1 MARCA MINIE 160 LAT OD URUCHOMIENIA LINII
KOLEJOWEJ DO WIEDNIA PRZEZ OŒWIÊCIM I CHE£MEK

T³umy mieszkañców Oœwiêcimia i Che³mka wita³y 1 marca 1856 r. pierwszy poci¹g, który przejecha³ nowo
otwart¹ Cesarsko-Królewsk¹ Uprzywilejowan¹ Kolej¹ Pó³nocn¹ Cesarza Ferdynanda, jedn¹
z najstarszych dróg ¿elaznych w Polsce. – Pierwszy zatrzymuj¹cy siê na che³meckim dworcu poci¹g
nale¿a³ do towarzystwa akcyjnego C.K. Uprzywilejowanej Kolei Pó³nocnej Cesarza Ferdynanda. Twórc¹
towarzystwa i inicjatorem budowy kolei by³ s³ynny i bogaty baron Salomon Rothschild – mówi Waldemar
Rudyk, dyrektor Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku, w którym postanowiono szerzej
przypomnieæ o 160. rocznicy uruchomienia linii kolejowej, która zmieni³a oblicze Che³mka i innych
miejscowoœci le¿¹cych przy tej trasie.
– Kolej to temat, który zawsze fascynowa³ wiele osób – dodaje szef che³meckiej placówki.
Nie ukrywa, ¿e sam jest wielkim fanem kolejowej historii.
Z pomoc¹ armii
Pierwszy odcinek Kolei Pó³nocnej z Wiednia do Deutsch-Wagram, która docelowo mia³a po³¹czyæ stolicê
cesarstwa z kopalniami soli w Wieliczce, otwarto w roku 1837. Budowa, finansowana z kredytów,
wyd³u¿a³a siê. – Odcinek z Oœwiêcimia do Trzebini budowano siedem lat. Patrz¹c z naszej perspektywy,
mo¿na powiedzieæ, ¿e tempo by³o imponuj¹ce – zaznacza Waldemar Rudyk. Na dworze cesarskim
niecierpliwiono siê jednak coraz bardziej. Problem polega³ na tym, ¿e zanim powsta³a nowa linia, poci¹gi
z Wiednia do Krakowa musia³y jeŸdziæ przez tereny Prus, co wyd³u¿a³o czas przejazdu i nara¿a³o
pasa¿erów na uci¹¿liwe kontrole celne. St¹d na budowê odcinka pod Oœwiêcimiem przys³ano 2 tys.
¿o³nierzy austriackich. Now¹ lini¹ poci¹gi jeŸdzi³y z Krakowa do Wiednia 15 godzin. Na pocz¹tku by³y to
dwa sk³ady dziennie.

Skok cywilizacyjny
Budowa linii mia³a wp³yw na rozwój cywilizacyjny le¿¹cych przy niej miejscowoœci, w tym Che³mka. – Przed
jej powstaniem by³ niezbyt bogat¹ galicyjsk¹ wsi¹ – zaznacza Waldemar Rudyk. Jego zdaniem, gdyby nie
by³o Kolei Pó³nocnej, to do Che³mka nie przyby³by Bata. Rozwój miasteczka widaæ tak¿e na mapach.
Liniê wybudowano na odludziu. Dzisiaj przecina Che³mek na po³owê. Jest sta³ym i integralnym
elementem krajobrazu miasteczka i okolicy. Czêœæ mieszkañców znalaz³a ponadto pracê na kolei, co
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ bardzo intratnym zajêciem. Podobny skok cywilizacyjny nast¹pi³
w Oœwiêcimiu. W drugiej po³owie XIX w. sta³ siê on wa¿nym wêz³em kolejowym. Zbieg³y siê tutaj trzy wa¿ne
linie. Obok wspomnianej Cesarsko-Królewskiej by³a to linia pruska prowadz¹ca z Wroc³awia
(uruchomiona w 1864 r.) przez Katowice do Mys³owic i dalej do Oœwiêcimia oraz tzw. pañstwowa Karola
Ludwika z Oœwiêcimia do Podgórza Krakowa (1884). Dodaæ trzeba, ¿e linia i dworzec powsta³y na
terenach ówczesnej Brzezinki. O randze wêz³a „Oœwiêcim” œwiadczy równie¿ okaza³y jak na tamte czasy
gmach dworcowy. Dok³adna data jego budowy nie jest znana, ale by³o to w drugiej po³owie XIX
w. Dworzec sk³ada³ siê z trzech czêœci – parterowej z poczekalni¹ oraz dwóch wiêkszych budynków
administracyjnych. W s¹siedztwie powsta³a parowozownia.
