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Wstęp

Często twierdzi  się,  że  sposób,  w jaki  fotograf  utrwala rzeczywistość,  odzwierciedla  jego 

sposób  patrzenia  na  świat.  Wyrażamy  to  w  codziennym  języku,  mówiąc,  że  aparat  jest  

przedłużeniem oka, to samo ujął w swoim poetyckim haśle reklamowym Kiedy ty jesteś aparatem,  

a aparat jest tobą jeden z największych producentów sprzętu fotograficznego ― Minolta1. Jeszcze 

dalej idą mistrzowie fotografii ― Wynn Bullock (Fotografia pozwala zarejestrować nie tylko to,  

co widziane oczyma, ale  tak samo to,  co widzi umysł.  Aparat jest  przedłużeniem nie tylko oka,  

ale też mózgu2), czy Paul Strand (Twój sposób fotografowania świadczy o twoim sposobie życia ― 

w oczach każdego, kto prawdziwie widzi. Możesz patrzeć, jak robią to inni, możesz nawet korzystać  

z ich sposobów widzenia, by odkryć własny, ale ostatecznie musisz tamte odrzucić3). Jeśli uznać, 

że punkt  widzenia  Bullocka  i  Stranda  jest  prawdziwy,  to  zdjęcie  świadczyć  będzie  nie  tylko 

o fotografowanym obiekcie, ale i o sposobie myślenia autora zdjęcia o tym, co fotografuje. 

Kolej stała się obiektem zainteresowań fotografii w zasadzie kiedy tylko technika pozwoliła 

na  więcej  niż  kilkukrotne  eksperymenty  w  celu  testowania  rozwiązań  technologicznych. 

W archiwach  fotograficznych  znajduje  się  dużo  zdjęć  kolei  już z pierwszej  połowy  lat  60. 

XIX wieku4. Gdy fotografia stała się dostępna dla amatorów, fotografowanie pociągów zaczęło być 

―  i  jest  do  dziś  ― jedną  z  najpowszechniejszych  aktywności  hobbystów  interesujących  się 

kolejnictwem. Skalę powszechności  takiego zjawiska obrazuje popularność największej  polskiej 

internetowej galerii zdjęć poświęconych tematyce kolejowej rail.phototrans.eu: zgromadzono ok. 

50 000 fotografii  udostępnionych przez 710 użytkowników5.  Jeśli przyjąć punkt widzenia opisany 

w  pierwszym  akapicie,  to  każda  z  tych  fotografii  dokumentuje  nie  tylko  jakiś  aspekt 

funkcjonowania kolei, ale także pewien sposób myślenia o niej.

Od momentu powstania najważniejszym i jedynym ukazującym się regularnie i nieprzerwanie 

periodykiem skierowanym do polskich pasjonatów kolejnictwa jest bogato ilustrowany fotografiami 

miesięcznik (do 1999 r.  dwumiesięcznik) „Świat Kolei”.  Każda z jego okładek zawiera barwną 

fotografię, która staje się swoistą wizytówką numeru: to pierwsza rzecz, na którą patrzy czytelnik, 

biorąc do ręki egzemplarz czasopisma. 

1 Treść hasła reklamowego z lat 80. cyt. za: S. Sontag, Krótka antologia cytatów [w:] O fotografii, S. Sontag, Kraków 
2009, s. 197. 

2 The medium of photography can record not only what the eyes see, but that which the mind's eye sees as well. The  
camera is not only an extension of the eye, but of the brain. Znany cytat przytaczam za witryną internetową Bullock 
Family Photography LLC, http://www.wynnbullockphotography.com/quotes.html [dostęp: 29 marca 2011 r.]. 

3 Cyt. za: S. Sontag, Krótka antologia..., s. 193-194. 
4 Zob. np. album R. Linsley [red.], Railways in Camera. Archive Photos of the Great Age of Steam from the Public  

Record Office 1860-1913, b.m. 1996.
5 http://rail.phototrans.eu/16,0,0.html [dostęp: 29 marca 2011 r.]. 
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W latach 2001–2010 wygląd okładki „Świata Kolei” zmienił się tylko nieznacznie, natomiast 

kolej  w  Polsce  przeszła  zasadnicze  zmiany.  Na  początku  tego  okresu  monopolistą  na  rynku 

przewozów kolejowych było przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe (dalej: PKP). 

Jeszcze  w  roku  2001  PKP  rozbito  na  szereg  mniejszych,  częściowo  konkurujących  ze  sobą 

podmiotów. Dziś największy w kraju, pod względem liczby przewiezionych pasażerów, przewoźnik 

pasażerski6 ―  Przewozy Regionalne sp. z o.o. ― funkcjonuje poza grupą kapitałową PKP SA. 

Podróżnych przewożą także inne spółki samorządowe, a w roku 2007 w województwie kujawsko-

pomorskim obsługę wielu szlaków przejęło  prywatne  konsorcjum Arriva-PCC.  Jeszcze  większe 

zmiany  objęły  segment  przewozów  towarowych:  w  roku  2009  kilkudziesięciu  przewoźników 

prywatnych,  zupełnie nieobecnych na początku XXI wieku, przewiozło aż dwie trzecie ładunków 

przewiezionych w Polsce koleją7. Każdy z przewoźników, zarówno pasażerskich, jak i towarowych 

(także ci pozostający w grupie PKP), stworzył w ciągu tych dziesięciu lat nowe,  inne dla każdej 

firmy, standardy  identyfikacji  wizualnej  taboru.  Oddzielne  wzory  przygotowały  także  niektóre 

urzędy  marszałkowskie. Oznacza to,  że pierwszy raz od dziesięcioleci w zasadzie każdy pojazd 

jeżdżący po polskich torach został  przemalowany,  i  to w niejednolity dla wszystkich pojazdów 

sposób.  Zmienił  się  także  sam  tabor:  stare  pojazdy  masowo  modernizowano8,  zakupiono  też 

znaczne  ilości  pociągów  fabrycznie  nowych,  w  tym  niemal  dwieście  spalinowych  wagonów 

silnikowych,  tzw.  szynobusów, które niemal  całkowicie  wyparły z  linii  bez  trakcji  elektrycznej 

klasyczne  składy  złożone  z  lokomotywy  i  wagonów  pasażerskich.  Zmodernizowano  dziesiątki 

dworców i szereg linii kolejowych, inne zamknięto, kilka ponownie otwarto dla ruchu. Słowem, 

znacząco  zmieniło  się  wszystko:  struktura  organizacyjna  i własnościowa,  infrastruktura,  tabor, 

estetyka. 

Znaczne  zmiany  technologiczne  dotknęły  też  fotografii.  Na  początku  2001  roku  aparat 

cyfrowy był dużą rzadkością: w roku 2000 na świecie sprzedano tylko 10,8 mln takich aparatów, 

w 2001  ―  ok.  18  mln9.  Większość  z  nich  pozwalała  na  wydruk  w formacie  co  najwyżej 

pocztówkowym. Dziesięć lat później, w roku 2010, sprzedano ok. 141 mln cyfrowych aparatów10, 

6 Zob. Rynek transportu kolejowego. Wyniki przewozowe styczeń--listopad 2010, publikacja Urzędu Transportu 
Kolejowego, http://www.utk.gov.pl/download.php?s=1&id=1509 [dostęp: 29 marca 2011 r.]. 

7 66,1% ładunków mierzonych masą. Pełnych danych za rok 2010 dotychczas nie opublikowano. Zob. J. Barcik, P. 
Czech, Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat ― część 2, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej. Seria Transport” 2010, z. 68, s. 15. 

8 Np. w ramach programu SPOT gruntownie zmodernizowano 75 jednostek elektrycznych, znacznie zmieniając ich 
wygląd. Dane dotyczące liczby zakupionych i zmodernizowanych pojazdów przytaczam za: M. Dąbrowski, Tabor 
trakcyjny [w:] Kolejowa klatka, http://kolejowaklatka.org/001/index.php [dostęp: 29 marca 2011 r.]. 

9 Artur Kozdrowski, Więcej cyfrowych aparatów,  
http://www.pcworld.pl/news/29523/Wiecej.cyfrowych.aparatow.html [dostęp: 29 marca 2011 r.].

10 Wzrost na światowym rynku fotograficznym, komunikat prasowy GfK Polonia 
[http://www.gfk.pl/public_relations/pressreleases/press_articles/006619/index.pl.html [dostęp 29 marca 2011 r.].

3



a modele  dostępne  amatorom  pozwalają  na uzyskanie  jakości  wystarczającej  do  wykonania 

profesjonalnego druku zdjęcia w formacie 20 × 30 cm lub większym.

Niniejsza  praca  jest  próbą  zbadania,  jak  przedstawiana  i  jak  postrzegana  jest  kolej 

w najważniejszym polskim czasopiśmie hobbystycznym poświęconym kolejnictwu przez pryzmat 

fotografii umieszczonych na pierwszych stronach okładek tego periodyku w latach 2001 i 2010. 

Ma na celu także określenie, w jakim stopniu i w jaki sposób opisane wyżej zmiany zachodzące 

w branżach  kolejowej  i  fotograficznej  wpłynęły  na  jakość  i treść  tych  fotografii.  Aby  ułatwić 

lekturę  osobom  niezajmującym  się  na  co  dzień  rynkiem  wydawnictw  przeznaczonych  dla 

pasjonatów transportu szynowego czy fotografią związaną z takim transportem tematycznie, analizę 

poprzedzono  krótką  charakterystyką  omawianego  czasopisma  i  skrótowym  przedstawieniem 

trendów,  jakie  panowały  i  panują  w  fotografowaniu  kolei.  Uzupełnieniem  pracy  jest  aneks 

zawierający reprodukcje opisywanych w treści okładek czasopisma. 
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Opis czasopisma „Świat Kolei” ze szczególnym uwzględnieniem lat 2001 i 2010

Czasopismo „Świat Kolei” (nr ISSN 1234-5962) ukazuje się nieprzerwanie od 1995 roku ― 

w latach 1995–1999 jako dwumiesięcznik, a od roku 2000 ― jako miesięcznik (do końca 2010 r. 

każdego  roku  wydano  dwanaście  numerów).  Od  początku  istnienia  tytułu  wydawcą  „ŚK”  jest 

wydawnictwo EMI-PRESS z  Łodzi,  którego pozostałe  tytuły  prasowe to  „Technika  Transportu 

Szynowego”  oraz  „Telekomunikacja  i  Sterowanie  Ruchem”,  oba  o charakterze  naukowo-

technicznym. Oficyna publikuje także monografie i publikacje zwarte o tematyce transportowej11. 

Czasopismo stanowi kontynuację kwartalnika „Parowozik” wydawanego w latach 1988–1994 przez 

Poznański Klub Modelarzy Kolejowych12. Numeracja wydań jest kontynuowana. 

„Świat  Kolei”  ma  format  210  ×  280  mm.  W opisywanych  latach  zmieniała  się  objętość 

numeru:  w  roku  2001  wydanie  zawierało  52  (numery  1–5/2001)  lub  60  (numery  6–12/2001) 

numerowanych stron, w wydaniach z roku 2010 było ich 64.  W numerach rocznika 2001 część 

stron drukowano w czerni i bieli, w roku 2010 wszystkie strony ― nawet jeśli nie umieszczono 

na nich  barwnych  fotografii  ― drukowano  w kolorze,  zachowując  barwne  elementy  graficzne. 

Stosowano też papier o wyższej niż dziewięć lat wcześniej gramaturze. Od numeru 6/2001 okładki 

czasopisma są lakierowane. 

Każdy  z  numerów  podzielono  na  stałe  działy:  „Wąskie  tory”,  w  którym  publikowane 

są artykuły  dotyczące  kolei  wąskotorowych;  „Z  miejskich  torów”  (także:  „Miejskie  tory”), 

poświęcony  tramwajom  i  kolejom  miejskim;  „Kolej  w  świecie”,  zawierający  teksty  opisujące 

ciekawe linie kolejowe leżące poza granicami Polski.  Co miesiąc kilka stron poświęcanych jest 

na tematy  związane  z  modelarstwem  kolejowym.  Niektóre  z  działów  ―  „Polskie  stacje”, 

skupiający artykuły prezentujące każdorazowo historię i współczesność jednej stacji polskiej sieci 

kolejowej;  „Nasz  portret”,  prezentujący  poszczególne  serie  taboru;  „Forum”,  poświęcony pracy 

stowarzyszeń hobbystów itp.; „Reportaż”, w którym drukowano relacje z przejazdów pociągami 

nadzwyczajnymi uruchamianymi dla miłośników kolei; „Historia kolei” czy „Kolej w Polsce” ― 

ukazywały się nie w każdym numerze. Krótsze ― o objętości nieprzekraczającej jednej strony ― 

teksty  zamieszczano  w  stałych  rubrykach:  „Aktualności”  (podzielone  na  krajowe,  zagraniczne, 

11 Głównie publikacje hobbystyczne dokumentujące historię komunikacji miejskiej w wybranych miastach, m.in. W. 
źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901–2001, Łódź 2001; R. 
Grochowiak, 120 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie, Łódź 1999, a także bogato ilustrowane opracowania 
dotyczące historii i współczesności kolei w Polsce, m.in. R. Rusak, Od Pafawagu do Bombardiera. 60 lat  
Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu, Łódź [2005], oraz wydawnictwa o charakterze naukowym 
z dziedziny transportu zbiorowego, m.in. K. Bergiel, Automatyzacja prowadzenia pociągu, Łódź 2005. 

