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Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego 

nasz urząd dobrze rozumie kolej. Wsłuchujemy się w głos pasażerów, ale również 

przedsiębiorców i pracowników kolei. By dobrze się rozumieć, ważne jest, aby 

mówić tym samym językiem. Na co dzień wszyscy mówimy po polsku - jednak 

nie zawsze nasz język jest identyczny. Każdy z nas ma inny zasób słownictwa, 

posługuje się regionalizmami. Można też usłyszeć specyficzne żargony, na 

przykład urzędniczy czy kolejowy. 

Byśmy wszyscy lepiej się rozumieli, przygotowaliśmy „Mały słownik żargonu 

kolejowego''. Słowa używane na kolei wyjaśnione są często z przymrużeniem 

oka i humorem. Dowiecie się Państwo dlaczego w pociągu ważny jest kwadrat, 

że jajecznica nie zawsze powinna kojarzyć się z wagonem barowym, a dropsy 

nie służą na kolei do jedzenia. 

Mam nadzieję, że lektura Słownika dostarczy dużo uśmiechu i przy okazji każdy 

będzie miał szansę znaleźć wspólny język z pracownikami kolei. 



Anglik 

1. wyprodukowane w Wielkiej Brytanii uniwersalne lokomotywy elektryczne

EU06. Pierwszy z dwudziestu elektrowozów trafił do Polski w 1962 roku.

„Anglik" to protoplasta popularnej serii lokomotyw EU07. Produkcja

w Polsce rozpoczęła się po zakupie licencji od English Electric

2. to nie tylko lokomotywa. Kolejarze określają tak podwójny rozjazd

krzyżowy. Prawdopodobnie dlatego, że układ torów przypomina trochę

wzór na brytyjskiej fladze

ambulans - wagon pocztowy 

bana - pociąg 

badyle - tak określane są często 

pantografy, czyli odbieraki prądu 

w pojazdach elektrycznych 

beczka - wagon cysterna 

betony - podkłady betonowe 

-



blachy - dzienne sygnały końca pociągu. W pociągach towarowych 

są wymalowane na blaszkach, które umieszcza się na ostatnim wagonie 

bliźniak-elektryczna lokomotywa towarowa ET4 l. Zob. jamnik, Bolek i Lolek 

bohun -charakterystyczne wagony piętrowe serii Bdhpumn w kolorach 

żółtym i niebieskim. Bohun dużo łatwiej wypowiedzieć niż Bdhpumn. 

Jednak skomplikowany skrót ma swoje znaczenie. 8- oznacza wagon 2 kla

sy, d -przewód zdalnego sterowania w wagonie, h -centralny korytarz 

z miejscami do siedzenia po obu stronach, p-wagon piętrowy, u -zdalne 

sterowanie drzwi i oświetlenia, m - długość wagonu przekracza 26 metrów, 

n - ogrzewanie nawiewne 

Bolek i Lolek-dwuczłonowa lokomotywa towarowa serii ET 41, nazywana 

również jamnikiem. Powstała w zakładach HCP w Poznaniu z połączenia 

dwóch lokomotyw EU 07 

bombowiec - ET 40 - dwuczłonowa lokomotywa towarowa produkcji 

czechosłowackiej. Nazwa wzięła się od dźwięku, jaki powstaje podczas 

przejazdu. 60 lokomotyw ET40 (Skoda 77E) trafiło do PKP w latach sie

demdziesiątych XX wieku. 

-



bonanza - pasażerski wagon typu 102A (Bh), bezprzedziałowy, kl. 2 

brankard - wagon służbowy do przewozu personelu kolejowego, dołą

czany do składu towarowego 

brutto - określenie na pociąg towarowy. Zob. netto 

buda - posterunek ruchu lub podstacja trakcyjna 

budyń - nie chodzi wcale o posiłek w wagonie barowym. Budyniami 

nazywano zmodernizowane lokomotywy EP 07, które miały charaktery

styczne kremowo - czerwone malowanie przypominające nieco budyń 

śmietankowy z polewą truskawkową 

buksowanie - poślizg kół na szynie podczas ruszania (rolowanie) 

byk-ciężka towarowa lokomoty

wa elektryczna ET22. W Pafawag 

we Wrocławiu powstało ponad 

1 OOO elektrowozów tego typu. 

Niektóre nazywane są też Helmut 

lub rekin (mają charakterystycz

ny inny wygląd świateł). To 

najpopularniejsza lokomotywa 

towarowa w Polsce. Produkcja 

rozpoczęła się na początku lat 

siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Lokomotywa miała dużą moc 

i prędkość maksymalną 125 km/h. Mimo przeznaczenia do prowadzenia 

pociągów towarowych wykorzystywana była często do jazdy z ciężkimi 

pociągami pospiesznymi. Jedna z sal konferencyjnych w siedzibie UTK 

nazywa się „Byk" 

