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WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE



NOTATKI OSOBISTE

Imię i nazwisko...... ..............................
Adres .........
Telefon prywatny......
Miejsce pracy...........
Telefon biurowy..........................................
Telefon Milicji Obywatelskiej ... ..............................
Telefon Pogotowia Ratunkowego 
Telefon Straży Pożarnej
Dowód osobisty Nr ..... ....... .........................
Legitymacja służbowa Nr...................
Książeczka wojskowa Nr.
Legitymacja związkowa Nr......................................
Książeczka oszczędnościowa PKO Nr 
Konto bankowe (czekowe PKO) Nr
Nr konta ZLP pracodawcy.........................................
Obligacje pożyczki państwowej Nr 
Los loterii państwowej Nr
Prawo jazdy Nr...........................................
Rower Nr rej.

W razie wypadku zawiadomić

WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE WARSZAWA 195?

Wydanie pierwsze. Nakład 50.000 + 100 egz. Arkuszy wy i. 
15,7; ark. druk. 10. Oddano do składania 9 maja 1957 Podpi
sano do druku 7 września 1957. Druk ukończono w paździei- 
niku 19o7 r. Cena zł. 12,00. Zamówienie TT 812. Papier piś
mienny kl. V 70 g 61 X 86 cm z Fabryk Papieru z Myszkowa 
_ 1 Skolwina

RSW Prasa Bydgoszcz. Czerwonej Armii 18. E-12

OD WYDAWNICTWA
Zgodnie z życzeniem licznych czytelników naszych 

książek i czasopism fachowych Wydawnictwa Komuni
kacyjne podjęły wydawanie kalendarza przeznaczon g
dla pracowników kolei. , . .

Kalendarz kolejarza" obejmuje kilka działów inte
resujących zarówno samych kolejarzy, jak i członków 
ich rodzin. Czytelnik znajdzie więc nowe zasady sy
stemu płac w kolejnictwie, informacje o uzyskaniu 
emerytury lub renty kolejowej, dane z zakresu opieki 
lekarskiej i socjalnej nad pracownikami PK.

W kąciku ogrodniczo-hodowlanym posiadacze 
ogródków działkowych oraz hodowcy zwierząt znajdą 
plan pracy na cały rok z podziałem na poszczególne

mlCKącik gospodyni zainteresuje z pewnością kobiety 
zajmujące się gospodarstwem domowym, ponieważ 
znajdą w nim praktyczne wskazówki z zakresu prze
twórstwa owoców i warzyw, a także porady do y- 
czące codziennej pielęgnacji zdrowia i urody. .

Ponadto kalendarz zawiera tabele opłat kolejowyc 
i lotniczych, jednostki miar i wag oraz ciekawsze 
dane geograficzne Polski i świata.

Czytelnicy pragnący pogłębić swoje wiadomości 
zawodowe znajdą spis książek wydanych przez nasze 
Wydawnictwo dla wszystkich służb.
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Kalendarz, być może, nie wyczerpuje wszystkich 
zagadnień interesujących szeroki ogół kolejarzy. 
W związku z tym zwracamy się do wszystkich na
szych czytelników z gorącą prośbą o wzięcie udziału 
w ankiecie zamieszczonej w kalendarzu i nadesłanie 
nam swoich uwag, które postaramy się uwzględnić 
przy opracowywaniu kalendarza na 1959 r. Osoby, 
które przyślą wypełnione ankiety, wezmą udział 
w losowaniu cennych nagród.

Wypełnione ankiety prosimy nadsyłać pod adre
sem: Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 12, 
ul. Kazimierzowska 52, skrzynka pocztowa 53.



GRUDZIEŃ 1957 - STYCZEŃ 1958 Ws. 7.4S - Zs 15.»

30
Poniedziałek

Eugeniusza
Sewera

\

1922 — Utworzenie Związku Socjali
stycznych Republik Radzieckich

31
Wtorek
Sylwestra
Melanii

-------------------------- —------------- ----

Ą1
Środa

Nowy Role 
Mieczysława

1944 — Utworzenie Krajowej Kady Na
rodowej. Utworzenie Armii Lu 
dowej

2
Czwartek

Makarego

Styczeń 1942 r. - Utworzenie Polskiej Partii Robotniczej

Ws 7.46 Zs 15.37 STYCZEŃ 1958

3
Piątek

Genowefy
Danuty

1946 — Uchwalenie unarodowienia Prze
mysłu przez Krajową Rade Na
rodową

4
Sobota

Eugeniusza
Grzegorza

Anieli

5
Niedziela
Edwarda
Emiliana
Telesfora

Miasto czeka na 
produkty wsi, wieś 
— na towary prze
mysłowe. Sprawna 
wymiana to
warowa mię- __
dzy miastem 
a wsią zale
ty także od 
kolei



STYCZEŃ 1958 Ws 7.45 — zs 15.40

6
Poniedziałek
Trzech Króli 

Andrzeja

' /
/

7
Wtorek
Lucjana
Juliana

8
Środa

Seweryna
Marcjanny

9
Czwartek

Juliana

%

1764—1769 r. — Inżynier francuski Cugnot konstruuje „poże
racza przestrzeni", pierwszy pojazd mechaniczny o na
pędzie cieplnym; szybkość — 4 km/godz

Ws 7.43 — Zs 15.46 STYCZEŃ 1958

10
Piątek
Jana

Wilhelma
Piotra

11
Sobota

Honoraty
Hilarego
Feliksa

12
Niedziela
Benedykta

Arkadiusza
Czesława

Tabakiera 
dla nosa — 
kolej dla 
pasażerów 
i klientów



STYCZEŃ 1958 Ws 7.34 Zs 16.01

20
Poniedziałek

Fabiana
Sebastiana

21
Wtorek
Agnieszki
Jarosława

1824 — Zmarł Włodzimierz Lenin

22
Środa

Wincentego
Anastazego
Dominika

1863 — Wybuch Powstania Styczniowego

23
Czwartek

Marii
Rajmunda
Ildefonsa

Ws 7.29 Zs. 16.08 STYCZEŃ 1958

24
Piątek

Tymoteusza
Felicji
Rafała

/

25
Sobota
Pawła
Miłosza

26
Niedziela
Polikarpa

Pauliny

Noclegownia nie 
dla brudasów 
i niechlujów



STYCZEŃ 1958 Ws 7.25 Zs 16.14

27
Poniedziałek

Jana
Anieli

Przybysława

28
Wtorek

Augustyna
Juliana
Jakuba

29
Srcda

Franciszka
Zdzisława

30
Czwartek

Macieja
Martyny

1783 r. — Pierwszy publiczny wzlot balonu napełnionego 
ciepłym powietrzem, wypuszczonego przez braci Józefa 
i Stefana Montgolfierów w Annonay (Francja)

ws 7.19 - zs 16.21 STYCZEŃ — LUTY 1958

31
Piątek
Jana

Piotra
Juliusza
Ludwiki

1
Sobota

Ignacego
Brygidy

2
Niedziela

Marii

Naprawiając 
parowóz 
lub wagon 
pamiętaj, 
że wraca on 
do służby, 
a nie idzie 
na złom



LUTY 1958

3
Poniedziałek

Błażeja
Hipolita

4
Wtorek
Andrzeja

Józefa

5
Środa
Agaty
Izydora

6
Czwartek

Doroty
Tytusa

Ws 7.07 - Zs 16.34 LUTY 1958

7
Piątek

Romualda
Ryszarda

1867 — UroćLzUa się Maria Curie-Skłodowska

8
Sobota
Jana

Piotra
Szczepana

9
Niedziela
Apolonii

Cyryla

Nie sztuka 
marnotrawić 
materiał — 
sztuka nim 
oszczędnie 
gospodarzyć

2 Kalendarz kolejarza



Ws 6.54 — Zs 16.47 LUTY 1958

14
Piątek
Cyryla

Walentego
Zenona

14—25. 11. 1956 — XX Zjazd. KPZR

15
Sobota
Józefa

Faustyna

16
Niedziela
Julianny
Danuty

Bernarda

'

Nie zadzieraj 
nosa, 
to już 
niemodne

2*



LUTY 1958 Ws 6.48 ZS 16.53

Poniedziałek
Juliana

Franciszka
Zbigniewa

18
Wtorek

Konstancji
Symeona
Maksyma

19
Środa

Konrada
Marcelego

20
Czwartek

Leona
Eustachego

ws 6.40 - zs n.oo LUTY 1958

21
Piątefa

Eleonory
Feliksa

/

Międzynarodowy dzień walki przeciwko 
reżimowi kolonialnemu

22
Sobota

Piotra
Małgorzaty

1810 — Urodzie się Fryderyk Chopin

23
Niedziela

Piotra
Damiana

Marty iy)ł> — Powstanie Armii Radzieckiej.
Święto Radzieckich Sil Zbrojnych

Rozkład jazdy 
oprowadzono 
po to, 
aby go 
wykonywać

s



LUTY 1958 Ws 6.38 — Zs 17.06

24
Poniedziałek

Macieja 
Modest a

25
Wtorek
Wiktora
Cezarego

26
Środa

Aleksandra
Wiktora

Mirosława

27
Czwartek

Gabriela
Aleksandra Luty 1848 — Ukazał sią Manifest Komar 

nisiyczny Marksa l Engelsa

WS 6.23 — Zs 17.15 luty — MARZEC 1958

28
Piątek
Romana

Makarego
Teofila

1
Sobota
Albina

Antoniego 1943 — Ogłoszenie deklaracji ideowej
Polskiej Partii Robotniczej

2
Niedziela

Heleny
Pawła

Lucjusza

Własny domek
wybudujesz
najtaniej
sposobem
gospodarczym



MARZEC 1958 Ws 6.16 Zs 17.20

3
Poniedziałek

Kunegundy
Maryny

4
Wtorek

Kazimierza
Eugeniusza

5
Środa

Wacława
Euzebiusza

Teofila

6
Czwartek

Wiktora
Róży

Marcjana

1829 r. — Stephenson skonstruował parowóz „Rocket“ (Ra
kieta) o szybkości U kmlgodz, uważany za pierwszy na 
śiciecie parowóz do przewozów kolejowych

Ws 6.07 — Zs 17.27 MARZEC 1958

7
Piątek

Tomasza
Pawła

8
Sobota

Wincentego
Jana

Międzynarodowy Dzień Kobiet

9
Niedziela
Franciszki
Katarzyny
Grzegorza

Kolejarze,
w Waszych 
rękach 
codziennie 
życie
1 zdrowie 
ponad 
3 milionów 
pasażerów



MARZEC 195* Ws 6.00 zs n.3s

10
Poniedziałek

Makarego
Cypriana u—tl. Ul. 1934 — Zjazd PolskieJ Zjed

noczonej Partii Robotniczej

11
Wtorek

Benedykta
Konstantego

Kandyda

12
Srcda

Grzegorza
Bernarda

13
Czwartek
Krystyny

Marka
Bożeny

Ws 5.51 — Zs 17.4« MARZEC 195*

14
Piątek
Matyldy
Leona
Piotra

1S8S — Zmarł K*roi Marks

15
Sobota

Klemensa
Longina

16
Niedziela
Hilarego
Juliana



Ws 5.35 — Zs 17.53 MARZEC 1958

21
Piątek

Benedykta
Filemona

22
Sobota
Pawła

Katarzyny
Bogusława

23
Niedziela

Pelagii
Feliksa

Benedykta

Kolejarze,, podróżni 
s<? także ludźmi



MARZEC 1958 Ws 5.28 Zs 17.58

24
Poniedziałek

Gabriela
Marka

Tymoteusza

25
Wtorek

Marii
Ireneusza

20
Środa

Teodora
Emanuela

27
Czwartek

Jana
Lidii

Ernesta

W marcu 1925 r. odbyt cię III Zjazd KPRP, na który _ 
opracowano zasady organizacyjne, strukturę Partii i normy 
życia partyjnego. Zmieniono nazwę Partii na KPP

ws 5.18 - zs 18.05 MARZEC 1958

28
Piątek

Jana
•

29
Sobota
Wiktora

Eustachego

30
Niedziela

Anieli
Jana

dróżnicy 
Przejazdowi, 
Wasza 
nieuwaga 
i lekkomyśl
ność — 
Przyczyną 
wielu 
wypadków



MARZEC — KWIECIEŃ 1958

31
Poniedziałek

Balbiny
Kornelii
Gwidona

1
Wtorek
Teodory

2
Środa

Władysława

3
Czwartek
Ryszarda

Pankracego
1849 — Zmarł Juliusz Słowacki

1892 r. — Niemiecki inżynier Rud olf Diesel opaten
projekt swojego silnika

Ws 5.02 — Zs 18.17 KWIECIEŃ 1958

Piątek
Izydora

Benedykta

Sobota
Wincentego

Ireny

Czy każdego petenta załatwiasz grzecznie i uprzejmie7 

— Kalendarz Kolejarza



KWIECIEŃ 1958 Ws 4 55 ~ Zs W.2S

7
Poniedziałek

Wielkanoc
Rufina
Donata

8
Wtorek

Dionizego
Januarego

9
Środa
Marii

Marcelego

10
Czwartek

Michała
Makarego

---------- ----- -

i

4.47 — Zs 18.28 KWIECIEŃ 1958

11
Piątek
Leona
Filipa

12
Sobota
Juliusza
Zenona

13
1 Niedziela

Dewastacja 
taboru przed 
skierowaniem go 
do naprawy 
u> ZNTK — 
to kolejowa 
odmiana 
cłluligaństwa



KWIECIEŃ 1958 Ws 4-31 "" ZS 18.40 KWIECIEŃ 1958

Piątek
Alicji

Bogumiły
Apoloniusza

Sobota
Leona
Adolfa

Niedziela



-
KWIECIEŃ 1958 WS 4.25 — Zs 18.45

21
Poniedziałek

Anzelma
Feliksa

1945 — Podpisanie w Moskwie układu
0 przyjaźni, wzajemnej pomocy
1 powojennej współpracy między 
rządem polskim i rządem ra
dzieckim

22
Wtorek
Łukasza
Leona

23
Środa

Wojciecha
Jerzego

24
Czwartek

1870 — Urodził się Włodzimierz Lenin

Grzegorza
Aleksandra

Ws 4>17 — Zs 18.52 KWIECIEŃ 1958

25
Piątek
Marka

Jarosława

26
Sobota

Marii
Marceliny

'

27
Niedziela

Teofila
Anastazego

Kolejarze, 
milicja, 
P&sażerowie — 
we wspólnym 
froncie 
Przeciw 
złodziejom 
i chuliganom

X

%

A'



KWIECIEŃ — MAJ 1958 Ws 4.11 — Zs 1

28
Poniedziałek

Pawia
Marka
Walerii

29
Wtorek

Piotra
Bogusława

30
Środa

Katarzyny
Mariana
Jakuba

1
Czwartek

SuHęto Pracy 
Filipa 

Jakuba

ws 4.03 - zs 19.04 MAJ 1958

2
Piątek

Zygmunta
Anatola

Eugeniusza

3
Sobota

Marii
1791 — Uchwalenie przez Sejm Cztero

letni Konstytucji 3 Maja

4
Niedziela

Moniki
Floriana
Antonii

Wybite szyby, 
połamane ławki, 
wydeptane 
trawniki, 
uschnięte kwiaty, 
obdrapane 
budynki, 
brudy, śmiecie
* rupiecie _
Przi/noszcj 
wstyd kolei



MAJ 1958 Ws 3.57 — Zs 19.

5
Poniedziałek

Ireny
Hilarego

1818 — Urodził się Karol Marks

Dzień Hutnika

m

7
Środa

Benedykta
Augustyna
Ludomira

.co

Czwartek
Stanisława

Ws 3.50 — Zs 19.16 MAJ 1958

9
Piątek

Grzegorza

1945 — Dzień Zwycięstwa

10
Sobota
Izydora

Antoniego

] 11
; Niedziele

ł Franciszka 
Ludomira 
Mam er ta

■

Uśmiech 
na obliczu 
konduktora 

Podróżnemu
świat
wVdaje się 
woselszy



MAJ 1958 ws 3.39 - zs 19.27 MAJ 1958

16
Piątek

Andrzeja
Jana

17
Sobota

Weroniki
Brunona

18
Niedziela

Feliksa
Aleksandry



MAJ 1958 Ws 3.34 — Zs 19.32

19
Poniedziałek

Piotra
Mikołaja

20
Wtorek

Bernardyna
Bazylego

21
Środa
Donata
Wiktora

Tymoteusza

22
Czwartek

Heleny
Julii

1804 r. — Trevithick skonstruował pierwszy parowóz 1o' 
kości 5-i-8 km/godz do przewozu rud na bliskie oawy

Ws 3.29 — Zs 19.38 MAJ 1958

23
Piątek

Dezyderego
Michała

-

24
Sobota

Joanny
Zuzanny

25
Niedzieia

zielone 
; Su-i >ttki

Hf- Grzegorza 
Urbana

przedział dla 
niePalących 
nie iest naj- 
właściwszym 
mieisc em 
do Palenia 
Popłerosóiu

1



3.22 — Zs 19.46 MAJ — CZERWIEC 1958

30
Piątek

Feliksa
Ferdynanda

31
Sobota
Anieli

Petroneli

1
Miedzicia

Jakuba
Kon ruda

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Jaki 
wkład, 
pracy 
w ogródku 
działko
wym — 
takie 
Plony

4 — Kalendarz Kolejarza



WS 3.17 - Zs 19.53 CZERWIEC 1958

6
Piątek

Horberta
Pauliny

1
Sobota
Roberta
Pawła

Wiesława

8
Niedziela

Maksymiliana
Medarda

Seweryna

Rewidencie, 
należyta próba 
hamulca —
|° bezpieczna 
Jazda pociągu



CZERWIEC 1958

9
Poniedziałek

Felicjana
Pelagii

10
Wtorek

Małgorzaty
Bogumiła

11
Środa

Barnaby
Feliksa

12
Czwartek

Jana
Onufrego

Ws 3.15 — Zs 19.56

1845 r. — Otwarcie pierwszego odcinka kolei na 
polskich (od Warszawy do Grodziska)

ziemia111

Ws 3-14 — Zs 19 58 CZERWIEC 1958

13
Piątek

Antoniego
Lucjana

14
Sobota

Bazylego
Walerego

15
Niedziela

Jolanty
Modesta
Bernarda
Wiesława

1651 — Wybuch powstania chłopów na 
Podhalu pod wodzą Aleksandra
Kostki Napierskiego

1957 — IX Plenum KC PZPR

Książka 
techniczna 
— Twój 
Przyjaciel 
1 doradca 
10 Pracy



CZERWIEC 1958

16
Poniedziałek

Jana
Justyny

Aliny

17
Wtorek
Adolfa
Laury

Franciszka
Innocentego

18
Środa
Marka

Elżbiety

19
Czwartek
Gerwazego
Protazego

W s 3.14 — Zs 20.01

Umywalnia 
bez wody, 
t° zegarek 
hez sprgżyny, 
“ Portfel 
bez pieniędzy

CZERWIEC 1958

20
Piątek

Sylweriusza
Florentyny

Bogny

21
Sobota
Alojzego

Alicji
Marcina

22
Niedziela

Jana
Paulina

FUlwiusza 1M1 — Zdradziecka napaść Niemiec hi
tlerowskich na Z wiązek Radziecki

4^

--VD w>:i:



CZERWIEC 1958 Ws 3.15 —

23
Poniedziałek

Wandy
Zenona

Marianny

24
Wtorek

Jana
Danuty

25
Środa
Łucji

Prospera
Wilhelma

26
Czwartek

Jana
Pawia
Pelagii

Ws 3.17 Zs 20.01 CZERWIEC 1958

27
Piątek

Władysława

28
Sobota
Leona

Ireneusza

29
Niedziela

Wotra i Pawła
%

Święto Marynarki Wojennej

Brak
węglarek —
to trudności
U! kopalniach,
węgiel
na hałdach,
milionowe
straty



CZERWIEC — LIPIEC 1958 Ws 3.19 Zs 20.01

30
Poniedziałek

Emilii
Lucyny
Ernesta

1
Wtorek
Haliny

Mariana

2
Środa
Marli

Urbana

3
Czwartek

Anatola
Jacka

Ws. 3.22 — Zs 19.58 LIPIEC 1958

4
Piątek
Elżbiety

Innocentego
I93i — Zmarła Maria Curie-Skłodowska

5
Sobota

Antoniego
Karoliny
Filomeny

6
Niedziela

Łucji
Dominika

Zieleń 
i kwietniki 
na stacjach — 
to dowód kul- 
tury kolejarzy 
‘ Podróżnych

fr<.
sit j/



LIPIEC 1958 Ws 3.25 Zs 19.57

7
Poniedziałek

Cyryla
Metodego

8
Wtorek
Elżbiety
Prokopa

9
Środa

Weroniki
Zenona

10
Czwartek

Filipa
Amelii

ws 3.29 - Zs 19.57 LIPIEC 1958

11
Piątek
Pelagii

Cypriana
Olgi

12
Sobota

Jana
Weroniki

13
Niedziela
Małgorzaty
Eugeniusza

Konduktorze! 
Pomoc 
inwalidom, 
osobom 
starszym, 
matkom 
2 dziećmi 

to Twój 
obowiązek



LIPIEC 1958 Ws 3.38 — Zs 19.46 LIPIEC 1958

18
Piątek

Szymona
Kamila

19
Sobota

Wincentego

20
Niedziela
Czesława
Hieronima

Kolejarze,
od Was
również
zależy
sprawny
przebieg
tegorocznej
kampanii
cukrowniczej

U

^6



LIPIEC 1958 Ws 3.41 Zs 19.42 Ws 3.47 — Zs 19.36 LIPIEC 1958

25
Piątek
Jakuba

Krzysztofa

26
Sobota
Anny

Grażyny

27
Niedziela

Natalii
Julii

Pomaga) '
milicji %
kolejowej 
u utrzymaniu / 
*adu oraz 
Porządku 
na diuorcach 
i UJ Pociągach!

Ul#

* Kalendarz kolejarza



LIPIEC 1958 Ws 3.52 — Zs

28
Poniedziałek

Wiktora
Innocentego

29
Wtorek
Marty
Flory
Olafa

30
Środa
Julity

Ludmiły

31
Czwartek
Ignacego
Heleny

1893 — Powstanie Socjaldemokracji Kró
lestwa Polskiego i Litwy 
(SDKPiL)

ws 3.58 - Zs 19.26 SIERPIEŃ 1958

1
Piątek
Piotra

2944 — Wybuch Powstania Warszawskiego

2
Sobota

Marii
Alfonsa

3
Niedziel»
Nikodema

Lidii

Maszyniści 
i kon
duktorzy! 
Estetyczny 
wygląd, 
czystość 
i porządek 
w nocle
gowniach 
zależą 
i od Was 
samych 
i*



SIERPIEŃ 1958 Ws 4.02 Zs 19.20

4
Poniedziałek

Dominika
Protazego

5
Wtorek

Marii

1895 — Zmarł Fryderyk Engels

6
Środa
Jakuba

Dominika
Sykstusa

7
Czwartek
Kajetana
Konrada

ws 4.08 - zs 19.13 SIERPIEŃ 1958

8
Piątek

Emiliana i

9
Sobota
Romana

Jana

10
Niedziela
Wawrzyńca

Bogdana

*

„ Właściwy 
człowiek 
na właściwym 
miejscu“ — 
dewiza 
polityki kadr 
na kolei



SIERPIEŃ 1958 Ws 4.14 Zs 19,07

I

Ws 4.20 — Zs 18.59 SIERPIEŃ 1958

15
Piątek
Wniebo
wzięcie
N. M. P.

15—21. VIII. 1937 — Największe w Polsce 
kapitalistyczno-obszarniczej wy
stąpienia chłopów polskich prze
ciwko rządom faszystowskim

18
Sobota

Ambrożego
Joachima

Rocha

■

17
Niedziela

Jacka
Anastazego

Julianny

Jesienne 
przewozy 
to próba 
sprawności 
i trudny 
egzamin. 
Przygotujcie 
się do nich 
zawczasu

<U^



SIERPIEŃ 1958 WS 4.25 - Zs 18.53

18
Poniedziałek

Heleny
Klary

19
Wtorek

Bolesława
Juliusza
Ludwika

20
Środa

Bernarda
Samuela

21
Czwartek

Joanny
Franciszka

ws 4.32 - ZS 18.45 SIERPIEŃ 1958

22
Piątek
Marii

Cezarego
Hipolita

23
Sobota
Filipa

Wiktora
Dzień Lotnictwa Polskieoe

24
Niedziela

Bartłomieja
Jerzego

Kolejarze, 
odpowiadacie 
20 całość 
* terminową 
dostawię 
miliona ton
ładunków
dziennie



SIERPIEŃ 1958 Ws 4.37 Zs 18.38

25
Poniedziałek

Ludwika
Grzegorza

28
Wtorek

Marii
Konstancji
Zefiryna

27
Środa
Józefa

Kalasantego

28
Czwartek
Augustyna
Aleksego

Ws 4.43 Zs 18.29 SIERPIEŃ 1958

29
Piątek

Jana
Sabiny

1918 — Ogłoszenie Dekretu Rady Komi
sarzy Ludowych Kraju Rad 
o prawie narodu polskiego do 
niepodległości i jedności

30
Sobota

Róży
Feliksa

Szczęsnego

31
Niedziela
Rajmunda

Marka



WRZESIEŃ 1958 Ws 4.48 ZS 18.22

1
Poniedziałek

Bronisława
Augusta
Idziego

1882 — Powstanie polskiej partii robot- 
niczej Proletariat“

1939 — Napad Niemiec hitlerowskich na 
Polskę. Początek II wojny świa
towej

2
Wtorek
Stefana
Juliana

3
Środa

Szymona
Izabeli 1866 — Otwarcie Kongresu 1 Międzyna

rodówki w Genewie

4
Czwartek

Rozalii
Róży

1809 — Urodził się Juliusz Słowacki

Zs 18.13 WRZESIEŃ 1958

5
Piątek

Wawrzyńca
Doroty

6
Sobota

Zachariasza
Eugeniusza 1944 — Dekret Polskiego Komitetu Wy

zwolenia Narodowego o reformie 
rolnej

7
Niedziela

Reginy
Melchiora ■

Bumelant 
i nierób 
to pasożyt! 
Bez 
takich 
kolej się 
obejdzie

-U



WRZESIEŃ 1958 Ws 5.00 — Zs 18.06

0
Poniedziałek

Marii
Nestora

9
Wtorek
Piotra

Sergiusza

10
Środa

Mikołaja
Łukasza

11
Czwartek

Jacha
Prota

Teodory

VVs 5.07 — Zs 17.56 WRZESIEŃ 1958

12
Piątek
Marii

Gwidona

13
Sobota
Filipa

Eugenii

14
Niedziela
Bernarda
Cypriana

Dzień Kolejarza '

Czas
to pieniądz! 
Pamiętaj 
o regularnym 
biegu 
pociągów



WRZESIEŃ 1958 Ws 5.12 Zs 17.49

15
Poniedziałek

Nikodema
Albina

16
Wtorek
Kornela
Edyty

Cypriana

17
Środa

Franciszka
Justyna

18
Czwartek

Józefa
Ireny

Ws 5.18 - Zs 17.40 WRZESIEŃ 1958

19
Piątek

Konstancji
Januarego

20
Sobota

Eustachego
Filipiny 1946 — Uchwalenie przez Krajową

Radę Narodową Trzyletniego
Planu Odbudowy

21
Niedziela

Mateusza
Hipolita

Aleksandra

Nie przechodi

6 — Kalendarz kolejarza



WRZESIEŃ 1958 Ws 5.23 — Zs 17.33

22
Poniedziałek

Tomasza
Maurycego

23
Wtorek

Konstantego
Tekli

Bogusława

24
Środa
Marii

Gerarda
Teodora

25
Czwartek
Ładysława

Aurelii

1S96 r. Polak Czesław Tański buduje pierwszy polski 
szybowiec

ws 5.30 - zs 17.23 WRZESIEŃ 1958

26
Piątek

Cypriana
Justyny

27
Sobota
Kośmy

Damiana

21
Niedziela
Wacława

Marka 1864 __ powstała w Londynie I Między
narodówka z Karolem Marksem 
i Fryderykiem Engelsem na czele

Nie jedz 
brudnymi 
rekami

6'



WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 1958 Ws 5.35 - zs «-i«

29
Poniedziałek

Michała

30
Wtorek

Hieronima
Zofii

Grzegorza

1
Środa
Jana

Remigiusza

% ,

2
Czwartek

Teofila
Dionizego
Sławomira

Ws 5.41 Zs 17.07 PAŹDZIERNIK 1958

3
Piątek
Teresy

Gerarda

4
Sobota

Franciszka

5
Niedziela

Placyda
Apolinarego

Jeśli jesteś 
dobrym, 
cenionym 
fachowcem - 
ucz Innych, 
mniej 
doświad
czonych



PAŹDZIERNIK 1958 Ws 5.47 Zs 17.00

6
Poniedziałek

Artura
Brunona

Emila
Romana

7
Wtorek

Marli
Marka
Julii

8
Środa

Brygidy
Pelagii
Danuty

9
Czwartek
Bogdana

Dionizego
Ludwika

Ws 5.54 Zs 16.51 PAŹDZIERNIK 1958

10
Piątek

Franciszka
Pauliny

11
Sobota
Aldony
Emila

Brunona
Wincentego

12
Niedziela

Maksymiliana
Eustachego

1943 — Pierwsza bitwa Ludowego Wojska 
Polskiego. Zwycięstwo 1 Dywizji 
im. Kościuszki pod Lenino

Dzień Wojska Polskiego

Przestoje
wagonów
obniżają
sprawność
przewozową
kolei



PAŹDZIERNIK 1958 Ws 5.59 — Zs I6.44

13
Poniedziałek

Edwarda
Mikołaja
Teofila

---------------------------------------------------------------|

14
Wtorek
Dominika
Kaliksta
Bernarda

..

15
Środa

Jadwigi
Teresy

1817 — Zmarł Tadeusz Kościuszko

16
Czwartek
Florentyny

Gerarda
Ambrożego

1



PAŹDZIERNIK 1958 Ws 6.11 Zs 16.30

20
Poniedziałek

Jana
Ireny

21
Wtorek
Urszuli

Hilarego
Celiny

22
Środa
Filipa

Korduli

23
Czwartek

Jana
Teodora
Ignacego
Romana

1903 r. — Pierwsze loty na samolocie z silnikiem spalinowym 
(16 KM) braci Wright w Karolinie Południowej (USA)

Ws 6.19 — Zs 16.22 PAŹDZIERNIK 1958

24
Piątek
Rafała

Marcina 1945 — Powstanie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych

25
Sobota

Bonifacego
Kryspina
Hilarego

1905 — Początek ,.Strajku Październiko
wego", strajku powszechnego
w Polsce na znak solidarności 
z walczącą z caratem klasą ro
botniczą Rosji

20
Niedziela
Ewarysta
Łucjana

Pokaż,
ile oszczędzasz węgla, 
a powiem Ci, 
jaki z Ciebie 
maszynista

A



PAŹDZIERNIK 1958
Ws 6.24 Zs 16.15

27
Poniedziałek

Sabiny
Wincentego

28
Wtorek
Tadeusza
Szymona

29
Środa

Narcyza
Teodora

Maksymiliana

30
Czwartek

Alfonsa
Edmunda
Zenobii

ws 6.31 - zs 16.07 PAŹDZIERNIK — LISTOPAD 1938

Piątek
Antoniego
Augusta

Łucji

Sobota
Wszystkich
Świętych

1905 — Masakra na Placu Teatralnym 
to Warszawie

Niedziela
Dzień

Zaduszny

Jaki
gospodarz,
taka
poczekalnia
dworcowa



LISTOPAD 1958 WS 6.36 Zs 16.02

3
Poniedziałek

Huberta
Sylwii

4
Wtorek
Karola

5
Środa

Elżbiety
Bogumiła

Zachariasza
Sławomira

1918 — Powstała pierwsza w Polsce Rada 
Delegatów Robotniczych 
w Lublinie

6
Czwartek
Leonarda
Feliksa 1923 — Wybuch powstania robotników 

krakowskich przeciwko rządom 
kapitalistów i obszarników

-



LISTOPAD 1958 Ws 6.4B - Zs lS.50

10
Poniedziałek

Andrzeja
Leona 1945 — Powstanie Światowej Federacji 

Młodzieży Demokratycznej.
Światowy Dzień Młodzieży

11
Wtorek
Marcina

Bartłomieja
Marcelego

1918 — Koniec I wojny światowej

12
Środa

Mateusza
Witolda

13
Czwartek
Stanisława

,Vs 6.56 — Zs. 15.45 LISTOPAD 1958

14
Piątek
Józefata

Wawrzyńca

15
Sobota

Eugeniusza
Gertrudy
Leopolda

16
Niedziela
Edmunda

Marka.

Za każdym 
papierkiem 
jest ludzka 
sprawa, 
nie odkładaj 
wiąc na jutro 
pracy,
którą możesz
wykonać
dzisiaj

~i — Kalendarz kolejarza



LISTOPAD 1958 ,Ws 7.02 Zs 15.41

17
Poniedziałek

Salomei
Grzegorza

18
Wtorek
Romana
Anieli

Tomasza

19
Środa

Elżbiety
Felicjana

20
Czwartek

Feliksa
Anatola

1919 r. — Początek komunikacji lotniczej na śmiecie

Ws 7.09 Zs 15.36 LISTOPAD 1958

21
Piątek

Konrada
Janusza
Alberta

22
Sobota
Cecylii
Marka

23
Niedziela i

KI emensa
Felicyty

Wódka —
Twój
wróg!



LISTOPAD 1958 Ws 113 — Zs 15-32

24
Poniedziałek

Aleksandra
Jana

25
Wtorek

Katarzyny
Erazma

------------ ---------------------------------------- -

26
Środa

Sylwestra
Konrada
Leonarda

185S — Zmarł Adam Mickiewicz
-------------- --------------------------------------

27
Czwartek
Waleriana

Maksymiliana

Ws 7.19 Zs 15.28 LISTOPAD 1958

28
Piątek

Zdzisława
Natalii

Grzegorza
1820 — Urodził się Fryderyk Engels

29
Sobota
Błażeja

Saturnlna
1830—Wybuch Powstania Listopadowego

30
Niedziela
Andrzej

Konstantego

Czytaj książki 
fachowe oraz 
prasą kolejarską, 
a łatwiej Ci będzie 
pracować



GRUDZIEŃ 1958 Ws 7.23 - Zs 15.27

1
Poniedziałek

Natalii
Eugeniusza

Mariana

0
,

L
Wtorek
Pauliny
Aurelii

Bibianny ■

3
Środa

Franciszka
Ksawerego

4
Czwartek

Barbary
Bernarda

Dzień Górnika

Ws 7.29 — Zs 15.25 GRUDZIEŃ 1958



GRUDZIEŃ 1958 Ws 7.33 — Zs 15.24

8
Poniedziałek

Marli

9
Wtorek
Cypriana
Leokadii
Wiesława

10
Środa
Marli
Julit

11
Czwartek
Damazego

Daniela

Ws 7.37 Zs 15.24 GRUDZIEŃ 1958

12
Piątek

Aleksandra
Adelajdy

Konstantego

13
Sobota
Łucji

Władysława
Otylii

14
Niedziela

Alfreda
Izydora

Lekceważenie 
obowiązków 
służbowych 
jest przyczyną 
wypadków



GRUDZIEŃ 1958 Ws 7.40 Zs 15.24

15
Poniedziałek

Waleriana
Celiny 1948 — Powstanie Polskiej Z jednoczonej 

Partii Robotniczej

16
Wtorek

Euzebiusza
Albina 1918 — Utworzenie Komunistycznej Par

tii Robotniczej z połączenia 
SDKPiL t PPS-hewtcy

17
Środa

Floriana
Łazarza
Olimpii

18
Czwartek
Bogusława
Gracjana

WS 7.43 - Zs 15.25 GRUDZIEŃ 1958

19
Piątek
Urbana

Bogumiły
Dariusza \

20
Sobota
Juliusza

Dominika
Teofila

Eugeniusza

21
Niedziela
Tomasza

Jana '

Liczymy 
na Ciebie, 
że pomożesz 
nam w akcji 
odśnieżnej



GRUDZIEŃ 1958 Ws 7.44 Zs 15.26

22
Poniedziałek

Zenona 
’ Honoraty

23
Wtorek
Wiktorii

Sławomiry

24
Środa
Wigilia

Adama i Ewy
1798 — Urodził się Adam Mickiewicz

25
Czwartek

Bele
Narodzenie

1921 r. — Powstanie pierwszej polskiej linii lotniczej 
Warszawa '— Poznań i Poznań — Gdańsk

Ws 7.45 — Zs 15.29 GRUDZIEŃ 1958

26
Piątek

Szczepana
Dionizego

27
Sobota

Jana
Cezarego

28
Niedziela
Antoniego i

Maszynisto, 
pamiętaj, 
że parowóz 
karmi Ciebie 
i Twoją 
rodzinę



GRUDZIEŃ 1958 — STXCZE& 1959 Ws 7.45 - Es 15.32

29
Poniedziałek

Tomasza
Dominika

39
Wtorek

Eugeniusza
Sewera

-

31
Środa

Sylwestra
Melanii

1
Czwartek
Nowy Rok 

Mieczysława
Jak mały Jasio wyobraża sobie: 
kolejką ząbatą, 
kolejką linową, 
zaludnienie na oś wagonü



KOLEJE WSPÓŁCZESNE W POLSCE I ŚWIECIE

Przeszło 130 lat minęło od dnia, w którym w Anglii 
oddano do eksploatacji pierwszą na świecie linię ko
lejową o trakcji parowej. Twórca parowozu i budow
niczy pierwszej drogi żelaznej J. Stephenson rde 
przypuszczał wówczas, że kładzie podwaliny pod po
tężny środek komunikacyjny, jakim jest obecna świa
towa siec kolei. “

,sPełmły i nadal spełniają ogromne zadania 
w dziedzinie rozwoju przemysłu i handlu, przyczy
niają się do powstawania wielkich miast, zbliżana 
narody pod względem gospodarczym i kulturalnym 
oraz są podstawą szeroko zakrojonej międzynarodowej 
współpracy w dziedzinie transportu '
1 320 4001(km!UgOŚĆ ŚWiat0W6j Sieci kolei°wej wynosi

Na tej sieci kolejowej pracuje około 16,9 min ludzi 
Na 1 km eksploatowanej linii kolejowej wypada 
w Szwecji — 4 pracowników, w Anglii — 18 a wPJa 
Ponn — 22 pracowników. ’ W Ja~

Piaca przewozowa według danych UIC za 1956 r 
kształtowała się na niektórych kolejach następująco:

Ilość wykonanych brutto-tono-kilo- 
metrow (w mld): uo

Francja
Belgia
Austria
Hiszpania
Iran
Włochy
Luksemburg
Portugalia

182,0
29.0
23.0
33.0

3.4
70.0

1.5 
4,0

Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Jugosławia
Afryka Płd.
Kanada
USA

35.4
19.5 
14,3 
31,7 
68,9

224,0
2185,0

Ilość pasażerów prze 
w ciągu 1955 r. (w min): wiezionych

Anglia
Francja

994
509

Hiszpania — 117 
Afryka Płd. — 262

8 — Kalandarz kolejarza 113



Długość sieci kolejowej w km
Lata

Kraje
1850 1860 1870 1880 1890 1910 1950

Amerika Płn. 15 100 53 400 90 300 164 700 303 000 460 900 484 300
USA 14 515 49 292 85139 150 717 268 409 392 808 364 300

114 3 359 4 018 11087 21329 39 800 70391
Meksyk u 32 349 1120 9718 24 717 24 200
Amerika Płd. - 5C0 2 800 10 000 27 6C0 65 500 105 300
Argentyna — — 732 2 273 10244 28 636 42 885

— 120 691 3 200 9 500 21 778 35 807
Chile — 195 732 1800 3100 5804 9 915
Afryka - 443 1 800 4 600 10 100 36 900 73 600
Egipt _ 443 1056 1500 1547 4132 7 500
Fr. Atr. Pin. — 517 1379 3 105 4 829 8162
Afryka Płd. — — 105 1 617 4 229 15 781 23 798
Oceania-Australia - 400 I 800 7 800 18 900 31 700 52 700
Australia - 367 1694 5 775 15 710 27142 43 300
Azja bez ZSRR - 1 400 8 200 16 200 31 700 85 000 166 100
Turcja (Azjat.) _ 43 234 372 853 4 564 12 000
Indie — 1350 7 683 14 977 26 299 50 677 54 200
Pakistan —■ — — — — — 24 000
Chiny — — — 11 200 8 627 23 600
Japonia — — — 121 2 333 8 255 24 300
ZSRR 600 1600 11200 24 000 32 400 76 250 123000
Europa bez ZSRR 22 900 50 273 93 700 145 200 192 500 282 000 315 400
Niemcy 0 044 11633 19 575 33838 42 869 63 062 43 500
Szwajcaria 27 1096 1449 2 547 3199 5 426 5 200
Austria 1357 2 927 6112 11434 15 303 24 881 6048
Węgry 222 1616 3 477 7 078 11 246 21 062 8 716
Czechosłowacja — — — — ’ — — 13133
Polska — - - - — — 26 165*
Francja 3 083 9 528 17 931 26189 36 672 51188 41 429
Anglia 10 653 16 787 24 999 28 854 32 297 37 717 32184
Szwecja 12 522 1 708 5 906 8 018 14 491 16 657
Włochy 427 1800 6134 8 715 12 855 17 634 21 632
Hiszpania 28 1918 5 475 7 481 9878 14805 17 823
Jugosławia — — — — 540 1021 11574
Rumunia — — 245 1387 2 493 3 763 10 246

Razem 38 600 108000 209 300 372 500 616 200! 103825o! 1320400

• Normalnotorowej 23 123 + wąskotorowej 3 042.

114

NRF — 1600 Indie — 1300
Szwecja — 107 Dania — 111
Austria — 147 Finlandia — 40
Kanada — 27 Belgia — 233
Włochy — 397 Turcja — 57
Portugalia — 58 Jugosławia — 164
Szwajcaria — 219 USA — 439
Ilość wykonanych pasażero-kilo- 

metrów na niektórych kolejach 
w ciągu roku 1955 (w mld);

Norwegia - 1,5 Afryka Płd.
NRF — 38,4 USA
Anglia — 33,0 Kanada
Francja — 28,0 Indie
Portugalia — 5,4

Jak wynika z tych liczb, praca kolei ma dla gospo
darki narodowej każdego kraju zasadnicze znaczenie, 
zwłaszcza jeżeli uwzględni się, że w krajach o bardzo 
rozwiniętym przemyśle i dużych obrotach handlowych 
około 80% przewozu ładunków i około 60% przewozu 
osób przypada na kolej.

Kolejowe środki techniczne ciągle się rozwijają, 
a postęp w tej dziedzinie jest tak duży, że dzisiejszych 
kolei prawie nie można porównać z pierwszą koleją. 
Została zachowana tylko jedna cecha wspólna: zasada 
toczenia się pojazdów po torze.

Tor ten uległ zasadniczym przemianom. Krucha 
konstrukcja nawierzchni pierwszego toru, która dzi
siaj byłaby za słaba nawet dla małej kolejki wąsko
torowej, przeobraziła się w nawierzchnię o dużej wy
trzymałości i masywności.

Szyny, których 1 mb waży około 50 kg, leżą na 
ciężkich drewnianych, stalowych lub betonowych pod
kładach. Podkłady te są ułożone na podsypce z tłucz
nia lub żwiru o grubości 40 cm. Warstwa podsypki 
tworzy elastyczne podłoże toru, niezbędne przy du
żych szybkościach współczesnych ciężkich pociągów.

#• 115



Najważniejszym jednak krokiem naprzód w zakre
sie budowy nawierzchni było zmniejszenie ilości sty
ków szynowych, które wywołują powszechnie zmane 
rytmiczne stukanie kół wagonów pędzącego pociągu. 
Pierwotnie szyna miała długość 6 m, następnie pro
dukowano szyny coraz dłuższe — 16, 24 i 30 m, 
a wreszcie — w miarę postępu techniki walcowania
— uzyskano nawet długość 60 m. Ilość styków szyn
— tych najsłabszych punktów w torze kolejowym — 
zmniejszyła się do jednej dziesiątej.

Próby stworzenia jeszcze dłuższych odcinków szyn 
doprowadziły do spawania styków i układania toków 
szynowych bezstykowych, po których pociąg toczy 
się prawie bez wstrząsów. Doświadczenie wykazało, 
że obawy wyboczenia lub pękania nieprzerwanego 
toku szyn, o długości nawet kilkuset metrów, są 
bezpodstawne.

Coraz bardziej rozpowszechnia się stosowanie pod
kładów z betonu sprężonego. Na kolejach Deutsche 
Bundesbahn na liczbę 110 min podkładów 3,5 min 
stanowią podkłady ze sprężonego betonu. Przeprowa
dza się próby układania toru na płytach betono
wych bez podsypki, a w celu zapewnienia sprężysto
ści nawierzchni wprowadza się gumowe przekładki. 
W NRD czynione są próby produkowania i stosowa
nia podkładów z termoplastów.

Termoplasty, czyli tworzywa sztuczne, otrzymuje 
się przez przerób surowców naturalnych (celuloza, 
kazeina) lub z produktów suchej destylacji węgla 
oraz soku roślin (buna). Wiele tych tworzyw od
znacza się dużą wytrzymałością na uderzenia, wstrzą
sy itp.

Obecnie przy budowie ciężkiej nawierzchni stosuje 
się mechanizację robót torowych, która obniża koszty 
utrzymania i naprawy nawierzchni, a przede wszyst
kim zmniejsza wysiłek fizyczny robotników. Maszyny 
są stosowane przy wymianie, oczyszczaniu oraz wało
waniu podsypki, przy układaniu podkładów i całych 
ogniw szynowych, podbijaniu podkładów itp.

Nowoczesne rozjazdy umożliwiają bezpieczny prze
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jazd pociągów we wszystkich kierunkach, bez zmniej
szania szybkości, a nowe lub przebudowywane stacje 
mają najekonomiczniejsze w eksploatacji układy to
rów i nowoczesne zdalnie nastawiane zwrotnice. 
Sprawność i zdolność przepustowa tych stacji są 
bardzo duże.

Usytuowanie nowoczesnych dworców osobowych 
w dużych miastach jest bardzo różne. Najczęściej 
spotykamy w Europie i Ameryce stacje osobowe 
położone w najbardziej ruchliwvch dzielnicach miej
skich. Końcowe stacje często nie są połączone bez
pośrednio, lecz w niedużej odległości od dworców 
czołowych przebiega linia obwodowa. W wielu du
żych miastach stacje końcowe rozmieszcza się na 
obwodowej linii łączącej wszystkie zbiegające się 
w tym mieście linie kolejowe. Czasem miasto przecina 
jedna linia średnicowa, na której są rozmieszczone 
dworce główne.

Umieszczenie dworca głównego w środku miasta 
jest dla podróżnych najkorzystniejszym rozwiąza
niem. jednakże wnływa ujemnie na komunikację miej
ska. Środkiem eliminującym te trudności jest budowa 
podziemnych dworców osobowych.

Przykładem takiego podziemnego dworca osobowego 
jest Grand Central Terminal w Nowym Jorku mający 
w dwu poziomach 46 torów z peronami. Ostatnio 
istnieje jednak wśród urbanistów tendencja umie
szczania stacji czołowych poza obrebem dzielnic
0 dużym nasileniu ruchu ulicznego i łączenia ich ze 
śródmieściem szeroko rozbudowaną komunikacją auto
busową, tramwajową itp.

W budowie stacji rozrządowych poczyniono ogromne 
postępy, zwłaszcza w zakresie urządzeń nrzvsoieszają- 
cych i usprawniających pracę stacji. Wielkie stacje 
rozrządowe wyposażone są w górki rozrządowe, w spe
cjalne układy torów rozrządowych, przyjazdowych
1 odjazdowych, w hamulce torowe uruchamiane z na
stawni na górce rozrządowej oraz w przyrządy rada
rowe i elektronowe maszyny regulujące siłę hamującą
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hamulców torowych zależnie od siły wiatru i właści
wości biegowych poszczególnych wagonów lub od- 
przęgów.

Tory, po których wciąga się wagony na górkę, wy
posażone są w kanały inspekcyjne ze specjalnymi 
detektorami wykrywającymi uszkodzenia podwozia 
wagonów i alarmującymi rewidentów.

Cały teren nowoczesnej stacji rozrządowej jest bo
gato wyposażony w radiotelefoniczne urządzenia i me
gafony. Pracownicy na manewrach mają przenośne 
radiotelefony konferencyjne, przez które mogą po
rozumiewać się z dyspozytorami, lokomotywowniami 
i maszynistami na lokomotywach manewrowych.