12 Informacja Czasopismo jest kontynuacją kwartalnika Parowozik wydawanego od 1988 roku znajduje się w stopce 
wydawniczej każdego numeru „Świata Kolei”. 
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dotyczące  kolei  wąskotorowych  oraz  związane  z  komunikacją  tramwajową)  i  „Filatelistyka”. 

Krótkie  komentarze  i  polemiki  do  artykułów  z  poprzednich  numerów  i  aktualne  informacje 

dotyczące spraw istotnych dla  miłośników kolejnictwa, np.  problemów finansowych skansenów 

taboru kolejowego, drukowane są ― zależnie od ich autorstwa ― w ukazujących się zamiennie 

rubrykach „Od redakcji” i „Listy Czytelników”. W numerach z roku 2001 istniała także rubryka 

„Kolej  w  Internecie”,  na  łamach  której  co  miesiąc  prezentowano  kilka  witryn  internetowych 

przewoźników  kolejowych,  sympatyków  transportu  szynowego  itp.  Niemal  każdy  z  tekstów 

na łamach „ŚK” zilustrowano fotografiami, często zamieszano też schematy,  tabele czy rysunki. 

Od numeru 6/2001 do 12/2010 szata graficzna wydań nie zmieniła się:  wyróżnikiem działu jest 

granatowy  pasek  z  jego  nazwą  u  góry  strony,  niektóre  artykuły  drukowane  są  na  beżowym 

(„Aktualności”,  dział  modelarski)  lub szarym („Historia  kolei”)  tle.  Nie zmienił  się  też  sposób 

łamania artykułów13. 

W latach  2001–2010 tylko  nieznacznie  zmienił  się  układ  pierwszej  strony okładki  „ŚK”. 

Przez cały czas jej górną część karty zajmował czerwony pasek z tytułem czasopisma zapisanym 

dużymi, cieniowanymi, białymi literami, zawierający także podstawowe dane dotyczące publikacji: 

numer  wydania,  cenę  oraz  numery indeksu i  ISSN. Poniżej  umieszczano jedną fotografię  oraz 

wykaz kilku tematów poruszonych w numerze. Najczęściej jeden z nich powiązany był treściowo 

z zamieszczonym powyżej  zdjęciem.  W roku 2001 ów spis  zagadnień  drukowano na  wyraźnie 

odciętym od fotografii tle. W roku 2010 napisy nanoszono na dolną część fotografii lub stosowano 

płynne  przejście  zdjęcia  w  tło  tekstu14,  używano innego  kroju  liter,  zmniejszono  ich  wielkość, 

a obok  wykazu  zamieszczono  pionowo  logotyp  czasopisma.  Krótki  opis  zdjęcia  okładkowego 

drukowany  jest  na  pierwszej  stronie  czasopisma,  poniżej  spisu  treści  wydania.  W roku  2010 

umieszczano  tam  także  wydrukowany  w  niewielkich  rozmiarach  pełną  klatkę  fotografii,  które 

zostały skadrowane do nietypowego formatu na potrzeby okładki15.

Miesięcznik redagowany jest przez miłośników kolei: redaktorem naczelnym „Świata Kolei” 

przez  cały  okres  jego  istnienia  jest  Ryszard  Pyssa,  prezes  Polskiego  Związku  Modelarzy 

Kolejowych16 i  członek-założyciel  Poznańskiego  Klubu  Modelarzy  Kolejowych17,  wydawcy 

13 Numery 1–5/2001, podobnie jak wydania z roku 2000, zawierają nieco inną szatę graficzną: nazwy działów 
zamieszczano na grubszym, czarnym pasku u góry stron, nie stosowano innych kolorów tła niż biały, używano 
innych krojów fontów. Przed rokiem 2000 stosowano zupełnie odmienną oprawę graficzną.

14 Zob. reprodukcje okładek zamieszczone w aneksie, np. odpowiednio numery 1/2001, 1/2010, 9/2010.
15 W dalszej części pracy analizie poddano wersje umieszczone na okładkach, a nie na pierwszych stronach magazynu.
16 Strona internetowa Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych, http://www.pzmk.org.pl/node/21 [dostęp: 10 

kwietnia 2011 r.]. 
17 Strona internetowa Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, http://kmk.poznan.pl/node/5 [dostęp: 11 kwietnia 

2011 r.].

6



kwartalnika „Parowozik”, będącego poprzednikiem „Świata Kolei”. Każdy z pozostałych członków 

redakcji  także  jest  aktywnym  hobbystą:  Michał  Jerczyński  jest  autorem  cenionych  książek 

historycznych  dotyczących  dziejów  kolei18.  Paweł  Terczyński  jest  autorem  jedynej  wydanej 

publikacji  opisującej  wszystkie  współczesne  serie  pojazdów  trakcyjnych  eksploatowanych 

na polskich  torach19.  Marek  Malczewski  jest  członkiem  Poznańskiego  Klubu  Modelarzy 

Kolejowych20,  Tomasz  Gieżyński  jest  członkiem  Klubu  Miłośników  Pojazdów  Szynowych21. 

W skład redakcji, który nie zmienił się do 2010 roku, wchodzi też Ryszard Rusak, autor publikujący 

także w fachowym miesięczniku „Technika Transportu Szynowego”22. 

Miesięcznik  adresowany  jest  do  innych  osób  hobbystycznie  zajmujących  się  różnymi 

aspektami kolejnictwa (na co wskazuje różna tematyka opisanych powyżej działów czasopisma). 

Podkreśla  to  umieszczony  w  stopce  każdego  numeru  opis  Magazyn  sympatyków  komunikacji  

szynowej23. Autorzy czasopisma zauważają w artykułach, że zarówno redakcja, jak i czytelnicy, są 

pasjonatami  transportu  szynowego  i  zaznaczają  rolę,  jaką  tytuł  może  pełnić  w  rozwoju 

zainteresowań24.  Pewien  obraz  odbiorców  „Świata  Kolei”  dają  także  drukowane  na  łamach 

periodyku listy do redakcji. Pochodzą one w znacznej części od społeczników działających na rzecz 

promowania transportu szynowego, jak Karol Trammer25 ― redaktor naczelny kontrowersyjnego26 

niekomercyjnego  dwumiesięcznika  „Z  Biegiem  Szyn”27,  czy  Jarosław  Lipiński28,  prezes 

Pomorskiego  Towarzystwa  Miłośników  Kolei  Żelaznych,  które  było  inicjatorem  uruchomienia 

jednej z kolei  wąskotorowych w ruchu turystycznym. Autorzy innych listów to miłośnicy kolei 

przesyłający swoje wspomnienia lub uwagi odnoszące się do treści opublikowanych artykułów29. 

18 M.in.: M. Jerczyński, Kolej Sowiogórska, Srebrna Góra 2002; M. Jerczyński, T. Roszak, Szlakiem łódzkiej kolei, 
Łódź 2003. 

19 P. Terczyński, Atlas lokomotyw, Poznań 2002, 2004, 2007. 
20 Strona internetowa Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, http://kmk.poznan.pl/node/5 [dostęp: 11 kwietnia 

2011 r.].
21 Strona internetowa miesięcznika „Przystanek” wydawanego przez Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, 

http://www.kmps.org.pl/przystanek/ [dostęp: 11 kwietnia 2011 r.].
22 Np. R. Rusak, 15 lat hiszpańskich kolei dużych prędkości, „Technika Transportu Szynowego” nr 5-6/2007.
23 Np. stopka redakcyjna, „Świat Kolei” 2001, nr 1, s. 2. 
24 Np. Znaczną część nabywców naszego czasopisma stanowią (…) osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z  

koleją (...), a wszystkim nam, miłośnikom kolei, powinno zależeć na popularyzacji tego hobby (…), R. Kieres, 
Spotkania z zabytkami, „Świat Kolei” 2001, nr 6, s. 3. 

25 K. Trammer, Krótka historia opłat za bagaż, list do redakcji, „Świat Kolei” 2004, nr 6, s. 2. 
26 Na łamach „Z Biegiem Szyn” pojawiają się artykuły krytyczne wobec działań spółek kolejowych, a krytyka 

wyrażana jest w dosadny sposób. Jeden z tekstów stał się podstawą do złożenia przez rzecznik prasową spółki 
Koleje Mazowieckie, Donatę Nowakowską-Orychlik, pozwu o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Trammerowi 
(sprawa jest w toku), zob. Kapela J., Zemsta Donaty, http://krytykapolityczna.pl/JasKapela/ZemstaDonaty/menuid-
244.html [dostęp 15 kwietnia 2011]. Niskonakładowe czasopismo Trammera pozwoliło jego redaktorowi 
naczelnemu zdobyć uznanie ogólnotematycznych mediów i był on cytowany jako ekspert m.in. na łamach „Gazety 
Stołecznej” i „Życia Warszawy”. 

27 Za: stopka redakcyjna, „Z Biegiem Szyn” 2011, nr 2, s. 10. 
28 J. Lipiński, Renesans Gdańskiej KD, list do redakcji, „Świat Kolei” 2001, nr 2, s. 2. 
29 Zob. np. list Macieja Kurka, „Świat Kolei” 2001, nr 2, s. 2; K. Labudda, Karta pocztowa „70 lat Magistrali  
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Tylko  bardzo  niewielka  ich  część  pochodzi  od  osób  zawodowo  związanych  z  komunikacją 

szynową30. Hobbystyczny charakter czasopisma zdają się potwierdzać także umieszczone na kilku 

końcowych stronach każdego z numerów reklamy: reklamodawcy to niemal wyłącznie księgarnie 

specjalistyczne i sklepy modelarskie czy dystrybutorzy artykułów modelarskich. 

W kontekście tematu niniejszej pracy szczególnie istotne wydaje się to, że redakcja kieruje 

swoje  czasopismo  m.in.  do  osób  zajmujących  się  fotografią  kolejową.  Świadczy  o  tym 

opublikowany  w  numerze  10/2004  w  rubryce  „Od  redakcji”  artykuł  O  fotografowaniu  kolei 

autorstwa  Marka  Malczewskiego.  Przytoczono  w  nim  kilka  przepisów  prawnych  regulujących 

kwestie możliwości fotografowania na obszarze kolejowym oraz zaapelowano do miłośników kolei 

o ich przestrzeganie, a także o nadsyłanie do redakcji „Świata Kolei” informacji o ewentualnych 

nieprawidłowościach w postępowaniu funkcjonariuszy Policji i  Straży Ochrony Kolei względem 

osób fotografujących31. 

Magazyn  dostępny  jest  w  sprzedaży  w  księgarniach  specjalistycznych,  w  sklepach 

modelarskich i w dużej sieci księgarń Empik, a także poprzez sprzedaż wysyłkową pojedynczych 

numerów lub prenumeratę bezpośrednio u wydawcy. W roku 2001 w sprzedaży detalicznej jeden 

egzemplarz  kosztował  16  zł  (numery  1–5/2001)  lub  17,50  zł  (numery  6–12/2001),  zaś 

w prenumeracie ― 14 zł (przez cały rok). Możliwe było uzyskanie bonifikaty przy jednoczesnej 

prenumeracie  innych czasopism wydawanych przez EMI-PRESS. W dziewięć lat  później  jeden 

egzemplarz czasopisma kosztował 26 zł w sprzedaży detalicznej i 22 zł w prenumeracie (przez cały 

rok 2010), utrzymano rabat dla czytelników kilku tytułów wydawnictwa32. Ceny te nie odbiegały 

znacząco od cen innych czasopism o podobnej tematyce33. W numerach opisywanych roczników 

Węglowej 1933–2003, list do redakcji, „Świat Kolei” 2004, nr 5, s. 2; A. Harasek, Kilka uwag na temat parowozów 
Pm2, list do redakcji, „Świat Kolei” 2001, nr 6, s. 2. 

30 Jednym z nielicznych takich listów jest materiał przysłany przez Hermanna Schmidtendorfa w imieniu pilskich 
zakładów napraw parowozów Interlok, w którym opisuje on działania owej firmy w związku z opublikowaną 
wcześniej na łamach „ŚK” notatką na temat zakładów. Zob. H. Schmidtendorf, Interlok na nowym, list do redakcji, 
„Świat Kolei” 2004, nr 9 s. 2. 