Wizyta cesarza
Z kolej¹ zwi¹zane jest tak¿e jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w historii miasta w XIX w. 19 wrzeœnia 1880 r. na
dworzec w Oœwiêcimiu przyjecha³ poci¹g z samym Cesarzem Ferdynandem. W ten sposób Najjaœniejszy
Pan postanowi³ spotkaæ siê ze swoimi poddanymi z okazji obchodów z³otego jubileuszu swoich urodzin.
Na oœwiêcimskim dworcu powita³o go kilkanaœcie tysiêcy ludzi. W czasach najwiêkszego rozkwitu przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ z kolej¹ w Oœwiêcimiu by³o zwi¹zanych nawet 1000 ludzi. Na prze³omie XIX i XX
wieku dla czêœci najbardziej niezbêdnyc pracowników kolej wybudowa³a osiedle, które ci¹gnê³o siê od
istniej¹cej obecnie stacji benzynowej przy Galerii Niwa a¿ do dawnej cynkowni, czyli obecnego
supermarketu budowlanego. By³o to szeœæ du¿ych kamienic. Te od strony pó³nocnej nazywane by³y
„czynszowymi”, dalej by³y „pruskie” i „cynkowe”. Z czasem powsta³a szko³a, oœrodek zdrowia. –
Kolejarzem by³o siê z dziadka na ojca, z ojca na syna – podkreœla Jan Tobiasz, którego dziadkowie i ojciec
byli kolejarzami. Podobnych rodzin kolejarskich by³o wiêcej. – Poci¹gi przyje¿d¿a³y pe³ne i odje¿d¿a³y
pe³ne ludzi – podkreœla. Ostatni poci¹g z Katowic przyje¿d¿a³ o ok. 2 w nocy. O 4 rano wyje¿d¿a³ ju¿
pierwszy. ¯ycie têtni³o tak¿e na tzw. stacji, czyli w okolicach dzisiejszego dworca, ulic Powstañców
Œl¹skich, Wyzwolenia i Dworcowej.
Spotkanie na dworcu w Che³mku
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji 3 marca o godz. 18 na che³meckim dworcu organizuje spotkanie
pod has³em: Che³mek Fabryka. 160 lat na kolejowym szlaku. Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e bêdzie to
impreza ³¹cz¹ca prezentacje ró¿nych artystów. Specjalny projekt muzyczny pt. „High Fall” przygotowa³
na tê okazjê Wawrzyniec Wróblewski. Z kolei Berta Cebrat zaprezentuje swoje wizualizacje.
A Organizatorzy zapowiadaj¹ tak¿e dworcow¹ strefê fotografii, pami¹tek i kolejowych znalezisk. Swoimi
zbiorami pochwal¹ siê przy tej okazji: Piotr „Iwo” Cebrat, Piotr Tarczyñski, Pawe³ Waligóra, Aldona Kruk,
Karolina Gorczyñska, Martyna Paluchiewicz-£abaj, Mirek Saternus, Miros³aw Wawrzyniak, Roman Stopa,
Jacek Krawczyk, Rafa³ Matyja, Gerard Matyja, Kamil Szyjka. Swoj¹ kolekcjê udostêpni równie¿ MOKSiR.
Stara tablica A Wœród pami¹tek z pewnoœci¹ uwagê przyci¹gnie du¿a, stara tablica z nazw¹ dworca
Che³mek Fabryka. Wed³ug dyrektora MOKSiR Waldemara Rudyka, mo¿e ona pochodziæ z lat 50.
ubieg³ego wieku. Bêdzie te¿ œwietnie zachowana dachówka z dawnego budynku che³meckiego
dworca wyprodukowana w cegielni parowej w £agiewnikach, telefon kolejowy i wiele innych
eksponatów zwi¹zanych z kolej¹. (BOK)
Czytaj wiêcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/cesarska-kolejotworzyla-nowy-rozdzial-historii-chelmka-i-oswiecimia,9439712/