Wiele stacji ma urządg^ńa telewizyjne ułatwiające 
zawiadowcy stacji rozrządowej kierowanie jej pracą 
i jej kontrolowanie. Radiotelefoniczne i telewizyjne 
środki łączności upraszczają pracę oraz umożliwiają 
szybkie i dokładne przekazywanie wiadomości zwią
zanych z zestawianiem i rozrządzaniem pociągów. 
Umożliwiają one łączność z drużynami pociągów, 
które zbliżają się do danej stacji lub które już od
jechały, oraz przesvlanie tym drużynom zleceń i wia
domości uzupełniających.

Doskonałe oświetlenie stacji rozrządowych za po
mocą silnych reflektorów na wysokich wieżach za
pewnia bezpieczeństwo pracy załogi i przyspiesza 
pracę manewrową w nocy.

Mechanizacja robót ładunkowych poczyniła wielkie 
postępy. Wprowadzane ostatnio płyty ładunkowe (pa
lety), małe kontenery i wózki akumulatorowe z podno
śnikami widłowymi ułatwiają przewóz przesyłek po 
rampach i w magazynach. Duże kontenery stanowią 
podstawowy element szybkiego przewozu najroz
maitszych towarów „od drzwi do drzwi“.

Nowoczesna budowa i wyposażenie torów kolejo
wych oraz wbudowane do taboru kolejowego nowo
czesne hamulce o sprężonym powietrzu zapewniają 
wprawdzie bezpieczną jazdę przy obecnych znacznych 
szybkościach, ale maszynista musi mieć całkowita
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pewność, że urządzenia sygnalizacyjne rozmieszczone 
wzdłuż linii kolejowej wskazują niezawodnie wła
ściwą drogę jazdy. Zadanie to spełniają urządzenia 
zabezpieczenia ruchu pociągów, będące bardzo waż
nym działem techniki kolejowej.

Wynaleziona kilkadziesiąt lat temu elektryczna blo
kada była pierwszym i najważniejszym etapem 
w rozwoju zabezpieczenia ruchu na kolejach. Dzięki 
temu urządzeniu dyżurny ruchu może dopiero wtedy 
nastawić na semaforze wyjazdowym sygnał zezwala
jący na odjazd pociągu, kiedy droga jego przebiegu 
jest przygotowana i zabezpieczona, a sąsiednia stacja 
za pomocą swego urządzenia blokowego da zgodę na 
przyjęcie pociągu.

Prawdziwy jednak obraz nowoczesnego urządzenia 
zabezpieczającego ruch pociągów daje elektryczna na
stawnia dużej stacji. Za pomocą małych kolorowych 
przycisków obsługa kieruje całym ruchem w rozle
głym rejonie licznych torów, po których biegnie 
wiele pociągów i odbywa się pozornie tak niebez
pieczny ruch manewrowy we wzajemnie przecinają
cych się kierunkach.

Impulsy elektryczne przenoszą nakazy nastawni na 
poszczególne zwrotnice, przestawiane przez silniki na
pędowe, i innym przewodem wracają do nastawnicy 
impulsy potwierdzające należyte wykonanie nakazu. 
W ten sposób zwrotnica po zwrotnicy na całej drodze 
przebiegu zostaje odpowiednio nastawiona za jednym 
naciśnięciem przycisku lub przerzuceniem dźwigienki. 
Jednocześnie wszystkie rozjazdy łączące drogę prze
biegu z innymi torami bocznymi są całkowicie za
blokowane elektrycznie i mechanicznie.

Droga przebiegu pociągu może być dopiero wtedy 
zwolniona, gdy przejeżdżający pociąg uruchomi urzą
dzenie wysyłające impulsy elektryczne potwierdza
jące, że pociąg opuścił rejon danej nastawni.

W złych warunkach atmosferycznych, gdy widocz
ność torów jest słaba, duże usługi oddają specjalne 
urządzenia — liczniki osi. Liczą one każdą oś, która 
przez nie przejeżdża, i do momentu, kiedy wszystkie
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osie po odjeździe z toru nie zostaną „przeliczone“, 
tzn. az do momentu, gdy licznik stanie na zerze — 
tor jest zajęty, na planie stacji w nastawni świeci 
czerwona lampka zajęcia, a drogi przebiegu i dźwi- 
gienki semaforowe są zablokowane. Wpuszczenie po- 
ciągu na taki tor jest możliwe wówczas, gdy zaświeci 
się biała lampka oznaczająca wolną drogę.

To samo zadanie spełniają odcinki izolowane. Każda 
os biegnącego po odcinku pociągu zamyka obwód 
elektryczny między dwoma tokami szyn, a czerwona 
lampka na pulpicie w nastawni oznacza zajętość toru.

Na większości kolei zagranicznych semafory ra- 
mienne i przechylne tarcze ostrzegawcze są zastę
powane semaforami świetlnymi. Różne kombinacje 
barw tworzą układy sygnałów nakazujących maszy
niście zwolnienie biegu pociągu do pewnej szybkości, 
zalezme od położenia jadącego przed/nim pociągu lub 
od rodzaju i ustawienia rozjazdów, na które ma 
wjechać.
. Urządzeniem torowym, które oddziałuje na pociąg, 
jest zatrzym (autostop), złożony z urządzenia linio
wego zainstalowanego bezpośrednio1! przy torze oraz 
urządzenia zainstalowanego na lokomotywie. Urządze
nie to służy do informowania maszynisty o zbliżaniu 
się pociągu do semafora wskazującegcksygnał „Stój“. 
Jeżeli maszynista z pewnych powodów nie zatrzyma 
w porę pociągu przed semaforem zamykającym mu 
dalszą drogę, uczyni to za niego zatrzym urucha
miając automatycznie hamulce pociągu.

Dyspozytorskie urządzenia nastawcze mają wiele 
zalet: obniżają koszty obsługi, obrazują sytuację ru
chową w okręgu nastawczym obejmującym kilka 
lub kilkanaście stacji i przyspieszaia wykonywanie 
operacji ruchowych, zapewniając lepsze wykorzysta
nie odcinków, na których natężenie ruchu jest bar
dzo duże.

Nastawnice z planem świetlnym, obrazującym układ 
torow rejonu i stan ich zajęcia, wraz z innymi urzą
dzeniami dodatkowymi umożliwiają centralna obsługę
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długich odcinków kolei. Przeprowadzane są już próby 
zastosowania urządzeń radiowych, które zastępują sy
gnały przytorowe i przekazują je bezpośrednio ma
szyniście pociągu.

Szczególnie duże koszty pociągają za sobą zabez
pieczenia przejazdów. Coraz szersze zastosowanie 
znajduia nastawiane zdalnie rogatki z migającymi 
światłami.

W punktach o specjalnie dużym natężeniu ruchu 
umieszcza się automaty sterujące zabezpieczeniem 
przejazdu kolejowego na sygnał dźwiękowy podany 
przez maszynistę na lokomotywie.

W zakresie łączności koleje stosują nowoczesne 
zdobycze teletechniki. W powszechnym użyciu są 
automatyczne sieci telefoniczne, kablowa telefonia 
nośna oraz rosnącą sieć radiotelefonicznych połączeń, 
która obsługuje komórki służbowe kolei, umożliwiając 
szybkie łączenie się z klientami.

Używane obecnie wagony osobowe nie są podobne 
do pierwszych wagonów, które były pocztowymi dyli
żansami ustawionymi na kołach z obrzeżami umożli
wiającymi toczenie się po szynach.

Ostatnie 40 lat postępu w zakresie obliczania kon
strukcji wagonów, rozwój spawalnictwa, które zastą
piło nitowanie, zastosowanie lekkich metali i stopów 
tworzyw sztucznych i kauczuku, badania nad czynni
kami warunkującymi spokojny bieg, nowe rozwiąza
nia konstrukcyjne części biegowych, zawieszenia i ło
żyska toczne — wszystko to zupełnie zmieniło wygląd 
i konstrukcję dawnego pojazdu.

Na kolejach całego świata wzrasta liczba wagonów 
osobowych zbudowanych wyłącznie ze stali, długich, 
estetycznie pomalowanych, o kształtach oołvwowvch 
j dużych oknach. Wnętrza wagonów cechuje este
tyczne i higieniczne wykonanie. Na kolejach szwedz
kich kursują wagony dla matek z niemowlętami, wy
posażone w specjalne pomieszczenia do przewijania 
niemowląt, z suszarniami pieluszek, stołami do prze
wijania, gorącą wodą itp.
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Coraz więcej wagonów ma wygodne siedzenia, do
skonałe oświetlenie, nawiewne ogrzewanie połączone 
z automatycznym przewietrzaniem, a także w wielu 
przypadkach — pełną klimatyzację powietrza.

Do przewozu ładunków używa się coraz częściej wa
gonów towarowych czteroosiowych o ładowności 
25-1-40 ton. W USA i ZSRR dąży się do zwiększenia 
ładowności wagonów nawet powyżej 100 ton. Współ
praca gospodarcza krajów zachodnio-europejskich do
prowadziła do utworzenia międzynarodowej wspólnoty 
taboru wagonowego (Europ), normalizacji głównych 
elementów konstrukcyjnych wagonu i do powstania 
ujednoliconego typu wagonu towarowego.

Buduje się specjalne wagony do przewozu różnych 
towarów i zestawia pociągi chłodnicze z kilku
dziesięciu wagonów-chłodni oziębianych centralnie ze 
specjalnego wagonu maszynowego. Pociągi takie mogą 
przebywać tysiące kilometrów; przejeżdżać przez różne 
strefy klimatyczne i znajdować się w podróży przez 
kilka tygodni.

Aby uniknąć przeładunku! towarów, których na
dawcy i odbiorcy nie mają Własnych bocznic, skon
struowano w Europie i USA specjalne wagony-plat- 
formy, na których umieszcza się przyczepy drogowe, 
będące jakby dużymi kontenerami. Na takie wagony- 
platformy może wjechać ciągnik z kilkoma przycze
pami i po przyjeździe na miejsce przeznaczenia zjeżdża 
z nich po specjalnej pochylni na poziom ulic miasta 
lub teren należący do odbiorcy. W Australii prze
wozi się całe składy wąskotorowych wagonów, zała
dowanych na pociąg z normalnotorowych platform 
z ułożonym na nich wąskim torem.

Nieustannie doskonalone są hamulce, których nowe 
konstrukcje są lżejsze i wydajniejsze. Wprowadza się 
także hamulce tarczowe wyłożone tworzywem sztucz
nym.

Unowocześnianie taboru zmniejsza nakłady na jego 
eksploatację oraz utrzymanie, a zwiększenie szybkości 
przewozu oraz wygody podróżowania zachęca klientó”’
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do korzystania z usług kolei. Szybkość jazdy pocią
gów w dużym stopniu zależy od rodzaju trakcji.

Parowóz będący przez przeszło 100 lat bezkonku
rencyjnym środkiem trakcyjnym zachował w zasadzie 
pierwotną konstrukcję, która z biegiem czasu była 
tylko ulepszana. Wprowadzenie stawidłowego rozrządu 
pary, dłuższych płomieniówek i podwyższenie ciśnie
nia pary w kotle zwiększyły sprawność ogólną paro
wozu tylko do 6% wykorzystania energii zawartej 
w paliwie. Dalsze podwyższanie ciśnienia pary, wpro
wadzanie sprzężonych maszyn parowych, przegrzewu 
pary i podgrzewania wody zasilającej spowodowały, 
że sprawność, mierzona na obwodzie kół, osiąg
nęła 11%.

W warunkach eksploatacyjnych przeciętna spraw
ność jest znacznie niższa. Przyczyną tego są straty 
ciepła podczas rozpalania, wyrzucania żużla, mycia 
oraz częstych zmian szybkości jazdy i postojów. 
W wyniku tego rzeczywista sprawność ogólna paro
wozu przy obsłudze pociągów nie przekracza 7%, 
a na manewrach — 4%.

W celu zwiększenia przebiegu parowozu bez dodat
kowego obrządzania 'wykonywano próby zastąpienia 
węgla paliwem płynnym i próby kondensacji pary 
odlotowej. Próby te wykazały w praktyce liczne wady; 
okazało się również, że ropę można znacznie lepiej 
wykorzystać stosując wysokoprężne silniki wtrys
kowe.

Moc parowozu nie przekracza obecnie 8000 KM. Mi
mo wyraźnego zmierzchu trakcji parowej na kole
jach całego świata parowóz jest jeszcze przedmiotem 
szczególnej troski zarządów kolejowych. Wysiłki ich 
są skierowane na lepsze wykorzystanie i utrzymanie 
parowozu. Należy zwłaszcza podkreślić bardzo duże 
znaczenie chemicznego poprawiania jakości wody 
w kotłach.

Według najnowszych danych statystycznych świa
towy ilostan parowozów przedstawia się następująco: 
Afryka — 5597, Ameryka Płn. — 23 044, Ameryka 
Srodk. i Płd. — 9319, Azja — 20 321. Australia — 4264,
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Europa — 74 703, ZSRR — 26 000 parowozów, razem 
163 248 parowozów. Parowozy opalane węglem lub 
ropą stanowią jeszcze obecnie najbardziej rozpow
szechniony środek trakcyjny, gdyż frakcja snalinowa 
wynosi zaledwie 11,4%, a elektrowozy — 4,4% całego 
ilostanu lokomotyw.

Przejście na trakcję spalinową i elektryczną odbywa 
się w wielu krajach w szybkim tempie. Budowy paro
wozów zaniechano już w: Belgii, Danii, Francji, Ho
landii, Luksemburgu, Austrii, Polkpe, Szwajcarii, 
Szwecji, Włoszech i w ZSRR. \

Już w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego stulecia 
instalowano silniki wewnętrznego spalariig na loko
motywach o niewielkiej mocy, stosując przekładnię 
mechaniczną. Lokomotywy spalinowe przeznaczano 
początkowo do transportu wewnątrzzakładowego, np. 
do obsługi kopalni. Trzydzieści lat temu zaczęto je 
stosować w pracy manewrowej, a częściowo nawet 
do obsługi pociągów towarowvch i osobowych na ma
gistralach, np. w 1924 r. w ZSRR.

Wykres mocy silnika spalinowego, znacznie różniący 
się od wykresu potrzebnej siły pociągowej, stoi na 
przeszkodzie zastosowaniu jego do trakcji w sposób 
prosty i bezpośredni. Toteż nróby budowy lokomo
tyw spalinowych z bezpośrednim napędem zawodziły, 
dopóki nie udało się skonstruować przekładni odpo
wiadających potrzebom ruchu kolejowego.

W lokomotywach i wagonach motorowych stosuje 
się trzy rodzaje przekładni: mechaniczną, hydraulicz
ną i elektryczną. Tylko dwie ostatnie nadają się do 
przenoszenia wielkich mocy. Trakcja SDalinowa obięła 
stopniowo całe linie, a nawet sieci kolejowe. Duży 
ciężar lokomotyw z przekładnią elektryczną (65—85 
kG/KM) przyczynił się do rozwoju lokomotyw z lżej
szą przekładnią hydrauliczną.

Moc poszczególnych jednostek wzrasta. Obecnie bu
duje się lokomotywy o mocy ponad 2000 KM. W USA 
buduje się lokomotywy 3004-6000 KM. Lokomotywy 
o wielkich mocach mają budowę złożoną z 14-4 czło
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nów po 15004-2000 KM, zwykle z przekładnią elek
tryczną.

Ze względu na to, że lokomotywy muszą wozić ma
szynownię pomocniczą, ciężaru wielkich lokomotyw 
nie udało się obniżyć poniżej 35 kG/KM (włączając 
w to urządzenia do ogrzewania pociągu na lokomo
tywie oraz zapas paliwa do silnika napędowego). Duża 
siła pociągowa przy rozruchu jest korzystną właści
wością lokomotywy spalinowej, ponieważ przyspiesza 
szybkość handlową pociągu przy częstych przystan
kach.

Zwiększa się stopniowo zakres stosowania lekkich 
wagonów motorowych, tzw. autobusów szynowych. Bu
duje się je z dwoma silnikami i wyposaża w normal
ne urządzenia cięgło wo-zderzne, co pozwala na docze
pianie do nich wagonów towarowych. Korzystając 
z doświadczeń hiszpańskich i amerykańskich opra
cowano w Europie typ pospiesznego dalekobieżnego 
pociągu motorowego nazwany „Touropa“; typ ten sto
sowany jest w ruchu międzynarodowym.

Trakcja elektryczna obchodzi swoje 75-lecie. Celo
wość jej wprowadzania na obciążonych przewozami 
szlakach nie budzi już żadnej wątpliwości. Zasilanie 
prądem, urządzenia trakcyjne i tabor osiągnęły wy
soki poziom doskonałości.

W użyciu są następujące zasadnicze systemy elek
tryfikacji:

1) na prąd stały 600/750/800 V z szyną prądową,
1500—3000 V z siecią trakcyjną 
górną,

2) na prąd zmienny jednofazowy o napięciu 11 000 — 
25 000 V i o częstotliwościach 16 2/3, 25 i 50 Hz.

Istnieje ponadto system wykorzystujący normalną 
w USA częstotliwość przemysłową 60 Hz, która jest 
również zastosowana w elektryfikacji kolei japoń
skich, oraz system prądu stałego 1200 V z boczną 
szyną, stosowany z dobrym wynikiem w Anglii.

Zelektryfikowana sieć kolejowa obejmuje na kuli
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ziemskiej 75 000 km i wzrośnie do 1960 r. o 3300 km, 
co stanowi około 6% istniejącej sieci kolei.

Obecnie można już stwierdzić, że zostały* opraco
wane i wypróbowane dostatecznie pojazdy trakcyjne 
dla systemu elektryfikacji prądem stałym 1500 V 
i 3000 V oraz prądem zmiennym jednofazowym 
o częstotliwości obniżonej do 162/s albo 25 Hz. Przy
kładem mogą być elektrowozy: uniwersalna lokomo
tywa kolei francuskich na prąd stały 1500 V, układ 
osi Bo-Bo, moc ciągła 3240 kW, szybkość 140 km/godz 
(w marcu 1955 r. osiągnięto światowy rekord szyb
kości na szynach 331,3 km/godz); nowoczesna uni
wersalna lokomotywa PKP na prąd stały 3000 V, 
układ osi Bo-Bo, moc ciągła 1800 kW, szybkość ma
ksymalna 120 km/godz; lokomotywa kolei szwaj
carskich na prąd jednofazowy 15 000 V, 16a/3 Hz, układ 
osi Bo-Bo, moc ciągła 1840 kW, szybkość maksymalna 
125 km/godz.

Stale doskonalone są elektrowozy na prąd zmienny
0 częstotliwości 50 Hz. Przykładem może być towa
rowa lokomotywa kolei francuskich o układzie osi 
Co-Co, mocy ciągłej 1760 kW, szybkości maksymal
nej 60 km/godz, na prąd zmienny jednofazowy 25 000 V
1 częstotliwości 50 Hz. Pewność działania i elastycz
ność silnika trakcyjnego prądu stałego oraz korzyści 
wynikające z wysokiego napięcia w sieci trakcyjnej 
doprowadziły do stworzenia kombinacji dwóch sy
stemów przez włączenie przetwornicy, umieszczonej 
w lokomotywie między siecią trakcyjną a silnikiem. 
Początkowo stosowano przetwornice wirujące, obecnie 
zastępuje się je prostownikami rtęciowymi.

PKP nie pozostawały w tyle w dziedzinie elektry
fikacji linii. Jeszcze w 1923 r. Komisja do Spraw Elek
tryfikacji w Polsce wybrała — jako najodpowiedniej
szy system trakcji dla PKP — prąd stały o napięciu 
3000 V. W 1933 r. rozpoczęto elektryfikację węzła 
warszawskiego. Pierwszy zelektryfikowany odcinek 
Warszawa—Otwock długości 27 km uruchomiono 
w 1936 r. Na odcinku tym odbywał się ruch wyłącz
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nie podmiejski, obsługiwany przez jednostki trój- 
wagonowe. Dalsze odcinki długości 112 km zelektryfi
kowano w 1937/38 r.

Elektrowozy zastosowano jedynie do przeciągania 
pasażerskich dalekobieżnych pociągów przez miasto, 
aby uniknąć zadymiania tunelu linii średnicowej. 
W 1946 r. odbudowano, jako pierwszy, odcinek War
szawa—Otwock, całkowicie zniszczony przez Niem
ców. Następnie w krótkim czasie odbudowano i uru
chomiono wszystkie pozostałe istniejące przed wojną 
linie. Zelektryfikowano również linię podmiejską trój
miasta Gdańsk — Sopot — Gdynia stosując napięcie 
800 V prądu stałego. Obecnie kończy się jej prze
dłużenie do Wejherowa.

W 1950 r. rozpoczęto elektryfikację pierwszej bar
dzo obciążonej dalekobieżnej linii Warszawa—Gli
wice z odgałęzieniem do Łodzi Fabr. Ukończenie jej 
nastąpiło w połowie 1957 r. Na 1. I. 1957 r. na PKP 
zelektryfikowano:

prądem stałym 3000 V —- 459 km linii dwutorowych,
prądem stałym 800 V — 35 km linii dwutorowych,
prądem stałym 600 V —-42 km linii dwutorowych.
Do końca 1960 r. ma być zelektryfikowanych je

szcze około 1000 km linii — również prądem stałym
0 napięciu 3000 V.

Obecnie znajdują się w produkcji prototypy krajo
wej lokomotywy o układzie osi Co-Co i jednostki 
podmiejskie wzorowane na radzieckich typach WL 22
1 SR. Posiadane lokomotywy Bo-Bo i Co-Co mają 
charakter uniwersalny, tzn. nadają się do ruchu pa
sażerskiego i towarowego. Jednostki pociągowe roz
wijają szybkość 110—135 km/godz, elektrowozy roz
wijają w ruchu pasażerskim szybkość 100 km/godz, 
a w ruchu towarowym — 65 km/godz.

Obecnie na PKP zelektryfikowano 2,55% całej sieci, 
w trakcji elektrycznej przewieziono 11,85% ogólnej 
liczby przewiezionych pasażerów i wykonano 2,26% 
ogólnej liczby brutto-tono-kilometrów. Przewiduje się
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zelektryfikowanie 30% całej sieci PKP, czyli 7000 km; 
około 85% wszystkich przewozów ma być wówczas 
obsłużone przez trakcję elektryczną.

Początek trakcji spalinowej na PKP datuje się od 
1934 r., kiedy wprowadzono dwuosiowe wagony bu
dowane w krajowych fabrykach Lilpopa, Cegielskie
go i w Królewskiej Hucie, wyposażone w silniki 
szwajcarskie Saurera typu BLD o mocy 110 KM 
i w przekładnię mechaniczną Myliusa. Ponadto uży
wano wagonów motorowych z silnikami węgierskimi 
Ganz-Jendrassik i polskimi — prof. Ebermana. Nie
które wagony miały przekładnię elektryczną i hy
drauliczną.

Lokomotywy spalinowe o małej mocy są stosowane 
wyłącznie w transporcie wewnątrzzakładowym. Obec
nie prowadzi się próby z prototypem lokomotowy spa
linowej produkcji fabryki w Chrzanowie. Lokomotywy 
tego typu będą wykonywać manewry oraz obsługi
wać lekkie pociągi osobowe i towarowe na krótkich 
odległościach. Cechy charakterystyczne lokomotywy: 
silnik krajowej produkcji o mocy 300 KM, przekładnia 
elektryczna, szybkość — 60 km/godz, największa siła 
pociągowa 7500 kG przy szybkości 5 km/godz.

W bieżącym pięcioleciu przewiduje się zakup 200 
lokomotyw serii Lwe 55 i budowę 170 wagonów mo
torowych z silnikami o mocy 300 KM (jak w lokomo
tywach) i 250 doczep również wyprodukowanych cał
kowicie w kraju. W wyniku tych inwestycji trakcja 
spalinowa ma przejąć 15% wszystkich przewozów 
na PKP.

Jak wynika z tego krótkiego zarysu historii i obec
nego stanu środków technicznych kolei, wszystkie ga
łęzie nowoczesnej techniki i metody eksploatacji tego 
środka komunikacyjnego zostały wprzęgnięte do ol
brzymiej i trudnej pracy podnoszenia go na najwyż
szy poziom, odpowiadający tej dominującej pozycji, 
jaką zajmuje kolej wśród wszystkich rozporządzal- 
nych środków komunikacyjnych.
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NOWY SYSTEM PŁAC W KOLEJNICTWIE
»iSÄPNl^erdZ°ny uchwalą Rady Mi

1 — 3000 zł
2 — 2300 zł
3 — 1800 zł
4 — 1600 zł
5 - 1500 zł
6 — 1400 z!
7 - 1300 zł
8 — 1200 zł

9 — 1100 zł
10 — 1000 zł
11 — 900 zł
12 — 800 zł
13 — 700 zł
14 — 650 zł
15 — 550 zł

.^aZ-S^n0Wi?k ł P^ywlazanych do nich grup udo 
■azema jest następujący. p p
** stanowiskach wspólnych
g/uDa 2—3- d/~ekt2r °SęgU koleł Państwowych 

uPa 2—3- z-ca dyrektora okp, naczelnik *■ 
ządu i biura, st. komisarz odbiorczy 
grupa 2—4: st. radca kp;

z'ca naczelnika zarządu i biura ri*«stSMsas ”3,cs ń■owy ochrony Moi. UeroSS^SSoSSS^'aSS

rnn+™iLa .z:c.a dyspozytora okręgowego al
wntroHr służby i biura, kierownik działu inspektor
oiorca V“ö St °d

aggg” '» iAh&ata. cnmcznego, kolei dojazdowych, socjalno-bvtowvm
» >■= ‘"«Ań?
sssarrsszrtsg «ftp?

,5~6: kler°wnik samodzielnego referatu 
kontroler komisarz odbiorczy II kl„ inspektor na^o- 
ru inwestycyjnego, st. instruktor, st! dyspoz^orprze

9 ~ Kalendarz kolejarza
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wozów i trakcji w DOKP, st. konstruktor rozkładów 
jazdy, księgowy-rewident, st. referendarz, radca 
prawny, st. księgowy służby, kierownik biblioteki 
okręgowej, st. księgowy p. o. głównego księgowego 
w jednostkach samobilansujących i zatrudniających 
ponad 800 pracowników, odbiorca techniczny węgla;

grupa 6-—7: referendarz, st. księgowy p. o. głów
nego księgowego w jednostkach zatrudniających 
200-^800 pracowników, instruktor (z wyjątkiem in
struktorów O. K. i S. K., instruktora ochrony p. poż., 
samochodowego i drużyn parowozowych kolei dojaz
dowych), dyspozytor przewozów I kl. i dyspozytor 
trakcji, konstruktor rozkładów jazdy, inspektor ochro
ny p. poż. i odbiorca materiałów;

grupa 7—8: st. adiunkt, st. księgowy p. o. głów
nego księgowego w jednostkach zatrudniających do 
200 pracowników, dyspozytor przewozów II kl., in
struktor ochrony p. poż., instruktor ochrony kolei, ko
mendant oddziałowy S. K., komendant ochrony p. poż., 
majster (z wyjątkiem majstra w oddziale budynków 
i w rejonie budynków), mechanik maszyn biurowych, 

grupa 8—9: adiunkt, instruktor S. K., konserwa
tor sprzętu p. poż., kierownik ochrony p. poż., dy
spozytor przewozów III kl., rzemieślnik specjalista, st. 
ogrodnik, st. magazynier;

grupa 9—10: st. asystent, st. rzemieślnik, kierow
ca drezyny motorowej, ogrodnik, kierowca samochodu 
I kl., kierowca auto-pogotowia p. poż., komendant 
wartowni S. K., przodownik S.K., dowódca plutonu 
p. poż., st. telegrafista i st. telefonista, magazynier
I ki., introligator;

grupa 10—11: telegrafista i telefonista I kl., rze
mieślnik, robotnik wyspecjalizowany, magazynier
II kl., palacz kotłów stałych, kierowca samochodu 
II kl., mechanik sekcji ochrony p. poż., dowódca 
ochrony sekcji p. poż., st. strażnik S. K., asystent;

grupa 11—12: dowódca roty p. poż., strażnik 
S. K., st. maszynistka, telegrafista i telefonista II kl., 
stylotypista, rzemieślnik, st. robotnik, st. kancelista;
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grupa 12 13: kancelista, pomocnik kierowcy sa
mochodu, st. strażak ochrony p. poż., strażak ochro
ny p. poz., maszynistka, st. woźny, robotnik kwalifi
kowany, awizator;

grupa 13—14: robotnik, woźny, portier, dozorca 
pokoi noclegowych, sprzątaczka- 

grupa 14—15: goniec.
W służbie przewozów

Grupa 4—5: naczelnik oddziału przewozów;
V P,a * 6.: z~ca, naczelnika oddziału przewozów, 

naczelnik stacji pozaklasowej, dyspozytor oddziałowy, 
zawiadowca stacji I kl., kierownik ekspedycji I kl.;

grupa 6—7: z-ca naczelnika stacji pozaklasowej! 
z-ca zawiadowcy stacji I kl., zawiadowca stacji II kl. 
kierownik ekspedycji II kl., z-ca kierownika ekspe
dycji I kl., st. dyspozytor przewozów w oddziale;

grupa 7 8: dyżurny ruchu inspekcyjny, rewizor 
pociągów, z-ca zawiadowcy stacji II kl., st. dyspozy- 
tor drużyn konduktorskich, kierownik ekspedycji 
III kl., z-ca kierownika ekspedycji II kl., kierownik 
sortowni, kierownik biura wagonowego I kl., zawia
dowca stacji III kl., dyżurny ruchu I kl., st. kasjer 
towarowy st taksator, kasjer stacyjny, st. mechanik 
drukarek biletowych;

grupa 8 9: kierownik biura wagonowego II kl 
zawiadowca stacji IV kl., dyżurny ruchu II kl. kasjer 
towarowy, taksator I kl., dyspozytor drużyn konduk- 
torskich I kl., kierownik magazynu przesyłek drooni- 
cowych st. kasjer biletowo-bagażowy, kierownik po
ciągu I kl., st. ajent zdawczy, mechanik drukarek bi- 
negoVyCh’ kierownlk okręgowego składu likwidacyj-

, f T U P,a odprawiacz pociągów, dyspozytor
drużyn konduktorskich II kl., dyżurny ruchu III kl 
taksator II kl, st. ustawiacz, st. nastawniczy, st’ 
zwrotniczy, kierownik pociągu II kl, kasjer biletowo- 
dfowy'Tkl kL’ a‘ient zdawczy. magazynier han-
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grupa 10—11: ustawiacz, nastawniczy 1 kl., kon 
duktor rozdawca bagażu, telegrafista i telefonista prz? 
aparatach zapowiadawczych, dyżurny ruchu blokowy 
zwrotniczy I kl., kasjer biletowo-bagażowy II kl., ma 
gazynier handlowy II kl., konduktor I kl.;

grupa 11—12: manewrowy I kl., nastawniczy 
II kl., zwrotniczy II kl., konduktor II kl., wagowy 
■t. magazynowy;

grupa 12—13: manewrowy II kl., hamulcowy 
gprzedawca biletów, bileter, magazynowy.
W służbie trakcji

Grupa 4—5: naczelnik oddziału trakcji, naczai 
nik oddziału sieci i zasilania;

grupa 5—6: z-ca naczelnika oddziału trakcji, z-c» 
naczelnika oddziału sieci i zasilania, naczelnik pa 
rowozowni i elektrowozowni I kl., naczelnik samocho 
downi, kierownik laboratorium zespołowego, pomoc 
nik naczelnika parowozowni gł., kierownik nastawn 
zdalnego sterowania;

grupa 6—7: kierownik oddziału parowozown 
1 elektrowozowni, naczelnik parowozowni i elektro 
wozowni II kl., z-ca naczelnika parowozowni i elek 
trowozowni I kl., z-ca naczelnika samochodowni, dy 
spozytor parowozowni i elektrowozowni gł., dyspozy 
tor parowozowni i elektrowozowni I kl., zawiadowc> 
odcinka elektroenergetycznego I kl., zawiadowca od 
cinka sieci I kl., zawiadowca odcinka podstacji I kl 
kierownik warsztatu naprawczego, dyspozytor zasi 
lania;

grupa 7—8: zawiadowca parowozowni i elektro 
wozowni pomocniczej, dyspozytor samochodowy w sa 
mochodowni, maszynista parowozu, elektrowozu i mo 
towozu I kl., maszynista dźwigu ciężkiego, z-ca za 
wiadowcy odcinka sieci i podstacji I kl., zawiadowc* 
odcinka elektroenergetycznego II kl., kierownik skła 
du opału I kl., kierownik magazynu I kl., z-ca zawia 
dowcy odcinka elektroenergetycznego I kl., st. rewi
dent wagonów, dyspozytor parowozowni (elektrowe- 
zowni) II kl., parowozowni pomocn. stacji trakcyjnej.
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jrupa ö—y. z-ca zawiadowcy odcinka elektro
energetycznego II kl., kierownik magazynu II kl., in
struktor samochodowy, maszynista parowozu, elek
trowozu i motowozu II kl., dyspozytor samochodowy 
* parowozowni, maszynista dźwigu średniego, st 
nonter działkowy i st. elektromonter działkowy, re
wident wagonów I kl., kierownik składu opału II kl; 

grupa 9—10: kierownik magazynu i składu opału 
II kl., monter i elektromonter I kl., st. palacz paro

wozowni, pomocnik maszynisty parowozu, elektro
wozu i motowozu I kl., maszynista maszyn stałych, 
rewident wagonów II kl.;

grupa 10—11: monter i elektromonter II kl., po
mocnik maszynisty parowozu, elektrowozu i motowozu 
fi kl., palacz parowozu i dźwigu, palacz parowozowni;

grupa 11—12: zwrotniczy i nastawniczy II kl., 
Jbrotniczy, dźwigowy i wagowy, pomocnik monter# 
i elektromontera, smarownik; 

grupa 12—13: manewrowy II kl
w służbie wagonowej

Grupa 4—5: naczelnik wagonowni I kl.; 
grupa 5—6: naczelnik wagonowni II kl., z-ca na

czelnika wagonowni I kl.;
grupa 6—7: naczelnik wagonowni III kl., z-ca na

czelnika wagonowni II kl., kierownik oddziału wa
gonowni, dyspozytor wagonowni I kl., majster re
widentów;
grupa 7—8: dyspozytor wagonowni II kl., kie

rownik magazynu I kl., st. rewident wagonów;
grupa 8—9: dyspozytor wagonowni III kl., kie

rownik magazynu II kl., rewident wagonów I kl., si 
monter;

grupa 9—10: kierownik magazynu III kl., rewi- 
lent wagonów II kl., kinooperator, monter i elek
tromonter I kl., kierowca lokomotywki, kierowca dre
zyny motorowej;

grupa 10—11: monter i elektromonter II kl., 
konwojent wagonów służbowych specjalnych;
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grupa 11—12: pomocnik kierowcy lokomotywki, 
zwrotniczy II kl. i dźwigowy, smarownik, pomocnik 
montera, konwojent wagonów służbowych; 

grupa 12—13: manewrowy II kl.

W służbie drogowej
Grupa 4—5: naczelnik oddziału drogowego, na

czelnik oddziału budynków, naczelnik oddziału zme
chanizowanych robót drogowych i naczelnik oddziału 
geodezyjnego;

grupa 5—6: z-ca naczelnika oddziału drogowego, 
oddziału budynków, oddziału zmechanizowanych robót 
drogowych i oddziału geodezyjnego, kierownik grupy 
pomiarów i kierownik pociągu zmechanizowanego;

grupa 6—7: kierownik robót liniowych i kierow
nik grupy robót, zawiadowca odcinka drogowego i re
jonu budynków I kl., zawiadowca kamieniołomów, 
kierownik robót zmechanizowanych i kierownik robót;

grupa 7—8: zawiadowca odcinka drogowego i za
wiadowca rejonu budynków II kl., kierownik maga
zynu I kl., z-cy zawiadowców odcinków drogowych 
i rejonów budynków I kl., kierownik składnicy ma
teriałów nawierzchni, mechanik obsługi maszyn 
i urządzeń;

grupa 8—9: z-cy zawiadowców odcinków drogo
wych i rejonów budynków II kl., kierownik maga
zynu II kl., mostowniczy, majster;

grupa 9—10: toromistrz I kl., kierownik maga
zynu III kl., maszynista maszyn stałych; 

grupa 10—11: toromistrz II kl.; 
grupa 11—12: dróżnik przejazdowy I kl.; 
grupa 12—13: dróżnik przejazdowy II kl.

W służbie zabezpieczenia ruchu i łączności
Grupa 4—5: naczelnik oddziału; 
grupa 5—6: z-ca naczelnika oddziału; 
grupa 6—7: kierownik warsztatu, zawiadowca 

odcinka i ośrodka I kl., monter-inżynier; 
grupa 7—8: zawiadowca odcinka II kl., z-ca za
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wiadowcy odcinka i ośrodka I kl., kierownik stacji 
telekomunikacyjnej I kl., monter-st. technik;

grupa 8—9: kierownik stacji telekomunikacyjnej 
II kl., z-ca zawiadowcy odcinka II kl., monter-technik 
st. monter;

grupa 9—10: monter I kl.; 
grupa 10—11: monter II kl.; 
grupa 11—12: pomocnik montera.

W służbie kolei dojazdowych
Grupa 2—3: naczelnik zarządu kolei linowych; 
grupa 3—4: z-ca naczelnika zarządu kolei lino

wych;
grupa 4—5: kierownik zarządu kolei dojazdo

wych;
grupa 5—6: kierownik KD I kl., kontroler me

chaniczny kolei linowych, z-ca kierownika zarządu, 
naczelnik parowozowni I kl.;

grupa 6—7: kierownik kolei II kl., zawiadowca 
stacji I kl., kierownik kolei linowych, st. dyspozytor 
przewozów, zawiadowca parowozowni II kl., z-ca na
czelnika parowozowni I kl.;

grupa 7—8: dyspozytor przewozów I kl., zawia
dowca stacji II kl., konstruktor rozkładów jazdy, z-ca 
zawiadowcy stacji I kl., kierownik oddziału parowo
zowni, dyspozytor parowozowni I kl., instruktor drużyn 
parowozowych, zawiadowca odcinka I kl., mechanik 
kolei linowych, zawiadowca parowozowni III kl.;

grupa 8—9: dyspozytor przewozów II kl., maszy
nista kolei linowych, z-ca zawiadowcy odcinka I kl., 
zawiadowca odcinka II kl., maszynista parowozu 
i motowozu I kl., st. rewident wagonów, zawiadowca 
stacji III kl., kasjer towarowy, dyżurny ruchu I kl., 
kierownik magazynu i składu opału;

grupa 9—10: kierownik pociągu, taksator, dy
żurny ruchu II kl., dyspozytor drużyn konduktorskich, 
rewident wagonów, maszynista parowozu i motowozu 
II kl., maszynista maszyn stałych; 

grupa 10—11: kasjer biletowo-bagażowy, maga-
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iynier handlowy, monter i elektromonter, pomocnik 
maszynisty parowozu i motowozu I kl., toromistrz;

grupa 11—12: zwrotniczy I kl., ustawiacz, na 
stawniczy, wagowy, palacz parowozowni, konduktor 
pomocnik maszynisty parowozu i motowozu II kl 
smarownik, pomocnik montera;

grupa 12—13: zwrotniczy II kl., manewrowy, bi 
leter, dróżnik przejazdowy.
W służbie zaopatrzenia materiałowo-technicznego

Grupa 6—7: kierownik magazynów zamiejsco 
wych;

grupa 7—8: kierownik magazynu I kl.; 
grupa 8-—9: kierownik magazynu II kl. i kierów 

aik grupy magazynowej;
grupa 9—10: kierownik magazynu III kl. i ks* 

rowca lokomotywki spalinowej lub ciągnika; 
grupa 11—12: wydawca materiałów; 
grupa 12—13: manewrowy II kl.

W służbie zdrowia
Grupa 6—7: kierownik administracyjno-gospodar 

czy szpitala i sanatorium, kierownik prewentorium 
i domu dziecka;

grupa 12—13: konwojent wagonu służbowego 
W służbie urządzeń socjalno-bytowych

Grupa 4—5: kierownik ośrodka w Milanówku
grupa 6—7: kierownik ośrodka;
grupa 11—12: kuchmistrz;
grupa 12—13: kucharka;
grupa 13—14: pomocnik kuchenny

W ośrodkach szkolenia zawodowego
Grupa 4—5: kierownik ośrodka;
grupa 5—6: z-ca kierownika ośrodka;
grupa 11—12: kuchmistrz; 
grupa 12—13: kucharka; 
grupa 13—14: pomocnik kuchenny.
Robotnicy i rzemieślnicy — zależnie od posiadanych 

poprzednio kategorii zaszeregowania osobistego według
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taryfikatora — zostali zaszeregowani do następują
cych grup:

1 i 2 kategoria
3 kategoria
4 kategoria
5 kategoria
6 kategoria
7 i 8 kategoria

do grupy 13—14 
do grupy 12—13 
do grupy 11—12 
do grupy 10—11 
do grupy 9—10 
do grupy 8—9

DODATKI FUNKCYJNE
Na stanowiskach wspólnych

Dyrektor okręgu kolei państwowych — 1500—18UU zł 
z-ca dyrektora — 1200-4-1500 zł, naczelnicy zarządów 
(z wyjątkiem urządzeń socjalnych) oraz naczelnik 
biura inwestycji — 900-4-1100 zł, dyrektor CBRZ i na
czelnicy biur oraz pozostali naczelnicy zarządów — 
800-^1000 zł, z-cy naczelników zarządów (z wyjątkiem 
urządzeń socjalnych), z-ca naczelnika biura inwesty
cyjnego i główny inżynier inwestycji oraz naczelnie) 
oddziałów — 700-4-900 zł, z-ca dyrektora CBRZ — 
600-4-800 zł, z-cy naczelników biur i zarządu urządzeń 
socjalnych — 600-4-700 zł, z-cy naczelników oddziałów 
i st. komisarz odbiorczy — 500-^700 zł, kierownik 
samodzielnego działu, kierownik zarządu KD we 
Wrocławiu, komisarz odbiorczy I kl. i okręgowy in
spektor dozoru technicznego — 400-H600 zł.

St. kontroler, kierownik działu, st. radca prawny, 
st. inspektor i inspektor dozoru technicznego, komen
dant okręgowy S. K. i st. księgowy rewident — 
300—500 zł, st. inspektor ochrony p. poż., st. księgowy 
p. o. głównego księgowego (w zarządach zaopatrzenia 
materiałowo-technicznego, urządzeń socjalno-byto
wych, zdrowia i w biurze inwestycyjnym), komisarz 
odbiorczy II kl., kierownik działu CBRZ, inspektor 
nadzoru inwestycyjnego, kontroler i kierownik sa
modzielnego referatu DOKP, księgowy-rewident — 
300-4-400 zł.

St. instruktor (z wyjątkiem S. K., ochrony p. poż. 
i samochodowego), kierownik referatu w oddziałach 
(w zarządach KD Wrocław, jędrzejowskiej i kujaw-
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skiej) 150-r-200 zł, st. księgowy p. o. głównego ksie- 
gowego w jednostkach podległych DOKP (samodziel
nie bilansujących i budżetowych) — 1004-200 zł (za- 
™,tl"™nCyCh 514-200 pracowników), 200-4.300 zł 
(201—800 pracowników) i 3004-400 zł (ponad 800 pra-
onnVnÓrnW)\ ksie^owy służby i kapelmistrz — 
200^-2o0 zł, kierownik magazynu i składu opału
nikłi. - ioo-i-2oo 1’ 11 kL - 200-300 zł

ośrodka socjalnego w Milanówku — 
^uo—300 zł i pozostałych ośrodków — 100-1-200 zł kie
rownik ośrodka szkoleniowego — 200-1-400 zł, jego z-ca 

zł>, st: księgowy p. o. głównego księgowego 
100 . 200 zł, instruktor księgowości (zarząd urza- 

dzen socjalno-bytowych) — 1504-200 zł, kierownik 
administracyjno-gospodarczy w jednostkach służby 
zdrowia i prewentoriach lub domach dziecka — 100 zł 
albo 200 zł (mających ponad 100 łóżek).
W służbie przewozów

Na stacjach: naczelnik stacji pozaklasowej
otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 600-^700 zł 
zawiadowca stacji I kl. — 5004-600 zł, z-ca naczelnika
stacji pozaklasowej i zawiadowca stacji II kl. _
4004-500 zł, z-ca zawiadowcy stacji I i II kl. oraz 
zawiadowca stacji III kl. — 300-1-400 zł, dyspozytor 
I i II kl., zawiadowca stacji IV kl., st. dyspozytor dru- 
zyn konduktorskich i kierownik biura wagonowego
I kl. — 200-1-300 zł, dyżurny ruchu inspekcyjny i dy
żurny ruchu I kl. — 2004-250 zł, dyżurny ruchu II kl.
— 1?°,"T200, ,zł> dyspozytor III kl., dyspozytor drużyn 
konduktorskich I kl. i kierownik biura wagonowego
II kl. — 100-4-200 zł, dyżurny ruchu III kl., dyspozytor 
drużyn konduktorskich II kl., dyżurny ruchu blokowy 
i zawiadowca zamkniętej dla potrzeb technicznych 
stacji IV kl. — 1004-150 zł.

Kierownik ekspedycji I kl. — 4004-500 zł, kierownik
ek£?nnd^nn H ^ 1 z"c* kier°wnika ekspedycji I kl.
— 300—400 zł, kierownik ekspedycji III kl., kierownik
sortowni i z-ca kierownika ekspedycji II kl. _
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2004-300 zł, st. mechanik drukarek biletowych — 
1004-200 zł, mechanik drukarek biletowych — 
1004-150 zł.

Komendant wartowni S. K. — 2004-250 zł, instruk
tor S. K. — 1004-200 zł, kierownik ośrodka hodowli 
i tresury psów służbowych — 1004-150 zł.

W zarządach przewozów: dyspozytor okrę
gowy — 7004-900 zł, z-ca dyspozytora okręgowego i st. 
dyspozytor zmianowy — 3004-400 zł, dyspozytor I kl.
— 2004-400 zł, st. konstruktor rozkładów jazdy i dy
spozytor II kl. — 2004-300 zł, konstruktor rozkładów 
jazdy i dyspozytor III kl. —■ 1004-200 zł.

W oddziałach przewozów: dyspozytor od
działowy — 2004-400 zł, st. dyspozytor, dyspozytor 
I i II kl., radca prawny i komendant oddziałowy S. K.
— 2004-300 zł, instruktor przewozów — 2004-250 zł 
i dyspozytor III kl. — 1004-200 zł.
W służbie trakcji:

W lokomotywowniach: naczelnik paro
wozowni i elektrowozowni I kl. — 6004-800 zł, z-ca 
naczelnika parowozowni i elektrowozowni I kl. oraz 
naczelnicy parowozowni i elektrowozowni II kl.
— 5004-700 zł, pomocnik naczelnika parowozowni gł., 
kierownik oddziału parowozowni gł., zawiadowca od
cinka elektroenergetycznego i kierownik oddziału pa
rowozowni oraz elektrowozowni I i II kl. — 4004-500 zł, 
komisarz odbiorczy II kl., kierownik laboratorium ze
społowego i zawiadowca odcinka elektroenergetyczne
go II kl. — 3004-400 zł, zawiadowca parowozowni po
mocniczej, z-ca zawiadowcy odcinka elektroenerge
tycznego I kl., dyspozytor zasilania, dyspozytorzy paro
wozowni i elektrowozowni I i II kl., dyspozytor paro
wozowni pomocniczej i instruktor drużyn lokomoty
wowych —- 2004-300 zł, instruktor samochodowy — 
2004-250 zł, z-ca zawiadowcy odcinka elektroenerge
tycznego II kl. i dyspozytor samochodowy — 1004- 
4-200 zł, majster, st. monter i st. elektromonter oraz 
kierujący działką monter i elektromonter I i II kl. — 
1004-150 zł.

139



.fÄÄeÄ’S r^r

sawiadowcy odćSK i TT*“ »"TT ‘ 
SS?»11.elektrom«ler ' elektromonte/l .TäT 

Naczelnik samochodowni — 400—roo zł z „„

“0-200 SpäterZł’ dys’P°;yto^
ovWw|glar^ 400ießnnrza}ktji: st odbiorca technik 
dyspozytor J20T-400’Jit' dyspozyt°r ~ 300-400 zl 
^^yspozytor zasilania w’oddT^®

W służbie wagonowej
Naczelnik wagonowni I kl — ßnn—ano ,

-aIoon0T?0 7ł kL 1 rc,a naczelnika wagonownfl k!1 
czelnika wagónownf Tl kT^^igso $ 1 Z'ca na, 
naczelnika wagonowni Ii n kl _ 400-500°^°^ 
spozytor wagonowni I kl _ 200-3On ’ d?'
wagonowni II i m k] _ jon-onn0 J?’ dySp°zyto’ 
100—150 zł. iuu^-200 zł. majster -

W służbie drogowej

pociągu zmechanizowanego — 300°° 5nn° ,y ł’ kl?r°wniłt

zawiadowcy odcfnkaTZonnTw PriarÓW’ z'Cil 
>nn—ann _> 1 •1 rejonu budynków I kl —
ss* meSk

SHiF-S
140

W służbie zabezpieczenia ruchu i łączności
Zawiadowca odcinka I kl. (kierownik ośrodka 1 

łO0—500 zł, kierownik laboratorium, kierownik war
sztatu i zawiadowca odcinka (kierownik ośrodka 1 
fi kl. — 300—400 zł, z-ca zawiadowcy odcinka I kl. — 
200—300 zł, zawiadowca odcinka III kl., z-ca za
wiadowcy odcinka II kl., kierownik stacji telekomu
nikacyjnej I i II kl. oraz dyspozytor — 100—200 zł 
kierujący działką monter-inżynier (monter-st. technik 
l monter-technik), kierujący działką st. monter (mon 
ter I i II kl.) i majster — 100—150 zł.
Na kolejach dojazdowych

Zarząd KD: st. dyspozytor i dyspozytor przewo 
zów I kl. — 200—300 zł, dyspozytor przewozów II kl 
t konstruktor rozkładów jazdy — 100—200 zł.