31 W tej sytuacji prosimy wszystkich, których spotkają jakiekolwiek restrykcje będące rezultatem fotografowania kolei  
o pisemne zgłoszenie takich przypadków (…) do naszej redakcji. Będziemy występować do właściwych organów o  
wyjaśnienie każdej sytuacji, wykraczającej poza wylegitymowanie osoby fotografującej kolej z obszaru ogólnie  
dostępnego (…) Apelujemy o ścisłe stosowanie się do określonych powyżej [prawnych] reguł. Cyt. za: M. 
Malczewski, O fotografowaniu kolei, „Świat Kolei” 2004, nr 10, s. 2. 

32 Podane ceny wydrukowano na okładkach czasopisma oraz na stronach zawierających warunki prenumeraty, zob. np. 
„Świat Kolei” 2001, nr 2, I s. okł. i s. 52, „Świat Kolei” 2001, nr 6, I s. okł. i s. 60, „Świat Kolei” 2010, nr 10, I s. 
okł. i s. 62. 

33 Jedyne inne polskie czasopismo hobbystyczne poświęcone ogólnie rozumianemu kolejnictwu, wydawany przez 
wydawnictwo ApLand dwumiesięcznik „Koleje Małe i Duże” kosztował w 2001 roku 24 zł za każdy z sześciu 
numerów (zob. np. „KMiD” 2001, nr 1, I s. okł.). Od roku 2003 „KMiD” ukazuje się nieregularnie. Jedyny wydany 
w roku 2010 numer kosztował 24 zł. (zob. KMiD, 2010, nr 1, I s. okł.). Wydawany w latach 2007–2008 przez 
wydawnictwo ZP Grupa sp. z o.o. kwartalnik „Wąskie Tory” kosztował 23 zł (numery 1/2007, 1/2008, 2/2008) lub 
25 zł (numer 3-4/2008). Zob. np. „WT” 2007, nr 1, I s. okł., „WT”, 2008, nr 3-4, I s. okł. 
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2001 i 2010 wydawca nie zamieszczał informacji o nakładzie „Świata Kolei”. W latach 2003 i 2004 

takie  informacje  drukowano  na  pierwszej  stronie  okładki.  Nakład  każdego  z  numerów  z  tych 

roczników wynosił 2700 egzemplarzy. 
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Fotografia kolejowa

Próby tworzenia ścisłych definicji gatunków i prądów w sztuce w sposób, który pozwoliłby 

bez wątpliwości klasyfikować dzieła, wydają się z góry skazane na niepowodzenie. Podobnie jak 

czasem trudno orzec,  czy dany utwór zasługuje na miano literatury pięknej34,  tak istnieją spory 

dotyczące tego, czym jest fotografia i gdzie leżą jej granice35. Opisywanie jej nurtów wydaje się 

jeszcze trudniejsze i prowadzi do jeszcze mniej jednoznacznych konkluzji. Można sobie wyobrazić 

setki  podziałów  ze  względu  na  różne  czynniki:  od  użytego  materiału  światłoczułego,  poprzez 

technologię wykonania odbitki czy wydruku, sposób kadrowania, aż do tematyki prac. W związku z 

brakiem dostępnej literatury przedmiotu dotyczącej fotografowania kolei, w niniejszym rozdziale 

zaproponowane zostały dwa równoległe sposoby klasyfikacji fotografii kolejowej opierające się na 

funkcjonujących i opisanych wcześniej podziałach fotografii w ogóle. Rzecz jasna, propozycje te 

nie wyczerpują tematu prądów występujących w tym obszarze fotografii.  Pozwalają one jednak 

podkreślić  te  aspekty  fotografowania,  które  wydają  się  szczególnie  istotnie  przy  analizie  zdjęć 

poświęconych transportowi szynowemu i stanowią podstawę opisów fotografii zamieszczonych w 

dalszej części pracy.

Transport szynowy jest elementem prac zarówno uznanych artystów sztuk wizualnych, jak i 

amatorów zafascynowanych pociągami. Dla tych pierwszych kolej to tylko jeden z tematów, które 

poruszają. Ci drudzy ― podobnie jak zawodowi fotografowie branżowi ― z pojazdów szynowych, 

budynków dworcowych czy plątaniny torowisk uczynili  podstawowy obiekt  swojej  działalności 

twórczej. Na potrzeby tej pracy, za fotografię kolejową uznano ogół zdjęć przedstawiających tabor 

lub infrastrukturę kolejową w dowolnej formie, niezależnie od autorstwa prac36. 

34 Takie dyskusje dotyczą nieraz całych gatunków, np. reportażu, który klasyfikowany jest przez niektórych jako forma 
typowo dziennikarska, np. przez dr. Macieja Kledzika (Kledzik M., Reportaż jako gatunek dziennikarski, referat 
wygłoszony na konferencji naukowej „Dyskurs o rzeczywistości” na Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. 
Wańkowicza, Warszawa, 2–3 lutego 2007), inni nazywają go gatunkiem z pogranicza dziennikarstwa i prozy  
(P. Siembieda, Reportaż po polsku, Poznań 2003, s. 3), a zbiory reportaży wydawane w formie książkowej są 
regularnie opisywane przez wydawców jako literatura faktu (np. K. Raabe, M. Sznajderman (red.), Odessa transfer.  
Reportaże znad Morza Czarnego, Wołowiec 2009, czwarta str. okł.). 

35 Najważniejszą na polskim gruncie próbą wyznaczenia granic fotografii jako dziedziny sztuki wydaje się 
zdefiniowanie rozbieżnych pojęć fotografia i fotografika przez J. Bułhaka (definicje zob. J. Bułhak, Emancypacja 
fotografii artystycznej w Polsce, "Fotograf Polski" 1927, nr 10, s. 202, za: M. Szymanowicz, Jan Bułhak (1876-
1950). Fotografik, Warszawa 2007, s. 135). Jednak wyznaczony przez Bułhaka podział nie wytrzymał próby czasu i 
dziś używa się go sporadycznie. 

36 Nie sposób nie zadać w tym miejscu pytania, czy fotografia kolejowa w tym rozumieniu jest sztuką. Z uwagi na 
rozmiary i charakter niniejszego opracowania, dylemat ten pominę ― tym bardziej, że zaproponowane sposoby 
klasyfikacji zdjęć można wykorzystać bez względu na udzieloną odpowiedź. 
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Fotografia-dokument a fotografia-ekspresja

W swoim monumentalnym eseju  Fotografia.  Między  dokumentem a  sztuką  nowoczesną37 

André Rouillé rozróżnia dwa nurty: fotografię-dokument i fotografię-ekspresję. Pierwszy z nich, 

określany także jako fotografia dokumentalna, jest obecny od samego początku zapisu obrazu przy 

pomocy  materiałów  światłoczułych.  W  tym  nurcie  użyteczność  przedkładana  jest  (...)  nad 

estetykę38. Rolą zdjęcia jest przede wszystkim utrwalenie jakiegoś kawałka rzeczywistości, a piękno 

fotografii  jest  w tym przypadku  kwestią  drugorzędną,  wystarczy,  by  zdjęcie  było  bardzo  ostre,  

bogate  w  szczegóły  oraz  by  obchodzono  się  z  nim  delikatnie,  żeby  przetrwało  jak  najdłużej  

opierając  się  działaniu  czasu39.  Funkcje,  jakie  Rouillé  przypisywał  dokumentowi,  to 

archiwizowanie,  czyli  sporządzenie nowego inwentarza rzeczywistości40,  porządkowanie poprzez 

tworzenie archiwów i albumów (fotografia rozbija rzeczywistość na fragmenty, a album i archiwa  

ponownie  scalają  te  fragmenty  w  jedną  całość  według  pewnego  porządku41),  unowocześnienie 

wiedzy  poprzez  dokładniejsze  i  szersze  niż  do  tej  pory  odwzorowywanie  rzeczywistości 

(Fotografia (…) jest w stanie odtwarzać zarówno szybciej, jak i taniej, ale też wierniej niż rysunek,  

(…)  rejestruje,  nie  pomijając  niczego,  (…)  jest  remedium  dla  niedoskonałości  ludzkiej  ręki  i  

ludzkiego oka42), ilustrowanie (fotografia (…) jako system rejestrowania, który można włączyć do  

opisu przeprowadzonego eksperymentu43) i informowanie ― zapewne najważniejsza funkcja, jaką  

przypisano  fotografii-dokumentowi44,  szczególnie  związana  z  fotografią  prasową.  Jak  zauważa 

Susan  Sontag,  fotografia-dokument  może  służyć  także  do  weryfikacji  prawdziwości  zdarzeń: 

Zapisy  fotograficzne  dostarczają  dowodów rzeczowych.  Coś,  co  usłyszeliśmy  i  w  co  wątpimy,  

wygląda na dowiedzione,  jeżeli  pokażemy to na zdjęciu45. Do tego opisu bardzo dobrze  pasuje 

znakomita większość istniejących fotografii kolei: te, których zadaniem jest odzwierciedlenie stanu 

faktycznego codziennego ruchu kolejowego lub zarejestrowanie wydarzeń takich jak otwarcie czy 

zamknięcie linii,  wprowadzenie do ruchu nowej lokomotywy itp.  Do tego rodzaju zdjęć można 

zaliczyć niemal wszystkie fotografie ilustrujące artykuły dotyczące transportu szynowego w prasie 

ogólnoinformacyjnej  czy  setki  tysięcy  publikowanych  w  Internecie  zdjęć  wykonanych  przez 

fascynatów,  których  głównym  celem  jest  dokumentacja  ruchu.  Z  takich  fotografii  tworzy  się 

37 A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007. 
38 A. Rouillé, Fotografia..., s. 63. 
39 Takie wymogi postawiono fotografii dokumentalnej na V Międzynarodowym Kongresie Fotografii w Brukseli 

(1910). Cyt. za: A. Rouillé, Fotografia..., s. 63. 
40 Ibidem, s. 107. 
41 Ibidem, s. 112.
42 Ibidem, s. 122. 
43 Ibidem, s. 139–140.
44 Ibidem, s. 144. 
45 S. Sontag, W Platońskiej jaskini, [w:] O fotografii, S. Sontag, Kraków 2009, s. 12.
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opisywane przez Rouillé archiwa46 i albumy47. Często stanowią jedyne dostępne źródło wiedzy o 

czasach  minionych  albo  są  jedną  z  podstawowych  form  przekazywania  wiedzy  o  aktualnych 

wydarzeniach. Bodaj najsłynniejszym ― filmowym ― „kolejowym” kadrem wpisującym się w ten 

sposób postrzegania obrazu jest jeden z pierwszych dokumentów braci Lumière prezentujący wjazd 

rozkładowego pociągu na stację kolejową w Ciotat48. 

Drugim z  wyróżnianych  przez  Rouillé  nurtów,  jest  fotografia-ekspresja  (także:  fotografia 

ekspresyjna). Nazywa on tak, za Gillesem Deluze'em,  fotografię otaczającą niejako wydarzenie.  

Fotografia-ekspresja wyraża wydarzenie, ale go nie przedstawia49. Konwencja ta stała się istotnym 

i zauważalnym nurtem fotografii w latach 80. XX wieku, głównie za sprawą misji fotograficznej 

Datar (Datar ― Dyrekcja Międzyresortowa do spraw Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego, organ rządu francuskiego50).  Założono, że fotografie powstałe w jej ramach będą 

przedstawiały  francuski  pejzaż,  ale  jej  celem  nie  było  opisanie  ani  też  zarejestrowanie,  lecz  

odkrycie nowych punktów odniesienia we współczesnej przestrzeni51.  Pochwała formy, afirmacja 

indywidualności fotografa, dialog z modelem, tak przedstawiają się zasadnicze cechy wyróżniające  

fotografię-ekspresję52.  Taki  sposób  fotografowania  stawia  fotografa  i  fotografowany  obiekt  na 

zupełnie innych niż w fotografii-dokumencie pozycjach. Zdjęcie nie ma być skupione wyłącznie na 

swoim temacie, ma raczej podkreślić subiektywne relacje albo społeczne role występujące między 

tym, kto trzyma w ręku aparat,  a tym, na co skierowany jest  obiektyw. Autor nie ma dobierać 

techniki  fotografowania  tak,  by  najwierniej  odzwierciedlić  istniejącą  scenę,  ale  świadomie 

korzystać z niej po to, by zrealizować estetyczny zamysł autora ― walory estetyczne nie są  jedynie  

fakultatywnym dodatkiem53, ale liczącą się wartością. Wreszcie ― obraz nie ma być obiektywnym 

zapisem rzeczywistości, lecz wyrazem subiektywnego zamysłu twórcy. 

