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Wstęp

Wprowadzając czytelnika w problematykę luksusowej tury-styki kolejowej, zakłada się, że odnajdzie w niej nie tylko cieka-we fakty i zdarzenia, które miały miejsce w ewolucyjnym proce-sie rozwoju kolei, lecz także interesujące informacje z zakresu polityki transportu, uwarunkowań społecznych, politycznych, geograficznych, historycznych, turystycznych oraz motywów i determinant powodujących zróżnicowany proces dokonanych przekształceń, nie tylko w ramach europejskiego kontynentu, lecz także w wybranych państwach.Podejmując tak nakreślony zakres problematyki, wypada wskazać, że ze względu na istotne zróżnicowanie i lokalną spe-cyfikę rozwoju kolei na poszczególnych kontynentach, zasadnym będzie zaprezentowanie jej w oddzielnych autonomicznych mo-nografiach, ujmujących to zagadnienie z uwzględnieniem uwa-runkowań i specyfiki kryteriów istniejących na poszczególnych kontynentach. W takiej konwencji niniejsze opracowanie dotyczy Europy, jako wyodrębnionego regionu świata, w ramach którego, w uwarunkowaniach ewolucyjnego procesu przemian w trans-porcie, zostanie omówiony prężnie rozwijający się segment eli-tarnych usług kolejowych, stanowiący bardzo atrakcyjny produkt turystyczny. W wybranym segmencie oferowania szczególna uwaga będzie skierowana na usługi turystyczne realizowane luksusowymi pociągami. Taki sposób zaprezentowania tematu jest uzasadniony koniecznością przedstawienia problematyki z zachowaniem zasad historycznej faktografii, która umożliwia poznanie ewolucji rozwoju kolei, jako fundamentu w podjętej strukturze rozważań. Pozwala również wykazać, że niezależ-nie od masowego transportu towarów i ludzi, kolej wytworzyła 
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autonomiczny model oferowania wyjątkowo atrakcyjnych, luk-susowych i elitarnych produktów turystycznych. Podjęcie problematyki luksusowej turystyki kolejowej wynika z faktu, że znaczna część tych usług wiąże się z funkcjonowaniem wyjątkowo wyróżniających się pociągów, charakteryzujących się najwyższym, często wyrafinowanym, poziomem realizacji ocze-kiwań, zarówno w zakresie obsługi klienta, techniki, jak i dąże-nia do wysokiej jakości zaspokojenia jego doznań poznawczych, krajobrazowych, rozrywkowych i wypoczynkowych. Pragnienie oferentów do maksymalnego i wysoce jakościowego zaspokoje-nia tych doznań, stało się źródłem doskonalenia usług oraz na-pędem skutkującym wzrostem różnorodności ich podaży, także w formie ekstremalnych, a nawet skrajnie wyrafinowanych.Badając proces kształtowania światowej cywilizacji należy zauważyć, że niewiele wynalazków wpłynęło na rozwój społe-czeństw w takim stopniu co kolej. Dzięki pokryciu kontynentów siecią torów, po których zaczęły poruszać się coraz doskonalsze i bardziej komfortowe zestawy pociągów, każda osoba posiada-jąca określony zasób środków na zakup biletu może szybko i wy-godnie dotrzeć do wybranych, a także mniej dostępnych miejsc, które wcześniej były jedynie w zasięgu zahartowanych myśli-wych i podróżników. Także żadnym innym rodzajem transportu niż koleją, nie da się przewieźć większej ilości towarów i liczby osób w ramach określonego terytorium [114, s. 63–75].Podróżując dzisiaj nowoczesnymi zestawami kolejowymi o niespotykanym wcześniej poziomie techniki oraz komforcie i luksusie obsługi pasażera, warto zdać sobie sprawę, jak trud-ny i skomplikowany proces dokonał się w ewolucyjnym rozwoju tego rodzaju transportu. Wyczerpujące i profesjonalne omówie-nie tego procesu wymaga chronologicznego przedstawienia jego kolejnych stadiów, począwszy od pierwszych dokonań człowieka w przestrzennym przemieszczaniu ładunków, a na późniejszym etapie także osób. Wymaga także opisania różnorodności tych procesów i charakteru przemian, które dokonały się w ewolu-cyjnym procesie rozwoju kolei, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań istniejących w poszczególnych regionach świata.
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WstępBadając historię rozwoju ludzkości, dostrzegamy, że ruch i przemieszczanie się stanowią jeden z najważniejszych atrybu-tów osobowości i rozwoju człowieka. Od zarania dziejów, kie-dy człowiek posługiwał się prymitywnymi narzędziami, a jego dobytkiem było to, co miał na sobie oraz to co mógł utrzymać w rękach, jego przemieszczanie nie wymagało wykorzystania na-rzędzi i urządzeń do transportu bagażu. Taka potrzeba powstała w miarę rozwoju cywilizacyjnego. Związany z nim wzrost po-trzeb człowieka spowodował zapotrzebowanie na różnego ro-dzaju sprzęt służący do transportu poszerzającego się dobytku, zabieranego ze sobą przy zmianie miejsca pobytu. Z upływem czasu prymitywny sprzęt zamieniał się na doskonalsze urządze-nia, zmniejszające zarówno uciążliwość transportu, jak i czas po-dróży. To spowodowało, że przemieszczanie stało się sprawniej-sze i wydajniejsze, umożliwiając łatwiejszy transport rosnącego wolumenu dobytku. Wymuszało to również wzrost kreatywności w kierunku konstruowania coraz doskonalszych i efektywniej-szych urządzeń transportowych.O sposobach radzenia sobie z przemieszczaniem towarów na kolejnych etapach rozwoju cywilizacji dowiadujemy się z histo-rycznych opisów, dokumentujących ewolucję tego zakresu. Wy-pada zatem rozpocząć rozważania od przedstawienia początków realizacji procesu przemieszczania sprzętu i towarów stanowią-cych fundament do zrozumienia istoty, determinant, procesów i skutków zaistniałych w ewolucyjnym procesie rozwoju kolei oraz jej znaczenia dla ludzkości. Należy także dostrzec, że źró-dłem sukcesu w tym procesie była kreatywność i umiejętność wykorzystania zarówno elementarnych pierwotnych doświad-czeń, jak i w późniejszym okresie unikatowej wiedzy najwięk-szych i najważniejszych twórców epokowych wynalazków i rozwiązań technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych, dzięki którym kolej aktualnie jest największym i najefektowniej-szym przewoźnikiem towarów, urządzeń i osób. W ramach tego procesu w przewozach pasażerskich wyodrębnił się znaczący segment luksusowego podróżowania, stanowiący w wielu re-gionach wyjątkową, poszukiwaną i coraz chętniej konsumowaną atrakcję turystyczną. 
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1. Proces przemieszczania 
ładunków i ludzi

1.1. Geneza procesu przemieszczaniaNie pomijając procesu prehistorycznego przemieszczania się człowieka „per pedes” należy zauważyć, że przemieszcza-nie, a w późniejszym okresie podróżowanie jest jedną z najbar-dziej charakterystycznych cech osobowości i życiowych potrzeb człowieka. Żeby zrozumieć fenomen dzisiejszej kolei, należy sięgnąć znacząco głębiej w przeszłość, nawet do starożytności, w któ-rej odnajdujemy pierwsze inicjatywy dotyczące transportu. Hi-storia ludzkości wykazuje, że bez możliwości przemieszczania, człowiek nie mógłby się rozwijać, a może zniknąłby z planety. Należy również zrozumieć, że zakres i dynamika tego procesu jest uwarunkowana zarówno poziomem indywidualnych umie-jętności człowieka do tworzenia materialnych i intelektualnych zasobów, epokowych wynalazków, jak i materialnym potencja-łem otoczenia, w którym funkcjonuje, umożliwiającym korzyst-ne jego zastosowanie dla zaspokojenia oczekiwań i rosnących potrzeb społecznych.Podjęcie decyzji o zmianie miejsca pobytu jest najczęściej do-browolnym wyborem, jednak w niektórych okolicznościach staje się koniecznością lub nawet czynnością wymuszoną. W czasach prehistorycznych przemieszczanie ludzi było spowodowane głównie wędrówką za zwierzyną oraz różnego rodzaju katastro-fami i oddziaływaniem klimatu (zmieniającymi się porami roku) (rys. 1).
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Rys. 1. Malowidło naskalne przedstawiające wędrówki ludzi w starożytnej 
Algierii [17]Dłuższe wędrówki najczęściej zdarzały się w czasie ucieczek przed zagrożeniami lub dynamicznymi zjawiskami klimatycz-nymi i tektonicznymi. Ten sposób przemieszczania, odbywający się wyłącznie „per pedes”, trwał ok. 2,5 mln lat, do czasu kiedy ok. 8 tys. lat p.n.e. zaczęto budować pierwsze prymitywne nosi-dła i łodzie.W późniejszych okresach, w których przemieszczanie moż-na już określić terminem podróżowania, sposób realizacji prze-mieszczeń i jego natężenie były coraz silniej uzależnione od czynników politycznych, kulturowych oraz geograficznych, po-ziomu zasobności. Początkowe wędrówki osób związane z po-szukiwaniem wody, pożywienia i lepszych warunków bytowania odbywały się na niewielkich przestrzeniach.Z upływem czasu dobytek pierwotnych ludzi zaczął się roz-rastać, co wymuszało konstruowanie wydajniejszych urządzeń transportowych do jego przemieszczania. Według badań arche-ologicznych te inicjatywy znalazły praktyczne rozwiązanie w po-staci zbudowania prymitywnych włók, stanowiących pierwsze urządzenia służące przemieszczaniu większego dobytku [110, s. 41]. Były to dwa drewniane drągi związane z jednej strony końcami, których konary z liśćmi splecione ze sobą tworzyły platformę pozwalającą ciągnąć po ziemi, m.in. siano, drewno, ograniczony dobytek, nawet z trudno dostępnych terenów, wyko-rzystując człowieka jako siłę pociągową, a w późniejszym okresie zwierzęta (rys. 2).
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Proces przemieszczania ładunków i ludzi
Rozdział 1

Ulepszone włóki, zwane w niektórych częściach świata „tra-vois”, były na tyle wzmocnione, że można było nimi przewozić większe ładunki, a nawet ludzi [18]. Urządzenie to składało się z ramowej konstrukcji dwóch tyczek, których końce wleczono po ziemi oraz pociągowej uprzęży. Na tyczkach często mocowano prostą platformę, na której układano ładunki. Jako siłę pociągo-wą w travoisach wykorzystywano psy, a w późniejszym okresie także konie (rys. 3 i 4).

Rys. 2. Prymitywne włóki [18]

Rys. 3. Transport z wykorzystaniem psów i koni jako siły pociągowej [18]Ten rodzaj transportu rozpowszechnił się niemal na całym świecie, głównie w Ameryce, natomiast w Europie był mniej po-pularny. Jego najstarsze ślady odnalezione w Alpach datuje się naokoło 4000lat p.n.e.). Należy przypuszczać, że z czasem włóki przekształciły się w sanie i tobogany (rys. 4 i 5). 
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Rys. 4. Tobogan [19]

Rys. 5. Drewniane sanie [20; 111, s. 220]Dostępne malowidła z czasów starożytnych wykazują, że przewożenie większych ładunków odbywało się z wykorzysta-niem okrągłych belek powstałych z pni drzew, drewnianych ro-lek i różnego rodzaju walców.Najstarsze ślady dotyczące przemieszczania ładunków zacho-wały się w Skandynawii, Egipcie i Mezopotamii. Wynika z nich, że płozy wykonywano z drewna, kości lub rogów.
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Proces przemieszczania ładunków i ludzi
Rozdział 1

1.2. Wykorzystanie rolek, wyżłobień w gruncie 
oraz wielkich sań na pierwotnych drogach 
transportowychRozwinęła się także technika transportowa polegająca na przesuwaniu ładunków po obracających się palach, smarowania trących się elementów oliwą oraz ciągnienia bloków po piasku, co pozwalało zmniejszać opory tarcia.Najstarsze sceny redukowania oporów w procesie trans-portowania związane z przemieszczaniem posągu zanotowano 2,4 tys. lat p.n.e. Kuźnią największych osiągnięć w dziedzinie starożytnego transportu był Egipt [108, s. 18]. Do dziś budzi po-dziw transport 750 tonowych obelisków barkami po Nilu oraz 887 tonowego posągu Ramzesa II lądem do Asuanu. Dla zmniej-szenia tarcia podczas transportu po piasku, Egipcjanie przed pło-zami wielkich sań polewali go wodą, przesuwając w ten sposób gigantyczne elementy do budowy piramid, świątyń i posągów. Szacuje się, że ten zabieg pozwalał o połowę zmniejszyć liczbę osób ciągnących ładunek. Dowodem stosowania tych praktyk jest scena z grobowca Dżehutihotepa (ok. 1900 lat p.n.e.) ukazująca transport wielkiego posągu na saniach ciągnionych przez 172 mężczyzn. Na rysunku widać też mężczyznę, który leje wodę przed płozami (rys. 6).

Rys. 6. Scena z grobowca Dżehutihotepa [17]
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W początkowym okresie transport odbywał się także po wy-rzeźbionych na określonym trakcie kamiennych rowkach wy-kuwanych w płytach, ułożonych w trakt transportowy (rys. 7) oraz sań transportowych o drewnianych płozach, których po-wstanie datuje się na ok. 5 tys. lat p.n.e. Były one wykorzysty-wane w okresie całorocznym (niezależnie od pór roku), nawet do przewozu ciężkich bloków i posagów o ciężarze kilkuset ton na wielokilometrowe odległości, o czym świadczą odkrycia do-konane w Egipcie [22]. Były to poprzedniczki dzisiejszych szyn kolejowych tworzące rowkowaną drogę spotykaną m.in. w ka-mieniołomach Egiptu i Grecji.

Rys. 7. Rowkowana droga [22]Szczytowym osiągnięciem tej techniki i najdłuższą drogą row-kową był trakt służący do transportu statków z Diolkos przez Przesmyk Koryncki w Grecji, łączącą półwysep Peloponez z jej podstawową częścią w pobliżu Koryntu (rys. 8).

Rys. 8. Przesmyk Koryncki [23]
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Ta kamienna droga o nazwie Diolkos, miasta w którym się rozpoczynała posiadająca długości 5,5-9 km w starożytności była używana do transportu statków, okrętów i towarów z Kenchreai w Zatoce Sarońskiej do Lechaion w Zatoce Korynckiej, w poprzek Przesmyku Korynckiego (rys. 9).

Rys. 9. Pozostałości kamiennej drogi Diolkos po przekopaniu Przesmyku Ko-

rynckiego i jej położenie na mapie [23]Diolkos oznaczający w języku greckim „po drugiej stronie” był wyjątkowym rozwiązaniem inżynierii w systemie transpor-towym. Tworzyły go kamienne rampy zbudowane w Zatoce Ko-rynckiej i Sarońskiej. Między tymi rampami wydrążono koleiny wyłożone piaskowcem, tworząc tor transportowy o głębokości 1 m i szerokości ok. 1,6 m, w którym na potężnych platformach, z ogromnymi kołami transportowano statki. Można uznać, że był to pierwowzór przyszłych traktów kolejowych. Technika tej for-my transportu polegała na podpłynięciu statku do jednej z ramp, na której dokonano jego rozładowania, po czym wyciągnięto go z wody na okrągłych kłodach i osadzono na specjalnej platfor-mie, którą przewożono go na drugi koniec przesmyku.Ładunek przewożono mniejszymi wozami do docelowej ram-py i tam ponownie ładowano na przetransportowany statek, któ-ry po ponownym zwodowaniu i zamocowaniu całego zewnętrz-nego wyposażenia wraz z załadowanym ładunkiem kontynuował dalszą żeglugę. Ten fenomen inżynierskiego geniuszu efektywnie prosperował do czasów cesarza Augusta, w którym to okresie zanotowano znaczący wzrost gabarytów i ciężaru statków, dla których ten system transportowania nie mógł już spełnić swojej 
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roli. Spowodowało to rozpoczęcie rozważań i poszukiwanie no-wych możliwości ulepszenia tej przeprawy.Już w czasach antycznych greccy tyrani miasta Korynt rozwa-żali przekopanie przez przesmyk kanału. W tym procesie uczest-niczył jeden z nich, Periander, który także był twórcą rampy, po której przeciągano statki płynące z Morza Egejskiego do Zatoki Korynckiej i na odwrót do Diolkos.Za ten przewóz pobierano opłaty, które pozwoliły na zniesienie podatków w Koryncie [1]. W budowie kanału mieli swój udział m.in. Demetriusz, Juliusz Cezar i Kaligula. Jednak to Neron rozpoczął przekopywanie prze-smyku (rys. 10).

Rys. 10. Kan

Strona lewa – 1885 r.                                                                                             Strona prawa – 1889 r.

ał Koryncki w ostatniej fazie budowy [23]Wykorzystał w tym celu 6 tysięcy niewolników, którzy prace ziemne wykonywali wyłącznie z użyciem szpadli. Według Pliniu-sza wykopano tak 5 z 8 km. Tytaniczne przedsięwzięcie zostało zaniechane przez jego następcę Galbę, ze względu nazbyt wyso-kie koszty. Przekop ukończono dopiero w XIX wieku, realizując założenia starożytnych poprzedników (rys. 11).Od 1893 r. Przesmyk Koryncki przecina Kanał Koryncki o dłu-gości 6,3 km, w wyniku czego Peloponez stał się wyspą, a na ka-nale rozpoczęła się regularna żegluga (rys. 12).Spektakularne zdarzenie na tym kanale miało miejsce 9 paź-dziernika 2019 r., kiedy to wycieczkowiec Breamar należący do norwesko-brytyjskiego armatora, mierzący 22,5 m szerokości i 195,82 m długości zabierający na pokład 929 osób przecisnął się przez Przesmyk Koryncki, którego maksymalna szerokość wynosi 25 metrów mierzona na powierzchni wody, natomiast w najwęż-szych miejscach Kanał ma zaledwie 24 m szerokości (rys. 13).
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Rys. 11. Wpuszczenie wody i uroczystość otwarcia Kanału Korynckiego 
w 1893 r. [23]

Rys. 12. Żegluga na Kanale Korynckim [24]

Rys. 13. Rekordowo szeroki statek przechodzi przez Kanał Koryncki [25]
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W ten sposób ustalono rekordzistę wielkogabarytowych stat-ków pokonujących tę drogę, a Breamar jest uważany za najwięk-szy statek, który kiedykolwiek przepłynął tym kanałem łączącym Morze Egejskie z Morzem Jońskim. 
1.3. Początki stosowania koła w transporcieAbstrahując od końcowego okresu, w którym dokonano uru-chomienia kanału należy zauważyć opisy, które wskazują, że już w starożytności posługiwano się zarówno drogami z kamiennymi rowkami, jak i rampami i platformami. Niektóre ryciny wykazują, że posługiwano się także drewnianym oraz kamiennym kołem, stanowiącym fundamentalny wynalazek w rozwoju transportu. Powszechnie uznaje się, że koło wynaleziono ok. 3,5 tys. lat p.n.e. na terenach Mezopotamii w rejonie współczesnego Iraku. Jednak najnowsze odkrycie podczas polskich wykopalisk archeologicz-nych prowadzonych w Bronocicach w województwie świętokrzy-skim w 1976 roku jest uważane jako najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego. Wiek odnalezionej wazy ceramicznej z rysunkiem szacuje się na 3635–3370 lata p.n.e. Główną częścią dekoracji jest 5-cio szczątkowy wizerunek przypominający czterokołowy pojazd z dyszlem. Linie łączące koła interpretowane są jako osie wozu. Wizerunek na wazie jest najstarszym znanym wyobrażeniem po-jazdu kołowego na świecie (rys. 14).

Rys. 14. Ryci
                                          a                                                      b                                                      c

na wozu przedstawiona na naczyniu ceramicznym: a – odnale-

zione elementy wazy, b – waza po rekonstrukcji, c – schemat rysunku 
wazy [26]Podobnie jak odnaleziony w Hesji (Niemcy) ryt, obrazują-cy ciągniony przez woły dwukołowy pojazd świadczy o tym, że kołem posługiwano się już w ok. 5,0–5,5 tys. lat p.n.e. Ten 
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wynalazek miał przełomowe znaczenie w rozwoju ludzkości, ponieważ z powodzeniem wykorzystywany jest także współcze-śnie. Historia wykazuje, że jednym z najdawniejszych zastoso-wań było pełne koło jezdne, stosowane przez Sumerów do pry-mitywnych wozów (ok. 3,2 tys. lat p.n.e.). Następnie wynaleziono koła szprychowe stosowane w lekkich rydwanach bojowych. Na-tomiast możliwość skręcania kół przednich przypisuje się Celtom (ok. 100 lat p.n.e.).
1.4. Geneza pierwszych traktów kolejowychJuż w IV tysiącleciu p.n.e. znacząco rozwijała się dalekody-stansowa wymiana towarowa. Skutkiem nasilającej się dynamiki tej działalności był między innymi coraz szybszy i wielokierun-kowy rozwój sieci dróg, który miał szczególną dynamikę także w Europie Środkowej. Sieć, która z czasem pokryła niemal cały obszar kontynentu, na skutek dynamicznego rozwoju miast i portów, stawała się coraz bardziej niewydolna, w odniesieniu do potrzeb przewozu lawinowo rosnącej wielkości towarów i ludzi. Coraz silniejszą potrzebą stało się wynalezienie nowego urządzenia zwiększającego pojemność środków transportu i siły pociągowej, zdolnych zastąpić konie, które dotychczas różnoko-łowymi zaprzęgami przewoziły towary i ludzi, głównie pomiędzy portami morskimi, kopalniami i rozwijającymi się miastami.Kształtujący się z różną dynamiką, w różnych częściach świa-ta, rozwój ludzkości i związana z tym wymiana towarowa, napę-dzała proces rozwoju sieci dróg, służących do przemieszczania ładunków. Ten proces w Europie Środkowej rozpoczął się już w IV tysiącleciu p.n.e. W wielu krajach, m.in. w Holandii, Niem-czech i Danii zachowały się fragmenty pierwszych dróg zbudo-wanych z drewnianych okrąglaków, wykorzystywanych w ruchu kołowym. Kiedy myśliwskie społeczności zaczęły rozwijać rol-nictwo, zaczęto budować większe osady oraz system wzajem-nej komunikacji i wymiany towarów. Stworzyło to potrzebę za-stosowania nowych, większych środków transportowych oraz wzmożenie kreatywności ludzi, która zaowocowała wynalezie-niem wozu z kołami osadzonymi na osi, przytwierdzonymi do 



Joanna Hawlena
Anna K. Mazurek-Kusiak

Grażyna Kowalska
Michał Dudek Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

22

skrzyni, wzorowanej na wcześniej stosowanej w saniach. W ten sposób funkcję dotychczasowych okrąglaków zastąpiono kołami, a zaopatrzone w nie wozy mogły swobodnie przemieszczać się po różnych traktach, z coraz większą szybkością oraz z użyciem zmniejszającej się siły pociągowej. Równolegle rosnąca pojem-ność wozów umożliwiała przewożenie większych ładunków, co z kolei wymuszało doskonalenie procesu toczenia, sprawności przesyłu i źródeł siły pociągowej, tworząc podwaliny pod rozwój przyszłej kolei.Jednak aby to się wydarzyło – myśl, kreatywność, technika oraz całe spektrum inicjatyw ludzkich przeszły długą drogę, na której coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać idea zastoso-wania transportu kolejowego.Respektując ewolucyjny proces rozwoju kolei, należy zauwa-żyć, że początki transportu szynowego sięgają XV i XVI w. Był to okres kiedy w podziemiach kopalni transportowano coraz cięż-sze ładunki drewnianymi wózkami, po drewnianych prowadni-cach, połączonych drewnianymi poprzeczkami (rys. 15).