-



buty - obręcze kół 

Bipa - wagon piętrowy serii Bhp, wcześniej Bipa 

cegła - tak nazywano książkowy sieciowy rozkład jazdy. Publikacja była 
zawsze tak wielka i ciężka jak cegła. Taki rozkład jakby spadł komuś 
na głowę mógł zabić 

ciuchcia - parowóz (także czajnik, kopciuch, parówa, sagan) 

CMK, CeeMKa - Centralna Magistrala Kolejowa - linia kolejowa, na której 
pociągi mogą jeździć najszybciej w Polsce. To linia kolejowa nr 4 Grodzisk 
Mazowiecki - Zawiercie 

Czapajew- dwuczłonowa lokomotywa towarowa serii ET 42 wyprodukowa
na w radzieckich zakładach NEWZ. PKP kupiło 50 sztuk tych elektrowozów 
do ciężkich pociągów towarowych wożących węgiel ze Śląska do portów 

w Trójmieście. Lokomotywę nazywano też Ruskiem czy łodzią podwodną 
- od okien bocznych przypominających bulaje

Czech - elektryczna lokomotywa pasażerska serii EUOS/EPOS. Lokomotywy 

powstały w Czechosłowacji. PKP zamówiło 30 sztuk EUOS. Większość 
przebudowano na EPOS. Przede wszystkim podniesiona została prędkość 
maksymalna ze 125 km/h do 160 km/h, co pozwoliło prowadzić szybkie 
pociągi pasażerskie po Centralnej Magistrali Kolejowej 

-



czoło pociągu - ktoś może popukać się w czoło jeśli usłyszy, że pociąg 

może mieć czoło. Chodzi jednak po prostu o początek składu. Często np. 

słyszy się, że wagon barowy jest trzeci od czoła pociągu, a wagon klasy 

pierwszej piąty od czoła pociągu itd. 

cug - pociąg (j. śląski) 

czajnik- parowóz (także ciuchcia, kopciuch, parówa, sagan) 

czerwony kapturek- to bajkowe określenie zarezerwowane jest do dyżur

nego ruchu (nazwa ze względu na czerwoną czapkę). Zob. muchomorek 

Czesio - lokomotywa EPOS. Zob. Czech 

czuwak - element zwiększający bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

Sprawdza czy maszynista np. nie zasnął czy nie zasłabł. Czuwak może być 

pasywny - wtedy wymagane jest cały czas jazdy wciśnięcie odpowied

niej dźwigni lub pedału oraz aktywny (częściej stosowane rozwiązanie) 

-maszynista co jakiś czas musi nacisnąć odpowiedni przycisk. Prowadzący

pojazd najpierw widzi migające światło,jeśli nie będzie reakcji pojawia się

głośny sygnał dźwiękowy a na koniec pociąg jest hamowany. Zob. grzybek

dać na koło - szybki rozruch lokomotywy 

dać na zderzak - w trakcie łączenia lub rozłączania składu - docisnąć 

lokomotywą wagony. 

-



denaturat- barwiony na fioletowo alkohol, który kolejarzom skojarzył się 

z malowanymi na niebiesko lokomotywami - szczególnie nazywano tak 

elektrowozy EPOS po zmianie malowania przez PKP Intercity. EPOS to seria 

przeprojektowanych lokomotyw EU07 produkowana w latach 1972-1976. 

Zostały przystosowane do prowadzenia szybkich pociągów pasażerskich. 