Fotografii-ekspresji nie należy dosłownie utożsamiać z fotografią artystyczną. Rouillé opisuje 

wręcz, że ekspresja, podobnie jak od dokumentu, odróżnia się (…) w wymiarze formalnym. Różni  

się też od nich w wymiarze filozoficznym. (…) W przeciwieństwie do fotografii artystycznej, nie  

sprowadza sensu do obrazów i ich form54. Ekspresja łączy w sobie bowiem jasne uczynienie sensu z 

46 Ich przykładem są internetowe galerie zdjęć, w których fotografie uporządkowane są według egzemplarza 
lokomotywy (np. http://rail.phototrans.eu), czy serii taboru (np. http://wrp.gr5.pl) [dostęp: 24 kwietnia 2011 r.]. 

47 Np. zbierający fotografie pojazdów wyprodukowanych we Wrocławskiej Fabryce Lokomotyw Pafawag album: R. 
Rusak, Od Pafawagu do Bombardiera. 60 lat Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu, Łódź (2005). 

48 A. Lumière, L. Lumière, L'Arrivée d'un train en gare à La Ciotat, Francja 1895. 
49 Gilles Deluze, Logique du sens, Paryż 1969, s. 170-171, cyt. za: A. Rouillé, Fotografia..., s. 157. 
50 Tłumaczenie nazwy podaję za: A. Rouillé, Fotografia..., s. 186. 
51 A. Rouillé, Fotografia..., s. 186. 
52 Ibidem, s. 185. 
53 Ibidem, s. 63.
54 Ibidem, s. 193.
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fotografowanego obiektu z wyrażeniem go przez zapis, niekoniecznie dążący do ślepej wierności 

rzeczywistości55.

Do  fotografii-ekspresji  zaliczymy  więc  te  zdjęcia  dotyczące  kolei,  które  nie  tyle  będą 

dokumentować  pojazdy  czy  torowiska,  ale  prezentować  stosunek  autora  do  nich,  opisywać 

społeczny kontekst, w jakim funkcjonuje kolej albo pokazywać emocje towarzyszące podróży czy 

obserwacji  pociągów.  Fotografie  te  nie  są  wiernym  zapisem  kolejowej  rzeczywistości,  lecz 

wykorzystują  możliwości  techniczne  zapisu  fotograficznego  dla  uzyskania  nowego  punktu 

widzenia,  są  indywidualne,  podkreślą  osobowość  fotografa  (lub  posiadają  chociaż  niektóre  z 

powyższych  cech).  Takich  zdjęć  jest,  co  oczywiste,  nieporównanie  mniej  ―  choć  fotografia 

ekspresyjna  nie  jest  całkowicie  pozbawiona  możliwości  dokumentowania  rzeczywistości, 

proponuje  inne  rozwiązania,  na  pozór  wydawałoby  się  okrężne56.  Jej  przedmiotem  nie  jest 

rejestracja istotnych dla większości regularnie fotografujących kolej szczegółów, takich jak numer 

inwentarzowy  lokomotywy  czy  zestawienie  składu  pociągu57,  a  poza  tym  wymaga  ona 

nieporównanie większych umiejętności nie tylko kadrowania, ale i postrzegania. Klasykiem tego 

nurtu  jest  Robert  Frank,  amerykański  fotograf,  o  którym  Rouillé  pisze,  że  zapewne  najlepiej  

dostrzegł i zrozumiał istotę dokonujących się przemian [narodzin fotografii-ekspresji]58. Choć jego 

znane fotografie z odbytej w latach 1955–1956 podróży po Ameryce59 dotyczą dróg kołowych, to 

pozwalają  odkryć,  na  czym  polega  fenomen  ekspresji  w  odniesieniu  do  środków  transportu. 

Na fotografii Trolley New Orleans60 trolejbus wydaje się raczej klatką albo maszyną przesuwającą 

przed oczami widza wspomnienia, a nie tylko ― trywialnym pojazdem, a prosta droga ze zdjęcia 

pod znamiennym tytułem U.S. 285, New Mexico61 nakazuje myśleć raczej o wędrówce niż o samej 

międzystanowej szosie.  Słowem, środek transportu czy infrastruktura może stać się metaforą,  a 

sposób ich przedstawienia na zdjęciu jest wyrazem osobowości i myśli autora. 

55 Istnieją, rzecz jasna, fotografie związane z transportem szynowym, które zaliczyć można do fotografii artystycznej 
w tym rozumieniu, jednak trudno uznać, że w jakikolwiek sposób przedstawiają one kolej, skoro ich sensem jest 
wyłącznie obraz, a obiekt fotografowany nie ma znaczenia sam w sobie. W niniejszej klasyfikacji fotografie takie 
zatem pominąłem.

56 A. Rouillé, Fotografia..., s. 185. 
57 Aby przekonać się, że są to cechy bez mała kluczowe dla większości fotografujących miłośników kolei, wystarczy 

przejrzeć kilkaset zdjęć na którejś z internetowych galerii zdjęć transportowych, np. http://phototrans.eu, 
http://wrp.gr5.pl, http://galeriapgk.com [dostęp: 25 kwietnia 2011 r.] oraz przeczytać opisy i komentarze 
towarzyszące tym zdjęciu: większość podpisów fotografii zawiera właśnie te dane, a niejednokrotnie fotografie 
krytykowane są za niemożność odczytania tych informacji bezpośrednio ze zdjęcia. 

58 A. Rouillé, Fotografia..., s. 194. 
59 Jej efektem był cykl zdjęć The Americans. wydany w formie albumowej. Zob. Frank R., The Americans, New York 

1959. 
60 Jej cyfrową kopię można znaleźć w internetowym wydaniu dziennika „The Observer”, 

http://www.observer.com/2009/style/hes-got-eyes [dostęp: 24 kwietnia 2011 r.]. 
61 Odbitka tej fotografii znajduje się w zbiorach Metropolitan Museum of Art. 
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Portret, pejzaż, detal

Drugi  z  proponowanych  sposobów klasyfikacji  fotografii  kolejowych,  określający  sposób 

kadrowania, z pewnością wymaga mniej komentarza, opiera się bowiem na powszechnie znanych i 

funkcjonujących  od  wieków  tradycjach  organizacji  przestrzeni  malarskiej,  a  potem  ―  kadru 

fotograficznego. Choć użyta terminologia ― zwłaszcza słowo „portret” w odniesieniu do obiektów 

technicznych,  a  nie  ludzkich  twarzy  ― może  wydać  się  kontrowersyjna,  posłużono  się  nią  w 

niniejszej pracy, gdyż jest ona używana powszechnie w środowisku osób zajmujących się fotografią 

kolejową,  a  sposób  ujęcia  pojazdów  czy  elementów  infrastruktury  ściśle  wiąże  się  z  tymi 

konwencjami. 

Zazwyczaj mówiąc portret mamy na myśli  fotografię przedstawiającą twarz jakiejś osoby62. 

Mianem portretu  kolejowego można by określić  analogicznie  zdjęcie  czoła  („przodu”)  pojazdu 

trakcyjnego wykonane w ten sposób, że ów pojazd zajmuje znaczną część kadru i jest istotniejszy 

niż otoczenie, jest jego głównym obiektem. Podobnie jak od portretu osoby oczekuje się często, że 

będzie  on  wyrażał  prawdziwy  temperament,  cechy  charakteru,  postawę  i  wyraz  twarzy  w  taki  

sposób, by można z nich było odczytać to samo, co odczytujemy z oblicza osoby żyjącej 63, tak od 

portretu lokomotywy często oczekuje się podkreślenia jej cech charakterystycznych, takich jak np. 

masywna czy agresywna albo współczesna czy przestarzała sylwetka, duża prędkość maksymalna 

itp. Można także mówić o portretach infrastruktury, zwłaszcza dworców, wież ciśnień itp.64.

Inaczej  niż  portret,  skupiający  się  silnie  na  fotografowanym  pojeździe,  pejzaż  akcentuje 

kontekst: pociąg albo element infrastruktury jest istotnym elementem kompozycji kadru, ale go nie 

dominuje. Zajmuje stosunkowo niewielką część fotografii, jednocześnie organizując jej przestrzeń 

―  np.  linia  toru  może  dzielić  kadr  na  odmienne  od  siebie  płaszczyzny.  Pejzaż  pozwala  na 

pokazanie charakteru nie pojazdu, lecz linii kolejowej, uwydatnia profil terenu, pokazuje wszystko 

to,  co  kolej  otacza.  Do  fotografii  portretowych  najczęściej  używane  są  obiektywy  o  dużych 

ogniskowych, pejzażowi sprzyja szerszy kąt. 

To, co umyka uwadze odbiorcy zarówno w portretach, jak i pejzażach, akcentują fotografie 

detali.  Znajdziemy  tu  zdjęcia  niewielkich  elementów  maszyn  ―  kół  parowozu,  tabliczek 

znamionowych lokomotywy, izolatora sekcyjnego trakcji elektrycznej, haka czy rozety użytej do 

mocowania sieci trakcyjnej, elementu wyposażenia wagonu itd. Fotografowany element zajmuje 

62 S. Dubisz, E. Sobol (red.), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, http://usjp.pwn.pl [dostęp: 24 kwietnia 2011 r.].  
63 D. Bernety, cyt. za: F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków 2007, s. 69.
64 Fotografia budynków kolejowych rządzi się zasadniczo tymi samymi prawami, co fotografia architektury w ogóle. 

Opis jej estetyki można znaleźć np. w: F. Soulages, Estetyka..., s. 381-387. 
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zazwyczaj niemal cały lub cały kadr, albo wręcz ― nie mieści się w nim. Często detal używany jest 

do  podkreślania  cech,  których  nie  zauważa  się  przy  obserwacji  rzeczywistego  obiektu,  np.  do 

uchwycenia estetycznej wartości rozjazdów torowych, łączeń sieci trakcyjnej itp. 

Powyższy  podział  nie  pozwala,  rzecz  jasna,  na  zaklasyfikowanie  wszystkich  fotografii 

kolejowych, pozwala jednak na rozpoznanie ogólnych tendencji i  wystarcza do analiz fotografii 

zamieszczonych w dalszej części pracy. 
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Analiza fotografii okładkowych miesięcznika z lat 2001 i 2010

Każda z dwudziestu czterech fotografii, które w ciągu dwóch opisywanych lat znalazły się na 

okładkach  „ŚK”,  przedstawia  jakiś  ―  często  nieczytelny  dla  osób  spoza  wąskiego  grona 

pasjonatów  ―  aspekt  funkcjonowania  kolei.  Niniejszy  rozdział  jest  próbą  objaśnienia  tych 

kontekstów.  Analizę  treści  zdjęć  uzupełniają  informacje  dotyczące  techniki  ich  wykonania. 

Podkreślone zostały także związki treściowe pomiędzy tymi fotografiami, a artykułami wewnątrz 

danego numeru czasopisma. 

Rok 2001, nr 1

W  czasach,  gdy  w  Polsce  definitywnie  kończyła  się  eksploatacja  parowozów  w  ruchu 

towarowym65, na okładce zamieszczono zdjęcie autorstwa M. Panasiewicza przedstawiające pociąg 

zdawczy66 z Grodziska Wielkopolskiego do Wolsztyna. Na fotografii wykonanej w lutym 1996 roku 

widzimy lokomotywę serii  Ty2 wyrzucającą z  siebie  kłęby pary,  a za nią  ― pasażerski  wagon 

służbowy  i  wagony  odkryte.  Portret  składu  należy  uznać  za  dokument  już  w  chwili  druku 

przedstawiający dużą wartość historyczną ― włączony do składu wagon pasażerski to pojazd serii 

Bh  (dawniej  Bhixt),  którą  ― nie  licząc  egzemplarzy  muzealnych  i  adaptowanych  na  wagony 

robocze  ― całkowicie  wyłączono  z  eksploatacji  jeszcze  w  latach  90.  XX w.  W numerze  nie 

znalazły się artykuły powiązane tematycznie ze zdjęciem. 

Rok 2001, nr 2

Na okładce numeru lutowego znalazło się na wskroś zimowe zdjęcie wykonane 30 grudnia 

1999 r.  przez  współpracownika  redakcji67,  Filipa  Karońskiego.  Przedstawia  pociąg  osobowy na 

lokalnej  linii  Kłodzko  ―  Stronie  Śląskie  podczas  śnieżycy  na  jednym  z  licznych  łuków 

malowniczej  trasy.  Trzywagonowy skład  prowadzi  lokomotywa SP32 ― na przełomie  wieków 

pojazdy tej serii obsługiwały znaczną część ruchu na dolnośląskich liniach niezelektryfikowanych. 

Choć pociąg umieszczony jest w centralnej części kadru, zajmuje stosunkowo niewielką jego część 

i fotografię uznać należy za pejzaż dokumentujący codzienny ruch na linii, szczególnie atrakcyjny 

estetycznie ze względu na warunki atmosferyczne,  w jakich go wykonano. Uwagę zwraca zbyt 

niebieska tonacja obrazu. W numerze nie znalazły się artykuły powiązane tematycznie ze zdjęciem. 

65 Bardzo niewielkie przewozy towarowe obsługiwane trakcją parową wykonywała do początku 2004 roku 
Parowozownia Wolsztyn. 