Rys. 15. Drewniane wózki i szyny [27]Ten sposób transportu był obarczony szeregiem wad. Drew-niane szyny ulegały szybkiemu ścieraniu i zabłoceniu, powodując częste wykolejanie wózków. Ponadto na mokrym podłożu drew-no szybko butwiało, co wymagało częstej wymiany prowadnic. Starano się temu zaradzić, co z czasem doprowadziło do pokrycia drewnianej szyny żeliwnymi płytkami, wyprodukowanymi przez angielskie zakłady metalowe w Coalbrokdale. Podejmując proces dalszych udoskonaleń w 1789 r., wyprodukowano pełną szynę 
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żeliwną, która po modyfikacji dokonanej ok. 1862 r. pozyskała obecny kształt i była stosowana do budowy torów o tak zwanym rozstawie normalnym, czyli 1435 mm.W tym miejscu wypada również wspomnieć o najstarszej for-mie zastosowanego transportu szynowego. W latach 1603–1604 sir Percival Willoughby wybudował w sąsiedztwie angielskiego Nottingham Huntingdon Beaumont naziemną linię kolejową uznaną za najstarszy przykład transportu szynowego w Anglii. Ponad 3 kilometrowy szlak kolejowy, łączący Strelley i Wollatona zbudowano z drewnianych szyn, głównie w celu transportowa-nia węgla. Ten przykład wykazuje, że stosowany do niedawna wyłącznie w podziemiach kopalni transport po drewnianych szy-nach zastosowano także na powierzchni.Można przyjąć, że drewniane wózki wykorzystywane do transportu urobku oraz stopniowe zastępowanie drewnianych szyn metalowymi nie spowodowało natychmiastowego wyelimi-nowania koni, wykorzystywanych w kolejach podziemnych i na-ziemnych, ponieważ ta forma transportu w różnym wymiarze utrzymywała się do XX wieku. W powszechnym postrzeganiu, najwcześniej i najskuteczniej wymieniano koleje konne w Wiel-kiej Brytanii na napędzane parowozami.Często mówiąc o kolei, identyfikujemy ją jako całkowicie au-tonomiczny system transportu, służący przemieszczaniu pro-duktów i ludzi, zapominając, że jest to jeden z logistycznych segmentów całego procesu transportowego, przedłużającego współcześnie, m.in. podróż pieszą, samochodową, wodną lub lotniczą do miejsca docelowego. Jednak kontynuując omawia-nie poszczególnych stadiów rozwoju kolei, należy wspomnieć, że to dzięki niej podróżnik i towary mogły stopniowo dotrzeć do najdalszych i najatrakcyjniejszych miejsc, uzupełniając szlaki wędrówek pieszych, samochodowych, morskich i lotniczych na całym świecie. Te przejazdy odbywają się w warunkach systema-tycznego wzrostu techniki i komfortu obsługi pasażera. 





25

2. Początkowe uwarunkowania 
i determinanty powstania kolei

2.1. Powstanie lokomotywy parowej przełomem 
w technice transportowejMimo powszechności kolejowych podróży znaczna część użytkowników nie zna początkowych uwarunkowań powstania kolei, a dla wielu ludzi jej historia zaczyna się od skonstruowa-nia przez George’a Stephensona lokomotywy parowej i otwarcia pierwszej linii kolejowej w Anglii na trasie Stockton-Darlington (15 km, w 1825 r.) (rys. 16).

Rys. 16. Pociąg na stacji Stockton [28]
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Dokonano ogromnego wysiłku, w ramach którego myśl, kreatywność, technika oraz całe spektrum inicjatyw ludzkich zaowocowały epokowymi wynalazkami. Najbardziej spektaku-larnym efektem tych działań i praktycznym symbolem dokonań w tym okresie jest właśnie uruchomienie wspomnianej linii ko-lejowej [15]. Jednak nim to się wydarzyło, kolejno realizowano pomysły największych wynalazców i kreatorów rozwoju kolei. Omawiając ten proces, wypada wspomnieć o wykorzystaniu lo-komotywy Blücher, pierwszej z serii Stephensona, zbudowanej dla kopalń węgla w Killingworth (rys. 17).

Rys. 17. Blücher – pierwsza lokomotywa Stephensona [29]Przełomowym okresem w historii rozwoju naziemnego trans-portu był wiek XVIII. To czas, w którym wcześniejsze kamienne i drewniane torowiska zamieniono na żelazne, a następnie na stalowe trakty. Powstałe w tym czasie rewolucyjne wynalazki dotyczące konstrukcji przenośnych źródeł mocy, szczególnie maszyny parowej, umożliwiły zbudowanie unowocześnionej lo-komotywy, fundamentu przyszłej kolei. W wyniku dalszych tech-nicznych przemian, nastąpiło epokowe połączenie koła, traktu szynowego i autonomicznego źródła energii w jeden mechanizm 
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transportowy, który zapoczątkował erę transportu szynowego, potocznie zwanego koleją.Rozpoczynając prezentację procesu przemian i rozwoju ko-lei na kontynencie europejskim, warto przytoczyć wypowiedź Georga Stephensona, jednego z najważniejszych twórców kolei. Zwracając się do przyszłych pokoleń, powiedział, „Wy młodzi do-czekacie czasu, kiedy kolej żelazna zastąpi wszystkie inne środki lokomocji, a tor kolejowy będzie gościńcem zarówno dla króla, jak i dla najuboższych z jego poddanych”. W tej genialnej wizji za-wiera się nie tylko uniwersalność i wyjątkowa przydatność tego rodzaju transportu dla rozwoju ludzkości, ale także dostrzeżenie przyszłych zmian dotyczących poziomu komfortu, zaspokajające-go luksusowe wymagania królów. Warto także przedstawić inną jego wypowiedź, „dość widziałem, aby żyć nadzieją, że wysiłki moje nie pozostały bez dobroczynnego wpływu, że nie żyłem i nie pracowałem na próżno”. Dziś wiemy, że Stephenson zasłużył na wyjątkowe uznanie, ponieważ ludzkość całego świata w dużej mierze swój rozwój zawdzięcza jego geniuszowi. Historię rozwoju kolei można określić jako zwycięski marsz techniki, organizacji i wizjonerstwa, które stały się kanonem przemian, szczególnie dzięki dokonaniom trzech uczonych: 
 • Izaaka Newtona – angielskiego fizyka, matematyka, astro-noma, filozofa i historyka, 
 • Thomasa Newcomena – angielskiego wynalazcy, zwanego ojcem rewolucji przemysłowej,
 • Jamesa Watta – szkockiego inżyniera i wynalazcy. Dzięki Newtonowi powstały podstawy mechaniki określają-ce prawa ruchu, czyli zasady dynamiki. Newcomenowi zawdzię-czamy zbudowanie i opatentowanie pierwszej maszyny parowej. Z kolei Watt poddał ją modernizacji, dzięki czemu opatentował własną, nadając jej kształt i właściwości zapewniające możliwość napędzania pojazdów. Dzięki tym osiągnięciom nauki zapocząt-kowano rewolucję przemysłową.Mówiąc o tym procesie, często zapomina się, że już w tym czasie Europa miała swojego konstruktora poprzedniczki pa-rowozu. W 1770 r., Francuz Nicolas Joseph Cugnot wynalazł trójkołową machinę z kotłem napełnianym wodą, pod którym 
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rozpalone ognisko umożliwiało wytworzenie pary zdolnej ją poruszać z prędkością 4 km/h. Tę machinę można uznać za po-czątek inicjatywy prowadzącej do konstrukcji lokomotyw paro-wych w Europie. Maszyna, którą obsługiwały 4 osoby, mogła się poruszać ok. kwadransa, po czym trzeba było ponownie rozpalać ognisko w celu wytworzenia pary zdolnej poruszać urządzenie na dalszy kilkuminutowy przejazd (rys. 18). 

Rys. 18. Trójkołowa machina z kotłem napełnianym wodą [30]Niestety wynalazek Cugnota praktycznie nie wzbudził więk-szego zainteresowania, ponieważ świat coraz bardziej fascyno-wał się udanymi projektami napędu kolejowego powstającymi w Wielkiej Brytanii, m.in. opatentowanymi przez Williama He-dleya w 1813 r.Najważniejszym przełomem w technice transportowej było połączenie w jeden mechanizm ruchu kolejowego pojazdu, szyn i silnika parowego, czego po raz pierwszy dokonał angielski 
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inżynier wynalazca Richard Trevithick. Ten geniusz już w 1801 r. zbudował pierwszy parowy silnik wysokoprężny i zamontował go na samobieżnym powozie parowym, tworząc pojazd uznawa-ny za pierwszą lokomotywę parową. Wykonany tą lokomotywą 21 lutego 1804 roku przejazd pociągu, stanowiący pierwsze po-łączenie parowozu z torem, jest uznawany za techniczne naro-dziny kolei (rys. 19).

Rys. 19. Parowóz Trevithicka [31]Na europejskim kontynencie transport kolejowy rozwinął się najpierw w Anglii, a następnie w innych krajach Europy, został także dostrzeżony przez kolonizatorów w wielu koloniach, co spowodowało jego stosowanie także w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Po II wojnie światowej przyspieszony rozwój ko-lei nastąpił szczególnie w krajach Europy Zachodniej, lecz także miał miejsce w Indiach, Chinach, Brazylii oraz Meksyku.Zanim jednak pierwszy pociąg ruszył po torach Europy i póź-niej po torach całego świata, w walijskim mieście Penydarren miało miejsce niezwykłe zdarzenie, które wpłynęło na rozwój kolei. Właściciel torów wykorzystywanych przez konne zaprzę-gi oraz huty Merthyr Tydfil, założył się z dyrektorem konkuren-cyjnego towarzystwa o 1 000 gwinei, że parowóz pociągnie pięć wagonów z żelazem i 70 robotnikami, zakład ten wygrał. Cieka-wym faktem tego zdarzenia jest to, że stało się to z inicjatywy 
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sławnego wynalazcy Richarda Trevithicka, który w ramach współpracy z Jamesem Wattem zbudował maszynę parową. Trudno zrozumieć, że tak epokowe i przekonujące zdarzenie nie wywołało dynamicznych następstw. Na jego praktyczne wyko-rzystanie trzeba było czekać prawie 20 lat.Okazało się, że sukces Trevithicka zdeprecjonowały łatwe do usunięcia usterki. W liście do zaprzyjaźnionego wynalazcy na-pisał, że w wyniku złamania się rygla spinającego kocioł, wycie-kła z niego woda. Także, że po kolejnym przejeździe parowozu popękała znaczna część podkładów i niektóre szyny, w związku z czym parowóz „Invicta” – „niezwyciężona”, okazał się zawodny i co gorsza został odholowany do Penydarren zaprzęgiem kon-nym. Jednak nie zniechęciło to Trevithicka, który poważnie zajął się udoskonaleniem swojego dzieła. Zbudował mniejszy i wydaj-niejszy kocioł, utrzymujący ciśnienie czterech atmosfer, idealny do wykorzystania w silnikach parowych stosowanych w ówcze-snych pojazdach. Jego dążeniem było, aby pojazd parowy jeździł po szynach i ten cel osiągnął. 21 lutego 1804 r. przekazał do użytku maszynę parową, zdolną do napędzania pojazdów szy-nowych, a jego „Invicta” mogła wykonać pracę nieosiągalną przy korzystaniu z zaprzęgów konnych.Mimo tych rewelacyjnych osiągnięć wynalazek Trevithicka nie wzbudził oczekiwanego zainteresowania. Już w tych czasach okazało się, że dla wdrożenia nowości nie wystarczy uznanie, związane z unikatowością rozwiązań technicznych, lecz istnieje także konieczność pozyskania sprawnego dystrybutora, którego umiejętności marketingowe pozwolą na efektywne wypromo-wanie i zagospodarowanie w praktyce każdej nowości. Człowie-kiem, który zrozumiał tę ideę, okazał się utalentowany samouk George Stephenson. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia swoich poprzedników, zbudował parowóz, który przedstawił na publicznej prezentacji w 1814 r. Mimo pozytywnego odbioru jego walorów, nie podejmował natychmiastowych usilnych sta-rań dla wprowadzenia swojego wynalazku do ruchu. Wyciągając wnioski z poprzednich zdarzeń, skupił się na zebraniu kapita-łu, który w 1823 r. pozwolił mu uruchomić pierwszą na świecie fabrykę parowozów i już po dwóch latach jej funkcjonowania 
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Stephenson był prawidłowo przygotowany do praktycznego wykorzystania swojego dzieła, o czym świadczy oddanie do eks-ploatacji w kopalni węgla kamiennego w Killingworth wcześniej wspomnianej lokomotywy Blücher.Ten sukces oraz kolejne udoskonalenia lokomotyw zbudowa-ły na tyle silną pozycję Stephensona, że mógł wpływać na decy-zje dotyczące wyboru kolejowego napędu na nowo powstających traktach. Będąc osobą kierującą budową 15 km odcinka torów z portu Stockton do Darlington, uzyskał zgodę właścicieli kopalń na zastąpienie zaprzęgów konnych parowozem. Zamiana nastą-piła 27 września 1825 r., w którym to dniu 12 wagonów załado-wanych węglem oraz 22 pasażerów, przejechało tę trasą ciągnio-nych lokomotywą „Active” z prędkością 12 km/h. Ciekawostką tego przejazdu było uczestniczenie w nim Polaka Wincentego Niepokojczyckiego, który dzieląc się swoim wrażeniem napisał do księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, iż jest usatysfak-cjonowany, że nareszcie będzie można odstąpić od tortur zada-wanych najszlachetniejszemu zwierzęciu, jakie człowiek skazał na udomowienie. Ta data i to zdarzenie najczęściej uważa się za początek ery kolei żelaznej. W kolejnym przedsięwzięciu zbudowany przez Stephensona parowóz ciągnął już 34 wagony, w tym 12 z węglem, ale co moż-na uznać za istotny przełom, także 22 wagony z 450 pasażerami. Warto zauważyć, że ten parowóz był zdolny pociągnąć pociąg, który łącznie ważył ok. 90 ton. Tym przejazdem wykazano, że kolej staje się nie tylko posiadającym znaczące perspektywy transportowym środkiem do realizacji potrzeb przemysłu, lecz także przewozów osobowych.Z dystansu można zauważyć, że źródłem sukcesów Stephen-sona była nie tylko jego pragmatyczna sprawność, lecz także stosowanie w konkurencyjnych relacjach elementów sportowej rywalizacji. Potwierdza to sposób rozwiązania walki o kolejny kontrakt. Kiedy na stole pojawiła się oferta dotycząca wybu-dowania 56 km linii kolejowej z Manchesteru do Liverpoolu rozgorzała dyskusja, jakim napędem ją obsłużyć. Trzeba so-bie uzmysłowić, że nadal silną pozycję zachowało lobby pre-ferujące zaprzęgi konne, którego interesy zostały zagrożone 
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rozwiązaniami Stephensona. W tej sytuacji wynalazca wpadł na prosty, lecz jak się okazało, skuteczny pomysł. Zaproponował, aby istniejące wątpliwości rozstrzygnąć poprzez zawody loko-motyw. W zawodach obowiązywały jedynie dwa kryteria:
 • pojazdy nie mogły ważyć więcej niż 6 ton (niebezpieczeń-stwo łamania torów);
 • przewożony ładunek powinien ważyć 20 ton.Istotne znaczenie miało także ustalenie nagrody dla zwycięz-cy, który miał otrzymać 500 funtów szterlingów oraz kontrakt na obsługę omawianej trasy.W 1826 roku, w parlamencie, odbyła się burzliwa debata i mimo protestu mieszkańców terenów, przez które miał prze-jeżdżać pociąg, przeforsowano projekt budowy tej linii oraz zde-cydowano o ogłoszeniu konkursu na najlepszy parowóz, który miał obsługiwać nową linię kolejową.Konkurs zorganizowano w Rainhill, na specjalnie przygoto-wanym torze o długości 2,8 kilometra. Ten dystans każda z loko-motyw miała przejechać dziesięciokrotnie przed zaproszonymi gośćmi, zgromadzonymi na trybunach. Oceny osiągnięć technicz-nych oraz czasu przejazdu dokonała komisja, której werdykt zde-cydował o przyznaniu finansowej nagrody oraz ustaleniu zwy-cięzcy, który miał prawo obsługiwać linię własnym napędem.Po zaakceptowaniu przez odpowiednie gremia warunków konkursu, Stephenson ze swoim synem Robertem oraz zaprzy-jaźnionym inżynierem Henrym Bootem zabrali się solidnie do dzieła, w wyniku czego skonstruowali unikatową i rewolucyj-ną na ówczesne czasy maszynę napędową, nazwaną „Rocket”, czyli rakieta. Można ją nazwać nową lokomotywą, wyposażoną w nowoczesny dwuczęściowy kocioł parowy oraz dwa skośne, ustawione po jego bokach cylindry z tłokami, generującymi ruch przenoszony za pośrednictwem korbowodu i korby na koła pęd-ne (rys. 20).W konkursie brało udział pięć lokomotyw. Jednak jedynym parowozem, który oparł się przeciwnościom, była „Rakieta” Ste-phensona. Do niej doczepiono wagon z 30 pasażerami i ten ze-staw przejechał wyznaczoną trasę, osiągając prędkość 45 km/h. Podczas każdej próby konkurentki „Rakiety” zawodziły, ustępując 
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zwycięstwa Stephensonowi, który otrzymał nagrodę oraz kon-trakt na produkcję i wdrożenie swoich lokomotyw na linii Liver-pool-Manchester [32].

Rys. 20. Lokomotywa parowa Rocket z 1829 roku [32; 36]Wprowadzone przez Stephensona zmiany techniczne spo-wodowały rewelacyjne skutki, a ponadto ustaliły kilka nowych rekordów:
 • jego kolejowy skład pokonał trasę ze średnią prędkością 16 km/h;
 • lokomotywa „Rocket” pociągnęła trzy razy cięższy ładunek;
 • maksymalna prędkość, do której rozpędzono skład wyno-siła 45 km/h. 
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Osiągnięcia Stephensona były przełomem w procesie rozwo-ju kolei. Otwarcie w 1830 r. całkowicie obsługiwanej napędem parowym linii łączącej Liverpool z Manchesterem, było najno-wocześniejszą na owe czasy formą transportu, łączącą w jednym procesie ruch towarowo-osobowy (rys. 21).Otwarcie tej linii przyczyniło się do przełamania izolacji spo-łeczeństw, poszerzając znacząco możliwość poruszania się po kraju. Dzięki wykorzystaniu szerszego wachlarza walorów kolei wzrósł także przewóz płodów rolnych i tempo zasiedlenia oraz urbanizacji miast. Ciekawostką techniczną tej linii był fakt, że tak znaczna masa pociągu poruszała się po torach wyłącznie z wykorzystaniem tarcia pomiędzy kołem i szyną oraz udało się pierwszy raz pokonać przeprawę nad kanałem Bridgewater w miejscowości Worsley.

Rys. 21. Ilustracja upamiętniająca konkurs lokomotyw w Rainhill w 1829 r. [33]Lokomotywa Rocket spełniła wszystkie postawione jej przez twórców wymogi i jednocześnie umożliwiła wygranie konkursu. Ten sukces uzyskano dzięki zwiększonej mocy kotła z wieloma rurami ogniowymi i efektywnej pracy tłoków. Dzięki temu zwy-cięstwu Stephensonowie otrzymali kontrakt na produkcję loko-motyw dla trakcji kolejowej Liverpool-Manchester, a uruchomio-ną linię można uznać za pierwszą rozwiniętą linię kolejową. To zdarzenie spowodowało, że Gregora Stephensona współcześnie uważa się za „ojca kolei parowych”. Nobilitacja Stephensona na ojca kolei parowych wynika także z jego osiągnięć w budowaniu parowozów. To właśnie jego uznaje się również za konstruktora jednego z pierwszych parowozów „Lokomotion” osiągającego maksymalną prędkość 39 km/h (rys. 22).
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Rys. 22. Lokomotywa Lokomotion [35]Oceniając rozwój traktów kolejowych, należy zauważyć, że trasa Liverpool-Manchester zyskała światowy rozgłos nie tylko z uwagi na rozwiązania techniczne i uzyskane rekordy. W uro-czystym otwarciu uczestniczył premier Wielkiej Brytanii książę Wellington wraz z wieloma członkami rządu. Na zorganizowanej paradzie zaprezentowano osiem lokomotyw wzbudzających tak wielkie zainteresowanie, że chęć niemal dotknięcia wszystkich elementów spowodowała, że minister William Huskinsson wpadł pod koła, stając się pierwszą udokumentowaną ofiarą kolei. 
2.2. Początki kolei komercyjnej Rozpędzającą się rewolucję rozwoju kolei zaczęły dotykać tak-że obiektywne utrudnienia. Poza koleją coraz więcej zakładów przemysłowych decydowało się na stosowanie napędu parowego. Przemysł potrzebował więcej węgla, którego nie mogły dostar-czyć mało wydolne, oparte na sile koni, środki transportowe. Tak-że trwające w tym okresie wojny napoleońskie, oparte na kawale-rii, spowodowały drastyczny wzrost cen koni i paszy. To znacząco zwiększyło zainteresowanie wynalazkiem Richarda Trevithicka. Trudności także sprawiał podstawowy problem zmniejszenia tar-cia kół o szyny. Wynikiem poszukiwania skutecznych rozwiązań była kolej zębata zaprojektowana przez Johna Blenkinsopa, pro-jektanta pierwszej lokomotywy, która odniosła praktyczny sukces transportowy, uzyskany w wyniku montażu dodatkowych kół zę-batych w lokomotywie i na trzeciej szynie zębatej (rys. 23).
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Rys. 23. Lokomotywa parowa Blenkinsopa „Salamanca”, A – kocioł, B – tory, 
C – koła zębate, D – koła, E – platforma, F – zawór bezpieczeństwa,  
G – komin dymny, H – rura odprowadzająca parę, I – palenisko, K – wę-

glarka [34]Było to rozwiązanie, dzięki któremu zredukowano tarcie i po-ślizg kół. Pierwsze zastosowanie tego typu pojazdu miało miejsce przy transporcie węgla z kopalni Middleton Colliery znajdującej się niedaleko Leeds w Wielkiej Brytanii [2, s. 52–69].Już w 1812 r. kolej w Middleton zyskała status pierwszej kolei komercyjnej, w której regularnie wykorzystywano lokomotywy parowe w pociągach towarowych. W tym systemie parowa lo-komotywa „Salamanka” stała się pierwszym komercyjnym na-pędem, który coraz szerzej był eksploatowany na kolejowych szlakach transportu towarowego, równolegle z trzema innymi 
lokomotywami parowymi Prince Regent, Wellington i Markiz 

Wellesley, kursującymi na pierwszych liniach kolei parowej na świecie (rys. 24). 