M.in. zwiększona została prędkość maksymalna do 140 km/h. EPOS nazy

wano również świnkami

depo - lokomotywownia 

doić powietrze - wypuścić powietrze ze zbiornika wagonu 

drągi - to inaczej rogatki (także szlaban) 

dropsy- charakterystyczne obciążniki przy 

sieci trakcyjnej przypominające nieco rulon 

z cukierkami 

drzewo - podkłady drewniane 

dwójka, dwója - lokomotywa parowa Ty2 

(także tajg rek) 

dzięciol - żartobliwe określenie rewidenta taboru, który kojarzony jest 

z tym, że młotkiem na długim trzonku uderza w zestawy kołowe pociągu 

-



Edyta - elektryczny zespół trakcyjny 

serii ED72. Produkowane były we 

Wrocławiu w latach 1993-1997. Powstało 

21 sztuk. To czteroczłonowy skład, 

którego podstawą konstrukcji były 

rozwiązania znane z ENS?. Nazwa 

stosowana również do nowszych 

ED 74 (Bydgostia) wyprodukowanych 

przez PESĘ dla Przewozów Regionalnych 

elektryk - lokomotywa elektryczna 

epoka - elektryczna lokomotywa pasażerska serii EP09. To elektrowozy 

produkowane w Pafawagu we Wrocławiu. Przeznaczone są do prowadzenia 

najszybszych pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h 

-



Fiat- lokomotywa serii SP45 /SU45. 

Lokomotywy powstawały w HCP 

w Poznaniu. Przeznaczone były 

do prowadzenia pociągów pasa

żerskich. Wyprodukowano 270 

tych spalinowozów, a niektóre 

trafiły np. do Libanu. Nazwa wzięła 

się od silników produkowanych 

w HCP na licencji Fiata 

Gagarin - ciężka lokomotywa 

towarowa serii ST44 (M62) produ

kowana w ZSRR. Do Polski trafiło 

ponad 1 OOO tych lokomotyw. 

Wyposażone były w silnik dwusu

wowy. Palił on więcej oleju na 100 

km niż niejeden samochód oleju 

napędowego. Pojazd był nieeko

nomiczny, a o wpływie na środo

wisko lepiej nie mówić.Jednak jak 

w Gagarinie wymieni się silnik to już inna bajka. Zmodernizowane ST44 

z nowymi ekonomicznymi silnikami nadal jeżdżą na liniach normalnoto

rowych i LHS. Nazywana również Rusek bądź Iwan 

-



gary- tak potocznie maszyniści nazywają nocne sygnały końca pociągu 

(przenośne latarnie elektryczne) 

gawrylo - konduktor. Zob. kanar, kierpoć, kobuch 

gruszka -kolejne określenie kojarzące się bardziej z kuchnią niż z koleją. 

Tak jednak nazywany jest wagon towarowy, do przewozu materiałów sypkich 

grzybek 

1. nastawnia o charakterystycznym

kształcie -wyrasta często ponad sieć 

torów. Charakterystyczne grzybki są 

widoczne np. na stacjach Warszawa 

Wschodnia i Warszawa Zachodnia

2. to również na określenie bliżej

gruntu niż wysokie nastawnie. To

charakterystyczne przytwierdzenie

szyny do podkładu typu 5B3-czyli

łączenie przypominające nieco sprężynę

3. określenie przycisku aktywnego czuwaka

-



Hasler-to prędkościomierz w lo

komotywie. Nazwa pochodzi 

od producenta. Haslery mają moż

liwość zapisu parametrów jazdy 

na specjalnej woskowej taśmie 

hebelek-specyficzny przełącznik 

w kabinie lokomotyw. Jest to mała 

dźwignia na pulpicie maszynisty 

Helmut- elektryczna lokomotywa towarowa serii ET22. Nazwana również 

byk lub rekin 

icek - pociąg pasażerski "InterCity" 

Iwan - ciężka lokomotywa towarowa serii ST44 (M62) (patrz: Gagarin) 

jajecznica - pomalowane na żółto - pomarańczowo wagony Bhp (nie 

mylić z BHP). Dawniej serię oznaczono Bipa. Nowsze litery oznaczają: B -

-



wagon drugiej klasy, h -korytarz przez środek i brak przedziałów, p - wagon 

piętrowy. Zestawy wagonów produkowane były w Niemczech. Bazowały 

na rozwiązaniach przedwojennych ale i tak były dość nowoczesną 

konstrukcją 

jamnik- lokomotywa ET 41 zwana też Bolkiem i Lolkiem, łamańcem oraz 

bliźniakiem. To dwuczłonowa lokomotywa towarowa produkcji polskiej. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to dwie lokomotywy EU 07 

