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REMEDIUM 
   sł.  Magda Czapińska   muz. Seweryn Krajewski 

                                                                                          

Światem zaczęła rządzić jesień,  

Topi go w żółci i czerwieni,  

A ja tak pragnę czemu nie wiem,  

Uciec pociągiem od jesieni.  

 

Uciec pociągiem od przyjaciół,  

Wrogów, rachunków, telefonów.  

Nie trzeba długo się namyślać,  

Wystarczy tylko wybiec z domu i…  

 

Ref. 

Wsiąść do pociągu byle jakiego,  

Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

Ściskając w ręku kamyk zielony,  

Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle /x2 

 

W taką podróż chcę wyruszyć,  

Gdy podły nastrój i pogoda  

Zostawić łóżko, ciebie, szafę,  

Niczego mi nie będzie szkoda.  

 

Zegary staną niepotrzebne,  

Pogubię wszystkie kalendarze.  

W taką podróż chcę wyruszyć,  

Nie wiem czy tylko się odważę by... 

 

Ref. 

 Wsiąść do pociągu byle jakiego,  

Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

Ściskając w ręku kamyk zielony,  

Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle...  

 

 

 

 



 

 

2  

   WESOŁY POCIĄG 

sł. Kazimierz Winkler  muz. Marek Sart 

 

Jeśli chcesz wypocząć, gdzieś w górach czy nad morzem, 

Umówić się ze Słońcem na kilkanaście dni, 

Staraj się o wczasy, a potem pędź na dworzec 

I kiedy pociąg ruszy zaśpiewaj razem z nim: 

 

Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry 

Miasta, rzeki szybko suną przed oczami, 

Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil 

Ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. 

 

Bo piosenka już po chwili z każdym za pan brat 

Czas podróży nam umili gdy jedziemy w Świat 

A zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam 

Hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg. 

 

Wrócisz opalony i pełen sił do pracy, 

W pociągu rozśpiewanym spotkamy się za rok. 

Wczasy nam pomogą ojczysty kraj zobaczyć 

Co zmienia się z dnia na dzień i cieszy, cieszy wzrok. 

 

Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry 

Miasta, rzeki szybko suną przed oczami, 

Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil 

Ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami 

 

Bo piosenka już po chwili z każdym za pan brat 

Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w Świat 

A zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam 

Hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg.  
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     ZWIERZENIA RYŚKA, czyli „JEDZIE POCIĄG” 
sł. Jacek Cygan  muz. Ryszard Rynkowski 

 

Nic nie robić, nie mieć zmartwień  

Chłodne piwko w cieniu pić  

Leżeć w trawie, liczyć chmury  

Gołym i wesołym być  

Nic nie robić, mieć nałogi  

Bumelować gdzie się da  

Leniuchować, świat całować  

Dobry Panie pozwól nam  

 

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka  

Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy /x2 

 

Nic nie robić, nie mieć zmartwień  

Chłodne piwko w cieniu pić  

Leżeć w trawie, liczyć chmury  

Gołym i wesołym być  

 

A prywatnie być blondynem  

Mieć na głowie włosów las  

I na łóżku z baldachimem  

robić coś nie jeden raz  

 

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka  

Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy /x2 
 

Być ponadto co nas boli  

Co ośmiesza tylko nas  

Wypić z wrogiem beczkę soli  

Dobry Panie pozwól nam  

 

Nie oglądać wiadomości  

Paru gościom krzyknąć "pass"  

Złotej rybce ogryźć ości  

za to co przyniosła nam  

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka  

Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy /x2 

Nie, nie, nie, nie, nie... byle nie do Warszawy 
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BALLADA WAGONOWA 
sł. Agnieszka Osiecka   muz. Andrzej Zieliński 

 

Pamiętam był ogromny mróz 

od Cheetaway do Syracuse 

pamiętam był ogromny mróz 

od Cheetaway do Syracuse  

 

Sam diabeł szepnął: wietrze wiej 

od Syracuse do Cheetaway 

Sam diabeł szepnął: wietrze wiej 

od Syracuse do Cheetaway 

 

Trzech pasażerów pociąg wiózł  

od Cheetaway do Syracuse 

Trzech pasażerów pociąg wiózł  

od Cheetaway do Syracuse 

 

W moim przedziale wszyscy trzej 

ten z Syracuse, ten z Cheetaway 

W moim przedziale wszyscy trzej 

ten z Syracuse, ten z Cheetaway 

 

Ten trzeci to był na mój gust 

nie z Cheetaway nie z Syracuse 

Ten trzeci to był na mój gust 

nie z Cheetaway nie z Syracuse 

 

Mój cudzoziemcze zostać chciej 

gdzieś w Syracuse, gdzieś w Cheetaway  

Mój cudzoziemcze zostać chciej 

gdzieś w Syracuse, gdzieś w Cheetaway 

 

Zatęsknisz jeszcze do mych ust 

do Cheetaway, do Syracuse  

Zatęsknisz jeszcze do mych ust 

do Cheetaway, do Syracuse 

 

Wesele będzie hejże, hej 

od Syracuse do Cheetaway 

Wesele będzie hejże, hej 

od Syracuse do Cheetawa 
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DWA SERCA JAK POCIĄGI DWA 
sł. Wojciech Młynarski muz. Andrzej Rutkowski z rep. Grażyny Świtały 

 

Złe wspomnienia mam bardzo nieliczne 

Ale w szkole wciąż był zmorą mą 

Pewien typ zadań arytmetycznych - 

Z nimi zawsze najgorzej mi szło. 

