.  Przykład jednej z tras w Portugalii – Ecopista do Rio Minho 
(za: Internet: http://www.portoenorte.pt/en/what-to-do/
ecopista-do-rio-minho/)

Fig. 3.  An example of greenway from Portugal – Ecopista do Rio Minho 
(after: Internet: http://www.portoenorte.pt/en/what-to-do/
ecopista-do-rio-minho/)
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1963 roku) i oferuje niezwykle malownicze widoki (ryc. 4). Do-
datkowo biegnie ona przez jedyny w Hiszpanii rezerwat niedź-
wiedzia brunatnego, co tym dobitniej pokazuje, jak ochrona 
dziedzictwa i przyrody może współdziałać, jednocześnie ofe-
rując bardzo ciekawą możliwość spędzenia wolnego czasu27. 
Ostatnim przykładem z bogatego wachlarza sposobów zago-
spodarowania pozostałości linii kolejowych niech będzie Park 
HaMesila w Jerozolimie. Park ten zbudowany jest na dawnym 
nasypie połączenia z Jaffy do Jerozolimy, wybudowanej w 1892 
roku. Była ona użytkowana do 1998 roku28. Co ciekawe, park 
ten uznawany jest za swoisty symbol współistnienia społecz-
ności arabskiej i żydowskiej, ponieważ tory przebiegają przez 
teren zajmowany przez obie te grupy wyznaniowe29. 

Podane wyżej przykłady stanowią tylko fragment spośród 
dużej liczby ścieżek i szlaków turystycznych powstałych na 
dawnych liniach kolejowych na świecie.

W Polsce metoda wtórnego użytkowania pozostałości po 
elementach kolejnictwa również znalazła zastosowanie. Weź-
my chociażby Szlak Zwiniętych Torów, prowadzący nasypami 
dawnych niemieckich linii kolejowych (rozebranych w 1945 
roku przez wojska rosyjskie). Nasypy te świetnie nadają się do 
jazdy rowerowej, a na trasie wciąż można znaleźć stare śruby 
służące do mocowania szyn30. Również w województwie ślą-
skim planowane jest powstanie szeregu tras usytuowanych 
na dawnych nasypach31. Taki sposób rewitalizacji jest znany 
i stosowany na szeroką skalę w całej Europie. 

Jedyne, czego można by dodatkowo oczekiwać, to umiesz-
czenie informacji o historii kolejnictwa w danym miejscu, aby 
ludzie korzystający z wybranej trasy mogli dowiedzieć się 
czegoś więcej o tymże elemencie dziedzictwa kulturowego. 
Przykładem dobrze obrazującym to zjawisko jest wspomniana 
wcześniej linia młocińska przebiegająca przez lasek młociński 
(ryc. 5). Nasyp dawnej linii jest zaadaptowany pod ścieżkę dla 
spacerowiczów. W jednej jej części możliwe jest nawet przej-
ście po dawnym przepuście kolejowym. Nie ma tam jednak 
żadnej tablicy informacyjnej na temat pierwotnego przezna-
czenia tego miejsca. Widać więc, że choć czyni się kroki ku 
zagospodarowaniu tych zabytków techniki, wiele z nich wciąż 
pozostaje niezagospodarowana we właściwy sposób – brak 
jest podstawowej formy popularyzacji wiedzy, jaką są tablice 
informacyjne32.

Tworzenie szlaków turystycznych na dawnych liniach kole-
jowych jest niewątpliwe dobrą praktyką. Przywrócenie funk-
cji komunikacyjnej wraz z ochroną substancji zabytkowej, 
w skorelowaniu z praktycznym zagospodarowaniem wyda-
je się naturalnym kierunkiem w podejmowaniu niełatwych 
decyzji dotyczących zlikwidowanych połączeń. Utworzenie 
szlaków na trasach, które biegną niegdysiejszymi nasypa-

27 Strony poświęcone Senda del Oso, Internet: http://viasverdes.com/en/
itineraries/PDF/Ficha_VV_SendaDelOso_en.pdf, https://www.turismoasturias.
es/en/descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso.