połączone na stałe. Elektrowóz powstawał w HCP w Poznaniu od końca lat 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wyprodukowano 200 sztuk 

jednostka - nie ma nic wspólnego z jednostką wojskową. Tak nazwane 

są elektryczne zespoły trakcyjne- głównie nieśmiertelny skład EN 57. Jedna 

z sal konferencyjnych w siedzibie UTK nazywa się„Jednostka" 

jeździć na machanie - oznacza jazdę manewrową przy użyciu sygnałów 

podawanych ręcznie 

jeździć na suwa - jechać z zablokowanymi kołami 

kaczka - lokomotywa SM03 to mała lokomotywa manewrowa, wykorzy

stywana często do prac na bocznicach przyzakładowych 

kanar - konduktor Zob. gawryło, kierpoć, kobuch. Również kontroler, 

często występujący po cywilnemu 

-



kapelusz -powszechnie znane nakrycie głowy. Jednak na kolei mówiąc 

kapelusz mało kto ma na myśli nakrycie głowy z rondem. Tak nazywany 

jest kask ochronny 

karzełek - semafor karzełkowy, czyli sygnalizator który znajduje się tuż 

nad gruntem 

kaskader -zawód kojarzący się głównie z filmami. Jednak i na kolei pracują 

kaskaderzy. Tak mówi się na manewrowych, którzy zawsze chodzą w kasku 

kibel - jeśli tak powie kolejarz 

-to nie zawsze chodzi mu o miejsce,

gdzie nawet król chodzi piechotą.

Takiego, trochę pogardliwego,

określenia doczeka/ się elektryczny

zespól trakcyjny EN 57. Podobno

nazwa nie wzięła się od zapachu

roznoszącego się po całym składzie. 

Chodzi o to, że wiele urządzeń

elektrycznych znalazło się w miejscu, w którym pierwotnie zaplanowano

toaletę. Pierwszy EN 57 ma 55 lat. Dla historii kolei w Polsce jest trochę

jak VW Garbus dla motoryzacji. To chyba najdłużej produkowany pociąg

na świecie. Ostatni nowy egzemplarz powstał w 1993 roku. W sumie po

wstało prawie 1500 egzemplarzy. Część trafiła na eksport. EN 57 jeżdżą

do dziś. Wiele składów zostało zmodernizowanych, zmieniła się też ich

potoczna nazwa na turbo-kibel

kierpoć - to określenie na kierownik pociągu. Słowo to pochodzi 

od skrótu kier. poc. 

-



kiosk-popularna lokomotywa manewrowa SM42 w wersji po modernizacji. 

Nowsze wersje mają nieco kwadratowe kształty stąd pewnie i nowa nazwa 

kolo-czyli nastawnik jazdy w lokomotywie. W pojazdach takich jak EU 07 

jest kierownica -taka jak w samochodzie. Tyle że nie służy do skręcania, 

a do.dodawania gazu" 

komplet -elementy przytwierdzenia szyny typu K -śruba stopowa, na

krętka, łapka 

końcówki -nie powinny kojarzyć się z rozdwajającymi końcówkami włosów. 

Jeśli kolejarz mówi o końcówkach to ma na myśli sygnały końca pociągu 

kopciuch -parowóz (także ciuchcia, czajnik, parówa, sagan) 

kran -zawór hamulca zespolonego lub pomocniczego 

krokodyl -to wyjątkowy rodzynek-manewrowa lokomotywa elektryczna 

EM 1 O. W zakładach Cegielskiego w Poznaniu powstały cztery takie pojazdy 

kuszetka - wagon pasażerski z miejscami do leżenia 

kurczak- pracownik kolejowy w jaskrawo pomarańczowej kamizelce 

kwadrat -kto ma kwadrat, ten w pociągu może prawie wszystko. W wa

gonie działa jak zaklęcie „Sezamie otwórz się''. Jest to wyjątkowy klucz, 

bo pasuje do większości zamków w wagonach i lokomotywach 

kolomna -zmodernizowana lokomotywa ST44 z silnikiem 4. suwowym 

(ST 44-12xx) 

-



ladacznica - nie ma to nic wspólnego z nieprzyzwoitością. Tak kolejarze 

mówią na zwrotnicę 

lizak- tarczka ostrzegawcza 

lok- to akurat łatwo skojarzyć - chodzi o lokomotywę 

luzak - nie jest to wyluzowany kierownik pociągu czy maszynista. 

