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Parowozy mają dusze

Wagony, drezyny, żurawie, obrotnica, kolekcja 
mundurów i czapek kolejarskich, a nawet 

zabytkowe walce drogowe, przede wszystkim 
jednak – lokomotywy. To Muzeum Kolejnictwa 

na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, matecznik 
Zbigniewa Gryzgota, najstarszego czynnego 

zawodowo maszynisty w Polsce, człowieka, który 
uważa, że parowozy mają duszę. 

Marcin Bradke: Jak zaczęła się twoja miłość do kolei, a szczególnie do lokomo-
tyw parowych?
Zbigniew Gryzgot: Mój ojciec był maszynistą. Często odwiedzałem go w pracy. 
Znałem te wszystkie ciuchcie, na których jeździł, ale mnie to niezbyt interesowało. 
Po podstawówce poszedłem do technikum budowlanego w Świdnicy. Ojciec jednak 
nie dawał za wygraną i pół roku później zapisał mnie do przyzakładowej szkoły za-
wodowej w Jaworzynie. To był rok 1964. Nauka trwała trzy lata. Potem skończyłem 
kurs palacza parowozów w Jeleniej Górze, no i jakiś czas pracowałem jako palacz. 
Wreszcie był kurs pomocnika maszynisty, a w roku 1971 zostałem pełnoprawnym 
maszynistą. Od tego czasu aż do dzisiaj jeżdżę na parowozach. 

MB: Pamiętasz swój pierwszy parowóz?
ZG: Pewnie! Najwspanialszy, jaki miałem. Jeździłem nim ponad dziesięć lat. To był 
niemiecki Ty2-153. Niezawodna maszyna, istne cacko. Jeździłem też na Tr5, Ok1, 
Ok1-104, Ok22, 66 i wielu innych. W 1983 r. zostałem kierownikiem wydziału na-
praw parowozów tu, w Jaworzynie Śląskiej, ale nie zrezygnowałem z prowadzenia 
lokomotyw. Nie chciałem wyjść z wprawy. 

MB: Co takiego szczególnego jest w tych stalowych potworach?
ZG: One mają duszę, której nie ma ani elektrowóz, ani spalinowóz. Ja przecież skoń-
czyłem również kurs maszynisty trakcji spalinowej i prowadziłem te lokomotywy, 
ale zdecydowanie wolałem parowozy z ich zapachem dymu, z parą i sadzą. W tych 
nowoczesnych zamykasz się jak w klatce i nie masz prawie nic do roboty: wciskasz 
przycisk i samo jedzie. A tu trzeba do pieca dorzucić i trochę się namęczyć, ale tak 
fajnie namęczyć. Kiedyś przychodziło się do parowozowni jak do drugiego domu. 
Trzeba było ten parowozik ładnie wygłaskać, żeby się świecił. Tak jak z kobietą – jeśli 
jest ładnie umalowana i włosy ma zrobione, to oczy to cieszy, prawda? No i sama też 
jest szczęśliwa. Wychuchana i wymuskana ciuchcia mówi do siebie: „O! Jaka piękna 
dziś jestem” i od razu lepiej pracuje i ciągnie wagony. 

ze Zbigniewem Gryzgotem 
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MB: Na czym polega przewaga parowej lokomotywy nad innymi?
ZG: Jak się o nią odpowiednio dba, to jest długowieczna i rzadziej się psuje. Nie ma 
prądu ani ropy, a ty jedziesz. Węgiel się skończy, to narąbiesz drewna albo wrzucisz 
do pieca stare podkłady kolejowe i znów jedziesz. Oczywiście, są pewne ograniczenia. 
Każda lokomotywa parowa ma swój harmonogram. Od naprawy głównej – to coś 
w rodzaju remontu kapitalnego – może przejechać 42 tys. kilometrów, plus minus 
5 km. Z pewnością mogłaby bez problemu popędzić dalej, ale zakazują tego przepisy. 
To z uwagi na bezpieczeństwo. Najważniejszy jest przegląd i remont kotła parowego, 
który jest najbardziej newralgicznym miejscem całego pojazdu. Wyobraź sobie, że 
pamiętam czasy, gdy stało tu siedemdziesiąt parowozów! 

MB: A kiedy zaczęto z nich ostatecznie rezygnować?
ZG: O, kochany, tylko nie „ostatecznie”! Zaraz ci to wytłumaczę na przykładzie naszej 
Jaworzyny. To postępowało powoli. Jeszcze w latach 90., gdy były problemy z paliwem, 
jeździliśmy w składach towarowych do Kamieńca i Marciszowa. Potem powstał skan-
sen. W 2000 r. zamknięto parowozownię, a rok później poszedłem na emeryturę. 
Wówczas stało tu chyba 11 lub 12 maszyn „pod parą”, czyli czynnych. PKP przekazały 
ów skansen miastu i wtedy zaczęła się hulanka na całego. Co lepsze części naszego 
taboru zabrano do Wolsztyna i do Chabówki koło Zakopanego. Pozostało to, co nie 
było sprawne. Dodatkowo obok skansenu ulokowano skup złomu. Złomiarze bez 
pardonu rozkradali wszystko, co tylko się dało. Był tylko jeden stróż, więc nie mógł 
niczego upilnować. To przecież spory obiekt, około trzech hektarów.

