Kolej
na
relaks
W

znaczeniu potocznym relaks to odpoczynek połączony z rozrywką,
do której zaliczane są m.in. sport
i turystyka. Te dwa wątki, wpisane w działalność środowiska kolejarskiego, przeplatają się
na otwartej pod koniec listopada wystawie
w Muzeum Sportu Turystyki w Warszawie.
Krótko po odzyskaniu niepodległości kolejarze zaczęli tworzyć swoje pierwsze kluby. Jednym z nich była prezentowana na
wystawie „Olsza” Kraków, która powstała
w 1921 r. Sześć lat później, z inspiracji władz
sanacyjnych, założono branżową organizację Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
(KPW). Wśród 500 powstałych ognisk KPW
co piąte prowadziło sekcje sportowe i turystyczne. Założona w 1956 r. Federacja Sportowa „Kolejarz” miała pod swoją opieką nie-

mal 150 klubów kolejarskich, zrzeszających
ok. 30 tys. członków.
O tym niezwykle zróżnicowanym i aktywnym środowisku przypominamy, opowiadając historie wybranych klubów, a także
związanych z nimi zawodników. Najbardziej
znanym jest żużlowiec Jerzy Szczakiel (1949-2020), który przez całą karierę związany był
z „Kolejarzem” Opole. Jego największe sukcesy na torze to dwukrotne zdobycie tytułu Mistrza Świata – w kategoriach: Indywidualnie
(1973) i Parami (1971, wspólnie z Andrzejem
Wyglendą). Na ekspozycji możemy zobaczyć
m.in. motocykl mistrza czy wywalczony przez
niego „srebrny kask”.
Postać dziś już nieco zapomniana to Jerzy Wojnar (1930-2005), odnoszący sukcesy
w szybownictwie (w latach 1954-1955 usta-
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nowił trzy rekordy świata) i saneczkarstwie.
W tej drugiej dyscyplinie, z którą zetknął się
przypadkowo podczas zgrupowania szybowników w Karpaczu, został m.in. dwukrotnym
saneczkarskim mistrzem świata (1958 i 1961).
Walcząc o pierwszy tytuł mistrzowski, był zawodnikiem kolejarskiej „Olszy” Kraków.
Pasjonaci lekkoatletyki znajdą na wystawie trofea Krystyny Kuty (z domu Chmarzyńskiej). To specjalistka od biegów długodystansowych, dwukrotna mistrzyni Polski
w maratonie (1990 i 2006). Po swoje pierwsze mistrzostwo sięgnęła w barwach TKKF
„Kolejarz” Bydgoszcz, będąc wówczas... kasjerką na jednej ze stacji kolejowych pod
Grudziądzem.
Sport kolejarski to nie tylko wyczyn, lecz
także znakomita popularyzacja różnych
form aktywności poprzez organizowanie
mistrzostw, spartakiad, turniejów oraz wycieczek turystycznych dla pracowników kolei
i ich rodzin. W tej części ekspozycji nie zabrakło fotografii, unikatowych dokumentów,
odznak, a także pucharów i medali.
Wystawa powstała we współpracy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ze Stacją Muzeum w Warszawie, Stowarzyszeniem
Krzewienia Sportu, Kultury i Turystyki „Kolejarz”, a także miłośnikami i kolekcjonerami
kolejowymi z Mazowsza i innych regionów
Polski.