Tak kolejarze mówią na lokomotywę jadącą luzem, czyli bez wagonów 

lajka - spalinowa lokomotywa 

manewrowa serii SM42 zwana 

również stonką lub wibratorem. 

To najpopularniejsza lokomotywa 

manewrowa w Polsce 

łamaniec -lokomotywa towarowa 

ET41. Zob.jamnik 

łapa-to charakterystyczny sygnalizator kształtowy. To urządzenia starszego 

typu, które mają charakterystyczne„ramiona'; których ułożenie odpowia

da kolorom zielonym czy czerwonym na sygnalizatorze jaki znamy z ulic 

-



łapanie - łączenie wagonów 

łódź podwodna - lokomotywa ET42. Zob. Czapajew 

machajka - drezyna ręczna. Trzeba się nieźle namachać, żeby takim po

jazdem jechać 

mechanik-to prowadzący pociąg czyli maszynista. Często np. stosowane 

w rozmowach przez radio - dyżurny ruchu często mówi do maszynisty 

per mechaniku 

MiKol - miłośnik kolei - czyli osoba, którą mamy nadzieje staniecie się po 

zapoznaniu się z tym słownikiem. Prawdziwy Mi Kol nawet obudzony w środ

ku nocy powinien znać znaczenie każdego hasła z tej książeczki. Zob. MK. 

MK- miłośnik kolei. Zob. MiKol. 

muchomorek- dyżurny ruchu (od czerwonej czapki, zob. czerwony kapturek) 

mydełko - wkładka dociskowa stosowana przy przytwierdzeniu szyny 

do podkładu przy 5B3. Zob. grzybek 

-



na saniach - nie chodzi o zimową scenerię i kulig. Na saniach to jazda 

pociągiem, który ma zahamowane koła ślizgające się po szynach. Powstają 

wtedy tak zwane podkucia, które powodują charakterystyczny stukot 

podczas jazdy 

nagłe dać - wdrożyć tryb hamowania nagłego 

nalepy - powstają kiedy do obręczy kół przywrą fragmenty klocków 

hamulcowych. W trakcie jazdy słychać wtedy charakterystyczny stukot 

nastawnia - bardzo istotny budynek, z którego dyżurny ruchu steruje 

ruchem pociągów. W nastawni są urządzenia sterowania ruchem pocią

gów. Zob. grzybek 

nawodować - znaczy napełnić wodą zbiorniki w wagonach. Dawniej 

wodowano także parowozy. Nie miało to nic wspólnego z wodowaniem 

statków. Kolejarze potrzebowali tylko odpowiednio dużego„kranu" 

netto - skład pasażerski. Zob. brutto 

niewłaściwy - jazda po torze niewłaściwym właściwie zdarza się bardzo 

rzadko. Nie chodzi o to, że pociąg jedzie niewłaściwą drogą, ale po torze 

lewym (normalnie jeździ się torem prawym). ,,Jazda po niewłaściwym" 

odbywa się np. kiedy jeden z torów zamknięty jest z powodu robót 

-



nurek - czeska lokomotywa spalinowa serii 754. Często pojawia się 

na polskich torach. Przednie szyby przypominają maskę płetwonurka 

oblot- nieco lotnicze określenie na kolei nie ma nic wspólnego z pilotami 

oblatywaczami. Chodzi o objechanie przez lokomotywę składu tak by 

zmienić kierunek jazdy 

obrotnica - to platforma, dzięki której możliwy jest wyjazd z lokomoty

wowni wachlarzowej. Umożliwia również łatwe obrócenie lokomotywy, 

co szczególnie przydatne jest w przypadku parowozów 

-



oczko - sygnał zastępczy. Porównując z ruchem drogowym to coś w rodzaju 
zielonej strzałki. Wyświetla się światło czerwone, ale można jednakjechać 