Zarząd kolei jędrzejowskiej i ku 
I awskiej : kierownik zarządu — 400—600 zł, z-ce 
■rierownika — 300—400 zł, dyspozytor II kl. i instruk 
tor — 100—200 zł.

Służba przewozów KD: kierownik kolei I kJ 
- 300—500 zł, zawiadowca stacji I kl. — 300—400 z< 
kierownik kolei II kl., zawiadowca stacji II kl 
t z-ca zawiadowcy stacji I kl. — 200—300 z! 
iyspozytor II kl. i dyżurny ruchu I kl. — 100—200 zl 
iyżumy ruchu II kl. — 100—150 zł.
Służba trakcji KD: naczelnik parowozowe

t kl. — 500—700 zł, zawiadowca parowozowni II ki 
i z-ca naczelnika parowozowni I kl. — 400—600 zl 
zawiadowca parowozowni III kl. — 300—400 zł. kie 
równik magazynu, składu opału i oddziału paro 
wozowni I i II kl. — 200—300 zł, dyspozytor paro 
wozowni I i II kl. oraz instruktor drużyn parowozo 
wych — 100—200 zł, dyspozytor drużyn konduktor 
skich, elektromonter kierujący działką i majster - 
i00—150 zł.

Służba drogowa oraz zabezpieczę 
aia ruchu i łączności: zawiadowca odcinks 
I kl. — 200 zł lub 300 zł, jeżeli spełnia dodatkowo 
czynności w zakresie służby zabezpieczenia ruchu
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i łączności, zawiadowca odcinka II kl. — 150 zł lub 
300 zł (pod omówionymi poprzednio warunkami), toro- 
mistrz i z-ca zawiadowcy odcinka I kl. — 100-f-150 zł.

Koleje linowe: naczelnik zarządu — 500—
-H600 zł, z-ca naczelnika — 400-P500 zł, inspektor nad
zoru inwestycyjnego — 200^250 zł, kierownik kolei li
nowych 150H-200 zł, kontroler mechaniczny, me
chanik, maszynista i toromistrz (kolei nadziemnej) — 
100-T-150 zł.

*
Wyższa stawka dodatku funkcyjnego przysługuje 

głównie kolejarzom zatrudnionym na obszarze niecki 
węglowej, pozostałym zaś może być wypłacana na 
podstawie odrębnych wytycznych Ministra Komu
nikacji.

Pracownik otrzymujący dodatek funkcyjny nie po- 
biera dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykony- 
waną poza normalnymi godzinami służby. Wyjątek 
od tej zasady stanowią przypadki, w których właściwy 
organ zleca pracownikowi wykonywanie w godzinach 
pozasłużbowych czynności nie wchodzących w zakres 
jego normalnych obowiązków albo też zleca mu pracę 
(nawet wchodzącą w zakres obowiązków) w niedziele 
i święta. Również pracownicy zatrudnieni w turnusie 
otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za godziny nad
liczbowe niezależnie od tego, czy otrzymują dodatek 
funkcyjny, czy nie.

Do dodatku funkcyjnego nie mają uprawnień pra
cownicy zawieszeni w czynnościach służbowych oraz 
pracownicy nie pełniący z różnych powodów przez 
3 miesiące czynności należących do wymienionych 
stanowisk. Trwająca dłużej niż 3 miesiące przerwa 
w pracy powoduje zawieszenie uprawnień do dodatku 
funkcyjnego, chyba że właściwy organ postanowi ina
czej. Przepisy o wypłacaniu dodatków funkcyjnych 
dotyczą również pracowników, którzy co najmniej 
przez 3 miesiące pełnią czynności na stanowiskach, 
z którymi ten dodatek jest związany.

Ponadto zostały ustalone dodatki specjalne, uza-
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sadnione szczególnymi warunkami - i właściwościami 
służby. Otrzymują je: ,

w służbie trakcji: maszyniści lokomotyw
I i II kl. w wysokości 200-1-350 zł, pomocnicy maszy
nistów I i II kl. — 100-P250 zł, manewrowi oraz ro
botnicy (czyściciele palenisk) — 100 zł;

w służbie przewozów: st. ustawiacze — 250 
lub 350 zł (na niektórych węzłach), ustawiacze — 200 
lub 300 zł, manewrowi I i II kl. — 150 lub 250 zł;

w służbie wagonowej: majstrowie rewizji 
wagonów — 300 zł, st. rewidenci, rewidenci I i II kl. 
oraz manewrowi — 1,00 zł;

w służbie KD: st. rewidenci, rewidenci, usta
wiacze i manewrowi — 100 zł;

w służbie zaopatrzenia: manewrowi —
100 zł. , ..

Również pracownicy kolei linowych, pełniący służbę 
na kolei linowej w Myślenickich Turniach, na Kaspro
wym Wierchu oraz na odcinku między Kuźnicami 
a Kasprowym Wierchem otrzymują dodatek specjalny 
w wysokości 144 zł miesięcznie. Ten sam dodatek 
w wysokości 200 zł miesięcznie jest wypłacany kie
rownikom punktów bibliotecznych.

NOWE PREMIE

Na stacjach
Na stacjach kolei normalnotorowych, na których 

pracują parowozy manewrowe lub normowane dru
żyny wykonujące manewry lokomotywami pociągo
wymi, ustalono premię w wysokości 20% uposażenia 
zasadniczego dla dyżurnych ruchu, ustawiaczy, na- 
stawniczych, zwrotniczych i manewrowych, wypła
caną za utrzymanie lub poprawienie współczynnika 
pracy manewrowej. Premia ta ulega obniżeniu o 1 /o 
uposażenia zasadniczego za każdy procent pogorszenia 
współczynnika, a w przypadku jego wykonania po
niżej granicy 91% — w ogóle nie jest wypłacana.

Współczynnik pracy manewrowej dla stacji ustala 
2 razy do roku, tj. na okres letni i zimowy, naczelnik
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oddziału przewozów, który zatwierdza premię do wy- 
płaty. W przypadkach niedbałego wykonywania obo
wiązków służbowych pracownicy stacji tracą upraw 
nienia do premii.
W ekspedycjach

Magazynierzy handlowi, magazynowi (układacze 
i robotnicy magazynowi, zatrudnieni w magazynach 
ekspedycji kolejowych bez sortowni, otrzymują pre
mie w wysokości 12 zł za każdy wagon bezpośredni 
naładowany przesyłkami drobnymi w ilości co naj
mniej 5 ton (jeżeli nie otrzymują wynagrodzenia we
dług zasad akordowych). Za każdą następną tonę ob
ciążenia wagonu bezpośredniego przesyłkami drobny 
mi premia ta wzrasta o 2 zł. Nie wypłaca się jej jed 
nak w przypadku wadliwego ułożenia przesyłek w wa 
gonie, uszkodzenia lub przetrzymania ich ponad cza» 
dozwolony przepisami.

W sortowniach
Zatrudnieni w sortowniach przy formowaniu wago

nów zbiorowych pracownicy służby przewozów — kie 
równicy sortowni i magazynów, magazynierzy handlo 
m i st. magazynowi w okresie wykonywania czyn
ności magazynierów oraz pracownicy planujący czyis 
aości sortownicze — otrzymują premie w wysokości 
10% uposażenia zasadniczego za osiągnięcie planowa 
nego procentu załadunku drobnicy do zbiorowych wa 
gonów bezpośrednich.

Za każdy procent podwyższenia planowanego pro 
centu załadunku drobnicy do tych wagonów premia 
wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego, jak równiei 
ulega zmniejszeniu o 30% (należności premiowej 
w przypadku -'wykonania planowanego załadunku sta 
tycznego wagonów bezpośrednich, odcinkowych i prze 
ładunkowych poniżej granicy 96%
W warsztatach

Do premii posiadają uprawnienia pracownicy za
trudnieni przy robotach, które przed 1. III. 1957 r
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opłacane były według systemu akordowego, z wyjąt
kiem pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu.

Rzemieślnicy, pomocnicy rzemieślników i robotnicy 
warsztatowi parowozowni, elektrowozowni, motowo- 
zowni i samochodowni otrzymują premię w wyso
kości 30%, a na terenie niecki węglowej — do 40% 
uposażenia zasadniczego.

Rzemieślnicy, pomocnicy rzemieślników i robotnicy 
odcinków elektroenergetycznych, sieci podstacji, na
stawni zdalnego sterowania oraz warsztatów napraw
czych w oddziałach sieci i zasilania otrzymują premię 
w wysokości 20%, a na terenie niecki węglowej — do 
30 % uposażenia zasadniczego.

Majstrowie, monterzy, pomocnicy monterów paro
wozowni, elektrowozowni, motowozowni, samocho
downi, odcinków elektroenergetycznych, sieci pod
stacji, nastawni zdalnego sterowania oraz warsztatów 
naprawczych w oddziałach sieci i zasilania otrzymują 
premię w wysokości 20%, a na terenie niecki węglo
wej — do 3u% uposażenia zasadniczego.

W parowozowniach, elektrowozowniach i moto- 
wozowniach premia jest wypłacana za:

1) należyte wykonanie napraw bieżących i przeglą
dów okresowych oraz napraw okresowych (rewizyj
nych i średnich), zapewniających w miesiącu spra
wozdawczym lub okresie gwarancyjnym bezawaryjną 
pracę taboru (za okres gwarancyjny uważa się 30 dni 
pracy taboru, licząc od daty zakończenia naprawy po
twierdzonej protokołem jazdy próbnej z wynikiem 
dodatnim);

2) utrzymanie urządzeń trakcyjnych, warsztatowych 
i stacji wodnych w stałej gotowości do pracy;

3) należyte wykonywanie robót związanych z obrzą
dzaniem parowozów.

Pracownikom, których niewłaściwe wykonanie na
praw bieżących lub przeglądów okresowych stało się 
przyczyną zepsucia taboru w czasie jazdy i wycofania 
go z ruchu, premię przypadającą za dany miesiąc
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sprawozdawczy zmniejsza się przy pracy miesięcznej 
lokomoty wowni:

do 100 000 parowozo-km — o 30% 
do 200 000 parowozo-km — o 25 % 
do 300 000 parowozo-km — o 18% 
do 400 000 parowozo-km — o 14% 
do 500 000 parowozo-km — o 12% 

powyżej 500 000 parowozo-km — o 10%
Zespołowi pracowników zatrudnionych przy napra

wach okresowych taboru, których złe wykonanie sta
ło się przyczyną zepsucia taboru w drodze lub jego 
uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, potrąca się 
25% premii bieżącej.

Pracownikom lub zespołom pracowników zatrud
nionych przy naprawie i utrzymaniu urządzeń trak
cyjnych, warsztatowych i stacji wodnych, którzy przez 
niewłaściwą konserwację albo naprawę spowodowali 
przerwę w działaniu urządzeń, zmniejsza się premię
0 25%.

Pracownikom zespołów obrządzania parowozów, któ
rzy przez opieszałą lub niedbałą pracę spowodowali 
przetrzymanie parowozów przy obrządzaniu — obniża 
się premie najwyżej o 25%.

W samochodowniach wypłaca się premie (w takiej 
samej wysokości jak w parowozowni) za wykonanie 
napraw gwarantujące bezawaryjną pracę samocho
dów w miesiącu sprawozdawczym i za utrzymanie 
urządzeń warsztatowych w stałej gotowości do pracy. 
Premia ta ulega zmniejszeniu o 20% w przypadku 
zepsucia się samochodu, a o 25% — w razie przerwy 
w działaniu urządzeń warsztatowych, powstałej z wi
ny pracowników odpowiedzialnych za ich konser
wację.

W odcinkach elektroenergetycznych wypłaca się 
premie za utrzymanie urządzeń elektroenergetycz
nych w stałej gotowości do pracy. Za każdą usterkę, 
która powoduje przerwę w działaniu tych urządzeń
1 doprowadza do opóźnienia pociągów, premia ulega 
zmniejszeniu o 25%.
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W odcinkach sieci podstacji, nastawni zdalnego 
sterowania oraz w warsztatach naprawczych oddzia
łów sieci i zasilania premie wypłaca się za bezawa
ryjną pracę urządzeń elektrotrakcyjnych. Ulega ona 
zmniejszeniu o 25% za każdą usterkę w zakresie 
dostawy energii elektrycznej, która spowodowała 
przerwę w działaniu urządzeń elektrotrakcyjnych.

W przypadku ponownego uszkodzenia tej samej jed
nostki taboru lub urządzenia wskutek nieodpowied
niej naprawy albo ponownego spowodowania przer
wy w działaniu urządzeń, winnym pracownikom i ze
społom pracowników potrąca się z premii podwójną 
kwotę.

W wagonowniach
Rzemieślnicy, pomocnicy rzemieślników i robotnicy 

warsztatowi (z wyjątkiem sprzątaczek) zatrudnieni 
przy naprawie wagonów oraz przy obsłudze, utrzy
maniu i naprawie urządzeń wagonowni — jeżeli ro
boty te były przed 1. III. 1957 r. opłacane według sy
stemu akordowego — otrzymują premię w wysokości 
30%, a na terenie niecki węglowej — 40% zasadni
czego uposażenia za utrzymanie się w ilości godzin 
normowanych na naprawy bieżące i rewizje okresowe 
wagonów. Premia ulega zmniejszeniu o 5% za każdy 
1% niewykonania wyznaczonej normy.

Majstrowie, monterzy i elektromonterzy oraz ich po
mocnicy otrzymują premie w wysokości 20%, a na 
terenie niecki węglowej — 30% uposażenia zasad
niczego.

Pracownicy zatrudnieni przy naprawie wag otrzy
mują premię w wysokości 30%, a na terenie niecki 
węglowej — 40% uposażenia zasadniczego za dobrą 
jakość napraw wag wraz z ich przygotowaniem do 
legalizacji. Premia ta ulega zmniejszeniu za stwier
dzone przez Urząd Miar i Wag usterki: w wagach 
wagonowych — o 10%, w wagach wozowych — o 5%, 
w wagach magazynowych — o 3%.

le* 147



Ola rewidentów wagonów
Pracownicy posterunków rewizji wagonów otrzy

mują premie za bezawaryjną pracą wagonów po ich 
rewizji w wysokości:

— st. rewidenci, rzemieślnicy i pomocnicy rzemieśl
ników — 30% uposażenia zasadniczego;

— rewidenci i smarownicy na posterunkach I kat. 
— 35%, na posterunkach II kat. — 30% i na poste
runkach III kat. — 25% uposażenia zasadniczego.

Na terenie niecki węglowej premia ta wzrasta o 5% 
dla starszych rewidentów, rewidentów i smarowni
ków, a o 10% dla rzemieślników i pomocników rze
mieślników.
W jednostkach służby drogowej

Premię w wysokości 20% lub 30% (na obszarze 
niecki węglowej) uposażenia zasadniczego otrzymują 
co miesiąc przez okres półroczny:

-— toromistrze w odcinkach drogowych i toromistrze 
zatrudnieni w grupach robót zmechanizowanych oraz 
w pociągach zmechanizowanych — jeżeli stwierdzona 
w protokole odbioru jakość robót za ubiegłe półrocze 
została uznana jako co najmniej dobra;

— mostowniczowie i majstrowie (st. ogrodnicy, kie
rujący ogrodnictwem) za stwierdzoną komisyjnie do
brą jakość robót w ubiegłym półroczu;

— rzemieślnicy i robotnicy zatrudnieni przy remon
tach i utrzymaniu nawierzchni, mostów, podtorza, bu
dynków i innych obiektów pod warunkiem, że jakość 
robót wykonanych w danym miesiącu została uznana 
komisyjnie za debrą;

— robotnicy grup produkcyjnych oddziałów geode
zyjnych za co najmniej dobrą jakość robót, stwier
dzoną przez kierującego pracą inżyniera lub technika.

Premia będzie wypłacana tym kolejarzom, którzy 
pracowali w miesiącu co najmniej 22 dni, przy czym 
okresy choroby i urlopu wypoczynkowego wlicza się 
do czasu obecności w służbie.

Jeżeli stan torów i rozjazdów w okresie półrocznym
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me uległ poprawie toromistrzom w odcinkach drogo
wych, grupach robot zmechanizowanych i w poefa- 
gach zmechanizowanych, a także mostowniczym

SIe *■ S"

W jednostkach zabezpieczenia ruchu i łączności
Monterzy-inżynierowie, monterzy-st. technicy mon 
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Na kolejach linowych

sana«?
rÄ‘

urządzeń* z^.eniu za każde «szkodzenie
mienie kolei- do 9 Powodujące unierucho-o ino? • ’ ,°. ? godzin — o 20%, do 5 godzin —
przerwy dalsze (i°ZP°Częte) 2 godziny
mii w „ ° dIe 5 /o- Warunkiem otrzymania pre-WoÄT!! przynajmniej 22dH? £te-
wypoczynkowe^o ą 3 Slę °kreSy chorób 1 «rlopu

149



Przy robotach magazynowych
Wydawcy materiałów, st. rzemieślnicy i rzemieślni

cy otrzymują premię w wysokości 20%,' a na terenie 
niecki węglowej — 30% uposażenia zasadniczego za 
dokładne i terminowe wykonanie wyznaczonych ro
bót (wydawcy materiałów otrzymują premię zgodnie 
z instrukcją Z3).

Premie w tej samej wysokości otrzymują: robotni
cy, robotnicy kwalifikowani i robotnicy transportowi 
zatrudnieni w komórkach magazynowych — za do
kładne i terminowe wykonywanie robót w magazy
nach lub ekspedycjach zasobowych przy układaniu, 
segregowaniu i konserwacji materiałów oraz przy 
wyładowywaniu, załadowywaniu materiałów i przed
miotów z wagonów, do wagonów i innych środków 
transportu.
Za terminowe złożenie bilansu

Do premii bilansowej uprawnieni są pracownicy 
finansowo-księgowi w przedsiębiorstwie PKP, za
trudnieni: w referatach finansowo-księgowych jedno
stek pozostających na rozrachunku gospodarczym — 
samodzielnie bilansujących, w biurach finansowych, 
kontroli dochodów DOKP, w działach ogólnych zarzą
dów służb lub w działach płanowo-ekonomicznyeh 
zarządów przewozów, w działach finansowo-księgo
wych zarządów zaopatrzenia materiałowo-techniczne
go, kolei dojazdowych, urządzeń socjalno-bytowych, 
biur inwestycji DOKP oraz Centralnego Biura Roz
rachunków Zagranicznych.

Roczna premia bilansowa jest przyznawana poszcze
gólnym pracownikom w granicach 25—100% miesięcz
nego uposażenia zasadniczego pod warunkiem, że 
brali oni udział w sporządzaniu rocznego sprawozda
nia finansowego i pracowali w danej jednostce co 
najmniej 3 miesiące przed złożeniem bilansu.

Na wypłatę premii przeznaczono fundusz stanowiący 
Vis część zaplanowanego rocznego funduszu zasadni
czych płac pracowników finansowo-księgowych.
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Fundusz premiowy ulega zmniejszeniu o V25 część 
za każdy dzień opóźnienia terminu złożenia prawidło
wo sporządzonego bilansu.

AKORD W SORTOWNIACH I EKSPEDYCJACH

St. magazynowi ł magazynowi zatrudnieni w sor- 
towniacn 1 ekspedycjach kolejowych otrzymują wy
nagrodzenie akordowe w granicach 5-r-8 zł za prze
robioną tonę masy towarowej, obliczaną za przy
padający na jednego pracownika zespołu rzeczywiście 
przeładowany tonaż. W przypadku gdy zarobek akor
dowy pracownika etatowego jest niższy od stawki 
przysługującego mu uposażenia zasadniczego, otrzy
muje on uposażenie zasadnicze.

W sortowniach i ekspedycjach kolejowych, obję
tych zasadami wynagrodzenia akordowego, stawki za 
1 tonę są ustalone oddzielnie.

DODATEK GODZINO WO-KILOMETRO WY 
DLA DRUŻYN POCIĄGOWYCH

Dodatek godzinowy w wysokości 1 zł za każdą go
dzinę pracy otrzymują wszystkie drużyny parowozo
we, elektrowozowe i motorowe kolei normalnotoro-
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a) drużyny parowozowe
maszynista 0,14 0,20 u,21 0,22 0,25 0,42 0,37
pomocnik

maszynisty 0,12 0,16 0,17 0,18 0,20 0,33 0,28palacz 0,11 0,07 - 0,15 — -
b) drużyny trakcji elektrycznej i spalinowej

maszynista 0,12 0,16 0,15 0,16 0,20 0,35 0,28pomocnik
maszynisty 0,09 0,13 0,10 0,12 0,15 0,25 0,20
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wych, niezależnie od rodzaju prowadzonego pociągu 
i wykonywanych czynności.

Drużyny te otrzymują również dodatek kilometro
wy, zróżnicowany według rodzajów pociągów i we
dług czynności wykonywanych przez maszynistów 
i pomocników. Stawki za 1 km przebiegu są podane 
(w złotych) w tablicy na str. 151.

Za popychanie i podwójną trakcję przysługuje dru
żynie parowozowej dodatek kilometrowy w nastę
pującej wysokości (w złotych).

Stanowisko
Rodzaj trakcji

parowa elektryczna spalinowa

Maszynista
Pomocnik maszynisty

0,21
0,17

0,15
0,11

0,14
0,09

Za jazdę luzem i za przejazd lokomotywą dla pozna
nia szlaku przysługuje dodatek, niezależnie od rodzaju 
trakcji, za każdy kilometr przebiegu: dla maszyni
sty — 0,08 zł, dla pomocnika maszynisty i pala
cza — 0,06 zł.

Drużyny na lokomotywach pilotujących luzem po
ciągi tranzytowe lub nadzwyczajne i piloci na loko
motywach tych pociągów otrzymują dodatek kilome
trowy w wysokości przysługującej drużynie pociągu 
pilotowanego.

W przypadku doprowadzenia pociągu dalekobieżnego 
do stacji węzłowej i dalszego prowadzenia tego po
ciągu osobnym parowozem do stacji końcowej, poło
żonej w odległości do 10 km, przysługuje drużynie 
zdającej pociąg dodatek w wysokości ustalonej dla 
pociągów zdawczych.

Za pracę manewrową, ogrzewanie pociągów i de
zynfekcję wagonów drużyny otrzymują dodatek za 
kilometry przebiegu według stawki ustalonej dla 
pracy manewrowej, przy czym za 1 godzinę tej pracy 
liczy się 5 km.

Przyjęto zasadę, że godzina pogotowia na parowo
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zie odpowiada 2 km przebiegu, przy czym stosuje się 
stawki ustalone dla prac manewrowych.

W okresie trudnych warunków zimowych dodatek 
godzinowo-kilometrowy może być podwyższony o 10%.

W przypadkach uzasadnionych warunkami pracy 
dyrektorzy kolei mogą — w uzgodnieniu z Dyrekto
rem Centralnego Zarządu Trakcji MK — zwiększyć 
w granicach posiadanego funduszu płac stawki do
datku za pociągo-kilometry dla niektórych rodzajów 
pociągów lub niektórych turnusów pracy.

Dodatek godzinowy dla drużyn konduktorskich zo
stał ustalony jednolicie dla wszystkich rodzajów po
ciągów i wykonywanych czynności. Za każdą godzinę 
pracy wynosi 1 zł.

Dodatek za każde 100 wykonanych pociągo-kilome- 
trów jest zróżnicowany zależnie od rodzaju pociągu 
i wykonywanych czynności. Na przykład stawka dla 
kierownika pociągu wynosi: 2,85 zł w pociągu pospie
sznym, 3,65 lub 5,65 — w pociągu osobowym, 6,70 — 
w pociągu osobowo-towarowym, 5,85 zł — w pociągu 
towarowym dalekobieżnym, 16,85 zł — w pociągu zbio
rowym, 50 zł — w pociągu zdawczym w obrębie węzła. 
Według tych samych proporcji kształtują się stawki 
dla konduktorów bagażowych i rozdawców (rozpiętość 
2,30 -T- 40,00 zł) oraz dla konduktorów rewizyjnych, 
hamulcowych i robotników bagażowych w pociągach 
(stawki 1,75-^30,00 zł).

Dla kierowników pociągów towarowych z hamul
cami zespolonymi, którzy wykonują jednocześnie obo
wiązki hamulcowych, dodatek godzinowy i kilometro
wy wzrasta o 20%.

W okresie trudnych warunków zimowych dodatek 
godzinowy i kilometrowy dla drużyn konduktorskich 
może być podniesiony o 10%.

Tak w skrócie przedstawiają się najważniejsze za
sady nowego systemu płac w kolejnictwie. Ze względu 
na brak miejsca nie zostały szczegółowo omówione 
dodatki: za służbę nocną, za wysługę lat i inne.

Obowiązująca od 1. III. 1957 r. reforma nie usunęła
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jeszcze wszystkich wskazanych przez kolejarzy bra
ków. Powinna ona być traktowana jako pierwszy 
i duży krok na drodze do ostatecznego uporządkowa
nia plac w przyszłości.

EMERYTURY I RENTY NA PKP
Zaopatrzenie emerytalne stanowi system obowiąz

kowego zabezpieczenia i zapewnia świadczenia pra
cownikom na starość lub w razie inwalidztwa, 
a rodzinom pracowników i rencistów — w razie utraty 
żywiciela.

Świadczeniami emerytalnymi są:
1) renta starcza,
2) renta inwalidzka,
3) renta rodzinna,
4) zaopatrzenie pobierane na podstawie przepisów 

obowiązujących do dnia 31 grudnia 1954 r„
5) dodatki do rent,
6) koszty przesiedlenia,
7) zasiłek pogrzebowy,
8) pomoc lecznicza łącznie z protezowaniem,
9) umieszczenie w domu rencistów.
Świadczenia emerytalne przyznają i wypłacają pra

cownikom kolejowym zarządy urządzeń socjalno-byto
wych (ZUSB) terytorialnie właściwych DOKP.
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Za pracownika kolejowego, któremu świadczenia 
emerytalne przyznaje i wypłaca ZUSB, uważa się każ
dego pracownika stale zatrudnionego w resorcie kolei, 
bez względu na to, czy jego stosunek pracy oparty 
jest na pragmatyce (stosunek publiczno-prawny), czy 
na umowie (stosunek prywatno-prawny); kolejowe 
świadczenia emerytalne nie obejmują pracowników 
zatrudnionych w Centralnych Zarządach Przedsię
biorstw Robót Kolejowych, Kolejowych Zakładów 
Gastronomicznych, Przedsiębiorstw Usługowych „Or
bis“ i w podległych im przedsiębiorstwach oraz 
w Kolejowym Przedsiębiorstwie Robót Ładunkowych, 
w kolejowych warsztatach szewskich i krawieckich, 
jak również w kolejowych gospodarstwach rolnych. 
Za zatrudnienie na kolei nie uważa się również pracy 
sezonowej.

Pracownikom resortu kolei, którzy nie mają prawa 
do świadczeń wypłacanych przez kolej, przyznają 
i wypłacają świadczenia wydziały rent i pomocy spo
łecznej właściwej terytorialnie dla miejsca pracy wo
jewódzkiej rady narodowej.

Za zatrudnienie na kolei przyjmuje się także pracę 
wykonywaną na podstawie mianowania lub umowy 
w nie istniejących obecnie kolejowych jednostkach 
organizacyjnych (zakładach pracy), a w szczegól
ności:

— w b. Ministerstwie Komunikacji,
— w Ministerstwie Kolei Żelaznych,
— w Dyrekcji Generalnej Kolei Państwowych,
— w Dyrekcjach Budowy Kolei,
— w Dyrekcjach Odbudowy Kolei,
— w Zarządach Inwestycji Kolejowych,
— w jednostkach organizacyjnych kolei samorządo

wych i prywatnych,
— na kolejach b. państw zaborczych.
Ponieważ niektóre zakłady pracy wchodzące obecnie 

w skład resortu kolei przejęte zostały z innych resor
tów, zatrudnienie więc w nich, jako zatrudnienie na 

mo^e być uważane dopiero od daty włączenia 
danego zakładu do resortu kolei.
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W związku z tym należy przyjmować jako zatrud
nienie na kolei pracę:
— w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach 

od 14. IV. 1951 r.,
— w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyj

nych w Wełnowcu od 16. II. 1951 r.,
— w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Łazach od

1. XI. 1951 r„
— w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy od

1. IX. 1952 r.,
— w Technikum Kolejowym w Gliwicach 

od 1. IX. 1952 r„
— Technikum Ekonom.-Kol. w Krakowie 

od 1. IX. 1951 r.,
— Technikum Kolejowym w Nowym Sączu 

od 1. IX. 1951 r.,
— Technikum Kolejowym w Olsztynie od 1. IX. 1951 r„
— Technikum Kolejowym w Ostrowie Wlkp. od wy

zwolenia,
— Technikum Kolejowym w Poznaniu od 1. IX. 1952 r.(
— Technikum Ekonom.-Kol. w Sosnowcu 

od 1. IX. 1951 r.,
— Technikum Ekonom.-Kol. w Wieliczce 

od 1. IX. 1952 r.,
— Technikum Kolejowym w Warszawie 

od 1. IX. 1948 r„
— Technikum Kolejowym we Wrocławiu 

od 1. IX. 1951 r.,
— w Zasadniczej Szkole Kolejowej w Gliwicach 

od 1. IX. 1952 r.,
— w Zasadniczej Szkole Kolejowej w Ostrowie Wlkp. 

od wyzwolenia.
Jeżeli przed niesłusznym pozbawieniem wolności 

pracownik był zatrudniony na kolei, uważa się za 
zatrudnienie na kolei również okres niesłusznego po
zbawienia wolności.

Również za zatrudnienie na kolei przyjmuje się 
okres nauki w szkole, do której pracownik został 
skierowany przez kolejowy zakład pracy, oraz okres 
nauki w szkołach wyższych, jeżeli pracownik był bez
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pośrednio przed wstąpieniem do szkoły wyższej za
trudniony na kolei.

Gdy do nabycia praw do renty brak pracownikowi 
wymaganej ilości lat pracy na kolei albo na stano
wisku uprawniającym do dodatku za wysługę lat, 
zalicza mu się następujące okresy:
— służby w Wojsku Polskim po dniu 1. XI. 1918 r. 

i służby w oddziałach powstańczych uczestniczą
cych w powstaniach śląskich w latach 1919—1921,

— służby w polskich formacjach wojskowych w ZSRR 
po dniu 13. V. 1943 r.,

— służby w oddziałach prowadzących walkę z hitle
rowskim okupantem,

— służby pełnionej w Armii ZSRR przez osoby, które 
posiadają obywatelstwo polskie,

— służby w polskich formacjach wojskowych na Za
chodzie w czasie od dnia 1. IX. 1939 r. do dnia 
13. II. 1946 r.,

— pobytu w niewoli w czasie od dnia 1. IX. 1939 r. 
do dnia 9. V. 1945 r.,

— działalności rewolucyjnej,
— pobytu w więzieniach i w miejscach odosobnienia 

za działalność rewolucyjną,
— służby w wojskowych oddziałach ludowych w cza

sie wojny domowej w Hiszpanii,
— bezrobocia przed wyzwoleniem, udowodnionego do

kumentami,
— aspirantury naukowej, pod warunkiem uprzednie

go zatrudnienia,
— zatrudnienia w czasie okupacji.

1. PODSTAWA WYMIARU RENTY
Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętny mie

sięczny zarobek z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia 
™ z kolejnych 2 lat zatrudnienia dowolnie wybra
nych przez zainteresowanego z okresu ostatnich 10 lat 
jego pracy przed złożeniem wniosku o przyznanie 
renty.

Za zarobek przyjmuje się całkowity, bez jakichkol
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wiek potrąceń zarobek w gotówce i w naturze, przy
sługujący pracownikowi wraz z wszelkimi dodatkami 
wpływającymi trwałe na jego wysokość.

Do zarobku przyjętego za podstawę wymiaru renty 
dolicza się wartość kolej owych świadczeń w naturze, 
które przysługiwały pracownikowi przed powstaniem 
prawa do renty, a więc węgla obniżonego o wartość 
otrzymywanego z tytułu renty w ilości 1800 kg rocznie 
oraz umundurowania.

Wartość świadczeń w naturze wynosi: 
węgiel — 250 zł za tonę, umundurowanie — gabar- 

dinowe — 287,11 zł, sukienne — 93,28 zł miesięcznie.
Do zarobków stanowiących podstawę wymiaru renty 

nie wlicza się nagród, diet, premii za wykonane po- 
ciągo-kilometry wypłacanej według zasad obowiązu
jących do dnia 31. VIII. 1956 r. oraz V» miesięcznego 
zarobku akordowego pracowników drużyn lokomoty
wowych i konduktorskich według rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25. VII. 1956 r., wynagrodzenia za 
prace zlecone, za retaksację ceduł, jako wynagro
dzenia wynikającego z umowy zlecenia; natomiast pre
mia za ujawnione przejazdy bezbiletowe stanowi wy
nagrodzenie za pracę i wchodzi do podstawy renty.

Za podstawę wymiaru renty rodzinnej po pracow
niku pobierającym rentę starczą lub inwalidzką albo 
zaopatrzenie emerytalne przyjmuje się te zarobki, od 
których wymierzono rentę pobieraną przez zmarłego; 
na żądanie osoby zainteresowanej (wdowy, opiekuna 
sierot) mogą być wzięte za podstawę zarobki ze wska
zanego okresu 2 kolejno po sobie następujących lat, 
przypadających na ostatnie 10 lat zatrudnienia.

Podstawa wymiaru renty nie może być niższa niż 
500 zł.

2. ZACHOWANIE UPRAWNIEŃ DO RENTY 
KOLEJOWEJ

Kolejowa renta przysługuje pracownikowi, który 
posiada wymagany okres zatrudnienia i osiągnie wiek 
starczy lub stał się inwalidą w czasie zatrudnienia 
albo w ciągu 2 lat po ustaniu zatrudnienia na kolei.
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Zachowuje prawo do renty kolejowej w ciągu 5 lat 
od ustania zatrudnienia na kolei pracownik, któremu 
ustało to zatrudnienie wskutek:
— przeniesienia służbowego do pracy w resorcie kolei 

nie uprawniającej do kolejowych świadczeń w na
turze (PRK, KZG, „Orbis“, KPRŁ itp.),

— przeniesienia z urzędu do pracy w naczelnych or
ganach administracji państwowej,

— skierowania do pracy społeczno-politycznej,
— objęcia funkcji z wyboru, jeżeli z tego tytułu otrzy

muje wynagrodzenie stanowiące główne źródło 
utrzymania.

3. RENTA STARCZA
Pracownik kolejowy uprawniony do dodatku za 

wysługę lat nabywa prawo do renty starczej, jeżeli 
pozostawał w zatrudnieniu na kolei co najmniej: 
mężczyzna 25 lat, a kobieta 20 lat, w tym pracował 
na stanowiskach uprawniających do dodatku za wy
sługę lat co najmniej 15 lat oraz ukończył wiek: 
męzczyzna 60 lat, a kobieta — 55 lat.

Pracownik taki ma prawo do renty starczej w wy
sokości miesięcznej podanej w następującej tablicy.

Od
do

zarobku
1200 zł

Od nadwyżki 
ponad 1200 zł 

do 2000 zł
Od nadwyżki 
ponad 2000 zł

% podstawy wymiaru

60 20 15

Prawo do renty starczej ma również pracownik ko
lejowy uprawniony do dodatku za wysługę lat, który 
Pozostawał w zatrudnieniu (w ogóle, a więc nieko
niecznie na kolei) co najmniej: mężczyzna 25 lat, a ko
bieta — 20 lat, w tym

pracował po wyzwoleniu na kolei co najmniej: 
mężczyzna — 12 lat 6 miesięcy 1 dzień, a kobie-
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ta — 10 lat 1 dzień, przy czym pracował na 
stanowiskach uprawniających do dodatku za wy
sługę lat co najmniej 10 lat oraz 

— ukończył wiek: mężczyzna 60 lat, a kobieta 55 lat.
Pracownik taki ma prawo do renty starczej w wy

sokości miesięcznej podanej w następującej tablicy:

Od Od nadwyżki Od nadwyżki
do 1200 zł ponad 1200 zł 

do 2000 zł ponad 2000 zł

% podstawy wymiaru

50 20 15

Pracownik kolejowy nie uprawniony do dodatku za 
wysługę lat lub nie mający wymaganego okresu za
trudnienia na kolei nabywa również prawo do renty 
starczej: mężczyzna — po 25 latach zatrudnienia 
i ukończeniu 65 lat, a kobieta — po 20 latach zatrud
nienia i ukończeniu 60 lat. W tym wypadku renta 
wynosi następująco.

Od zarobku 
do 1200 zl

Od nadwyżki 
ponad 1200 zł 

do 2000 zł
Od nadwyżki 
ponad 2000 zl

% podstawy wymiaru
_____ M____________________________________ ________________ _.

40 | 20 | 15

Przy wymiarze renty starczej każdy pełny rok sta
łego zatrudnienia na parowozie, elektrowozie lub mo- 
towozie, w służbie konduktorskiej przy obsłudze po
ciągów oraz na stanowiskach manewrowych, ustawia
czy i starszych ustawiaczy przy przetokach liczy się 
za 14 miesięcy zatrudnienia na kolei. Ci więc pracow
nicy nabywają 25-letni okres zatrudnienia wymagany 
dekretem do powstania prawa do renty już po 21 la
tach i 6 miesiącach pracy.
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4. RENTA INWALIDZKA

Renta inwalidzka przysługuje pracownikowi posia
dającemu wymagany okres zatrudnienia, którego ko
misja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
(KIZ) przy powiatowej lub wojewódzkiej radzie naro
dowej uznała za inwalidę.

Okres zatrudnienia wymagany do uzyskania renty 
inwalidzkiej wynosi dla pracowników w wieku:

powyżej 18 lat do 20 lat — 1 rok, 
powyżej 20 lat do 22 lat — 2 lata, 
powyżej 22 lat do 25 lat — 3 lata, 
powyżej 25 lat do 30 lat — 4 lata;

dla pracowników powyżej 30 lat wymagany okres za
trudnienia wynosi 5 lat, które powinny przypadać na 
okres ostatnich 10 lat przed ustaniem zatrudnienia.

Gdy pracownik nie ma okresu zatrudnienia ustalo
nego dla grupy pracowników obejmujących jego wiek, 
ale ma krótszy okres ustalony dla pracowników bez
pośrednio poprzedzającej grupy w niższym wieku, 
przyjmuje się, że ma okres zatrudnienia wymagany 
do uzyskania renty, jeżeli pracował bez przerwy od 
chwili przejścia z grupy pracowników młodszych do 
grupy pracowników starszych do daty powstania 
prawa do renty.

Okres zatrudnienia nie jest wymagany, jeżeli pra
cownik stał się inwalidą:
— wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby za

wodowej,
— w wieku poniżej 18 lat,

w wieku poniżej 20 lat, gdy pracownik rozpoczął 
zatrudnienie przed ukończeniem 18 lat i pracował 
bez przerwy do daty powstania inwalidztwa.

Inwalidami są:
w I grupie — osoby, które z powodu znacznego na

ruszenia sprawności organizmu mają ograniczoną 
molność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawo
dowej i potrzebują stałej opieki innej osoby,

w II gmpie — osoby, których sprawność organiz

11 Kalendarz kolejarza 161



mu, tak samo jak w grupie I, uległa znacznemu ogra-s 
niczeniu, lecz które nie potrzebują stałej opieki innej 
osoby,

w III grupie — osoby, które wskutek naruszenia: 
sprawności organizmu stały się niezdolne do syste
matycznej pracy w swoim zawodzie, lecz zdolne są 
do pracy w swoim lub innym zawodzie z obniżeniem 
kwalifikacji albo wydajności pracy, ze zmniejszeniem 
zakresu wykonywanych czynności lub z koniecznością 
stworzenia odpowiednich warunków pracy.

Jeżeli przyczyną inwalidztwa jest wypadek w za- ; 
trudnieniu lub choroba zawodowa, to renta inwalidzka j 
wynosi dla:

I grupy inwalidów —100% podstawy wymiaru renty do 1200 zł, 1 
II grupy inwalidów — 75% podstawy wymiaru renty do 1200 zl, 1 

III grupy inwalidów — 50% podstawy wymiaru renty do 1200 zł, 1
Gdy podstawa wymiaru renty przekracza 1200 zł 

miesięcznie, rentę inwalidzką zwiększa się o 20 % 1 
nadwyżki przekraczającej 1200 zł; jeżeli podstawa wy
nosi ponad 2000 zł, zwiększa się ponadto o 15% nad-J 
wyżki ponad 2000 zł.

Jeżeli inwalidztwo pracownika powstało z innych! 
przyczyn niż wypadek lub choroba zawodowa, io 
renta inwalidzka przy podstawie wymiaru do 1200 z? I 
wynosi:

dla pracownika uprawnionego do dodatku za wy-1 
sługę lat

w I grupie inwalidztwa — 70% 
w II grupie inwalidztwa — 50% 
w III grupie inwalidztwa — 40%

dla pracownika nie uprawnionego do tego dodatku!
w I grupie inwalidztwa — 60% 
w II grupie inwalidztwa — 40% 
w III grupie inwalidztwa — 30%.

Przy podstawie wymiaru powyżej 1200 zł zwiększaj 
się rentę według zasad podanych przy obliczaniu wy- * 
sokości renty inwalidzkiej z powodu wypadku łub ; 
choroby zawodowej.
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W przypadku gdy rencista zaliczony do III grupy 
inwalidztwa z innych przyczyn niż wypadek lub cho
roba zawodowa pracuje za wynagrodzeniem albo po
siada docnód z innych źródeł, co łącznie z rentą 
inwalidzką przekracza podstawę jej wymiaru, wów
czas rentę zmniejsza się o kwotę przewyższającą te 
podstawę, nie więcej jednak niż o 50%.

5. RENTA RODZINNA 
Renta rodzinna przysługuje: 
dzieciom własnym, przysposobionym, drugiego mał
żonka (pasierbom), dzieciom obcym wziętym na 
u.rzymame i wychowanie, wnukom i rodzeństwu 
(braciom, siostrom) w stanie wolnym w wieku do 
lat 16, a w razie kształcenia się — do lat 24 lub bez 
względu na wiek, jeżeli stali się inwalidami I albo 
IT ernnv w wieku do lat 16 lub w czasie uczęszcza
nia do szkół w wieku do lat 24,

— małżonkowi (wdowie, wdowcowi) i rodzicom, któ- 
rzy pozostawali na utrzymaniu pracownika i nie 
mają dostatecznego dochodu do utrzymania się, jeśli 
hSff'/lek: mężczyźni (mąż, ojciec) 65 lat, ko- 

m^ka) 55 lat lub są inwalidami 
(niezdolni do zarobkowania) albo wychowują przy-

ied?° z dzie«. wnuków lub rodzeństwa 
If“ do 1lat zmarłego pracowriika, uprawnio
nych do renty rodzinnej.

dow^o dł° uenty ™dzinnej dla małżonka i rodziców
lub Snip n°hW0WCZa-’ -gdy Stali Się inwalidami 
cl« Podany wyżej wiek przed śmiercią pra-
albo nrzed naJP°znieJ w ciągu 5 lat po jego śmierci 
wwLP d ustamem uprawnień do renty z tytułu
z n0hwnriyWatlla- dziecka’ wnuka czy też rodzeństwa 

Powodu ukończenia przez nie 8 roku życia.
w która ,w dniu śmierci pracownika była
okres X;’„uwaza sió za niezdolną do pracy przez cały 

es ciąży i dwa miesiące po porodzie.
Za dochód powodujący zawieszenie prawa małżon-

li*
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ka lub rodziców do renty rodzinnej uważa się dochód

rzemieślniczego,
— z wszelkich innych źródeł w wysokości co naj

mniej 500 zł miesięcznie dochodu z renty, wyna
grodzenia z tytułu zatrudnienia i pomocy świad
czonej przez inne osoby; do dochodu rodziców wli
cza się również pomoc finansową ze strony osób 
obowiązanych do ich alimentacji.

Jeżeli małżonek był w chwili śmierci pracownika 
zatrudniony i nie miał dochodu z innych źródeł, a nie 
osiągnął okresu zatrudnienia wymaganego do uzyska
nia renty inwalidzkiej, przyjmuje się, że małżonek 
pozostawał na utrzymaniu pracownika bez względu 
na wysokość zarobków małżonka pod warunkiem, że 
zatrudnienie to ustało przed osiągnięciem przez mał
żonka okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania 
renty z tytułu własnej pracy.

Podjęcie pracy przez małżonka po śmierci pracow
nika nie stoi na przeszkodzie przyznaniu renty ro
dzinnej. ...

Otrzymywanie przez dziecko stypendium nie ma 
żadnego wpływu na uprawnienia do renty rodzinnej.

Małżonek rozwiedziony zachowuje uprawnienia do 
renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci pracownika 
miał prawo do alimentów.

Wdowa, której związek małżeński zawarty z renci
stą trwał krócej niż 3 lata, nie ma prawa do renty 
rodzinnej. Warunek ten nie jest wymagany, jeżeli 
z tego małżeństwa urodziło się dziecko albo śmierć 
rencisty nastąpiła wskutek wypadku w zatrudnieniu.

Prawo małżonka do renty rodzinnej wygasa w razie 
ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

Wysokość renty rodzinnej wynosi 30% podstawy j 
wymiaru do 1200 zł, a 40% wówczas, gdy śmierci
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pracownika nastąpiła wskutek wypadku lub choroby 
zawodowej albo gdy uprawnionymi do renty rodzin
nej są sieroty zupełne, z tym, że w przypadku pobie
rania oprócz sierot zupełnych renty przez innego 
członka rodziny, np. przez któregoś z rodziców zmar
łego pracownika, to' wówczas część renty rodzinnej 
obliczonej według 30% przypadająca na sieroty zwięk
sza się o 10% podstawy wymiaru, natomiast pozostała 
część nie podlega zwiększeniu.

Jeżeli podstawa wymiaru jest wyższa niż 1200 zł 
miesięcznie, to rentę rodzinną zwiększa się o 20% od 
nadwyżki ponad 1200 zł do 2000 zł, a o 15% — od 
nadwyżki ponad 2000 zł. Ponadto rentę rodzinną 
zwiększa się o 65 zł, gdy do renty uprawnionych jest 
dwóch członków rodziny, a o 145 zł — jeżeli upra
wnionych jest trzech lub więcej członków rodziny. 
Członkowi rodziny zaliczonemu do I grupy inwalidz
twa przypadającą na niego część renty rodzinnej 
zwiększa się o 100 zł.

6. DODATKI DO RENT

Dodatki do rent w wysokości zasiłków rodzinnych 
wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia 
przysługują:
— renciście na dzieci, wnuki, rodzeństwo, które mają 

warunki do uzyskania renty rodzinnej,
— małżonkowi pobierającemu rentę rodzinną lub opie

kunowi dzieci, wnuków i rodzeństwa, które są 
uprawnione do renty rodzinnej.

Doda+ki te nie przysługują dzieciom, wnukom i ro
dzeństwu, na które wypłacane są zasiłki rodzinne 
lub dodatki z innych tytułów.

Pracownik mający prawo do renty starczej otrzy
muje zwiększający tę rentę dodatek w wysokości 1% 
podstawy wymiaru nie wyższej jednak niż 1200 zł 
za każdy rok zatrudnienia na kolei ponad 25 lat.

Przy^ rentach rodzinnych „dodatek za długoletnią 
służbę“ wypłaca się wdowom w wysokości 50%, 
a na każdą sierotę — po 10% kwoty dodatku należ
nego pracownikowi w chwili śmierci, jeżeli przesłużył
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co najmniej 10 lat ponad 25 lat zatrudnienia na 
kolei, a więc w sumie 35 i więcej lat.