Rys. 24. Pierwsza kolej komercyjna [9, 35]
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Narastające wymogi stawiane kolei, głównie zwiększenie ła-downości i szybkości przejazdu spowodowały, że kolej zębata, także ze względu na częstą awaryjność stopniowo zaczęła tracić znaczenie. Wpływ na to miała także przewaga lokomotyw Ste-phensona, dzięki czemu to one zmonopolizowały ruch kolejowy w Anglii, a stale unowocześniane przez tego wynalazcę rozwiąza-nia techniczne, głównie przebudowa bocznych cylindrów w po-łożenie poziome, stały się wzorcem konstruowania parowozów na długie dziesięciolecia. 
2.3. Znaczenie rozstawu szyn w technice kolejowych 

przewozówAnalizując techniczne determinanty rozwoju kolei, nie można zapomnieć, że Stephensonowi zawdzięczamy także do dziś obo-wiązujący w większości krajów świata rozstaw szerokości torów, to jest 4 stopy i 8 ½ cala, czyli 1435 mm. Wielki wkład w uzyska-nie optymalnej szerokości torów włożyły firmy Roberta Stephen-sona, a także konstruktorzy innych krajów, przyczyniając się do upowszechnienia tego rozstawu. Nie był to jedyny rozstaw, gdyż zarówno ze względów oszczędnościowych lub wymogów przy budowie kolei górskich, niejednokrotnie przyjmowano rozstawy węższe, to jest 1067 mm lub 1000 mm, które przy stosunkowo małej prędkości pociągów nie zagrażały bezpieczeństwu. W nie-których krajach przyjmowano rozstawy szersze, co najczęściej było spowodowane względami politycznymi, ekonomiką ruchu lub lokalnymi warunkami klimatycznymi. Trudno uwierzyć, że aktualny rozstaw torów 1435 mm, za-pewniający bezpieczny ruch dla pociągów poruszających się z największą szybkością zawdzięczamy starożytnym Rzymia-nom [29]. Stało się tak, ponieważ podczas budowy pierwszych pojazdów kolejowych stosowano te same narzędzia i kryteria jak przy budowie starożytnych powozów konnych. W tych po-wozach, głównie wojennych rydwanów, rozstaw kół dostosowa-no do szerokości antycznych dróg, a także gabarytów ówcześnie hodowanych koni. Ustawione obok siebie w rydwanie dwa konie mierzyły właśnie 4 stopy i 8,5 cala. O uniwersalności tej miary 
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może także świadczyć to, że części do dzisiejszych promów ko-smicznych są projektowane z uwzględnieniem tych kryteriów, ponieważ, np. baki paliwowe transportowane koleją nie mogły być szersze od tuneli zbudowanych nad torami. 
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3. Pierwsze połączenia i rozwój 
kolei w Europie

3.1. Geneza postępuNie tylko rozstaw szyn, lecz także obawy, że tarcie kół o szyny ograniczy przewóz dużej masy towarów powodowały przyspie-szone poszukiwanie sposobów doskonalenia techniki przewo-zowej, niemal od początku żelaznych kolei konnych. Miało to istotne znaczenie ze względu na rosnący ciężar transportu węgla z kopalń do portów rzecznych, skąd na barkach przesyłano go dalej do odbiorców. Jednak wkrótce ta forma przewozów zaczęła zmieniać swój charakter, ponieważ w 1801 roku brytyjski par-lament wprowadził ustawę umożliwiającą transport tymi trak-tami także ludzi, co szybko przyjęło się na całym kontynencie europejskim. Poza Wielką Brytanią pierwsze wyłącznie osobowe połączenia żelaznej kolei konnej uruchomiono pomiędzy czeski-mi Budziejowicami a Linzem. Następne linie rozbudowano do Pragi, Trnawy i Bratysławy. Także we Francji taka linia powstała w 1828 r. Jak każdy nowy wynalazek, także kolej parowa nie budziła od razu powszechnej aprobaty, a nawet powodowała wiele kon-trowersji. Jej rozbudowie mocno sprzeciwiały się towarzystwa żeglugowe i transportowe, które na rzecz kolei traciły swoich klientów. Ci przeciwnicy prowadzili zdecydowaną kampanię an-tykolejową nie tylko w prasie, lecz także w Izbie Gmin. W tych kampaniach używano argumentów, które dzisiaj uznano by za śmieszne. Twierdzono, np., że krowy przestaną jeść trawę i dawać mleko, dym z parowozu potruje ptaki, a kury przestaną 
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znosić jajka. Także niektórzy technicy wskazywali, że każdy sil-niejszy wiatr zatrzyma jazdę lub wywróci wagony. Część ekono-mistów przewidywała kryzys gospodarczy, ponieważ brak koni spowoduje nadmierne nagromadzenie się słomy i siana, których nie będzie komu spożytkować.Rozpatrując rozwój kolei na kontynencie europejskim od strony jej użyteczności publicznej należy wskazać, że głównym celem, jaki w tym okresie jej stawiano był przewóz węgla, rud żelaza oraz innych towarów. Wkrótce okazało się, że kolej może o wiele więcej, głównie w zakresie przewozu ludzi. Powstają-ce na kontynencie szlaki kolejowe, w początkowym okresie bu-dowano dla zaspokojenia potrzeb władców, w tym szczególnie w celu połączenia stolic z innymi miastami i miejscowościami letniskowymi. Dokonując nieznacznego przeskoku w czasie ewo-lucyjnych przemian kolei można wskazać, że:
 • w 1835 r. król Ludwik Bawarski zlecił zbudowanie kole-jowego szlaku pomiędzy Norymbergią i odległym o 8 km Fürthem;
 • w 1837 r. wybudowano linie kolejową łączącą Paryż z Le Pecq;
 • w 1938 r. w Prusach ruszyły pociągi Berlina do Poczdamu;
 • w tym samym okresie w Rosji uruchomiono linię kolejową z Petersburgu do Carskiego Sioła.Można również dostrzec, że w późniejszym okresie rozwo-ju kolei, barierą jej konkurencyjnego wykorzystania, szczegól-nie w zakresie transportu osobowego, były duże odległości lub połączenia pomiędzy miejscowościami o małym zaludnieniu. W tym przypadku konkurencję w przewozach wygrywał trans-port lotniczy. Należy jednak zauważyć, że w strukturze zaawan-sowanego rozwoju kolejowych przewozów zaistniał segment unikatowych pociągów luksusowych, w których wysoki poziom obsługi pasażera i turystyczna atrakcyjność oferowanego pro-gramu podróży powodowała, że nawet na najdłuższych trasach, nieraz znacznie wolniejszych, miały one pełną obsadę. Natomiast ich poziom konkurencyjności zależał wyłącznie od atrakcyjności autonomicznie oferowanego na szlaku programu turystycznego i poziomu wyrafinowanej obsługi uczestników podroży.
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Należy jednak jednoznacznie stwierdzić, że od praktycznego wykorzystania w 1804 roku lokomotywy konstrukcji Richarda Trevithicka rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w transporcie kolejowym. Ten wynalazek zwany w tamtych czasach „diabel-ską maszyną”, z powodu buchającego z niej ognia i dymu, mimo początkowych obaw różnych grup społeczeństwa, szybko zyskał uznanie na całym świecie, o czym świadczy to, że w latach 50. XIX w. można już było mówić o istnieniu międzynarodowej sieci 
parowej kolei.Poza fundamentalnymi wynalazkami Trevithicka i George Stephensona, uznawanego za ojca brytyjskich kolei parowych, nie można pominąć innych wielkich twórców unikatowych roz-wiązań dla rozwoju kolei. Do nich należy zaliczyć już wcześniej wspomnianego Nicolasa Josepha Cugnota, Johna Blenkinsopa, konstruktora lokomotywy „Salamanca” i dodania do parowo-zu koła zębatego, które pracowało w zespoleniu z trzecią kar-bowaną szyną, konstruktora lokomotyw Matthewa Murraya przeznaczonych dla towarzystwa kolejowego znanego obecnie pod nazwą Middleton Railway oraz Williama Hedleya, który w 1813 roku opatentował model lokomotywy „Puffing Billy”(sa-piący Billy), w której dotychczas stosowane koło zębate zastąpił normalnym, toczącym się po gładkich szynach (rys. 25).

Rys. 25. Lokomotywa „Puffing Billy” [36]
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Początek ery kolei żelaznych datuje się na 1825 r., to należy zauważyć, że już około 1820 r. można mówić o początku napo-wierzchniowej kolei w Anglii. W tym czasie funkcjonowało już ok. 200 km linii kolejowych, które jednak były wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb przemysłu.
3.2. Przyspieszony rozwój kolei w Europie 

KontynentalnejPodczas gdy w Wielkiej Brytanii produkcja lokomotyw prze-żywała rozkwit i budowano nowe linie, w kontynentalnej Euro-pie kolej dopiero nabierała tempa. Pierwsze do wyścigu włączyły się Niemcy. Już w 1814 r. władze ówczesnych Prus wysłały do Leeds inspektora hutniczego Johana Friedricha Krigara, by za-poznał się z ich pojazdami szynowymi. Po powrocie w oparciu o doświadczenia Blenkinsopa rozpoczął budowę pierwszej, poza Anglią, lokomotywy parowej, której próby towarowe przepro-wadzono w Berlinie w 1816 r., sugerując władzom centralnym Prus wykorzystanie wynalazku do transportu węgla z zagłębia wałbrzyskiego do portu w Malczycach nad Odrą.Także pod wpływem sukcesów kolei w Wielkiej Brytanii po-jawił się pomysł budowy własnej sieci, który rozpoczął się w Ba-warii. Była to linia Norymberga-Furth, która w 1835 roku była pierwszą linią niemieckich kolei żelaznych. W ciągu następnych kilku lat otwarto linie: Berlin-Poczdam (1838), Lipsk-Drezno (1839) oraz Wrocław-Oława (1842). W kolejnych latach można zauważyć przyspieszony rozwój niemieckiej kolei, co spowodo-wało, że pod koniec XIX wieku w Niemczech powstała najgęstsza sieć kolejowa o łącznej długości ponad 30 tys. km [14].Równolegle z rozwojem sieci połączeń kolejowych władze niemieckich państw związkowych aktywizowały rozwój firm przemysłu lokomotywowego, które na długo w Europie wyzna-czały modelowe wzorce w rozwoju taboru kolejowego. Do naj-ważniejszych należy zaliczyć berliński Borsigwerke produkują-cy lokomotywy parowe od 1841 roku oraz monachijski Maffei zajmujący się budową parowozów od 1838 roku. W gronie zna-czących kolejowych firm znalazł się również wrocławski zakład 
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Linke-Hofmann-Werke, który od 1839 roku rozpoczął także pro-dukcję wagonów.W następnym dziesięcioleciu sytuacja uległa zmianie w wy-niku poszerzania przewozów publicznych. Nie mogły temu prze-szkodzić nawet powstające trudności w dalszym dynamicznym rozwoju kolei, ponieważ przyspieszenia nie dało się już zatrzy-mać. Głównie na kontynencie europejskim, na którym jak już wcześniej wykazano kolejowy transport konny skutecznie za-stępowano koleją parową. Od pierwszych dostępnych linii pu-blicznych, które pojawiły się w 1827 roku, już w 1830 r. w całej Europie zanotowano 332 km traktów kolejowych. Państwem eu-ropejskim, w którym najprężniej rozwijał się ten rodzaj trans-portu była Wielka Brytania, co nie było zaskoczeniem wziąwszy pod uwagę, że największe wynalazki i rozwiązania techniczne związane z koleją powstały w tym kraju [32]. O dynamice roz-woju kolei w Wielkiej Brytanii świadczą dane, które wykazują, że w 1840 r., czyli po 15 latach od uruchomienia pierwszej kolei publicznej, długość eksploatowanych linii kolejowych wynosiła 3 500 km. Na potrojenie tej wielkości wystarczyło zaledwie dzie-sięć lat, po którym to okresie brytyjska sieć kolejowa osiągnęła stan 10 600 km.Krajem europejskim, w którym także wcześnie pojawiła się kolej była Francja. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, konne za-przęgi kolejowe rozpoczęły działalność już w 1827 r. W krótkim czasie ten rodzaj transportu zyskał uznanie także w innych kra-jach tego kontynentu. Według ówczesnych źródeł kolejnym kra-jem europejskim, w którym zaakceptowano transport kolejowy były Czechy, w którym kolej pojawiła się w 1832 r. Dalsza eks-pansja rozwoju europejskiej kolei odbywała się w trybie przy-spieszonym, czego napędem były coraz większe sukcesy trans-portowe kolei angielskiej. Już w 1834 r. początki transportu kolejowego zanotowano w Rosji, a w 1835 r. w Niemczech i Belgii, w której uruchomiono pierwszą linię kolejową łączącą Brukselę z Mechelen. W dwa lata później w Rosji uruchomiono linię z Petersburga do Carskiego Sioła, letniej rezydencji carów. W tym samym roku oddano do eksploatacji pierwszą linię kolei parowej w Austrii, jako 13 km 
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odcinek północnej kolei Kaiser Ferdinands-Nordbahn. Pozostałe kraje Europy także włączają się w ten proces, co powoduje, że w 1839 roku powstały linie kolejowe w Holandii (Amsterdam--Haarlem) i Włoszech (Neapol-Portici). Natomiast początek pol-skiej kolei przypada na dzień 22 maja 1842 r., kiedy to urucho-miono pierwszy odcinek Kolei Górnośląskiej [10].Uruchomienie w każdym państwie Europy pierwszej linii ko-lejowej nie było wyłącznie wydarzeniem transportowym, lecz także społecznym. Coraz wyraźniej dostrzegano walory tego rodzaju transportu, który umożliwiał uzyskanie znaczących ko-rzyści ekonomicznych i podnoszących poziom prestiżu w wymia-rze międzynarodowym. Kolej także przyczyniła się do realizacji odwiecznych dążeń człowieka do szybkiego, wygodnego i bez-piecznego podróżowania oraz przemieszczania coraz większych ładunków. Realizacja tej funkcji kolei spowodowała, że niemal od chwili jej powstania rozpoczął się nieunikniony proces konku-rencji dotyczącej sposobów i wymiaru jej wykorzystania, zarów-no w relacjach wewnątrzkrajowych, pomiędzy towarzystwami różnych rodzajów transportu, jak i na rynku międzynarodowym [11, s. 32–38].Znajdująca się w tym czasie część ziem polskich pod zabo-rem pruskim była także terenem, na którym wcześnie pojawił się transport kolejowy. Już w latach 1801-1802 na Górnym Śląsku uruchomiono 600 metrowe połączenie pomiędzy kopalnią Król i Hutą Królewską. Linia powstała na terenie obecnego Chorzo-wa spełniała funkcję kolei przemysłowej [113, s. 22–23]. Należy zauważyć, że rozwojem kolei w tym regionie zajmowało się to-warzystwo pod nazwą Kolej Górnośląska. To jej sukcesem było uruchomienie pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy, spełniającej wymogi linii użytku publicznego. Jednym z głów-nych celów Kolei Górnośląskiej było połączenie Wrocławia z sil-nie uprzemysłowionym już w tym czasie obszarem Górnego Ślą-ska. Ten cel został zrealizowany w 1846 r., w którym to oddano do ruchu odcinek kolei łączący Wrocław z Mysłowicami. Kolejne linie uruchamiane na tym obszarze miały już inny charakter. Ich celem było połączenie terenów peryferyjnych z Berlinem [12, s. 50–57].
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Zaprezentowanie pierwszych linii kolejowych oddanych do eksploatacji w Europie umożliwia poznanie początków rozwoju kolei na tym obszarze, a także wykazanie, że transport kolejowy, w krótkim czasie zmieniał swój charakter, gdzie coraz większy udział zyskiwał transport osób, będący wyznacznikiem tzw. kolei użytku publicznego. Napędem tych przemian było zarówno ro-snące zapotrzebowanie na przewóz coraz większej puli towarów, jak i dynamiczny wzrost zapotrzebowania na przewozy osobowe. Kolej w krótkim czasie zyskała uznanie pasażerów, którzy z jej rozwojem zaczęli wiązać coraz większe oczekiwania.Należy zauważyć, że europejska kolej rozwijała się w określo-nych uwarunkowaniach. W pierwszym okresie jej rozbudowa na-stępowała w warunkach silnej dominacji technologii brytyjskiej, którą jednak szybko opanowali i udoskonalili Niemcy, szczegól-nie w zakresie budowy własnych parowozów. Znaczącą różnicę można było również dostrzec w systemie transportowym wielu krajów, który w okresie poprzedzającym erę kolei opierał się głównie na żegludze śródlądowej. To spowodowało, że wczesne linie kolejowe w zasadzie łączyły sąsiadujące zlewnie i omijały rzeki nienadające się do nawigacji.Pierwsze linie kolejowe łączyły głównie ośrodki przemysło-we, szczególnie kopalnie z siecią spławnych dróg żeglugowych, dostosowując swoje usługi do przewozu węgla i innych pro-duktów [2, s. 52–69]. Jednak wkrótce okazało się, że kolej może zaoferować znacznie więcej. Można to było dostrzec w szybkim przejmowaniu ruchu pasażerskiego. Inną bardzo ważną deter-minantą rozwoju kolei był potencjał przemysłowo-gospodar-czy kraju, dzięki czemu najwcześniej i z największymi sukce-sami kolej zaczęła się rozwijać w Wielkiej Brytanii, a następnie w Niemczech. Dla przykładu można podać, że linia łącząca Lon-dyn z przemysłowym centrum Lancashire-Chesire została tylko o 1 rok wcześniej wybudowana od podobnej linii łączącej Drezno 
z Lipskiem.
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3.3. Specyfika modelu kształtowania kolei 
w EuropieOceniając model kształtowania kolei w Europie należy zwró-cić uwagę na zróżnicowany sposób podejścia do norm, wymo-gów i ekonomiki stosowanej w systemach przyjętego modelu kształtowania transportu kolejowego, zwłaszcza całokształtu związanej z nim infrastruktury. Kiedy kolej zaczęła obejmować rozleglejsze obszary kraju, napotykała na różne przeszkody i utrudnienia. Ich pokonanie wymagało często stosowania skom-plikowanych rozwiązań technicznych, które nie tylko powodo-wały wydatkowanie dodatkowych (niejednokrotnie znaczących) nakładów, lecz także opóźniały tempo budowy. Biorąc to pod uwagę, można było zauważyć, że w odróżnieniu do przodujących w szybkości budowy w tym czasie linii kolejowych niektórych pozaeuropejskich państw i kolonii, w Europie Centralnej trak-ty kolejowe budowano solidnie z respektowaniem zasad bez-pieczeństwa oraz najnowszych i najskuteczniejszych sposobów wykorzystania techniki inżynierskiej. Operując wskaźnikiem stosunku długości sieci do liczby lud-ności, to w czołówce światowej przewodziły: Australia, Nowa Zelandia, Kanada, USA i Związek Południowej Afryki, w których kolej budowano szybciej i taniej, jednak znacząco mniej solidnie niż w Europie. O ile w krajach „Nowego Świata” często stosowano tymczasowe lub prowizoryczne budowle, o tyle w Europie niemal od początku nie unikano solidnych, a tym samym kosztownych rozwiązań, głównie długich tuneli, murowanych mostów i wia-duktów, pięknych dworców oraz bezkolizyjnych tras w miastach. Charakterystycznym przykładem pozaeuropejskich traktów były drewniane lub żelazne wiadukty powszechne w Ameryce Połu-dniowej i Afryce, często niespełniające norm bezpieczeństwa, które w Europie były rzadkością. Należy także wspomnieć, że różnorodność standardów lokalnych kolei w sposób jednoznacz-ny i wyrazisty ukształtowała się na kontynentach. Na przykład w Ameryce Północnej, niemal w całości były obsługiwane napę-dem parowym i spalinowym. Natomiast europejska kolej dojaz-dowa do miast i wydzielonych punktów docelowych w zdecydo-wanej większości była napędzana energią parową i elektryczną.
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3.4. Zastosowanie nowoczesnych napędów 
w transporcie kolejowym Po doświadczeniach związanych z koleją konną, a następnie parową, w Europie coraz częściej kierowano zainteresowania w stronę kolei elektrycznej. Chcąc w sposób wyczerpujący i kom-pleksowy przedstawić rozwój europejskiego transportu kolejo-wego, nie można pominąć kolejnego kroku milowego, którym było wprowadzenie do eksploatacji w 1882 roku lokomotywy elektrycznej. Wyprodukowano ją w Zakładach Siemensa (Niem-cy) z przeznaczeniem dla potrzeb kolejnictwa przemysłowego. Warto jednak wspomnieć o początkach tego epokowego wyna-lazku. Za pierwsze pojazdy napędzane elektrycznie uważa się proste środki transportowe zasilane bateriami, które stosowano już w latach 30. XIX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjed-noczonych. Jednak w wielu źródłach za pierwsza lokomotywę elektryczną uznaje się skonstruowaną w 1879 r. przez Ernsta Wernera von Siemensa niewielką lokomotywę, która na terenie wystawy w Berlinie przemieszczała „wagonik ławkę” ze zwiedza-jącymi osobami (rys. 26).

Rys. 26. Kolejka elektryczna Ernsta Wernera von Siemensa na Wielkiej Wy-

stawie Przemysłowej w Berlinie w 1879 r. [37]



Joanna Hawlena
Anna K. Mazurek-Kusiak

Grażyna Kowalska
Michał Dudek Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

48

Zasilanie elektryczne tego pojazdu było dostarczane trzecią szyną trakcji. Ta szyna okazała się skutecznym rozwiązaniem, ponieważ zapewniała dostarczenie narastającego poboru prą-du, wynikającego z wprowadzenia do ruchu coraz cięższych pojazdów kolejowych. Możliwość zwiększenia wydajności eks-ploatacyjnej tego wynalazku spowodowała, że w krótkim cza-sie zastosowano go także w kolejach użytku publicznego. Jed-nak w pierwszej fazie użytkowania był głównie stosowany na odcinkach górskich, gdzie jego elektryczny potencjał mógł być wspomagany lokalnym wykorzystaniem energii wodnej. Mówiąc o pierwszych lokomotywach elektrycznych należy także wspo-mnieć o amerykańskiej The Judge oddanej do eksploatacji jako egzemplarz eksperymentalny. Kolejnym krokiem milowym rozwoju kolei było zbudowanie w zakładach Diesel Klase Sulzer w 1907 r. lokomotywy spalino-wej. Jednak za pierwsze zastosowanie w transporcie kolejowym uważa się wykorzystanie jej w 1912 r. w Szwajcarii na linii ko-lejowej łączącej Winterthur z Romanshorn. Zaledwie po dwóch latach od tej daty, w 1914 r. General Electrtrics wyprodukował pierwszą eksperymentalną lokomotywę spalinowo-elektryczną. W kolejnych latach dało się zaobserwować znaczące poszerzenie grupy producentów, nie tylko coraz doskonalszych lokomotyw, lecz także coraz bardziej komfortowych wagonów i specjalistycz-nej infrastruktury, co przyczyniło się do poprawy jakości podró-żowania i zaostrzenia konkurencji w tej dziedzinie transportu.Niezależnie od wyprodukowania lokomotywy spalinowo--elektrycznej ciągle stawiano pytanie diesel czy prąd? Odpo-wiedź wykazuje, że taka alternatywa w zasadzie nie istnieje, po-nieważ to zależy od poziomu zelektryfikowania sieci kolejowej. Dla przykładu można podać, że w obu Amerykach większość li-nii nie jest zelektryfikowana, co powoduje, że w przeważającym stopniu wykorzystywane są lokomotywy spalinowe. Odmiennie kształtuje się sytuacja w Europie, w której najszybciej zaczęła się elektryfikacja, która aktualnie w Niemczech obejmuje ok. 50% linii, natomiast w Polsce ok. 60%.Analiza tego problemu wykazuje, że nowoczesne lokomoty-wy z silnikami wysokoprężnymi są coraz efektywniejsze, emitują 
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coraz mniej dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz cząstek stałych, co powoduje, że są także konkurencyjne w porównaniu z loko-motywami elektrycznymi, głównie w wersji hybrydowej, w której wysokoprężny silnik służy nie tylko jako napęd, ale także do ła-dowania akumulatorów, które w systemie rekuperacji odzyskują energię kinetyczną w czasie hamowania. Ekologiczna przewaga lokomotyw elektrycznych także nie jest oczywista, bo pobierany przez nie prąd trzeba gdzieś wyprodukować, a to niejednokrot-nie przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że zarówno napęd z sil-nikiem Diesla, jak i elektrycznym, są efektywniejsze i ekologiczne od parowych. Ponieważ pojawiająca się jeszcze w XIX wieku eks-perymentalna kolej elektryczna to dzieło Siemensa, nie należy się dziwić, że największa sieć tej trakcji znajduje się w Europie. 
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4. Kolej w procesie aktywizacji 
ruchu turystycznego