66 Pociąg zdawczy to pociąg towarowy łączący stację nadawczą przesyłki ze stacją manewrową, na której wagony 
zostaną uformowane w inne pociągi, lub na odwrót ― pociąg ze stacji manewrowej do odbiorcy. Przeważnie 
prowadzi krótkie składy na niewielkie odległości.

67 Stopka redakcyjna, „Świat Kolei” 2001, nr 2, s. 2. Wszystkie informacje o autorach zdjęć pochodzą z podpisów do 
zdjęć i stopek redakcyjnych odpowiednich numerów. 
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Rok 2001, nr 3

Tematem,  któremu poświęcono  najwięcej  miejsca  w tym numerze,  był  jubileusz  50-lecia 

funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Z tej okazji wydrukowano dwa artykuły 

― 50 lat SKM Pawła Terczyńskiego i Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 1976–200168 autorstwa 

Jacka Goździewicza. Do owej rocznicy nawiązuje również fotografia okładkowa. Zdjęcie autorstwa 

współpracownika redakcji, Bohdana Jędrzejewskiego, to portret jednostki elektrycznej serii EW58, 

jednego z symboli SKM (zaprojektowano ją specjalnie dla ruchu w rejonie Trójmiasta, a takich 

pojazdów  nie  eksploatowano  nigdzie  indziej69).  Ujęcie  wykonane  21  października  1995  r. 

przedstawia rozkładowy pociąg wjeżdżający pośród zabudowy miejskiej na stację Sopot. Fotografię 

należy uznać za dokument. 

Rok 2001, nr 4

Ilustracją  okładki  numeru  czwartego  stała  się  fotografia  parowozu  Pt47-112  na  terenie 

wałbrzyskiej lokomotywowni autorstwa Ł. Romanieckiego, wykonana 25 września 1998 r. Nocny 

portret  przedstawia  lokomotywę  w  nietypowym  kadrze  ―  widzimy  przede  wszystkim  bok 

maszyny.  Fotografię  można  uznać  za  ekspresyjną  ―  uzupełniające  niecodzienną  perspektywę 

ciekawe oświetlenie w połączeniu z wysokim kontrastem barw i  naświetleniem podkreślającym 

cienie na mechanizmach pojazdu oraz nadające parze blask wydobywa estetykę parowozu. Zdaje 

się, że autor stara się wydobyć sens z pogranicza obrazów i rzeczy70, jak istotę fotografii-ekspresji 

opisuje Rouillé. Na zdjęciu widzimy parowóz, ale także pewien obraz, estetyczną formę, której jest 

udziałem.  Uwagę  zwraca  duże,  niezamierzone  ziarno  widoczne  zwłaszcza  na  jaśniejszych 

obszarach kadru. 

Wprawdzie w numerze znalazły się artykuły poświęcone maszynom parowym, żaden z nich 

nie opisuje serii Pt47 ani nie łączy się tematycznie w inny sposób ze zdjęciem.

Rok 2001, nr 5

W nieco zbyt szerokim, by nazwać go portretem, i zbyt wąskim, by mówić o pejzażu, kadrze 

umieszczonym  na  okładce  majowego  numeru,  widzimy  pociąg  lokalny  przejeżdżający  po 

niewielkim moście  w  urokliwej  scenerii  Borów Tucholskich.  Spalinowóz  serii  SU45  prowadzi 

68 Tytuł mógłby mylnie sugerować, że chodzi o jubileusz 25-lecia trójmiejskiej kolei miejskiej. Jak czytamy jednak w 
artykule, Trójmiejska SKM obchodzi w tym roku 50 lat; jej historia dzieli się na dwa 25-letnie okresy, wyznaczane  
zmianą systemu zasilania i taboru (…) (J. Goździewicz, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 1976–2001, „Świat 
Kolei” 2001, nr 3, s. 13), a artykuł skupia się na drugim z nich. 

69 Zob. P. Terczyński, Atlas lokomotyw, Poznań 2004, s. 58. 
70 A. Rouillé, Fotografia..., s. 193. 
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skład złożony z trzech wagonów piętrowych serii Bhp. Między innymi tym zestawom poświęcono 

anonsowany na okładce artykuł Wagony piętrowe na PKP autorstwa Krzysztofa Jeżaka. Fotografia 

to dokument ― tym cenniejszy, że trzywagonowe zestawy tych wagonów piętrowych uruchamiano 

rzadko71. Zdjęcie wykonano 18 sierpnia 1999 r. 

Rok 2001, nr 6

Portretowe  zdjęcie  parowozu  Tki3-87,  które  zamieszczono  na  okładce  numeru  6/2001, 

wyjątkowo  silnie  nawiązuje  do  aktualnych  w  chwili  wydania  wydarzeń.  Prezentuje  bowiem 

najstarszy  w  kraju  czynny  parowóz,  który  właśnie  wówczas  został  wyłączony  z  ruchu72. 

Podkreślono  to  w  podpisie  fotografii  ―  Parowozownia  Wolsztyn  zakończyła  w  tym  roku  

eksploatację najstarszego w Polsce parowozu73. Lokomotywa ciągnie za sobą zabytkowe wagony 

eksponowane w wolsztyńskim skansenie, opisywanym w numerze ― obok podobnych obiektów w 

m.in.  Chabówce,  Kościerzynie,  Zduńskiej  Woli  ― w artykule  Kolejowe zabytki  na normalnym 

torze,  który  miał  w  założeniu  stanowić  rodzaj  przewodnika  i  był  pierwszym  z  cyklu  trzech 

artykułów o takim charakterze. Fotografię, którą można zaliczyć do dokumentalnych, wykonał w 

Wolsztynie Dariusz Gulowaty w jednym z ostatnich dni eksploatacji ― 26 maja 2001 r. 

Rok 2001, nr 7

W numerze  7/2001  opublikowano  dalszą  część  przewodnika  po  muzeach  związanych  z 

kolejnictwem,  tym  razem  poświęconą  polskim  kolejom  wąskotorowym.  Nawiązuje  do  niego 

fotografia  okładkowa ― zdjęcie  parowozu HF na kolei  leśnej  w Białowieży74.  Dokumentujący 

przejazd specjalny urokliwy pejzaż przedstawia lokomotywkę nad brzegiem jeziora, na skraju lasu, 

widzianą z perspektywy wody. Zdjęcie wykonał członek redakcji „ŚK”, redaktor działu „Wąskie 

Tory”, Marek Malczewski (daty wykonania nie podano). 

71 Podkreślono to w podpisie umieszczonym na s. 1 numeru ― na okładce: pociąg osobowy nr 1921 relacji  
Działdowo ― Chojnice na szlaku Cekcyn ― Tuchola, 18.08.1999 r. Zespół piętrowy serii Bhp w rzadko spotykanym  
zestawieniu trzywagonowym prowadzi lokomotywa SU45-145. („Świat Kolei” 2001, nr 5, s. 1). 

72 Obecnie parowóz znajduje się w rękach Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie i służy jako eksponat w 
tworzonym tam skansenie, istnieją plany jego restauracji. Zob. Parowozownia Jarocin ― zapomniana enklawa 
pary, „Czasopismo Mieszkańców Gminy Jarocin” 2011, nr 6, s. 9. 

73 „Świat Kolei” 2001, nr 6, s. 1.
74 Nawiązanie do serii artykułów poświęconych muzeom kolejnictwa wąskotorowego i wąskotorowym kolejom 

turystycznym zawarto w podpisie fotografii okładkowej ― Pociąg specjalny z parowozem typu HF na białowieskiej  
kolejce leśnej; w tym numerze Świata kolei (sic) zapraszamy na wakacyjną podróż polskimi kolejami  
wąskotorowymi. Gdzie i co zobaczyć piszemy na stronach 29 – 33. („Świat Kolei” 2001, nr 7, s. 1). 
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Rok 2001, nr 8

W sierpniu w „ŚK” wydrukowano trzecią (i ostatnią) odsłonę przewodnika po interesujących 

obiektach  związanych  z  transportem  szynowym  w  Polsce.  W artykule  Tomasza  Gieżyńskiego 

Tramwajowa Polska pokrótce przedstawiono wszystkie sieci tramwajowe w kraju, opisano muzea i 

wymieniono zachowany tabor historyczny. Nawiązaniem do tego tekstu jest fotografia umieszczona 

na  okładce  wykonana  przez  autora  wspomnianego  artykułu,  Tomasza  Gieżyńskiego,  członka 

redakcji  odpowiedzialnego  za  dział  „Miejskie  Tory”.  Portret  przedstawia  trzy  historyczne 

poznańskie tramwaje na terenie zajezdni Madalińskiego. Obok siebie stoją wagon typu 102N, skład 

wagonów 105N oraz  wagon  13N.  Fotografia  dokumentuje  paradę  taboru  tramwajowego,  która 

odbyła się 8 lipca 2001 r. 

Rok 2001, nr 9

Tzw. linia helska, kolejowy szlak z Redy do Helu przez Władysławowo, Juratę i Jastarnię, jest 

często uznawany za jeden z najciekawszych i najbardziej urozmaiconych krajobrazowo w Polsce. 

Jest także szczególny ze względu na prowadzony ruch kolejowy ― jest jedną z nielicznych linii 

spalinowych,  na  których  utrzymywany  jest  ruch  pociągów  ekspresowych,  a  dostosowane  do 

olbrzymich w sezonie letnim potoków podróżnych długie składy prowadzone były do niedawna 

lokomotywami serii ST44, przeznaczonymi przede wszystkim do prowadzenia ciężkich pociągów 

towarowych75. Właśnie taki skład znalazł się na okładce numeru 9/2001. Pejzaż krętego, leśnego 

odcinka  trasy  rozcina  dziewięciowagonowy  ekspres  z  Warszawy.  Fotografia  współpracownika 

„ŚK”, Bohdana Jędrzejewskiego, stanowi znakomity technicznie dokument. Zdjęcie wykonano 9 

lipca 2000 r. W numerze nie zawarto treści powiązanych tematycznie z ilustracją okładki.

Rok 2001, nr 10

Okładkę numeru 10/2001 ilustruje nocny portret lokomotywy spalinowej SU46 z  pociągiem 

osobowym, stojącej na stacji Zielona Góra. W dniu wykonania zdjęcia, 24 września 1999, jak i w 

chwili  wydania  miesięcznika,  tak  zestawiano  większość  pociągów  regionalnych  na  Ziemi 

Lubuskiej.  Fotografię-dokument  wykonał  S.  Świniuch.  Wewnątrz  magazynu  nie  zamieszczono 

artykułów związanych tematycznie z fotografią. 

75 Zob. E. Domański, Z. Ożóg, Lokomotywy spalinowe serii ST44, Warszawa 1984, s. 15. 
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Rok 2001, nr 11

Najobszerniejszym  materiałem  numeru  jest  opracowanie  Pawła  Terczyńskiego  Trakcja 

parowa w Zachodniej  DOKP76 przed 20 laty.  Pewnym nawiązaniem do artykułu jest  fotografia 

autorstwa Michała  Jerczyńskiego,  członka  redakcji  „ŚK”,  umieszczona na  okładce  czasopisma. 

Przedstawia ona parowóz Ok1-359 na fotografii współczesnej, wykonanej 1 kwietnia 2001 podczas 

przejazdu specjalnego, który dokumentuje.  Sfotografowana maszyna przed dwudziestu w chwili 

wydania,  a  dziś  już  przed  trzydziestu  laty,  służyła  w  lokomotywowni  Krzyż  nakeżącej  do 

opisywanej  zachodniej  dyrekcji77,  a  fotografię  wykonano  na  obszarze  tej  DOKP.  Zdjęcie 

przedstawia pociąg zestawiony z parowozu i czterowagonowego zespołu wagonów piętrowych serii 

Bhp, który odwzorowuje skład z czasów opisywanych przez Pawła Terczyńskiego w materiale ― 

zapowiadanym na okładce nie tylko zdjęciem, ale i wydrukowanym poniżej tytułem. Fotografię 

można  uznać  za  ekspresję  ― portretuje  skład,  jednocześnie  wyrażając  nostalgię  za  minionymi 

czasami, głównie poprzez uchwycenie momentu, gdy gęsta para spowiła przestrzeń za składem jak 

mgła, i ciepłe barwy. 

Rok 2001, nr 12

Na okładce  grudniowego numeru zamieszczono zdjęcie  wykonane w zimowej  scenerii  w 

listopadzie 1999 roku. Portret lokomotywy spalinowej serii SU45 prowadzącej wagony piętrowe 

serii  Bhp  dokumentuje  wówczas  codzienny  skład  pociągu  osobowego  łączącego  Malbork  z 

Grudziądzem. Autorem fotografii jest współpracownik redakcji, Bohdan Jędrzejewski. W numerze 

nie wydrukowano artykułów związanych tematycznie ze zdjęciem. 