Pracownikowi wyróżnionemu nadaniem tytułu ho
norowego „Zasłużonego Kolejarza Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej“ przysługuje miesięczny dodatek do 
renty zarówno starczej, jak i inwalidzkiej, w wyso
kości 25% renty. To najwyższe odznaczenie w zawo
dzie kolejarskim zostało postawione na równi z naj
wyższymi odznaczeniami państwowymi, a mianowicie 
z orderami: Budowniczy Polski Ludowej, Krzyż
Grunwaldu, Virtuti Militari, Odrodzenia Polski 
i Sztandar Pracy, za które również przysługuje do
datek w wysokości 25% renty.

Gdy osoba uprawniona do renty starczej, inwalidz
kiej albo rodzinnej nie pracuje i nie posiada poza 
rentą dochodu z innych źródeł, otrzymuje dodatek do 
renty w wysokości 15% zarobków nie przekraczają
cych 1200 zł. Dodatek do renty rodzinnej przysługuje 
tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie danej rodziny, 
którzy prowadzą wspólne gospodarstwo, utrzymują się 
z renty, a więc nie pracują i nie mają dochodów 
z innych źródeł.

Pracownikom uprawnionym do renty inwalidzkiej 
również przysługuje dodatek za długoletnią i nie
przerwaną służbę po wyzwoleniu w wysokości po
danej w następującej tablicy.

Za nieprzerwany
okres zatrudnienia Dodatek wynosi

powyżej 15 do 20 lat 15% renty
powyżej 20 lat 20% renty

Dodatek ten nie przysługuje w przypadku pobie
rania renty inwalidzkiej z tytułu wypadku lub cho
roby zawodowej, a to z uwagi na to, że renty te są 
stosunkowo wysokie, zwłaszcza przy uwzględnieniu 
dodatku dla nie pracującego, i dochodzą do 100% 
zarobków pobieranych w okresie zatrudnienia.
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7. WYSOKOŚĆ RENT

Renta starcza, jeżeli rencista nie pracuje i poza 
rentą nie posiada dochodu z innych źródeł, nie może 
być niższa niż 260 zł.

Renta starcza, inwalidzka i renta rodzinna — nie 
wliczając dodatków na dzieci, wnuków i rodzeń
stwo — nie może wynosić miesięcznie więcej niż 
1200 zł, a wraz z dodatkiem za odznaczenie'orderem 
lub za nadanie tytułu honorowego „Zasłużony Ko
lejarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej“ — 1500 zł

8. KOSZTY PRZESIEDLENIA

Zwrot kosztów przesiedlenia w wysokości przewi
dzianej w przepisach normujących należności pracow
ników kolejowych, zatrudnionych na podstawie mia
nowania, w przypadkach przeniesienia (100% pracow
nikowi mającemu na utrzymaniu co najmniej jedną 
osobę, a samotnemu 50% zarobków otrzymanych 
w miesiącu przesiedlenia się plus diety dla siebie 
i rodziny za czas podróży do miejsca nowego zamiesz
kania) przysługuje:
— rencistom, którzy przesiedlą się w ciągu 2 lat, 

licząc od dnia rozwiązania stosunku służbowego,
— członkom rodziny rencisty lub pracownika upraw

nionego do renty rodzinnej, jeżeli przesiedlenie 
dokonane zostanie w ciągu 2 lat, licząc od śmierci 
żywiciela, i jeżeli żywiciel z tego prawa nie sko
rzystał w terminie dla niego przewidzianym lub 
zmarł w służbie przed nabyciem prawa do renty.

9. ZASIŁEK POGRZEBOWY
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która po

kryła koszty pogrzebu.
Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte przez mał

żonka, dzieci, wnuków, rodziców lub rodzeństwo albo 
Przez osobę, która prowadziła ze zmarłym wspólne 
gospodarstwo domowe — zasiłek pogrzebowy przy
sługuje:

w razie śmierci rencisty — w wysokości trzykrot-
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nej renty miesięcznej (bez dodatków na dzieci 
wnuków i rodzeństwo),

— w razie śmierci rencisty pobierającego rentę ro
dzinną albo małżonka i rodziców rencisty pobiera
jącego rentę z tytułu własnej pracy, jeżeli w chwili 
śmierci pozostawali na jego utrzymaniu, lub tez
w razie śmierci dzieci, wnuków i rodzeństwa _
w wysokości 100% podstawy wymiaru renty nie 
więcej jednak niż suma trzykrotnej renty pobie
ranej lub należnej renciście z tytułu własnej pracy.

W razie zaistnienia prawa do zasiłku pogrzebowego 
z tytułu zatrudnienia i z tytułu pobierania renty — 
wypłaca się zasiłek wyższy.

10. ŚWIADCZENIA DODATKOWE BRANŻOWE
Osobom pobierającym z kolei renty, zaopatrzenia 

lub zasiłki emerytalne przysługuje prawo do kolejo
wej pomocy leczniczej według następujących zasad:
— osobom pobierającym świadczenia z tytułu własnej 

pracy — na równi z pracownikami w służbie czyn
nej,
członkom rodziny tych osób oraz osobom pobiera
jącym renty rodzinne, zaopatrzenia wdowie i za
opatrzenia sieroce. — na równi z członkami rodzi
ny pracownika w służbie czynnej.

Osobom pobierającym świadczenia emerytalne z ty
tułu własnej pracy przysługuje rocznie 5 bezpłatnych 
biletów na przejazd koleją, z których 3 mają prawo 
wykorzystać ze swoją rodziną; członkowie rodziny 
pobierający świadczenia emerytalne rodzinne mają 
prawo rocznie do 3 bezpłatnych biletów. Ulgi prze
jazdowe przysługują rencistom na równi z pracowni
kami w służbie czynnej, a członkom ich rodzin oraz 
członkom rodzin pobierającym świadczenia emerytal
ne rodzinne — na równi z członkami rodziny pracow
nika PKP.

Deputat opałowy w wysokości — 1800 kg rocznie 
przysługuje bezpłatnie renciście i w tej samej wyso-
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kości wszystkim członkom rodziny otrzymującym ko
lejowe świadczenia emerytalne rodzinne.

Prawo do deputatu opałowego, bezpłatnego i ulgo
wego przejazdu kolejami nie przysługuje osobie 
która przed nabyciem uprawnień do renty kolejowej 
nie posiadała prawa do tych świadczeń.

11. ŚWIADCZENIA PRZYZNANE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW EMERYTALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 
DO DNIA 31. XII. 1954 r. (tzw. „STARY PORTFEL")

Zaopatrzenia emerytalne, wdowie i sieroce oraz 
odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przyznane 
prawomocnymi decyzjami na podstawie przepisów 
emerytalnych obowiązujących do dnia 31. XII. 1954 r
przypPa°dkóiaią r6WiZji’ Z Wyjątkiem następujących

Świadczenia te Ę^cla Ministrów podwyższa i według 
przepisu art. 81 ust. 2 dekretu o powszechnym zaopa
trzeniu emerytalnym będzie podwyższać w celu stop
niowego wyrównywania wysokości tych świadczeń do 
wysokości rent przyznawanych na podstawie przepi
sów emerytalnych obecnie obowiązujących.
: W £elu częściowego zlikwidowania różnic wynika-
SnmZHmeryt0vania na starych i nowych zasadach 
sobom, które pobierają zaopatrzenia emerytalne z ty-

i^„lVł!fneJ ?racy na Podstawie przepisów obowiązu-
wnfosekd° dma 1954 r-> przyznaje się na ich
w ~ zamiast tych zaopatrzeń - renty prze-
osnh f W obowiązujących obecnie przepisach, gdy 
nai-nnii^ Pozostawały w zatrudnieniu na kolei co 
i ? laia licząc od dnia 1- VII. 1954 r.
sku n ri 11Cu zatrudnieniem przed zgłoszeniem wnio- 

u o rentę było zatrudnienie na kolei.
9dZltrvTdTnim-^ m°Że ,trwać krócei niż 3 lata, licząc 

• vir. 19o4 r., jeżeli wymieniona osoba:
zawodni?!3 wypadkowi albo zachorowała na chorobę 

dową w zatrudnieniu na kolei po 1. VII. 1954 r.

169



i została wskutek tego zaliczona do jednej z grup 
inwalidztwa lub

2) była po wyzwoleniu zatrudniona co najmniej 
10 lat na kolei i przestała pracować.

Osobom, które nabyły prawo do zaopatrzeń według 
starych zasad, przelicza się te zaopatrzenia, ale rów
nież według starych zasad — przez zaliczenie im do 
wysługi emerytalnej okresów:
—- pracy wykonywanej za wynagrodzeniem w czasie 

od 1. IX. 1939 r. do czasu objęcia służby po wy- ] 
Zwoleniu lub rozwiązania prawno-publicznego sto- | 
sunku służbowego,

— tajnego nauczania w czasie okupacji, stwierdzonego I 
zaświadczeniami właściwych władz szkolnych.

Zaliczenie tych okresów i w związku z tym przeli- ! 
czenie zaopatrzeń, a więc ewentualne zwiększenie — i 
następuje na wniosek osób zainteresowanych.

12. UMIESZCZENIE W DOMU RENCISTÓW

Osoba otrzymująca rentę (zaopatrzenie) może być 
na swój wniosek umieszczona w domu rencisty lub 
w innym zakładzie pomocy społecznej. Na pokrycie 
kosztów utrzymania w tych instytucjach można po
trącić najwyżej 80% renty.

Kolejarze posiadają dom rencisty w Milanówku 
pod Warszawą, nazwany Domem dla Wysłużonych 
Kolejarzy. Dom ten, prowadzony przez ZUSB DOKP 
Warszawa przeznaczony jest dla emerytów kolejo
wych — mężczyzn i kobiet, których warunki rodzin-j 
ne i bytowe zmuszają do korzystania z opieki zakła-1 
dowej. Emeryci mogą być przyjmowani do domu ren-| 
cisty w Milanówku razem z żonami, jeżeli ukończyły 
00 lat i są niezdolne do stałej pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do tego domu mają 
emeryci (renciści), którzy w służbie czynnej wyka
zali się wysokim poziomem pracy zawodowej i SP°'|
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łecznej lub stali się inwalidami wskutek wvnaHt.. 
z powodu zatrudnienia na kolei- r>i0 .spadku 
natomiast osób dotkniętych choroba u ?rzyjmuJe się ną, nałogowych alkoholŁ^ Psychicz-
fikujących się do zakładów specjalnych^ b kW31'

liznę i obuwie, opieke sa^tarnń zf°.patrzenie w bie‘ 
spakajauie. potrzeb kulturalno-ośwfatowych ^ Za~

Piżamę, szalik i rękawiczki w6 ranne’ szlafrok lub 
4 lata- spodnie (spódnicę) Si<? co
(żakiet) co 3 lata, obuwie zimowe co 2 lata marynaxk^
dnkTwarzCytnem ne5n0;i1oktarOWe ^POdarstwo ogro- 
wolnie zająć^e DracaJBeT1USZe Więc mo^ ^obro-
hodowli morwy ^ fedwabnfkóf* u™/ h1odowli pszczół, 
lików oraz im,,™-™ j l ow’ hodowli drobiu i kró-
zgodą lekarzä samorz^^r1 lekkimi P^amiza 

O ni-, ’ rządu 1 kierownictwa Domu
rząd Główny11 zzKD°ŁvtTlanÓTkU d?cydu* Za-
o przyieoip rłr» ri ^ (rencista) ubiegający sie

»»SSL*kScfÄ?r“en zt°i*runków rodzinnych f 13 kt,ora po zbadaniu wa- 
świadectwem lekarskim^atne^lalnych Petenta wraz ze 
n‘a części asklm’ zobowiązaniem do pokrywa
ły ^ przesyła ^•naj,Wyiej d0 wys°kości 80% Zn- 
okręgu ZZK- okręg°ten on' odPowlednicgo terenowo
do Zarządu C-łównLo yyT l?-0 W«10sek i Przesyła 
Jęciu. c-łownego ZZK, który decyduje o przy-
J;rrriUSZ m0Że 0puścić d°m rencisty:
— Przeżłnrzenfedan-e 'vyrażone na piśmie,
- Przez usuniecicensnn z/kładu specjalnego,

ni«n sięUdcfCregu^amInuOWane Stałym «-losowa

ni



13. PORADY PRAWNE
Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się 

na podstawie wniosku zainteresowanego, jego peł
nomocnika albo wniosku zgłoszonego za zgodą zain
teresowanego przez jednostkę służbową, w której 
ostatnio jest on zatrudniony, lub radę zakładową 
(miejscową).

Od decyzji wydanych przez ZUSB służy zaintereso
wanemu w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia 
po doręczeniu, prawo wniesienia odwołania do Ko
misji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych, w której 
na trzech członków jest dwóch przedstawicieli Za
rządu Głównego ZZK; nadaje to komisji charakter 
społeczny i daje gwarancję interpretacji przepisów 
w obronie pracownika i jego rodziny.

Aby orzeczenia Komisji zachowały obiektywną 
i właściwą ocenę — może zarówno zainteresowany, 
jak również Zarząd Urządzeń Socjalno-Bytowych, 
orzeczenie komisji zaskarżyć do okręgowego sądu 
ubezpieczeń społecznych w terminie 2 miesięcy licząc 
od następnego dnia po doręczeniu tego orzeczenia.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do dwóch lub 
więcej rent, przysługuje tylko jedna renta — wyższa 
lub wybrana przez zainteresowanego.

Renty wypłaca się od dnia powstania prawa do 
renty, jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące 
wstecz od dnia zgłoszenia wniosku.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w ciągu 
C miesięcy od daty śmierci osoby pobierającej świad
czenia lub będącej członkiem rodziny tej osoby.

Zarządy Urządzeń Socjalno-Bytowych mają prawo 
żądać od osób pobierających świadczenia przedkła
dania dowodów stwierdzających dalsze istnienie pra
wa do świadczeń oraz badać z urzędu, czy warunki 
do świadczeń nadal istnieją, np. inwalidztwo, dalsze 
kształcenie się, pozostawanie w stanie wdowień
stwa itp.

Prawomocne decyzje w sprawach o zwrot świadczeń
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podlegają wykonaniu w trybie egzekucji administra-

Minister Komunikacji może przyznać wyjątkowo 
rentę i określić jej wysokość pracownikom koleio- 
wym i ich rodzinom, którzy wskutek szczególnych 
okoliczności me posiadają warunków wymaganych do 
uzyskania ustawowo renty, jeżeli nie mają “zbęd
nych srodkow utrzymania. ezoęa

KOLEJOWA SŁUŻBA ZDROWIA
Naczelnym organem zarządzającym kolejowa służ 

bą zdrowia jest Centralny Zarząd Służby Zdrowia' 
Ministerstwa Komunikacji. W dyrekcjach kolejowych
DOKpmkuarZądZają^m jest zarz£»d służby zdrowia 
DOKP, któremu podlegają wszystkie placówki lecz
nictwa otwartego istniejące w obrębie danej dyrekcu 
oraz szpitale kolejowe i żłobki; natomiast pozostałe

STŁSEST podles*lil

Rozmieszczenie placówek lecznictwa otwartego
s31fCÓWl!:i kolejowego lecznictwa otwartego tworzą 
swoją siec w obrębie sieci PKP **

W siedzibach DOKP są okręgowe przychodnie 
lekarskie, w których mieszczą się — oprócz gabinetów
snee^f r-ejonowych — gabinety lekarzy wszystkich 
specjalności, nawet tzw. „wąskich specjalności“ iak 
“ ro‘°f (specjalista chorób przewodu pokarmowego 

w °m S?e,c.J? lsta ch°r°b dróg moczowych), karcfio- 
ńreriSPeaJaL1S!f chorob narządu krążenia) itp., oraz 
n u, r,nie badawcze i lecznicze (pracownie chemicz- 
lio-bakteriologiczne, rentgena, elektrokardiograficzne 
fizykoterapeutyczne). W przychodniach tych są rów
nież poradnie matki i dziecka, dla kobiet ciężarnych 
przeciwgruźlicze, reumatologiczne itp. y ’
=ntniZyChi°£‘?ie °kręgowe zapewniają całkowitą, wy
sokokwalifikowaną pomoc lekarską i profilaktyczna 
zapobiegawczą) nie tylko podopiecznym w siedzibie
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DOKP, lecz również — w razie potrzeby — podopie
cznym skierowanym przez inne placówki danej dy
rekcji.

W większych punktach węzłowych, stanowiących 
siedzibę oddziału przewozów DOKP, są obwodo- 
w e przychodnie lekarskie, w których — podobnie 
jak w przychodniach okręgowych — są oprócz gabi
netów lekarzy rejonowych gabinety lekarzy specja
listów oraz pracownie badawcze i lecznicze.

Sieć przychodni obwodowych ułatwia podopiecznym 
korzystanie z porad lekarzy specjalistów i uzyskanie 
odpowiedniej pomocy lekarskiej.

W obrębie obwodów (przychodni obwodowych 
i okręgowych) są podległe im przychodnie lekarskie 
rejonowe, zatrudniające od 1 do 4 lekarzy rejo
nowych, którzy wykonują podstawowe lecznictwo 
i profilaktykę na PKP. Przychodnie te mieszczą się 
we wszystkich średnich i nawet mniejszych skupis
kach kolejarzy.

W zakładach pracy (warsztatach, parowozowniach) 
są przychodnie lekarskie przyzakładowe, 
w których lekarz zakładowy, a w większych zakła
dach i lekarze specjaliści — udzielają pracownikom 
zakładu porady lekarskiej i profilaktycznej na miej
scu. Lekarze zakładowi obsługują jedynie pracowni
ków zakładu, nie udzielają wizyt domowych i znacz
ną część pracy poświęcają profilaktyce.

Gabinety lekarsko-dentystyczne znajdują się niemal 
we wszystkich przychodniach lekarskich; oprócz tego 
w obrębie każdej dyrekcji jest kilka pracowni den- 
tystyczno-protetycznych zaopatrujących podopiecz-^ 
nych w protezy zębowe.

W każdej dyrekcji znajduje się 1 do 3 aptek kole
jowych, a ponadto są zorganizowane w przychodniach 
lekarskich tzw. punkty apteczne, w których wydaje 
się leki gotowe.

*

Na większych dworcach są zorganizowane Izby 
Dworcowe dla Matki i Dziecka, w których znajdują

174

schronienie oraz opiekę profilaktyczną podróżujące 
matki z dziećmi.

*

Placówki lecznictwa zamkniętego
Pomoc lekarską zamkniętą zapewniają kolejowe 

szpitale oraz szpitale lecznictwa powszechnego.
Ponadto kolejowa służba zdrowia ma następujące 

własne placówki lecznicze:
1) Sanatoria przeciwgruźlicze dla

dorosłych: w Chodzieży (sanatorium nizinne,
z oddziałem chirurgii klatki piersiowe&_w Makowie 
Podhalańskim (z oddziałem gruźlicy kostno-stawo
wej), w Wilkowicach-Bystrej, w Głuchołazach i w 
Szklarskiej Porębie Dolnej, oraz 2 sanatoria przeciw
gruźlicze dla dzieci: w Miłowodach (dla dzieci od 2 
do 6 lat) oraz w Rabce (z oddziałem gruźlicy kostno- 
stawowej, dla dzieci od 7 do 14 lat).

2) Prewentoria: w Sułowie Milickim (dla 
dzieci od 4 do 6 lat) i w Janowicach Wielkich (dla 
dzieci od 7 do 14 lat).

3) Sanatoria zdrojowe dla dorosłych: 
w Krynicy (choroby przewodu pokarmowego, kobiece 
i dróg moczowych), w Ciechocinku, Inowrocławiu 
i Aleksandrowie Kujawskim (choroby reumatycznej, 
w Kudowie i Dusznikach (choroby narządu krążenia)^ 
w Szczawnie Zdroju (choroby górnych dróg oddecho
wych, astma i choroby dróg moczowych) oraz we 
Wleniu (nerwica i stany wyczerpania).

4) Sanatorium dziecięce w Jastrzębiu Zdro
ju (dla dzieci od 7 do 14 lat) dla leczenia przede 
wszystkich chorób gośćcowych (reumatycznych).

5) Dom Zdrowia Dziecka w Bukowcu (dla 
dzieci od 4 do 6 lat), w„ którym turnus trwa 6 tygodni 
— leczenie klimatyczne dla dzieci anemicznych oraz 
wątłych.

. . *
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Koma przysługują świadczenia 
kolejowej służby zdrowia

Świadczenia profilaktyczno-lecznicze (kolejowa opie- ■ 
ka lekarska) przysługują zgodnie z zarządzeniem Mi- 1 
mstra Kolei z dnia 21 grudnia 1955 r.:

1) pracownikom etatowym i umownym (z wyjątkiem i 
sezonowych) zatrudnionym w: '

a) Ministerstwie Komunikacji z wyłączeniem pra- m 
cowników Departamentu Lotnictwa Cywilnego, Cen- 1 
tiałnych Zarządów: PRK, KZG, Orbisu, Zarządu Biur ■ 
Projektowych oraz Centralnych Zarządów byłego Mi- M 
nisterstwa Transportu Drogowego i Lotniczego;

b) jednostkach PKP z wyłączeniem pracowników I 
gospodarstw rolnych podległych oddziałom zaopatrzę- m 
nia kolejarzy;

c) zakładach naprawczych taboru kolejowego oraz 1 
w Centralnym Biurze Dokumentacji Technicznej;

d) kolejowych zakładach nawierzchni drogowych, 1 
kolejowych zakładach maszyn i sprzętu, kolejowych 1 
zakładach konstrukcji stalowych oraz w nasycalniach 1 
kolejowych;

e) kolejowych zakładach zabezpieczenia ruchu łącz- 1
ności; |

f) drukarniach kolejowych;
g) Centralnej Składnicy Materiałów Hutniczych 

w Sosnowcu;
h) Instytucie Naukowo-Badawczym Kolejnictwa;
i) szkołach kolejowych — zatrudnionym w pełnym 

wymiarze godzin pracownikom pedagogicznym i ad- 1 
ministracyjnym oraz w ośrodkach szkolenia;

j) kolejowych zakładach leczniczych podległych bez- 1 
pośrednio Centralnemu Zarządowi Służby Zdrowia;

2) emerytom i rencistom pobierającym z kolei I 
świadczenia emerytalne i wypadkowe;

3) członkom rodzin pracowników, emerytów i ren- i 
cistów uprawnionych do kolejowej opieki lekarskiej ] 
oraz wdowom i sierotom po tych pracownikach, eme- 1 
rytach i rencistach, przy czym dzieciom przysługują 1 
uprawnienia do kolejowej opieki lekarskiej w wieku ]
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do lat 16, w wieku do lat 24 — jeżeli uczęszczają do 
szkoły, a ponadto w wieku ponad 16 lat, jeżeli są 
trwale niezdolne do zarobkowania i niezdolność ta 
powstała przed ukończeniem 16 roku życia lub w cza
sie uczęszczania do szkoły przed 24 rokiem życia.

*
Rodzaje świadczeń 

kolejowej służby zdrowia----
Kolejowa opieka lekarska jest bezpłatna i obejmuje 

następujące działy lecznictwa:
1) Opiekę p r o f i 1 a k t y c z n o - 1 e c z n i c z ą 

(wczasy profilaktyczne 3 i 4-tygodniowe, szczepienia 
ochronne, masowe badania rentgenowskie, badania 
okresowe pracowników itp.).

2) Pomoc lekarską ambulatoryjną, a w 
razie potrzeby — domową. Podopieczni kolejowi po 
winni w zasadzie zgłaszać się do lekarza rejonowego 
który — w razie potrzeby — kieruje chorego do pra 
cowni badawczych, leczniczych lub do odpowiednich 
specjalistów. Bez skierowań podopieczni mogą zgła
szać się do specjalisty chorób wenerycznych, pedia
try z dziećmi w wieku do lat 7, do okulisty i den
tysty, Pierwszeństwo w przyjęciach ambulatoryjnych 
mają w zasadzie pracownicy, którzy zgłaszają się 
z przepustkami ze swoich miejsc pracy, matki z dzieć
mi oraz osoby przyjezdne, a w okresie przewozów 
jesiennych — pracownicy drużyn parowozowych 
i konduktorskich oraz inni pracownicy w służbh 
bezpośrednio związanej z ruchem pociągów.

3) Pomoc dentystyczną, która obejmuje nie
zbędne zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej, leczenie 
zachowawcze (plombowanie zębów) oraz protezowanie 
Dla uzyskania protezy zębowej należy mieć zaświad
czenie od lekarza dentysty, że jama ustna jest przy
gotowana do protezowania, oraz przeprowadzić bada
nie w komisji lekarsko-dentystycznej .(w swoim obwo
dzie lekarskim). Orzeczenie komisji zatwierdza kie
rownik przychodni obwodowej (okręgowej).
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4) Leczenie szpitalne, które jest również 
całkowicie bezpłatne i odbywa się w szpitalach kole
jowych lub powszechnej służby zdrowia na podstawie' 
pisemnego skierowania przez lekarza kolejowego.

5) Leczenie sanatoryjne, dostępne dla 
wszystkich podopiecznych z tym jednak, że w okre
sie letnim pierwszeństwo mają sami pracownicy. Na 
leczenie sanatoryjne kieruje lekarz kolejowy (lub szpi
tal kolejowy), wypełniając kartę badania sanatoryj
nego, którą wraz z wynikiem badań dodatkowych 
przesyła się do przychodni obwodowych. W przychod
niach tych komisja lekarska przy współudziale czyn
nika związkowego ustala ewentualną konieczność le
czenia i określa odpowiednie sanatorium, po czym i 
w ramach przyznanych miejsc kieruje pacjenta na] 
leczenie sanatoryjne.

Kierowanie do sanatoriów przeciwgruźliczych odby-j 
wa się przez poradnie przeciwgruźlicze, w których 
specjaliści chorób płucnych wystawiają wnioski o le- j 
czenie w sanatorium przeciwgruźliczym.

Leczenie w sanatorium zdrój owym powinno trwać j 
w zasadzie nie dłużej niż 28 dni i nie częściej niż raz ] 
w roku kalendarzowym. Natomiast czas pobytu cho- j 
rego w sanatorium przeciwgruźliczym jest nieograni- ] 
czony.

6) Leczenie w prewentoriach dla dzieci, i 
które trwa 3 miesiące (1 turnus). Lekarz pediatra wy
stawia wniosek do prewentorium, który komisja le- I 
karska — przy współudziale czynnika społeczne- I 
go — bada i wyznacza prewentorium.

7) Wszelkie badania w pracowniach ba-1 
dawczych, jak pracownia chemiczno-bakteriolo- ? 
giczna, rentgenowska i elektrokardiograficzna, oraz I 
zabiegi lecznicze w pracowniach leczniczych, jak fizy
koterapia, leczenie promieniami rentgena itp., na które 
chory otrzymuje skierowania od swego lekarza kole- 1 
jowego.

8) Bezpłatne leki i środki opatrunko - I 
w e w aptekach kolejowych, w aptekach powszechnej I
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służby zdrowia oraz gotowe, leki w punktach aptecz
nych podopieczni kolejowi otrzymują na podstawie 
recept wydanych przez swych lekarzy. Leki wyda
wane bezpłatnie nie obejmują leków produkowanych 
za granicą i pochodzących ze skupu, za które pod
opieczni muszą uiszczać pełną opłatę, tj. w wyso
kości 100%.

9) Pomocnicze środki lecznicze oraz 
środki pomocnicze przeciwko zniekształceniu i ka
lectwu:

— przedmioty ortopedyczne: protezy kończyn, kule, 
laski, pończochy kikutowe, końcówki kikutowe, pasy 
przepuklinowe i brzuszne, aparaty, gorsety i obuwie 
ortopedyczne oraz wózki inwalidzkie wydawane na 
zlecenie zarządu służby zdrowia DOKP wystawione na 
podstawie orzeczenia oddziału chirurgicznego w szpi
talu kolejowym, kolejowej poradni chirurgicznej lub 
kolejowej komisji lekarskiej;

— pomocnicze środki lecznicze, jak okulary, gałki 
oczne, aparaty słuchowe, bandaże elastyczne, wyda
wane na podstawie zlecenia lekarza specjalisty, za
twierdzonego przez kierownika przychodni obwodo
wej.

Ponadto opieka lekarska obejmuje:
1) zasiłek porodowy, który w wysokości 

450 zł (tj. 10-dniowej stawki szpitalnej) wypłaca się 
tytułem zwrotu wydatków na pomoc akuszeryjną 
w razie odbycia porodu w domu, jeżeli położnica nie 
korzysta z pomocy położnej zaangażowanej przez 
kolej;

2) zasiłek pokarmowy w wysokości 270 zł 
(tj. 6-dniowej stawki szpitalnej).

Bardzo ważną rolę w opiece profilaktycznej odgry
wa służba sanitarno-epidemiologiczna. W siedzibach 
wszystkich dyrekcji są stacje sanitarno-epidemiolo
giczne, a w terenie — kontrolerzy sanitarno-epide
miologiczni. Bardzo szeroki zakres działania służby 
sanitarno-epidemiologicznej można określić jako pro
filaktykę chorób zakaźnych i zawodowych.
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PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
Omdlenie. Zemdlonego należy tak ułożyć, ab> 

głowa znajdowała się możliwie nisko. Ubranie naleź\ 
rozpiąć, zdjąć krawat i kołnierzyk, zapewniając swo
bodne krążenie krwi. Choremu należy dać do po 
wąchania watę zwilżoną odrobiną eteru lub amonia 
ku. Twarz spryskać zimną wodą. Jeżeli zabiegi te 
nie pomagają, należy wykonać sztuczny oddech. Po 
doprowadzeniu do przytomności podawać gorącą kawę 
lub herbatę.

Oparzenia. Istnieją oparzenia I stopnia — za 
czerwienienie, obrzęk i bolesność skóry, II stopnia - 
występowanie pęcherzy i III stopnia — głębokie zni 
szczenię tkanek.

W przypadku oparzenia I stopnia kładzie się kom 
pres ze spirytusu lub roztworu sody. Przy oparzę 
aiach II stopnia nakłuwa się pęcherze igłą przepalono 
w ogniu i opróżnia je z płynu, a następnie przykrywo 
gazą posmarowaną wazeliną. Oparzenia III stopni*, 
przemywa się rozczynem sody lub roztworem nac 
manganianu potasu i przykrywa jałową gazą.

K a n y. Rany tworzą się wtedy, kiedy przy uszko 
dzeniach ciała naruszona jest skóra. Brak natychmia 
stowej pomocy może wywołać śmierć wskutek upływ l 
krwi lub zakażenia.

Miejsca wokół rany obmywamy watą umaczana 
w benzynie, eterze lub jodynie. Na ranę kładziemj 
sterylizowaną gazę, umocowujemy ją bandażem i eze 
kamy na przybycie lekarza.

W razie obfitego krwawienia uciskamy miejsce 
krwawiące. Jeżeli mimo to krew sączy się poprzez 
opatrunek, uciskamy pęknięte naczynie w pewnej 
odległości od miejsca zranienia: krwawiącą żyłę ucis
kamy od dołu i podnosimy zranioną kończynę, nato
miast krwawiącą tętnicę uciskamy powyżej miejsca 
zranienia.

Na każdą ranę należy założyć jałowy opatrunek, 
który powinien chronić głębsze tkanki, wywoływać 
pewien ucisk i nie dopuszczać do zakażenia rany
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Złamania. Złamanie występuje wtedy, kiedy kość 
zgina się w miejscu, w którym nie ma stawu, chory 
nie może poruszać uszkodzoną kończyną, a najmniej
szy ruch wywołuje ból. Złamana kończyna wskutek 
zsunięcia się końców kości jest krótsza i grubsza 
w miejscu złamania. 'Qdy oprócz złamania stwier
dzamy ranę, mówimy o złamaniu otwartym — powi
kłanym. Chorego należy niezwłocznie oddać pod opie
kę lekarską, a pomoc doraźną ograniczyć do ułożenia 
chorego wygodnie i do unieruchomienia złamanej koń
czyny. Do zrobienia szyn mogą służyć deseczki, laski, 
parasole lub gałęzie drzew. W braku tych przedmio
tów można unieruchomić chorą nogę przywiązując ją 
do zdrowej.

Zwichnięcie. Zwichnięcie jest wysunięciem się 
Kości ze stawu. Kość należy wtedy wstawić na właś
ciwe miejsce — może to zrobić tylko osoba znająca 
dokładnie budowę człowieka. Przed przybyciem leka
rza można na zwichnięty staw kłaść zimne okłady.

Porażenie prądem elektrycznym. Po
rażonego należy natychmiast usunąć spod działania 
prądu elektrycznego izolując się od porażonego i od 
ziemi. Ratujący powinien np. stanąć na suchym drew
nie i owinąć ręce suchą szmatą. Jeżeli 'przewód jest 
mokry, należy zawiadomić stację, aby wyłączyła prąd. 
Chorego wynieść na świeże powietrze i zastosować 
sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza.

Sztuczne oddychanie. Jeżeli chory oddycha 
słabo, nieregularnie lub brak oddechu — należy za
stosować sztuczne oddychanie. Chorego należy poło
żyć na wznak z ramionami uniesionymi przez podło
żenie koca lub kołdry. Ratujący staje u wezgłowia 
chorego, bierze go za łokcie, podnosi je ponad głowę 
chorego, wyciąga, trzyma tak przez 3 sekundy, a na
stępnie przyciska do boków chorego. Podczas sztucz
nego oddychania powietrze wchodzi i wychodzi z pew
nym szmerem. Sztuczne oddychanie niekiedy należy 
wykonywać przez kilka godzin, aby nastąpiło oddy
chanie samoistne.
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Udar słoneczny. Jest to utrata przytomności 
wywołana podniesieniem ciepłoty ciała podczas upału 
i wielkim zmęczeniem organizmu. Początkowo zjawia 
się silne pragnienie, zmęczenie i zawrót głowy. Skóra 
jest gorąca, język suchy, tętno szybkie, a ciepłota ciała 
podwyższona. Może nastąpić utrata przytomności.

Choremu należy podawać dużo płynów do picia, 
oblewać go zimną wodą, przenieść do chłodnego miej
sca i ułożyć w pozycji siedzącej, zapewniając dostęp 
świeżego powietrza.

Zmarznięcie. Chorego należy rozebrać w chło
dnym miejscu i rozcierać mocno śniegiem lub ręcz
nikami maczanymi w zimnej wodzie. Następnie należy 
zmarzniętego przenieść do niezbyt ciepłego pokoju 
i dalej rozcierać. Jeżeli chory oddycha, należv podać 
środki podniecające, a przy braku oddechu, zastoso
wać sztuczne oddychanie.

Krwotok płucny. Jeżeli z plwociną wydobywa 
się krew, chorego należy ułożyć z wysoko podnie
sioną głową — najlepiej w pozycji siedzącej. Na gór
ną część klatki piersiowej kładziemy zimne okłady. 
Do łykania podajemy zimne płyny i kawałki lodu. 
Aż do przybycia lekarza chory powinien przebywać 
w bezruchu.

Krwawienie z nosa. Chory powinien siedzieć 
z głową odchyloną ku tyłowi. Na nos i kark należy 
położyć zimne okłady, a do otworu nosowego wsunąć 
kawałek waty i przycisnąć skrzydełka nosowe do prze
grody. Jeżeli krwawienie nie ustanie, trzeba wezwać 
lekarza.

Krwawienie z żołądka. Przy wymiotach 
z krwią kładziemy chorego na brzuchu. Podajemy 
zimne płyny i kawałki lodu.

BEZPIECZEŃSTWO pracy kolejarza

CZŁOWIEK — NAJCENNIEJSZA WARTOŚĆ
Kraj nasz jest bogaty w różne surowce, minerały 

itd., ale najcenniejszą dla niego wartość przedstawia
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człowiek, o czyrn'-nie zawsze pamiętamy. Przez lek
komyślność, niedbalstwo i nieprzestrzeganie przepi
sów wielu ludzi naraża swe zdrowie i życie oraz po
większa szeregi inwalidów. Praca kolejarza jest szcze
gólnie odpowiedzialna, gdyż od jego sumiennego wy

konywania obowiązków służbowych częstokroć zależy 
zdrowie i życie wielu milionów pasażerów korzysta
jących z usług kolei.

Z tych względów zostaną pokrótce omówione pod
stawowe zasady bezpieczeństwa pracy.

PRZEBYWANIE NA TERENIE KOLEJOWYM
Wielu pracowników stykając się codziennie z urzą

dzeniami kolejowymi już nie dostrzega lub stopniowo 
zaczyna lekceważyć niebezpieczeństwa, jakie są zwią
zane z przebywaniem na tym terenie. Aby np. skró
cić sobie nieco drogę, przechodzi się po torach nie 
tylko na dobrze sobie znanym terenie, ale i tam, 
gdzie się ktoś znajdzie przypadkowo, po terenach 
stacji zupełnie sobie nieznanych.

Zasady „Wstęp obcym wzbroniony“ i „Chodzenie 
po torach wzbronione“ powinny w pełni obowiązywać 
nie tylko osoby nie związane pracą z koleją, ale i sa
mych kolejarzy zatrudnionych na danej stacji czy
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danym odcinku kolei, jeżeli nie wymaga tego wyko I 
nywame czynności służbowych. yKO|

Przechodzić bezpośrednio przez tory należy tylko
k|edy, r‘le. nia w Pobliżu żadnej innej drogi! 

(mostka, tunelu), i to zasadniczo w miejscach do te^o 
wyznaczonych: przez przejazdy drogowe i przejścia' dla pmszyeh. jeżen t^i^ miejsc *e ^ £zep^i 
chodząc należy wybierać miejsce, gdzie torów jest 
najmniej, poza rozjazdami i z dala od stojącego nj toracn taboru. Przed przejściem należy się upewni! 1

czy nie zbliża się pociąg 
lub manewrujący tabor, i 
w tym celu trzeba uważ- 
nie popatrzeć najpierw 
w stronę lewą, a następ- i 
nie — w prawą. Po upew
nieniu się, że droga jest 
wolna i nic na niej nie za
graża, powinno się przejść 
przez tory szybko, bez za
trzymywania się. Jeżeli ko- 'j 
nieczne jest zatrzymanie się 
przy przechodzeniu, wol- 1 
no to uczynić tylko pomię
dzy torami, gdzie między- '1 
torze jest szerokie na tyle. 
że nie ma obawy niebez

piecznego zbliżenia się do przejeżdżającego ewentual- i 
nie w pobliżu taboru kolejowego. Gdy zaś minie 
niebezpieczeństwo, należy jak najszybciej opuścić 
międzytorze.

Przy^ przechodzeniu przez tory nigdy nie wolno 
stawiać nogi na szynie, a tym bardziej na częściach 
ruchomych zwrotnicy; unikać należy również stawia- | 
nia nog na mokrych podkładach, na których łatwo ' 
jest się pośliznąć. Jeżeli wzdłuż torów biegną druty 
pędni zwrotnicowych lub sygnałowych, należy je 
przekraczać bardzo uważnie, starając się nie zaczepić 
o drut. To samo obowiązuje przy przechodzeniu ro
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wów odwadniających, które należy tak przekraczać, 
aby nie uszkodzić krawędzi i nie obsypać ziemi.

Przy przechodzeniu w pobliżu taboru stojącego ne 
torach — należy dokładnie upewnić się, czy taboi 
ten nie jest w ruchu (manewry). Jeżeli przechodzi się 
przez kilka takich torów, trzeba sprawdzić bezpie
czeństwo przed przekroczeniem każdego z nich 
z osobna.

szczególnej ostrożności wymaga przechodzenie 
przez tory zastawione wagonami lub całymi pociąga
mi. Jeżeli nie ma innej drogi i możności obejścia ta- 
śiego miejsca, przechodzić należy zasadniczo przez 
budki i pomosty hamulcowe. Gdy i takiej możliwości 
me ma, w żadnym razie nie wolno przechodzić pod 
wagonami ani po zderzakach i sprzęgach; w takim 
przypadku, po uprzednim upewnieniu się, że tabor 
6toi na miejscu i nie będzie za chwilę z niego ruszo 
ny, należy schylając się przejść tylko pomiędzy wa 
gonami, pod ich zderzakami i obowiązkowo trzymając 
się specjalnych uchwytów znajdujących się w czo
łowych ścianach wagonów.

Jeżeli droga wypadnie wzdłuż toru, to w miarę mo- 
żliwosci należy iść pobliską drogą publiczną lub ście
żką. Tylko w razie braku takiej ścieżki albo w szcze- 
goinycb warunkach (np. podczas zawiei śnieżnej) wol- 
^w!SC,F0 i3™16 torowiska, ale nigdy po samym torze, 
pomiędzy tokami szyn. Na szlaku dwutorowym nigdv 
me należy chodzić po międzytorzu, lecz zawsze po 
rT, i zewn£ltrz lewego toru (w stosunku do kie- 
runku drogi); w ten sposób idący jest zwrócony twa- 
zą ku ewentualnie zbliżającemu się pociągowi i do- 

sirzeze g0 zawczasu. Dochodząc do zbiegu torów 
"ifzy Prze.d okresem skręcić i przechodząc przez 
ktor£ ^ \0roy na t(? stronó torowiska, wzdłuż
ku ,5 ,el. b<?dzle się szło. W żadnym zaś przypad

nie należy przechodzić przez szyny rozjazdu.
sk?dJ zbiiza ®ię P°ci^& trzeba zejść na bok torowi- 
s?vn C-° na;|mnie.i o 1,5 metra od zewnętrznego toku 

■ n i przeczekać, aż cały pociąg przejedzie. Nie wol
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no w tym przypadku schodzić na sąsiedni tor, gdyż 
może się zdarzyć, że nie zauważymy w pore^tfrugie- 
go pociągu, zbliżającego się po tym torze. Tamiętać 
o tym powinni zwłaszcza dróżnicy obchodowi oraz 
robotnicy zatrudnieni przy naprawie torów lub bie
żącym ich utrzymaniu.

Szczególnie i iefcezpieczne dla idącego wzdłuż toru 
są mosty i tunele. Zawczasu trzeba upewnić się, jak 
daleko jedna od drugiej są rozmieszczone nisze 
w ścianie tunelu (wnęki na moście); ruch po tunelu 
należy wykon; wsć od niszy do niszy tak, aby nie 
zostać zaskoczonym przez pociąg na szlaku pomiędzy 
niszami.

Również dużej czujności wymaga chodzenie wzdłuż 
torów lub ich przechodzenie w czasie ciemnej nocy, 
podczas mgły albo zawiei śnieżnej; w takich przy
padkach zawsze należy mieć przy sobie zapaloną 
latarkę z białym światłem (tj. z bezbarwną szybką). 
Przede wszystkim bezpieczeństwo zależy wówczas od 
słuchu, gdyż zbliżający się pociąg wcześniej będzie 
słyszany, niż ukażą się jego światła przesłonięte mgłą 
lub śniegiem; z tego powodu nie wolno osłaniać uszu, 
a idąc w grupie kilku osób należy wstrzymać się od 
głośnych rozmów, które by rozpraszały uwagę.

Szczególnej czujności wymaga przechodzenie po 
torze kolejowym większych grup pracowników, dążą
cych do miejsca pracy, zwłaszcza podczas usuwania 
skutków zamieci śnieżnych. Każda grupa ludzi musi 
być prowadzona przez wyznaczonego kierownika, 
w pełni odpowiedzialnego za bezpieczeństwo idących 
pracowników. W szczególnie trudnych warunkach, 
przy bardzo ograniczonej widoczności, trzeba wysyłać 
naprzód — jako ubezpieczenie przed niespodzianym 
spotkaniem z pociągiem lub taborem — specjalnych 
sygnalistów z latarkami, trąbkami i spłonkami; odle
głość dzieląca sygnalistów od grupy zależy od warun
ków i stanu widoczności. Czasem trzeba zabezpieczyć 
grupę również sygnalistą i od tyłu, dla ochrony przed 
niespodzianym najechaniem przez jadący z tyłu po
ciąg.
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Podczas przeprowadzania robót torowych i prac 
w pobliżu torow kolejowych szczególnie ważną rzeczą 
jest należyte ubezpieczenie miejsca pracy przez wy
stawienie z odu stron, w odległości 300-400 m, odpo
wiednich sygnałów świetlnych i wskaźnika W7 naka
zującego maszynistom podawanie sygnału „Baczność“ 
Również z obu stron powinni znajdować się obserwa
torzy, zaopatrzeni w trąbkę, latarkę i spłonki; zada
niem ich jest ostrzeganie robotników o zbliżaniu sie 
pociągu, jak również - w razie potrzeby _ zatrzy
manie pociągu. Dyżurni ruchu powinni ściśle prze
strzegać przepisów o wydawaniu drużynom pociągo
wym rozkazów szczególnych „0“, nakazujących ostroż
ną jazdę w miejscu wykonywania robót.

■ 3®żnyr? czynnikiem bhp podczas wszelkich prac 
drogowych i budowlanych jest ścisłe przestrzeganie 
przepisów i właściwa organizacja pracy, zwłaszcza 
przy dźwiganiu ciężkich przedmiotów (np szyn) pod- 
noszeniu przedmiotów na dużą wysokość, pracach
i w ™?ftach' a dral?lnach> dachach, rusztowaniach 
i w ogolę na dużych wysokościach.

Na liniach zelektryfikowanych i w pobliżu nrze- 
™fow wysokiego napięcia prace muszą być wykony
wane pod kierunkiem właściwego personelu z zacho-
™hTT-0Str0Żn0Ści> aby “ie spowodować porażeni 
robotników prądem elektrycznym. Ważne j?est uży- 

gumowego obuwia, rękawic i izolowanych na- 
rzędza. Tam, gdzie możliwe jest wyłączenie Dradu
na czas trwania robót, bardzo ważne jest oznaSe
«eństwo“0W bliCZnami ”Nie wł^czać - niebezpie- 
zanp szczególnie ważnych przypadkach wska
zane jest pozostawienie przy wyłącznikach łctacii rozdzielczej) wartownika, który ^zuwa'^dziel aby 
i nij włączył prądu do czasu zakończenia robót 

zawiadomienia o tym przez kierownika.
cz^*?ikie.r0b0ly Glinkowe i wyładunkowe, zwłasz- 
dź b J ciężkich przedmiotach, jak również obsługa
umiefetnn4c-urzą en ,ładunk°wych wymagają dużej 
umiejętności i czujności ze strony robotników. Nie
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tylko me wolno dopuścić do wypadków w mieisc.i 
pracy, ale również trzeba czuwać nad tym, aby w dro 
dze zle załadowane wagony nie stały się przyczyni 
wypadków z ludźmi (np. wskutek obsunięcia się i wv 
padnięcia ładunku, naruszenia skrajni itd.).

Na terenie kolejowym nie wolno dotykać żądny cc 
przewodów, dźwigni ani innych przedmiotów do ob
sługiwania których pracownik nie jest powołany 4 
bzczegolnie uważnym należy być na terenach, przez < 
które biegną przewody trakcji elektrycznej lub sieci ' 
zabezpieczenia ruchu pociągów. W razie napotkania 
zerwanego przewodu (np. podczas burzy-tub wichu- i 
ry) me wolno dotykać ich, lecz należy zabezpieczył i 
je przed dotknięciem przez inne osoby; w tym celu 
należy postawić wiechy w odległości co najmniej * 
10 m od tego miejsca, a w ostateczności chociażbi i 
kilka gałęzi, które zwrócą uwagę każdego następnego 1 
przechodnia, zanim właściwi pracownicy nie usuną 1 
tego uszkodzenia. O zauważonym uszkodzeniu urzą I 
dzeń kolejowych należy zawiadomić najbliższą stacje 
kolejową; można to uczynić za pomocą telefonu znaj- 3 
dującego się w budce dróżnika obchodowego lub 
przejazdowego.
Manewry i pociąg w ruchu

Na stacjach, zwłaszcza dużych, tabor kolejowy jesi 
w ciągłym ruchu. Odbywają się na nich różne ma- 
newry, w których biorą udział zarówno pracownicy 
drużyn manewrowych i lokomotywowych, jak i zwrot
niczowie i nastawniczowie, a często — na mniejszych 
stacjach — także i drużyny konduktorskie. Manewry 5 
pośrednio stanowią poważne zagrożenie również dla 
pracowników innych służb kolejowych, wykonujących 
czynności związane z utrzymaniem torów, naprawą 
różnych urządzeń itd.

Każdy taki pracownik powinien być stale czujny. - 
zdając sobie sprawę z tego, że na terenie stacji wy- > 
konują ruchy nie tylko grupy taboru sprzęgnięte 
z lokomotywą, kierowaną ręką maszynisty gotowego 
w każdej chwili zahamować przetaczany skład. Po-
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r.adto spotykamy często wagony lub całe odprze<n to 
czące się same, po odrzuceniu ich przez lokomotywę 
lub przepuszczeniu przez górkę rozrządową Takim 
wagonem zazwyczaj nie kieruje dalej nikt (wyjatk" 
wo tylko ma obsadzony hamulec ręczny prTez pra- 
eowmka drużyny manewrowej), szybkości jego 
da się dokładnie ustalić, 
gdyż zależy ona od wielu 
czynników (ciężaru włas
nego wagonu i ładunku, 
kierunku i siły wiatru, 
stanu szyn itd.). Nieraz 
wydaje się, że wagon jesz
cze jest dostatecznie dale
ko, aby można było bez
piecznie przejść przez dany 
tor, gdy tymczasem wagon 
właśnie biegnie nadspo
dziewanie szybko, uniemoż
liwiając bezpieczne ułoże
nie płoza hamulcowego na 
szynach lub przejście pra
cownika przez dany tor.