Przyspieszony proces doskonalenia techniki, jakości i kom-fortu podróżowania spowodował, że jednym z bardziej spek-takularnych sukcesów rozwoju kolei była rosnąca aktywizacja ruchu turystycznego. To z kolei stawiało przed organizatorami kolejowych przewozów turystycznych coraz wyższe wymaga-nia, zarówno w zakresie poprawy techniki, jak i komfortu po-dróżowania. Zaostrzająca się w usługach kolejowych pomiędzy przewoźnikami konkurencja, szczególnie międzynarodowa, stała się istotnym stymulatorem aktywnego rozwoju zarówno środ-ków transportu, infrastruktury kolejowej, jak i systemu obsługi pasażera. Gwałtownie rozwijające się przewozy osób wynikały nie tylko z konieczności dotarcia do pracy lub sąsiednich miast, lecz także z rosnącego zapotrzebowania na zaspokojenie coraz bardziej komfortowych potrzeb turystycznych. Także wynikają-cych z poszerzenia kontaktów pomiędzy różnymi społecznościa-mi i kolejno pomiędzy narodami żyjącymi w różnych częściach kontynentu, co w dużym stopniu wpłynęło na rozwój między-narodowego ruchu turystycznego. Zagęszczające się pokrycie kontynentów siecią kolejowych torów poziomem uzyskanym w Wielkiej Brytanii umożliwiło każdemu, kto posiadał wymaga-ny zasób środków na zakup biletu, na coraz wygodniejsze i szyb-sze dotarcie do wyznaczonego celu, w tym także do unikatowych miejsc, środowisk i produktów turystycznych, które wcześniej były niedostępne dla zwyczajnego podróżnika.Dynamiczny rozwój kolei stał się silnym stymulatorem tu-rystycznej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 
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Związane z tym procesem relacje dały asumpt do zorganizowa-nia systemu europejskiej polityki turystycznej, która w ewolucyj-nym procesie rozwoju ulegała jakościowym przemianom i kon-solidacji. Było to szczególnie ważne w sytuacji dynamicznego rozwoju międzynarodowych kontaktów, w tym także kolejowej turystyki, w której szybko zaczęto poszukiwać i doceniać róż-nokierunkowe rozwiązania, decydujące o poprawie komfortu podróżowania i ułatwieniach w poznaniu coraz odleglejszych zakątków świata. Mając na uwadze, że polityka turystyczna zna-cząco wpływa na model jej realizacji w określonych warunkach i na autonomicznym obszarze , warto poznać, jakie zawiera treści i co reguluje. W najbardziej ogólnym rozumieniu pojęcie „polityka tury-styczna” zawiera całokształt działań władz na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zabezpieczających zaspokojenie najszerszego wachlarza potrzeb turystycznych wła-snej społeczności oraz osób przyjezdnych. W zakresie konkret-nych przedsięwzięć ma na celu wdrożenie racjonalnych i efek-tywnych procesów, głównie wykorzystanie najatrakcyjniejszych produktów oraz walorów turystycznych, z uwzględnieniem kapi-tału i zasobów pracy w zorganizowaniu, wykorzystaniu, a także promocji preferowanych systemów realizacji wybranego modelu usług i gospodarki turystycznej. Takie podejście powoduje roz-wój biznesowego segmentu kolejowego ruchu turystycznego, za-kłada uzyskanie optymalnej struktury, rozmiarów i związanych z tym korzyści, m.in. w zakresie podaży elitarnych usług oraz dbania o eliminacje zagrożeń. Taki model polityki turystycznej zakłada efektywną realizację kolejowej działalności turystycznej, zapewniającej nie tylko znaczące zyski oferentom luksusowych pociągów, ale także wpływy do budżetu danej organizacji i bu-dżetów lokalnych [1, s. 31–42].Należy również dodać, że metodę uzgadniania zasad rozwoju polityki turystycznej w wymiarze międzynarodowym w najwięk-szym zakresie kreuje powstała w 1974 r. Światowa Organizacja 
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Kolej w procesie aktywizacji ruchu turystycznego
Rozdział 4

Turystyki (World Tourism Organization)1, spełniając rolę glo-balnego forum i praktycznego źródła know how dla podmiotów branży turystycznej na całym świecie. Zaliczenie WTO do gro-na elitarnych i wysoko wyspecjalizowanych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwiększa skuteczność jej wpływu na efektywność globalnych rozwiązań, dając zielone światło inicja-tywom zabezpieczającym rosnące potrzeby konsumentów, m.in. odbiorców luksusowych usług kolejowych. Mimo iż państwa Eu-ropy prowadzą niezależną politykę turystyczną, to znaczną część decyzji podejmuje się w zgodzie z rekomendacjami ONZ i Unii Europejskiej, szczególnie zalecanymi przez Komisję Europejską, co rokuje korzystny sposób rozwiązywania lokalnych i między-narodowych problemów współczesnej turystyki [1, s. 20–23].Ocena zróżnicowanych poziomów, zakresów i horyzontów polityki turystycznej ma jednak ściśle sprecyzowany cel. Cho-dzi o to, żeby zaangażowanie osób i instytucji oraz kreowanie praktycznej realizacji polityki turystycznej prowadzić tak, aby turystyka stała się nie tylko nowoczesnym sektorem gospodarki, ale także skutecznym stymulatorem zaspokojenia stale rozwi-jających się i nowo powstających potrzeb. Zakłada to organizo-wanie podróżowania w coraz bardziej komfortowych, a nawet 
luksusowych warunkach.Prawidłowo realizowana polityka turystyczna powinna rów-nież umożliwić uzyskanie sukcesu ekonomicznego zarówno usługodawcom, organizatorom turystyki, jak i ludności terenów 
1 UNWTO (United Nations World Tourism Organization) – Światowa Organizacja  Turystyki Narodów Zjednoczonych. Powstała w 1975 r. z przekształcenia Międzyna-rodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (UIOOT). UNWTO należy do jednych z najważniejszych organizacji międzynarodowych, odgrywając ważną rolę w promowaniu rozwoju odpowiedzialnej, zrównoważonej i uniwersalnie dostępnej turystyki, poświęcając szczególną uwagę interesom krajów rozwijających się. Jej sie-dziba znajduje się w Madrycie. Zasadniczym celem tej organizacji jest między innymi:

 - promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość, roz-wój gospodarczy i społeczny,
 - inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 - pomoc rządom państw członkowskich w zakresie rozwoju oraz maksymalizowa-nia korzyści płynących z turystyki, takich jak: zwiększanie zatrudnienia, tworze-nie nowej infrastruktury, zwiększania wymiany pieniężnej.Polska jest członkiem tej organizacji od momentu jej powstania jako jedno z państw – założycieli.
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recepcyjnych. Powinna także zakładać zapobieganie degradacji naturalnego środowiska przyrodniczego, wybiórczemu i nieuza-sadnionemu czerpaniu korzyści przez niektóre instytucje lub usługodawców oraz ograniczeniu, a nawet marginalizacji lub cał-kowitemu wyłączeniu miejscowej społeczności z obszaru podej-mowania lokalnych decyzji. To wyłączenie zazwyczaj prowadzi do licznych patologii, głównie wypaczania oraz komercjalizacji miejscowych zasobów i kultury, a także decyzyjnej dominacji w forsowaniu nieraz sprzecznych rozwiązań z interesem auto-nomicznej ludności przez wielkie korporacje turystyczne.Dziś widzimy, że szybko postępujące przemiany zarówno w turystyce, jak i w jej otoczeniu wykazują, że część wcześniej wypracowanych modeli jej rozwoju w znacznym zakresie się już nie sprawdza. Dotyczy to także turystycznej funkcji kolei, w tym wciąż rosnącego, dotychczas nie w pełni wykorzystywanego po-tencjału organizowania atrakcyjnych podróży luksusowymi po-ciągami w Europie i na świecie. Dziś dostrzegamy, że w oparciu o te założenia nastąpił dynamiczny rozwój kolei na kontynencie europejskim, który stał się naturalną konsekwencją terytorial-nej ekspansji, z wykorzystaniem własnych, nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz wcześniej sprawdzonych w Wielkiej Brytanii. Zapoczątkowana tam ekspansja rozwoju kolei szybko rozszerzyła się na inne kraje kontynentalnej Euro-py, w których korzystne uwarunkowania gospodarcze, sprzyjają rozwojowi wszystkich segmentów kolejowego transportu. 
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5. Wychodzenie europejskiej kolei 
kontynentalnej z dominacji 
brytyjskiej

5.1. Poszukiwanie konkurencyjnych przewagMimo znaczącego skrócenia dystansu w rozwoju kolei po-między Wielką Brytanią a kontynentalną Europą, koleje na tym obszarze charakteryzowały się mniejszą dynamiką wzrostu linii, na co wskazują wyniki kolejnych 4 lat, w których łącznie w ca-łej Europie oddano do eksploatacji zaledwie 332 km. Słabsze tempo rozwoju europejskiej kolei, o czym już wcześniej wspo-mniano, wynikało z przyjęcia odmiennych rozwiązań w realizacji systemu komunikacji, który w wielu krajach oparto na priory-tetowym wykorzystaniu sieci żeglugi śródlądowej, powodując, że w pierwszej kolejności budowano linie łączące sąsiadujące porty. Przyspieszeniu tempa budowy nowego systemu kolei nie sprzyjało także podejmowanie przez poszczególne towarzystwa autonomicznych projektów, najczęściej bez konsultacji z innymi przedstawicielami branży prowadzącymi w tym samym regionie identyczną działalność transportową. Pozytywnym wyjątkiem była Belgia, której system kolejowy obejmował terytorium całe-go kraju, podczas gdy w pozostałych państwach nie stosowano takich rozwiązań, budując z reguły pojedyncze połączenia. Tak prowadzona działalność powodowała, że w początkowym okre-sie rozwój kolei na kontynencie był nieco opóźniony w porówna-niu z poziomem uzyskanym w Wielkiej Brytanii [109].Jednak różnice pomiędzy rywalizującymi europejskimi ośrodkami kolejowej komunikacji w szybkim tempie zaczęły się 
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zmniejszać. Pod koniec IV dekady XIX w. dało się zauważyć zna-czące przyspieszenie procesu rozwoju kontynentalnej kolei spo-wodowane wprowadzeniem w 1837 r. do powszechnej eksplo-atacji europejskich parowozów. Początkowy import tego napędu z Wielkiej Brytanii wkrótce został zastąpiony podażą własnych, nowoczesnych parowozów, co spowodowało znaczące przyspie-szenie tempa budowy sieci europejskich linii średniego i dale-kiego zasięgu.Z przedstawionego opisu historii rozwoju kolei wynika, że w budowaniu specjalistycznej infrastruktury i prac przyspiesza-jących rozwój kontynentalnego transportu kolejowego znaczący wkład włożyli Niemcy. W latach 1820-1840 powstały tam pierw-sze fabryki różnych maszyn, które dostarczały specjalistyczne wozy do budowy kolei i w których przeprowadzano naprawy oraz remonty zagranicznych lokomotyw parowych. Ta sytuacja uległa zmianie, kiedy to w 1844 r. wyprodukowano w Niemczech doskonałą, jak na owe czasy, lokomotywę parową Beuth, której zastosowanie w znacznym stopniu przyczyniło się do przyspie-szenia tempa rozwoju kontynentalnej kolei [112, s. 148]. Pa-rowóz ten był chętnie kupowany na wielu rynkach Europy, co przyczyniło się do wzrostu tempa rozwoju kolei także w innych państwach kontynentu, dając niejednokrotnie możliwość uru-chomienia pierwszych połączeń, które przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Pierwsze połączenia kolejowe w Europie [12, s. 30]

Lp. Państwo Trasa Rok  
uruchomienia1 Belgia Bruksela- Mechelen 18352 Rosja Petersburg-Carski Sioło 18373 Austria Keiser-Ferdinand-Nordbahn 1837

4 Holandia Amsterdam-Haarlem 18395 Włochy Neapol-Portiei 18396 Hiszpania Barcelon-Mataro 18557 Portugalia Lizbona-Carregado 1856Dynamicznie rozwijające się niemieckie zakłady w krótkim czasie zyskały uniwersalny potencjał, umożliwiający komplek-sowe wybudowanie trzech tras kolejowych: 
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Rozdział 5

 • Berlin-Poczdam (1938 r.); 
 • Brunschwik-Wolfenbüttel (1938 r.);
 • Lipsk-Drezno (1939 r.). Poziom zastosowanych technicznych rozwiązań podczas bu-dowy tych linii, a szczególnie wykorzystanie własnych parowo-zów, był odzwierciedleniem znacznego postępu, jaki dokonał się w procesie rozwoju kolei na kontynencie. Jednak mimo wyraź-nych sukcesów rozbudowa europejskiej kolei jeszcze przez pe-wien czas pozostawała pod dominacją technologii brytyjskiej [7].

5.2. Przyspieszenie tempa budowy europejskich 
szlaków kolejowychPoprawa sytuacji gospodarczej w krajach zachodniej Euro-py zaktywizowała dążenia do wypracowania konkurencyjnych przewag, których skutkiem była narastająca rywalizacja nie tylko z firmami z Wielkiej Brytanii, lecz także pomiędzy rodzimymi przedstawicielami budowy kontynentalnej kolei oraz z innymi przedsiębiorstwami europejskimi, uczestniczącymi w tym pro-cesie. Powodowało to szybkie skracanie istniejącego dystansu, o czym świadczy wyżej wspomniana budowa linii łączącej Dre-zno z Lipskiem, będąca konkurencyjną odpowiedzią na zrealizo-wanie rok wcześniej prestiżowego połączenia Londynu z okrę-giem Lancashire-Cheshire. Wolniejsze tempo rozwoju kolei w niektórych państwach kon-tynentu wynikało, m.in. z dobrze rozwiniętej sieci dróg, np. we Francji lub posiadających sprawny i tani system transportu z wy-korzystaniem kanałów śródlądowych, np. w Holandii [4, s. 7]. Niezależnie od tych uwarunkowań infrastrukturalnych, kolej znajdowała coraz szersze zastosowanie także w wymienionych krajach. Było to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na ten rodzaj usług, wynikający w głównej mierze ze wzrostu potencjału gospodarczego i uprzemysłowienia danego kraju, co wpłynęło na lawinowo rosnące potrzeby w przewozach to-warowych i osobowych. W konsekwencji tworzyła się nie tyl-ko praktyczna potrzeba, lecz także moda na korzystanie z kolei, która generowała coraz większe korzyści ekonomiczne związane 
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z podażą tego rodzaju usług. To prowadziło także do przyspie-szonego wzrostu potencjału gospodarczego tych państw oraz zmniejszania różnic w poziomie techniki funkcjonowania kolei w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej.W 1845 r. Wielka Brytania łącznie z Irlandią dysponowały 4 082 km linii kolejowych, Niemcy – 2 043 km., a Francja tylko 870 km. W 1850 r. różnice, choć nadal wyraźne, uległy zmniej-szeniu. W tym roku Wielka Brytania dysponowała 10 594 km linii, Niemcy 5 076 km. Natomiast Francja ok. 3 000 km. W latach 60. i 70. XIX w. nastąpiło wyraźne przyspieszenie tempa budowy nowych szlaków kolejowych. W 1875 r. europej-ska sieć kolejowa liczyła już ok. 158 tys. km, po której kursowało ponad 45 tys. lokomotyw, przewożąc rocznie 90 tys. wagonów i ponad 1 140 mln osób oraz ok. 550 mln ton ładunków. Biorąc pod uwagę jako wyznacznik postępu łączną długość linii kole-jowych, na czoło państw europejskich w 1878 r. wysunęły się Niemcy. Struktura, jaka ukształtowała się w 1875 r., wykazuje, że Niemcy uzyskały największy udział w łącznej długości linii kolejowych w Europie i pod tym względem wyprzedziły Wielką Brytanię (rys. 27). 

Rys. 27. Procentowy udział długości linii kolejowych wybranych krajów 
w wolumenie przewozów w Europie w 1878 r. [12, s. 31]Wprawdzie pod koniec XIX w. Wielka Brytania zachowała na-dal po Belgii przodującą pozycję pod względem gęstości sieci, jednak utraciła wiodącą rolę nie tylko w zakresie bezwzględnej długości torów, lecz także ich udziału w odniesieniu do wielkości 

populacji. 
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Tab. 2. Europejska sieć kolejowa w 1898 roku [12, s. 32]

Kraj
Długość 

linii 
(km)

Długość linii 
na 100 km2 

(km)

Długość linii 
na 10 tys. 

mieszk. (km)
UwagiSzwecja 10 169 2,3 20,5Szwajcaria 3 646 8,8 12,0Dania 2 543 6,5 11,1Francja 44 342 7,8 10,8Niemcy 45 116 8,9 9,2Norwegia 1 938 0,6 9,2Belgia 5 904 20,0 9,1Wielka Brytania 34 445 10,9 8,5Austro-Węgry 33 668 5,0 7,4

Hiszpania 12 916 2,5 7,1Holandia i Luksemburg 3 129 8,8 6,1Włochy 15 643 5,5 5,0
Rumunia 2 880 1,7 4,7Portugalia 2 358 2,5 4,6
Rosja 40 262 0,7 3,8 Część  

europejska

Grecja 952 1,4 3,8
Malta 110 10,0 3,4 Dependencje brytyjskie
Turcja i Bułgaria 2 554 0,9 2,7 Europejska część  Imperium OsmańskiegoSerbia 570 1,2 2,5
EUROPA 263 145 2,7 6,9Analizując proces rozwoju kontynentalnej kolei można za-uważyć pewne cechy jej odrębności w porównaniu z istniejącymi w innych częściach świata (m.in. Ameryki i Południowej Afryki). Cechowały ją długie tunele, murowane wiadukty i mosty, bezko-lizyjne trasy i dworce o pięknych architektonicznych kształtach. To powodowało, że kolej stała się nie tylko coraz powszechniej akceptowanym środkiem transportu, lecz także znaczącym pro-duktem zaspokajającym wyższy poziom zapotrzebowania na konsumpcję komfortowych przejazdów osobowych oraz potrzeb turystycznych [104, s. 71]. Systematycznie kolej stawała się co-raz bardziej przyjazna podróżnym i naturalnemu środowisku 
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oraz znaczącym czynnikiem umacniania gospodarki, systemów komunikacyjnych i poprawy poziomu kontaktów społecznych. O pozycji i znaczeniu kolei w Europie na przełomie XIX i XX w. świadczą dane zaprezentowane w tabeli 2. Charakterystyka procesu rozwoju europejskiej kolei wykazu-je, że w większości krajów pierwsze linie były budowane przez stowarzyszenia prywatne. Jednak z czasem nieodzownym oka-zał się zwiększony udział państwa. Dla zbudowania efektyw-nego systemu krajowego, część tras musiała przebiegać przez obszary o niskiej infrastrukturze i słabym zaludnieniu, co czy-niło je z założenia deficytowymi. W takich przypadkach jedynie państwo było zdolne wydatkować niezbędne środki na pokrycie strat. Poza budową kapitałochłonnej infrastruktury, rządy często przejmowały prywatne linie po wygaśnięciu koncesji lub w dro-dze wykupu.Zakres tej działalności szerzej stosowany w Europie Zachod-niej w istotnym stopniu zwiększał nie tylko tempo, lecz także uwzględniał społeczny charakter rozbudowy kolei, co miało także istotny wpływ na tworzenie topografii sieci, systemu or-ganizacji oraz przyspieszenie procesu urbanizacji obszarów peryferyjnych. 
5.3. Korzystne skutki udziału państwa i władz 

lokalnych w rozwoju kolejowych szlaków Już we wczesnym okresie rozwoju kolei na „Starym Konty-nencie”, w odróżnieniu od rozwiązań na wyspach, kształtowano ją jako układ niezależny od sieci ulicznej, co niewątpliwie wyma-gało zwiększonych nakładów inwestycyjnych, jednak w sposób istotny skracało dystans i czas przejazdu, wytyczony w możli-wie prostej linii, łącząc centra gospodarcze i ważniejsze ośrod-ki odbioru dóbr. Konsekwencja w realizacji tak zaplanowanego systemu wymuszała konsolidację sieci i węzłów kolejowych zarządzanych przez poszczególnych dysponentów. Najczęściej następowało to pod znaczącym protektoratem władz miejskich. Najsprawniej proces ten realizowano w niemieckim kolejnic-twie, w systemie „Hauptbahnhof”, czego przykładem może być 
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dokonana w 1882 r. konsolidacja głównego węzła w Berlinie, słu-żącego połączeniu kilku dworców średnicową linią Stadtbahn. Realizując tak nakreślone założenia kolej stała się silnym sty-mulatorem suburbanizacji, przyspieszającym powstanie i rozwój kilku znaczących aglomeracji miejskich, m.in. Berlina i Hamburga [96, s. 34–38]. 
5.4. Kolej stymulatorem rozwoju gospodarczegoOcena znaczenia kolei w procesie przemian cywilizacyjnych na kontynencie europejskim wymaga także identyfikacji ekono-micznych efektów, będących skutkiem ważniejszych przedsię-wzięć organizacyjno-technicznych. Z rosnącym wykorzystaniem tego rodzaju transportu stopniowo kończył się okres izolacji gospodarczej poszczególnych państw i regionów, dzięki czemu uzyskano znaczne zmniejszenie kosztów terytorialnego prze-mieszczania ludzi i ładunków. Na skutek technicznego postępu w kolejnictwie dokonała się istotna kompresja czasu i przestrze-ni, będąca skutkiem połączenia sprawną siecią transportową centrów produkcji dóbr, z szerszymi obszarami konsumpcji. Ko-lej stała się sprawnym, bezpiecznym i wydajnym środkiem nie tylko przewozu osób, lecz także masowych towarów, przyczy-niając się, m.in. do likwidacji braków w zaopatrzeniu, wzrostu możliwości militarnych oraz sprawniejszej likwidacji skutków, występujących od zarania ludzkości klęsk żywiołowych. W ra-mach tej działalności rozpowszechniono telegraf, który stał się początkiem systemu informacji. Dzięki kolei zwielokrotniono wymianę korespondencji drogą pocztową oraz udostępniono niespotykaną dotychczas liczbę atrakcyjnych miejsc i obszarów o odrębnej kulturze i stworzono podstawę rozwoju światowe-go systemu masowej turystyki. Kolej stała się ważnym filarem gospodarki, zarządzając nie tylko licznymi własnymi przedsię-biorstwami, w których zatrudnia się znaczną grupę osób, lecz także stając się podstawowym narzędziem, decydującym o funk-cjonowaniu wielu przedsiębiorstw innych branż, zależnych od ciągłości dostaw surowców oraz konieczności przesyłania tym transportem własnych produktów do odbiorców. W tym sensie 
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kolej stała się jednym z głównych stymulatorów postępu w wielu gałęziach gospodarki. Dzięki kolei nie tylko w szybkim tempie rozwijało się osadnictwo, lecz powstały coraz potężniejsze wie-lofunkcyjne centra gospodarczo-handlowo-kulturowe, miasta i ośrodki turystyczne, których dynamika rozwoju była w coraz większym stopniu zależna od zakresu i wielości połączeń istnie-jących na obszarze ich ciążenia [13, s. 120].
5.5. Odrębność luksusowych podróży 

w segmentowej strukturze koleiOmawiając fenomen kolei należy zauważyć, że w ramach tego rodzaju transportu powstało kilka segmentów usług. Każdy z nich charakteryzuje się określonym zakresem odrębności i specyficz-nym zestawem cech podaży i realizacji usług, co powoduje, że ich odbiorcami są zróżnicowane grupy klientów [103, s. 113–117]. Ta różnorodność, posiadająca autonomiczny charakter w poszcze-gólnych regionach świata, powoduje techniczną trudność, zwią-zaną z omówieniem wszystkich segmentów kolejowych usług w jednym opracowaniu. Z tego względu w niniejszej monografii skoncentrowano się na omówieniu problematyki dotyczącej funk-cjonowania ponadstandardowych, komfortowych i luksusowych pociągów ekspresowych na europejskim rynku transportowym. Wyeksponowanie tej problematyki wynika z rosnącego znaczenia tych pociągów dla rozwoju segmentu elitarnej turystyki kolejo-wej, która w ramach współczesnych, ekonomiczno-społecznych uwarunkowań znajduje rosnące zainteresowanie oraz korzystne warunki, ułatwiające proces jej ponownego dynamicznego roz-woju. Szansą w tym procesie są nowoczesne pociągi i realizowane w nich produkty turystyczne, dające możliwość skonstruowania wyjątkowych programów turystycznych i wypoczynkowych, o znaczącym potencjale doznań poznawczych, krajobrazowych oraz towarzyskich. Ze względu na wyjątkową pozycję rynkową tego zakresu oferowania i ciągle utrzymujący się wysoki prestiż podróżowania w warunkach komfortu, podjęcie problematyki znaczenia luksusowych podróży kolejowych jest przedsięwzię-ciem zasadnym, interesującym i aktualnym [3, s. 113–164].Walory podaży i konsumpcji tego zakresu usług w sposób naj-bardziej kompleksowy można przedstawić, prezentując atrybuty 
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najbardziej znanych i atrakcyjnych elitarnych pociągów w Eu-ropie. Skupienie się na tym regionie świata wynika z faktu, że próba kompleksowej oceny znaczenia segmentu luksusowej komunikacji kolejowej, z zastosowaniem analizy porównawczej w wymiarze światowym, sprawia istotną trudność wynikającą głównie ze zróżnicowanego postrzegania lokalnych wartości wy-znaczników luksusu. Jego ocena wykazuje znaczące zróżnicowa-nie i autonomiczną odrębność na poszczególnych kontynentach. Z tych powodów, dla właściwej oceny jego znaczenia, w niniejszej monografii skoncentrowano rozważania na podaży i konsumpcji luksusowych usług kolejowych na kontynencie europejskim. Omówienie funkcjonowania elitarnej kolei w Europie wyma-ga zaprezentowania najważniejszych determinant, najatrakcyj-niejszych walorów, lokalnych i regionalnych atrakcji oraz zwią-zanych z tą działalnością interesujących programów i inicjatyw tworzących magię w tym segmencie podróżowania. Zgodnie z konwencją tego opracowania przedstawiono także stopień zróżnicowania lokalnych uwarunkowań, systemów, modeli oraz indywidualnych wyznaczników luksusu, oferowanych w naj-bardziej charakterystycznych luksusowych pociągach Europy, o ponadstandardowym poziomie komfortu. Istotną wartością całości oferowania w luksusowych pociągach jest podaż usług zabezpieczających szeroką paletę doznań oraz wysoką jakość obsługi. To powoduje, że znaczenia nabiera także atrakcyjność realizacji celów poznawczych, dotyczących szerokiego spektrum identyfikacji najważniejszych, istniejących na eksploatowanym szlaku walorów materialnych, historycznych, lokalnej tradycji, kultury, obyczajów, obrzędowości, wierzeń, legend oraz sporto-wych i krajoznawczych, wzbogacających wartość turystycznego programu realizowanego w tych pociągach.
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6.1. Główne trendy i atrybutyZaprezentowanie najnowszych trendów i koncepcji rozwoju światowego systemu kolei ma istotne znaczenie dla komplekso-wego przedstawienia przemian w zakresie postrzegania atrybu-tów luksusu oferowanych w tym rodzaju transportu [98, s. 117]. Kierunek podejmowanych działań dotyczących przyszłości eli-tarnej kolei wykazuje, że najważniejszymi cechami luksusu bę-dzie zdecydowana kompresja czasu i przestrzeni. Należy także oczekiwać zdecydowanej poprawy wygody i komfortu podróży, wyeliminowania uciążliwości związanej z pokonywaniem dłu-gich dystansów oraz niewyobrażalnego dzisiaj zwiększenia pręd-kości przejazdu. Nie można jednak mieć złudzeń, że te walory będą dostępne w najbliższej przyszłości. Praktyczne zrealizowa-nie nowych koncepcji jest zadaniem bardzo złożonym, ponieważ wymaga logistycznego skoordynowania wyjątkowo innowacyj-nych i kapitałochłonnych działań, obejmujących sferę nowocze-snej nauki, techniki i technologii, ekonomii, organizacji, a także uwzględnienia psychofizycznych możliwości ludzkich oraz wyjąt-kowej konsekwencji w realizacji postawionego celu [106].