Rok 2010, nr 1

W  październiku  2009  roku  spółka  PKP  Intercity  SA rozpoczęła  normalną  eksploatację 

lokomotyw elektrycznych E183 (EU44)78, najnowocześniejszych elektrowozów przeznaczonych do 

prowadzenia  składów  pasażerskich  w  kraju.  Nowym pojazdom poświęcony  jest  artykuł  Pawła 

Terczyńskiego  ―  Lokomotywy  EuroSprinter  PKP Intercity  S.A.  (sic),  zawierający  zarówno  rys 

historyczny konstrukcji,  opis techniczny maszyny,  jak i  zarys procedury wprowadzania serii  do 

ruchu w Polsce. Materiał zapowiadany jest na okładce numeru nie tylko tytułem umieszczonym w 

dolnej części strony, ale i fotografią przedstawiającą elektrowóz E183 602 z pociągiem kategorii 

76 DOKP ― Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, jednostka organizacyjna dawnego PKP. 
77 P. Terczyński, Wykaz parowozów Zachodniej DOKP ― stan na dzień 1.01.1981 roku, „Świat Kolei” 2001, nr 11, s. 

20. 
78 P. Terczyński, Lokomotywy EuroSprinter PKP Intercity S.A., „Świat Kolei” 2010, nr 1, s. 12-13. 
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EuroCity z Warszawy do Berlina ― elektrowozy obsługują planowo właśnie to połączenie79. Kadr, 

mieszczący  się  gdzieś  pomiędzy  portretem a  pejzażem,  przedstawia  skład  na  jednym z  łuków 

magistrali  E30.  Pęd  lokomotywy  wzbija  w  górę  śnieżny  puch,  co  nadaje  zdjęciu  dynamizm i 

podkreśla dużą prędkość, z jaką porusza się pociąg. Fotografię, którą można nazwać ekspresyjną, 

wykonał współpracownik redakcji, Roman Szczeciński, 19 grudnia 2009. 

Rok 2010, nr 2

W dziale „Reportaż” wydania z lutego 2010 roku ukazała się relacja z przejazdu specjalnego 

składem  historycznym  prowadzonym  parowozem  Tr5-65.  Artykuł  Ryszarda  Rusaka  o  tytule 

zbieżnym z  nazwą imprezy  zorganizowanej  dla  sympatyków kolejnictwa  ―  Parowozem przez  

Wielkopolskę III ― był istotny nie tylko ze względu na dokumentację wydarzenia. Lokomotywa 

prowadząca  pociąg  jest  ostatnią  zachowaną  maszyną  tego  typu  w  Europie80,  a  w  związku  z 

koniecznością wykonania kosztownej rewizji kotła parowego w dzień po przejeździe malowniczym 

szlakiem do Sieniawy Lubuskiej miała zostać wyłączona z ruchu81. Ów cenny zabytek znalazł się 

również na fotografii okładkowej wydania. Zdjęcie wykonał współpracownik miesięcznika, Tomasz 

Florczak, podczas innego przejazdu specjalnego dla miłośników transportu szynowego, który odbył 

się na trasie Wolsztyn ― Sulechów ― Wolsztyn 24 stycznia 2004 roku. Pejzaż przedstawia skład 

retro  na  skraju  lasu,  widziany  z  perspektywy  zaśnieżonej  łąki.  Kłęby  pary  mieszają  się  z 

poderwanym  w  górę  śniegiem.  Zdjęcie  można  uznać  za  rewelacyjny  technicznie  dokument  o 

dużych walorach estetycznych. 

Rok 2010, nr 3

Okładkę numeru ilustruje kadr z niemieckiej kolei wąskotorowej Harzer Schmalspurbahnen 

(dalej: HSB). Jedna z tras HSB, nazwana Brockenbahn, prowadzi na najwyższy szczyt środkowych 

Niemiec  ―  Brocken,  i  uchodzi  dziś  za  atrakcję  turystyczną82.  Portret  przedstawia  parowóz 

prowadzący  regularny  pociąg  pasażerski  ― ostatni  skład  kursujący  16  stycznia  2010  r.  Skład 

wspina  się  krętą  trasą  po  wyraźnej  pochyłości.  Zdjęcie  wykonano  z  perspektywy  żabiej,  co 

podkreśla profil linii, ale także powoduje, że niewielka, wąskotorowa lokomotywa wydaje się duża 

i  majestatyczna.  W tle  widzimy  szczyty  gór  Harz  w  świetle  zachodzącego  słońca  (fotografię 

wykonano pod słońce, choć nie ujęto go w kadrze). Ciemna sylwetka parowozu wyraźnie odcina się 

79 Ibidem, s. 12. 
80 R. Rusak, Parowozem przez Wielkopolskę III, „Świat Kolei” 2010, nr 2, s. 12.
81 Ibidem. Ostatecznie dopuszczenie do ruchu przedłużono do końca czerwca 2010, po czym lokomotywę odstawiono 

i obecnie stanowi tzw. zimny eksponat w wolsztyńskiej parowozowni. Nie jest znana planowana data wykonania 
niezbędnych napraw. Zob. http://www.parowozy.com.pl/tr5.htm [dostęp: 31 maja 2010 r.]. 

82 Zob. strona internetowa kolei HSB, http://www.hsb-wr.de/ [dostęp: 10 maja 2011 r.]. 
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od silnie pomarańczowego nieba. Oczom oglądającego umykają detale pociągu ― wyraźnie widać 

jego kontur  i  bryłę,  ale  trudno  określić  nawet  kolory,  na  jakie  pomalowano  ciągnięte  wagony. 

Jedynymi jaśniejszymi  punktami  są  reflektory  parowozu,  których barwa jest  niemal  tożsama z 

kolorem nieba. W świetle zachodu przy zastosowanym balansie bieli nie zachowano barw otoczenia 

i  choć śnieg wydaje się  fioletowy, obraz jest  spójny.  Środki,  które ― gdy są niezamierzonymi 

błędami ― nazywamy niedoświetleniem i nieprawidłową barwą, zastosowane celowo świadczą o 

dużej  świadomości  formy autora tej  ekspresji,  J.  Boettchera.  Wewnątrz  numeru nie  znajdziemy 

treści powiązanych z tą fotografią.

 Rok 2010, nr 4

Okładkę numeru ilustruje pejzaż widziany z brzegu jednego z jezior Pomorza Zachodniego. 

Nad brzegiem zbiornika, wysoko ponad poziomem wody, poprowadzony jest tor kolejowy łączący 

Silnowo i Łubowo83. Po biegnącej skrajem lasu linii jedzie lokalny pociąg osobowy zestawiony ze 

spalinowozu serii SU45 i trzech wagonów Bh. Za nim widzimy równoległą do drogi żelaznej linię  

telegraficzną, charakterystyczny element wielu lokalnych szlaków. Skład oraz jego odbicie w tafli 

wody dzielą kadr na trzy części, a środkowa z nich przecięta jest linią wody, która wyznacza mniej-

więcej połowę wysokości klatki. Dopracowany zamysł kompozycyjny pejzażu pozwala zaliczyć go 

do ekspresji. Nie umniejsza to wartości dokumentalnej fotografii. W chwili wydania numeru ruch 

pasażerski na uwiecznionej trasie prowadzony był w całości spalinowymi zestawami trakcyjnymi84 i 

sfotografowanie  tam  klasycznego  składu  złożonego  z  lokomotywy  i  wagonów  było  (i  jest) 

niemożliwe.  Zdjęcie  wykonał  współpracownik  redakcji,  Tomasz  Florczak,  1  kwietnia  2005.  W 

numerze nie zamieszczono artykułów pokrewnych tematycznie. 

Rok 2010, nr 5

Najobszerniejszym artykułem w numerze jest tekst stale współpracującego z redakcją „ŚK” 

Marcina  Stiasnego  ―  Tramwaje  w  Lizbonie.  Opracowanie  zawiera  dokładny  opis  sieci 

tramwajowej  w stolicy  Portugalii,  schemat  tras  oraz  bogatą  dokumentację  fotograficzną.  Autor 

poświęcił  uwagę  także  nietypowym historycznym i  współczesnym rozwiązaniom technicznym, 

które pozwoliły na istnienie spójnego transportu szynowego w mieście położonym na stromych 

wzgórzach.  Jednym z  nich,  funkcjonującym do dziś,  jest  tzw.  elevador ― funikular85.  Zdjęcie 

umieszczone  na  okładce  prezentuje  wagon  właśnie  takiej  kolei  jadący  po  równie  ciekawym 

83 Jest to odcinek linii kolejowej nr 210 Chojnice ― Runowo Pomorskie. 
84 Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów 2009/2010, Warszawa 2009, tab. 385. 
85 Funikular to rodzaj kolei linowo-terenowej. Wagon kolei jest zamocowany do liny napędowej przerzuconej przez 

blok na szczycie wzgórza. Lina ta obciążona jest przeciwwagą, np. drugim wagonem. 
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torowisku ― szyny umieszczono w tzw.  splocie86,  co  pozwoliło  na  poprowadzenie trasy przez 

wąską ulicę. Portret wykonano z wysokości większej niż ta, na której znajduje się wagon, co nie  

tylko pozwala na zobaczenie funikularu z ciekawej perspektywy, ale też podkreśla stromiznę ulicy i 

pozwala  łatwiej  zrozumieć  rozwiązanie  techniczne.  Fotografię  wykonano 7  lutego  2010 roku i 

należy uznać ją za dokument. 

Rok 2010, nr 6

16  kwietnia  2010  roku  PKP Intercity  SA rozpoczęło  eksploatację  wyleasingowanych  od 

niemieckiej spółki Dispolok87 na okres trzech miesięcy lokomotyw elektrycznych typu E18988. To 

nietypowe  działanie  ― dotychczas  przewoźnik  nie  korzystał  z  lokomotyw wypożyczanych  od 

podmiotów zewnętrznych ― wzbudziło duże zainteresowanie w środowisku miłośników kolei89. W 

„ŚK”  nowym  lokomotywom  poświęcono  sporo  miejsca  w  dziale  „Aktualności”,  a  fotografię 

prezentującą jedną z nich w pierwszym dniu służby tego egzemplarza90 wydrukowano na pierwszej 

stronie okładki. Widzimy lokomotywę oraz pierwszy wagon składu przejeżdżające po niewielkim 

moście  czy  przepuście.  Linię  poprowadzono  po  nasypie  nad  łąką,  z  której  wykonano  pejzaż. 

Lokomotywa znajduje się dokładnie pomiędzy dwoma drzewami stojącymi pomiędzy fotografem, a 

linią  kolejową.  Linia  toru  dzieli  kadr  na  pół.  Świadoma,  dopracowana  kompozycja  wzbogaca 

dokument prezentujący ważny i ciekawy epizod polskich kolei. 

Rok 2010, nr 7

Lokomotywy  spalinowe  niegdyś  najliczniejszej  w  Polsce91 serii  ST44  niemal  całkowicie 

zniknęły  z  kolejowych  szlaków.  Te  w  tradycyjnym,  zielonym  malowaniu,  uznawane  są  za 

szczególnie  warte  sfotografowania  ―  ich  wygląd  nie  zmienił  się  w  zasadzie  od  chwili 

wprowadzenia serii na tory w roku 196592. Na fotografii okładkowej numeru 7/2010 uwieczniono 

dwa takie spalinowozy naraz. Na pierwszym planie, z lewej strony kadru, widzimy maszynę ST44 

86 Splotem nazywamy miejsce zbliżenia albo częściowego połączenia dwóch (lub więcej) torów tak, że możliwy jest 
jednoczesny ruch tylko jednego pojazdu na odcinku. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie torowiska przy 
stosunkowo niewielkiej ilości miejsca przy jednoczenym braku konieczności używania rozjazdów na końcach 
odcinka, co wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji i oszczędnością czasu (nie traci się go na zmianę położenia 
zwrotnic). Na fotografii widzimy splot dwóch torów. 

87 Eurosprintery w PKP Intercity, „Rynek Kolejowy”, wydanie internetowe, http://www.rynek-
kolejowy.pl/15484/Eurosprintery_w_PKP_Intercity.htm [dostęp: 5 maja 2011 r.]. 

88 S. Dębski, Nowości z Olszynki, „Świat Kolei” 2010, nr 6, s. 3. 
89 Zob. np. wątek Eurosprintery w Polsce na jednym z największych internetowych forów poświęconych tematyce 

kolejowej w Polsce, http://www.ic.rail.pl/viewtopic.php?f=28&t=7520&sid=5795eb301e94996ef8ba55bf15ea8220 
[dostęp: 11 maja 2011 r.]. 

90 Podpis do fotografii: Lokomotywa E 189 154 ― pierwsza służba z poc. 17003 BWE, szlak Żychlin ― Stara Wieś,  
18.04.2010, „Świat Kolei” 2010, nr 6, s. 1. 