oelka - osobowa lokomotywa parowa serii 0149 

okularnik- lokomotywa Skoda 754. Zob. nurek 

oka - lokomotywa parowa Ok22. Zob. Okawa 

okawa - lokomotywa parowa Ok22. Zob. oka 

ola - osobowa lokomotywa parowa serii 0149 

ołtarz - pulpit sterowniczy lokomotywy 

ortopeda - spotkać ortopedę na peronie nie należy do przyjemności. 
To nazwa na elektryczny zespół trakcyjny z niewygodnymi, plastikowymi 
siedzeniami. Zdecydowanie nie były to składy przeznaczone na dłuższe trasy 

okazeta - parowóz serii OKz32 

pająki - pracownicy na sieci trakcyjnej 

palenie szyn - cięcie szyn palnikiem 

papuga - lokomotywa, która ma taki sam numer co oznaczenie serii np. 
EU0?-007, EP09-009. Nazywano tak również SP32 oraz SU46 w DOKP 
Wrocław - od kształtu pudła, patrząc od czoła 

-



parówa - parowóz (także ciuchcia, czajnik, kopciuch, sagan) 

parnik - wagon ogrzewczy 

pasztet - krótka wstawka szynowa 

patyki - często używane określenie pantografu (odbieraka prądu). 

Zob. badyle 

peema - pospieszna lokomotywa parowa serii Pm2, Pm3 lub Pm36 

peiks - wąskotorowa lokomotywa parowa serii Px29 lub Px48 

pendel - pociąg ratowniczy lub wahadłowy 

peronowy - dyżurny ruchu na peronie 

petucha, peta - pospieszna lokomotywa parowa serii Pt47 

piątka - lokomotywa EPOS. Zob. Czech 

Piękna Helena - parowóz do prowadzenia pociągów pospiesznych. 

Maszyna jest wyjątkowej urody dlatego lokomotywa parowa Pm36-2 na

zywana jest Piękną Heleną. Jedna z sal konferencyjnych w siedzibie UTK 

nazywa sią„Piękna Helena" 

piórko - to trochę podrasowany kwadrat. 

Z jednej strony jest właśnie ten uniwersalny 

klucz, z drugiej strony jest piórko do zamka 

zapadkowego. 

-



płaskie miejsce-powstaje w wyniku hamowania składu z zablokowanymi 

kołami. Płaskie miejsce powoduje charakterystyczny stukot 

płetwonurek - czeska lokomotywa spalinowa serii 754. Zob. nurek 

pociągnąć po żabie-żadne zwierzę nie ucierpiało w trakcie pociągnięcia 

po żabie. Chodzi o przejazd przez miejsce w którym nie należy pobierać 

prądu z sieci trakcyjnej. Tyle, że ... skład przejechał z poborem prądu. Zwrot 

wziął się od nazwy znaku - zob. żaba 

płytka - podkładka żebrowa przytwierdzenie typu K. To starszego typu 

sposób mocowania szyn na podkładach przy pomocy śrub. Płytkę można 

w szczególności zobaczyć gdy wykorzystywane są podkłady drewniane 

podać tarczę - dyżurny ruchu często mówi „podany" do maszynisty, gdy 

na semaforze wyświetli się sygnał zezwalający na jazdę. Podanie tarczy 

to zmiana wyświetlanego sygnału na zezwalający na jazdę 

podkuć-tak zahamować skład, że pojawią się płaskie miejsca (zob. płaskie 

miejsce). Podkucie jest prawie niemożliwe w nowych typach pojazdów 

wyposażonych w ABS 

polewaczka - pociąg do chemicznego odchwaszczania toru 

Polsat - tak telewizyjną nazwę ma spalinowa lokomotywa SU42 (nieco 

zmieniona SM42 zob. stonka) pomalowana na żółto - niebiesko 

popych - lokomotywa doczepiona na końcu pociągu popychająca skład 

pośpiech - pociąg pośpieszny 

-



Pragotron - charakterystyczna paletowa tablica informacyjna z rozkła

dem jazdy pociągów. Przy zmianie informacji jest zawsze trochę hałasu 

- podróżni od razu wiedzą, że jakiś pociąg odjechał, albo pojawiło się
opóźnienie. Nazwa wzięła się on czechosłowackiej (obecnie czeskiej) firmy 
produkującej takie urządzenia

prywaciarz - przewoźnik spoza grupy PKP 

przekaźniki - pracownicy automatyki kolejowej 

przerżnąć semafor - przejechać semafor wskazujący „STÓJ" 

prześwit - szerokość toru 

przelot- jeśli pociąg ma przelot to jest n i czym odrzutowiec - tył ko przemknie 

przez stację. Przelot oznacza przejazd przez stację bez zatrzymania 

pudełka - wagony techniczno-gospodarcze 

rekin 

1. to wyjątkowy gatunek„byka'; czyli lokomotywy towarowej ET22.
Ma zmienione przednie refraktory. Zob. byk

2. tak ochrzczono w Czechach szynobusy produkowane w Bydgoszczy.

