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O TRAMWAJACH PO KSIĄŻCE

Po ukazaniu się książki1 w roku 2012 wiedza na temat tramwajów jeleniogórskich
znacznie się poszerzyła. W związku z tym przybliżam aktualną wiedzę na ten temat.
Wiele materiałów odnaleziono w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. Są to
mapy z roku 1899, a więc przejście z trakcji gazowej na elektryczną. Jest ich cztery
a każda składa się z wielu kart.(dwie mapy w skali 1:2 500 i dwie w skali 1:500).
Jedna z nich jest bardzo szczegółowa. Pokazuje dwie szyny, planowane mijanki
i węzły komunikacyjne. Zaznaczony jest wjazd do zajezdni na Obrońców Pokoju.
Mieściła się w miejscu Zakładu Energetycznego. Na planie centrum miasta nie ma
toru na ulicy M. Konopnickiej, Placu Ratuszowym i ul. Długiej ani linii do koszar.
Planowano budowę linii jednotorowej na Wojska Polskiego (wówczas Wilhelmstraße)
a na niej dwie mijanki. Jedna między ulicami Klonowica i Armii Krajowej, a druga za
Słowackiego przed połączeniem z ulicą Wolności. Zamierzenia tego nigdy nie
zrealizowano. Dołączony jest rysunek tramwaju na ulicy Wojska Polskiego. Tramwaj
jest na torze 1000 mm, jest też szyna koloru czerwonego i tworzy z przeciwległą
rozstaw 1435 mm. Wynika z tego, że nie zdecydowano jeszcze ostatecznie
o szerokości toru. Są też narysowane ozdobne słupy, tak aby tramwaj współgrał
z ekskluzywnym charakterem ulicy.
Na żadnej z map nie ma zajezdni przy ulicy Wolności. O jej umiejscowieniu można
się tylko domyślać na podstawie innych dostępnych materiałów. W wydanej już
książce w rozdziale 10 jest notatka: ...Zarządzenie z 8 sierpnia 1898 r. przy
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wyjeździe z zajezdni koło Villa Schäfferw konduktor musi wysiąść i sprawdzić czy po
drodze głównej z góry nie jadą furmanki aby nie doprowadzić do zderzenia...
Ponieważ tor był po wschodniej stronie ulicy (po tej gdzie jest teraz zajezdnia
autobusowa), wynika więc że stara zajezdnia była po przeciwnej stronie ulicy.
W miejscu późniejszej izby wytrzeźwień była restauracja Trzy Dęby (Drei Eichen)
i teren jest zbyt mały na zajezdnię. Pozostaje więc tylko lokalizacja w miejscu
późniejszego JPBM. Wyjazd był na końcu działki (w stronę centrum miasta).
Furmanki miały za sobą spory kawałek jazdy z góry. Prawdopodobnie mieściła się
tam zajezdnia tramwaju gazowego jak też początkowo elektrycznego.

Il. 1. Kartka okolicznościowa z okazji uruchomienia tramwaju elektrycznego do Sobieszowa
Źródło: Fot. ze zbiorów Henryka Magonia
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okolicznościową kartkę pocztową. Dlaczego zatem jest na niej fałszywa data (jest 10
luty 1900 roku, a pierwszy tramwaj elektryczny odjechał z Sobieszowa 8 kwietnia)?
Dalsze moje wnioski nie są poparte żadnymi dowodami. Proces wydawania kartki
trwał ponad dwa miesiące. Jej wydanie zlecono zatem na przełomie listopada
i grudnia 1899 roku. Wpisano więc datę planowaną. Późniejsza zima nie pozwoliła
na prowadzenie prac. Dlatego założonego terminu nie dotrzymano i prace
prowadzono gdy pogoda na to pozwoliła.
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Il. 2. Odśnieżanie torów przez tramwaj. Na dachu tramwaju widoczny jest kominek i odbierak
drążkowy.
Źródło: Fot. ze zbiorów Henryka Magonia