Zasadą podstawową bez
piecznego wykonywania
manewrów musi być ścisła 
współpraca wszystkich 
pracowników, biorących 
udział w ich wykonywa- —
a!u- Każdy sygnał musi być podawany wyraźnie ahv

»«w™'** ieMym7£S"5wt6-:
y prze,z kllku Pracowników kolejno, to każdy mu-

sysnah^f g0,ściśle ,tak samo* iak Podał go pierwszy 
odnn 1 (ustawlacz lub konduktor). Wymaga to
manewr on 1 ego rozstawienia pracowników drużyny

WyraŹneg0 P^iału zadań; 
stronie m=^faZn-e J6St’ a^y sygnały były podawane po
stronie łukif^Ro^’ % ,łukach ~ P° wewnętrznej 

luku. Bezwzględnie przestrzegana musi byc
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zasada, że sygnał podany tylko gwizdawką lub tylko 
chorągiewką (w nocy — latarką) jest niewystarcza
jący; podczas manewrów obowiązuje łączne podanie 
sygnału wzrokowego oraz dźwiękowego; tylko sygnał 
„Stój“ maszynista wykonuje natychmiast nie czekając 
na potwierdzenie. _,

Szczególnie ważne jest umiejętne hamowanie wa
gonów biegnących po odrzuceniu. Praca płozowych jj 
jest odpowiedzialna i trudna, muszą oni ściśle prze- I 
strzegąc przepisów o układaniu płozów w odpowied- 1 
niej odległości od zbliżającego się wagonu, ale zaw- * 
sze poza rozjazdami i stykami szyn. Nie wolno ukła- ś 
dać płoza hamulcowego tuż przed nadbiegającym wa- i 
gonem ani stać w pobliżu płoza, na który ma naje- | 
chać wagon.

Przy sprzęganiu i rozprzęganiu taboru należy po- I 
stępować ściśle według przepisów, gdyż naruszenie 
ich lub nieuwaga łatwo mogą spowodować wypadek, , 
zwłaszcza skaleczenie rąk.

Zasadniczo nie wolno nikomu wskakiwać do taboru 
kolejowego będącego w ruchu ani z niego wyskaki- ' 
wać. Konduktorzy powinni dbać o to, aby przestrze- m 
gali tego zakazu wszyscy podróżni, którzy również | 
nie powinni stać w otwartych drzwiach wagonów al
bo na stopniach.

Pracownicy drużyn manewrowych nieraz muszą I 
wskoczyć na stopień poruszającego się parowozu lub 
wagonu, jednak należy to wykonywać tylko w przy- J 
padkach koniecznych, gdy tabor porusza się bardzo 1 
wolno. Należy przy tym od razu uchwycić mocno za 
poręcz wagonu, aby nie upaść w razie pośliznięcia 
się nogi na wąskim stopniu. Najlepiej wskakiwać na 
tylny stopień ostatniego wagonu, gdyż w razie upadku j 
nie grozi przejechanie przez koła wagonu. Nie wolno; ' 
wskakiwać do taboru w pobliżu budynków, żurawi 
wodnych, zwrotnic i innych urządzeń. Również wy
skakiwania należy unikać — zwłaszcza z wagonów 
środkowych w biegnącej grupie odprzęgu — na teren, 
w którym może nastąpić pośliznięcie się, upadek itp.
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jeżeli z konieczności pracownik drużyny manewro
wej jedzie na stopniu wagonu (w razie braku budki 
hamulcowej), powinien mocno trzymać się poręczy, 
jak również w żadnym przypadku nie wychylać się’ 
pamiętając o tym, że w pobliżu torów znajdują się 
różne budynki i urządzenia, o które można uderzyć 
się przy zbytnim wychyleniu się. Szczególnej uwagi 
wymaga jazda podczas manewrów na przednim stop
niu czołowego wagonu pociągu lub odprzęgu: od 
czujności i podawania we właściwym czasie sygna
łów przez tego pracownika zależy bezpieczne wyko
nanie manewrów, a zarazem jest on sam narażony na 
niespodziane wstrząsy powodowane nagłym hamowa
niem grupy wagonów przez maszynistę lokomotywy 
lub na odwrót, wynikające z nagłego przyspieszenia 
nadanego odprzęgowi przy odrzucie.

Niebezpieczne jest stawanie w otwartych drzwiach 
wagonów, gdyż przy szarpnięciu mogą one się zasu
nąć i uderzyć; należy więc zawczasu umocować je 
hakiem. Szczególnej uwagi wymagają również auto
matycznie zamykane drzwi pociągów elektrycznych, 
gdyż łatwo o wypadek z podróżnym stojącym 
w drzwiach lub wskakującym w ostatniej chwili do 
ruszającego już pociągu.

Kierownicy pociągów i ustawiacze powinni pamię
tać zawsze, że nie wolno dać sygnału do uruchomie
nia pociągu (manewrującego taboru) przed sprawdze
niem, czy sprzęgający wagony pracownik wyszedł 
spomiędzy wagonów, nie ma pod wagonami rewi
denta naprawiającego uszkodzenie i wszystkie drzwi 
wagonów zostały zamknięte.
Na parowozie

Para ma potężną siłę. Ujarzmiona w parowozie, po
słuszna woli maszynisty przekazywanej za pomocą 
przepustnicy, wykonuje wielką pracę, wiezie tysiące 
wn . aclun^ów i setki podróżnych. Ale praca na paro
wozie jest ciężka i męcząca, zwłaszcza w nocy lub 

w zimie.
Maszynista musi pamiętać zawsze, że od jego czuj-
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ności, przytomności umysłu, znajomości zawodu i do
świadczenia zależy nie tylko całość cennego majątku 
jakim jest tabor kolejowy i przewożone ładunki, ale 
przede wszystkim zdrowie i życie jego własne,’ jak 
również i wielu setek podróżnych.

Im więc trudniejsze są warunki pracy, gorsze wa
runki atmosferyczne i większe zmęczenie maszynisty, 
tym większa musi być jego czujność, sumienność 
i poczucie odpowiedzialności.

Maszynista prowadząc pociąg musy ściśle stosować 
się do instrukcji o sygnalizacji na PKP, nie licząc 
na to, że zawsze zdąży w porę zahamować. Nie wolno 
mu w żadnym przypadku minąć semafora wskazu
jącego sygnał „Stój“, gdyż może to stać się przy
czyną poważnej katastrofy. Jeżeli sygnał na semafo
rze jest niewyraźny, oznacza to samo, co sygnał 
„Stój“, maszynista musi więc zatrzymać przed nim 
pociąg. Gdy na przejeździe nie będzie dróżnika, zwła
szcza w nocy, maszynista również powinien prowa
dzić pociąg ze zdwojoną czujnością, a na najbliższej 
stacji zameldować o nieobecności dróżnika.

Aby jechać bezpiecznie, maszynista stale musi dba( 
o właściwe zasilanie paleniska paliwem, o poziom 
wody w kotle i prawidłowe działanie sprężarek ha 
mulcowych, stale kontrolować wskazania manome
trów i pracę wszystkich zespołów parowozu, a jedno
cześnie czujnie obserwować drogę przed sobą, wszyst
kie na niej sygnały i wskaźniki.
Warsztaty i inne miejsca pracy

Główne zasady bezpieczeństwa pracy są następujące
Przed uruchomieniem maszyny należy przygotować 

wszystkie potrzebne narzędzia i materiały, sprawdzić 
stan maszyny, urządzeń produkcyjnych i ochronnych, 
sprzętu pomocniczego itd. Wszystko powinno być na 
swoim miejscu i w stanie pełnej zdatności do użycia. 
Nie można lekceważyć braków lub małych uszko
dzeń. Jeżeli uszkodzonego narzędzia nie można napra
wić samemu, trzeba je wymienić, pamiętając, że może 
ono spowodować awarię lub poważną szkodę. Przed
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przystąpieniem do pracy należy ustalić kolejność wy
konywania poszczególnych czynności.

Podczas ruchu maszyny należy obserwować jej pra
cę, zwracając szczególną uwagę na manometry i urzą
dzenia kontrolne; dbając o bezpieczne i właściwe 
układanie przedmiotów i materiałów na stanowisku 
roboczym, trzeba uważać nieustannie, aby wykony
wane czynności były zharmonizowane z pracą innych 
członków zespołu, aby nie przeszkadzały im w pracy 
Trzeba również pamiętać o smarowaniu maszyn 
i okresowym sprawdzaniu ich działania.

Po zatrzymaniu maszyny (lub po zakończeniu pra
cy) należy wszystko doprowadzić do należytego stanu 
zabezpieczyć maszyny i urządzenia, sprzęt, narzędzia 
t materiały przed uszkodzeniem, użyciem przez osoby

zapalemem Slę’ ^^wami atmosferycJ 
nymi itd. Drobne uszkodzenia należy naprawić* od 
razu, a większe - zgłosić kierownictwu.

stanowisko robocze przekazuje się następnej 
zmianie, należy je oddać w całkowitym porządku
“o driałaąnipnmtęPCOW-° wszelkich spostrzeżeniach co 
dzeińach ITT 1 narzędzi’ ujawnionych uszko- 
azemach wynikach pracy, poczynionych doświadcze-

Ws-ed7ipe ny Wydajnolci 1 bezpieczeństwa pracy.
wszędzie i zawsze trzeba dbać o wzorowy łan 

i czystosc na terenie zakładu pracy, przestrzega*
orazWochUrnCyCh przePisów bezpieczeństwa i higien^ 
oraz ochrony przeciwpożarowej. s y

Jwagi te dotyczą każdego miejsca pracy tak n* 
lokomotywie, jak i w warsztacie, dużym czy małvm 
zarowno robót na torze jak i pracy w naS 
czasnmań dru.zyny konduktorskiej i płozowego pod- 
trownMtd °W’ ^ na StaCji' wodneł> w elek-
Przy nitostr®żności wymagają wszelkie prace
ySi„ ^1ut Ja'rh’ mstaIacJach elektrycznych, spa

mu oi az obchodzenie się z lampkami karbidowymi

piece * Pomieszczenia trzeba sprawdzić, czy
, wentylatory i przewody gazowe są zamknięte.

^ Kalendarz kolejarza



czy nie ma tlących się niedopałków papierosów lub 
innych przedmiotów (zwłaszcza w koszach ze śmie
ciami), czy zostały zamknięte wszystkie ważne doku
menty i cenne narzędzia. Jako ostatnia czynność 
przy wyjściu: zgaszenie światła i dokładne zamknięcie 
drzwi.
Odzież ochronna i robooaar'

Przy pracy należy używać odzieży ochronnej, jeżeli 
taka przysługuje. W każdym jednak przypadku na
leży pamiętać o tym, aby przy wszystkich maszynach 
nie używać takiej odzieży, której poły, rękawy lub 
inne części mogą zostać pochwycone przez tryby ma
szyny, pasy transmisyjne itp., a tym samym spowo
dować nieszczęśliwy wypadek. Odzież powinna za
pewniać pełną swobodę ruchów i bezpieczeństwo

w pracy; w- zimie i podczas słoty powinna też chro
nić przed deszczem i zimnem. Przy pracy szczególnie 
wygodne są kombinezony.

Pracownicy służby drogowej i drużyn manewro
wych, zwrotniczowie itd. powinni szczególną uwagę 
zwracać na swe obuwie; rozwiązane sznurowadła 
i odstające podeszwy łatwo mogą spowodować wy
padek na torach. Również niebezpieczne są gładkie 
podeszwy gumowe, powodujące ślizganie się nóg. 
Szczególnie wygodne są w pracy buty z luźnymi cho
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lewami (tzw. saperki), gdyż w razie zakleszczenia ich 
w zwrotnicy łatwo wyciągnąć z nich nogi i uratować 
się w porę przed wypadkiem.

Pracownicy wykonujący prace spawalnicze i przy 
obrabiarkach powinni używać odpowiednich urzą
dzeń ochronnych, zabezpieczających przed utratą 
wzroku, oparzeniem i pokaleczeniem wiórami. Rów
nież przy pracach w miejscach silnie nasłonecznio
nych lub w blasku na białym śniegu należy używać 
ochronnych okularów.

OPIEKA SOCJALNA NAD PRACOWNIKAMI PKP
Szerokie uprawnienia do opieki socjalnej są osiąg

nięciem ludzi pracy w Polsce Ludowej, zwłaszcza że 
na utrzymywanie placówek opieki socjalnej państwo 
przeznacza ogromne sumy. Na przykład w 1957 r. 
wydatkowano na urządzenia socjalne PKP ponad 76 
milionów złotych.

Poszczególne urządzenia opieki socjalnej nad kole
jarzami można podzielić na placówki: dla dorosłych 
i dla dzieci. Ponadto można przeprowadzić podział na 
placówki, z których pracownicy korzystają w czasie 
służby, oraz na placówki, z których pracownicy 
i członkowie ich rodzin korzystają poza służbą. Nie
zależnie od tego istnieją osobne urządzenia dla eme
rytów.
Pokoje noclegowe dla drużyn pociągowych

O znaczeniu tzw. „noclegowni“ nie trzeba nikogo 
przekonywać. Zapewniają one drużynom pociągowym 
niezbędny odpoczynek w czasie przerw w pracy. Na 

znajduje się ponad 445 takich noclegowni na 
1163 miejsca.

W ostatnich dwóch latach pokoje noclegowe dla 
uruzyn pociągowych wyposażono m. in. w dostateczną 
lose bielizny pościelowej, co pozwoliło na podnie
cenie ich poziomu higieniczno-sanitarnego. Nie wol- 
50 Jednak zapominać, że najlepsze wyposażenie

urządzenie „noclegowni“ nie przyda się na nic,
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jeśli użytkownicy nie będą dbać o nie tak jak o wła
sny dom.

Hotele robotnicze
Pracownicy zatrudnieni w eksploatacji, nie posiada

jący własnych mieszkań na miejscu pracy lub dele
gowani na dłuższy okree-'czasu do miejscowości po
łożonych daleko od miejsca stałego zamieszkania, mo
gą korzystać z hoteli robotniczych. PKP mają 32 takie

hotele o 2747 miejscach. 
Za korzystanie z hoteli 
pobiera się opłatę usta
loną przez Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecz
nej.

Kolejowe hotele robot 
nicze dzielą się na trzy 
kategorie. Do pierwszej 
zaliczono hotele miesz
czące się w specjalnie 
do tych celów przysto
sowanych budynkach 
murowanych (z wyjąt
kiem baraków), skana
lizowanych oraz wypo • 
sażonych w centralne 
ogrzewanie, urządzenia 
kąpielowe, wodę bieżąca 
ciepłą i zimną, wygod
nie umeblowanych (w 

szczególności sprężynowe łóżka i materace), jak rów
nież posiadających świetlice, biblioteki i inne urzą
dzenia socjalne.

Opłaty w tych hotelach wynoszą: za pokój jedno
osobowy — 7 zł, dwuosobowy — 4 zł, trzy- sześcio
osobowy — 2,50 zł, siedmio- i więcej osobowy — 1,80 zł 
za dobę.

Do drugiej kategorii zaliczono hotele mieszczące się 
w odpowiednio przystosowanych budynkach albo
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trwałych barakach, wyposażonych w centralne ogrze
wanie lub stałe piece, wodę bieżącą ciepłą i zimną 
oraz mających kanalizację i niezbędne umeblowanie 
w pokojach. Za pobyt w tych hotelach pobiera się 
opłaty: za pokój jednoosobowy — 5 zł, dwuosobowy
— 3 zł, trzy- sześcioosobowy — 2 zł, siedmio-
1 więcej, osobowy — 1 zł za dobę.

Do trzeciej kategorii zalicza się wszystkie inne 
hotele robotnicze, których urządzenia nie odpowiadają 
wymaganiom określo
nym dla hoteli katego
rii pierwszej i drugiej.
Opłaty za korzystanie 
z jednego miejsca w ho
telu trzeciej kategorii 
w ciągu doby wynoszą- 
za pokój jednoosobowy
— 3 zł, dwuosobowy —
2 zł, trzy- sześcio
osobowy — 1,50 zł, sie
dmio- i więcej osobo
wy — 1 zł.

Ponieważ możliwości 
otrzymania miejsca w 
hotelu robotniczym są 
ograniczone, o przyjęcie 
zainteresowanego pracownika do hotelu występuje 
kierownictwo jednostki służbowej.

Pokoje gościnne
Pracownicy znajdujący się w podróży służbowej lub 

aeiegowani do określonych zadań mogą korzystać 
z pokoi gościnnych znajdujących się na najważniej- 
szych stacjach. Korzystanie z tych pokoi, których 
jest ponad 152 na 709 miejsc, jest płatne. Opłaty 
wynoszą: po 8 zł za pierwsze 5 dób i po 4 zł za każdą 
następną dobę. 4
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Pracownicy delegowani, mający uprawnienia do 
zryczałtowanych diet za wyjazdy służbowe, płacą za 
korzystanie z pokoi gościnnych 3 zł za dobę

Dożywianie drużyn pociągowych
Dla pracowników pełniących służbę turnusową, 

którzy przebywają wiele godzin poza miejscem sta
łego zamieszkania i w czasie pracy nie mają zapew

nionego regularnego od
żywiania, zorganizowa
no bezpłatne dożywianie. 
W 139 punktach doży
wiania zorganizowa
nych na stacjach będą
cych miejscem wypo
czynku drużyn pociągo
wych wydawane są w 
ciągu całej doby bez
płatne posiłki w postaci 
gorących zup o dużej 
wartości odżywczej (co 
najmniej 800 kalorii).

Do korzystania z bezpłatnych posiłków uprawnieni 
są również pracownicy wykonujący pracę w warun
kach szczególnie ciężkich dla zdrowia, a więc: przy 
obrządzaniu parowozów na kanałach oczystkowych, 
ładowaniu węgla na parowozy (dotyczy to jedynie 
ładowaczy zatrudnionych na PKP) oraz pracownicy 
drużyn manewrowych na niektórych stacjach.

Placówki akcji kulturalno-oświatowej

Do urządzeń finansowanych z funduszów na opiekę 
socjalną należą również placówki, z których pracow
nicy kolei oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać 
poza służbą. Do tego rodzaju placówek należą „Domy 
Kultury Kolejarza“. Na PKP istnieje obecnie 7 takich 
domów w następujących miejscowościach: Nowy Sącz.

198

Tczew, Tarnowskie Góry, Kłodzko, Lublin, Ostrów 
Wlkp- i Pruszków. Domy Kultury Kolejarza stosują 
różnorodne, dostosowane do możliwości i warunków 
terenowych formy pracy kulturalno-oświatowej.
Kluby robotnicze

Placówkami kulturalno-oświatowymi o nieco 
mniejszym zakresie działania są kluby robotnicze. Na 
sieci PKP istnieje 29 takich klubów, głównie w dy
rekcjach łódzkiej i poznańskiej. Każdy klub jest pod 
opieką kierownika i personelu pomocniczego, prowa
dzącego zajęcia w różnych kółkach.

Świetlice przyzakładowe
Podstawową placówką pracy kulturalno-oświatowej 

są świetlice przyzakładowe. Obecnie istnieje około 
170 świetlic. Ponadto istnieje kilkadziesiąt świetlic 
przyhotelowych, przeważnie w DOKP Katowice i Kra
ków.

Wagony — kina — świetlice
W mniejszych skupiskach kolejarskich, które nie 

mają własnych placówek kulturalno-rozrywkowych, 
chętnie przyjmowane są wagony-kina-świetlice od
wiedzające załogi małych stacji, warsztatów itp. PKP 
dysponują 13 tego rodzaju kinami-świetlicami na ko
lach, przy czym 3 dyrekcje — lubelska, krakowska, 
olsztyńska — rozporządzają 2 wagonami, pozostałe 
po 1. Oprócz kin-świetlic na PKP istnieje 21 kin sta
łych, w tym 8 szerokotaśmowych. W ramach świad
czeń socjalnych organizuje się co miesiąc dla pra
cowników PKP ponad 120 wycieczek wagonami tury
stycznymi do atrakcyjnych miejscowości.

Orkiestry przyzakładowe
Kolejarze posiadają prawie 100 własnych orkiestr. 

Obok orkiestr amatorskich, działających przy poszcze
gólnych zakładach pracy, istnieje również przy DOKP 
Warszawa jedna reprezentacyjna orkiestra PKP, zło-
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żona z zawodowych muzyków. Ogólną bolączką, za
równo muzyków-amatorów jak i zawodowych muzy
ków kolejowych, jest brak odpowiedniej ilości instru

mentów. Przyczyną te-

J? jest niedostateczna 
rodukcja krajowa 
i brak dewiz na spro

wadzenie instrumentów 
z zagranicy.
Wczasy pracownicze 

Podobnie jak człon
kowie innych związ
ków zawodowych, rów
nież i kolejarze mogą 
korzystać z wczasów 
prowadzonych przez 
Fundusz Wczasów Pra
cowniczych (FWP) 
Przeciętnie z 14-dnio- 
wych wczasów FWP ko
rzystało w ubiegłych la
tach 7000—8000 kole
jarzy. W ostatnich la
tach dzięki zmniejsze

niu opłat za wczasy o sumę przypadającą na koszty 
przejazdu koleją liczba kolejarzy korzystających 
z wczasów FWP znacznie się zwiększyła.

Na przykład w 1956 r. kolejarze wykorzystali 
11 000 skierowań na wczasy 14-dniowe, a w 1957 r 
przewidziano 17 000 skierowań na wszystkie rodzaje 
wczasów prowadzonych przez FWP (14-dniowe, 
21-dniowe wczasy lecznicze, wczasy rodzinne itp.)

Kolejarze posiadający uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów koleją płacą za 14-dniowy pobyt na 
wczasach:
przy zarobku miesięcznym do 600 zł — 20 z)
przy zarobku miesięcznym od 600 do 1000 zł — 50 zi
przy zarobku miesięcznym ponad 1000 zł — 120 zł
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Pracownicy kolejowi nie posiadający uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów płacą dodatkowo 100 zł tytu
łem zryczałtowanych kosztów przejazdu.

Kolejarze uprawnieni do bezpłatnych przejazdów 
płacą za skierowanie na 21-dniowre wczasy lecznicze 
te same stawki co na wczasy 14-dniowe. Różnice po
krywa Skarb Państwa.

Pracownicy PKP uprawnieni do korzystania z ko
lejowej opieki lekarskiej otrzymują 28-d"niowe wczasj 
przeciwgruźlicze bezpłatne przy miesięcznych zarob
kach do 1000 zł, a zarabiający powyżej 1000 zł płacą 
50 zł; natomiast pracownicy nie posiadający tych 
uprawnień mogą również korzystać z tych wczasów 
za opłatą:
przy zarobku miesięcznym do 600 zł — 50 zł
przy zarobku miesięcznym od 600 do 1000 zł — 80 zł
przy zarobku miesięcznym ponad 1000 zł — 150 zł
Wczasy wagonowe

Znacznie popularniejsze od wczasów w domach FWP 
są wczasy wagonowe. O powodzeniu tej formy wcza

sów decyduje przede wszystkim fakt, że korzystać 
mogą z nich kolejarze z całymi rodzinami.

Wysokość opłat za 14-dniowy pobyt na wczasach 
wagonowych przedstawia się następująco (jeśli oboje 
małżonkowie pracują, to za podstawę ustalenia wyso
kości opłat bierze się pod uwagę zarobki zsumowane).
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Przy łącznych zarobkach opłata za każdą osobę 
wynosi: /

przy zarobkach do 600 tl — po 20 zł
przy zarobkach od 601 zł do 1000 zł — po 50 zł
przy zarobkach od 1001 zł do 1700 zł — po 100 zł
przy zarobkach od 1700 zł do 2000 zł — po 120 zł
przy zarobkach ponad 2000 zł — po 160 zł.
Takie same stawki obowiązują również rodziców 

i teściów pracownika PKP, jeżeli nie pracują oraz 
pozostają na jego wyłącznym utrzymaniu i wspólnie 
z nim zamieszkują, jak również pobierają rentę nie 
przekraczającą 500 zł miesięcznie. Jeżeli zaś otrzy
mują rentę wyższą, mogą korzystać z wczasów wago
nowych za pełną opłatą, tj. 30 zł dziennie.

Dzieci korzystają z wczasów bezpłatnie, jeżeli nie 
pracują zarobkowo, a pracownik pobiera na nie zasi
łek rodzinny, lub jeżeli się uczą i otrzymują sty
pendium.

W 1957 r. było czynnych w sezonie letnim w czasie 
od 2. VI do 30. IX (8 turnusów 14-dniowych) 20 ośrod
ków wczasów wagonowych w następujących miej
scowościach:

dyrekcja szczecińska — Międzyzdroje, Ustka, Koło
brzeg,

dyrekcja gdańska — Jastarnia, Kuźnice, Kamienny 
Potok, Łeba, Suchacz-Zamek, Tolkmicko, 

dyrekcja olsztyńska — Augustów, Ruciane, 
dyrekcja lubelska — Susiec, Rabsztyn, 
dyrekcja krakowska — Zakopane, 
dyrekcja katowicka — Polana, Sól, Milówka, 
dyrekcja wrocławska — Jedlina Zdrój, Szczawno 

Zdrój,
dyrekcja poznańska — Obrzycko (projektowane jest 

przeniesienie ośrodka wczasów wagonowych 
z Obrzycka do Sierakowa nad Wartą).

We wszystkich wymienionych ośrodkach znajduje 
się łącznie ponad 1100 wagonów. Oznacza to, że mak
symalnie w jednym 14-dniowym turnusie skorzystać 
może z wczasów wagonowych ponad 1100 rodzin kole
jarzy.
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Dom wcaasów w Bierutowicach
Niezależnie od wczasów wagonowych, do dyspozy

cji kolejarzy oddany został dom wczasowy w Bieruto
wicach na 65 rodzin, czynny w ciągu całego roku. 
Opłaty za wczasy rodzinne w Bierutowicach są takie 
same jak na wczasach wagonowych.
Urządzenia socjalne dla dzieci 
Przedszkola

PKP mają 120 własnych przedszkoli na 9300 miejsc. 
Do przedszkoli przyjmowane są dzieci matek będą
cych jedynymi żywicielami 
cych bądź matek, które 
z powodu choroby lub in
nych ważnych przyczyn 
nie mogą zapewnić dzie
ciom odpowiedniej opieki.
Ponadto z przedszkoli ko
rzystać mogą — jeśli są 
wolne miejsca — również 
dzieci matek niepracują
cych, zwłaszcza wielo
dzietnych.

Do przedszkola przyjmo
wane są dzieci w wieku 
3—7 lat i przebywają 
w nich 5-^9 godzin dzien
nie. Ponieważ przyjęcie do 
do przedszkola zależy od ilości miejsc, należy zgła
szać dzieci bezpośrednio do kierownictwa przedszko
la. Do zgłoszenia powinna być dołączona opinia rady 
zakładowej lub miejscowej zakładu pracy opiekuna 
dziecka (matki, ojca itp.).

Za pobyt dzieci w przedszkolach pobierane są opła
ty miesięczne zależne od wysokości łącznych zarob
ków brutto rodziców lub opiekunów.

W przedszkolach czynnych 5 godzin dziennie opłata 
wynosi przy łącznych zarobkach brutto:

do 510 zł — 12 zł do 750 zł — 17 zł
do 640 zł — 14 zł do 990 zł — 20 zł

rodziny, matek pracują-
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do 1210 zł — 23 z! do 2390 zł — 39 zł
do 1440 zł — 27 zł do 2850 zł — 47 zł
do 1780 zł — 31 zł ponad 2850 zł — 58 zł.

W przedszkolach czynnych 9 godzin dziennie opłat« 
wynosi przy łącznych zarobkach brutto rodziców:

do 510 zł — 15 zł 
do 640 zł — 18 zł 
do 750 zł — 22 zł 
do 950 zł — 26 zł 
do 1210 zł — 30 zł

do 1440 zł — 35 zł 
do 1780 zł — 40 zł 
do 2390 zł — 50 zł 
do 2850 zł — 60 zł 

ponad 2850 zł — 75 zł
W poszczególnych uzasadnionych przypadkach ist

nieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnie
nia dziecka od opłat.

Dzieci korzystające z przedszkoli czynnych 9 godzin 
dziennie otrzymują trzy posiłki, a mianowicie: śnia
danie, obiad i podwieczorek. W przedszkolach czyn
nych 5 godzin wydawane są: śniadanie i obiad.

Świetlice dziecięce
Podobne zaaanie jak przedszkola spełniają świetlice 

dziecięce organizowane dla dzieci w wieku szkolnym 
od 7 do 14 lat. Przeznaczone są one dla tych dzieci, 
które nie mają zapewnionej opieki w godzinach przed

rozpoczęciem lekcji (z klas popołudniowych) lub po 
lekcjach z tego powodu, że ich rodzice pracują. Na 
sieci PKP jest 14 świetlic dla dzieci kolejarzy. Dzieci 
korzystające z tych świetlic otrzymują jeden posiłek
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dziennie. W świetlicach dla dzieci znajdują się na 
ogół osobne pomieszczenia na gry i zabawy oraz na 
zajęcia ciche i odrabianie lekcji.

Opłaty miesięczne za korzystanie ze świetlic dzie
cięcych wynoszą przy łącznych zarobkach brutto 
rodziców:

do 510 zł - 7 zł do 1440 zł — 14 zł
do 640 zł - 8 zł do 1780 zł — 16 zł
do 750 zł - 9 zł do 2590 zł — 18 zł
do 990 zł — 10 zł do 2850 zł — 20 zł
do 1270 zł — 11 zł ponad 2850 zł — 25 zł

Kolejowe ogrody jordanowskie 
Ta forma opiekł na<d dzieckiem nie rozwinęła się na 

PKP, ponieważ dzieci kolejarzy mogą korzystać 
z ogrodów ogólnie dostępnych. Na życzenie kolejarzy 
prowadzi się jedynie dwa ogrody jordanowskie pozo
stające pod opieką PKP, mianowicie w Łodzi i Krako
wie. Każdy z nich skupia codziennie około 100 dzieci.

Domy wczasów dziecięcych 
Są to domy dla dzieci zdrowych, lecz potrzebują

cych przez pewien czas odpoczynku w szczególnie do
brych warunkach i P°d opieką lekarza, a więc dla

dzieci anemicznych, po przebytej chorobie lub zagro
żonych chorobą- Przy kwalifikowaniu dzieci do do
mów zdrowia bierze się więc pod uwagę m. in. wa-
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runki mieszkaniowe oraz bytowe rodziny, chornh,, 
panujące w rodzinie itp. uy

Pobyt w domu wczasów dziecięcych trwa 63 dni 
Ponieważ są to domy dla dzieci w wieku szkolnym 
mogą one na miejscu uczyć się, przerabiając normalny 
program szkolny pod opieką wykwalifikowanych pe
dagogów. Poszczególne turnusy skoordynowane sa 
z okresami nauki w szkołach, a oceny wystawiane 
przez nauczycieli w domu wczasów dziecięcych ho
norowane są przez władze szkolne. Dziecko nie opóźnia 
się więc w nauce.

PKP mają dotychczas 2 domy wczasów dziecięcych- 
w Lubiechowie (na terenie DOKP Wrocław) na 
80 miejsc i w Zembrzycach (DOKP Kraków) na 
100 miejsc. W Lubiechowie przerabiany jest program 
II i III klasy, a w Zembrzycach — IV i V klasy 
szkoły podstawowej. Ze względu na konieczność sy
stematycznego zdobywania początków nauki, w do
mach wczasów dziecięcych nie przerabia się programu 
z zakresu I klasy.

Również z uwagi na szybkie tempo nauki w wyż
szych klasach, w obu domach wczasów dziecięcych nie 
przerabia się programu wyższych klas szkoły podsta
wowej. W związku z tym do domów wczasów dziecię
cych przyjmuje się jedynie dzieci uczęszczające do 
klas od II do V.

Za pobyt w domach wczasów dziecięcych pobierane 
są opłaty, których wysokość zależna jest od zarobków 
brutto obojga rodziców. Opłata za 63-dniowy pobyt 
w domu wczasów dziecka wynosi przy zarobkach 
rodziców:

do 510 zł — 45 zł 
do 640 zł — 52 zł 
do 750 zł — 60 zł 
do • 890 zł — 67 zł 
do 1270 zł — 75 zł

do 1440 zł — 90 zł 
do 1780 zł — 105 zł 
do 2390 zł — 120 zł 
do 2850 zł — 150 zł 

ponad 2850 zł — 210 zł
Wniosek o skierowanie dziecka na pobyt w domu 

wczasów dziecięcych wraz ze szczegółową opinią le
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karską i opinią rady zakładowej należy złożyć w za
rządzie urządzeń socjalnych dyrekcji kolejowej.

Kolonie letnie
Jedną z coraz bardziej rozwijających się form dzia

łalności socjalnej w resorcie kolejnictwa są kolonie 
letnie. W 1945 r. kolejarze wysłali na zorganizowane 
przez siebie kolonie za
ledwie 3000 dzieci, w 
1956 r. już około 28 000, 
a w 1957 r. — około 
32 000 dzieci (wliczając 
w to dzieci, które sko
rzystały z wczasów wa
gonowych, a których 
wspólny pobyt z rodzi
cami opłacony został 
z funduszów przezna
czonych na kolonie 
letnie).

Dzieci kolejarzy ko
rzystają z obiektów 
i urządzeń kolonijnych 
w 80 najpiękniejszych 
i najbardziej zdrowych 
pod względem klima
tycznym miejscowoś
ciach kraju. Kolonie 
przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych. Turnus kolonijny trwa 26 dni. Kolonie 
urządzane są w czasie letniej przerwy w nauce, tj. 
w lipcu i sierpniu.

O przydziale skierowania na kolonie decyduje rada 
zakładowa; pierwszeństwo do pobytu na koloniach 
mają dzieci anemiczne, po przebytych chorobach, wy
czerpane nauką lub dzieci, których rodzice nie mogą 
lm zapewnić odpowiednich warunków w domu z po
wodu złego mieszkania, licznej rodziny itp.

Pobyt na koloniach ma na celu przede wszystkim 
Przysporzenie dziecku sił do dalszej nauki. Chociaż
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więc o przydziale skierowania decyduje rada zakła
dowa lub miejscowa, to zobowiązane są one brać nod 2?« szkoły 0 potrzebie wysłania dziekana

. ? polonii nie mogą korzystać w żadnym przypadku 
dzieci z chorobą udzielającą się otoczeniu. Nie może 
byc więc mowy o zakwalifikowaniu dziecka na ko 
lome bez zgody lekarza. Nie zostaną równie? przyjęte 
na kolonie dzieci, których stan higieny osobis^ej' bu-
S'viaeSternaeknt W Ż„ac?ny.m wi<* P^Padku nieJbędą 
przyjęte na kolonie dzieci z wszawicą itp.

Powinni więc zarówno w swoim własnym 
mteresie, jak i dla dobra dzieci troszczyć się o “to 
aby z powodu tego rodzaju zaniedbań w utrzymv 
wanni higieny osobistej dzieci ich nie zostały pozba
wione możliwości skorzystania z kolonii P

Półkolonie
Dzieci, których stan zdrowia i warunki rodzinne

MbrSallaąnk-hnieC?n-°ŚCi wysłania na kolonie lub 
zabrakło dla nich miejsc, mogą korzystać z półko-

Półkolonie organizowane są jedynie dla dziec'
czvn£?k,°W m,’ejs,kich: w celu zapewnienia im wypo- 
h,i ?ku w Parkach miejskich, poza miastem itp., lecz 
b isko miejsca zamieszkania rodziców. Dzieci wracają 
na noc do domow rodzinnych.

W godzinach pobytu na półkoloniach dzieci otrzy-
i nnH1I3niWdSt?W<^ p?slłkl> a więc: śniadanie, obiad 
* P?^I?aeczor^k. Kolację jedzą w domu.
oko ^°nng^ZUją T r?ku 26-dniowe półkolonie dla 
około 2500 dzieci w 31 ośrodkach miejskich.
H,Slaty Za P°byt na 1 humusie półkolonii za każde 
rodziców.VVyn °SZą przy łjicznych zarobkach brutto

do 510 zł — 12 zł 
do 640 zł — 14 zł 
do 750 zł — 17 zł 
do 990 zł — 20 zł 
do 1270 zł — 25 zł

do 1440 zł — 30 zł 
do 1780 zł — 36 zł 
do 2390 zł — 42 zł 
do 2850 zł — 50 zł 

ponad 2850 zł — 60 zł
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SZKOLENIE ZAWODOWE

jako ogromne przedsiębiorstwo przewozowe, na któ
rego funkcjonowanie składa się — poza eksploata
cją — praca służb mających za zadanie budowę 
i utrzymanie torów, zabezpieczenie ruchu pociągów, 
naprawę taboru, budownictwo urządzeń nadziemnych 
itp. — kolej musi sobie zapewnić stały dopływ wy
soko kwalifikowanych pracowników. Kształcenie kadr 
inżynieryjno-technicznych dla potrzeb kolei oraz pra
cowników na podstawowe stanowiska wykonawcze 
odbvwa się na niektórych wydziałach wyższych 
uczelni, w szkołach zawodowych oraz na specjalnych 
kursach.

Politechnika
Kolejnictwo polskie nie ma własnej wyższej uczelni 

technicznej. Zadania te spełnia częściowo wydział ko
munikacyjny na Politechnice Warszawskiej. Ponadto 
fachowców w zakresie niektórych specjalności spoty
kanych na kolei kształcą wydziały: budownictwa ogól
nego i przemysłowego, elektryczne i mechaniczne 
pozostałych uczelni politechnicznych oraz wieczoro
wych szkół inżynierskich w kraju. Na przykład wy
działy mechaniczne znajdują się na wszystkich poli
technikach. Niektóre z wydziałów, np. mechaniczny 
na politechnice Warszawskiej, mają sekcje pojazdów
szynowych.

Wydział Komunikacyjny Politechniki 
Warszawskiej

Wydział ten ma 2 oddziały: ruchu i drogowy. Do
tychczas specjalizacja na tym wydziale zaczynała się 
dopiero na trzecim roku, a obecnie — na drugim roku 
studiów. Oddział ruchu dzieli się na sekcje: eksplo
atacji kolei oraz zabezpieczenia ruchu pociągów, 
a oddział drogowy — komunikacji miejskiej, dróg 
żelaznych, budowy lotnisk i budowy dróg kołowych.

Studia na wydziale komunikacyjnym trwają 5 lat.'
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Po ich ukończeniu otrzymuje się stopień magistra 
mzyniera.

Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości, złożenie I 
z wynikiem dodatnim egzaminu wstępnego z mate- 1 
matyki, fizyki oraz języka polskiego w zakresie tema- 1 
tyki związanej z kierunkiem studiów oraz złożenie 1 
fotografii.

Adres politechniki: Warszawa, Plac Jedności R0- I 
botniczej.

Dla tych, którzy pragną studiować bez odrywania się 1 
od pracy zawodowej, uruchomiono wyższe techniczne 1 
studia zaoczne i wieczorowe szkoły inżynierskie. I
Wyższe techniczne studium zaoczne

Pracownicy, którzy mieszkają z dala od ośrodków 
akademickich i nie mają możliwości systematycznego 1 
uczestniczenia w zajęciach na uczelni, mogą studio
wać na wyższym technicznym studium zaocznym przy 
politechnikach i wieczorowych szkołach inżynier- 1 
skich. Kolejarzy interesuje głównie Studium Zaoczne i 
przy Politechnice Warszawskiej, które ma wydział i 
komunikacyjny z oddziałami: eksploatacji kolei, bu- 1 
dowy dróg żelaznych oraz budowy dróg i ulic. Po
nadto wydział mechaniczny na Studium Zaocznym 1 
przy Politechnice Warszawskiej prowadzi oddział po
jazdów szynowych.

Nauka na studium, która wymaga ogromnej pra
cowitości i wytrwałości (na właściwe przyswojenie 
sobie zadanego materiału trzeba poświęcić ok. 24 go
dziny pracy tygodniowo), trwa 6 lat. Po ukończeniu 
studiów otrzymuje się stopień naukowy magistra 
inżyniera.

Program 2 pierwszych lat studiów normalnych, wy
magający opanowania podstawowych przedmiotów, i 
jak matematyka, fizyka i mechanika, rozłożony jest 1 
na studium zaocznym na 3 lata. Specjalizacja na- J 
stępuje dopiero w trzecim roku studium.

^Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości, złoże- ; 
nie z wynikiem dodatnim egzaminu wstępnego z ma
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tematyki, fizyki oraz z języka polskiego w zakresie 
tematyki związanej z obranym kierunkiem studiów, 
podanie, życiorys i ankieta personalna, fotografie, 
skierowanie z zakładu pracy, zaświadczenie o co naft 

•iedn0I'0Łznei. pracy w danym zakładzie oraz 
świadectwo lekarskie, wydane przez lekarza zakła
dowego, stwierdzające stan zdrowia umożliwiający 
łączenie pracy zawodowej ze studiami zaocznymi lub 
wieczorowymi.

Formularze skierowań na studium wieczorowe mo
żna otrzymać w oddziałach NOT-u, w uczelniach oraz 
w zakładach pracy.

Adres wyższego technicznego studium zaocznego 
w Warszawie: Politechnika Warszawska, ul. Nar- 
Dutta 85.

otuaium wieczorowe 
Umożliwia ono studia tym pracującym, którzy 

mieszkają na terenie lub w pobliżu ośrodka akade- 
mickiego i mają możliwość stałego uczestniczenia 
w zajęciach na uczelni.

Wieczorowe szkoły inżynierskie nie mają osobnych 
wydziałów komunikacyjnych. Kolejarzy interesują 
więc głownie wydziały: budownictwa ogólnego i prze
mysłowego, elektryczny, łączności i mechaniczny.

Warunki przyjęcia są takie same, jak nä wyższe 
techniczne studium zaoczne.

Technika kolejowe 
, w Polsce istnieje 10 kolejowych szkół tego typu, 

do których przyjmuje się zarówno chłopców jak 
i dziewczęta. Nauka w technikum kolejowym trwa 
5 lat.

Warunki przyjęcia: ukończenie 7 klas szkoły pod
stawowej, ukończone 14 lat życia, I kategoria zdro
wia, zdanie egzaminu wstępnego z języka polskiego 
i matematyki. Egzaminy wstępne odbywają się przy 
końcu czerwca każdego roku.

Podania o przyjęcia do technikum należy kierować
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bezpośrednio pod adresem szkół. Do podania należ* 
załączyć: świadectwo ukończenia 7 klas (ewentualni 
zaświadczenie ze szkoły, iż uczeń chodzi do 7 kia*» 
pod warunkiem przedłożenia świadectwa przed 
minem wstępnym), własnoręcznie napisanjt życiorys 
zaświadczenie z miejsca pracy rodziców, świadectwo 
lekarskie wraz z wynikami prześwietlenia klatki oier 
siowej świadectwo szczepienia ospy oraz 2 nodni* 
sane fotografie, na których autentyczność osoby do 
winien potwierdzić prowadzący meldunki.

Na pierwszym roku nauki jest we wszystkich tech- 
nikach kolejowych około 2000 miejsc. W czasie nauki 
młodziez może korzystać z bezpłatnej ooieki lekar
skiej w placówkach kolejowej służby zdrowia oraz 
otrzymuje bezpłatne umundurowanie.

Uczniom uzyskującym dobre wyniki w nauce i znaj
dującym się w najtrudniejszych warunkach material- 
nych są przyznawane stypendia, przy czym w pierw- 
szej kolejności uwzględnia się sieroty "i półsieroty. 
Stypendia przydzielane są nowoprzyjetym uczniom 
dopiero od listopada danego roku szkolnego, w za
leżności od wyników osiągniętych w pierwszym okre
sie nauki.

Część najbardziej potrzebujących uczniów może 
uzyskać miejsca w internatach znajdujących się 
przy niektórych technikach kolejowych. Ilość miejsc 
w internatach jest ograniczona. Z tych względów 
o możliwości otrzymania miejsc w internacie należy 
zasięgnąć informacji jednocześnie ze składaniem po
dania o przyjęcie do szkoły.

Po ukończeniu technikum kolejowego absolwent 
otrzymuje świadectwo dojrzałości, które daje mu 
bądź możliwość kontynuowania wyższych studiów 
technicznych, bądź objęcia pracy w zawodzie tech
nika posiadanej specjalności.

Po odbyciu praktyki absolwent odpowiedniego wy
działu technikum kolejowego może pracować np. 
w służbie przewozów, początkowo na stanowisku dy
żurnego ruchu, następnie zawiadowcy stacji itp., tj.

by z czasem — zależnie od wykazywanych kwalifi
kacji — objąć stanowisko inżyniera lub dyspozytora 
odcinkowego. Ta sama kolejność dotyczy obejmowania 
stanowisk w służbie trakcyjnej, w warsztatach, za
kładach naprawczych itp.

Technika kolejowe z różnymi wydziałami specja
listycznymi mieszczą się w następujących miejsco
wościach.
t. Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, ul. Koper

nika 1:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego,
c) teletechnika kolejowaj
d) drogi i mosty kolejowe.

2. Technikum Kolejowe w Gliwicach, ul. Dubois 12;
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego,
c) urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów.

3. Technikum Kolejowe w Krakowie, ul. Basztowa 9:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) teletechnika kolejowa.

4. Technikum Kolejowe w Nowym Sączu, ul. Wró
blewskiego 6: —
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego.

6. Technikum Kolejowe w Olsztynie, ul. Wojska 
Polskiego 18:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) drogi i mosty kolejowe;

6. Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp., ul. Wol
ności 13:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego.

1. Technikum Kolejowe w Poznaniu, ul. Fredry 12:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego.
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8. Technikum Kolejowe w Sosnowcu, uŁ Grim
waldzka 11:
a) ruch i przewozy kolejowe.

9. Technikum Kolejowe w Warszawie, ul Szcześli
wieka 56: s
a) ruch i-przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego
c) trakcja elektryczna,
d) urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów
e) drogi i mosty kolejowe,
f) teletechnika kolejowa.

10. Technikum Kolejowe we Wrocławiu, ul Dawi
da 9:
a) ruch i przewozy kolejowe,
b) eksploatacja i naprawa taboru kolejowego,
c) drogi i mosty kolejowe.

Technika dla maturzystów
Obok wymienionych poprzednio techników kolejo

wych, do których przyjmuje się kandydatów z ukoń
czoną 7 klasą szkoły podstawowej, technika kolej oW6 
prowadzą specjalne klasy dla kandydatów po egza
minach dojrzałości. Nauka w tym przypadku trwa 
2 lata.

Klasy dla maturzystów, jedynie w zakresie specjal
ności — ruch i przewozy kolejowe — zorganizowane 
są przy technikach kolejowych w Krakowie, Wrocła
wiu i Warszawie. Nauka obejmuje głównie przed
mioty zawodowe. Kandydaci mają prawo do korzy
stania ze stypendiów i w miarę istniejących możli
wości również z internatów na tych samych zasadach, 
co uczniowie na studiach 5-letnich.

Technika kolejowe dla pracujących
Aby zapewnić możliwość zdobycia lub uzupełnienia 

kwalifikacji zawodowych tym kolejarzom, którzy 
z różnych przyczyn nie mogli zdobyć ich w drodze 
normalnej nauki szkolnej, zostały zorganizowane
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technika dla pracujących. Nauka w tych technikach 
trwa 5 lat.

Technika dla pracujących czynne są przy techni
kach kolejowych w Bydgoszczy, Wrocławiu, Nowym 
Sączu, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu. Pracujący koleja
rze mogą kształcić się w technikach tego rodzaju je
dynie w zakresie tej specjalności, w której są zatrud
nieni. Utworzenie poszczególnych klas dla pracują
cych zależy od ilości zgłoszeń pracowników danej 
specjalności; dotyczy to jedynie specjalności, w za
kresie których kształci szkoła.

Warunki przyjęcia do I klasy: świadectwo ukoń
czenia 7 klas szkoły podstawowej, złożenie egzaminu 
wstępnego z wynikiem dodatnim oraz przedłożenie 
zaświadczenia z zakładu pracy o rodzaju wykony
wanej pracy.

bo II klasy — z pominięciem I klasy — i bez egza
minu wstępnego mogą być przyjęci kandydaci, którzy 
przedłożą świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 
zawodowej (ZSZ).

Kolejarze kształcący się w technikach dla pracu
jących korzystają w czasie nauki z przysługujących 
im ulg, np. z prawa do wcześniejszego opuszczania 
pracy, zwolnień z pracy na egzaminy itp.