RegioShark z Czech w Polsce jest bardziej znany jako Link

-



rolowanie - poślizg kół na szynie podczas ruszania. Zob. buksowanie 

rozprucie rozjazdu - ma miejsce kiedy koła pociągu wyręczą dyżurnego 
ruchu i zmienią przełożenie zwrotnicy. Pociąg przejeżdża wtedy przez 
rozjazd przy nieprzełożonej zwrotnicy 

Rumun - spalinowa towarowa lokomotywa produkowana w zakładach 
Electroputere Craiova w Rumunii. Do Polski do 1978 roku trafiło ponad 
400 tych lokomotyw. W PKP otrzymała oznaczenie ST 43. Były to pierwsze 
ciężkie lokomotywy spalinowe wprowadzane w Polsce 

Rusek - dwuczłonowa elektryczna lokomotywa towarowa serii ET42 
(od kraju produkcji) 

sagan - parowóz. Zob. ciuchcia, czajnik, kopciuch, parówa 

salonka - czyli wagon salonowy. Wyjątkowo wygodny i doskonale wyposa
żony wagon dla VIP-ów. W salonkach była przestronna sala konferencyjna, 
część sypialna, toaleta z prysznicem oraz dobrze wyposażona kuchnia 

SBL-ka - tak określa się samoczynną blokadę liniową. Nazwa wzięła się 
od skrótu SBL 

sekretarz-takiego żartobliwego określenia doczekał się kierownik pocią
gu. Jest on w ten sposób nazywany głównie przez maszynistów 

skrajnia - to zarys, poza który nie mogą wystawać ani elementy taboru, 
ani budowli kolejowych 

-



sieciowy pociąg - najczęściej pomalowany na żółto skład służący 

do naprawy sieci trakcyjnej 

sierżant - stoi na straży odpo

wiedniej prędkości pociągu. 

To wskaźnik pokazujący miejsce, 

od którego rozpoczyna się ograni

czenie prędkości. Nazwa wzięła się 

od wyglądu znaku. Jest to czarna 

litera V na białym tle 

siódemka - jeśli ktoś jechał po-

ciągiem w Polsce musiał widzieć siódemkę, czyli elektryczną lokomotywę 

uniwersalną serii EU07. To najpopularniejsza w naszym kraju seria tego typu 

elektrowozów. Powstawały w Pafawagu we Wrocławiu i nieco zmienione 

w HCP w Poznaniu. Wyprodukowano łącznie prawie pięćset tych loko

motyw. Powstały też EP07 przystosowane do prowadzenia pośpiesznych 

pociągów pasażerskich. EU07 mogą prowadzić pociągi z maksymalną 

prędkością 125 km/h 

-



slup - dla kolejarza słup to nie zawsze słup elektryczny. Tak określa się 

również semafor 

Sokiści - czyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei 

sprężyna - to element utrzymujący szynę w odpowiednim położeniu 

na podkładzie - a fachowo: łapka sprężysta przytwierdzenia 5B3 

Sputnik-elektryczna lokomotywa towarowa serii ET21. Była produkowana 

w Polsce na podstawie radzieckiego pierwowzoru. Powstało ponad 700 

sztuk tych lokomotyw 

stodoła - tak mówi się na wagony bezprzedziałowe nowego typu 

(nie mylić z bonanzą), ale również nazywane są tak wagony pasażerskie 

kolei Wspólnoty Niepodległych Państw, które są dużo większe od wago

nów spotykanych w Polsce 

stonka- stonka na torach to nie sprawka Amerykanów. To Fa blok z Chrzanowa 

zasypał polskie tory tą spalinową lokomotywą manewrową SM42. Nazwa 

wzięła się od charakterystycznego malowania. Powstało ponad 1800 SM42. 