28 Strona poświęcona Parkowi HaMesila, Internet: http://www.
internationalsteam.co.uk/tales/israeltales02.htm.

29 Friedman 2013.
30 Strona poświęcona Szlakowi Zwiniętych Torów, Internet: http://www.

regionslupski.pl/art-szlak-rowerowy-zwinietych-torow.html.
31 Stawecki 2016.
32 Taylor 2007: 146–147.

mi, jest więc najlepszym rozwiązaniem. Na każdym krańcu 
takiego szlaku mogłaby znajdować się tablica informacyjna 
o linii, która niegdyś biegła przez ten obszar oraz o jej wy-
jątkowości. Ewentualne pozostałości (resztki mostu, prze-
pusty czy podkłady) należałoby zadokumentować i w miarę 
możliwości odpowiednio zaakcentować, a także otoczyć nie-
zbędną ochroną konserwatorską tak, aby mogły przetrwać 
w terenie. Wydaje się, że kluczowe jest takie postępowanie, 
które nie prowadzi do usunięcia z kontekstu tychże pozosta-
łości, ani tym bardziej odcięcia ich od ruchu turystycznego. 
Właściwe jest przyjęcie strategii ochrony poprzez wtórne 
zaadaptowanie. Sam ziemny nasyp – bez historii – jest tylko 
kolejną ścieżką prowadzącą przez las. Dlatego też należałoby 
zaakcentować dawną rolę tych miejsc poprzez wyekspono-
wanie. Dzięki temu zachowamy pamięć o danej linii, a spo-
łeczeństwo będzie mogło poznać kolejną część dziedzictwa, 
które zostało już w większości zapomniane.

Podsumowując, linie kolejowe są zabytkami techniki war-
tymi zachowania. Często posiadają wartości historyczne, 
a dodatkowo towarzyszą im piękne krajobrazy, a samo ich ist-
nienie pozostawiło widzialny i trwały ślad w krajobrazie.

Turystyka rozwija się bardzo dynamicznie, dlaczego więc 
nie połączyć „przyjemnego z pożytecznym”? Czy nie warto 

Ryc. 4.  Senda del Oso (za Internet: https://www.turismoasturias.es/en/
descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso) 

Fig. 4.  Senda del Oso (after Internet: https://www.turismoasturias.es/
en/descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso)

Ryc. 5.  Ścieżka biegnąca po dawnym nasypie linii młocińskiej (fot. 
P. Kałużyński)

Fig. 5.  The path that runs along the former embankment of the 
Młocińska line (photo by P. Kałużyński)
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jest pomyśleć o takim zaprojektowaniu szlaków turystycz-
nych, aby zawierały one elementy dawnych linii kolejo-
wych? Powtarzając za Łukaszem Gawłem, który wygłaszał 
referat na konferencji Ochrona dziedzictwa przemysłowego 
(w roku 2014 w Katowicach-Szopienicach): ludzie korzysta-
jący z dziedzictwa kulturowego chcą je poczuć, a nie tylko 
na nie patrzeć. Po co więc wytyczać nowe szlaki turystycz-
ne, skoro wciąż pozostaje wiele niezagospodarowanych na-
sypów dawnych linii kolejowych, niejednokrotnie leżących 
w niezwykle atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tere-
nach. Cytując raz jeszcze Ł. Gawła: to co autentyczne jest 
wiecznie młode, a to co nowoczesne, szybko się starzeje33. 

33 Obie przytoczone wypowiedzi Łukasza Gawła zostały wygłoszone 
podczas konferencji Ochrona dziedzictwa przemysłowego, 13.06.2014 r., 

Należy zadbać o to, aby z krajobrazu nie zniknęły pozostało-
ści po liniach kolejowych. Warto je wyeksponować i wpleść 
w turystykę leśną i parkową, aby współtworzyć turystykę 
kulturową – tak popularną wśród mieszkańców miast i po-
mniejszych aglomeracji. Należy spieszyć się z ochroną tegoż 
elementu dziedzictwa techniki, ponieważ z czasem coraz 
trudniej jest wychwycić resztki kolejowej infrastruktury 
w terenie. Wraz z jej zniknięciem nie przetrwa także świado-
mość ludzi o niegdysiejszym istnieniu tych obiektów w ich 
sąsiedztwie.

jednakże – zgodnie z wiedzą autora niniejszego artykułu – nie została 
przygotowana publikacja z tego spotkania. 
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The aim of the article is to show the potential of abandoned 
railway remains. It also presents them as a valuable element of 
technical heritage. The paper includes answers to basic ques-
tions: why and how unused railroads should be preserved. 
Firstly, considerations involve the status of the railway remains 
(embankments, tracks) and the problem of assessing whether 
they can be recognised as monuments. The article discusses 
the specific of railroad remains, their legal status and actions 

over the decades that led up to current state, as well as the 
issue of revitalisation. Finally, the article presents the method 
of preservations of the remains, that revitalisation does not 
apply to – creating rail-trails on the former embankments. The 
topic is supplemented with examples of such management 
considering railroad remains from around the world.

Translated by Piotr Kałużyński

Piotr Kałużyński

Remains of railroads – relics or wasteland?

Summary
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