91 P. Terczyński, Atlas..., s. 93. 
92 P. Terczyński, Atlas..., s. 93. 
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ciągnącą skład cystern, a z prawej strony klatki, nieco w głębi, inny egzemplarz tego typu z pustymi 

platformami. Obie lokomotywy pomalowane są według schematu zbliżonego do tego stosowanego 

w pierwszych latach  eksploatacji.  To portretowe zdjęcie  jest  ciekawym dokumentem rzadkiego 

zdarzenia. Wykonał je w okolicach Bydgoszczy F. Brzeziński 28 kwietnia 2010 roku. Zdjęcie nie 

nawiązuje do materiałów wydrukowanych wewnątrz wydania. 

Rok 2010, nr 8

W środku kadru fotografii otwierającej sierpniowy numer „ŚK” znajduje się...  opuszczony 

szlaban, dzielący ukośnie kadr na dwie części. Lewa górna należy do kolei: przez stację Witnica na 

niezelektryfikowanej linii dawnej Pruskiej Kolei Wschodniej Berlin ― Królewiec przejeżdża krótki 

pociąg  pospieszny.  To  jeden  z  nielicznych  dziś  kursów  dalekobieżnych  prowadzonych 

lokomotywami z  silnikami  Diesla.  Na czele  składu ― lokomotywa serii  SU45,  której  ostatnie 

egzemplarze znikają z torów. Druga część zdjęcia, na prawo i w dół od ramienia szlabanu, skupia 

to, co kolej otacza ― słupki ustawione przed przejazdem kolejowym, drogę, którą zapewne można 

dojechać na małą stację, i młodą kobietę czekającą na otwarcie rogatek. Jej wzrok skierowany jest 

w  kierunku  przejeżdżającego  pociągu,  a  ręce  trzymają  dziecięcy  wózek,  który  osłonięty  jest 

czerwonym  parasolem  od  silnego  tego  dnia  słońca.  Fotografia  budzi  jednocześnie  dwojakie 

skojarzenia. Po pierwsze, przedstawia odchodzące oblicze kolei: dalekobieżny pociąg na dawnej 

magistrali, która dziś jest zwyczajną lokalną linią, lokomotywa, którą za kilka lat obejrzymy tylko 

w którymś ze skansenów, w tle niewielki dworzec, a na pierwszym planie ― wyraźnie stare ramię 

szlabanu. Po drugie,  podkreśla wpływ kolei na życie ludzi. Pociąg jest tu,  inaczej niż na wielu 

zdjęciach  poświęconych  transportowi  szynowemu,  nie  odhumanizowaną  zdobyczą  techniki,  ale 

czymś bliskim, z czym ktoś styka się na co dzień. To typowa fotografia-ekspresja, która opisuje nie 

tylko ludzi i przedmioty, ale także relacje między nimi. Pozorny bałagan kadru, wielość obiektów i 

urwana  wraz  z  końcem rogatek  oś  kadru,  stanowią  przemyślany,  humanistyczny  pejzaż.  Treść 

zamieszczonych wewnątrz numeru artykułów nie wiąże się tematycznie z fotografią okładkową. 

Zdjęcie wykonał współpracownik „ŚK”, Tomasz Florczak, 16 sierpnia 2009 roku. 

Rok 2010, nr 9

Lokomotywy  typu  3E  i  3E/1  (oznaczone  na  PKP  jako  ET21)  były  przez  lata  stałym 

elementem  krajobrazu  zelektryfikowanych  linii  górskich.  Z  dużej,  liczącej  przeszło  500 

egzemplarzy serii,  do roku 2010 w czynnej służbie pozostało trzynaście maszyn93.  Jedna z nich 

93 J. Jerczyński, Sputnikiem do Jeleniej Góry, „Świat Kolei” 2010, nr 7, s. 32. Lokomotywy typu 3E i 3E/1 
produkowano także na potrzeby kolei przemysłowych, gdzie zachowało się więcej egzemplarzy. Zob. P. Terczyński, 
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poprowadziła pociąg specjalny, który 29 maja 2010 roku przejechał malowniczą trasą z Wałbrzycha 

do Jeleniej Góry. Elektrowóz pociągnął skład wagonów towarowych, symulując zwyczajny pociąg 

wiozący  ładunki.  Miłośnicy  lokomotyw tego  typu,  zwanych  potocznie  Sputnikami (stąd  nazwa 

przejazdu  ―  „Sputnikiem  do  Jeleniej  Góry”)  mieli  okazję  do  wykonania  dokumentacji 

fotograficznej maszyny ET21 w regionie, w którym niegdyś pojazdy tego typu stanowiły podstawę 

obsługi  trakcyjnej  pociągów  towarowych.  Jeden  z  kadrów  ujętych  podczas  imprezy  przez 

współpracującego stale z tytułem Pawła Winnickiego znalazł się na okładce „ŚK” nr 9/2009. Skład 

widzimy z perspektywy wnętrza tunelu w okolicy Wojanowa. Jego ściany stanowią naturalną ramkę 

zdjęcia. Do tunelu zbliża się, jadąc po łuku, ów specjalny skład. Różnica w poziomach oświetleń 

sprawia, że wnętrze tunelu zdaje się ginąć w mroku. Nie widać faktury ścian, tuż za wjazdem ginie 

linia torów ― tak, jakby pociąg zbliżał się do przestrzeni, w której nie ma nic poza fotografującym.  

Ciekawa  kompozycja  pozwala  zaliczyć  ów  pejzaż  do  fotografii-ekspresji.  W  numerze  nie 

zamieszczono artykułów odnoszących się treściowo do fotografii, relację z przejazdu umieszczono 

w jednym z wcześniejszych numerów czasopisma94. 

Rok 2010, nr 10

Na pierwszej stronie okładki numeru ponownie znalazło się zdjęcie spalinowozu serii ST44 w 

zielonych barwach (te lokomotywy i ów wzór malowania opisano szerzej przy analizie fotografii z 

okładki  numeru 7/2010).  Skład z kruszywem przejeżdża przez niewielki przystanek Dąbroszyn. 

Potężny silnik Diesla wypluwa z siebie spaliny mieszające się z gęstą poranną mgłą. To jeden z 

najbardziej  nostalgicznych  obrazów  z  okładek  czasopisma.  Pejzaż  jest  jakby  pozbawiony 

intensywności barw i ostrości konturów. Budynek dworcowy, peron, drzewa ― wszystko to jest 

odrealnione, odległe. Jedynie ciężka lokomotywa i jej silne reflektory są pełne kolorów. Trudno nie 

odnieść wrażenia, że po przejeździe pociągu cały widoczny świat zniknie przykryty ciężką chmurą. 

Ekspresyjny pejzaż wykonał 19 października 2009 roku współpracujący z „ŚK” Paweł Winnicki. W 

numerze znalazł się artykuł poświęcony modelowi lokomotywy tego typu w barwach jednego z 

przewoźników prywatnych95. 

Rok 2010, nr 11

Lokomotywy tego samego typu, co opisywane przy okazji numerów 7/2010 i 10/2010 ST44, 

które należą do przewoźników spoza grupy PKP, mają oznaczenie M62. Jedną z takich maszyn 

Atlas..., s. 35 i s. 131. 
94 Zob. J. Jerczyński, Sputnikiem do Jeleniej Góry, „Świat Kolei” 2010, nr 7, s. 32. 
95 A. Lubka, Lokomotywa spalinowa typu M62, „Świat Kolei” 2010, nr 10, s. 56-57.
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sfotografował 31 października 2009 roku Filip Brzeziński. Zdjęcie umieszczone na okładce numeru 

przedstawia  portret  spalinowozu  w  żółtych  barwach  grupy  LOTOS96.  Malowanie  to  dobrze 

komponuje się z jesiennymi liśćmi drzew, pośród których ułożono tor kolejowy bocznicy firmy 

Hortex w Lubsku, na której wykonano zdjęcie.  W lewym dolnym rogu słupek hektometrowy97, 

który pozwala jednoznacznie określić miejsce wykonania tego dokumentu. W numerze nie zawarto 

treści związanych tematycznie z fotografią. 

Rok 2010, nr 12

Zabytkowy  neogotycki  Dworzec  Główny  we  Wrocławiu,  jedna  z  najbardziej 

rozpoznawalnych  polskich  budowli  dworcowych,  został  w  latach  60.  XX  wieku  gruntownie 

wyremontowany.  W wyniku  prac  hall  kas  oraz  unikalna  hala  peronowa  stały  się  przestrzenią 

niespotykanej mieszaniny stylów. Dziewiętnastowieczny kompleks wzbogaciły elementy typowe 

dla okresu socrealizmu ― usunięto szpecącą drewnianą obudowę pomieszczeń (…) i zastąpiono ją  

jednolitą  obudową  ze  szkła  czarnego  z  wypełnieniem  otworów  okiennych  jednolitymi  taflami  

szklanymi  w metalowych oprawach98.  Zaprojektowano też  nowy system informacji  pasażerskiej 

oparty na technologii neonu. To właśnie neony, w tym najsłynniejszy ― z napisem Dobry wieczór 

we Wrocławiu, stały się symbolem rozpoznawczym obiektu. Na przestrzeni czasu większość z nich 

zgasła i nie jest używana. Przypomniano je w artykule Bogusława Moleckiego ― Neony Dworca 

Głównego  we  Wrocławiu,  do  którego  nawiązuje  fotografia  współpracownika  redakcji,  Tomasza 

Florczaka, umieszczona na okładce numeru. Choć nie przedstawia ona neonów, przypomina dawny 

wygląd hali peronowej, szeroko opisywany we wspomnianym materiale99. Na pierwszym planie, po 

lewej  stronie  kadru,  widzimy  lokomotywę  serii  EP09  ze  składem pociągu  InterCity,  w  chwili 

wykonywania zdjęcia, 22 lutego 2002 roku, najnowocześniejszą lokomotywę pasażerską w kraju. 

Elektrowóz i wagony pomalowane są w barwy w chwili wydania numeru historyczne. Z prawej 

strony,  nieco  w  tyle,  stoi  elektryczny  zestaw  trakcyjny  serii  EN57,  typowy  skład  podmiejski 

przełomu wieków. Zdjęcie wykonano w porze dziennej, lecz oświetlenie stanowią głównie latarnie 

sodowe, które nadają fotografii ciepłą barwę. Zdjęcie można uznać za portret-dokument.

96 W chwili wykonania fotografii lokomotywa nie należała już do spółki LOTOS Kolej, ale jej nowy właściciel, PHU 
Lokomotiv, nie przemalował jej, zdejmując jedynie logo poprzedniego właściciela. 

97 Słupek hektometrowy to element infrastruktury kolejowej służący określeniu odległości od początku danej linii 
kolejowej. Ma on zazwyczaj postać betonowego słupka wysokości kilkudziesięciu centymetrów, na który 
naniesiono dwie liczby: górna oznacza kilometr linii, w którym postawiony jest słupek. Dolna podaje aktualny 
hektometr [hm, 1 hm = 100 m]. Oznaczenia te stawia się zazwyczaj naprzemiennie po lewej i po prawej stronie toru.

98 B. Łazowski, Modernizacja budynków dworcowych na terenie DOKP Wrocław, „Przegląd Kolejowy Przewozowy” 
1962, nr 4, cyt. za: B. Molecki, Neony Dworca Głównego we Wrocławiu, „Świat Kolei” 2010, nr 12, s. 39.

99 Obecnie Dworzec Główny we Wrocławiu jest modernizowany i zmieni się jego wygląd. Informacje o przebudowie 
można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej przebudowy redagowanej przez PKP SA, 
http://wroclawnowyglowny.pl [dostęp: 11 maja 2011 r.].
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Podsumowanie analizy

To, co najmocniej odróżnia fotografie okładkowe dwóch zaprezentowanych roczników „ŚK”, 

to rola fotografii-ekspresji. Ich liczba znacząco wzrosła ― w roku 2001 zamieszczono je zaledwie 

dwukrotnie,  a  dziewięć  lat  później  otwierały  sześć  wydań,  a  więc  tyle  samo,  co  fotografie  o 

charakterze czystego dokumentu. Fotografie były też aktualniejsze ― sześć z nich (nr 1, 3, 5, 6, 7, 

9) wykonano na kilka miesięcy przed publikacją, podczas gdy w roku 2001 wydrukowano tylko 2 

takie zdjęcia (nr 6 i 8). Kadry częściej stanowiły też ilustrację aktualnych wydarzeń (pięciokrotnie, 

w roku 2001 ― trzykrotnie). 