Jest to najbardziej rozpowszechniona lokomotywa w Polsce. Generalnie 

służy do jazdy manewrowej, ale można spotkać ją też na szlaku. Jedna 

z sal konferencyjnych w siedzibie UTK nazywa sią„Stonka''. Zob. Polsat 

stopak - to element układu łączącego szynę z podkładem - a dokładnie 

i fachowo: śruba stopowa przytwierdzenia typu K 

suka - spalinowa lokomotywa uniwersalna serii SU45. Zob. Fiat 

szafa - niektórzy mogą być rozczarowani - to nie miejsce na ubrania -

tylko elementy elektryczne w lokomotywie 

-



szopa -to inaczej lokomotywownia, czyli trochę większy garaż, w którym 

mogą zaparkować lokomotywy 

szpały- podkłady kolejowe 

świnka - lokomotywa EPOS. Nazwa wzięła się od pomarańczowego ma

lowania tych elektrowozów pasażerskich. Zob. denaturat 

Tamara - czyli lokomotywa manewrowa SM48. Spalinowóz produkcji 

radzieckiej dobrze radzi sobie z cięższymi składami 

-



tandem - pociąg prowadzony trakcją podwójną, czyli dwiema lokomo

tywami lub dwoma zespołami trakcyjnymi 

tara - pociąg osobowy po przejeździe kiboli 

tender - czyli skład węgla na kołach. Specjalny wagon doczepiony 

do parowozu, w którym był zapas węgla i wody 

tekatka - parowózTKt48 

tendrzak - parowóz, który ma tender na stałe - nie jest to wtedy osobny 

doczepiony wagon 

ternion - to już zabytek - specjalna szafa w kasie biletowej w której po

układane były bilety kartonikowe 

towar - pociąg towarowy. Zob. brutto 

trasować - wytrasować pociąg, czyli stworzyć rozkład jazdy 

trójka - rozdzielnia prądu 3kV DC. Zob. buda 

Truman -amerykański parowózTy246, który w 1946 r. trafił do PKP 

ukaz - potoczna nazwa na rozkaz szczególny. To dokument w którym 

dyżurny ruchu przekazuje informacje maszyniście i kierownikowi pociągu 

-



o szczególnych warunkach prowadzenia jazdy pociągu np. czasowych

ograniczeniach prędkości

ukres- niski słupek między torami rozjazdu -pokazuje miejsce, do które

go tor może być zajęty przez tabor, aby możliwa była jazda po torze obok 

uporek -kozioł oporowy, tor zakończony kozłem oporowym 

urywanie -rozłączenie wagonów 

waga -tu nie ma sensacji -jest to stanowisko, na którym mierzy się nacisk 

kół na tor 

Walentyna -lokomotywa SM48. Zob. Tamara 

warkoczyki -to przewody łączące dwie lokomotywy stosowane do ste

rowania ukrotnionego. Pozwalają na sterowanie pracą dwóch lokomotyw 

z kabiny jednej z nich 

węglarka - wagon służący do przewozu węgla 

węglarz -pociąg towarowy złożony z węglarek 

wiadra -typ reflektorów stosowanych przez PKP-mają charakterystyczny 

kształt przypominający wiadro właśnie 

-



wibrator-lokomotywa SM42. Nazwa od wibracji jakie powstają w trakcie 

pracy silnika spalinowego. Zob. stonka 

wieszadełko -obciążniki sieci trakcyjnej Zob. dropsy 

wykolejnica -element nakładany na szynę. Ma kształt, który wypycha koło 

poza tor. Wykolejnice zabezpieczają przed stoczeniem się odstawionych 

wagonów na tor, na którym prowadzony jest ruch pociągów 

wykalatka -Zob. wykolejnica 

wywrotka -Zob. wykolejnica 

wues -wyłącznik szybki 

zapinanie toru -montaż przytwierdzeń szyn do podkładów 

-



zegary - pokazują nie tylko czas. To przyrządy pomiarowe na pulpicie 

maszynisty 

zwrotka - to inaczej zwrotnica, rozjazd 

żaba - to wskaźnik oznaczający miejsce, w którym nie należy pobierać 

prądu z sieci trakcyjnej 

żeberko-boczny tor zakończony kozłem oporowym. Pełni funkcje ochron

ne, ale równie dobrze może być również torem ładunkowym 

żółtek - elektryczny zespół trakcyjny serii ENS?. Zob. kibel 
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