Kursy kwalifikacyjne
Mimo stałego rozwoju szkolnictwa technicznego, 

podstawowym środkiem kształcenia kadr kolejowych 
są różne kursy kwalifikacyjne dla wielu specjalności 
ściśle kolejowych. O znaczeniu tej formy szkolenia 
zawodowego świadczy m. in. fakt, że w 1956 r. prze
szkolono na różnego rodzaju kursach ponad 7000 ko
lejarzy. W 1957 r. zorganizowano ponad 250 różnych 
kursów kwalifikacyjnych.

W 1957 r. przed Ministerstwem Komunikacji stanęło 
ogromne zadanie przeszkolenia ponad 10 000 osób, 
niezbędnych m. in. dla obsadzenia stanowisk, dla któ
rych zostały zniesione bądź złagodzone współczyn
niki pracy.
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Zgłoszenia na kursy kwalifikacyjne należy składa* 
w jednostkach służbowych, które informują bieżąco
0 rodzajach i ilościach kursów urządzanych na te 
renie własnej lub innych dyrekcji. Oto przykładowe 
informacje o wymaganiach stawianych kandydatom 
na poszczególne kursy kwalifikacyjne.

Kursy przygotowujące dyżurnych ruchu. Wymaga
nia: dla kandydatów spośród pracowników koleio 
wych w zasadzie wykształcenie średnie (świadectwo 
dojrzałości), co najmniej 3-miesięczna praktyka za
wodową w służbie związanej z ruchem pociągów 
Złożenie egzaminu na telegrafistę, I kategoria zdrowia
1 złozeme egzaminu wstępnego z wynikiem dodatnim. 

Egzamin wstępny obejmuje wiadomości zawodowe
z zakresu służby ruchu, gospodarki wagonowej oraz 
służby telegraficznej. Od kandydatów wymagane są 
również ogólne wiadomości z zakresu służby han
dlowej.

Kandydatów nie posiadających pełnego średniego 
wykształcenia obowiązuje ponadto złożenie wstępnego 
egzaminu pisemnego z języka polskiego i matematyki 
na poziomie szkoły podstawowej.

Kursy przygotowujące maszynistów parowozowych. 
Wymagania: wykształcenie co najmniej z zakresu 7 
klas szkoły podstawowej, egzamin ścisły na pomoc
nika maszynisty, przejechanie w charakterze pomoc
nika maszynisty co najmniej 80 000 km, I kategoria 
zdrowia oraz dodatni wynik badań psychotechnicz
nych, wiek do 35 lat i złożenie egzaminu wstępnego 
z wynikiem dodatnim.

Egzamin wstępny składa się z egzaminu pisemnego 
(matematyka, język polski w zakresie 7 klas szkoły 
podstawowej) oraz z egzaminu ustnego (budowa i ob
sługa parowozu oraz sygnalizacja kolejowa w zakre
sie wymaganym dla pomocnika maszynisty).

Kursy przygotowujące na pomocnika maszynisty. 
Wymagania: ukończenie zasadniczej szkoły zawodo
wej (kierunek ślusarski) lub wyjątkowo 7 klas szko
ły podstawowej i świadectwo rzemieślnicze na ślusa-
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rza wykonującego pracę według IV kategorii robót, 
co najmniej 1 rok pracy w parowozowni w charak
terze ślusarza, I kategoria zdrowia i dodatni wynik 
badań psychotechnicznych, wiek do 35 lat oraz zło
żenie egzaminu wstępnego z wynikiem dodatnim.

Egzamin wstępny: pisemny z matematyki i języka 
polskiego w zakresie 7 klas szkoły podstawowej; ust
ny — z zakresu podstawowych wiadomości o na
prawie parowozów według taryfikatora kwalifikacyj
nego IV kategorii robót.

KĄCIK OGRODNICZO-HODOWLANY

Kolejarze są najliczniejszymi w Polsce użytkowni
kami pracowniczych ogrodów działkowych, gdyż ma
ją około 75 000 działek o łącznej powierzchni około 
3300 ha, stanowiąc mniej więcej piątą część wszyst
kich działkowców w Polsce. Co szósty pracownik

resortu kolei użytkuje działkę w ogrodzie działko
wym. Do tego trzeba dodać licznych kolejarzy, któ
rzy użytkują ogródki przydomowe. Wszystko to 
świadczy o dużym zainteresowaniu kolejarzy ogrod
nictwem na potrzeby własnej rodziny i hodowlą drob
nego inwentarza.
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Ogródek przydomowy każdy urządza sobie sam, 
natomiast ogrody działkowe, jako mające charakter 
ogólnosocjalny, urządzane są wspólnie przez zajfote- 
resowanych kolejarzy oraz ich zakłady pracy. Kolejo
we jednostki służbowe obowiązane są wyszukać i uzy
skać odpowiedni teren, podzielić go na działki, ogro
dzić, wznieść na nim budynek gospodarczy z urzą

dzeniami sanitarnymi; jeżeli zachodzi potrzeba, po
winny również zaopatrzyć ogród w wodę do podle
wania upraw (1 punkt wodny na 16 działek), a na
stępnie utrzymać te urządzenia w stanie używalności.

Natomiast poszczególni działkowcy, pod kierowni
ctwem Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowege 
(POD), urządzają wspólny plac gier i zabaw, boisko 
do siatkówki, alejki w granicach swych działek, 
uprawiają i pielęgnują wspólną zieleń ozdobną (ży
wopłoty, drzewa i krzewy ozdobne) oraz zagospoda
rowują swe działki indywidualne.

Zarówno Zarząd POD jak i wszyscy działkowcy 
obowiązani są strzec oraz ochraniać oddane im pod 
opiekę i do ich użytkowania urządzenia ogrodu dział
kowego.
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PRZYPOMNIENIA GOSPODARCZE 
STYCZEŃ

Ogród. Sporządzamy plan obsiewu ogródka, ustala
my potrzebne ilości nasion, rozsad, ewentualnie drze
wek i krzewów oraz nawozów sztucznych, zamawia
my je lub kupujemy.

Drzewa oczyszczamy z porostów i starej kory. Zbie
ramy i palimy owoce zniszczone przez brunatną zgni
liznę, czyli tzw. „mu
mie“, oraz oprzędy 
i opaski lepowe. Wyci
namy gałęzie suche, 
ocierające się o siebie 
i krzyżujące. Rany sma
rujemy maścią ogrodni
czą. W ogrodach nie 
oparkanionych należycie 
uzupełniamy zabezpie
czenie drzew przed za
jącami przez owinięcie 
pni jałowcem, słomą 
lub trzciną. Owoc złożo
ny w przechowalni prze
bieramy. Przeglądamy 
zadołowane warzywa.
Jeżeli nie mamy ins
pektów, przygotowuje
my skrzynki lub do
niczki do domowej ho
dowli rozsady. Dokarmiamy pożyteczne ptaki, które 
w styczniu przeważnie głodują.

Jedwabniki. Zamawiamy jajeczka i zawieramy 
umowę kontraktacyjną z najbliższym punktem skupu 
surowców włókienniczych (adres wskaże powiatowy 
zarząd rolnictwa).

Kury. Pożądana temperatura w kurniku wynosi 
3-^6° C. Kontrolujemy nieśność poszczególnych kur 
dla doboru sztuk zarodowych; przy racjonalnym ży- 
wieniu nieśność wynosi około 10 jaj na sztukę mło-

219



dą. Do karmy dodajemy tran (2 g na 1 kurę) i wita- 
miny (iO g wykiełkowanego ziarna). Zamawiamy ied- 
nodniowki w najbliższym punkcie wylęgowym Koń 
czymy szczepienia ochronne i badania na zakażenie 
białą biegunką.

KróUki. Ubijamy wybrane sztuki na futerka. 
VV klatkach suchych, bez przeciągów, mogą króliki 
zimować na dworze; przy dużym wietrze i mrozie 
okrywamy klatki matami. Okopowe dajemy królikom 
w małych dawkach — przemarznięte powodują zabu
rzenia żołądkowe. Przygotowujemy plan krycia; daty 
kopulacji notujemy.

Nutrie. Styczeń jest okresem wzmożonej kopulacji. 
Okopowe dajemy nadal w małych dawkach. Część 
dziennej dawki ziarna kiełkujemy.

Lisy. Obserwujemy zachowanie się zwierząt — ruia 
raz w roku.

Norki. Kończymy ubój sztuk na futerka.
Kozy. Orientacyjna zimowa dzienna dawka dla du

żej sztuki: siana —, 1,2 kg, okopowych — 1,7 kg, ow
sa — 0,4 kg.

LUTY
Ogród. W sadzie kończymy prace porządkowe, nie 

wykonane w styczniu. W dnie ciepłe i bezwietrzne 
opryskujemy drzewa karboliną. Jeżeli luty jest na 
ogół ciepły, lecz występują duże różnice między tem
peraturą dnia i nocy (słoneczne dnie i mroźne noce), 
bielimy pnie drzew mlekiem wapiennym w celu ich 
ochrony przed powstaniem ran zgorzelinowych.

W końcu miesiąca wysiewamy do przygotowanych 
skrzynek wczesne odmiany kapusty, kalafiorów, sele
rów i porów. Uzupełniamy zakup nasion, nawozów 
sztucznych, ewentualnie drzewek i krzewów.

Jedwabniki. Uzupełniamy i porządkujemy sprzęt 
hodowlany.

Kury. Przeciętna miesięczna nieśność kury powin
na wynosić 12 jaj. W końcu miesiąca zbieramy jaja 
wylęgowe — średniej wielkości, normalnego kształtu,
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o gładkiej ^skorupie; przechowujemy je w tempera
turze 5-M0° C. Nadal dodajemy do karmy miękkiej 
tran i sole mineralne. Zwalczamy pasożyty drobiu 
w szczególności wapniak. Dla zamówionych jedno
dniowych piskląt przy
gotowujemy pomieszcze
nia i sztuczną kwokę.
Zasiewamy w skrzyn
kach owies i inne ro
śliny dla kurcząt.

Króliki. Oczekujemy 
pierwszych miotów sa
mic, pokrytych w stycz
niu (ciąża 29H-31 dni).
Na kilka dni przed spo
dziewanym wykotem 
wstawiamy do klatek 
domki wykotowe i da
jemy dużo miękkiej 
ściółki. W razie silnych 
mrozów klatki zewnę
trzne okrywamy mata
mi lub przenosimy do ciepłych pomieszczeń. Karma 
dla samic: zdrowa marchew, gotowane ziemniaki 
z pszennymi otrębami, jęczmień, dobre siano i letnie 
mleko do picia. Przeprowadzamy kopulację nie po
krytych jeszcze samic.

Nutrie. Kończymy ubój. Zwierzęta hodowlane kar
mimy tak samo jak w styczniu.

Lisy. Trwa okres kopulacji — łączymy pary.
Norki. Zbliża się okres rui. Karmimy paszą o dużej 

zawartości białka, dajemy sole mineralne i witaminy.
Kozy. Kocą się kozy pokryte we wrześniu (ciąża 

0 mieś.). Poród łatwy — zwykle bez pomocy czło
wieka.

MARZEC
Ogród. Jeśli silne mrozy w lutym nie pozwoliły na 

wykonanie pierwszego oprysku drzew i bielenia pni,
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robimy to na początku marca. Podkiełkowujemy ziem
niaki. Sadzimy nowe drzewka i krzewy*. Gdy już usta
liło się znaczne ocieplenie, na glebach lekkich i szyb
ko obsychających wysiewamy rośliny wytrzymałe na 
przymrozki, jak np. szpinak, marchew, pietruszkę, bób, 
groch, a następnie rzodkiewkę i cebulę. Nawozy sztu
czne pod korzeń rozsiewamy 3-^-4 dni przed siewem 
i dokładnie hakujemy grabiami. W początku miesiąca

uprawy wczesne: kala
repę, sałatę i pomidory. 
Przygotowujemy roz- 
sadnik i wysiewamy na 
uprawy późne: kapustę, 
kalarepę i sałatę.

Pasieka. Przeglądamy 
ule; w ciepłe dni uwa
żamy na oblot pszczół.

Jedwabniki. Prze
świetlamy korony drzew 
morwowych, bielimy
pnie, przycinamy żywo
płoty.

Kury. Przeciętna nie- 
śność kur w marcu nie 
powinna być niższa od 
15-1-16 jaj. Jeżeli nie 
zamówiliśmy piskląt je

dnodniowych, nasadzamy kwoki ras ogólnoużytkowych 
lub duże nierasowe. Pod kwokę, zależnie od jej wiel
kości, podkładamy 12H-18 jaj. Okres wylęgowy — 
21 dni.

Króliki. W marcu kończy się pierwsza seria wyko
tów. Pamiętamy o racjonalnym karmieniu samic 
i młodzieży (jak w lutym); skarmiamy pierwsze chwa
sty ogrodowe.

wysiewamy do skrzynek na

* Przerywamy nadmierne wiosną wysychanie gleby przez 
powierzchniowe wzruszenie ziemi w ogródku.
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Nutrie. Uważnie przebieramy okopowe, gdyż pora
żone zgnilizną lub pleśnią są szkodliwe, zwłaszcza 
dla młodzieży. Skarmiamy ścięte gałęzie drzew. W ra
zie ciepłej pogody czyścimy i naprawiamy baseny.

Lisy. Samice nie pokryte dotychczas łączymy z sam
cami, przygotowania do zbliżających się wykotów.

Norki. Wszystkie samice przeznaczone do chowu 
powinny być już pokryte.

Kozy. Okres największego nasilenia wykotów.
KWIECIEŃ

Ogród. Między drzewami i krzewami spulchniamy 
ziemię; glebę pod orzechem włoskim, pod krzewami 
agrestu i porzeczek wapnujemy. Sadzimy do gruntu 
rozsadę kapusty. Siejemy korzeniowe oraz na gle
bach zwięźlej szych te rośliny, które na lekkich gle
bach posieliśmy już w marcu. Dojrzały kompost sto
sujemy do zaprawiania 
dołków, na kopczyki 
lub rozsiewamy na za- 
gonkach. Jeśli jesienią 
nie posadziliśmy pozio
mek, możemy to zrobić 
w kwietniu. Sadzimy 
ogórki i melony do do
niczek. W początku mie
siąca sadzimy podkieł- 
kowane wczesne ziem
niaki.

Jedwabniki. Przeko
pujemy i nawozimy 
ziemię dookoła drzew 
i krzewów morwy.

Kury. Przeciętna nie- 
śność w kwietniu wy
nosi około 20 jaj. Kur
częta z lęgów kwietnio
wych przeznaczamy na nioski zimowe. W ciepły sło
neczny dzień czyścimy, bielimy oraz odkażamy
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kurniki i przybory hodowlane. W kurniku/ oszklone 
ramy okienne zastępujemy siatkami.

Króliki. Przechodzimy ostrożnie do żywienia wio
sennego, skarmiamy coraz większe ilości chwastów 
Gruntownie czyścimy klatki i pomieszczenia oraz bie
limy je i odkażamy. Młodzież w wieku 7—8 tygodni 
stopniowo odsądzamy od matek i umieszczamy w moż
liwie dużych i widnych klatkach, samiczki i samczy
ki — oddzielnie.

Nutrie. Skarmiamy chwasty. Przed bliskimi wyko
tami czyścimy zagrody i budki.

Lisy. Największe nasilenie porodów (ciąża lekka — 
52 dni). Pamiętamy o paszach treściwych dla karmią
cych lisic.

Norki. Samice rozpłodowe powinny być w ciąży. 
W końcu miesiąca bywają już niekiedy pierwsze 
mioty.

Kozy. W drugiej połowie miesiąca kozy można już 
wyprowadzać na pastwisko.

MAJ
Ogród. Pamiętamy o opryskiwaniu drzew owoco

wych oraz o niszczeniu mszyc na młodych pędach 
odwarem tytoniowym z dodatkiem szarego mydła. 
Zbieramy i palimy skupienia korówki wełnianki (po
kryte białym puchem). Zbieramy chrabąszcze, jeśli 
się pojawiły. Uzyskujemy pierwszy zbiór rabarbaru, 
W drugiej połowie miesiąca sadzimy pomidory (jeśli 
palikowane, wytyczamy i wbijamy uprzednio paliki) 
oraz siejemy fasolę, kukurydzę, ogórki i melony lub 
wysadzamy je z doniczek. W końcu maja sadzimy 
kapustę późną z rozsadnika. Dynią i tykwą możemy 
obsadzić pozostałą część stosu kompostowego. Maj 
jest miesiącem pielonek. Niszczymy chwasty motycz- 
ką, gdy tylko się pojawią. Wszelkie wyrwane chwasty 
skrzętnie gromadzimy na kompost. Między rzędami 
utrzymujemy ziemię lekko spulchnioną, aby nie dopu
ścić do wyschnięcia gleby i zachwaszczenia; ziemniaki 
obsypujemy. Utrzymujemy w czystości wszystkie
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uprawy. Buraki przerywamy, gdy mają dwa listki 
stałe. Zbieramy pierwsze poziomki z krzewów wysa
dzonych jesiemą. “

Pasiekar. Dajemy pszczołom wodę i syte. Gniazda 
rozszerzamy przez dodanie ramek z woszczyna lub 
węzą. Słabe pnie możemy zasilić czerwiem z Dni 
mocniejszych. Czyścimy *
dna uli z obawy przed 
motylicą. Oczka wylo
tów otwieramy całkowi
cie. Nie zaglądamy do 
uli w dnie chłodne, aby 
nie wyziębiać czerwia.
Pamiętamy o przygoto
waniu uli na nowe roje.
Trawę w pasiece wyka
szamy przy samej ziemi.

Jedwabniki. Wylęg gą
sienic jedwabnika pier
wszego rzutu.

Kury. Pomimo wyso
kiej nieśności możemy
zmniejszyć ilość dawanej paszy — icury na wvbieaach
ZbÄdcth°Wad0W’ r°bakóW 1 na^ion chwastów! 
Zibieramy chrabąszcze, parzymy je i suszymy.
wo^°ik,V°dSadz°ną młodzież przyzwyczajamy po
lanki sL^rmy dafanej dorosłym zwierzętom. Zie
lonki skarmiamy ostrożnie — mogą wywołać wzdęcia.
szczonee;i!i1larrniamy-PaSZe zielone- Baseny zanieczy
szczone zieleniną czyścimy jak najczęściej
dla' ™tSyi°?ezPX2T byĆ jUŻ Ukończone‘ Karma

nSj' W Pierwszej połowie miesiąca największe

zwM°ksyża ^eCTn°ŚĆ- kÓZ korzystających z pastwiska 
dach i ogrodach^3231*17’ aby me CZyniły szkód w sa"

kury na wybiegach

15 — Kalendarz kolejarz«
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CZERWIEC
Ogród. Ziemniaki obsypujemy dopóty, póki nie za

kwitną. Chore krzaki usuwamy. Kopczykujemy po
midory oraz pamiętamy o częstym ich cięciu i pod- 
wiązujemy. Niszczymy stonkę. W czasie suszy obficie 
podlewamy krzaki jagodowe i warzywa. Pożądane

jest podlewanie rozcień
czonym i sfermentowa
nym (po l-=-3 dniach) 
krowieńcem. Na pniach 
drzew odmian wczes
nych zakładamy opaski 
chwytne z tektury fali
stej lub słomy w celu 
wyłowienia i zniszczenia 
gąsienic owocówki (ro- 
baczywienie owoców ja
błoni i grusz). Pamięta
my o opryskiwaniu 
drzew. Stos kompo
stowy utrzymujemy stale 
w stanie wilgotnym i w 
zacienieniu.

Pasieka. Obserwujemy rojenie się pszczół. Do rójki 
wybieramy tylko pnie bardzo silne. Nie zabieramy 
więcej niż trzy ramki z miodem. Słabe pnie wzmac
niamy dodając z mocniejszych ramki z czerwiem. Pie
lęgnujemy nowoobsadzone roje, aby się zagospoda
rowały przed zimą.

Jedwabniki. Kończymy wychów gąsienic pierwsze
go rzutu hodowlanego i przystępujemy do wylęgu 
drugiego rzutu.

Kury. Pamiętamy o dodawaniu pasz białkowych 
i soli mineralnych, które przyspieszają rozwój kur
cząt. Kury kwoczące umieszczamy w specjalnych 
klatkach, aby je odzwyczaić od siedzenia. Stary ko
gut nie jest już potrzebny — usuwamy go, jesienią 
wybierzemy z przychówku lub zakupimy młodego.

Króliki. Robimy zapasy siana na zimę. Karmimy
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świeżą paszą zieloną. Zbieramy tyle zielonek, ile po
trzeba na jedną dawkę — trzymane w stosach za
grzewają się. Unikamy wystawienia klatek na słońce, 
gdyż zwierzęta mogą dostać porażenia słonecznego. 
Skarmiamy gałązki drzew (z wyjątkiem pestkowych).

Nutrie. Urozmaicamy karmę zieloną, którą mamy 
w obfitości. Codziennie zmieniamy wodę w basenach 
i usuwamy resztki roślin.

Lisy. Ośmiotygodniowe lisy odsądzamy od matek 
i znaczymy.

Norki. Trwa okres karmienia młodych mlekiem 
matki — należy dbać o dobrą paszę dla samic.

Kozy. Wysokomleczne sztuki na lichych pastwi
skach podkarmiamy zielonkami.

LIPIEC
Ogród. Drzewa silnie obciążone owocami zasilamy 

nawozami płynnymi, a gałęzie podpieramy, ustawia
jąc podpory nachylone 
częścią górną w kierun
ku pnia. Zbieramy po
rzeczki i wiśnie. Spo
rządzamy konfitury 
i wina. Zakładamy opa
ski chwytne na pniach 
jabłoni i grusz odmian 
jesiennych i ewentual
nie zimowych oraz kon
trolujemy opaski zało
żone w czerwcu. Pamię
tamy o stosie komposto
wym. Tniemy i podwią- 
zujemy pomidory. Tępi
my robactwo i niszczy
my chwasty; zbieramy 
bób, kabaczki, fasolę 
szparagową, groch, pa
sternak, wczesne kalafiory, kapustę, ogórki i pomi
dory oraz ziemniaki; inne warzywa przerywamy na 
spożycie. Wysiewamy poplony.
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Pasieka. Lipiec jest miesiącem miodobrania; zabie
ramy plastry, gdy choć w */» są zalane miodem. Miód 
utrzymujemy w temperaturze pokojowej nakryty 
płótnem (odparowuje). Zapobiegamy zbędnemu roje
niu. Nowe roje raczej łączymy ze starymi, gdyż nie 
wiele już zbiorą, zwłaszcza tam, gdzie nie ma wrzo
sów i późnych gryk. Uważamy, aby pnie nie pozo
stały bez matek.

Jedwabniki. Zbieramy i sortujemy kokony z pierw
szego rzutu. Kończymy wychów gąsienic drugiego 
rzutu.

Kury. Kurczętom w zamkniętych okólnikach przy
gotowujemy zacienione schrony, aby nie dopuścić do 
porażenia słonecznego. Karmidełka i poidełka usta
wiamy w cieniu i myjemy po każdym posiłku. Zwal
czamy pasożyty smarując grzędy płynnym azotoxem 
lub karbolineum. Bielimy wapnem i odkażamy po
mieszczenia. Przeglądamy kurczęta z lęgów kwiet
niowych — wybrakowane sztuki przeznaczamy na 
ubój.

Króliki. Przygotowujemy siano. Czyścimy, bielimy 
i dezynfekujemy klatki.

Nutrie. Trwa okres rui. Pamiętamy o częstej zmia
nie wody w basenach i chronimy zwierzęta przed 
nadmiernym nasłonecznieniem.

Lisy. Odłączamy młode lisy od matek i umieszcza
my w oddzielnych klatkach.

Norki. Stopniowo oddzielamy młode norki, dbamy 
o dobrą jakość karmy i niezwłocznie usuwamy nie 
zjedzone resztki.

Kozy. Dokarmiamy sztuki wysokomleczne.
SIERPIEŃ

Ogród. Zbiór letniego owocu w pełni. Zbieramy go 
tylko ręcznie posługując się drabinami. Również spa
dy owoców zbieramy bieżąco i zużywamy je w domu, 
np. na marmelady, susz i wino. Kontrolujemy opaski 
chwytne. Przygotowujemy pomieszczenie na owoc zi
mowy. Przerabiamy stos kompostowy. Pamiętamy
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0 terminowym zbiorze jagód i warzyw. Siejemy po-
plony. Przygotowujemy na zimę przetwory pomido
rów, szczawiu, kopru i kisimy ogórki. Tępimy chwa
sty; niedopuszczamy do wykształcenia się ich nasion. 
Niszczymy gąsienice bielinka kapustnika. W drugiej 
połowie sierpnia sadzimy truskawki oraz poziomki — 
zwłaszcza czerwone bezrozłogowe, które w przyszłym 
roku będą owocować od 
maja do października; 
poziomki nie lubią ' sil
nego słońca — sadzimy 
je w półcieniu drzew; 
najplenniejsze odmia
ny: „Baron Solema
cher“ i „Rugia“.

Pasieka. Regulujemy 
zapasy; niepotrzebne 
plastry usuwamy; zo
stawiamy z zasklepio
nym miodem dla każ
dego roju na przezimo
wanie 10-^15 kg miodu.
Przygotowujemy maty
1 poduszki, sprawdzamy 
daszki, kitujemy i za- 
pokostowujemy od we
wnątrz wszystkie szpa
ry w ulach.

Jedwabniki. Odsta
wiamy kokony drugie
go rzutu. Czyścimy i zabezpieczani do następnego 
sezonu sprzęt hodowlany.

Kury. Okres pierzenia się kur — do karmy doda
jemy nasiona roślin oleistych. Czyścimy i myjemy 
karmidełka po każdym posiłku, często zmieniamy 
wodę.

Króliki. Skarmiamy spady z drzew owocowych i od
padki warzyw. Sześciomiesięczne króliki mogą być 
przeznaczone na ubój — futerka nadają się już do 
użytku.
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Nutrie. Zielonki uzupełniamy paszami treściwymi 
i gotowanymi kartoflami. Przystępujemy do porząd
kowania pomieszczeń i domków.

Lisy. Pamiętamy, że przez odpowiednią karmę mo
żemy wpłynąć na jakość futerka.

Norki. W czasie upału dajemy tyle karmy, by od 
razu była zjadana; nie zjedzone resztki niezwłocznie 
usuwamy.

Kozy. Przygotowujemy paszę na okres zimowy.
WRZESIEŃ

Ogród. Dojrzewające owoce zbieramy ręcznie. W ra
zie ewentualnych braków zamawiamy drzewka 
i krzewy do posadzenia jesienią. Pamiętamy o ter
minowym zbiorze warzyw; wyrwaną cebulę suszymy 
na słońcu często przesypując. Będziemy ją przecho
wywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym, np.

zawieszając w siatce, 
lub w warkoczach. Po
midory kładziemy do 
inspektów lub na para
pety okienne. Wykonu
jemy ostatnie pielonki, 
by niedopuścić do wy
siewu chwastów.

Pasieka. Przeglądamy 
pnie i przygotowujemy 
je do zimowania. Słabe 
pnie łączymy. Zwęża
my wylotv.

Jedwabniki. Porząd
kujemy plantację mor
wy, zamawiamy sa
dzonki.

Kury. Kury pierzą się 
w dalszym ciągu; wol

no pierzące się mają małą wartość użytkową i są 
przeznaczane na ubój; pierzące się szybko i te, które 
nie rozpoczęły jeszcze pierzenia, pozostawiamy na rok 
następny.
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Króliki. Przygotowujemy kiszonki na okres zimowy.
Nutrie. Żywimy obficie zielonkami i ziemniakami.
Lisy. Zwiększamy dawki karmy, dodajemy siemię 

lniane.
Norki. Sztuki młode są już całkowicie wyrośnięte. 

Rozpoczyna się zmiana futerka na zimowe.
Kozy. Okres rui. Młode kozy pokrywamy dopiero 

po ukończeniu siedmiu miesięcy. Kozy o dużej mlecz
ności dokarmiamy paszami treściwymi.

PAŹDZIERNIK
Ogród. Zbieramy ręcznie resztę owoców zimowych 

używając drabin. Pamiętamy, że owoc zdjęty w dnie 
suche lepiej się przechowuje. Owoce sortujemy i prze
chowujemy w chłodnej, przewiewnej piwnicy o tem
peraturze 2-r-4° C; jabł
ka psują się w tempe
raturze poniżej —2° C.
Przechowujemy je w ni
skich skrzynkach ażu
rowych w 3-^4 warst
wach lub na półkach.
Zbieramy ostatnie owo
ce poziomek oraz resztę 
warzyw.

Czynności te wykonu
jemy w dnie suche, co 
daje lepsze warunki 
przechowania zbiorów 
i łatwiejszą pracę. Część 
pietruszki możemy po
zostawić na zimę w 
gruncie, zwłaszcza w nie- 
podmokłym i niezlewnym. Warzywa korzeniowe po 
lekkim przesuszeniu układamy w piwnicy przesypu
jąc piaskiem.

Zakładamy na pniach drzew opaski lepowe (papier 
pergaminowy posmarowany lepem sadowniczym)

231



w celu niszczenia samiczek owadów, które wędrują 
z ziemi, by złożyć jajeczka przy pączkach owocowych. 
Zdejmujemy opaski chwytne. Sprzątamy wszystkie 
odpadki warzyw i okopowych na kompost oraz sta
rannie wygrabiamy liście opadłe z drzew, gdyż pozo
stawienie ich przyczyniłoby się do rozprzestrzeniania 
chorób.

Korzeni i głąbów kapusty raczej nie używamy na 
kompost ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju 
kiły kapuścianej; składamy je na stos, a po wysu
szeniu spalimy w przyszłym roku zużywając popiół 
na nawóz. Cały ogród przygotowujemy do przekopa
nia na zimę lub zaorania. Przygotowujemy grzędę 
i siejemy na niej wczesną pietruszkę, szpinak i mar
chew. Jeżeli uzyskamy obornik, natychmiast po przy
wiezieniu rozstrząsamy go i tego samego dnia prze
kopujemy lub przyorujemy, aby uniknąć strat (ulat
niania się) wartościowych składników (azotu w po
staci amoniakalnej). Zużywamy 7-4-10 q obornika na 
ar (100 m2); staramy się stosować nawożenie obor
nikiem co drugi rok, tj. połowę ogródka co roku.

Pamiętamy, aby w czasie kopania zwabiać na dział
kę drób, gdzie znajduje dużo pożywienia i jednocześ
nie niszczy robactwo.

Pasieka. Kończymy opatrywanie uli, których dna 
wykładamy matami.

Jedwabniki. Nawozimy plantację morwy obornikiem 
i nawozami sztucznymi (według ustalonej kolejności).

Kury. Naprawiamy i przygotowujemy kurniki na 
okres zimowy. Dostosowujemy wielkość stada do po
siadanych pomieszczeń i przewidywanych zapasów 
karmy. Likwidujemy zbędne młode koguty.

Króliki. Kopcujemy okopowe, przygotowujemy pa
sze treściwe, uzupełniamy zapasy siana. Dobieramy 
najlepsze sztuki do dalszej hodowli, a wybrakowane 
przeznaczamy do uboju w okresie zimy.

Nutrie. Zaczynamy karmić paszą zimową (sianem,
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okopowymi). Nadal przygotowujemy zapas paszy na 
zimę.

Lisy. Karmimy obficie.
Norki. Z nastaniem chłodów karmimy raz dziennie.
Kozy. Karmimy obficie dodając pasze treściwe, aby 

nie dopuścić do spadku mleczności po zejściu z past
wiska.

LISTOPAD
Ogród. Przekopujemy lub orzemy cały ogródek, 

także ziemię pod drzewami i krzewami. Ze ścieżek 
zgrabiamy na kompost odpady organiczne, wyrzucone 
przy kopaniu. Oczyszcza
my i porządkujemy odpły
wy wody, usuwamy kału
że. Zabezpieczamy pompę 
(studnię) przed zamarznię
ciem i sprawdzamy, czy 
z letniej sieci wodociągo
wej całkowicie spuszczono 
wodę. Kończymy jesienne 
sadzenie drzew i krzewów.
Jeśli część ziemniaków 
przechowujemy w kopczy
ku, pod koniec miesiąca 
obsypujemy go grubszą 
warstwą ziemi; gromadzi
my liście do okrycia go po 
nadejściu mrozów.

Po ukończonych robo
tach ziemnych wszystkie 
narzędzia starannie czyści
my i smarujemy tłuszczem 
części metalowe. Rozpoczynamy oczyszczanie drzew, 
usuwamy i zbieramy starą korę, którą palimy. Rany 
na drzewach smarujemy smołą sadowniczą.

Pasieka. Jeśli mamy zaciszną werandę, nie używaną 
w okresie zimy, możemy wstawić do niej ule z pszczo
łami, gdy nastaną mrozy. Czuwamy, by temperatura 
w tym pomieszczeniu nie podniosła się powyżej 5 C,
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gdyż pszczoły mogłyby się obudzić. Jeżeli pnie hu- 
czą, wynosimy je do pasieki lub wietrzymy pomie
szczenie.

Jedwabniki. Wysadzamy krzewy morwy.
Kury. Podłogę w kurniku utrzymujemy sucho i po

krywamy ściółką (krótką słomą). Urządzamy grzebnik; 
Żywimy obficie, gdyż kury mało korzystają z wy
biegów. Przeprowadzamy badanie na białą biegunkę 
i rozpoczynamy szczepienia ochronne.

Króliki. Opatrujemy wszystkie klatki, zwłaszcza 
zewnętrzne, i zabezpieczamy od przeciągów oraz 
wilgoci.

Nutrie. Wykoty samic pokrytych latem kończą się. 
Zabezpieczamy pomieszczenia na zimę. Przystępuje
my do uboju zwierząt.

Lisy. Po uzyskaniu licencji przystępujemy w końcu 
miesiąca do uboju zwierząt.

Norki. W końcu miesiąca rozpoczynamy ubój norek.
Kozy. Przycinamy racice. Umożliwiamy codzienne 

korzystanie z okólnika.
. GRUDZIEŃ

Ogród. Owoce przebieramy usuwając psujące się. 
Jeśli w pomieszczeniu jest zbyt suche powietrze 
(przedwczesne więdnięcie owoców), można spryski-, 

wać ściany wodą, nie mocząc owoców; nadmiernie 
wilgotne pomieszczenie nie nadaje się do przecho
wania owoców — zbyt szybko psują się. Pomieszcze
nie nie nadaje się na przechowalnię owoców, jeżeli 
druk przy przetarciu suchym palcem zamazuje się 
na gazecie pozostawionej uprzedniego dnia w tym 
pomieszczeniu.

Zbieramy z drzew i palimy łatwo teraz widoczne 
„mumie“ oraz gniazda zimowe gąsienic owadów (zgię
te liście osnute pajęczyną). Młode drzewka okręcamy 
słomą na zimę. Przed spadnięciem śniegu (pożądane 
w czasie pierwszych mrozów) dokładnie sprawdzamy, 
czy w pobliżu pni drzew, zwłaszcza młodych, znaj
dują się otwory nornic; do każdego znalezionego 
otworu wsypujemy trochę zatrutej pszenicy w celu
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zniszczenia nornic i ochrony korzeni drzewek przed 
ogryzieniem w okresie zimy.

Jedwabniki. Zabezpieczamy plantację morwy przed 
zającami i innymi szkodnikami.

Kury. Zapobiegamy 
odmrożeniom grzebienia 
i dzwonków przez sma
rowanie niesolonym tłu
szczem. Dbamy o dobrą 
wentylację pomieszczeń, 
co zapobiega wielu cho
robom. Zawieszamy 
wzdłuż ścian kapustę 
i okopowe. Dodajemy 
do karmy niewielkie 
ilości kiszonek.

Króliki. Karmimy ow
sem i nasionami olei
stymi, co polepsza ja
kość futerka. Po wyle
nieniu romnczynamy 
ubój królików.

Skórki naciągamy na prawidła lub rozpinamy na
deskach.

Nutrie. Prowadzimy ubój zwierząt.
Lisy. Kończymy ubój. Sprzedajemy skórki.
Norki. Kończymy ubój.
Kozy. Kozy kotne stopniowo przestają dawać mleko.

Uwaga
Centralny Zarząd Hodowców Zwierząt Futerkowych 

— ZZK w Środzie Poznańskiej ul. Marcinkowskiego 
nr 9, zarządy okręgowe HZF-ZZK w Warszawie, 
Katowicach. Poznaniu i Gdańsku (siedziby przy od- 
działach ZZK) oraz 124 grupy HZF — ZZK udzie
lają pomocy instruktorskiej i przy zakupie zwierząt 
hodowlanych. Członek zrzeszenia HZF-ZZK może 
otrzymać np. parkę nutrii pod warunkiem, ze po 
roku zwróci taką samą parkę z przychówku własnego 
oraz uiści tzw. opłatę amortyzacyjna w wysokości 
96 zł na „Żywy Fundusz Zwrotny ZZK“.
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KĄCIK GOSPODYNI
mcyow,6d2ÄokoÄS fi* Ä ?“

zrr pSci “»i«?“■ Msr. cS“2;
pracę domowiabT'wykonać'?Äk°nlSS “S*

dS Z^aTaSSSÄLi8?- 
SSiab^nie

SZANUJMY WŁASNE SIŁY
Warto wiedzieć, że jeżeli ma się dwie możliwośri-

siedząco k0nato We“'1 C?ynP°ść na stojąco, albo na 
siedząco — to lepiej wybrać tę drugą, gdyż siedząc

przy pracy zużywa się 
znacznie mniej energii. 
Trzeba również pamię
tać o tym, aby przy za
jęciach w pozycji sto
jącej zachować w mia
rę możliwości postawę 
wyprostowaną, a nie 
zgarbioną, skurczoną lub 
pochyloną. Postawa wy
prostowana znacznie 
mniej męczy (zaoszczę
dza około 30% wysiłku 
w porównaniu ze zgar
bioną). Przy praniu ba
lię należy więc ustawić 
dosyć wysoko — na po
ziomie opuszczonych 
dłoni, tak samo jak przy 
prasowaniu — deskę.

nr-ed7 tvrnZynr^J +my -do jakiejś czynn°ści warto 
P+red u7?1 przygotowac sobie wszystkie przedmioty, 
które będą nam potrzebne. Nie będziemy wtedy mu-
stf razv“ywannf7? t°d r°Zp0Czętej pracy * biegać „po 
. to razy w poszukiwaniu zapomnianych drobiazgów.
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Starajmy się również, aby sprzęt, którym się posłu
gujemy, był wygodny — lepsza jest np. szczotka do 
szorowania na kiju niż ręczna.

Nie należy jednocześnie rozpoczynać kilku czyn
ności nie kończąc żadnej z nich, gdyż powoduje to 
chaos i zamieszanie. _ ...

Każdemu domownikowi należy w miarę możności 
przydzielić pewien odcinek pracy domowej, a wszyst
kich przyzwyczaić do systematycznego utrzymywania 
porządku, aby cały ciężar obowiązków domowych nie 
spadał na barki gospodyni.

CZYSTOSC i ŁAD
Podstawową zasadą, która powinna obowiązywać 

w każdym mieszkaniu, jest schludność i porządek. 
Ściany, podłogi, okna, 
drzwi i meble trzeba 
poddawać stałym zabie
gom, jak zamiatanie, 
mycie, odkurzanie. Ścia
ny najlepiej pomalo
wać na jasny, gładki 
kolor bez wzorów. Ilość 
mebli — ograniczyć tyl
ko do najniezbędniej
szych; w zatłoczonym 
mieszkaniu gorzej się 
wypoczywa. Okna po
winny być w ciągu dnia 
odsłonięte, aby dawały 
jak najwięcej światła.

Nieodzownym warun
kiem higieny jest czę
ste wietrzenie mieszka
nia i pościeli. Po spa
niu nie należy zaraz za- _ . .
ściełać łóżek, lecz porozkładać pościel chociaż na 
kilka minut przy otwartym oknie. Do gruntownego 
wietrzenia pościeli nadaje się najlepiej dzień po
chmurny o suchym powietrzu, silnie bowiem ope-

T ^
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toilą6 się°ńCe WySUSZa pióra’ które wskutek tego

Tak zwanych świątecznych porządków nie trzeba 
odkładać na ostatnie dni. Gruntownie posprzątać 
zmienić pościel i przygotować obrusy można równie 
dobrze 10 dni wcześniej. W tygodniu przedświątecz
nym Kobiecie i tak zajęć nie brakuje.

Szczególnej pieczy na codzień wymaga kuchnia 
która często służy również za jadalnię. Stół kuchen
ny dobrze jest przykryć jasną ceratą lub przezroczy- 
stym obrusem z plastiku, który łatwo utrzymać w czy
stości. Naczynia należy zmywać zaraz po skończonym 
posiłku w gorącej wodzie z dodatkiem proszku do 
zmywania. Codzien po zmywaniu i sprzątaniu zlew 
trzeba przepłukać gorącą wodą z sodą, która roz
puszcza tłuszcz i brud osiadły na ściankach rury ka
nalizacyjnej i zapobiega zapychaniu się zlewu oraz 
wydzielaniu przykrej woni.

Pamiętajmy również, że każdy sprzęt i przedmiot 
powinien mieć swoje stałe miejsce, aby np. w poszu
kiwaniu szczotki do butów nie trzeba było „przewra
cać do gory nogami“ całego domu.

PRZETWÓRSTWO DOMOWE
Duży wpływ na zdrowie człowieka ma prawidłowe 

żywienie, tj. stałe i systematyczne dostarczanie orga
nizmowi wszystkich składników pokarmowych. Wobec 
sezonowego występowania warzyw i owoców trudno 
jest zapewnie ich równomierne spożywanie w ciągu 
całego roku. Aby jadłospisy przez cały rok były jak 
najbardziej prawidłowe i urozmaicone, jest rzeczą 
konieczną zakonserwowanie niektórych produktów, 
a szczególnie tych, które zawierają duże ilości wita- 
miny .

Podajemy kilka przepisów, umożliwiających, zacho
wanie jak największych wartości witaminowych owo- 
cow i warzyw.

Owoce w butelkach bez cukru. Tym sposobem mo
żemy konserwować porzeczki, czereśnie, jeżyny, bo
rówki, poziomki itd. Owoce trzeba dobrze umyć i osą-
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a nraz usunąć szypułki, a następnie nakładać do 
CZyĆ nJrf i czystych butelek, dobrze przy tym po 
trząsając abyyzmieściło się jak najwięcej owocow 
Dr™ napełnianiu trzeba zostawić około 2 cm wolnej 
nrzestrzeni od otworu. Butelki niezbyt mocno zakor
kowane wstawiamy następnie do naczynia z drew- 

. „ lub papierową wkładką na dnie, które napełnlamy wodą w ten "sposób, aby sięgała do V. wyso

kości butelek. Przykry
wamy je i ogrzewamy 
aż do zagotowania 
utrzymując w stanie 
wrzenia przez 20 minut.
Po wyjęciu butelek do
ciskamy w nich korki, 
a gdy ostygną — laku
jemy lub parafinujemy.
Przechowujemy prze
twory w chłodnym, su
chym i ciemnym pomie
szczeniu: w zimie uży
wamy na kisiele, kom
poty i galaretki.

Kompoty. Na zimę 
najlepsze są kompoty 
z wiśni, czereśni, śli
wek, moreli, porzeczek, 
gruszek, truskawek, 
agrestu lub brzoskwiń. . rtrrn^ki) lub
Owoce umyte, osączone 1 prze-nakłute (wiśnie) do momentu zalań y P Pdj
trzymujemy w lekko zakwaszonej octem yWOdz^
w ilości *U szklanki 6 /o octu ną układamy w czy- 
gotowane w ten sposób owoce śclsle.^kłada dyo ^so- 
stveh i gorących wekach oraz zalewamy do wyso S ikSSTom poniżej brzesu grąoyn 
przygotowanym w następujący sposo . kwaś-
zagotowujemy z 30-k40 dkg cukru (zalez 
ności owoców), kilkoma goździkami l SL
namonu. Zamknięte słoje (brzegi słojów, uszczelki
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i pokrywki muszą być suche) wstawiamy do nar>™
25^-35 Ä T* \ ut W^my w sTanie wrzenia' 
25 _ 35 minut, Po wyjęciu sprawdzamy, czy wszvstk e 
słoje się zamknęły, jeżeli nie - gotuj4m^PoSiie 

»urowy przecier z porzeczek. Tym sposobem nni' 
lepiej konserwować owoce bogate w witaminę C‘"
kawkT W?? °dmiany porzeczek’ Pozion^M Ä 
kawki. Na 1 litr przecieru porzeczkowego bierzemy
i ’ nHr>^ 5ukru- Porzeczki umyte i osączone miażdżymy 
i odciskamy w wygotowanym płóciennym woreczku
szamy"»* dodajemy odpowiednią ilość cukru i mie
szamy az do rozpuszczenia. Gotowy przecier nakła-
zaamnyo,nn°aC2yStiCh’ gor;*cych słołkó™ i uszczelniamy 
fa. pomocą zwdzonego w przegotowanej wodzie lub 
Ä celofanu, przylepiając go do brzegów słoika
SlS?z3emy w ■ ««»y» po-

«górki. Do kiszenia najlepiej nadają się 
ogorki zdrowe, niezupełnie dojrzałe. Ogórki te sta- 
rannie myjemy i osączamy, nie obcinając końców 

nakłuwając. Następnie układamy je w naczy- 
- u, kładąc na dno i na każdą warstwę ogórków na-

chrzan!^ 1 i '' ł°!?ygi kopru> paski korzeni
chrzanu, liście dębowe, wiśniowe lub czarnej porzecz
ki, czosnek i gorczycę. Zalewamy ogórki zimna so
lanką sporządzoną z przegotowanej wody z dodat
ni e^naór i- , na L-i !!*• WOdy 5 dkg soli)- Na Powierzch- 

ą Ogórków kładziemy wygotowany kawałek płótna.
r,„Kjfzona..k?pust,a. Do beczki wyparzonej i wyłożonej
puste0 noszątw! kapusty nakładamy warstwami ka
pustę poszatkowaną, osoloną (2 kg soli na 100 ke
kapusty) i wymieszaną z dodatkami (marchew jabł?

koper). Każdą warstwę dokładnie ubijamy.
/ ' °rz9ny, P°dczas ubijania sok musi pokrywać po

wierzchnię kapusty. Na wierzch kładziemV C2yste 
płotno następnie denko i przyciskamy je kamieniem
DaruCdn100htaWiai?y W temPeraturze około 20° C i po 
paru dniach przebijamy kapustę w kilku mieiscarh 
drewnianym kołkiem, aby ułatwić wydobywanie się
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eazów. Mniej więcej po 2 tygodniach zakiszoną ka
pustą przenosimy w chłodne miejsce.

ZDROWIE I URODA
■zHrowv i estetyczny wygląd to podstawa powodze-

11 a^e^spiwyy5^® "uroda13 j est^wynikiem^ troskliwej 
pfeYęgnacPji skóry, włosów, zębów. Poświąceme wiąc 
kilku chwil codziennie 
na utrzymanie czystości 
ciała i racjonalną ko
smetykę, to nie żaden 
zbytek, ale niezbędny 
warunek zdrowia i do
brego humoru.

PIELĘGNACJA SKÓRY

Niezbędnym warun
kiem utrzymania świe
żej, jędrnej skóry jest 
codzienne mycie. Jeśli 
nie możemy korzystać 
codziennie z ciepłej ką
pieli, to musimy przy
najmniej umyć dokład
nie całe ciało ciepłą 
wodą z mydłem. Do

— zabieg ten nie tylko usuwa brud, ale pobudza
również krążenie krwi. Spłukanie ciała „^gfe^tvlko 
dą zjędrnia skórę. Rano możemy umyć się tylko
w zimnej wodzie.

Szczególną uwagą musimy zwrócić na pielęgnację 
skóry twarzy. ,

Cera normalna nie wymaga specjalnych zabiegów 
W razie podrażnień 2—3 razy na ty^mn przed snem 
stosujemy tłusty krem albo świeży me solony sma e .
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tluszczonymZLydłem ™ wTaz'tW3ri wieczorem przek3 z Płatków owsianyctr T? Późnienia _ ^
"WS gUP**** Ł

nym myciu pSS0Twai?“Ł”ależy "» S 
lub wódką borną, a w razie nmJtUSern salieylowym 
sowac wazelinę borną 3216 Poważnienia - zast™ 

Najczęstsza iest rerawazy dziennie' cLpłą “o|fafa-. Najeży ją myć dwa 
Miejsca tłuste (zwykle nos^ *a^nym mydłem 
dzy brwiami) przecierami« ■ broda 1 Przestrzeń mie- 
ką borną, a' StateP° umy«S Ä 
cerę suchą, smarujemy kilka ,^arzy’ mające zwykle mem odżywczym. ka razy w tygodniu kre-

w. . PielĘgnacja włosow

nie w m?ęk|2^ ^Pw^mniej raz na dwa tygod- 
mydłem, a następnie płuka ć 0zgot°wanym toaletowym 
ka ziół na 3 1 wody): włosy i L^26 z ziół fears™

AKku’ 9 ciemne — w od warze , T +W °,dwarze z ru- 
Aby włosy były buine i i/-„ ■e z tataraku i chmielu.

me przez parę minut szczotkować njlezy Je codzien
nie należy używać metalowych ^z wł°sJaną szczotką;

Przy włosach przesuszonych^ ; ?zotf.k 1 grzebieni. 
dwa tygodnie stosujemy maSaż skćr młllWych raz na
°unS° CeIu lekko ciepłego oleiu JahS t°Wy’ używając 
Włosy szybko nrzetii,; 8 . Ju Jadalnego.

dzień mydłem siarkowofcilT• Si<5 myjemy co ty- 
w odwarze tataraku, pokrzywy T7™ 1 płuczemy
P.-zetluszczającyeh „ć

7ehv „ HIGIENA ZĘB0W 1 JAMY USTNEJ
kiem lub “tą d^zęb™Ciemn?ZCZ°teczką 1 prosz- 
wybielenia możemy raz wCSeJS2e zęby w celu 

odą uUen,ona'Na
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wa płukanie ciepłą wodą z dodaniem V2 łyżeczki soli 
na szklankę wody.

SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE
Historia ruchu sportowego na kolei liczy już wiele 

dziesiątków lat. Kolejowa organizacja sportowa — 
w odróżnieniu od wielu innych organizacji sporto
wych w Polsce powsta
łych dopiero w latach 1949 
do 1950 — rozpoczęła swo
ją działalność bezpośred
nio po pierwszej wojnie 
światowej.

Już w 1921 r. istniało na 
terenie kraju 8 klubów ko
lejowych działających w 
ramach Związku Zawodo
wego Kolejarzy. Stały roz
wój tych klubów dopro
wadził w 1931 r. do nawią
zania stałego porozumie
nia, w wyniku którego klu
by podporządkowały się 
organizacyjnie Zarządowi 
Głównemu ZZK. Organi
zacja ta działała do wy
buchu drugiej wojny świa
towej i miała duży doro
bek.

Bezpośrednio po zakoń
czeniu działań wojennych, 
już w 1945 r. reaktywują 
się samorzutnie liczne kolejowe kluby sportowe, dzia
łające początkowo w ramach resortu kolei, a następ
nie Związku Zawodowego Kolejarzy. Dalszym etapem 
rozwoju sportowego ruchu kolejowego było utworze
nie w 1949 r. Zrzeszenia Sportowego „K o 1 e j a r z“.

Korzystając z wydatnej pomocy państwa, Mini-
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sterstwa Kolei oraz ZZK, Zrzeszenie Sportowe 
lejarz zaczęło się szybko rozwijać i w stosunkowo
!ow„k w SS a,al° s,e »«ÄK

W chwili utworzenia ZS „Kolejarz“, które bvło
prawn^^tetuT- sforto™^ mającym osobowość 
prawną, statut i własne władze, istniało na terenie 
całej Polski około 60 klubów sportowych, skupiaj ą-
ków tvc^kluhr,1 członków ,ich r°dzin. Liczba człon- 
j-uTw 1952 r zT ™ Przekraczała 20 000; natomiast

***& «^m»walo pü?

W 1952 r. zrzeszenie objęło swoja działalnością 
członków pokrewnych związków zawodowych, mia- 
owide. Związku Zawodowego Pracowników Trans- 

m Pr^r0g0wg0p Lotniczego, Związku Zawodowe
go Pracowników Łączności oraz Związku Zawodowe-
fi?amira80^nikdłWvŻeSlUgi' Nie,mniei. Jednak w dalszym 

k°* zrzeszenia stanowiły koła działające 
przy zakładacn pracy należących do PKP.

Pracą tych kół, zgodnie ze statutem zrzeszenia kie
rowała Rada Główna, wybierana na okres 2 lat na
piŁrndZ n> ^raj°Wym uZS »Kolejarz“, oraz Prezydium 
Rady Głównej, wybierane spośród członków Rady 

r°aÄJV kazdym mieście wojewódzkim działała 
rada okręgowa, kierująca pracą kół sportowych na 
terenie województwa. W 1956 r. liczba rad okręgo
wych została zmniejszona do 10, przy czym siedziby 
ich pokrywały się z siedzibami DOKP..

Do najlepszych okręgów zrzeszenia, mających naj- 
więliszą liczbę kół sportowych i największą ilość 
członków, należy zaliczyć okręgi poznański, katowicki 
i krakowski.

W krótkim stosunkowo czasie powstaje szereg ak
tywnie działających kół sportowych, znanych na te
renie całego kraju, jak „Kolejarz - Poznań“,
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„Kolejarz - Polonia“ — Warszawa, „K ole
jarz - Pomorzanin“ — Toruń, „K olejarz - 
Brda“ — Bydgoszcz, „Kolejarz - Olsza“ — 
Kraków, „K olejarz - Pogoń“ —- Szczecin. Koła 
te miały na wysokim poziomie sekcje wyczynowe 
różnych dyscyplin sportu, a startujący w barwach 
kół zawodnicy należeli do czołówki krajowej.

W ZS „Kolejarz“ uprawiano następujące dyscypliny 
sportu: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
ręczną, boks, łyżwiarstwo, hokej na lodzie i na tra
wie, narciarstwo, saneczki i bobsleje, gimnastykę, 
pływanie, piłkę wodną, żeglarstwo, wioślarstwo, kaja
karstwo, szermierkę, strzelectwo, łucznictwo, tenis 
ziemny i tenis stołowy, zapasy, podnoszenie ciężarów, 
sport motorowy, sport motorowodny, lekką atletykę 
i kolarstwo.

Jak z tego zestawienia wynika, wszystkie, prawie 
dyscypliny sportowe, znane na terenie naszego kraju, 
były uprawiane przez członków ZS „Kolejarz“, przy 
czym do najbardziej popularnych należały: lekka
atletyka, piłka nożna, boks, koszykówka i siatkówka.

W lekkiej atletyce ZS „Kolejarz“ stanowiło potęgę 
w skali krajowej. Reprezentacja zrzeszenia wielokrot
nie zdobyła drużynowe mistrzostwo związków zawo
dowych, a reprezentacja juniorów —• mistrzostwo Pol
ski. Zrzeszenie zdobyło na własność Puchar GKKF 
w lekkiej atletyce. W szeregach zrzeszenia wychowali 
się reprezentanci i mistrzowie Polski: Rut, Walczak, 
Janiszewski, Konikówna, Iłwicka, Chojnacki, Bugała, 
Sankowska, Żbikowski, Lewicki i wielu innych. Do
bre wyniki osiągane przez juniorów zrzeszenia oraz 
jjrowadzenie w Katowicach, Warszawie i Krakowie 
młodzieżowych szkół lekkoatletycznych — przyczy
niły się do popularyzacji i rozwoju tej dyscypliny 
sportu.

Prawie w każdym kole zrzeszenia była uprawiana 
piłka nożna; w 1957 r. zrzeszenie miało drużyny 
w pierwszej klasie państwowej, w drugiej lidze, w li
gach wojewódzkich, w klasie 4 i niższych.
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Do tradycyjnych dyscyplin uprawianych w ZS 
„Kolejarz należał również boks; nie miał, co praw
na, tak masowego zasięgu jak piłka nożna, ponieważ 
me rozporządzano dostateczną ilością sal gimnastycz- 
nyeh niezbędnych do uprawiania tej dyscypliny spor- 
tu. Niemniej jednak drużyny: „Kolejarz-Pogoń“ — 
Szczecin, „Kolejarz-Gedania“ — Gdańsk i „Kolejarz- 
Kraa — Bydgoszcz należały do czołówki krajowej 
w drużynach tych wychowali się i zdobyli wiele suk

cesów tacy zawodnicy, jak mistrz 
olimpijski i dwukrotny mistrz Euro- t C py Chychła oraz mistrzowie Pol

ski: Milewski, Soczewiński, Walczak, Plamutis, Adam
ski, Sadowski i inni. ’
i J.e^ .szej'°ko w Polsce i za granicą koszyków-
Ka Za „Kolejarz . Sławę swą zawdzięcza ona przede 
wszystkim zespołom „Kolejarz-Polonia“ — Warszawa 
1 pKolejarz-Poznań“. Dość nadmienić, że w okresie 
ostatmch dwóch lat drużyna męska „Kolejarz-Poz- 
nan zdobyła zaszczytny tytuł mistrza Polski, a dru
żyna kobieca tego koła i drużyna męska „Polonii“ — 
tytuły wicemistrzów Polski.
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Również i w narciarstwie zrzeszenie należało do 
najsilniejszych w pionie związków zawodowych, 
w sporcie motorowodnym od wielu lat barwy zrze
szenia reprezentowali mistrzowie Polski i rekordziści 
świata z Wróblewskim, Gajęckim oraz Michlem i Gą- 
seckim na czele, a w innych, nie wymienionych dy
scyplinach wielu zawodników ZS „Kolejarz zdobyło 
tytuły mistrzów i rekordzistów Polski.

Do stałego podnoszenia poziomu drużyn przyczy
niły się w dużym stopniu sportowe kontakty między
narodowe. W ostatnich dwóch latach ZS „Kolejarz 
nawiązało kontakty z organizacjami kolejarskimi 
w następujących krajach: Czechosłowacji, Bułgarii,
WeCTrzech Francji, Holandii i Niemieckiej Republice 
Demokratycznej. W 1956 r. ZS „Kolejarz“ przystąpiło 
do Międzynarodowej Unii Sportowej 
Kolejarzy (USIC), dzięki czemu za
istniały możliwości bezdewizowych 
wyjazdów zespołów zrzeszenia do 
wszystkich krajów Europy.

Oprócz sportu wyczynowego ZS 
„Kolejarz“ zajmowało się także 
działalnością w zakresie masowego 
wychowania fizycznego.

Na tym odcinku zrzeszenie miało 
również duże i cenne osiągnięcia.
Na przykład przeciętna liczba człon
ków ZS „Kolejarz“ startujących 
w tradycyjnych rocznych imprezach masowych, jak 
biegi narodowe, marsze jesienne itp., wynosiła 
w ostatnich latach 50 000, co stanowi więcej niz 60 /o 
wszystkich członków zrzeszenia. Około 63 000 członków 
ZS „Kolejarz“ posiadało odznaki SPO pierwszego 
i drugiego stopnia. W zakładowych spartakiadach 
organizowanych co roku przez koła sportowe starto
wało około 40 000 osób. Coraz lepiej rozwijała się 
turystyka piesza i wodna.

Pracę szkoleniową w kołach sportowych prowadzi
ła wysoko kwalifikowana kadra trenersko-instruk-
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torska, której wysiłkom zrzeszenie zawdzięczało 
osiągnięcie tak dobrych wyników. Wzrastająca co ro
ku ilość członków kadry osiągnęła w 1956 r liczbę 
311 treneiow i instruktorów; wydatki na ten nel 
przekroczyły sumę 4 milionów złotych.

troską i opieką otaczano w ZS .Kole- 
•J ., ' obiekty sportowe, stanowiące podstawę ’’pracy 
koł sportowych. W latach poprzednich wybudowano 
wielkie nowoczesne stadiony i obiekty sportowe 
w Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Bydgoszczy Wa^sza- 
wie i Krakowie. Na naprawę tych obiektów przezna czano rocznie 1,5 miliona złot/ch, Tna konserwacje' 

złotych. W 1957 r. zrzeszenie posiadało 
ponad 30 stadionów, 100 boisk piłkarskich, 22 sale

i hale gimnastyczne, 2 
baseny kryte i 17 pły
walni otwartych, nie li
cząc małych obiektów 
sportowych przy zakła
dach pracy.

W całym kraju i za 
granicą ZS ,,Kolejarz“ 
był znany jako przodu
jące zrzeszenie związ
kowe. Tajemnica sukce-

dzo prosta i polegała przede wszystkheeOOapale^do' 
pracy szerokiego i ofiarnego aktyw™ działaczy na
M?nlkertrtawWan°KolerganiZaCyjnej 1 Wydatnej

Od dłuższego czasu działacze ZS „Kolejarz“ zdawali
zmian Z .komecznoś9 dokonania zasadniczych
zmian w zakresie programów i organizacji tego sto
warzyszenia. Narzucone przez GKKF i CRZZ obnwia 
żujące ramy organizacyjne sportu coraz bardzieHta-' 
balvwb Przeżytkiem, krępowały samodzielność 'i ini
cjatywę działaczy koł sportowych.

W wyniku wielu szczegółowych dyskusji opracowa
no nowy model organizacji sportu7 Po rozpaSfu
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te«o projektu IV Krajowy Zjazd, zwołany w dniu 
16° II 1951 r., uchwalił likwidację ZS „Kolejarz 
z dniem 31. III. 1957 r. i powołał do życia Federację 
Klubów Sportowych Pracowników Komunikacji.

Zadaniem tej federacji jest kontynuowanie trady
cyjnej współpracy między klubami, utrzymywanie 
i dalsze rozwijanie osiągnięć sportowych, polepszanie 
warunków uprawiania sportu, uzyskiwanie fundu
szów na ten cel i właściwe wykorzystywanie przywi
lejów udzielanych przez Ministerstwo Komunikacji 
itp Członkami federacji są kluby sportowe resortów 
komunikacji, mające własne statuty i osobowość 
prawną.

Federacja ustala główne założenia działalności spor
towej zarówno w zakresie sportu wyczynowego, jak 
i organizowaniu masowych form wychowania fizycz
nego; ponadto zajmuje się uzyskiwaniem srodkow fi
nansowych oraz ich podziałem pomiędzy kluby spor
towe, które dzięki własnym funduszom zdobywają 
większą samodzielność.

Masowy udział pracowników komunikacji w róż
nych dyscyplinach sportu przyczynia się do uzyska
nia przez nich lepszych wyników w pracy zawodowej.



TARYFY KOLEJOWE
Tabela opłat normalnych za przejazdy jednorazowe 
_________ _______ (w jedną stronę)

3

s
'3>ao01•NCC
£
00«

Za
odległość

w
kilometrach

Ceny biletów w złotych
Normalne Ze zniżką 80%

Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

K 1 asy
d 1 2 1 2 1 2 i 2

dni
1 1 - 5 2,40 1,60 11,40 7,60 0,60 0,40 2,40 1,60- 10 3,60 2,40 12,60 8,40 0,90 0,60 2^70 lr80- 15 5,40 3,60 14,40 9,60 1,20 0,80 3'00 2,00- 20 7,20 4,80 16,20 10,80 1,50 1,00 3,'30 2,20- 25 9,00 6,00 18,00 12,00 1,80 1,20 3,60 2,4026-- 30 10,80 7,20 19,80 13,20 2,10 1,40 3,9031-- 35 12,60 8,40 21,60 14,40 2,40 1,60 4,20 23036-- 40 14,40 9,60 23,40 15,60 3,00 2,00 4,80 3 2041-- 45 15,60 10,40 24,60 16,40 3,30 2,20 5,1046-- 50 17,40 11,60 26,40 17,60 3,60 2,40 5,40 3,6061-- 55 18,60 12,40 27,60 18,40 3,90 2,60 5,7056-- 60 20,40 13,60 29,40 19,60 4,20 2,80 6,0061-- 65 21,60 14,40 30,60 20,40 4,50 3,00 6,30 4*2066-- 70 23,40 15,60 32,40 21,60 4,80 3,20 6^60- 75 21,60 16,40 33,60 22,40 5,10 3,40 6,90 4,6076- 80 26,40 17,60 35,40 23,60 5,40 3,60 7,20 4,8081-- 85 27,60 18,40 36,60 24,40 6,70 3,80 7*50 5,0090 29,40 19,60 38,40 25,60 6,00 4,00 7,80 5,2001- 95 30,60 20,40 39,60 26,40 6,30 4,20 8*1096--100 32,40 21,60 41,40 27,60 6,60 MO 8,40 5,60101--110 36,00 24,00 50,40 33,60 7,20 4,80 9 90lii—-120 37,80 25,20 52,20 34,80 7,80 5,20 10,50 7 00-130 41,40 27,60 55,80 37,20 8,40 5,60 11*10131--140 43,20 28,80 57,60 38,40 9,00 6,00 11,70141--150 48,60 32,40 63,00 42,00 9,60 MO 12^30 8^20

2 151- 160 50,40 33,60 68,40 45,60 10,20 6,80 13,80 9 20-170 52,20 34,80 70,20 46,80 10,80 7,20 14,40 9* 60180 54,00 36,00 72,00 48,00 11,10 7,40 14^70 9 80190 57,60 38,40 75,60 50,40 11,70 7,80 15^30 10,20200 59,40 30,60 77,40 51,60 12,00 8,00 15,60 10,40
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(ciąg dalszy)

Cz
as

 wa
żn

oś
ci

 bil
et

u I

Za
odległość

w
kilometrach

Ceny biletów w złotych

Normalne Ze zniżką £0%

Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

K 1 asy
1 2 1 2 1 2 1 2

201-210 63,00 42,00 84,60 56,40 12,60 8,40 17,10 11,40
211-220 64,80 43,20 86,40 57,60 13,20 8,80 17,70 11,80
221-230 66,60 44,40 88,20 58,80 13,50 9,00 18,00 12,00
231-240 68,40 45,60 90,00 60,00 14,10 9,40 18,60 12,40241-250 72,00 48,00 93,60 62,40 14,40 9,60 18,90 12,60
251-260 73,80 49,20 99,00 66,00 15,00 10,00 20,40 13,60261-270 77,40 51,60 102,60 68,40 15,30 10,20 20,70 13,80271-280 79,20 52,80 104,40 69,60 15,90 10,60 21,30 14,20281-290 81,00 54,00 106,20 70,80 16,20 10,80 21,60 14,40291-300 82,80 55,20 108,00 72,00 16,80 11,20 22,20 14,80
301-310 84,60 56,40 113,40 75,60 17,10 11,40 22,80 15,20311-320 86,40 57,60 115,20 76,80 17,40 11,60 23,10 15,40
321-330 88,20 58,80 117,00 78,00 17,70 11,80 23,40 15,60331-340 90,00 60,00 118,80 79,20 18,00 12,00 23,70 15,80341-350 91,80 61,20 120,60 80,40 18,30 12,20 24,00 16,00

3 351-360 93,60 62,40 124,20 82,30 18,60 12,40 24,90 16,60361-370 95,40 63,60 126,00 84,00 18,90 12,60 25,20 16,80371-380 97,20 64,80 127,80 85,20 19,20 12,80 25,50 17,00381-390 98,40 65,60 129,00 86,00 19,50 13,00 25,80 17,20391-400 99,00 66,00 129,60 86,40 19,80 13,20 26,10 17,40
401-410 100,80 67,20 133,20 88,80 20,10 13,40 27,00 18,00411-420 104,40 69,60 136,80 91,20 20,40 13,60 27,30 18,20421-430 106,20 70,80 138,60 92,40 20,70 13,80 27,60 18,40431-440 107,40 71,60 139,80 93,20 21,00 14,00 27, GO 18,60441-450 108,00 72,00 140,40 93,60 21,30 14,20 28,20 18.80
451-460 109,80 73,20 145,80 97,20 21,90 14,60 29,10 19,40461-470 111,60 74,40 147,60 98,40 22,20 14,80 29,40 19,60471-480 113,40 75,60 149,40 99,60 22,80 15,20 30,00 20,00481-490 115,20 76,80 151,20 100,80 23,10 15,40 30,30 20,20491-500 117,00 78,00 153,00 102,00 23,40 15,60 30,60 20^40
501-510 118,80 79,20 156,60 104,40 23,7 J 15,80 31,20 20,80511 — 520 120,60 80,40 158,40 105,60 24,00 16,00 31,50 21,00521-530 122,40 81,60 160,20 106,80 24,30 16,20 31,80 21,20531-540 123,60 82,40 161,40|107,60 24,60 16,40 32,10 21*4054] —550 124,20 82,80 162,00 llOS,00 24,90 16,60 32,40 21,60

— Kalendarz kolejarza



Cz
as

 wa
żn

oś
ci

 bil
et

u

(oiąg dalszy)
Ceny biletów w złotych

Normalne Ze zniżką 80%
Za

odległość
w

kilometrach
Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

Na pociągi 
osobowe

Na pociągi 
pospieszne

Klasy
1 2 1 1 2 1 2 1 2

551 -560 126,00 84,00 165,60 110,40 25,20 16,80 33,30 22,20561 -570 127,80 85,20 167,40 111,60 25,50 17,00 33,60 22,40571--580 129.60 86,40 169,20 112,80 25,80 17,20 33,90 22,60581--590 131,40 87,60 171,00 114,00 26,10 17,40 34,20 22,80591--600 133,20 88,80 172,80 115,20 26,70 17,80 34,80 23,20
601--610 135,00 90,00 176,40 117,60 27,00 18,00 35,40 23,60611--620 136,80 91,20 178,20 118,80 27,30 18,20 35.70 23,80621--630 138,60 92,40 180,00 120,00 27,60 18,40 36,00 24,00631--640 139,80 93,20 181,20 120,80 27,90 18,60 36,30 24,20641--650 140,40 93,00 181,80 121,20 28,20 18,80 36,60 24,40
651--660 142,20 94,80 187,20 124,80 28,50 19,00 37,50 25,00661--670 145,80 97,20 190,80 127,20 28,80 19,20 37,80 25,20671--680 147,60 98,40 192,60 128.40 29,10 19,40 38,10 25,40681--690 148,80 99.20 193,80 129,20 29,40 19,60 38,40 25,60691--700 149,40 99,60 194,40 129,60 29,70 19,80 38,70 25,80
701--710 151,20 100,80 198,00 132,00 30,00 20,00 39,30 26,20711--720 153,00 102,00 199,80 133,20 30,30 20,20 39,60 26,40721--730 154,20 102,80 201,00 134,00 30,60 20,40 39,90 26,60731--740 154,S0 103,20 201,60 134,40 30,90 20,60 40,20 26,80741--750 156,60 104,40 203,40 135,60 31,20 20,80 40,50 27,00
751--760 160,20 106,80 210,60 140,40 32,10 21,40 42,00 28,00761--770 162,00 108,00 212,40 141,60 32,40 21,60 42,30 28,20771--780 163,80 109,20 214,20 142,80 32,70 21,80 42,60 28,40781--790 165,00 110,00 215,40 143,60 33,00 22,00 42,90 28,60791--800 165,60 110,40 216,00 144,00 33,30 22,20 43,20 28,80

a ga : Cena biletu powrotnego (tam i z powro
tem) wynosi dwukrotną cenę biletu na 
przejazd w jedną stronę.

Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnie dostępne 
(imienne)

Odle
głość 
w km

Cena biletów w zł Odle
głość 

w km

Cena biletów w zł

kl. 1 kl. 2 kl. 1 kl. 2

1 5 54,00 36,00 51- 55 297,00 198,00
6-10 54,00 36,00 56- 60 324,00 216,00

11-15 82,00 54,00 61- 65 351,00 234,0016-20 108,00 72,00 66- 70 378,00 252,0021-25 136,00 90,00 71- 75 406,00 270,0026-30 162,00 108,00 76- 80 432,00 288,0031-35 190,00 126,00 81- 85 460,00 306,0036-40 216,00 144,00 86- 90 486,00 324,0041-45 244,00 162,00 91- 95 514,00 342,0046-50 270,00 180,00 96-100 540,00 360,00

Tabela opłat za bilety miesięczne: pracownicze 
i szkolne kl. 2

Odległość 
w km Cena w zł Odległość 

w km Cena w zł

1- 5 6,00 51- 55 49,806-10 9,00 56- 60 54,0011—15 13,80 61- 65 58,8016-20 18,00 66- 70 63,0021-25 22,80 71- 75 67,8026-30 27,00 76- 80 72,0031—35 31,80 81- 85 76,8036-40 36,00 86- 90 81,0041-45 40,80 91- 95 85,8046-50 45,00 96-100 90,00
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Tabela odległości

Augustów _ 207 764 470 796 355 421 442 7131818 581 598 710 713
Białystok C. 207 — 557 431 589 346 414 435 506 ,685 374 591 502 506
Bielsko 764 557 — 421 38 577 580 601 75 333 213 618 55 97
Bydgoszcz Gł. 47(>! 431 421 — 453 175 160 181 370 391 410 240 370 438
Cieszyn 796 589 38 453 — 609 612 633 92 334 245 642 87 129
Elbląg 355 348 577 175 609 — 79 100 526 565 496 256 526 594
Gdańsk Gł. 421 414 580 160 612 79 — 21 529 531 560 198 529 597
Gdvn a Os. 442 435 601 181 633 100 21 — 550 572 538 177 550 618
Gliwice 713 506 75 370 92 526 529 550 — 270 195 551 27 103
Jelenia Góra 818 685 333 391 334 565 551 572 27C — 411 496 294 372
Kielce 581 374 213 410 245 496 560 538 195 411 — 645 168 132
Koszalin 598 591 618 24C 642 256 198 177 551 49C 645 _ 627 643
Katowice 710 5u3 55 370 87 526 529 550 27 294 168 627 _ 78
Krakow Gł. Os. 713 506 97 438 129 594 597 618 105 372 132 643 78 _

Kryn ca 891 684 230 636 268 792 795 816 295 562 359 833 268 227
Lublin 506 299 403 446 436 473 494 515 409 625 214 692 382 312
Łódź Kai. 534 327 266 227 298 344 365 386 215 358 195 462 215 283
Odra Port 754 719 664 327 681 412 374 353 597 465 704 176 613 680
Olsz yn Gł. 257 250 573 213 505 98 164 185 522 561 420 375 524 552
Opole Gł. 718 511 142 343 143 502 503 524 71 199 212 499 95 173
Poznań Gł. Os. 562 490 364 135 388 309 295 316 297 256 404 254 313 289
Przemyśl Gł. 734 527 335 617 368 701 722 743 349 616 295 852 322 244
Radom 496 289 298 367 330 411 432 453 280 496 85 594 253 217
Rzeszów 721 514 248 594 281 680 701 722 262 529 272 800 235 157
Szczecin Gł. Os. 722 696 581 265 594 380 365 355 514 378 621 175 53'ł 606
Toruń Gł. 420 381 410 50 442 167 188 209 359 398 360 285 359 427
Wałbrzych Gł. 786 648 286 374 287 533 534 555 223 47 373 499 250 328
Warszawa Gł. 393 186 371 281 403 308 329 350 320 499 188 613 317 320
Wrocław Gł. 706 568 224 294 225 453 454 475 153 117 304 419 177 255
Zakopane 857 650 135 541 173 697 700 721 i 467 276 738 173 144
Zebrzydowice 783 576 41 440 16 596 599 620 79 318 232 626 74 116
Zielona Góra 699 627 377 272 378 446 432 453 306 162 447 3351 330 408
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891 506 534 754 257 718 562 734 496 721 722 420 786 393 7061 857! 783 699
684 299 327 719 250 511 490 527 289 514 696 381 648 186 5681650 576 627
230 402 266 664 573 142 364 335 298 248 581 410 286 371 224 135 41 377

636 446 227 327 213 343 135 617 367 594 265 50 374 281 294 541 440 272
268 436 298 681 605 143 388 368 330 281 594 442 287 403 225 173 16 378
792 473 344 412 98 502 309 701 411 680 380 167 533 308 453 697 596 446
795 494 365 374 164 503 295 722 432 701 365 188 534 329 454 700 599 432
816 515 386 353 185 524 316 743 453 722 355 209 555 350 475 721 620 453
295 409 215 597 522 71 297 349 280 262 514 3591223 320 153 200 79 306
562 625 358 465 561 199 256 616 496 529 378 398 47 499 117 467 318 162
359 214 195 704 420 212 404 295 85 272 621 3601 373 188 304 276 232 447
833 692 462 176 375 499 254 852 594 800 175 2851499 613 419 738 626 335
268 382 215 613 524 95 313 322 253 235 530 359 250,317 177 173 74 330
227 312 283 689 552 173 289 244 217 157 606 4271328 320.255 144 116 408— 385 481 879 740 363 579 296 405 209 796 6251516 508 445 183 271 598
385 — 281 773 397 426 490 228 12ł> 215 711 396’5871186 508 444 423 611
481 281 — 546 322 222 246 402 152 359 463 177 321 141 241 380 285 330
879 773 546 — 496 538 300 933 686 846 119 377 492 604 461 784 665 303
740 397 322 496 — 498 305 625 335 604 464 163 529 232,449 696 592 442
363 426 222 538 498 — 245 417 297 330 451 335 161 325 82 2681127 235
279 490 246 300 305 245 — 633 386 546 217 142 245 304 165484 372 137
296 228 402 933 625 417 633 -r- 292 87 850 567 572 395 4991355 355 652
405 129 152 686 335 297 386 292 — 269 603 317 458 103 379 361 317 482
209 215 379 846 604 330 546 87 269 — 763 544 485 372 412,268'268 565
796 711 463 119 464 451 217 850 603 763 — 315 405 521 369 701'578 216625 396 177 377 163 335 142 567 317 544 315 — 366 231 286 530 429 279
516 587 321 492 529 161 245 572 458 485 405 366 — 462 80 421 271 189508 186 141 604 232 325 304 395 103 372 521 231 462 — 382 464 390 441445 508 241 461 449 82 165 499 379 412 369 286 80 382 350 209 153
183 444 386 784 696 268 484 355 361 268 701 530 421 464 350 — 176 503
271 423 285 665 597 127 372 355 317 268 578 429 271 390 209 176 _ 362
598 611 330 303 442 235 137 652 482 656 216 279 189 441 153 503 362
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KOLEJOWA SIEC TELEFONICZNA

Numery wywoławcze kolejowych central automa
tycznych (KATS) w siedzibach DOKP:

Warszawa — 855
Lublin — 959
Kraków — 986
Katowice — 988
Łódź — 958
Wrocław — 985
Poznań — 977
Szczecin — 979
Gdańsk — 966
Olsztyn — 956

We wszystkich DOKP (biurach central dyrekcyj- 
nych), z wyjątkiem warszawskiej, wprowadzona jest 
jednolita numeracja telefoniczna.

O pożarze, napadzie i katastrofie kolejowej należy 
alarmować natychmiast nr 7777 (jednolity we wszyst
kich centralach automatycznych KATS).

Wszelkich informacji związanych z numeracją tele
foniczną udziela we wszystkich DOKP nr 1111.

Uszkodzenia i usterki telekomunikacyjne należy 
zgłaszać pod numer 1000 (biuro napraw).

Połączenie z centralą miejską (pocztową) uzyskuje 
się przez nakręcenie 0. Rozmowy międzymiastowe 
z abonentami sieci pocztowej można zamawiać za 
pośrednictwem nr 1111 lub innego, wyznaczonego 
specjalnie do tego celu w poszczególnych KATS.

Z kolejowej sieci telefonicznej należy korzystać 
wyłącznie w sprawach służbowych, pamiętając o jej 
szczególnym charakterze i zadaniach.

262

Tabela opłat za przewóz podróżnych na liniach 
krajowych PLL „LOT“
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177 177 _ 107 _ _
_ _ 182 129 — 198 181 128 117 153 —

177 182 _ 107 139 — — 180 116 — —
129 107 _ 94 — 103 141 58 103 —

_ _ 139 94 — — 121 78 114 — —
_ 198 _ _ — — — — 129 — —

177 181 — 103 121 — — 162 116 — —
_ 128 180 141 78 — 162 — 161 — —

107 117 116 58 114 129 116 161 — 134 161
153 103 _ — — — 134 — —

161 — —

MIARY I WAGI
W Polsce obowiązuje system metryczny miar i wag, 

przyjęty powszechnie w Europie, z wyjątkiem Wiel
kiej Brytanii. Jedynym odstępstwem od systemu me
trycznego w krajach związanych konwencją (umową) 
metryczną — w tym i Polski — jest przyjęcie jed
nostek miar i wag angielskich w żegludze morskiej 
(tony okrętowe i węzły morskie). Jedna mila morska 
= 1,853 km.

Miary długości
Jednostka podstawowa 
1 kilometr (km)
1 hektometr (hm)
1 decymetr (dcm)
1 centymetr (cm)
1 milimetr (mm)

— metr (m)
= 1000 m
= 100 m
= 0,1 m
= 0,01 m
= 0,001 m

Miary powierzchni
Jednostka podstawowa — metr kwadratowy (m2) 
1 kilometr kwadratowy (km2) = 1 000 000 m2
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1 hektometr kwadr, (hm*) = 1 hektar (ha) =- 
= 10 000 m*

1 ar (a) = 100 m*
1 decymetr kwadratowy (dcm2) = 0,01 m*
1 centymetr kwadratowy (cm2) = 0,0001 m*
1 milimetr kwadratowy (mm2) = 0,01 cm2

Miary objętości dla ciai stałych i gazów
Jednostka podstawowa — metr sześcienny (m8)
1 decymetr sześcienny (dcm3) = 0,001 ms 
1 centymetr sześcienny (cm3) = 0,001 dcm8

Miary objętości dla ciał płynnych
Jednostka podstawowa — litr (1) — równy wadze 

1 kg wody destylowanej ważonej w próżni przy tem
peraturze 4° C.

1 kilolitr (kl) = 1 000 1
1 hektolitr (hl) = 100 1
1 dekalitr (dkl) = 10 1
1 decylitr (dcl) = 0,1 1

Miary wagi (masy)
Jednostka podstawowa — kilogram (kg)

1 tona (t) = 1000 kg
1 kwintal (q) lub (kw) = 100 kg
1 dekagram (dkg) = 0,01 kg
1 gram (g) = 0,001 kg
1 miligram (mg) = 0,001 g

ŚWIAT W LICZBACH

1. Ziemia
Powierzchnia ziemi ...
Obwód równika.........................
Obwód elipsy południka . . . 
Objętość ziemi.........................

. . 510 083 000 km2
. . 40 075 704 m
. . 40 008 548 m
i 083 319 780 000 km*
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Średnia odległość ziemi: od słońca 149 000 000 km 
od księżyca 384 400 km 

Czas trwania 1 obrotu ziemi:
dookoła swej osi 23 godz. 56 min. 4 sek.
dookoła słońca 365 dni 5 godz. 48 min. 46 sek. 

Średnia szybkość obrotu ziemi wokół słońca
29,76 km/sek.

2. Powierzchnie lądów i oceanów

Lądy 1 oceany

Powierzchnia

w min 
km2

%
w stos. 
do pow. 

ziemi

Lądy:
Europa ............................................................
Azja .................................................................
Afryka ............................................................
Ameryka Pin............................... ......................
Ameryka Płd......................................................
Australia i Oceania.....................................
Antarktyda ...................................................

10,0
44.2
29.7 
24,1
17.8 
9.0

13,4

2,0
8.7
5.8
4.7
3.5
1.8
2.6

Razem lądy 148,2 29,1

Oceany z przylegającymi morzami:
Spokojny ...................................................
Atlantycki (z Oceanem Lodow. Płn.) 
Indyjski ..........................................

180,3
106,6

74,9

35,3
20,9
14,7

Razem oceany 361,8 1 70,9

3. Największe wyspy (w tys. km2)
W Europie: W Azji:
Anglia .... Borneo . . . ... 737Islandia . . . 103 Sumatra . . . .Irlandia . . . 32 Hondo . . . . ... 227

Celebes . . . . ... 179
Jawa . , . . ... 127
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W Ameryce Pin. I Srodk.:
Grenlandia.................. 2 176
Ziemia Baffina ... 512
Ziemia Wiktorii . . 208
Ziemia Ellesmere’a 200
Kuba.................. 114

W Afryce: 
Madagaskar

4. Ważniejsze
W Europie:
Wołga....................... 3 690
Dunaj....................... 2 850
Dniepr....................... 2 280
Don..............................1 950
Dniestr ...... 1370
Ren............................ 1360
Dźwina...................1293
Łaba........................1112
Wisla........................1090
Loara........................1020
Sekwana ................... 776
Tamiza ................... 338

W Ameryce Pin. i Srodk :
Missisippi-Missouri . 6 418
Mackenzie

(z Athabaską) ... 4 600

W Ameryce Pld.:
Ziemia Ognista ... 49

W Australii i Oceanii: 
Nowa Gwinea .... 785 
Nowa Zelandia:

Wyspa Pld.....................154
Wyspa Płn. ... 115

.... 589
rzeki (w km)

W Azji:
Jangcy ........................... 5200
Irtysz (z Czarnym 

Irtyszem) .... 4 450 
Amur (z Szyłką 

i Ononem) . . . . 4 350
Lena............................4 270
Jenisej............................4 130
Huang-ho...................4100
Ob (z Katunią) . . . 4 070
Indus............................3 180
Brahmaputra .... 2 900
Ganges....................... 2 700
W Afryce:
Nil (z Kagera) ... 6 500
Kongo............................4 380
Niger............................4160

Pld.:W Ameryce
Amazonka................... 6 280
La Plata (z Paraną) . 4 700

5. Wyższe szczyty górskie

Szczyt Łańcuch Wysokość
górski Kraj n. p. m.

(w metrach)

Europa:
Mt. Blanc Alpy Francja 4 810Matterhorn Alpy Szwajcaria 4 505Jungfrau Alpy Szwajcaria 4166

Włochy 3 263
Gerlach Tatry

(Sycylia)
Czechosłowa- 2 663

Rysy cja
Tatry Polska 2 499

266

Szczyt Łańcuch
górski Kraj

Wysokość 
n. p. m.

(w metrach)

Azja:
8 884Mt. Everest Himalaje Nepal

Czogori Karakoram Indie 8 611
Kanczendżanga Himalaje Nepal-lndie 8 585
Makalu Himalaje Chińska Rep. 

Lud. 8 470
pik Pobiedy Tien-szan ZSRR 7 439
Elbrus

Afryka:
Kaukaz ZSRR 5 633

Kilimandżaro — Tanganika 6 010
Kenia ■— Kenia 5 194
Ruvenzori " Kongo

Belgijskie 5 119
Ameryka Pin. 
i Srodk.:

Mt. Mc Kinley G. Alaska Alaska 6187
Mt. Logan G. Sw. Eliasza Kanada 6 046
Mt. Elbert G. Skaliste USA 4 399

Ameryka Pld.:
Oj os del Salado Andy Argentyna 7 100
Aconcagua Andy Argentyna 7 035

Australia:
Góra Kościuszki Alpy

Australijskie
Australia 2 234

6. Ludność
Ludność całego świata______________________________________
Wiatach j 1900 j 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1953 | 1954

W min I 1 608 I 1813 | 1987 | 2 213 | 2 455 | 2 547 | 2 652
Ludność w częściach świata

Część świata Powierzchnia* 
w tys. km2

L u d n ość

ogółem w min na 1 km2

Ogółem 135 300 2 655 20
Europa 10 500 565 54
Azja 43 836 1 496 34
Afryka 30 310 216 . 7

* Terytoria zamieszkałe.
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Część ówiata Powierzchnia* 
w tys. km2

L u d n 0 ś <5
ogółem w min na 1 km2

Ameryka Płn.
i Srodk. 24 242 239 10Ameryka Płd. 17 855 124Australia
i Oceania 8 557 15 2

* Terytoria zamieszkałe.

7. Produkcja światowa ważniejszych wyrobów

Produkt Jedn.
miary 1937 r. 1949 r. 1955 r.

Energia 
elektryczna 

Węgiel kamienny 
Węgiel brunatny 
Ropa naftowa 
Surówka
Stal
Cement
Cukier

mid kWh 
min t

442,9
1 264,9

252.1 
279.5
103.2
135.3 
81,5 
27,8

849,9
1 318,1

355.4
465.4 
115,3 
159,8 
116,1
29.9

1 520,3
1 602,7 

537,9
771.8
192.0
269.0
210.8 
37,1

Wydobycie węgla kamiennego

Kraj
Wydobycie w min t Udział procentowy 

w prod, światowej

1937 r. 1949 r. 1955 r. 1937 r. 1949 r. 1955 r.

Ogółem 1 264,9 1 318,1 1 602,7 100,0 100,0 100 0U SA 448,3 433,2 449,0 35,4 35,9ZSRR
W. Brytania

109,9
244,3

169,1
218,6

276.1
225.1

8,7
19,3

12,8
16.6

17.2
NRF 137,0 103,8 131,9 10,8 7,9Polska
Chińska Rep.

36,2 74,1 94,5 2,9 5,6 5,9

Ludowa * 
Francja 44,3

31,0
51,2

93,6
55,3 3,5

2.4
3,9

5,8
3,5

* Brak danych za 1937 r
\
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Wydobycie węgla kamiennego w kg na 1 mieszkańca

Kraj 1937 r. 1949 r. 1955 r.

W. Brytania 5165 4 341 4 417
polska 1 054 3 035 3 463
Belgia 3 578 3 234 3 350
USA 3 476 2 903 2 717
NRF 3 521 2 219 2 638
Czechosłowacja 1 155 1 378 1 691
ZSRR * 644 — 1 379
Francja 1076 1 231 1 278
Holandia 1 666 1 176 1 107

• Brak danych za 1949 r.

8. Transport kolejowy
Sieć kolejowa w niektórych krajach (1954 r.)

Średnia długość eksploatowanych 
linii kolejowych normalnotorowych w km

Kraj

Ogółem W tym zelektry
fikowanych Na ICO kro2

Belgia 4 957 284 16,3
Dania 2 651 60 6,2
Francja 40 203 4 400 7,3
Holandia 3 185 1 341 9,8
Japonia 19 905 1 743 5,4
Jugosławia 8 713 121 3.4
NRF 30 299 1852 12,3
Polska 23 091 338 7,4
Stany Zjedn. 364 189 4153 4,7

Am. Półn. *
Wielka Brytania 30 854 1577 12,6
ZSRR 120 300 4900 0,5

• 1955 r.
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Przewozy pasażerów w transporcie kolejowym w niektórych 
y krajach

Kral
1937 r. 1949 r. 1954 r.

w mld. pasażero-kilometrów

Belgia * 6,1 7,1 7,6
Dania 1,7 1,4 3,3
Francja * 27,0 29,5 26,6
Holandia 3,3 6,5 7,1Japonia * 29,1 69,7 87,0
Jugosławia 2,8 7,2 6,5
NRF 42,8** 30,7 33,2
Polska 7,0 21,5 36,2
Stany Zjedn. 

Ameryki
39,7 56,5 47,2

Wielka Brytania 34,3 34,0 33,3ZSRR 98,0*** gg o**** 129,1

* Koleje państwowe 
** Całe Niemcy 

*** 1940 r.
**** 1950 r.

POLSKA W LICZBACH 

1. Geografia
Polska zajmuje środkową część Europy. Linie łą

czące Lizbonę (Portugalia) i Ural Środkowy (ZSRR) 
oraz Nordkap (Norwegia) i Peloponez (Grecja) prze
cinają się w pobliżu Warszawy. Polska rozciąga się mię
dzy 54°50’ (północ) a 49°00’ (południe) północnej sze
rokości geograficznej oraz między 14°06’ (zachód) 
a 24°08’ (wschód) wschodniej długości geograficznej 
mierzonej od Greenwich. Największa rozpiętość mię
dzy granicą północną a południową wynosi 649 km, 
między granicą wschodnią a zachodnią — 689 km.

Wskutek tej rozpiętości notujemy stosunkowo zna
czne różnice temperatury i długości trwania dnia 

„oraz nocy pomiędzy poszczególnymi częściami kraju.
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W Białowieży np. słońce wschodzi i zachodzi o 30 mi
nut wcześniej niż w Szczecinie.

Powierzchnia Polski wynosi 311 730 km2. Pod wzglę
dem wielkości terytorium Polska zajmuje 8 miejsce 
w Europie po: ZSRR, Francji, Hiszpanii, Szwecji, 
Niemczech (NRD i NRF łącznie), Finlandii i Nor
wegii, a przed Włochami.

Granice Polski
1938 r. Obecnie

Wyszczególnienie
km % km %

Długość granic 5 529 100,0 3 448 100,0
Granice lądowe: 5 389 97,5 2 951 85,6
Z ZSRR 1412 25,5 1 245 36,1
z Czechosłowacją 984 17,8 1 250 36,3
z Niemcami 1 912 34,5 466 13,2
z innymi 
państwami 1081 19,7 _ _
Granice morskie 
(w tym Hel 71 km) 140 2,6 497 14,4

Bałtyk: obszar całego morza wynosi 420 000 km2, 
średnia głębokość — 55 m, największa głębokość tzw. 
„głębia gotlandzka“ — 465 m, średnie zasolenie — 8%. 
Większe polskie porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, 
Kołobrzeg, Elbląg, Darłowo, Łeba i Świnoujście.

Ważniejsze pasma górskie: Karpaty, Sudety i Góry 
Świętokrzyskie.

Najwyższe szczyty górskie (w m n. p. m.):
w Tatrach................... Rysy — 2 499
w Beskidzie Wysokim . . Babia Góra — 1725
w Sudetach (Karkonosze) Śnieżka — 1603
w Bieszczadach .... Tarnica — 1348
w Gorcach.............Turbacz — 1311
w Beskidzie Śląskim . . Skrzyczne — 1250
w Górach Swiętokrzys- .

kich..................... Łysica — 611
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Rzeki

Wisła 
(z Czarną Wisełką) 

Odra 
Bug 
Warta 
San 
Narew 
Noteć 
Pilica 
Wieprz

Ważniejsze rzeki

1090
848
779
762
435
399
366
342
328

Długość w km

1090
550
621
762
435
361
366
342
328

z ogóln 
żeglowna

940
714
628
406
91

261
274

Największe jeziora

Je z 1 o r a Powierzchnia 
w ha

Największa 
głęb. w m

Sniardwy
Mamry
Łebsko
Miedwie
Jeziorak
Niegocin

10 660
10 450
7 530
3 677
3 230
2 669

25
40

6
42
12
40

2. Ludność
Ludność ogółem wynosiła:
Z latym 1946 r. - ok. 23 900 tys. mieszk.
na koniec 1949 r. — ok. 24 613 tys. mieszk
na koniec 1954 r. — ok. 27 012 tys. mieszk.
na koniec 1955 r. — ok. 27 544 tys. mieszk.

W dniu 31. 12. 1955 r. ludność składała się z 13 229 
tys. męzczyzn i 14 315 tys. kobiet

miastach-,mieszkało 11 850 tys. osób, na wsi - 
15 694 tys. osob.

Pod względem liczby ludności w 1955 r. Polska zaj
mowała 7 miejsce w Europie po: ZSRR, Niemczech.
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Anglii Włoszech, Francji i Hiszpanii. Pod względem 
eestośći zaludnienia (ilość mieszkańców na 1 knv) 
w tym samym roku Polska zajmowała w Europie 
15 miejsce, posiadając na 1 km2 powierzchni 88 mie
szkańców (w Holandii 327, w Anglii — 209 itd.).

Przyrost naturalny roczny .na 1000 ludności kształ
tował się w Polsce następująco:

w latach 1931—32 — 14,5
w latach 1936—38 — 11,2
w 1950 r. — 19,1
w 1955 r. — 19,4

3. Miasta

Rok Ogółem

Liczące mieszkańców

50-100
tysięcy

100- 200 
tysięcy

200 i więcej 
tysięcy

1931 636 11 6 5
1950 706 12 11 5
1955 729 18 10 9

Liczba mieszkańców w miastach wojewódzkich na 
koniec 1955 r. wynosiła w tysiącach osób: Warsza
wa — 1000,6, Białystok — 97,2, Bydgoszcz — 202,0, 
Gdańsk — 242,9, (Gdynia — 129,6), Katowice — 199,9, 
Kielce — 73,9, Koszalin — 37,5, Kraków — 428,2, 
Lublin — 132,2, Łódź — 674,2, Olsztyn — 55,5, 
Opole — 55,6, Poznań — 374,9, Rzeszów — 52,1, Szcze
cin — 229,5, Wrocław — 378,6, Zielona Góra — 39,5.

4. Podział administracyjny kraju
Polska dzieli się na

1. Miasto stołeczne 
Warszawa

2. białostockie
3. bydgoskie
4. gdańskie
5. katowickie

województwa:
6. kieleckie
7. koszalińskie
8. m. Kraków
9. krakowskie

10. lubelskie
11. m. Łódź
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lö- szczecińskie
19. warszawskie
20. m. Wrocław
21. wrocławskie 
“2. zielonogórskie.

12. łódzkie
13. olsztyńskie
14. opolskie 
15- m. Poznań
16. poznańskie
17. rzeszowskie
szawieor°adzZtm?astaf Kraków aLódźiap (m- st Waii
ław — na dzielnice) a w’ Poznan i Wroc- 
miasta, osiedla i gromad^wiSki*™™ WChodzi*

0. . 5;. G°sp°darka narodowa
gactw mineralnych:^0^ 2aso,aów podstawowych bo-

wS2 r ta.
ropa naftowa ^ t°n
gaz ziemni , k kanaście mld ton 
gaz ziemny — około 11 mld m*
rudy zelaza — około 230 min ton 
rudy cynku i ołowiu _ około on mi t

äS“ r.0“0«m,n tonfosforyty — około 2,4 min ton.
Rozwój przemysłów tym kórnictwa i kutnictwa)

!

1955 r.