Joanna Hawlena
Anna K. Mazurek-Kusiak

Grażyna Kowalska
Michał Dudek Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

66

6.2. Ponadczasowość klasycznych luksusowych 
usług kolejowychNim jednak spełni się ten scenariusz, ludzkość nadal będzie korzystać z dobrodziejstwa podaży klasycznych luksusowych usług kolejowych, dostępnych w bieżących ofertach najatrak-cyjniejszych elitarnych pociągów. Szczególnymi wyznacznikami poziomu współczesnego luksusu jest komfort obsługi pasażera i atrakcyjność proponowanego programu turystycznego, realizo-wanego na najpiękniejszych szlakach, biegnących przez wyjąt-kowe miejsca i twory rzeźby terenu oraz możliwość podziwia-nia unikatowych obszarów przyrodniczych, z zasobem ciekawej fauny i flory. Taka oferta jest realizowana w sposób najbardziej atrakcyjny i kompleksowy w pociągach luksusowej turystyki ko-lejowej [s. 108, s. 104–109].W dążeniu do zaspokojenia potrzeb najzasobniejszego seg-mentu klientów, koleje w niektórych państwach wypromowały szczególny segment przewozów. Wyróżniającą cechą tego za-kresu oferowania jest uzyskanie wyjątkowego poziomu jakości świadczonych usług, nie tylko związanych z wygodą podróżowa-nia, obsługą kulinarną, techniczną i technologiczną taboru, lecz także z bezpieczeństwem, punktualnością i szybkością przejaz-dów oraz oferowaniem atrakcyjnych programów turystyczno-po-znawczych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, umożliwiających nawiązanie ciekawych kontaktów towarzyskich, kulturalnych i biznesowych.Skonfigurowany w takich podróżach program jest zazwyczaj realizowany w warunkach wyszukanego przepychu wystroju wa-gonów i unikatowej celebry stosowanej w obsłudze pasażerów, dzięki czemu podróż luksusowymi pociągami stała się wyznacz-nikiem wyróżnienia, nobilitacji i niezapomnianej przygody.Firmy przewozowe zarządzające luksusowymi pociągami szczególną uwagę zwracają na podnoszenie jakości usług pod-stawowych, których nie da się pominąć, ponieważ zabezpiecza-ją niezbędne funkcje związane z wygodą i stopniem satysfakcji w podróżowaniu. Stosowane w tych pociągach usługi wyższego rzędu muszą być także najwyższej jakości, ponieważ to one są wyróżnikiem postrzegania atrakcyjności podróży w wybranym 
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pociągu i powodują, że trwa nasilona i systematyczna rywali-zacja, dotycząca zdobycia na tym polu jakościowych przewag, zabezpieczających najszerszy wachlarz oczekiwań podróżnych. Pociąga to za sobą konieczność realizacji coraz bardziej zaska-kujących, a niejednokrotnie skrajnie wyszukanych, a nawet eks-trawaganckich innowacji, służących nie tylko poprawie komfortu w przedziałach, estetyki i jakości obsługi, lecz także zaspokojenia doznań związanych, np. z ekstremalnymi sportami, wyrafino-wanymi daniami kulinarnymi oraz podażą interesujących pro-gramów rozrywkowych, spotkań z ciekawymi osobistościami, dostępu do TV, Internetu, SPA i usług kosmetycznych. Nie dziwi zatem, że w najbardziej ekskluzywnych pociągach świata, poza przedziałami stanowiącymi najwyższej klasy apartamenty sy-pialne, funkcjonują wagony restauracyjne, sale spotkań towarzy-skich i biznesowych, bary, sklepy, gabinety odnowy biologicznej dotyczące zarówno podstawowych, jak i wyrafinowanych usług, przydatnych w warunkach kolejowych podróży.Koniecznym uzupełnieniem tego zakresu podaży jest także program szerokiego spektrum związanego z segmentem trans-portu usług pozakolejowych. W tym zakresie oferowania najważ-niejszą rolę spełniają luksusowe hotele, programy przyrodnicze, kulturowe, sportowe, myśliwskie i związane z łowieniem ryb oraz spotkania z lokalną ludnością, z których korzystają podróż-ni w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami przejazdów. W ramach tych usług szczególne znaczenie ma jakość środków komunikacji służących dojazdom do hoteli i interesujących atrak-cji turystycznych, co powoduje utrzymanie stabilnego poziomu jakości w całym logistycznym łańcuchu podróży, złożonym z po-szczególnych faz i detali realizowanych imprez.Szczególne znaczenie w podnoszeniu atrakcyjności elitarnej podróży spełniają walory przyrodnicze. W wielu przypadkach stanowią one czynnik dominujący, szczególnie kiedy dotyczą wy-jątkowego piękna panoramy górskich szczytów, kanionów, prze-łomów rzecznych, wodospadów, jezior, morskich wybrzeży oraz unikatowych środowisk przyrodniczych, szczególnie endemicz-nych siedlisk flory i fauny. Dzięki tym walorom wiele pociągów zalicza się do czołówki luksusowych pociągów świata, mimo iż 
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jakość ich wyposażenia tylko w sposób nieznaczny przewyższa poziom standardowy (rys. 28).

Rys. 28. Pociągi na trasach widokowych [38]W ocenie proponowanych ofert, w ramach luksusowych po-dróży kolejowych, nie można pominąć satysfakcji wynikającej z możliwości przeżycia doznań spowodowanych różnorodno-ścią spotykanych na trasie odmiennych grup etnicznych, z bo-gactwem ich kultury obyczajów, religii i obrzędów. Spotkania te, to nie tylko niezapomniane przeżycie, lecz także wzbogacenie rzadko dostępnej wiedzy o ich życiu i możliwości rozwoju. Te kontakty zazwyczaj wiążą się z zakupem oryginalnych, ręcznie wykonywanych dzieł miejscowych rzemieślników, dzięki cze-mu długo po zakończonej podróży przypominają o przeżytej przygodzie.Jedną z ważnych cech podkreślających rangę luksusu są do-znania związane z formą wyróżnienia i nobilitacji uczestników korzystających z usług świadczonych w luksusowych pociągach kursujących niemal na wszystkich kontynentach świata. Do nich należy zaliczyć wyszukany ceremoniał powitań na dworcach, na których rozpoczyna się podróż. W wielu przypadkach pasa-żerów podejmuje się poczęstunkiem, po którym, uczestników 
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wprowadzają do wagonów doskonale przeszkoleni stewardzi 
i hostessy.Wspaniały nastrój i forma powitania powodują, że podróżny już na wstępie ma poczucie, jakby wstępował do elitarnego klu-bu, skupiającego wyłącznie dżentelmenów, w którym obowiązują klarowne zasady i najwyższy poziom etyki.Już przy pierwszym spotkaniu, poprzez formę imiennego po-witania, pasażerowie doświadczają wyróżnienia, po czym zosta-ją zapoznani z atrakcyjnością oczekujących ich wrażeń oraz są zapewnieni o całodobowej opiece przydzielonych im concjerge,  którzy równocześnie pełnią funkcję doradcy i przewodnika (rys. 29). 

Rys. 29. Przywitanie pasażerów na stacji przed wejściem do pociągu [39]Kolejnym atrybutem, istotnym dla omawianych usług, jest oferta kulinarna. Jej wartością jest szeroka paleta regionalnych i światowych dań, trunków i deserów, zarówno w przypadku serwowania standardowych posiłków, jak i indywidualnych za-mówień. Ten zakres oferowania stosuje się również w czasie or-ganizowanych okolicznościowych i indywidualnych spotkań oraz serwowania na bankietach, wieczorkach tanecznych i imprezach 
kulturalnych.Stosowanie indywidualnego rodzaju obsługi jest mile widzia-ne przez pasażerów, szczególnie w czasie spotkań prywatnych i mniej oficjalnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim można nawiązać atrakcyjne znajomości, wysłuchać ciekawych, nieraz wyjątkowych opowieści dotyczących mijanych 
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atrakcji, poznać wyjątkowe osoby, a także niejednokrotnie spo-tkać cennego partnera biznesowego. Okazuje się, że atrakcyjność kontaktów towarzyskich oraz doznań związanych z tą formą spo-tkań często najdłużej pozostaje w pamięci po jej zakończeniu.Już tylko możliwość konsumpcji wyżej wymienionych walo-rów oferowanych w luksusowych pociągach, jak i różnice w za-kresie i sposobie ich serwowania wykazują, że każdy z tych po-ciągów charakteryzuje się określonym zakresem odrębności. Dla ustalenia ich hierarchii istotne znaczenie ma nie tylko stopień technicznego zróżnicowania, spotykany w poszczególnych pań-stwach i regionach Europy oraz świata, lecz głównie atrakcyjność wachlarza podaży usług, zabezpieczających możliwie pełny za-kres zaspokojenia nawet ponadstandardowych potrzeb i ocze-kiwań [107, s. 94]. 
6.3. Zróżnicowane postrzeganie luksusuTrzeba zauważyć, że postrzeganie luksusu jest oceną relatyw-ną, ponieważ niejednokrotnie ta sama usługa ma dla różnego od-biorcy inny wymiar i znaczenie. Okazuje się, że usługa, która na jednym kontynencie jest najbardziej poszukiwaną, na innym jest mniej atrakcyjna, a w niektórych uwarunkowaniach nawet nie wzbudzi zainteresowania. To oznacza, że zdiagnozowanie same-go pojęcia luksusu i określenie jego istoty oraz wartości nie ma odniesienia do jednego uniwersalnego wzorca, lecz w większym stopniu wynika z lokalnych oczekiwań i uwarunkowań oraz stop-nia dokonanej poprawy w stosunku do stanu poprzedniego. W tym miejscu wypada wyjaśnić, jakie znaczenie przypisy-wano pojęciu luksus w procesie jego ewolucyjnych przemian. Podejmując problematykę oferowania luksusowych usług kolejo-wych, warto przybliżyć odbiorcy istotę oraz znaczenie tego poję-cia. W języku łacińskim luxus oznacza zbytek, nadmiar, przepych, co wskazuje, że odnosi się do kategorii dóbr materialnych bądź usług wyróżniających się wysoką jakością i ceną oraz trudną dostępnością dla odbiorcy. Z tego względu produkty luksusowe w zasadzie są adresowane do zasobnych, a tym samym ograni-czonych grup społecznych. Poprzez swą unikatowość i wysoką 
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cenę są zaliczane do grupy produktów i usług ekskluzywnych, co powoduje, że ich odbiorcami mogą być tylko osoby posiada-jące odpowiednio wysokie zasoby finansowe. Wypada również wspomnieć, że dążenie do szczytu luksusu może graniczyć z eks-trawagancją, a nawet szaleństwem, o czym wspomina Paulo Co-elho twierdząc, że „człowiek pozwala sobie na luksus szaleństwa, tylko wtedy, gdy ma po temu warunki” [21].Geneza i znaczenie terminu luksus przechodziło różne stadia. Źródła tego pojęcia mają pochodzenie indoeuropejskie i w po-czątkowym okresie oznaczały „wypaczenie”, sugerując nega-tywne odchylenie od normy. Nie można zatem w nim było do-szukiwać się pozytywnych konotacji. Wypada także wspomnieć, że w czasach starożytnych, słowem luksus określano czynności związane z kobiecą toaletą.Pozytywne znaczenie terminu luksus zawdzięczamy francu-skiemu pisarzowi – Jean de la Fontaine, który określał nim to, co nierozerwalnie wiąże się z czystością i delikatnością. Z bie-giem czasu etymologia tego słowa ulegała radykalnej przemia-nie. Było to spowodowane głównie postępującymi przemianami społeczno-gospodarczymi, które spowodowały, że luksus zaczęto utożsamiać z bardzo drogimi, trudno dostępnymi i wyjątkowymi produktami oraz usługami.Zarówno z wcześniejszych rozważań, jak i zaprezentowanej drogi ewolucyjnych zmian w znaczeniu terminu luksus wynika, że jego postrzeganie w różnych częściach świata jest niejedno-rodne. Z tego względu przystępując do omówienia fenomenu eli-tarnych kolei w Europie, wypada wspomnieć, że np. symbolem luksusu francuskich kolei, poza wysoką jakością obsługi pasaże-ra, jest bezpieczeństwo i szybkość przejazdu. Projekt szybkich pociągów TGV ruszył we wrześniu 1981, w którym ówczesny Prezydent Francoisa Mitterrand dokonał inauguracji linii z Pa-ryża do Londynu. Pociąg napędzany energią elektryczną pobiera ją z trakcji napowietrznej lub z trzeciej szyny. Te składy przekra-czające aktualnie prędkość techniczną 500 km/h (z pasażerami 300 km/h), składają się z dwóch lokomotyw zwanych głowicami napędowymi, ciągnącymi od 8 do 18 wagonów. Mimo tak du-żej prędkości pociągu TGV są bardzo bezpieczne. Zapewnia to 
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sztywne połączenie między wagonami, dzięki czemu w przy-padku wykolejenia te połączenia nie ulegają rozerwaniu i pociąg gwałtownie nie zbacza z toru jazdy. Dzięki temu wysokie bezpie-czeństwo tych zestawów kolejowych spełnia cechę wyjątkowego 
luksusu.Warto również wspomnieć o ekologicznym trendzie prefero-wanym w kolejach brytyjskich, według którego luksusu w trans-porcie należy upatrywać, m.in. w zrezygnowaniu do 2040 r. z używania oleju napędowego. Zwiastunem tego kierunku prze-mian jest pierwsza linia kolejowa, którą Brytyjczycy uruchomili w hrabstwie Hampshire, na której pociąg jest napędzany z wy-korzystaniem 100 paneli słonecznych. Ten kierunek przemian wskazuje, że przyszła kolej może się opierać wyłącznie na od-nawialnych źródłach energii, co jest uznawane za istotną cechę 
luksusu.W odróżnieniu od tych rozwiązań inne kryteria dotyczące luksusu podróżowania preferuje Kolej Tybetańska. Prowadzona na wysokości powyżej 4 tys. m n.p.m. musi się mierzyć z pro-blemem braku tlenu w otaczającej atmosferze. Z tego powodu pociąg musi spełniać zabezpieczenia stosowane w dzisiejszych samolotach, co ma znamiona wyjątkowego luksusu.
6.4. Współczesne trendy preferowane 

w luksusowych przewozachPoszukiwanie coraz sprawniejszych i bardziej komfortowych sposobów przemieszczania towarów i ludzi doprowadziło do za-projektowania, wcześniej trudno wyobrażalnych dróg transportu kolejowego. Doświadczenia uzyskane w wyniku badań dotyczą-cych oporów i energochłonności spowodowały, że zainteresowa-nia konstruktorów zaczęły kierować się na pojazdy poruszające się w próżni. Pierwsze koncepcje takiego transportu pojawiły się ponad 100 lat temu, lecz dopiero niedawno powstały odpo-wiednie warunki techniczne, aby zrealizować ten zamiar. Pojawi-li się również wizjonerzy dysponujący odpowiednimi zasobami finansowymi, aby realizować taką koncepcję (m.in. Elon Musk). System takiego transportu polega na zbudowaniu specyficznej 
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sieci metra, po której pojazdy poruszałyby się w odpowiednich rurach, w próżniowym środowisku realizacji przewozów.Do najnowszych należy zaliczyć testowaną aktualnie na pu-styni Nevada w USA kolej „Hyperloop”. Jej cylindryczne wagony poruszają się w rurze, z której wypompowywano powietrze two-rzące największy opór przy dużych prędkościach. W ten sposób uzyskano eliminację oporu powietrza, posiadającego decydujący wpływ na sprawność i szybkość przejazdu. Według projektu 28 osób przemieszczałoby się kapsułą w specjalnej rurze z obni-żonym ciśnieniem do 1% ciśnienia atmosferycznego, co umoż-liwia jej poruszanie się na poduszce magnetycznej z prędkością 1200 k/h (podobną wizję przedstawił Stanisław Lem w powieści „Obłok Magellana”, 1955 r.). Kolej „Hyperloop” umożliwi szybkie i bezkolizyjne transportowanie zarówno ludzi, jak i towarów. W tym miejscu wypada wspomnieć, że w pracach badawczo--rozwojowych uczestniczy firma Nevomo (dawniej Hyperloop Poland), pracując nad modelem pojazdu (skala 1:5) z możliwo-ścią jego wykorzystania do testów w projekcie Muska.Od dłuższego czasu trwają intensywne prace badawcze nad ograniczeniem szkodliwego wpływu kolei na środowisko przy-rodnicze. Jednym z obiecujących kierunków w ramach tych działań jest poszukiwanie napędu z wykorzystaniem fotowolta-iki. Panele zazwyczaj montuje się na dachach kolejowych lub na podkładach. Osiągnięciem, które daje nadzieję na szersze zasto-sowanie takich rozwiązań, jest uruchomiona na Węgrzech zero emisyjna wąskotorowa kolejka leśna Királyrét, po której poru-szający się wagon Vili osiągnął prędkość 25 km/h.Innym rozwiązaniem umożliwiającym unowocześnienie, po-prawę sprawności, efektywności i wyciszenia oraz zwiększenie szybkości przejazdu jest już szeroko stosowany sposób realizacji kolejowych przewozów z wykorzystaniem tzw. poduszki magne-tycznej, polegający na przyciąganiu i odpychaniu się biegunów magnesów (rys. 30). Ten rodzaj kolei najczęściej określa się terminem „Maglev” (magnetic levitation – magnetyczna lewitacja). W tym systemie nie stosuje się żadnych ruchomych elementów przemieszczania, a jedynym elementem ruchomym jest sam pojazd.
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Rys. 30. Maglev [41]Ze względu na możliwość podniesienia sprawności transpor-tu kolejowego oraz wygody pasażerów poprzez uzyskanie bar-dzo dużych prędkości, system ten jest analizowany i wdrażany w wielu państwach.  wspomnieć w czym Japończycy upatrują luksus kolejowych przewozów. Podobnie jak we Francji stawiają na szybkość przejazdu z równoległym podnoszeniem komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Dla zrealizowania tych założeń Japończycy preferują kolej magnetyczną, która już teraz osiąga prędkość ponad 600 km/h. Także Chiny stawiają na wzrost szyb-kości przejazdu, która na eksperymentalnych trasach przekracza także 620 km/h (rys. 31).

Rys. 31. Testowany chiński pociąg Maglev rozpędzający się do prędkości 
620 km/h [40]
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Niestety energochłonność tej kolei jest znacząca. Sama lewi-tacja oraz napęd to niewielki ułamek, a większość energii służy 
pokonaniu oporu powietrza.

6.5. Najnowsze projekty poszukiwania 
kolejowych dróg pomiędzy kontynentamiEwolucja zmian w środkach transportowych i źródłach pozy-skiwania energii do ich przemieszczania powoduje, że kolej traci stary klasyczny wizerunek na rzecz niedawno niewyobrażalnych form przewozu i nowych możliwość. Należy zauważyć, że na de-skach konstruktorów w instytutach naukowych powstają nowe, niespotykane dotąd projekty realizacji międzykontynentalnych traktów kolejowych w konwencji lądowo-morskich tuneli.Gdyby dziesięć lat temu ktoś powiedział, że koleją będzie można podróżować pomiędzy kontynentami, trasą okrążającą całą kulę ziemską, niewielu byłoby skłonnych uwierzyć w taką możliwość. Tymczasem już pod koniec pierwszej dekady XXI w. opracowano koncepcję kolei, która połączy kontynenty (rys. 32). 

Rys. 32. Projekt międzykontynentalnych lądowo-morskich tuneli [42]Koncepcja ta zakłada zbudowanie trzech podwodnych kole-jowych tuneli, które w przyszłości mają połączyć Europę z Azją, Azję z Ameryką Północną oraz Afrykę z Europą. O tym, że projekt 
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znalazł się w fazie początkowej realizacji świadczy przepro-wadzona budowa pierwszego międzykontynentalnego tunelu w Stambule, łączącego dwie części cieśniny Bosfor, czyli euro-pejską i azjatycką (rys. 33).

Rys. 33. Projekt tunelu łączącego Europę z Azją [42]Budowany tunel o długości 13,5 km biegnie w znacznej dłu-gości pod miastem, po obu stronach cieśniny, natomiast 1,5 km odcinek wymaga budowy pod dnem morskim. Takie usytu-owanie tunelu wiąże się z zastosowaniem dwóch odmiennych technik budowy. W stałym gruncie pod miastem stosuje się gigantyczne tarcze drążące (ϕ7,5 m), natomiast odcinek pod dnem morskim zostanie wykonany w specyficznej technologii, polegającej na tym, że odpowiednie maszyny wykopią w dnie morskim rów o głębokości 10 m, do którego zostaną opuszczo-ne na linach wcześniej wykonane w Tuzli żelbetonowe moduły. Po ulokowaniu wszystkich modułów w rowie powstanie tunel, który zostanie zasypany piaskiem. Ten tunel nie tylko usprawni komunikację naziemną w Stambule, lecz także wydłuży trans-

kontynentalne szlaki kolejowe.Omawiany tunel będzie miał nie tylko połączenia ze szlakami kolejowymi w Turcji, lecz także w Gruzji, Azerbejdżanie, a na-wet z Pekinem. Budowa tunelu napotyka na istotne przeszkody, 
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w tym na unikatowy starożytny port Theodosius z VI w. p.n.e. Dają znać o sobie również zagrożenia sejsmiczne, które wynikają z lokalizacji tunelu w odległości zaledwie 20 km od uskoku ana-tolińskiego. Występujące w tym rejonie wcześniejsze trzęsienia ziemi spowodowały śmierć kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a możli-wość ponownego trzęsienia o sile 7o w skali Richtera naukowcy oceniają na ok. 80%. Przygotowując się na najgorsze, konstruk-torzy zastosowali elastyczne przeguby pomiędzy elementami tunelu, wykonane z gumy i stalowych ruchomych łączników. Przewidziano również możliwość rozerwania tunelu, wówczas wloty do podziemnych kontynentalnych części tunelu zamkną 
automatyczne stalowe wrota.Inny transkontynentalny tunel kolejowy, który ma połączyć europejską Hiszpanię z afrykańskim Marokiem zostanie zbudo-wany pod Cieśniną Gibraltowską (rys. 34). 