MB: Co wtedy czułeś?
ZG: Cierpiałem, bolało mnie serce. Stare, styrane serce kolejarza. Na całe szczęście 
w końcu pojawił się wspaniały człowiek, dr Piotr Gerber z Politechniki Wrocławskiej. 
Wydzierżawił obiekt i zaczął tworzyć muzeum. To był chyba 2004 r. 
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MB: A jak to się stało, że z emerytury wróciłeś do Jaworzyny?
ZG: Za sprawą pewnej miłej i pięknej dziewczyny. W 2006 r. pojawiła się tu Kasia 
Szczerbińska-Tercjak, dzisiejsza dyrektorka muzeum. Wpadła do mnie do domu, 
a ponieważ wiedziała, że zbieram kolejarskie czapki, poprosiła o ich wypożyczenie. 
Zaproponowała wówczas, abym oprowadzał dzieci, które przyjechały do Jaworzyny 
na zieloną szkołę. To miało być tylko na miesiąc, a ten miesiąc trwa już szesnaście 
lat. Jakiś czas później poproszono mnie o przyuczenie młodego pokolenia maszy-
nistów do jazdy na parowozach.

MB: I?
ZG: I tak się stało. Do tej pory wykształciłem sześciu młodych ludzi. Oni na co dzień 
pracują w różnych firmach, a tu przychodzą z miłości do parowozów. Jestem pewien, 
że gdyby lokomotywy parowe kursowały powszechnie, to rzuciliby wszystko inne, 
by tylko móc je prowadzić... 

MB: Jaworzyna Śląska to jedna z trzech czynnych obecnie parowozowni.
ZG: Owszem, prócz niej jest Wolsztyn i wspomniana wcześniej Chabówka 
koło Zakopanego.

MB: Powiedziałeś, że z parowozów ostatecznie jeszcze nie zrezygnowano...
ZG: No właśnie! Wolsztyńska parowozownia po dziś dzień obsługuje pociągi pasa-
żerskie na trasie Wolsztyn–Leszno, a w sobotę i niedzielę Wolsztyn–Poznań. To są 
kursowe składy, ujęte w rozkładzie jazdy. 

MB: No i dochodzi do tego Jaworzyna Śląska.
ZG: Tak, ale my działamy tak bardziej weekendowo, turystycznie. Mamy dziś tylko 
jeden parowóz „pod parą” – TKt-48, zbudowany w 1951 r. przez Zakłady Przemysłu 

Fot. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

73ROZMOWA



Metalowego im. Józefa Stalina (dawniej i później Zakłady Hipolita Cegielskiego) 
w Poznaniu. 

MB: Słyszałem, że będzie następny, Ty45-20.
ZG: Tak, pracujemy przy nim. Fantastyczny polski parowóz towarowy z 1945 r., 
czyli z czasów tuż po wojnie. Nie mamy certyfikatu na remont kotła, więc zro-
biono to w Czechach. Resztę – układ jezdny i podwozie – wykonujemy sami. 

MB: A ile kosztuje taka naprawa kotła?
ZG: W tym przypadku 1 200 000 zł. 

MB: Co dziś muzeum ma do zaoferowania zwiedzającym?
ZG: Pięćdziesiąt parowozów. Są u nas i w Dzierżoniowie. Najmłodszy z nich 
pochodzi z 1957 r. Mamy halę wachlarzową z początku XX w., obrotnicę dla 
lokomotyw, pierwszy szynobus z lat 70., stare wagony z Polski, Francji, USA, 
ZSRR i z Niemiec – najstarsze, dziś zrekonstruowane, zbudowano w latach 
1928 i 1929. Mamy nawet walce drogowe z lat 20. i 30. minionego stulecia, dwa 
parowe, a jeden z silnikiem diesla. Najmłodszych zainteresują zapewne jeżdżą-
ce modele kolejek, stara kasa kolejowa, gabinet lekarski oraz pomieszczenia 
naczelnika stacji, zarówno przed-, jak i powojenne. No i mamy też „Galę pary”, 
która odbywa się u nas co roku w pierwszy weekend września. 

MB: Jakich partnerów ma muzeum?
ZG: Parowozownie w Wolsztynie i Chabówce, a ponadto przyjaciół z Czech, 
Francji, Niemiec, z Luksemburga i Wielkiej Brytanii. 

MB: Czego się życzy staremu maszyniście na pożegnanie?

ZG: Zielonego światła. 
MB: Zatem tego z całego serca życzę tobie i całemu muzeum. 

Fot. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Pamięć i Przyszłość nr 1/2020 (47)74