Czuję jak w palce mnie parzy kreda, 

Słyszę jak serca głos szepce mi, 

Że przenigdy rozwiązać się nie da 

To zadanie, a treść jeno brzmi: 

 

Ruszają wraz pociągi dwa: 

Z miasteczka B do miasta A, 

I z miasta A do miasta B, 

I mam określić gdzie spotkają się. 

Ich prędkość znam, odległość znam. 

I zimny pot na czole mam, 

Gdy wspomnę miasta A i B 

I profesora oko złe. 

 

I nie wiecie panowie i panie 

I nawet wam to nie przejdzie przez myśl, 

Że to szkolne niewinne zadanie 

Ciągle mnie prześladuje i dziś. 

Odkąd pan pewien wszedł mi w drogę 

Serca głos, że to ten szepnął mi. 

Lecz raz drugi go spotkać nie mogę 

I zadanie ponownie znów brzmi: 

 

Dwa serca jak pociągi dwa 

Z miasteczka B do miasta A, 

I z miasta A do miasta B, 

I jak się mają spotkać, kto to wie? 

Ich prędkość znam, odległość znam 

I znów jak w szkole tremę mam. 

Ach, losie mój, ty nie bądź zły 

I rozwiąż te zadanie w mig.  
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    POŚPIESZNY POCIĄG ÓSMA DWIE 

z rep. Krzysztofa Krawczyka 
 

O świcie wstałem, ja - wielki leń 

I tak się zaczął właśnie mój pechowy dzień. 

Pakuję bagaż, przekręcam klucz 

I wkrótce biegnę, ile sił, na dworzec już. 

 

Tam na peronach codzienny gwar, 

A z nieba ciurkiem leje się lipcowy żar. 

Lecz ja z emocji nie czuję nic, 

Chcę jak najszybciej ruszyć i u celu być. 

 

Pospieszny pociąg ósma dwie, 

Do ciebie wkrótce wiezie mnie, 

Turkoczą koła, aż się serce naprzód rwie - 

Pospieszny pociąg ósma dwie! 

 

Mijane stacje na pamięć znam 

I świat za oknem jakby wciąż taki sam... 

Więc choć to wszystko przybliża nas, 

Lecz mi w przedziale dłuży się okropnie czas! 

 

Wysiadam wreszcie, rozglądam się, 

Lecz na końcowej stacji nikt nie czeka mnie... 

- Podróże kształcą! - konduktor rzekł - 

- Powrotny pociąg złapie pan o ósmej dwie! 

 

Pospieszny pociąg ósma dwie, 

W powrotną drogę wiezie mnie, 

Turkoczą koła, jakby świat miał skończyć się - 

Pospieszny pociąg ósma dwie... 
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NA KOLEJOWYM SZLAKU 

sł. B.Kopcińska-Węgrzyn, muz. - standard amerykański 
 

1840 był rok,  

Gdy pomyślałem, czas zrobić ten krok,  

Gdy pomyślałem, czas ruszyć się,  

By przeżyć coś na szlaku.  

Fi la li lu li lula hej  

Fi la li lu li lula hej  

Fi la li lu li lula hej  

Na kolejowym szlaku.  

 

A w 1842 wiedziałem już,  

Że cholernie to lubię,  

Wiedziałem już, że pokochałem  

To podłe życie na szlaku.  

Fi la li lu li ...  
 

A w 1843 poznałem  

Moją dziewczynę Betty.  

Poznałem jasnowłosą Betty.  

Poznałem ją na szlaku.  

Fi la li lu li ...  
 

A w 1844 zagrałem z nią  

W otwarte karty  

I powiedziałem jej, że tramp  

Samotnie żyć musi na szlaku.  

Fi la li lu li ...  

 

Nieważne, który to będzie rok,  

Gdy zechcesz w końcu zrobić ten krok.  

Gdy zechcesz wreszcie ruszyć się 

By przeżyć coś na szlaku.  

Fi la li lu li lula hej  

Fi la li lu li...  
 

Nieważne, ile będziesz mieć lat, 

Gdy znudzi cię twój spokojny świat, 

Gdy zechcesz w końcu po męsku żyć 

A tak się żyje na szlaku.  