Rys. 34. Projekt tunelu łączącego Europę z Afryką [42]Jest to również obszar o znacznej aktywności sejsmicznej, o czym świadczy trzęsienie ziemi w 1755 r., które znacząco zniszczyło Lizbonę, zabijając 50 tys. osób. Opracowaniem tech-niki budowy tego tunelu zajmuje się szwajcarska firma Sombardi Technologies, uczestnicząca w konstruowaniu tunelu pod kana-łem La Manche. Trasa nie pobiegnie po najkrótszej drodze, lecz 



Joanna Hawlena
Anna K. Mazurek-Kusiak

Grażyna Kowalska
Michał Dudek Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

78

najkorzystniejszej z punktu technologii wykonania. Ten tunel o długości 40 km połączy znajdującą się na hiszpańskim wybrze-żu Punta Paloma z przylądkiem Malabata w Maroku. Jest to od-cinek, na którym głębokość morza nie przekracza 300 m, jednak z uwagi na słabą zwięzłość podłoża, stabilny tunel zostanie wyko-pany na głębokości 500–600 m. Będzie to najgłębszy podwodny tunel na świecie poddany gigantycznemu ciśnieniu ok. 500 t/m2.  Mimo zastosowania grubych ścian do wnętrza może wnikać woda, którą będzie się wypompowywać na zewnątrz poprzez od-powiedni system pomp i rur odprowadzających. Według założeń tunel będzie składał się z trzech oddzielnych traktów (rys. 35).

Rys. 35. Projekt konstrukcji tunelu [42]Dwa trakty boczne to tory transportowe dla zestawów kole-jowych, natomiast środkowy będzie tunelem serwisowym, który umożliwia naprawę uszkodzeń w dowolnym punkcie przeprawy. W tym miejscu warto wspomnieć, że rozważano także wybudo-wanie mostu oraz tunelu unoszącego się w wodzie. O zaniecha-niu tych projektów zdecydowały zbyt burzliwe wody w tym regionie.Głównym celem projektowanego tunelu jest usprawnienie, skrócenie i zwiększenie wymiany towarowej pomiędzy kontynen-tami, ale niemniej ważnym efektem jest także zaktywizowanie 
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kontaktów turystycznych i usprawnienie ruchu nasilającego się strumienia przepływu pracowników sezonowych z Afryki na Sta-

ry Kontynent.Kolejnym tunelem na kolejowym szlaku świata, łączącym kontynenty, jest projekt połączenia Azji z Ameryką. Tunel, który poprzez cieśninę Beringa połączy Syberię z Alaską będzie miał rekordową długość na świecie, łącząc pod Pacyfikiem punkty kontynentów oddalonych od siebie o 103 km.

Rys. 36. Projekt tunelu łączącego Azję z Ameryką Północną [42]Pomysł zgłosili Rosjanie, licząc na znaczne skrócenie drogi, nie tylko przewozu towarów i urządzeń pomiędzy Azją a Ame-ryką, lecz także na przeprowadzenie nowych linii przesyłowych energii, łączności oraz rurociągów do transportu ropy i gazu. Po-mysłem zainteresowane są nie tylko obie strony, ale także Chiń-czycy liczący na zwiększony eksport towarów do Ameryki. Pro-jekt ma długą historię. Pierwsze plany powstały za czasów cara Mikołaja II, tuż po sprzedaży Amerykanom Alaski za 7,5 mln do-larów. Wybuch wojny światowej w 1914 r. zamroził te plany do czasów współczesnych. Jednak wojna w Ukrainie i rysujący się z nią nowy globalny porządek świata, ponownie stawia ten pro-jekt w sferze niepewności.
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Projektowany tunel pod nazwą TKM – World Link ma składać się z trzech odcinków. Pierwszy z nich będzie łączyć kontynen-talną Rosję z wyspą Rytmanow. Drugi połączy tę wyspę z Wyspą Kruzenszterna, skąd zostanie zbudowany trzeci odcinek do wy-brzeży Alaski. Czas, a szczególnie stabilność polityczna świata będą miały decydujący wpływ na możliwość zrealizowania tej wizji w systemie międzykontynentalnego transportu kolejowego. W tym miejscu wypada również wspomnieć o innych, bar-dziej futurystycznych projektach. Przedstawiona w programie Extreme Engineering propozycja grupy inżynierów i wizjone-rów wskazała na możliwość wybudowania tunelu przez Atlan-tyk, łączącego Londyn z Nowym Jorkiem. Według tego projektu tunel unosiłby się w wodach oceanu na uwięzi specjalistycznych lin i platform je stabilizujących, znajdujących się na dnie. W tym tunelu zaprojektowano otoczenie próżniowe, w którym magne-tyczny pociąg mógłby się poruszać z prędkością ok. 5 tys. km/h. W takich warunkach podróż z Europy do Ameryki trwałaby nie-całą godzinę. Chociaż istnieją techniczne możliwości wykonania takiego modelu, to koszty zmuszają do odłożenia jego realizację na przyszłość.Większą szansę powodzenia mają projekty bazujące na współczesnych możliwościach techniczno-technologicznych. W pierwszych latach XXI w. obserwuje się zwiększone zainte-resowanie naukowców i konstruktorów rozwojem kolei z napę-dem wodorowym. Koncepcja zastosowania tej technologii pole-ga na napędzaniu pociągów ogniwami paliwowymi, w których wykorzystuje się ten rodzaj gazu. Można założyć, że ten system będzie się szybko rozwijał, ponieważ istnieją znaczące możliwo-ści pozyskania wodoru, który jako źródło napędu gwarantuje wysoką sprawność eksploatacyjną i spełnia najwyższe wymo-gi ekologiczne. Na tym polu zanotowano już pierwsze sukcesy. W drugiej dekadzie XXI w. w Niemczech i Austrii uruchomiono ten rodzaj kolei na komercyjnych liniach, wykorzystując energię z bezpłomieniowego spalania wodoru w tlenie, czego produktem wydalania jest woda. Pozyskiwana energia napędza trójfazowe silniki trakcyjne, przy czym nadmierna energia zostaje zgroma-dzona w akumulatorach litowych. W warunkach, w których świat 
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boryka się z groźnym zanieczyszczeniem atmosfery, uzyskujemy oczekiwaną zeroemisyjną kolej. Wprawdzie do wykorzystania tej metody w powszechnej eksploatacji prowadzi dość długa droga, to można mieć przekonanie, że skrócą ją nowe wynalazki, po-nieważ bez wątpliwości będzie to jeden z głównych kierunków budowania przyszłości transportu kolejowego. 
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7. Ewolucyjne stadia przemian 
w luksusowej turystyce 
kolejowejWbrew powszechnej opinii luksusowe pociągi to nie zjawisko ostatnich czasów. Były one znane już od 1865 r., kiedy pojawiły się pierwsze oferty wycieczek kolejowych. Realizacja tego ro-dzaju usług wymagała innego podejścia do przewozu pasażerów i znaczącego rozbudowania turystycznych atrakcji i udogodnień, które już wtedy wymagały wysokiego poziomu komfortu podró-ży i indywidualnej obsługi, tworząc nową markę, której rozwój obserwujemy do czasów współczesnych. Stopniowo luksusowe pociągi stały się nie tylko środkami przewożącymi pasażerów do atrakcyjnych miejsc geograficznych, lecz w coraz większym zakresie zaczęły spełniać funkcję umożliwiającą atrakcyjne oraz urozmaicone spędzenie czasu i wypoczynku w pociągu [104, s. 77–81].Dość szybko okazało się, że dla znacznej grupy turystów wycieczki, także te zagraniczne, polegające na oferowaniu kil-ku dni spędzonych w tym samym miejscu zaczęły tracić cechy atrakcyjności. Szczególnie segment bogatych turystów zaczął artykułować wyższe wymagania, zarówno w odniesieniu do po-ziomu jakości taboru, obsługi pasażera, jak i programu imprezy realizowanej w tej klasie pociągów. Oferenci luksusowych usług kolejowych szybko zrozumieli oczekiwania odbiorców i kieru-nek, w jakim powinny zmierzać zmiany. I tym razem okazało się, że motorem postępu jest konkurencja, która powodowała, że podróż luksusowym pociągiem stała się nie tylko wygodną, bezpieczną, lecz także oferującą bardzo atrakcyjne programy 
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z wykorzystaniem wyjątkowych walorów miejsc i terenów, czę-sto zapierających dech w piersi.Realizacja tak złożonego celu okazała się sprawa niełatwą, lecz wykonalną. Historia rozwoju luksusowej europejskiej kolei wykazuje, że towarzystwa kolejowe położyły główny nacisk na dwa kierunki spełnienia elitarnych oczekiwań odbiorców. Z jed-nej strony widoczny był konkurencyjny wyścig o uzyskanie prze-wagi w zakresie komfortowej obsługi pasażera, z drugiej projek-towanie trasy przejazdów kolejowych w obszarach, w których znajdowały się wyjątkowe twory natury, najpiękniejsze plene-rowe widoki, historyczne budowle, ciekawe grupy endemicz-nej ludności z bogatym zasobem ich obyczajów i kultury oraz enklawy zapewniające kontakt z rzadko spotykanymi przedsta-wicielami flory i fauny, szczególnie w warunkach nieskażonego, naturalnego środowiska.Już w krótkim czasie okazało się, że konsumenci elitarnych usług kolejowych najchętniej wybierają podróże, w których ist-nieje możliwość percepcji doznań powodowanych łączną podażą obu zakresów oferowania. To spowodowało, że uniwersalność oferowania stała się głównym walorem luksusowych podróży kolejowych. Analiza przebiegu tras bardziej znanych pociągów w Europie umożliwia dokonanie ich identyfikacji i przeglądu sie-ci połączeń oraz znajdujących się na trakcie różnych wyznaczni-ków luksusu, ważnych dla odbiorcy. Tworzą one autonomiczne determinanty konkurencyjności oferowane na poszczególnych trasach przejazdu rożnych elitarnych pociągów. 
7.1. Atrakcyjność podróży luksusowymi 

pociągami górskimiDla uzmysłowienia sobie wartości różnych wyznaczników luksusu i ich znaczenia dla odbiorcy, należy prześledzić deter-minanty konkurencyjności oferowane na wybranych trasach przejazdu. Okazuje się, że niektóre europejskie pociągi swój status elitarności zawdzięczają niemal wyłącznie atrakcyjności wytyczonej trasy. Do nich możemy przede wszystkim zaliczyć wyjątkowe koleje górskie.
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7.1.1. Kolej górska SemmeringbahnW tym segmencie usług europejska kolej ma wiele do zaofe-rowania. Na wyróżnienie zasługuje kilka pociągów i tras, do któ-rych niewątpliwie należy zaliczyć linię kolejową przeprowadzo-ną przez przełęcz Semmering (rys. 37) zwaną Semmeringbahn (rys. 38).

Rys. 37. Przełęcz Semmering zdjęcie archiwalne i obecne [43]

Rys. 38. Najwyższe wiadukty na przełęczy Semmering [44, 45]Linia kolejowa Semmering, biegnąca od Gloggnitz przez Prze-łęcz Semmering do Mürzzuschlag w Austrii została zbudowana w dwóch etapach. W 1842 r. oddano do użytku trakt od Wiednia do Gloggnitz, a w 1842 r. z Gracu do Mürzzuschlag. Ze względu na niezwykle technicznie skomplikowaną i wspaniale wkompono-waną w krajobraz górski, została uznana za zabytek i od 1998 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (rys. 39).Podstawą do zaliczenia jej do wyjątkowych atrakcji turystycz-nych jest jej postrzeganie za znakomity przykład harmonijnego zespolenia przyrody i techniki oraz komfortu przewozu pasaże-rów (rys. 40).
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Rys. 39. Trasa Wysokogórskiej linii kolejowej Semmeringbahn [46]

Rys. 40. Pociąg Semmeringbahn wyjeżdżający z tunelu na przełęczy Sem-

mering [47]

Rys. 41. Pociąg Semmeringbahn na trasie [47]Linia Semmering była pierwszą, którą na tej wysokości bu-dowano w Alpach. Pociąg biegnący tą trasą pokonuje różnicę wysokości 457 m, na dystansie zaledwie 21 km, przy czym naj-wyższy punkt tego traktu to przełęcz Semmering, która znajduje się na wysokości 896 m n.p.m. Na 41 km tej linii zlokalizowano 16 wiaduktów, 15 tuneli i 100 pięknych murowanych mostów 
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łukowych. Przejazd tą trasą zajmuje nieco ponad godzinę. Jednak to wystarczy, aby zachwycić się majestatycznymi szczytami gór, historycznymi obiektami i niezapomnianymi plenerami (rys. 41).Jest to zatem krótka linia, której trasa jest niezwykle skom-plikowana pod względem przebiegu, umożliwiająca podziwianie wspaniałych krajobrazów i panoramy gór.Pociąg na tej trasie może ciągnąć wyłącznie ogromny, potrój-nie sprzężony parowóz, który prowadzi pasażerów, m.in. przez Kalte Rinne zbliżając ich niemal do dotknięcia pionowej ściany Polleroswand oraz pięknych, pokrytych śniegiem szczytów Ma-sywu Rax. Związane z tą podróżą przeżycia spowodowały, że sta-ła się poszukiwaną atrakcją turystyczną, a związane z tą podróżą doznania na długo pozostają w pamięci. 
7.1.2. Ekspress BerninaPodobnymi walorami turystycznymi zachęca oferta przejazdu pociągiem Ekspress Bernina zwanego zdobywcą górskich szczy-tów. Nazwę swą zawdzięcza przejazdowi przez leżącą na wysoko-ści 2253 m n.p.m. przełęcz Bernina. Jest to najwyższa przeprawa kolejowa w Alpach, a spotykane widoki po drodze należą do naj-bardziej zachwycających, stanowiąc wyjątkowo atrakcyjny walor i konkurencyjny atrybut w tym segmencie usług (rys. 42, 43, 44). 

Rys. 42. Bernina Ekspress na trasie [48]
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Rys. 43. Bernina Express przejeżdża przez słynny wiadukt Landwasser [49]

Rys. 44. Pociąg Bernina Ekspress na stacji kolejowej [50]Mimo tak znacznej wysokości pociąg porusza się bez zębate-go napędu, a obserwowane wzdłuż trasy szczyty szwajcarskich gór i połacie lodowca Morteratsch zapierają dech w piersiach. Ta trasa uważana za adhezyjną, o najbardziej stromych zjaz-dach, jest najwyżej położoną alpejską przeprawą. Prowadzona z Chur do słonecznej Voltelling, kończy się we włoskim Tirano, zapewniając konsumpcję niezapomnianych przeżyć i doznań. Pokonując najwyżej położoną przełęcz i najgłębsze przepaście, oferuje także panoramę unikatowych widoków na szczyty sięga-jące ponad 4 tys. m w masywie Bernind. Dzięki swym walorom 
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turystycznym i rozwiązaniom technicznym traktu, zaliczana jest do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO [97].Niezależnie od możliwości podziwiania pięknych alpejskich krajobrazów na Trasie Bernina Express spotyka się także staro-żytne pozostałości pięknego regionu Szwajcarii-Gryzonii. Nieza-pomnianą atrakcją jest także przejazd przez 55 tuneli, 196 mo-stów i wiaduktów.
7.1.3. Ekspres LodowcowyKolejnym przedstawicielem kolei górskich zaliczanych do wy-jątkowych i ekskluzywnych, szczególnie ze względu na oferowa-nie unikatowych widoków, jest Ekspres Lodowcowy. To Express poruszający się po linii kolei wąskotorowej, pokonując trasę 291 km z Sankt Moritz do Zermatt (rys. 45). 

Rys. 45. Trasa pociągu Glacier Express, czyli Ekspresu Lodowcowego [51]Panoramiczne szyby niemal całkowicie przeszkolonych wago-nów tego ekspresu ułatwiają podróżnym podziwianie wyjątko-wych widoków, tym bardziej, że ta kolej porusza się w leniwym tempie. Podróżni tego ekspresu mają okazję przeżyć wyjątkowe wrażenia, podziwiając niezwykle głębokie przepaści, dziką przyro-dę doliny Albula, arcydzieła konstrukcji mostowych, wiadukt Lan-dwasser w całości wykonany z miejscowego ciemnego wapienia oraz ostre serpentyny przyprawiające o zawrót głowy (rys. 46).
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Rys. 46. Glacier Express, czyli Ekspress Lodowcowy na trasie [52]Na kolejnym odcinku trasy rozciąga się 20 km urokliwa Dolina Domleschg, zwana także „Bündner Burgerland” z powodu ulo-kowania na każdym otaczającym ją wzgórzu średniowiecznych zameczków, m.in. stanowiący perłę architektury, powstały na przełomie XIII i XIV w. Zamek Ortenstein. Z okien pociągu, który ma okna panoramiczne roztaczają się wyjątkowe widoki (rys. 47).

Rys. 47. Panorama widziana z okien pociągu Glacier Express [53]Niezapomniane wrażenia powodują widoki w czasie przejaz-du Doliną Renu. Przejazd tym wąwozem to możliwość podziwia-nia unikatowych i nietypowych formacji skalnych oraz pięknego 
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jeziora, które powstało w czasie ostatniego zlodowacenia, kiedy to usuwające się masy skalne utworzyły na Renie ten cud natury. Powstałe po tej katastrofie procesy erozyjne wyżłobiły w wapie-niach niemal pionowe ściany skalne, bramy i jaskinie, a nawet twory przypominające piramidy. Te zadziwiające formacje skalne spowodowały, że wąwóz Renu zyskał tytuł „Szwajcarskiego Ka-nionu” stanowiąc unikatowy pomnik przyrody (rys. 48).

Rys. 48. Wąwóz Renu [54]Od postoju w Disentis zaczyna się 600 m wspinaczka pokony-wana lokomotywą z napędem zębatym. Po drodze spotyka się błę-kitne jezioro Oberalp, po czym następuje stromy zjazd do Ander-matt, a dalej tunelem do uroczego Wallis, w którym powstała perła architektury – zamek Stockalper. Ostatni etap Ekspresu Lodow-cowego biegnie doliną rzeki Matter Vispa. Jest to trakt wąskich przewężeń, szczególnie w wąwozie Kipfenschlucht, aby dojechać do celu – miasta Zermatt, z którego można podziwiać najpotęż-niejszy szczyt alpejski – Matterhorn, zaliczany do cudów natury.
7.1.4. Szwajcarska wąskotorowa kolej zębata  

Matterhorn GotthardbahnKolejną koleją górską, którą można zaliczyć do elitarnych jest Matterhorn Gotthardbahn. Kolej o długości 206 km i różni-cy wzniesień sięgających ponad 1000 m zaczyna się Immensee, a kończy w Chiasso. Malownicza trasa zapewnia niezapomniane 
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widoki na szwajcarskie góry, zarówno w okresie zimy, jak i lata (rys. 49). 

Rys. 49. Pociąg Gotthard Bahn na trasie [55]Kolej Gottharda (w języku niemieckim zwaną Gotthardbahn, a we włoskim Ferrovia del Gottardo) to szwajcarska transalpej-ska linia kolejowa biegnąca z północnej Szwajcarii do kantonu Ticino. Ten trakt stanowi główną część znaczącego międzynaro-dowego połączenia kolejowego pomiędzy północną i południową Europą, szczególnie w korytarzu Rotterdam-Bazylea-Genua. Mó-wiąc o tej kolei, wypada wspomnieć, że Gotthard Railway Com-pany była prywatną firmą kolejową, która sfinansowała budowę i w początkowym okresie ją obsługiwała [102]. Poza unikatowymi widokami, turysta na tej trasie przeży-wa wiele fascynacji spowodowanych pokonywaniem 80 alpej-skich tuneli, 1234 wiaduktów i przepraw oraz wielu przełęczy, szczególnie Świętego Gottharda znajdującej się na wysokości 2091 m n.p.m. (rys. 50–53).Na trasie spotyka się malowniczo położone nad jeziorem miasto Lugano, będące miejscem spotkań śmietanki biznesowej i towarzyskiej. Niezapomnianych wrażeń dostarcza także prze-jazd przez wybudowaną w 1848 r. zaporę pomiędzy miastami Melide i Bissone, pozwalającą w pełnym komforcie na podziwia-nie i poddanie się złudzeniu bezpośredniej przeprawy po jego powierzchni. O urokliwości tej trasy decydują bajecznie zmie-niające się krajobrazy oraz wyjątkowe widoki. To powoduje, że przejazd Gothardbohn zalicza się do jednej z największych atrak-cji turystycznych i cudów techniki kolejowej.
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Rys. 50. T

Rys. 51. Wyjazd z tunelu [57]

Rys. 52. Pociąg na wiadukcie [58]

Rys. 53. Przełęcz św. Gottharda [59]
rasa Gotthardbahn [56]

7.1.5. Kolej BrennerWśród bardziej atrakcyjnych kolei górskich należy także wy-mienić kolej Brenner, stanowiącą w Alpach Środkowych pomost pomiędzy Austrią a Włochami. Turystom nie trzeba zachwalać atrakcji Tyrolu, Insbrucku, tunelu Bergisel czy widoków z prze-łęczy Brenner (rys. 54).Grozę budzą nawisy skalne w dolinie Wipptal. Głęboko w pa-mięci pozostaje znajdujący się w Bolzano (rys. 55), zamek Sig-mundskron z X w., będący jedną z warowni w Południowym Tyrolu, w której aktualnie mieści się „Mountain Museum” po-święcone pamięci Reinholda Messnera. Ciekawym obiektem 
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do zwiedzania jest także surowy w swojej konstrukcji Dworzec w Brenner (rys. 56).

Rys. 54. Przełęcz Brenner [60]

Rys. 55. Zamek Sigmundskron w Bolzano [61]

Rys. 56. Dworzec w Brenner [62]
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Po zwiedzeniu zabytkowego dworca w Brenner dalsza podróż przebiega na obszarze Włoch do stacji Werona.
7.1.6. Wąskotorowa Kolej BrockenPodobne niezapomniane doznania turystyczne, głównie kra-joznawcze, zapewnia podróż koleją Brocken (rys. 57). Sławę przełęczy Brocken zapewniły opisy Heinricha Heinego i Wol-fganga Goethego, mimo że zarówno Goethe, jak i Heine tą koleją nie podróżowali. Jest to podróż nostalgiczna, która daje poczucie cofnięcia się w czasie. Kolej Brocken nie epatuje nowoczesnym rozwiązaniem, lecz dawną tradycją, jako szlak wąskotorowy ob-sługiwany parowozami.

Rys. 57. Kolejka wąskotorowa Brocken [63]Brocken to legenda kolei związana z najwyższą górą Harzu. Podróż tą koleją rozpoczyna się w Drei Annen Hohne, z którego pociąg pnie się do dworca znajdującego się na szczycie Brocken (1125 m n.p.m). Przejazd koleją Brocken w krótkim czasie stał się wyjątkową atrakcją turystyczną, z której zaczęło korzystać coraz więcej zasobnych osób, nawet tych, którzy wcześniej pre-ferowali wspinaczkę. Nie da się zaprzeczyć, że przejazd koleją adhezyjną, którą napędza ponad 700 konny parowóz po szynach gładkich bez mechanizmu zębatego, jest głęboko pozostającym w pamięci niezapomnianym przeżyciem. Mimo iż ta kolej oferuje staroświeckie wagony, w których pasażerowie są nieco ściśnięci, to jednak tę niedogodność z nadwyżką rekompensuje podziwia-nie w bezpośredniej bliskości mijanych urwisk i stromych zboczy oraz pięknych plenerów. 
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Wyjątkowych doznań doświadcza turysta osiągający koleją majestatyczny szczyt z charakterystycznym dworcem umożli-wiającym podziwianie otaczającej go panoramy. Po przyjechaniu do nieco niżej położonej stacji Goethego (956 m n.p.m) pociąg zatacza drugą pętlę dookoła szczytu, dając pasażerom siedzącym po przeciwnej stronie wagonu możliwość podziwiania szczytu i panoramy gór Harzu, to powoduje, że do celu docierają w pełni usatysfakcjonowani. 
7.2. Luksus tradycji i nowoczesności w klasycznych 

ekspresach kolejowychZaprezentowanie atrakcyjnych przedstawicieli kolei górskich i sposobów oferowania przez ich zarządców usług, tworzy spe-cyficzną część segmentu elitarnych pociągów, oferujących wyjąt-kowe doznania dla turystów. Jednak ta podaż wyczerpuje jedynie część z całej palety usług oferowanych w segmencie luksusowych kolei [100]. W Europie istnieje kilka tradycyjnych legendarnych pociągów, które nie tylko z możliwości podziwiania unikatowych form krajobrazu, lecz także z wyjątkowego sposobu obsługi i in-teresującego programu kolejowej podróży, uczyniły nie tylko eli-tarny model spędzania czasu wypoczynku, lecz także zapewnie-nia najwyższej jakości spełniania oczekiwań, nawet najbardziej wymagających turystów [104, s. 24]. Do grona najważniejszych przedstawicieli tradycyjnych pocią-gów elitarnych w Europie należy zaliczyć Train Express Orient oraz jego późniejsze wersje, Al. Andalus Express, Royal Scotsman oraz Norweską linię Bergensbanen.
7.2.1. Orient Express 

7.2.1.1. Początek rozwoju sieci połączeń Orient ExpressNiemal od początku rozwoju ruchu pasażerskiego szczegól-ny wysiłek w doskonaleniu przewozów koleją kierowano w kie-runku poprawy techniki eksploatacyjnej oraz podnoszenia jako-ściowych standardów obsługi podróżnych, tworząc dla różnych segmentów odbiorców oczekiwany poziom komfortu. W krótkim czasie w strukturze kolejowej wyodrębnił się segment pociągów 
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charakteryzujący się najwyższym, jakościowym poziomem ob-sługi i techniki eksploatacyjnej, w którym szczególną pozycję uzyskał Orient Express. W historii kolejnictwa był pierwszym środkiem transportu, łączącym dwa bieguny Europy, którego historyczną i aktualną trasę przedstawiono na (rys. 58).