Na wyżej opisane zmiany z pewnością znaczący wpływ miał rozwój techniki fotografii. Z 

jednej strony, o wiele łatwiej jest zamieścić na łamach czasopisma zdjęcie wykonane stosunkowo 

niedawno ― technika cyfrowa nie wymaga czasochłonnego wywoływania, wykonywania odbitek, 

ich  skanów  itd.  Z  drugiej  zaś,  powstaje  znacznie  więcej  fotografii  ―  dziś  setki  miłośników 

kolejnictwa  w  Polsce  posiadają  aparaty  fotograficzne,  którymi  każdego  dnia  dokumentują 

codzienność  transportu  szynowego,  a  swoją  twórczością  dzielą  się  na  łamach  dziesiątek 

internetowych galerii zdjęć. Stąd naturalny wzrost znaczenia ekspresji, która podkreśla rolę autora, 

a jednocześnie stanowi o unikalnym charakterze publikacji. 

Znaczące różnice można znaleźć także przyglądając się fotografowanym obiektom. Oglądając 

wydania z  roku 2001 można odnieść wrażenie,  że fotografie  otwierające kolejne numery „ŚK” 

przedstawiają raczej kolej, która odchodzi, niż jej nowoczesne oblicze. Choć wydanie ze stycznia 

2001 otwiera artykuł Z.  Rusaka i A. Harasska ―  Początek tramwajowego boomu w Polsce? o 

licznych  dostawach  nowoczesnych  wagonów  dla  sieci  miejskich,  to  na  fotografii  okładkowej 

wykonanej  pięć  lat  przed  wydaniem  widzimy  archaiczny  pociąg  towarowy  prowadzony 

parowozem, będący ewenementem, reliktem epoki pary. Podobnie w kwietniu ― na trzeciej stronie 

czasopisma  widzimy  fotografię  fabrycznie  nowego  wagonu  metra  dla  warszawskiej  kolei 

podziemnej100,  a na okładce ― lokomotywa parowa. Nawet gdy w numerze pisze się o testach 

nowoczesnych lokomotyw serii EU11101, na okładce zamieszczono zdjęcie wybudowanego przed 

laty  zestawu  trakcyjnego  EW58,  jedynego,  nie  licząc  tramwajów,  pociągu  elektrycznego  na 

okładkach „ŚK” w roku 2001, na których nie znalazły się nie tylko elektrowozy EU11, ale także 

prezentowany w województwie  pomorskim wówczas  wyjątkowo nowoczesny autobus szynowy 

100 R. Rusak, Nowe wagony metra i tramwaje z KONSTALU, „Świat Kolei” 2001, nr 4, s. 3.
101 R. Boduszek, Nowe malowanie EU11, „Świat Kolei” 2001, nr 3, s. 4. Ostatecznie lokomotywy nie weszły do stałej 

 eksploatacji na PKP. 
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CORADIA LINT, o którym pisano w numerze 11/2001102. Ogółem, na pięciu okładkach znalazły się 

lokomotywy parowe, w 2001 roku traktowane jako zabytkowe. Kolejnych pięć zawiera zdjęcia 

pasażerskich pociągów spalinowych ― składów zestawionych z lokomotywy i wagonów. Choć w 

roku 2001 składy takie były podstawą ruchu lokalnego, na sieci kursowały także nowocześniejsze 

wagony  motorowe  i  spalinowe  zestawy  trakcyjne.  Zaledwie  jedno  zdjęcie  przedstawia  pociąg 

elektryczny  ―  wspomniany  wyżej  zestaw  EW58.  Na  jednej  okładce  znalazła  się  fotografia 

zabytkowego taboru tramwajowego. 

Zestaw  zdjęć  z  okładek  rocznika  2010  wydaje  się  natomiast  pewnym  kompromisem 

pomiędzy  zrozumiałym wśród  miłośników sentymentem dla  „dawnej  kolei”,  a  zachwytem nad 

nowoczesnością.  Dwie  fotografie  przedstawiają  pociągi  parowe.  Pięć  ―  składy  prowadzone 

spalinowozami,  w tym dwa to  pociągi  pasażerskie  (takie  składy zostały  już  niemal  całkowicie 

zastąpione  przez  spalinowe  zestawy  trakcyjne),  a  trzy  prowadzą  wagony  towarowe  (składy 

towarowe prowadzone dużymi, mocnymi spalinowozami to wciąż podstawowy i w zasadzie jedyny 

sposób  przesyłu  towarów  po  liniach  niezelektryfikowanych),  w  tym  jeden  prowadzony  przez 

lokomotywę  przewoźnika  spoza  grupy  PKP,  a  więc  ilustrujący  współczesny  trend  na  rynku 

transportu  ładunków.  Na  czterech  zdjęciach  znalazły  się  pociągi  elektryczne  ―  jeden  ze 

sfotografowanych elektrowozów to pojazd niemal zabytkowy, dwa ― fabrycznie nowe. Na jednej z 

okładek  zaprezentowano  archiwalne  zdjęcie  lokomotywy  elektrycznej  EP09  ―  choć 

wyprodukowana  w  latach  80.  XX  w.,  wciąż  pozostaje  jedną  z  nowocześniejszych  maszyn 

przystosowanych  do  prowadzenia  pociągów  pasażerskich  i  obsługuje  połączenia  najwyższych 

kategorii.  Jedno zdjęcie przedstawia zabytkowy, choć wciąż funkcjonujący funikular ― miejską 

kolej linowo-terenową. Wart odnotowania jest też fakt pojawienia się na okładkach „ŚK” fotografii 

spoza Polski ― takimi zdjęciami zilustrowano dwa numery. 

To, co w zasadzie nie zmieniło się przez 9 lat, to sposób kadrowania ― w obu rocznikach 

zachowano względną równowagę pomiędzy zdjęciami portretowymi, a pejzażowymi. W roku 2001 

na okładkach zamieszczono 7 portretów, 4 pejzaże i 1 fotografię mieszczącą się gdzieś pomiędzy 

tymi stylistykami, w dziewięć lat później ― 5 portretów, 6 pejzaży i jedno zdjęcie z pogranicza 

tych nurtów. Zupełnie niereprezentowany jest detal. 

W  obu  omawianych  rocznikach  czasopisma  fotografie  okładkowe  sześciokrotnie 

nawiązywały  do  artykułów  zamieszczonych  wewnątrz  numeru,  a  większość  z  nich  wykonali 

członkowie redakcji lub jej współpracownicy. 

102 J. Goździewicz, CORADIA LINT na Pomorzu, „Świat Kolei” 2001, nr 11, s. 5. Ostatecznie pojazd nie wszedł do 
 stałej eksploatacji na PKP. 
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Fotografia kolejowa ― i co dalej?

Wydaje się, że kierunek, w którym zmierza fotografia prasowa dotycząca kolei dla tytułów 

specjalistycznych,  jest  jasny  i  zgodny  z  tym,  jakie  wyzwania  stoją  obecnie  przed  niszowymi 

periodykami. Te stają się nie tyle źródłem bieżących informacji, co miejscem, w którym wiedzę 

można pogłębić. Zdjęcia nie są więc już prostymi ilustracjami do artykułów dotyczących bieżących 

wydarzeń,  ale  przedstawiają  zjawiska  trudniej  dostrzegalne,  przedstawiają  obiekt  z  trudniej 

dostrzegalnej perspektywy, albo prezentują sobą wyższe wartości estetyczne ― słowem, odróżniają 

się w jakiś sposób od tysięcy fotografii,  które można znaleźć w amatorskich galeriach zdjęć w 

Internecie. Analiza fotografii okładkowych najważniejszego polskiego czasopisma tworzonego dla 

sympatyków  transportu  szynowego  zdaje  się  potwierdzać  ten  trend.  Obecnie  dużo  większe 

znaczenie  niż  przed  zaledwie  kilku  laty  mają  fotografie  ekspresyjne  ―  kadry  o  charakterze 

autorskim, prezentujące kolej w szerszym kontekście, niosące przekaz nie tylko informacyjny, ale 

także  emocjonalny.  Wciąż  publikowane  zdjęcia-dokumenty  cechują  się  bardzo  dobrą  jakością 

techniczną i prezentują obiekty czy zdarzenia o charakterze unikalnym. Należy się spodziewać, że 

znaczenie ekspresji będzie w przyszłości jeszcze większe. Coraz większą rolę estetyki, a nie tylko 

dokumentu,  może  potwierdzać  dołączanie  do  kolejnych  wydań  czasopisma,  począwszy  od  nr 

1/2011,  wkładek z  fotografiami  w dużym formacie  o charakterze  plakatu.  Należy  jednocześnie 

podkreślić, że zdjęcia okładkowe dotyczą w większej niż niegdyś mierze spraw aktualnych i są 

wykonane o wiele częściej niż niegdyś na krótko przed ukazaniem się wydania. Wydaje się jednak, 

że  proces  ten  nie  będzie  się  pogłębiać  ―  miesięczny  cykl  wydawniczy  nie  pozwala  na 

rejestrowanie  zdarzeń  najbardziej  aktualnych  i  wymusza  pewne  opóźnienie,  które  ―  dzięki 

upowszechnieniu  technologii  cyfrowej  i  komputerowej  obróbki  fotografii  ―  zostało  już 

zminimalizowane.  Nadal  ważną  rolę  pełnią  archiwa,  które  pozwalają  powrócić  do  wydarzeń  z 

przeszłości zwłaszcza wtedy, gdy odnoszą się one do teraźniejszości. W przyszłości archiwa takich 

fotografii będą prawdopodobnie większe ― w związku ze znacznym spadkiem kosztów rejestracji 

cyfrowej  względem  analogowej  oraz  zmianami  prawnymi  pozwalającymi  na  swobodne 

fotografowanie obiektów kolejowych zdjęć powstaje obecnie znacznie więcej niż przed laty. 

Zmiany, które nastąpiły na kolei,  zostały w fotografii  dostrzeżone. Często zdjęcia ukazują 

nowoczesność rozwiązań technicznych i pokazują współczesne oblicze transportu szynowego, a nie 

tylko  nostalgię  za  tymi  elementami  kolei,  które  odchodzą  do  historii.  Rejestrowane są  pociągi 

towarowe przewoźników prywatnych (choć na okładkach z roku 2010 reprezentowane są jedynie 

jednym kadrem, być może m.in. ze względu na to, że składy takie kursują najczęściej bez stałego 

rozkładu jazdy, trudno więc przewidzieć, kiedy będzie można je sfotografować). Fotografowane są 

29



nowoczesne  lokomotywy  pasażerskie,  a  jednocześnie  ― kadry  z  pojazdami  zabytkowymi  czy 

odchodzącymi ze służby prezentują inny niż niegdyś styl ekspresyjny. Zwraca uwagę całkowity 

brak  zestawów  trakcyjnych  ―  elektrycznych  i  spalinowych,  stanowiących  obecnie  podstawę 

prowadzenia ruchu lokalnego i regionalnego. Niereprezentowana jest także infrastruktura. Wydaje 

się, że zjawiska te są stałe (występowały także w roku 2001), a tradycyjne składy zestawione z 

lokomotywy i wagonów uważane są najwidoczniej za bardziej fotogeniczne. 

Na okładkach czasopisma zamieszczane są zarówno pejzaże, jak i portrety. Oba te sposoby 

kadrowania  znakomicie  sprawdzają  się  przy  rejestrowaniu  pojazdów  szynowych,  ukazując 

odmienne aspekty kolejnictwa. Równoległe stosowanie tych optyk charakteryzuje czasopismo na 

przestrzeni lat i sprawia, że prezentowany materiał zdjęciowy jest różnorodny ― i w tej kwestii nie 

należy spodziewać się zmian. 

Na  podstawie  tak  skromnej  analizy  nie  sposób  wysnuć  więcej  niż  kilka  powyższych 

wniosków. Trudno jednoznacznie przewidzieć, jakie zdjęcia opiszą kolej za kilka lat, które z nich 

wydrukowane zostaną na okładkach najważniejszych magazynów hobbystycznych i  jaka będzie 

rola  fotografii  w postrzeganiu  transportu  szynowego przez  hobbystów.  Jeśli  jednak  ta  niszowa 

dziedzina  dziennikarstwa będzie  nadal  rozwijać  się  w opisanych powyżej  kierunkach,  podobna 

analiza przeprowadzona za kilka lat będzie bez wątpienia o wiele ciekawsza. 
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Aneks. Reprodukcje opisywanych w pracy okładek miesięcznika „Świat Kolei”

 

Fot. 1. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 1.

31



Fot. 2. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 2.
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Fot. 3. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 3.
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Fot. 4. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 4.
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Fot. 5. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 5.
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Fot. 6. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 6.
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Fot. 7. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 7.
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Fot. 8. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 8.
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Fot. 9. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 9.
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Fot. 10. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 10.
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Fot. 11. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 11.
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Fot. 12. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2001, nr 12.
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Fot. 13. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 1.
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Fot. 14. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 2.
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Fot. 15. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 3.
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Fot. 16. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 4.
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Fot. 17. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 5.
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Fot. 18. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 6.
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Fot. 19. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 7.
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Fot. 20. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 8.
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Fot. 21. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 9.
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Fot. 22. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 10.
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Fot. 23. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 11.
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Fot. 24. Okładka miesięcznika „Świat Kolei” 2010, nr 12.
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