Fi la li lu li...  
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POCZEKALNIA PKP 
sł. Marek Kreutz muz. Jozef Myrow z rep. Elżbiety Mielczarek 

 

 

W dworcowej poczekalni, na stacji PKP 

lubię posiedzieć czasem 

bo gdzie lepiej czekać jest 

 

Kobiety z tobołami, 

faceci pijani w sztos  

i jak to na takiej stacji 

trochę smrodu, czasami tłok. 

 

Nie pytaj dokąd jadę, 

czy na pewno na bilet mam 

siedzenie i czekanie to jest na poranny start. 

 

Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się, 

wtedy czekać nie trzeba bo pociąg do nieba wiezie mnie. 

Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się, 

czasami facet jakiś tak jak Ty zaczepi mnie. 

 

Więc siadaj razem ze mną, na stacji PKP. 

Tak podróż się zaczyna a kto wie jak skończy się. 

 

 

Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się, czasami 

facet jakiś tak jak ty zaczepi mnie. 

Więc siadaj razem ze mną, na stacji PKP. 

Tak podróż się zaczyna a kto wie jak skończy się. 
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DZIEWCZĘTA Z FABLOKU  

( LOKOMOTYWA) 
muz. M. Sart, sł. J.Gałkowski,  z rep.  M.Mirskiej (1953r.) 

 

Nocą śpią na stacjach kasztany 

Pędzi pociąg zdyszany 

Bucha parą i mgłą. 

Lecą, lecą iskry złociste 

Jakby nocą z drzew liście 

wiatr rozsypał na tor 

 

Hej, pędź lokomotywo  

Torowiskiem przez ziemię szczęśliwą,  

Pośród lamp wielkim miast,  

Poprzez rzekę, przez las,  

Poprzez noce srebrzyste od gwiazd.    

 

Hej, choćby z oddali,   

Tam gdzie niebo zagłębia się w fali  

Aż do dziewcząt z Fabloku  

W pary ciepły obłoku  

Wiatr poniesie twój głos o zmroku.  

 

Błyszczą tory w blasku księżyca,  

Palacz ogień podsyca,  

Żar owiewa mu twarz.  

W drogę, niech rozdzwonią się szyny,  

bucha para z maszyny,  

trzeba zdążyć na czas. 

 

Hej, pędź lokomotywo  

Torowiskiem przez ziemię szczęśliwą,  

Pośród lamp wielkim miast,  

Poprzez rzekę, przez las,  

Poprzez noce srebrzyste od gwiazd.  

   

Hej, choćby z oddali,   

Tam gdzie niebo zagłębia się w fali  

Aż do dziewcząt z Fabloku  

W pary ciepły obłoku  

Wiatr poniesie twój głos o zmroku.  
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JEDZIE POCIĄG Z DALEKA 
sł. i muz.. tradycyjne 

 

 
Jedzie pociąg z daleka, 

Ani chwili nie czeka, 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy! 

 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy! 

Trudno, trudno to będzie, 

Dużo osób jest wszędzie.  

 

Pięknie pana prosimy, 

Jeszcze miejsca widzimy. 

A więc prędko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para buch, koła w ruch! 

 
Były czasy, kiedy przez stacje kolejowe w sercu Beskidu 

Wyspowego przejeżdżały pociągi wiozące arcyksiążąt, 

namiestników i polskich spiskowców marzących o wolnej Polsce. 

Były czasy, kiedy decydowały się tu losy światowych wojen. Były 

chwile, gdy z okien pędzących pociągów rajdowych wychylały się 

głowy elity II Rzeczpospolitej, kiedy na torach pojawiały się 

supernowoczesne pociągi. Były takie, kiedy mknęły tu ekspresy. 

Były takie, kiedy na peronie stał Steven Spielberg patrząc na krajobrazy Beskidu Wyspowego. A potem przyszła 

cisza… Ale nie musi tak być. Wielkie dni małych stacji i wielkich lokomotyw jeszcze nadejdą.  

  

Lokomotywa - Koalicja Kolei Galicyjskiej wciąż jedzie. Za nami zmagania o utrzymanie linii Chabówka-

Nowy Sącz, za nami przypomnienie o tych wspaniałych miejscach i dzielnych lokomotywach wspinających się 

po górskich stromiznach. Chcemy działać dalej, skupiać wszystkich, którzy marzą o lokomotywach na 

małopolskich torach i wierzą, że staną się one wielką atrakcją Małopolski. 

  

Chcemy nie tylko utrzymania tego wyjątkowego szlaku kolejowego, ale uczynienia z niego wielkiej atrakcji 

turystycznej i lokomotywy lokalnego rozwoju. Chcemy tu widzieć parowozy i setki tysięcy turystów z kraju i ze 

świata.  

Chcemy przypomnieć najlepsze polskie tradycje kolejowe – śmiałe pomysły, myśl techniczną, prestiż  

i etos.  

Zwracamy się do rządu, parlamentarzystów, samorządów, organizacji społecznych o pomoc  

i życzliwość.  

A więc do roboty: więcej pary w koła, mniej w gwizdek. 
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AKCJĘ WSPIERA: www.AsocjacjaPromotorowRP.com 