Produkt Jedti.
miary

Węgiel kamienny
koks61 brunatny 
energia 

elektryczna 
rudy żelaza 
surówka żelaza 
stal surowa 
wyroby walco

wane
obrabiarki do 
... O)®4®!1 i drewna 
statki oddane 

do eksploatacji

1937 r. 1949 r.

min i

mid kWh 
min t

1950 r.

30.2
0.02
2,3

1,0
tys.szt. 4(5 
tys. DWt! -

5,8

1,6

94,5
0,0

10,0

119,8**
274

parowozy nor
malnotorowe 
1 wąskotorowe

wagony kolejowe
normalnotorowe
Sny osobowe 
traktory 
samochody 

ciężarowe 
samochody 

osobowe 
motocykle 
odbiorniki 

radiowe 
kwas siarkowy 

techniczny 
w przelicz.
100% 

sodakaustyczna 
nawozy azotowe 

w przelicz, na 
czysty składnik 

nawozy fosfo
rowe (j. w.) 

cement 
. cegła palona 
porcelana techn. 
porcelana 

stołowa 
tkaniny 

bawełniane 
tkaniny 

wełniane 
obuwie 

skórzane 
obuwie gumowe 
cukier (z kamp. 

w przelicz, na 
cukier biały) 

piwo
i» papierosy

tys. t 
min hl 

mld szt.

• Brak oficjalnych danych wyże] 100 DWT 
•* Uwzględniono tylko statki powy i 

•*• Rok 1956 - bez wąskotorowych

18*



Produkcja ważniejszych wyrobów na 1 mieszkańca

Produkt 1955 :

Stal surowa 
węgiel kamienny 
energia elektr. 
kwas siark. techn 
cement 
cegła
tkaniny bawełniane

Wydobycie i zbyt węgla kamiennego (w min ton)

Wyszczególnienie 1937 r. 1950 r. 1955 r.

Wydobycie
zbyt w kraju ogółem 

w tym: cele wytwórcze 
transport kolejowy 

opał, deputaty i inne 
wywóz za granicę

36,2
24.8
14.8 
3,6 
6,4

11,0

78,0
61,7
31.4 
6,8

13.5
26.6

94.5 
70,9 
48,3
9,1

13.5 
24,1

humor I SATYRA

z DZIEJÓW KOLEI — NA WESOŁO I Z ŁEZKĄ
sk“y Z Hf -r- Przedł°żono parlamentowi brytyj-

sdrfzPrr SSŻfSg? Ä
f.nta.tycznKji

ST-5 jss carsś
można sprzedać ani siana, ani owsa, podróż kolefa
będą wybuchałnviebeZnieCZeństW’ a kotł^ Powozów
kawałki“ Pasażerowie będą rozrywani na

Na posiedzenie komisji parlamentarnej rozpatrują-
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ten projekt przybył wreszcie sam Jerzy Ste- 
u in eon aby odeprzeć argumenty przeciwników. 

rdv spytano go, czy krowy nie przerażą się rozpalo- 
Gdiń Ho czerwoności komina, Stephenson odparł:

a skąd będą wiedziały, że nie jest pomalowany na 
czerwono?“ Gdy ktoś napomknął, że niebezpiecznie by 
było, gdyby krowa znala
zła się przed parowozem,
Stephenson odpowiedział:
„Byłoby niebezpiecznie, ale 
tylko dla krowy“.

W prasie ukazywały się 
artykuły w sprawie budo
wy nowej linii kolejowej.
Autor jednego artykułu 
twierdził, że przebycie 52 
km będzie trwać 1 dzień 
niezależnie od tego, czy po
ciągi będą konne, czy pa
rowe. Autor wyrażał na
dzieję, że parlament nie 
zgodzi się na to, aby paro- 
wóz rozwijał większą szyb- /S" 
kość niż 15 km/godz.

Parlament nie zatwierdził 
ustawy. W drugim jej pro
jekcie, przedłożonym par- .
lamentowi przez towarzystwo budowy kolei, me kła
dziono już wobec tego nacisku na użycie parowozu, 
a przyjęto założenie utrzymania tradycyjnego „na
pędu“ konnego. Trasę zaś toru zmieniono omijając 
tereny należące do najpotężniejszych przeciwników.

Ostatecznie jednak parowóz zwyciężył.
Budowę toru i parowozu ukończono jednocześnie. 

W dniu otwarcia nowej linii, 27. IX. 1825 r. zebrały 
się tłumy. Zdania były podzielone. Na ogół nie ufano 
nowemu wynalazkowi. Uroczystość rozpoczęła się na 
zboczu wzgórza w odległości 15 km od miasteczka 
Darlington. Pociąg składał się z 6 wagonów nałado
wanych węglem i workami mąki, z „powozu“ dla
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dyrektorów i zaproszonych gości oraz z 20 wagonów 
osobowych i wreszcie znowu z 6 wagonów węgla ^ 

Wśród nieopisanego podniecenia tłumu pociąg ru
szył, a rozentuzjazmowani widzowie wskakiwali do

wagonów, aby przeje- 
, i'H _ chać się na tym wspa-f

niałym wynalazku, tak ■ 
że pociąg przybył do 
Stockton wioząc 600 pa
sażerów.

*
Inicjatywę budowy ’ 

pierwszej kolei na zie
miach polskich (tzw. 
Warszawsko- 
Wiedeńskiej 
Drogi Żelaznej) 
podjęto już w 10 lat 
później, w 1835 r. Pro
jekt budowy zaczął rea
lizować Polak, Tomasz 
Łubieński, ówczesny wi
ceprezes Banku Polskiego 

Uroczyste otwarcie pierwszego odcinka kolei od 
Warszawy do Grodziska odbyło się w dniu 14 VI. 
1845 r. Według relacji „Kuriera Warszawskiego“ 
o godz. 15 przybył na miejsce książę namiestnik, po 
czym 200 zaproszonych gości zapełniło 14 „powozów“. 
Pierwszy powóz zajęła orkiestra wojskowa. Przy 
dźwiękach orkiestry pociąg ruszył „jakby lotem pta
ka“ (tak pisał „Kurier“, rzeczywista zaś szybkość 
wynosiła około 18 km/godz.). Przejechano przez pierw
szą stację Pruszków, a w Grodzisku namiestnik po
dejmował gości wspaniałą ucztą urządzoną w parku. 
„Kurier Warszawski“ podkreślał słusznie, iż dzień ten 
zapisał się złotymi zgłoskami w historii postępu tech
nicznego ziem polskich. Następnego dnia na rogach 
ulic ukazały się ozdobne ogłoszenia o otwarciu drogi 
żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej dla publicznego 
użytku.
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Transporty" odchodziły codziennie z Warszawy 
" dz 10 i 16, wracały zaś o godz. 14 i 20. Tabor 

kolei składał się początkowo z 10 lokomotyw, 58 „po
wozów“ osobowych i 62 wagonow towarowych. Klas
byo°d Cdnfay otwarcia liczne rzesze publiczności war
szawskiej korzystały z kolei, używając jej do przy- 
lpmnvch przejażdżek do Pruszkowa i Grodziska, gdzie 
usłużni restauratorzy oczekiwali gości z zastawionymi 
stołami. Dla zachęcenia do podróży kolej urządzała 
również dla wycieczkowiczów wystawne obiady na 
dworcu w Warszawie (hej, gdzie te czasy!).

O popularności kolei świadczy to, że do końca 
1845 r przewiozła około 45 000 pasażerów. Już w końcu 
1845 r. otwarto dalszy odcinek do Skierniewic i Ło
wicza, a ukończenie budowy całej linii do granicy 
zaboru austriackiego nastąpiło w 1848 r.

O szczęśliwym i celowym wyborze trasy tej pierw
szej w Polsce linii kolejowej świadczy to, że przez 
długie lata po wybudowaniu miała ona największą 
frekwencję podróżnych i największe przewozy towa
rów w skali nie tylko europejskiej, ale nawet swia-
tC>tWedług książki Edwarda Cressy: Na wielkich szla
kach kolejowych).

PRZED 50 LATY I DZIŚ

Już od pół wieku kolejarze polscy mają swoje „Sy
gnały“. Wprawdzie pismo kolejarskie^ . założone 
w 1908 r. nosiło tytuł nieco inny, mianowicie „Łącz
nik“ _ dwutygodnik poświęcony sprawom oświatowo- 
zawodowym kolejnictwa polskiego — ale zadania, 
jakie stawiał sobie „Łącznik“, nie odbiegały zbyt 
daleko od zadań stojących przed dzisiejszymi „Sygna
łami“. Nie tylko zresztą zadania...

Pobieżny nawet przegląd numerów „Łącznika" 
z 1909 r., a więc sprzed blisko 50 lat. pozwala stwier
dzić bez trudu, że dziesiątki spraw i problemów po
ruszanych przed pół wiekiem nie straciły mc lub
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równać P0'lami“, aby doiść dn12, dzisiejszymi „Sygna- 
wolniej od reszty świata. MeVereS ^
nunferów S ^ Z Ä

w króciutkie komentarz! ZaoP?trujemy je
niejszością. ’ Wlaz£*ce Przeszłość z teraź-

olew'we'Tchw,'* La^ % no-
"^awiadowcy m„g,y ,luży6 „ ^^ISstS

Dziś mamy tu pościel tak
brudną, że aż swój, ongi
naturalny, biały kolor 
zmieniła na żółtoszary Nie 
koniec jednak na tym: dla 
wypoczynku nadkondukto- 
rzT t, konduktorzy mają 5 
pokoikow, w których znaj
dują się po 2 łóżka. Dla
czego? Bo resztę pokoi zaj
mują mni funkcjonariusze 
kolejowi przez mniej lub 
więcej dłuższy czas, a na
wet i po kilka miesiecv 
mieszkając tam stale. Ta
kich nie uprawnionych sta
łych lokatorów często bar- 
dzo tam widujemy“.

--------- -----. Jesteśmy oczywiście da
lecy od twierdzenia, że

SS3
sTćVSs'twch wlUf
wa austriacka3 nie Uznaje jn"'" ■j',acrnatyks stużbo-
»owiad. 5rwpS^eobs»kr'fŁu;!,orKie
kia - p. austriacku -

MK W WSŻE3) 
jpCLEGOWNIf

&L' %

rozmtń'
po mm.
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że każdy kolejarz może otrzymać urlop, jeżeli warun
ki służbowe na to pozwolą“.

O. dziś jest zupełnie inaczej. Wprawdzie warunki 
służbowe nadal nie pozwalają wielu kolejarzom na 
otrzymanie urlopu we właściwym czasie, no ale za to 
na przepisach w tym względzie „mucha nie siada...“.

Lepkie ręce. „Ciągle powtarzające się kradzieże węgla 
z wagonów odkrytych zniewoliły zarząd kolei War
szawsko-Wiedeńskiej do przesiębrania różnych środ
ków mających na celu 
zmniejszenie kradzieży. A 
więc zwiększono ilość po
sterunków strażników ko
lejowych, wzmocniono nad
zór ze strony policji i żan
darmów nad niebezpiecz- 
cznymi punktami, usunię
to stopnie u wagonów to
warowych, wreszcie ukła
dano rozkład w ten spo
sób, ażeby pociągi węglo
we nie zatrzymywały się 
na stacjach, przy których 
operują szajki złodziej
skie (!) Niewiele to poma
ga, ponieważ rabusie mają 
różne sposoby obejścia czujności władz bezpieczeń
stwa, wskakiwania na pociągi podczas biegu, a nawet 
zatrzymywania pociągów przed stacją za pomocą 
sztucznego opuszczania skrzydła semaforu.

Wyczerpawszy wszystkie środki, zarząd drogi za
stanawia się obecnie nad zastosowaniem środka naj
prostszego, tj. zamknięcia wagonów odkrytych. Ażeby 
uzyskać najdoskonalsze zamknięcie, zarząd ma zamiar 
ogłosić konkurs...“

Nie mamy wątpliwości, że ‘zarówno technika, którą 
posługują się dzisiejsi złodzieje, jak i technika, którą 
stosują w walce z nimi władze do tego powołane — 
uległa „postępowi“. Sam jednak problem aktualny
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k!frs...'?adal A m°Że by 1 dziŚ °Siosić koni

Wa^śzaws^lwied^skie/Hdwóc^kolejarzj^^przyłapEf-

Przeciw drugiemu natomiast nawet dochodzeni nfe

wszczęto, darzący go
TO BfłPRKIFk ^ bowiem sympatią pan 
(W DrrrcrriNttę,,, J zawiadowca wziął pod

swe skrzydła opiekuń-
-------- C __y cze, a nawet myśli po-

li dobno o jego awansie“.
fC1* \\ Korespondent gazety za-

Pytuje z goryczą: „Czy 
wW \ fi tak być powinno? Dla- 

>^cze®° pan zawiadowca 
/, ,-f^P m JE?v- ma dwa r°żne łokcie
/ sprawiedliwości? Czy

ęr K( Par> zawiadowca nieI A V—rozumie, jak deprawu- 
IH )V ją co oddziaływa na swe
J' 0 / ZN— ( otoczenie i jak rozgo-

A l 1 ryczą podwładnych so-
Vr |K/ \rmtT' \J I bie pracowników“?
'^5® E l~T/l K! j, obywatele naczel-
\SJ nicy i zawiadowcy! Czy
~'S~V>~Ł=> v dziś, choć to już druga

. . połowa wieku, żaden z
vas me ma na sumieniu podobnych historii? Tylko 

S1<; subtelnieJ; -dwa łokcie sprawie- 
terstwo1 ' Z1S mowimy Prościej i jaśniej: kumo-

Kolej a kino. „W pierwszych latach bieżącego stu
lecia koleje angielskie, przeżywały ciężki kryzys 
w związku z zastojem w przemyśle i handlu, a także 
wskutek konkurencji samochodu. Dla przyciągnięcia
NhrthCZ1\vSC1t 1 <rat0Wa,nlia kasy kolej „London and 
ISorth Western uciekła się wówczas do pomocy
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kinematografu. Nakręcono taśmę kinematograficzną 
7 widoków wzdłuż całej linii kolejowej, a także sfil
mowano proces walcowania szyn, kół wagonów, bu
dowy toru kolejowego, wagonu, parowozu itp. Wszy
stko dla spopularyzowania podróży koleją“.

U nas trochę inaczej... Nasze kina dworcowe, mimo 
kiepskich lokali, brudów, słabego repertuaru i nie

4—-____________ L

ropptoy-«m)
]l£ljClOSKOIlüiöz.ej 3pdrd“
tury, nie potrafią nie
stety odstraszyć oby
wateli od podróżowania 
koleją i wpłynąć na 
zmniejszenie tłoku w
pociągach. Tym samym 
uznać należy, że ich 
działalność w znacznym 
stopniu mija się z ce
lem...

Regularność ruchu
Piętnując w ostrych 
słowach niepunktualne 
kursowanie pociągów 
w Królestwie Kongreso
wym „Łącznik“ pisał 
dalej: „Spóźnianie się
pociągów na Zachodzie 
jest zjawiskiem wyjąt
kowym. We Francji roz
kład jazdy przestrzegany jest nadzwyczaj ścisłe. Je
żeli pociąg nie przybywa na stację co do minuty we
dług rozkładu, to pasażer ma prawo żądać odszko- 

7Q rlntunpH7innp stratv. snowodowane ODÓŹ-
nieniem, chyba że nastąpiło ono pod wpływem siły 
wyższej. W Belgii w razie opóźnienia pociągu pasażer 
ma prawo żądać zwrotu kosztów biletu. W Niem
czech, Austro-Węgrzech, Danii i Szwajcarii za opóź
nione dostarczenie bagażu kolej płaci karę. Jeżeli 
pasażer z powodu opóźnienia pociągu nie zdążył na 
inny pociąg, to sędzia oblicza jego straty (bierze pod
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nHn r.n l stracony). nie zwracając uwagi 
J°: CZJ ,^cl?odzi *u w gr^ siła wyższa, czy też nie:‘

sa?viJ’ 4rpph ™ dZ1u ™ P°lsce wprowadzono takie za- 
sady. Strach pomyśleć, ilu obywateli cześciei nndrń żujących zostałoby milionerami... ę ®J P°dra-
rln^ctffVVane Waffony- ”Z Gorzkowic do Nowora- 
domska krąży z pociągiem wołowym wagon 3 klasv
raHnm ^rZeT?Z1 02160 k°lełarZy dO Szkoły w NOWO- radomsku Dzieci wracają ze szkoły w tym samym
wagonie, który bardzo rzadko jest opalany. SkutkieS 
tego dzieci marzną, a nawet zapadają na zdro

wiu. Nie przypuszczając, 
aby komukolwiek zale
żało na tym. by dzieci 
marzły za to, ' że się 
uczą, mamy nadzieję, że 
ci, od których to zależy, 
zaradzą złemu“.

Komentarz na temat 
nieprzemijającej aktu
alności powyższego — 
zbyteczny. Tylko my — 
tracimy już nadzieję...

Humor z bródką. Ogło 
szenie zamieszczone w 
„Łączniku“ z 1909 r.: 
..Urzędnik kolei poszu
kuje zajęcia w godzi- 

. nach biurowych“.
Tabakiera dla nosa. Przytaczając dwa przykłady: 

uprzejmości konduktora na kolei zagranicznej i gbu- 
lowatego zachowania się konduktora naszej kolei,
öhrnC^u-k] f?u;je.dal<rj takie refleksie: „Powyższe dwa 
obrazki dokładnie charakteryzują stosunki pracowni
ków kolejowych do publiczności u nas i za granica. 
A przecież konduktor powinien chyba wiedzieć że 
on jest na usługi pasażerów, a nie odwrotnie Grzecz
ność, uprzejmość, usłużność — są obowiązkiem każ
dego pracownika kolejowego, mającego bezpośrednią

T
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=+vrzność Z publicznością. Jeżeli przestrzegać będzie
my tego obowiązku, to publiczność nabierze innego 
niż dotychczas o nas pojęcia“.

Święta prawda: „konduktor powinien chyba wie- 
j :PA że on jest na usługi pasażerów, a nie odwro
tnie“' Tabakiera dla nosa, a nie nos dla tabakiery. 
Taka'szkoda, że tak wielu polskich konduktorów stara 
się nadal usilnie o tej starej prawdzie zapominać.

Chciałeś zarobić — musiałeś się żenić. Dyskutowany 
nrzed 50 laty projekt płac na kolei przewidywał, ze 
kolejarz przez pierwsze trzy lata służby otrzymywać 
będzie 360 rubli — jeśli 
jest kawalerem, 480 zaś 
— jeśli jest żonaty. Po 
wysłużeniu 3 lat pen
sja dla kawalerów 
wzrastała do 480 rubli, 
dla żonatych zaś — do 
600. Po 15 latach żonaty 
miał już pobierać 1080 
rubli, gdy tymczasem 
kawaler mógł liczyć tyl
ko na 840. W owych 
czasach władze rozu
miały więc należycie 
niedolę żonatego, a dziś 
co? Ej, łza się w oku 
kręci...

Obrazek z dziejów elek
tryfikacji PKP. Przy ok
nie wagonu w pociągu 
pospiesznym Warsza
wa — Katowice siedzi cudzoziemiec. Pociąg zbliża się 
do celu podróży, pasażer bacznie przygląda się mi
janym stacjom i urządzeniom kolejowym. W pewnej 
chwili zwraca się z wyrazem zaniepokojenia na twa
rzy do sąsiada:

— Czyżby teren waszego Śląska nawiedziło ostatnio 
trzęsienie ziemi, powódź czy inny kataklizm?
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i u ^e’, skądże — uśmiecha się zagadnięty — to 
tylko roboty elektryfikacyjne zbliżają się do Kato
wic...

Z niedawnych lat
Latem czy jesienią, no i zimą także 
wciąż trwają kampanie — przewozów, a jakże. 
Stąd manifestacje i mobilizacje, 
zrywy, czyny, warty i szumne oracje.
A więc chociaż wiosną spróbujmy raz może, 
jeździć tak zwyczajnie, o czasie, po torze...

Żelazne myśli
Wbrew wszelkim pozorom polski model kolei nie

koniecznie musi się opierać na zasadzie lekceważenia:
podróżnych, rozkładu 
jazdy, wymogów czysto
ści i estetyki oraz ca
łego świata, jak to się 
czasem śni niektórym 
naszym kolejarzom.

*

Jeśli nie masz zmart
wień, masz natomiast 
nadmiar sprytu, pienią
dze, materiały i plac — 
nie zwlekaj z budową 
własnego domku.

*

Złośliwi twierdzą: je
śli masz mocne nerwy, 
zdrowe płuca i serce, 
wytrzymałe nogi, nie
zawodny żołądek, spra

wne łokcie i zaciśnięte zęby, to schorzenia pozostałych 
organów możesz leczyć w kolejowej służbie zdrowia 
z widokami powodzenia.
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(wiecie, te...?
pierwsze obszerniejsze artykuły w języku polskim 

(oryginalne i tłumaczone) na temat zagadnień kolejo
wych zaczęły pojawiać się w dwóch poważnych pis
mach założonych w 1841 r., mianowicie w „Bibliotece 
Warszawskiej“ i w „Przeglądzie Naukowym“. Były to 
przeważnie artykuły o ekonomice kolei.

*

Pierwsza oryginalna książka polska, obejmująca 
całokształt ówczesnego kolejnictwa, wyszła z druku 
w 1859 r. pt. „Krótki pogląd na koleje żelazne“. 
Autor, Aleksander Kozłowski, były słuchacz poli
techniki paryskiej, omówił w tej pracy zarówno bu
dowę jak i eksploatację dróg żelaznych. Książka infor
mowała o wszystkim, co w owych czasach wiedziano 
na ten temat. Dołączona była do niej mapa dróg że
laznych w Europie, oddanych już do użytku, budo
wanych i projektowanych.

*
Warto przytoczyć z „Krótkiego poglądu“ choć kilka 

słów o urzędnikach kolejowych: „Wielu jest tego zda
nia, iż gdzie wielkie prace około kolei żelaznych są 
przedsięwzięte, należy mieć wielu naczelników i urzęd
ników“. Zadziwiające, jak mało zmieniły się u nas 
poglądy na ten temat w ciągu ostatniego wieku. 
Prawda?...

(Na podstawie „Łącznika“ nr 7 z 1909 r.)

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
„WYDAWNICTW KOMUNIKACYJNYCH“

W ZAKRESIE KOLEJNICTWA

Wydawnictwa Komunikacyjne wkroczyły w 1957 r. 
ze znacznym dorobkiem. Produkcja ich zaspakaja, jak 
i w latach ubiegłych, różnorodne potrzeby resortu 
kolei. O skali rozpiętości produkcji WK mogą świad
czyć takie zestawienia tytułów, jak np. „Trakcja elek-
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Niezmiernie ważne zagadnienie nowatorstwa i ra
cjonalizatorstwa krzewione jest wśród wykwalifiko
wanych robotników kolejowych za pomocą cyklu I broszur pt: „Wynalazczość prawnicza 
w kolejnictwie polski m“, omawiających 
problemy z dziedziny mechaniki, elektrotechniki i dro- 1 
gowmctwa. 9

Na szczególną uwagą zasługują książki o typie I 
podręczników dla tych stanowisk wykonaw- I 
czych, które dotychczas nie miały odpowiedniej lek I 

prz7kład m°g3 służyć książki: „Blo-
wywMroczkowskiego, „Ustawiacz“ S. Osińskie- 

g° 1 Zawadzkiego, a przede wszystkim obszerna I 
praca r. Neumanna „Podręcznik maszynisty parowo
zowego“.

Osobny dział stanowią podręczniki szkolne dla tech
nikum kolejowego; liczba ich, w porównaniu do lat 
ubiegłych, znacznie wzrosła i stanowi obecnie dużą 
część planu wydawniczego. Wymienić należy takie ' 
prace, jak: „Tabor kolei elektrycznych“ S. Plewako 
(II wydanie), „Wagony i lokomotywy spalinowe“
E. Kowalskiego, „Drogi i urządzenia kolejowe“ B. Cy
wińskiego i L. Paszkiewicza itp„ które mają wartość 
nie tylko dla uczniów technikum, lecz również i dla 
pracowników liniowych.

Ponadto wydano szereg tytułów na wyższym pozio- 
mife, me spotykanych dotychczas w podobnym ujęciu 
ani w polskiej, ani w zagranicznej literaturze. Są to 
oryginalne prace, jak np. „Teoria trakcji elektrycz- 
nej prof, dr Cz. Jaworskiego, „Koleje linowe napo- 
wietrzne“ Z. Schneigerta, oraz liczne prace Instytutu 
Naukowo-Badawczego Kolejnictwa, propagujące nowe 
zagadnienia i nową myśl twórczą wśród naszych czy- 
telnikow, wyprzedzające dzisiejszą rzeczywistość i sta-
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nowiące zapowiedź postępu technicznego w polskim
kolejnictwie. #

Obok produkcji książkowej Wydawnictwa Kornuni- 
i-^vine prowadzą działalność wydawniczą w zakre- 
kypz aso Pi s m fachowych. Co tydzień uka: 
znie się świeży numer „Sygnałów“, gazety znanej 
od ośmhi lat wszystkim kolejarzom, pełnej ciekawych 
i pożytecznych wiadomości, zarowno fachowych, jak

1 Co^miesiąc ukazuje się „Przegląd Kolejowy“ oraz 
ieso cztery* mutacje specjalistyczne: „Przegląd Kole- 
Ä Drogowy“, „Przegląd Kolejowy Elektrotechmcz- 
^„PrzegTąd Kolejowy Mechaniczny“ i .Przegląd 
Kolejowy Przewozowy“. Co kwartał wychodzi „Ko 
lejowa Służba Zdrowia“. Czasopisma te przynoszą 
kolejarzom liczne artykuły na najbardziej .zy™ 
tematy zawodowe, zarówno techniczne jak i ekono-

miczne. ,
Do wydawnictw periodycznych można zaliczyć rów

nież kwartalnik INBK pt. „Problemy kolejnictwa , 
omawiający najnowsze osiągnięcia kolejnictwa świa
towego.

*
W 1958 r. projektuje się wydanie około 6C»książek, 

w tej liczbie 10 podręczników szkolnych w celu uzu 
pełnienia dotychczasowych braków w tym zakres 
TTniwersalnv charakter podręczników (dla uczniów 
Fdli pracowników liniowych) zostaje Utrzymany. 

Szczegółowe wiadomości dotyczące wydanych

są | sssi
znaiduie się wykaz wszystkich ksiązeK, jaKie zostały wydfne od «49 r„ tj od początku istnienia 

Wydawnictw Komunikacyjnych.
Podany przez nas wykaz książek jest krótkim wy-
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których te książki moeaP zajnt»r^mk°™ koIej°wych3 
Przy tytule cena świadczy że Umieszczona
w księgarniach Domu 'ksi ążk^ ^ n?by6 
w księgarni wysyłkowej w Warszaw!’» |lbo + zamówić
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SŁUŻBA DROGOWA 
Książki dla toromistrzów i dróżników

# 013 drÓŻmka obchod°wego. i954 r I 

lffifT r.R’27 ftr?Ca dróznika obchodowego podczas zimy. I

Dans7o z»: Ra,Ca r-: DrÓŻnik Przejazdowy. 1953 r„ 105 str.1

r;=» ■■ a sns ? *
1955 rT;' 8rstra dr°g0Wa W Walce - śniegiem i mrozem.

‘SrS rB;;n9eZstfZeńStW° PraCy W SłUŻbie drogowej

„Biblioteczka Toromistrza Kolejowego“
1. Łączyński J.: Rozjazdy. 1954 r„ 143 str. 6 30 zł
3. Michniewski W., Suchodolski88 Str“ 4'40 2t 1 

2,50 Zł. Suchodolski J.. Podsypka. 1355 r„ 65 str. \

t ?°S‘ f •; WaIka 2 Pełzaniem szyn. 1955 r„ 64 str 3 10 z. 1
• S^ukszta A.: Podtorze i jego odwodnienie. 1956 r 64 str

Podręczniki szkolne i książki na poziomie średnim 
Cywiński B., Paszkiewicz L.: Drogi i

(podr. szk.). i955 r„ 290 str. 16 50 zł kolejowe ;

przez Ministerst\voSiiComunikaejlZakUPi0ny 1 rozPr°wadzony i

jacyna W.: Tablice tyczenia łuków. Wyd. VIII, 1956 r., 
512 str., 29,40 zł.

Koczorowski A., Krepski A.: Drogi kolejowe (podr. szk.). 
1956 r„ 572 str., 30,50 zł.

Łaciński A: Hydraulika (podr. szk.). 1957 r., 276 str., 22,00 zł. 
Piskorski Z., V/araszkiewicz J.: Kolejowe maszyny budow

lane (podr. szk.). 1956 r„ 368 str., 21,50 zł.
Rzepka W.: Miernictwo w zakresie kolejowej służby dro

gowej. 1953 r., 248 str., 19,70 zł.
Szajer R.: Linie kolejowe (podr. szk.). Wyd. II, 1955 r.. 

320 str., 18,00 zł.
Szajer R.: Stacje i węzły kolejowe (podr. szk.). Wyd. H, 

1958 r., 292 str., 18,30 Zł.
Tichonow K.: Praca na stacjach kolejowych w okresie zimo

wym. 1951 r., 280 str., 20,00 zł.
Wiert.iński N., Pobiedin W.: Nowoczesne urządzenia tech

niczne na stacjach kolejowych. 1955 r„ 200 str., 15,30 zł.

Książki o mostach kolejowych

Cholewo J., Sznurowski M.: Mosty kolejowe — Budowa 
i utrzymanie (w druku).

Ujasiewicz1 S.: Spawane mosty stalowe. 1956 r„ 238 str., 
24,10 zł.

• Parwi H.: Tablice do obliczania reakcji, sił poprzecznych 
i momentów zginających od obciążenia ruchomego mo
stów kolejowych według norm obciążenia NC i NL. 
1957 r., 29 str.

Pszenicki A.: Mosty stalowe nitowane. 1954 r., 459 str., 
42,80 zł.

Książki dla inżynierów, techników ,i studentów politechniki 
./Kolejowa Służba Drogowa“ (cykl stanowiący całość)

t. Piskorski Z.: Podtorze, 1954 r., 128 str., 11,20 zł.
2. Koczorowski A.: Szyny. 1955 r., 56 str., 4,80 zł.
3. Krepski A.: Złączki. 1954 r., 88 str., 7,70 zł.
4. Rakusa-Suszczewski E., Krepski A.: Podkłady i podroz-

jazdnice. 1956 r., 80 str., 7,10 zł.
4/6. Kawczyński R.: Nasycanie podkładów i słupów środ

kami grzybobójczymi. 1956 r., 82 str., 7,50 zł.
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•>. Paderewski Z.: Podsypka (w druku)
6' K68C;~ zt; °bliCZan,e nawle-'h- kolejowej. 1956 ,,

7' ŁmZs;r.!CMJo"'z1POłąCZenia ‘ Skr2yŻ°Wania «W. 1956 r„

«»"=“ - ss nrr=.T,r
1956 ", 33Pstr.!T80azrU W ^ °raZ szyny kocone.

11. Rzepka Wt.: Krzywizny toru. 1954 r„ 48 str. 4 10 zł
13. Lichowski S.: Odbojnice w lukach, skrajnie, Wskaźniki 

miowe, tory piaskowe i inne urządzenia torowe wózki 
i drezyny. 1955 r„ 40 str., 2,50 zł.

14+34. Rost M.: Zasady utrzymania torów i rozjazdów. Pla- 
~00b^ SPraWOZdaWCZOŚĆ 1 dokumentacja. 1957r,

15/16/18/19. Drożdż K„ Krepski A.: Utrzymanie toru. Pod
poru w I? POprawianle szerokości toru. Nasuwani 
toru w planie z poprawianiem niwelety toru. Ciągłe 
podbicie toru (w druku). ciągle

17. Rost M.: Miarkowanie luzów i nasuwanie szyn odpeł- 
złych. 1956 r„ 33 str., 2,80 zł. P

20 ?70dzł"Ski B" Odmierzone Pbdsypywanie. 1957 r„ 40 str.,

21. OuziakiewiczJ.: Utrzymanie i wymiana rozjazdów. 1957 r..

22/23. Krepski A., Skałpwski T.: Wymiana nawierzchni kole- 
jowej (w druku).

24' ££ f \~ana POdkladÓW' Pddrozjazdnic i mostownic. 
133 ‘ r., str., 2,50 zł.

25' STEILE Utrzymanie 1 wymiana Podsypki. 1956 r„

26/28. Moczulski S.: Regeneracja stalowej nawierzchni kole
jowej. 1956 r., 99 str., 8,70 zł.

29. Kędzierski B.: Utrzymanie mostów i przepustów (w dru-

3°. Guziakiewicz J, Walka ze śniegiem. 1956 r„ 68 str.,

31. Uliński st.: Regulacja wysadzin. 1957 r., 19 str. 130 ,1
32. Szajer R.: stacje. 1956 r„ 171 str., 14,00 zł.
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„Biblioteczka Pracownika 
Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych“

1 *Onyszkiewicz W.: Organizacja przedsiębiorstw robót ko
lejowych. 1956 r., 68 str.

2 • szarlak J., Onyszkiewicz W.: Planowanie w odcinku
budowlanym przedsiębiorstwa robót kolejowych. 1956 r., 
92 str.

3 » Iwiński E., Sękowski J.: Gospodarka materiałowa w jed
nostkach PRK. 1956 r., 160 str.

4. »Karkut J.: Organizacja zatrudnienia i płac w odcinku
budowlanym PRK. 1956 r., 71 str.

5. * Kumor J., Małek T.: Rachunkowość odcinka budowla
nego PRK. 1956 r., 153 str.

6. * Koprowicz A.: Współzawodnictwo pracy w przedsię
biorstwie robót kolejowych. 1956 r„ 45 str.

7. »Erchardt H., Łabętowicz St., Polewski J.: Sprzęt bu
dowlany i transport na odcinkach budowlanych PRK. 
1957 r., 244 str.

SŁUŻBA PRZEWOZÓW
Co powinniśmy wiedzieć o pracy innych służb kolejowych 
» Klorek Z.: Podstawowe wiadomości z zakresu służby dro

gowej. 1956 r., 84 str.
* Strzałko St.: Służba trakcji i służba wagonowa kolei nor

malnotorowych, ich zadania i środki. 1956 r., 114 str.
Książki dla drużyn konduktorskich

» Horniak E.: Konduktor rewizyjny. 1956 r., 112 str. 
Karpiński A.: Praca służby konduktorskiej w zimie. 1956 r.. 

26 str., 1,00 zł.
Wądołowski K.: Konduktor hamulcowy. 1955 r., 100 str.,

4,40 zł.
Książki dla blokowych, nastawniczych i zwrotniczych 

oraz dla drużyn manewrowych
* Dobrosielski K. (i inni): Praca manewrowa na stacjach

kolejowych. 1956 r., 239 str.

293



Karpiński i"' p°rka rOZ7ądOWa- 1955 r- «6 str., 7,75 zł. 
m,™ nastawniczych, zwrotniczych i druzyr
manewrowych w zimie. 1955 r„ 33 str., 1,40" zł. * '

• KOrpMąM A.: Sygnalizacja w służbie manewrowej. 1956 r

• Mroczkowski T.: Blokowy. 1956 r„ 180 str.
• Mroczkowski T.: Nastawniczy. Wyd. II, i956 r„ S23 str
• Osiński S., Zawadzki W.: Ustawiacz. 1956 r.. 193 str.
' R“C957en,‘C100JstrPOdStaWOWe Wiad0m°ŚCl dIa zwrotniczego 

W~SW B"’ Te,egrafiSta koleiowy. 1957 r„ 107 „r.

Książki dla pracowników ekspedycji handlowych 
i dla klientów korzystających z usług kolei

^Uientów &WTrSki F': PtaWa 1 °b0włjl2kl oraz >e;
klientów w świetle DKP (w druki:).

Gay™': Ładowanie wagonów towarowych: 1955 r„ 296 str
16,70 zł.

AJarkotoski Wł.: Przewóz koleją ładunków łatwo psujących 
się. 1956 r., 151 str., 7,40 zł. J4 y

Morocznik J: Wysyłka 1 odbiór przesyłek kolejowych
w komunikacji krajowej. 1956 r., 240 str., 14,00 zł. ’ 

szkóp z.: Eksploatacja bocznic kolejowych <w druku). 

Podręczniki szkolne i książki na średnim poziomic
ualcz W.: Zagadnienia operatywnego kierowania przewo- 

zaml kolejowymi (w druku).
'7ojda B.; Technika ruchu kolejowego (podr. szk.). Cz t 

1955 r., 292 str., 16,75 zł.
Gajdo B.; Technika ruchu kolejowego (podr. szk.). Cz fi 

1957 r., 300 str., 24,00 zł.
Mroczkowski T„ Wądołowski K.: Instruktor ruchu. 1956 ,

141 str., 9,90 zł.
Piel":c Cz': 0rgahizacja ruchu kolejowego (podr. szk.)

1955 r., 280 str., 13,00 zł.
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TRAKCJA PAROWA I SPALINOWA. WAGONY. 
WARSZTATY

Książki dla drużyn parowozowych 
(„chotc P. A’.: Doświadczenia przodujących maszynistów 

*w dziedzinie oszczędnego spalania paliwa na parowozie 
1955 r„ 72 str., 3,30 zł.

• Baranek A.: Parowozowy podgrzewacz wody typu otwar
tego. 1956 r., 50 str.

• ruaaiec T. A.: Wykorzystanie odpadków paliwa i paliwa 
‘ mieiscowego na kolejach radzieckich. 1956 r., 96 str.

• czerwiński R.: Walka o oszczędność węgla w kolejnictwie.
1955 r., 104 str.

Diejsto N. W.: Obrót lokomotywy i metody jego przyspie
szania. 1955 r., 184 str., 8,30 zł.

■ ijałkowskl J.: Kocioł parowozowy. 1955 r„ 64 str., 2,85 zł
• Fijałkowski J.: Osprzęt kotła i urządzenia dodatkowe pa

rowozu. 1936 r., 127 str.
• Fijałkowski J.: Podwozie parowozu. 1956 r„ 95 str.
• Fijałkowski J.: Tender parowozu. 1957 r„ 52 str.
■ Kniat K.: Przyjęcie i zdanie parowozu przez drużynę paro-

wozową. 1957 r., 47 str.
Milewski G.: Walka z osadem kamienia kotłowego i sadzy 

w kotłach parowozowych. 1955 i\, 272 str. 20,60 zł. 
Neumann T.: Podręcznik maszynisty parowozowego. Wyd. II. 

1957 r., 760 str., 60,00 zł.
• Nieliwodzki J.: Podstawy techniki cieplnej dla maszynisty

parowozowego. 1956 r., 100 str.
• Praca zbiorowa: Doświadczenia maszynistów prowadzących

ciężkie pociągi. 1956 r., 203 str.
• Praca zbiorowa: O zwiększenie przebiegu parowozów mie

dzy naprawami. 1956 r., 112 str.
• Szkóp Z.: Rozrachunek gospodarczy parowozu. 1955 r.

6-1 str.
• Wolny T.; Proces technologiczny obrządzania parowozom

w parowozowni. 1955 r., 40 str.
• Zawada M.: Sprężarki parowozowe, eksploatacja i wytyczne

naprawy. 1956 r., 86 str.

■ Cały nakład książek został zakupiony 1 rozprowadzony 
przez Ministerstwo Komunikacji.



Bolewski «^22? dla warsztat»wców kolejowych
kolejowego. lslTl.^Tstr^ZTI^ ^ napraWy taboru 

®°fo,.oB'i» USZk°dZenia P°dw°-a Parowozu. 1955 r„ 155 str.,

» »■
1956 r„ 94 str., 1160 zl ręczne 1 maszynowe.

“ ch.; ^Tnrz.^rtechni™ —
KM9stTł T"' Szybkośclowe skrawanie metali. 1955 r„ 

Krogulski T.: Tokarz kolejowy (w druku)

ZTiiD,; srsrsprężyn nośnych taboru k°ie^-
S!/iÄ. D35,00PzTanie GlektryCZne W koleJnlctwie. 1954 

ÜCi96Zstr.?*4,20;z“al°Wanie Wag°nÓW °S0b0w^h- «55 r„

* Uu?Tki J': MaŻniCe Wag°nÓW osobowych. 1956 r„

zestawy k°ł°we wa^™^ osobowych 

Książki dla wagonowców
KflTuo zl. Naprawa wag0nów towarowych. 1955 r.. 188 str.,

‘ZTstrT40,50zh °rganlzacia służby wagonowej, 1955 r.,

•Rakowski R.: Praca zespołu rewidentów wagonów w okre
sie zimowym. 1956 r„ 28 str.

,RmT[“ 7Łi:str°t0k0Wa naprawa waS°nów towarowych.

•Stanieć L.: Naprawa bieżąca wagonów towarowych bez 
wyłączania z ruchu. 1956 r„ 40 str. y bez

Podręczniki szkolne
Neumann :TFaT%; ^ 1956 r- 336 20,20 zł.

PKP wyd lf far,°We Z uwzglgdoieniem kotłów na 
Wyd. II, 1955 r., 303 str., 13,60 zł.
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Neumann T.: Silniki parowe. Wyd. II, 1955 r., 298 str ,
16.60 zł.

Kowalski E.: Wagony i lokomotywy spalinowe. 1956 r.,
224 str., 14,80 zł.

Krajewski T.: Gospodarka parowozowa, 1956 r., 228 str.,
16.00 zł.

Krzemieniecki A.: Obliczenia trakcyjne. 1957 r., 244 str.,
12.00 zł.

Stankiewicz L.: Dźwignice. Wyd. II, 1957 r., 323 str., 21,00 zł. 
Stankiewicz L.: Kolejowe urządzenia trakcyjne. 1956 r., 

262 str., 16,60 zł.
Zawada M.: Transport wewnątrzzakładowy. Wyd. II, 1957 r., 

268 str., 16,50 zł.
Książki dla inżynierów i studentów politechniki

Jędrzejak J.: Badania odbiorcze materiałów metalowych.
1954 r., 275 str., 25 zł.

Langrod A.: Teoria i projektowanie parowozów. 1954 r., 
336 str., 33,50 zł.

Langrod A.: Podstawy konstrukcji wagonów. 1955 r., 172 str., 
18,10 zł.

Langrod A.: Zasady ustroju i działania kolejowych hamul
ców o sprężonym powietrzu. 1957 r., 254 str., 35 zł.

Praca zbiorowa: Maszyny i urządzenia do mechanizacji
robót ładunkowych w przewozach kolejowych. 1955 r., 
120 str., 19,80 zł.

Sobolewski H.: Konstrukcja i projektowanie parowozów.
1955 r„ 614 str., 75 zł.

TRAKCyA ELEKTRYCZNA 

Książki na poziomie średnim

Dziuba W., Ostaszewicz J.: Prądy błądzące. 1955 r., 160 str.,
9.60 zł.

Figurzyński Z.: Sieci trakcyjne (podr. szk.). 1954 r., 313 str., 
16,85 zł.

Hobler M., Tajer T.: Naprawa transformatorów. 1956 r., 
220 str., 22 zł.

Jaros P.: Podstawy prostowania prądu zmiennego. Wyd. II.
1956 r.. 96 str., 6,80 zł.
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Jaros P.: Prostowniki Męciowe. 195-1 r., 300 str., 29,90 zł. 
Mironom K. A.: Obsługa elektrowozu w warunkach zimo

wych. 1955 r., 36 str., 1,65 zł.
Molski W.: Zarys kolejnictwa elektrycznego. 1955 r. 228 str 

10,30 zl.
Plewako S.: Podstawy trakcji elektrycznej (podr. szk.).

Wyd. II, 1955 r., 232 str., 11,20 zł.
Plewako S.: Tabor kolei elektrycznych (podr. szk.). Wyd. II. 

1957 r., 361 str., 28,00 zł.
Tyszko W.: Organizacja utrzymania i naprawy taboru kolei 

elektrycznej (podr. szk.). 1955 r., 158 str., 11,60 zł.

Książki na poziomie wyższym

Jaworski Cz., Kuczborski S.: Problem elektryfikacji kolei 
w Polsce. 1956 r., 90 str., 6,80 zł.

Jaworski Cz.: Teoria trakcji elektrycznej. 1956 r., 304 str. 
34,10 zł.

Crygolajtys J.: Zasady działania i eksploatacji prostow
ników rtęciowych. 1955 r., 227 str., 17,60 zł.

Podoski R.: Trakcja elektryczna. Tom II, 1954 r., 523 str., 
43 zł.

Praca zbiorowa: Pomiary w urządzeniach trakcji elektrycz
nej. 1956 r., 233 str., 29,80 zł.

Przelaskowski W.: Zbiór ćwiczeń i zadań z podstaw trakcji 
elektrycznej (w druku).

Schneigert Z.: Koleje linowe napowietrzne. 1957 r., 412 str.
59,00 zł.

SŁUŻBA ZABEZPIECZENIA RUCHU POCIĄGÓW 
I ŁĄCZNOŚCI

Adamski T.: Elektryczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
pociągów. Urządzenia liniowe. 1956 r., 283 str., 30,50 zł. 

Bronowskl J., Górecki H., Mikulski A.: Elektryczne urzą
dzenia zabezpieczenia ruchu pociągów (podr. szk.) 1957 r. 
400 str., 28,50 zł.

Flett W.: Urządzenia selektorowe typu Westem-Elektric 
1955 r., 88 str., 4,15 zł.

Kacałaplenko W.: Urządzenia łączności selektorowej. 1955 r.. 
136 str., 11,25 zł.
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Hitajew E., Kormilicyn A.: Telekomunikacyjne urządzenia 
kolejowe. 1955 r., 387 str., 37,80 zł.

Kazakow A.: Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów.
Elektryczne urządzenia nastawcze. 1956 r., 456 str.,
47,70 zł.

L'rOdwod J-: Urządzenia teletransmisyjne (w druku). 
vf ikulski A.: Elektromechaniczne urządzenia bezpieczeń-

' stwa ruchu pociągów. Wyd. II, 1955 r., 392 str., 85,00 zł.
PLANOWANIE I STATYSTYKA 

Cywiński B.: Analiza działalności gospodarczej kolei (podr. 
szk.). 1955 r., 288 str., 13,90 zł.

- omitriew W.: Zbiór zadań ze statystyki kolejowej. 1957 r., 
256 str.

• Koczetow I.: Statystyka kolejowa. 1957 r., 376 str.
Kislakow N.: Zasady analizy pracy eksploatacyjnej kolei.

1956 r., 114 str.
ceceniowski R.: Analiza wskaźników eksploatacji taboru ko

lejowego. 1955 r., 100 str., 7,10 zł.
FINANSE W KOLEJNICTWIE

•Czapski A., Reichert K.: Zarachowanie, kontrola i rozli
czanie dochodów z przewozów kolejowych (podr. szk.)
1957 r., 285 str:, 5 zah, 17,00 zl.

Mika Z.: Taryfy kolejowe. (Podr. szk.). Część I, 1957 r. 
124 str., 7,00 zł.

Winniczenko N.: Finansowanie kolei w ZSRR. 1854 r. 
328 str., 40.50 zl.

OGÖLNE
• oziurla M.. Gospodarka materiałowa na kolei. 1957 r .

300 str.
Wojciechowski Z.: Materiałoznawstwo kolejowe (podr. szk.)

Tom I, 1956 r.. 344 str., 16,80 zł.
•Praca zbiorowa: Problemy kolejnictwa — Osiągnięcia ko

lejnictwa światowego. Wydawane w zeszytach ok. 4 rocz
nie.

Praca zbiorowa: Zbiór wyrażeń dotyczących użycia 1 wy
miany taboru kolejowego. Tom I w językach, fran
cuskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim i ro
syjskim (w druku).
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ANKIETA DI.A CZYTELNIKÓW 
KALENDARZA KOLEJARZA 1958 r

1. Imię i nazwisko uczestnika ankiety

2. Adres (miejscowość, ulica, nr domu) . . . .

3. Miejsce pracy (nazwa zakładu pracy i adres)

4. Zawód (stanowisko)............................................................
5. Specjalność............................................................................
6. Czy inicjatywa wydania Kalendarza jest słuszna:

a) tak, b) nie..................................................................
7. Czy Kalendarz przyda się w pracy zawodowej:

a) tak, b) nie.......................................................................
8. Które działy i informacje uważam za najlepsze?

9. Które działy i informacje uważam za niepotrzebne 
i dlaczego? ............................................................................



1°. Co należałoby wprowadzić, aby Kalendarz bwt 
bardziej pomocny w pracy zawodowej?

: ■' ;

11. Które działy i informacje 
w Kalendarzu?

12. Które działy i informac 
nie zmieniać? .

13. Inne uwagi i wnioski

chcia

pow

*

byś dziec

nny si

stal

okroez

TERMIN NADSYŁANIA DO DNIA 1 LUTEGO 1958 r.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pod adresem:

P. P. WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

Warszawa 12, ul. Kazimierzowska nr 52, 
skrzynka pocztowa 53.