Rys. 58. Trasa przejazdu Orient Express [64]Jego inauguracyjna podróż odbyła się 4 października 1883 r. z paryskiego dworca Gare de l'Est do odległego o 2880 km Kon-stantynopola (od 1930 r. Stambuł) (rys. 59).

Rys. 59. Dworzec w Stambule [65]
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Pociąg był pomalowany na granatowo lub biało-granatowo i na drzwiach miał dobrze widoczny złoty herb przedstawiający dwa holenderskie lwy na granatowym tle (rys. 60).

Rys. 60.  Herb pociągu Orient Express [66]W jego składzie znajdował się oddany do dyspozycji podróż-nych niezwykle luksusowy zestaw, w którym komfort wagonów sypialnych i apartamentów był porównywalny z pięciogwiazd-kowymi hotelami (rys. 61). 

Rys. 61. Apartament w pociągu Orient Express [67]Obsługa, wystrój i wybór dań w wagonie restauracyjnym nie ustępował najlepszym włoskim i francuskim lokalom gastrono-micznym (rys. 62).
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Rys. 62. Wagon restauracyjny w pociągu Orient Express [68]Wymagania kulinarne zabezpieczono usługami najznakomit-szych kucharzy i kelnerów, a od strony technicznej, oddzielnymi wagonami z żywnością i kuchennym, oferującym wysokiej klasy alkohole i desery, przechowywane w lodówkach (rys. 63).

Rys. 63. Catering w pociągu Orient Express [69]W zestawie Orient Expressu, oprócz apartamentów sypial-nych, znajdował się wagon restauracyjny z dwiema salami wyko-rzystywanymi także do towarzyskich spotkań, występów i wie-czorów tanecznych (rys. 64). 

Rys. 64. Salon klubowy z barem [70]
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Pasażerowie podróżowali w takich warunkach, jakich jeszcze żaden pociąg nie oferował. Oprócz przedziałów sypialnych, była palarnia dla panów (rys. 65), buduar dla pań i łazienki wykłada-ne mozaiką. Wystroju dopełniały pluszowe fotele, orientalne dy-wany, kilimy, aksamitne zasłony oraz mahoniowa boazeria. Część mebli była pokryta jasnobeżową skórą (rys. 66). 

Rys. 65. Salon klubowy w pociągu Orient Express [71]

Rys. 66. Wystrój w salonach pociągu Orient Express [71]Wszystkie wagony wyposażone były w specjalne resory łago-dzące wychylenie podczas pokonywania zakrętów, nawet przy prędkości 80 km/h.Początkowa trasa podróży trwająca 4 dni wiodła z Paryża przez Monachium, Wiedeń, Bukareszt i Warnę do rumuńskiego Giurgiu. W tym miejscu następowała zmiana przewoźnika, po-nieważ dalej pasażerowie przesiadali się na prom i po przekro-czeniu rzeki dalszą podróż kontynuowali zwykłym, bułgarskim pociągiem, który dowoził ich do Warny. Końcowy etap podróży realizowano statkiem, który pasażerów Orient Expressu dowoził do stolicy Turcji.
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Od samego początku organizatorzy przejazdu tym szlakiem dążyli do obsługi całego odcinka jednym środkiem lokomocji. To zamierzenie zrealizowano 6 lat później, tj. w 1889 r., w którym pasażerowie Orient Expressu w ciągu 67 godzin przejechali całą trasę bez przesiadki z zawrotną, jak na owe czasy, prędkością 80 km/h [103, s. 94]. W ten sposób pod koniec XIX w. zanotowa-no wyjątkowy sukces, którym zapisano ważna kartę w historii rozwoju europejskiego kolejnictwa, łącząc bezpośrednio torami Europę ze stolicą Turcji Konstantynopolem (obecnie Stambułem).Z usług Orient Expressu szczególnie chętnie korzystali za-możni Brytyjczycy, będący w drugiej połowie XIX w. pionierami ówczesnej turystyki kolejowej. Wraz z poprawą zamożności in-nych społeczeństw następował wzrost zainteresowania tą formą podróży w szerszej przestrzeni Europy. W celu zdobycia więk-szej liczby klientów przedsiębiorstwo organizujące ekskluzyw-ne przejazdy i kilkudniowe wycieczki rozpowszechniało plakaty reklamowe (rys. 67). 

Rys. 67. Plakaty reklamowe pociągu Orient Express [72]Z usług Orient Expressu zaczęli częściej korzystać Niemcy, Francuzi, ale także Amerykanie. W przeważającej części podró-żowała nim arystokracja i burżuazja, tworząc szczególny, niepo-wtarzalny klimat spotkań pełnych przygód, romantyzmu i magii. Tych wrażeń nie pomniejszała nieznaczna ciasnota przedziałów mieszkalnych ani to, że w pierwszym okresie niektóre odcinki przez Dunaj i Morze Czarne musiano pokonać parostatkami, wręcz przeciwnie była to dodatkowa atrakcja, poszerzająca zakres ciekawych doznań. Elitarny poziom podróżowania tym 
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ekspresem zapewniano, wprowadzając do eksploatacji sprowa-dzone z USA i dostosowane do wymogów europejskich pulma-nowskie wagony sypialne. Przedziały podróżnicze miały charakter miniapartamentów. Ich wnętrza były wykończone tekowym drewnem, w części sy-pialnej znajdowały się wygodne łóżka z puchową pościelą i do-datkami z jedwabiu oraz adamaszku. Do dyspozycji była również łazienka z kompletem najdroższych kosmetyków i stanowiącą wówczas szczyt komfortu kabiną prysznicową. Coraz częściej do podstawowego składu dołączano specjalne wagony, którymi po-dróżowały koronowane głowy (np. Car Bułgarii Borys III).Stopniowo linie luksusowych pociągów zaczęły prowadzić także w innych kierunkach. Otwarcie w 1906 r. szwajcarskiego tunelu Simplon (wówczas najdłuższego na świecie) umożliwiło firmie Compagnie des Wagon-Lits uruchomienie w 1919 r. nowej trasy prowadzącej przez tunel i Wenecję do Konstantynopola, która stała się wówczas bardzo modna wśród Anglików.Nic dziwnego, że pasażerami tego ekspresu była arystokracja, dla której nie tylko organizowano bale i program podróży, lecz także ustalano najwyższe ceny przyjazdu [115]. Jednak w tym okresie można było już zauważyć, że złote czasy Orient Ekspres-su się kończą. Dało się również zauważyć osłabienie dynamiki rozwoju innych luksusowych kolei, spowodowane przygotowa-niami do I wojny światowej, która przez 4 lata znacznie utrudni-ła ich funkcjonowanie. Nawet w tak trudnym okresie doceniono symboliczne znaczenie tego segmentu kolei, o czym świadczy podpisanie w stojącym w Compiegne wagonie Orient Expressu zawieszenie broni z Niemcami.Jednak w krótkim czasie po zakończeniu wojny nastąpił po-nowny wzrost zainteresowania podróżą w luksusowych pocią-gach. W wyniku otwarcia w 1919 r. tunelu w Masywie Monte Leone, łączącego Szwajcarię i Włochy, uruchomiono drugą linię Orient Expressu biegnącą z Paryża przez Szwajcarię i Włochy do Konstantynopola [5, s. 156].Pociąg ten zwany Simplon Orient Express przebywał tę trasę w ciągu 56 godzin. W okresie powojennym pod nazwą Orient Express uruchomiono jeszcze jedną trasę z Paryża do Aten, 
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nazwaną Arlberg Orient Express. Wszystkie zestawy pociągów i trasy przejazdu tych ekspressów były ciągle modernizowane, co powodowało, że cieszyły się rosnącym zainteresowaniem podróżnych. Jednak podobnie jak w przypadku poprzednich okoliczności ich działalność została zawieszone na czas II wojny światowej.
7.2.1.2. Wznowienie działalności Orient Express po II woj-

nie światowejW wyniku II wojny światowej nastąpił nowy podział świata na bogatszy Zachód oraz zamknięty za żelazna kurtyną Wschód. Kontrowersyjna polityka obu stron stworzyła uwarunkowa-nia uniemożliwiające odtworzenie pierwotnego projektu tras luksusowych kolei. Podczas Europejskiej Konferencji Kolejo-wej w 1976 r. uchwalono zawieszenie regularnego kursowania Orient Expressu ze względu na „niewystarczającą rentowność” (ostatni kurs odbył się 19 maja 1977 r.) [103, s. 98–99].Historia jego rozwoju wykazuje, że był pociągiem, który wywoływał najwięcej tęsknot i marzeń owianych magią wy-jątkowych oczekiwań i przeżyć. Train Express d’Orient, który w 1883 roku wyruszył z paryskiego dworca Gare de I’Est na 3 tys. km trasę do Konstantynopola to kolejowa legenda, z her-bem z dwoma belgijskimi lwami, często zwana królem pociągów, zadziwiający zarówno przepychem wystroju, dbałością o wygo-dę, jak i wyrafinowaną obsługą pasażera oraz oferowaniem wy-sokiej klasy usług, zapewniających niezapomniane możliwości spędzenia wolnego czasu i doznań z realizacji zaprojektowanego programu turystycznego [6, 69].
7.2.2. Venice-Simplon Orient ExpressMagia Orient Expressu powodowała, że dążenia do urucho-mienia międzykontynentalnych linii luksusowych kolei, szcze-gólnie w ramach szybko rozwijającej się Europy Zachodniej nie ustawały. W 1982 r. pochodzący ze Stanów Zjednoczonych milio-ner, działający w Wielkiej Brytanii James Sherwood założył firmę 
Venice-Simplon Orient Express, która odkupiła na aukcji Sotheby’s 
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w Monte Carlo oryginalne wagony Orient Expressu z lat 20. i 30., czyli okresu jego największej świetności [8]. Zakupione wagony poddano gruntownemu remontowi i re-konstrukcji, z zachowaniem pierwotnych cech wystroju. Nie uda-ło się jednak utrzymać historycznej nazwy ekspresu, gdyż na to nie zgodziły się francuskie koleje SNCF (Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich), wciąż używające jej na trasie Strasburg-Wie-deń. W tej sytuacji musiano zmienić nazwę pociągu na Venice 
Simplon-Orient-Express (rys. 68). 

Rys. 68. Venice-Simplon Orient Express [73]Nazwa nowo uruchomionego pociągu nie stanowiła przeszko-dy na drodze dynamicznego rozwoju spółki. Z ośmiu połączeń, jakie zaoferowano podróżnym, największym powodzeniem cie-szył się pięciodniowy przejazd na trasie Londyn-Wenecja-Lon-dyn. Koszt wycieczki obejmuje m.in. dzienny table d’hote, czyli zestaw dań, w tym brunch oraz dwa noclegi w hotelu w Wenecji. Jednak podróż Venice-Simplon Orient Express należy zaliczyć do najdroższych, ponieważ cena tego przejazdu była nie tylko odzwierciedleniem jakości oferowanej usługi, lecz także wyni-kała z konieczności zrekompensowania poniesionych wysokich nakładów na zakup i remont taboru. Każdy wagon był poddany renowacji, która trwała 23 tys. godzin, a łączny koszt przedsię-wzięcia wyniósł 11 mln funtów. Nic więc dziwnego, że oferta fir-my musiała uwzględnić także te koszty, w wyniku czego mogła być dostępna dla wyjątkowo zamożnych turystów.
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Reaktywacja nowej wersji Orient Expressu nastąpiła 25 maja 1982 roku, gdy odrestaurowany i zmodernizowany pociąg wyru-szył na najbardziej popularną wśród Brytyjczyków trasę z Lon-dynu do Wenecji.Uczestnicy przejazdu za bilet musieli wówczas zapłacić 1200 funtów [81]. W ramach tej kwoty mieli do dyspozycji w pełni wyposażoną, dwupokojową kabinę oraz zapewnioną całodobo-wą opieką stewardów i hostess. Kabiny wyposażono w toaletki z umywalkami i prysznic (rys. 69).

Rys. 69. Apartament w pociągu Venice Simplon Orient Express [74]Kiedy pasażerowie jedli śniadanie, ich przedziały były przy-stosowywane do podróży dziennej przez stewarda. W trzech wagonach restauracyjnych podawano wykwintne dania, m.in. kuchni francuskiej, włoskiej, a do dyspozycji gości oddany został bogaty zestaw win (rys. 70). 

Rys. 70. Wagon restauracyjny w pociągu Venice Simplon Orient Express [75]
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Posiłki serwowano na srebrnej zastawie i w kryształowych szkłach (rys. 71). Na kolację należało ubrać się w marynarkę i krawat lub smoking. Dewiza ubioru dziennego to „niewymu-szona elegancja”.

Rys. 71. Catering w pociągu Venice Simplon Orient Express [76]  Także w czasie zaplanowanych postojów zadbano o wyso-ki poziom komfortu, zarówno podczas zwiedzania ciekawych miejsc, jaki poszczególnych miast. Na trasie podróży pasaże-rowie korzystali z luksusowych hoteli i spożywali posiłki w re-stauracjach o najwyższej kategorii. Dzięki tak zorganizowanemu wysokiemu poziomowi obsługi podróżnych, ten Orient Express przeżywał „drugą młodość”, tym bardziej, że w dobie kompre-sji czasu, nikt nie oczekiwał pośpiechu w podróży, lecz bardziej możliwości podziwiania plenerów i uczestniczenia w towarzy-skich spotkaniach zapewniających przeżycie niezapomnianej tu-rystycznej przygody w elitarnym gronie z gwarancją chwilowego powrotu do złotych czasów europejskich kolei.Choć z czasem legenda sławnego pierwszego pociągu i póź-niejszych wersji Orient Expressu przygasła, należy pamiętać, że był on najbardziej znanym pociągiem i posiadającym najwyższy prestiż na świecie oraz że dzięki niemu powstało pierwsze trans-kontynentalne połączenie kolejowe w historii Europy. Jednak od kiedy w komunikacji rozpoczęła się era dynamicznego rozwoju lotnictwa cywilnego i szybkich pociągów, luksusowa podróż po szynach powróciła na „dawne miejsce”, jako kosztowna, pełna niesamowitych wrażeń i magii rozrywka, dostępna wyłącznie dla koneserów i zamożnych klientów. W opowiadaniu uczestników podróży w tych pociągach często wspomina się wyjątkowy prze-pych i funkcjonalność pomieszczeń oraz celebrację powitań na dworcach.
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Kończąc rozważania o legendzie Orient Ekspressu należy również wspomnieć, że jego niezwykłość tworzyły także wy-jątkowe zdarzenia kulturowe. Słynny kryminał Agathy Christie "Morderstwo w Orient Expressie" nie jest jedynym dziełem związanym z legendarnym pociągiem. O nim powstawały książ-ki, np. „Pociąg do Stambułu” Grahama Greene'a oraz filmy m.in. „Pozdrowieniach z Moskwy”, w którym Orient Expressem podró-żował James Bond. Dzięki urzekającym krajobrazom, a jednocze-śnie ograniczonej przestrzeni pociągu zagwarantowano auten-tyczną jedność miejsca akcji. Nic więc dziwnego, że nazywano go „ikoną pociągów pasażerskich”, „creme de la creme podróży kolejowych”, a nawet „czcigodną damą europejskiej kolei” [105].
7.2.3. Hiszpański Al. Andulas Express

7.2.3.1. Atrakcyjność poznania odmiennych kulturW podróży elitarnymi pociągami dużą rolę odgrywa cieka-wość uczestniczenia w kolejnych elementach programu. Znając tę cechę, oferenci starają się zrealizować także ważną funkcję poznawczą, umożliwiając dotarcie do odmiennych kultur na róż-nych kontynentach. Pod tym względem Andaluzja jest bez wąt-pienia jednym z najciekawszych regionów turystycznych Europy. Dzięki swojemu położeniu jest bardzo atrakcyjna, nie tylko pod względem przyrodniczym, ale także kulturowym. Hiszpanię i arabskie kraje Afryki Północnej dzieli tylko wą-ska Cieśnina Gibraltarska. Ten 14 kilometrowy pas wody nie stanowił żadnej przeszkody w przenikaniu obu kultur. Dzięki temu każde miasto w tym rejonie posiada niezwykle bogatą, wielokulturową historię. Dążenie do jej poznania i możliwość uczestniczenia w obrzędach kulturowo odmiennych społeczności przyciąga coraz szerszy krąg turystów, których chęć poznania tej atrakcji zostaje spełniona wykupieniem podróży jednym z naj-bardziej ekskluzywnych pociągów świata, Al Andalus Express. Jest to pociąg, którego usługi są gwarantem optymalnej realizacji zamierzonego celu (rys. 72). 
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Rys. 72. Pociąg Al Andalus Express [77]Zbudowany w 1929 r. pociąg Al Andalus był początkowo wy-korzystywany przez brytyjską rodzinę królewską w podróżach z Calais na hiszpańską Riwierę. Dopiero z czasem zmienił swoją funkcję, otwierając w 1985 r. pierwsze komercyjne połączenie. W początkowym okresie do składu dołączono wagon re-stauracyjny o nazwie Alhambra zbudowany we Francji, który z czasem wymieniono na Gibralfaro wyprodukowany w Anglii (rys. 73).

Rys. 73. Wagon restauracyjny w pociągu Al Andalus Express [78]W zestawie pociągu znajdował się również wagon barowy Gi-ralda zbudowany w Bilbao (Hiszpanii), który pierwotnie służył jako wagon restauracyjny (rys. 74).
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Rys. 74. Wagon barowy Giralda [79]Wagony sypialne dla gości także sprowadzono z Anglii. Nie były to co prawda oryginalne „Pullmany”, lecz poprzez dokonanie gustownych i funkcjonalnych przeróbek oraz luksusowego dopo-sażenia wielu elementów w niczym im nie ustępowały (rys. 75).

Rys. 75. Wagon sypialny w pociągu Al Andalus Express [80]Wizytówką tego ekspresu był gustownie zaaranżowany salon z wygodnymi kanapami i sofami (rys. 76).

Rys. 76. Salon w pociągu Al Andalus Express [3]Do tego składu dołączano także wagony: kuchenny, przezna-czony dla pracowników oraz przewożący generatory energii. W sumie pociąg składał się z 14 wagonów, obsługiwanych przez 
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Hiszpańskie Koleje Państwowe będące spółką kolejową RENFE. Po 20 latach nieprzerwanej pracy zawieszono działalność eks-presu z powodu trudności finansowych spółki. Jednak pamięć o nim nadal inspirowała do poszukiwania możliwości urucho-mienia go na nowych trasach [3]. W 2008r. do zawieszonego pro-jektu powrócił prywatny hiszpański przewoźnik FEVE, decydując się na ponowne przejęcie dawnego taboru i uruchomienie nowej linii, która operowała jednak na nieco zmienionej trasie (rys. 77).

Rys. 77. Aktualna trasa pociągu Al Andalus Express [3]Całkowicie odnowiony Al Andalus Express rozpoczynał i kończył trwającą 6 dni podróż w Sewilli. Jego elitarny charak-ter podkreślała ograniczona liczba miejsc oferowanych w jed-norazowym kursie dla 64 pasażerów. Do ich dyspozycji oddano 32 luksusowe apartamenty, wyposażone w łazienkę, barek oraz duże łóżka, które składano w czasie dnia, aby służyły jako sofa.Na trasie przejazdu zapewniono podróżnym m.in. zwiedzanie Cordoby, Granady, Cadizu, Rondy i Jerezu oraz możliwość zapo-znania się z najpiękniejszym odcinkiem traktu kolejowego w Eu-ropie, z Cordoby przez Linares do Granady.Za najtańszą wersję przejazdu tym pociągiem w dwuosobo-wym apartamencie płacono wówczas 2300 euro, pod warun-kiem, że zakupu dokonano w przedsprzedaży, co najmniej 6 mie-sięcy przed podróżą. Natomiast najdroższy bilet w apartamencie jednoosobowym, wykupiony 4 miesiące lub później przed datą 
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podróży, kosztował już 4150 euro. Tak kształtująca się cena prze-jazdu znacznie ograniczała liczbę klientów, zawężając ją do grona osób wyjątkowo zamożnych.
7.2.3.2. Specyfika usług w Al Andalus ExpressPodróż pociągiem Al Andalus Express różniła się od ofert do-stępnych w innych ekskluzywnych pociągach. Nie ograniczała się tylko do przewożenia osób pomiędzy atrakcyjnymi miejscowo-ściami docelowymi, lecz dodatkowo obejmowała bardzo szeroki program wycieczek z przewodnikiem po najciekawszych, spo-tykanych na trasie zabytkach, ośrodkach kultury i unikatowych obszarach przyrodniczych.Jedną z atrakcji podróży była możliwość zwiedzania zabyt-kowego dworca kolejowych Estación de Córdoba zbudowanego w 1898 r. (rys. 78). 

Rys. 78. Budynek dworca Estación de Córdoba widziany z szerszej perspek-

tywy [81]Budowla wykonana z cegły, posiadała dwie wieżyczki po bo-kach i półkolisty stalowy dach, który urzekał architektonicznym kunsztem. Niestety w latach 90. XX w. dworzec zmienił przezna-czenie, przekształcając się w centrum kulturalne i handlowe, a jego zadania przejął wybudowany już w nowoczesnym stylu dworzec Santa Justa.Po trwających niejednokrotnie kilka godzin wycieczkach fa-kultatywnych, podróżni wracali do pociągu, gdzie czekało ich 
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wiele towarzyskich atrakcji. Aby nie zakłócać wieczornego re-laksu i snu Al Andalus stał na stacji do poranka następnego dnia, po czym dopiero w trakcie śniadania wyruszał w dalszą podróż. Program realizowany poza pobytem w pociągu powodował, że pasażerowie w ciągu 6 dni pokonali jedynie około 700 km, zysku-jąc dużo czasu na organizowanie w pociągu wystawnych kolacji i spotkań towarzyskich przy muzyce. W takich warunkach ist-niała także możliwość zorganizowania ciekawych imprez, dzięki znajdującym się w składzie 4 przestronnym salonom. Wszystkie te walory powodowały, że Al Andalus jest pociągiem posiadają-cym najbardziej przestrzenny rozkład pomieszczeń, umożliwia-jący organizowanie najszerszej palety zróżnicowanych atrakcji spośród wszystkich turystycznych pociągów świata, dzięki cze-mu zyskał miano „Pałacu na szynach” [99].
7.2.4. Royal Scotsman w urokliwym krajobrazie 

Szkocji

7.2.4.1. Powrót do tradycjiRoyal Scotsmanto elitarny pociąg z rodziny luksusowych w Europie, wskazujący na powrót do tradycji podróżowania luksusowymi pociągami w Szkocji . W połowie lat 80. ubiegłego wieku dwaj dyrektorzy The Great Scottish and Western Railway Company (GS&WR) Michael Ryan i Fergus Hobbs, podjęli decyzję o uruchomieniu luksusowego pociągu obsługującego atrakcyj-ne miejsca turystyczne na terytorium Szkocji. Inspiracją do ich projektu był funkcjonujący na początku lat 80. niewielki pociąg The Highland Belle należącym do Sir Billa McAlpine, składający się jedynie z lokomotywy i dwóch zabytkowych wagonów. Był to pociąg o wyjątkowo kameralnym charakterze, ponieważ mógł przewozić jedynie sześciu pasażerów i być wyczarterowanym przez dowolnego użytkownika. Dyrektorom udało się dokonać leasingu tego zabytkowego składu i wdrożyć go do eksploatacji, czym zapoczątkowali historię wyjątkowo atrakcyjnych podróży pociągiem nazwanym Royal Scotsman (rys. 79).
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Rys. 79. Wagon i herb pociągu Royal Scotsman [82]Funkcjonujący w obecnej formule skład został w 1990 r. zna-cząco zmodernizowany i uzupełniony drugim zestawem wago-nów typu Pullman. Dzięki projektantowi Jamesowi Parka doko-nano w nich licznych usprawnień, łącznie z całkowitą zmianą funkcji wnętrza wagonów, starając się, aby wystrój nawiązywał do tradycji szkockich.Elitarność i wyjątkowość tego pociągu polega między innymi na tym, że dociera do miejsc, do których nie prowadzi żadna dro-ga i nie istnieje inna możliwość poznania znajdujących się na tej trasie atrakcyjnych miejsc turystycznych (rys. 80).