Początkowo tramwaje ogrzewane były piecami. W zimie do obowiązków konduktora
należało palenie w piecu. Przy koszarach na Obrońców Pokoju był tylko jeden tor zakończony na ścianie budynku. Jednak na tejże ścianie były dwie rozety, co sugerowało, że tory były dwa. Zachowane zdjęcia pokazują, że tor był jeden. Ponieważ na
końcu nie było mijanki linia mogła być obsługiwana tylko pojedynczymi wozami Odnalezione zdjęcie pokazuje, że przewód na końcu się rozwidlał w kształcie litery V i
dlatego były dwie rozety. W tamtym czasie tramwaje były wyłącznie dwukierunkowe.
Motorniczy ustawiał nastawnik główny i kierunkowy na 0 i wyjmował klucz (klucz był
potrzebny do uruchomienia wozu z drugiego końca). Z zewnątrz musiał obrócić pałąk
odbieraka (musiał być zawsze skierowany do tyłu) i ustawić na prawy przewód. Mijanka była naprzeciwko baszty Zamkowej, druga obok klubu „Relaks” bowiem na odcinku 1 Maja – dworzec kolejowy kursowały dwie linie. Linię do koszar obsługiwały
cztery pojedyncze wozy. Po likwidacji linii miejskiej mijankę przy „Relaksie” zlikwidowano.
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Il. 3. Rozety na ścianie budynku na Obrońców Pokoju,
miejsce zakończenia dawnej linii do koszar. Rok 1998.
Źródło: Fot. Henryk Magoń

Do przyciągania wagonów z węglem do elektrowni tramwajowej na wyposażeniu
przedsiębiorstwa był parowóz. Jego wizerunek jest w archiwum; na odwrocie
pieczątka producenta (Szwajcarska Fabryka Lokomotyw i Maszyn Winterthur).

Il. 4. i 5. Wizerunek parowozu eksploatowanego przez Hirschberger Thalbahn. Z prawej strony
pieczątka producenta, umieszczona na odwrotnej stronie rysunku
Źródło: Ze zbioru Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze

Po wojnie planowano, że tramwaje będą nawracały, a nie wykonywały manewry
związane ze zmianą kierunku jazdy. W tym celu w roku 1954 wykonano plany
budowy pętli za dworcem kolejowym i w Sobieszowie. W przypadku niewykonania
pętli za dworcem kolejowym (to przedsięwzięcie wymagało niwelacji położonego
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w tym miejscu wzgórza; góra Parkowa) zaplanowano też wykonanie trójkąta
nawrotnego położonego nieco dalej. Wzgórze jednak zdołano zniwelować i trójkąt
nawrotny nie był potrzebny.
W Sobieszowie był plan budowy pętli lecz nigdy go nie zrealizowano. Pisano, iż pętla
ma być ogrodzona siatką na żelaznych słupkach (obecnie używa się określenia
stalowe słupki i „żelazne słupki” jest już określeniem archaicznym).
Nasze

zainteresowanie

tramwajami

zauważyli

Niemcy.

W czasopiśmie

dla

hobbystów tramwajowych Strassenbahn magazin nr 2/2015 ukazał się obszerny
artykuł o tramwajach jeleniogórskich, a w nim notatka o naszej książce. Należy się
spodziewać, że w przyszłości zostaną odkryte inne ciekawostki. To czego jeszcze się
dowiemy pokaże czas.

Il. 6. Plan pętli w Sobieszowie
Źródło: Ze zbioru Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze
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Poniżej kopie dokumentów dotyczących przekazania tramwajów Sanok z Łodzi do Jeleniej Góry.

Il. 7-9. Dokumenty przekazania tramwajów Sanok z Łodzi do Jeleniej Góry.
Źródło: Zbiory Henryka Magonia
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Il. 10. Dokumenty przekazania tramwajów Sanok z Łodzi do Jeleniej Góry cd.
Źródło: Zbiory Henryka Magonia

Il. 11. Bilet miesięczny z lat 1949-1950. Na schemacie linii widoczne poprzednie nazwy miejscowości:
Popławy (Podgórzyn) i Chojnasty (Sobieszów) oraz trącące myszką określenie Remiza.
Źródło: Zbiory Henryka Magonia
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