Rys. 80. Trasy pociągu Royal Scotsman w Wielkiej Brytanii [16]Jest to możliwe, ponieważ Royal Scotsman to bardzo mały pociąg, który w obecnym składzie może przewieźć jedynie 36 podróżnych i kilkanaście osób personelu. W trakcie podróży 
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zapewniono klientom maksimum doznań wizualnych, poprzez zbudowanie na bazie pochodzącego z 1960 r. kuchennego wa-gonu Pullman, atrakcyjnego wagonu obserwacyjnego, w którym mogą przebywać jednocześnie wszyscy goście. Jego szczególnym walorem jest otwarty balkon widokowy oraz bardzo duże okna dające możliwość prawie bezpośredniego kontaktu z otoczeniem (rys. 81).

Rys. 81. Ostatni wagon pociągu Royal Scotsman z otwartym balkonem wi-
dokowym [83]

7.2.4.2. Wyznaczniki luksusu i dostępność trasW podstawowym składzie pociągu Royal Scotsman jest pięć wagonów sypialnych, w których mieści się 14 przedziałów dwu-osobowych typu twin, dwa przedziały z łóżkami podwójnymi oraz 4 kabiny pojedyncze. W każdym przedziale do dyspozycji gości, prócz nisko zawieszonych łóżek jest toaletka, szafa, indy-widualnie sterowane ogrzewanie i wentylacja. Wszystkie prze-działy mają własną łazienkę z prysznicem, umywalką i toaletą (rys. 82). 

Rys. 82. Jedno i dwuosobowe kabiny w pociągu Royal Scotsman [84]
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Pasażerowie pociągu codziennie opuszczają swoje aparta-menty, aby udać się do jednego z dwóch wagonów restauracyj-nych. Jeden, nazwany Raven, może pomieścić do 20 osób. Drugi Victory, zbudowany w 1945 r. został zaledwie w ciągu kilku tygo-dni wykończony szczotkowanym aluminium, skomplikowanymi inkrustacjami, mahoniowymi fornirami oraz wyposażony w nie-powtarzalną stylistykę krzeseł i stołów. Victory może pomieścić do 16 osób, dzięki czemu posiłki dla wszystkich są serwowane w dwóch wagonach w jednym czasie (rys. 83).

Rys. 83. Wagon restauracyjny w pociągu Royal Scotsman [85]Organizatorzy przejazdów oferują podróżnym do wyboru siedem stałych tras, w tym najpopularniejsze Highland, Western i Classic. Jedną z głównych atrakcji pierwszej jest możliwość po-znania w czasie dwudniowej podróży szkockich gór i pałacu Sco-ne w Inverness. W trakcie drugiej można podziwiać wyjątkową scenerię zachodniego wybrzeża, natomiast w programie trzeciej, najbardziej popularnej, można zagrać w golfa pod zamkiem Bal-lindalloch i zwiedzić destylarnię Dalmore. Podróżni maja także możliwość wyboru dłuższych tras z atrakcyjnymi programami wewnątrz i poza pociągiem [16, s. 26–33].Royal Scotsman kursujący jedynie w sezonie letnim, od po-czątku maja do drugiej połowy października, czyli w okresie kiedy otaczająca trasę przyroda jest w najpiękniejszym stadium rozkwitu. Częstotliwość przejazdu każdą trasą jest niewielka i wynosi od kilku do kilkunastu razy w roku. Pokonywany śred-ni dystans w czasie jednej podróży wynosi ok. 1600 km, którą 
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pociąg przemierza z maksymalną prędkością 88 km/h. Każda kolejowa przygoda turystyczna rozpoczyna się i kończy na stacji Edinburgh Waverley. Z przyjętego schematu wyłamuje się orga-nizowany raz w roku siedmiodniowy przejazd trasą przez Szko-cję, Anglię i Walię, umożliwiający podróżnym poznanie atrakcji wielu ciekawych miast, m.in. Edynburga, Dundee, Perth, Newca-stle, York, Cambridge, Oxford, Bath, Hereford i Liandudno. Cena przejazdu w formule all inclusive rozpoczyna się od 2 140 GBP od osoby za dwudniową Highland Tour, natomiast uczestnictwo w wycieczce Grand North Western wymaga wydatkowania od 8 270 do ok. 13 230 GBP od osoby [101].W cenę podróży wliczono całość kosztów obsługi pasażera, w tym: posiłki, napoje, pobyty w hotelach oraz fakultatywne wy-cieczki z programem zwiedzania wszystkich miast, w których za-trzymuje się pociąg. Zadbano również, aby towarzyskie spotka-nia i dodatkowe posiłki odbywały się w komfortowym salonie, z którego można wyjść na balkon widokowy (rys. 84).

Rys. 84. Salon w pociągu Royal Scotsman [86]Mimo iż zazwyczaj pociąg prowadzi lokomotywa spalinowa, to tradycję zapewnia często włączany na pewnych odcinkach parowóz, który podróżowaniu przydaje klimatu staroświecko-ści. Prestiżu podróżnym dodaje także obowiązek noszenia pod-czas kolacji smokingów lub garniturów i sukien wieczorowych, o czym pasażerowie zostają powiadomieni na stronie interneto-wej przewoźnika. 
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7.2.5. Norweska Bergensbanen – najwyżej biegnąca 
trasa kolejowa w Europie 

7.2.5.1. Wyjątkowość różnorodności krajobrazowejNorwegia, jedno z najpiękniejszych geograficznie państw Eu-ropy zostało ukształtowane przez bogate dziedzictwo kulturo-we, konsekwencję prawidłowego rozwoju gospodarczego oraz różnorodność krajobrazową. Jest to kraj posiadający nie tylko piękne góry, zachwycające plenery i wyjątkowe dzieła architek-tury, lecz także atrakcyjne trasy kolejowe, które łączą naturę, hi-storię i kulturę w jedną niepowtarzalną całość, co powoduje, że podróż wieloma traktami staje się fascynującym i pozostającym w pamięci przeżyciem [101, s. 15–16]. Turysta, który planuje po-dróż po Skandynawii z pewnością dołoży wszelkich starań, aby priorytetem stał się kolejowy przejazd linią Bergensbanen, uzna-waną za najpiękniejszą trasę na świecie. Kolejowa linia Bergens-banen łączy dwa najważniejsze miasta Norwegii, Oslo z Bergen. Omawiając szlaki kolejowe Norwegii, należy sobie uzmysłowić, że mówimy o najbardziej górzystym kraju świata. Nie trudno zatem zrozumieć, że rozbudowa kolejowej infrastruktury w ta-kim terenie wymaga wszechstronnej wiedzy, najwyższych kon-strukcyjno-inżynierskich umiejętności oraz kunsztu planowania i przewidywania trudności na drodze do realizacji celu.
7.2.5.2. Historia budowy traktu Bergensbanen to trakt kolejowy posiadający niezwykłą hi-storię. Jego budowa rozpoczęła się w 1875 r. i trwała 34 lata, co wskazuje, że aktualnie liczy 113 lat. Mimo długiego okresu eksploatacji, tę trasę i poruszające się po niej pociągi zalicza się do komfortowych, a wymiar luksusu nadają jej nie tylko bajeczne plenery zatykające dech w piersi, lecz także ponadstandardowe wyposażenie, punktualność oraz bezpieczeństwo podróżnych. W kraju, który szczyci się jednym z najwyższych poziomów życia i potencjału gospodarczego, taki czas budowy wydaje się zdecy-dowanie za długi. Jednak nie w tym przypadku. Nim zdecydo-wano o wyborze trasy, przeanalizowano 12 innych alternatyw, 
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w których brano pod uwagę wszystkie utrudnienia, szczególnie rzeźbę topograficzną, zaludnienie oraz koszty.O uciążliwości budowy tej linii świadczy konieczność przebi-cia 182 tuneli, które ze względu na niemożliwość zastosowania ciężkich maszyn wydrążono ręcznie. Przeciętnie na placu budo-wy pracowało ok. 800 osób, natomiast w czasie drążenia tuneli i kładzenia torów, ponad 1800 osób po 12 godzin dziennie. Spro-wadzano także do kraju specjalistów, którzy swoje doświadcze-nie wzbogacili m.in. w czasie budowy w Szwecji linii kolejowej Norwegia-Wener. Budowniczowie trasy musieli rozwiązać nie tylko problem do-starczenia i ułożenia kolejowej infrastruktury na stromych zbo-czach i dużych wysokościach, lecz także związanych z brakiem dróg dojazdowych oraz dokuczliwymi warunkami pogodowymi, szczególnie w zimie. Legendą obrosła budowa najdłuższego tu-nelu Gravehalsen (5km), który wydrążono w niezwykle twardej skale gnejsowej. Nie można również zapomnieć, że w czasie bu-dowy zdarzyło się wiele wypadków, z czego część śmiertelnych. Mimo ogromu trudności przedsięwzięcie zakończono sukce-sem. W dniu 25 listopada 1990 r. pociąg z Bergen wjechał na stację Oslo Ostbanestasjon. Oficjalnie linia Bergenbanen została otwarta dwa dni później przez króla Haakona VII, który swym wystąpieniem określił ją jako wyjątkowo atrakcyjne arcydzieło sztuki inżynierskiej.Dla ujarzmienia surowej norweskiej natury dla potrzeb kolej-nictwa, przy zachowaniu jej piękna i pierwotnej autentyczności, nie wystarczył wysiłek wielu tysięcy rąk, lecz przede wszystkim zaangażowanie światłych umysłów, wyjątkowych innowacyjnych rozwiązań, krańcowego zaparcia w realizacji projektów oraz za-angażowania znaczących nakładów finansowych. Żeby sprostać tym wymaganiom, państwo musi dysponować wysoko wykształ-coną kadrą oraz najwyższym potencjałem gospodarczo-ekono-micznym. Na szczęście Norwegia należy do tych państw, które charakteryzują się tymi atrybutami.
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7.2.5.3. Szczególne wyróżniki i atrybuty na trasie przejazdu Górzysty teren Norwegii powoduje, że linia Bergensbanen jest zaliczana do jednej z najwyżej biegnących traktów kolejowych w Europie. Biorąc pod uwagę, że biegnie po zboczach stromo opadających do zatok, przy szczytowym przewyższeniu ponad 1300 m n.p.m., to związane z tym doznania można zaliczyć do ekstremalnych (rys. 85).

Rys. 85. Trasa kolejowa z Bergen do Oslo w Norwegii [87]Niecałe siedem godzin podróży pociągiem z Oslo do Bergen to czas wypełniony wyjątkowymi widokami, budzącymi najwyższy zachwyt, a niejednokrotnie także krańcowe podniecenie i dresz-cze. Podobne doznania odczuwa turysta także na innych trasach, wynikających z rozciągłości kolejowej sieci, przebiegającej m.in. z położonego na południu Kristiansand do leżącego powyżej koła podbiegunowego Bodo.Mimo górzystego terenu Norweskie Koleje Państwowe (NSB) mają łączną długość ponad 3 tys. km. Pociągi na tych traktach pokonują ponad 770 tuneli i ponad 3 tys. mostów. Tworzy to nie-zwykle atrakcyjny sposób podróżowania, tym bardziej, że odby-wa się bezpiecznie i w wygodnych wagonach. Na większości tras można podziwiać przepiękne i majestatyczne panoramy oraz grzbiety górskie, wyjątkowe kaniony i doliny, przełomy rzeczne oraz tafle lazurowych jezior (rys. 86).
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Rys. 86. Pociąg z Bergen do Oslo przejeżdżający nad rzeką [88]W tej kolejowej sieci wyróżnia się trasa Oslo-Bergen, która jest nie tylko najwyżej położoną trakcją w północnej Europie, ale także przez wielu podróżników uznawana za najpiękniejszą w świecie (rys. 87).

Rys. 87. Pociąg z Bergen do Oslo w scenerii górskich szczytów [89]Trasa tej kolei licząca 496 km prowadzi przez górskie, niemal dzikie tereny. Poruszający się pociąg po stromych zboczach stwa-rza wrażenie lewitacji, ponieważ często przebiega ponad szczy-tami drzew, wysoko nad jeziorami i rzekami (rys. 88).Poprzez przestronne okna można podziwiać zmieniające się jak w kalejdoskopie plenery oraz panoramę górskich szczytów, których śnieżne zimowe kopuły są wyjątkowo fascynujące. Tak bogata paleta doznań powoduje, że ta podróż jest wyjątkowym 
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przeżyciem i pozostaje na długo w pamięci. Zdaniem przeważa-jącej części turystów, najbardziej malowniczy odcinek tej trasy znajduje się na wysokości 1222 m, na której turystyczną atrakcją jest najwyższa lokacja dworca na eksploatowanej trasie.

Rys. 88. Wysoko przecinający zbocze szlak Bergensbanem [90]Już sam początek podróży można uznać za niestandardowy. Pociąg wyrusza ze stacji Oslo i niemal od początku jedzie długim tunelem wydrążonym pod miastem. Na pierwszym odcinku po opuszczeniu tunelu, pasażerom ukazują się malownicze widoki zalewu Dramsfiord i jego urokliwe wyspy (rys. 89). 

Rys. 89. Dworzec kolejowy i początek trasy w Oslo [94]Niezapomniane widoki i wrażenia powstają także na ko-lejnym odcinku trasy, kiedy to pociąg okrąża lazurowe jezioro Tyrifjorden i wjeżdża na stację Honefoss, stanowiącej początek właściwej trasy Bergensbanen. Pokonując kolejne kilometry, po-ciąg mija baśniowe plenery i piękne dworce kolejowe, dociera-jąc do najwyższego punktu kolei norweskich, stacji Finse. Jest to 



Joanna Hawlena
Anna K. Mazurek-Kusiak

Grażyna Kowalska
Michał Dudek Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

122

legendarna miejscowość, która swój światowy rozgłos zyskała w 1979 roku, kiedy to George Lukas kręcił tutaj sceny do słyn-nych „Gwiezdnych Wojen”, ujmujących wydarzenia rozgrywające się na lodowej planecie Hoth (rys. 90).

Rys. 90. Zróżnicowana sceneria przejazdu pociągu na trasie z Bergen do Oslo 
[91, 93]Ciekawostką dla turystów jest znajdujące się w pobliżu sta-cji muzeum poświęcone budowniczym tego traktu oraz chętnie odwiedzany przez celebrytów samotnie stojący hotel z własną piekarnią. Nie można także zapomnieć o znajdującym się na pła-skowyżu, znanym na całym świecie narciarskim kurorcie Vass, w którym dla uprawiania tego sportu gromadzi się światowa śmietanka kultury i biznesu. Do atrakcji, dających pasażerom poczucie ekskluzywnego przejazdu na omawianej trasie jest znajdujący się na ostatniej stacji w Bergen dworzec kolejowy (rys. 91).

Rys. 91. Dworzec w Bergen [94]
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Zbudowany w 1913 r. klasycznie komponuje się z ostrymi zimami w Norwegii i zachwyca surową architekturą, ponieważ został zbudowany z wyjątkowego ciemnego kamienia. Samo Bergen jest perłą architektury. Szczególny zachwyt bu-dzą nadbrzeżne kolorowe budynki, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku.Podróż linią Bergensbanen to przygoda dostępna przez cały rok. Zimą zachwycają ośnieżone szczyty gór, a w pociągu można spotkać najwięcej narciarzy. Kiedy turyści docierają na najwyż-szy punkt trasy, mogą doświadczyć uczuć, które przeżywali boha-terowie „Gwiezdnych Wojen”, co na długie czasy pozostaje w pa-mięci. Niestety w tym okresie szybciej zapada zmrok, co skraca czas cieszenia się pięknem ośnieżonych plenerów i panoramy górskich szczytów (rys. 92). 

Rys. 92. Trasa z Bergen do Oslo w okresie zimowym [95]Wiosną i latem słońce przybliża i uwydatnia majestat i suro-wość rysów mijanych szczytów oraz rzadko spotykanych form skalnych. Jesienią ten krajobraz zostaje nasycony kalejdoskopo-wą paletą zmieniających się kolorów liści i ostrym, chłodniej-szym powietrzem. Wielość i różnorodność doznań i przeżyć w czasie podróży linią Brgensbanen powoduje, że jest to bajecz-na przygoda, pozostająca na długo w pamięci.
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Podsumowanie

Przeprowadzone w monografii rozważania wykazały, że eli-tarna turystyka kolejowa to nie tylko segment wysoko wyspecja-lizowanych usług oferowanych z zachowaniem najwyższej jako-ści, lecz także rodzaj działalności, w której w uniwersalną całość połączono oczekiwania podróżnych dotyczące historii, kultury, rozrywki, wypoczynku oraz nostalgii za uciekającym czasem. Jest to także działalność, w której skutecznie połączono nowo-czesność współczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych z tradycją i historyczną symboliką regionu. W tym rodzaju turystyki, dostępnej w głównym wymiarze dla zasobnego odbiorcy, jego uczestnicy mogą zaspokoić nie tylko oczekiwania poznawcze, lecz także z zakresu ciekawych kon-taktów kulturalno-towarzyskich, biznesowych, rozrywkowych, wypoczynkowych, sportowych, kulinarnych, a nawet ekstremal-nych, co tworzy wyjątkowo szeroką paletę doznań, zabezpiecza-jących oczekiwania nawet bardzo wybrednych konsumentów. W tym segmencie usług nie zapomina się o zaspokajaniu psycho-logicznych potrzeb podróżnych. Służą temu imienne powitania i poczęstunki na początkowych dworcach niektórych ekspresów oraz zróżnicowane formy indywidualnego wyróżnienia i nobili-tacji uczestników podróży.Wyniki przeprowadzonych rozważań wykazały wieloznacz-ność pojęcia luksusu i jego niejednorodność. Znaczenie i war-tość luksusu jest pojęciem względnym, ponieważ odnosi się do konkretnych innowacyjnych produktów, zaistniałych w autono-micznych warunkach, występujących na określonym obszarze geograficznym i w lokalnym wymiarze potencjału ekonomiczno--kulturowo-społecznego. Nie ma zatem jednego, uniwersalnego 
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wzorca, lecz jego wartość i znaczenie polega na odniesieniu do poziomu poprzedniego. Stąd w różnych miejscach i na różnych poziomach społecznego rozwoju ma inny, autonomiczny wymiar 
i znaczenie.Skoncentrowanie wybranego zakresu problematyki na rozwo-ju europejskiej kolei, a następnie elitarnych kolejowych usługach w Europie wynika z historycznej faktografii, która wykazuje, że ten rodzaj transportu narodził się na tym kontynencie i tu po-wstały najważniejsze wynalazki i rozwiązania, które umożliwi-ły rozwój kolejnictwa w całym świecie. Postrzegając Europę za kolebkę narodzin kolei, byłoby naukowym błędem, gdyby tego procesu nie przedstawić w oparciu o ewolucyjną faktografię, dokumentującą zarówno początki przemieszczania, jak i pierw-sze wynalazki oraz rozwiązania dotyczące transportu towarów i osób, a także późniejsze dokonania. Związane z tym procesem doświadczenia i techniczno-organizacyjne przemiany tworzyły fundament, na którym powstawały kolejne, coraz genialniejsze wynalazki i rozwiązania, które w sposób ewolucyjny przekształ-ciły sposób przemieszczania się, począwszy od „per pedes”, do komercyjnego wykorzystania kolei, jej rozwiniętych szlaków oraz niezbędnej infrastruktury.Współczesny użytkownik kolei rzadko zastanawia się nad drogą jej rozwoju. Jej oczywista i powszechna funkcja usługowa sprawia, że przyjmowana jest jako rodzaj transportu, który ist-niał niemal zawsze. Takie postrzeganie kolei ogranicza jej war-tość i wkład do procesu rozwoju cywilizacji ludzkości. Ewolucyj-ne omówienie tego procesu, zawartego w niniejszej monografii, nie tylko uzupełnia wiedzę o uwarunkowaniach, oczekiwaniach, potrzebach i dokonaniach zaistniałych od początku tworzenia narzędzi do prymitywnego transportu, aż do współczesnych przewozów kolejowych, lecz także dokumentuje najważniejsze wynalazki, procesy i rozwiązania służące postępowi dokonań na drodze rozwoju kolei.Ze względów objętościowych w niniejszej monografii nie omówiono wszystkich wynalazków i techniczno-organizacyjnych rozwiązań, których wykorzystanie spowodowało, że Europa stała się najważniejszym kontynentem, w którym zaistniał i rozwinął 
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Podsumowaniesię fenomen kolei, a jej osiągnięcia zaczęto transferować do kra-jów całego świata. Wybrana problematyka i zakres rozważań jest jednak na tyle szeroki i reprezentatywny, że w sposób komuni-katywny przedstawia najważniejsze fakty dotyczące rozwoju europejskiej kolei, ze szczególnym uwzględnieniem elitarnej tu-rystyki, stanowiącej coraz atrakcyjniejszy segment usług, zapew-niających komfortowe spędzenie wypoczynku, nawet najbardziej wymagającym klientom. Omawiając segment elitarnej turystyki kolejowej, wykazano jego szeroki wachlarz oferowania usług [6]. Czytelnik nie tylko ma możliwość poznania modelu realizacji wysokiej klasy kole-jowego produktu turystycznego, lecz także oceny jego walorów. Doceniając autonomiczność wyboru charakteru trasy i przewoź-nika, zaprezentowano w monografii zarówno trakty, które swoją ekskluzywność zawdzięczają unikatowym plenerom i tworom przyrody napotykanym w czasie podróży, jak i te, które z naj-wyższego poziomu wystroju i użyteczności kolejowych aparta-mentów, najwyższej jakości obsługi gości, wyjątkowych ofert tu-rystycznych, kulinarnych, celebrowania wyróżnienia i nobilitacji oraz profesjonalnego programu podróży uczyniły wyróżniającą się markę na konkurencyjnym rynku elitarnych podróży.Podróż luksusowym pociągiem coraz bardziej oddala kolej od swojej pierwotnej funkcji, polegającej na przewozie pasaże-ra z miejsca do miejsca. Te podróże są nie tylko tak programo-wane, aby dać uczestnikom możliwość poznania najpiękniej-szych miejsc i historycznych wydarzeń, lecz także tak, aby miały charakter konsumpcji ciągle niekończącej się przygody, której kolejne wątki budzą ciekawość, radość i satysfakcję. Są także wyjątkowym sposobem, zarówno zyskania poczucia relaksu i wypoczynku, jak i rozrywki oraz doznań kulturalnych i kontak-tów biznesowych, powstających w czasie licznych imprez roz-rywkowych, tematycznych spotkań towarzyskich, czy wspólnego celebrowania zdarzeń i projektów serwowanych poza pobytem w pociągu. To powoduje, że większość elitarnych ekspresów ofe-ruje coraz bardziej wyrafinowane programy spędzenia czasu za-równo w pociągu, jak i poza nim, których poziom atrakcyjności decyduje o przewadze na rynku elitarnych turystycznych usług 
kolejowych.
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