
Dziecko-zombie i cała reszta

Tramwaj nie tylko 
wieczorową porą
Dużo się mówi o niebezpiecznych zachowaniach na drodze. 
Wypadki na terenie całego kraju, jakie miały miejsce w ciągu 
ostatnich miesięcy, pokazują, że jedną z przyczyn są 
egoistyczne postawy uczestników ruchu - zarówno pieszych, 
jak i kierowców.

Niedawno sieć obiegło nagranie 
wideo, na którym dziecko wpatrzone 
w komórkę niemal wpada pod tram
waj. Dopiero w ostatniej chwili się 
odsuwa, w reakcji na sygnał dźwię
kowy. Zatytułowano je „Smartfon 
zombi na torach - dziecko, które 
szło ku śmierci". Nagranie z kabiny 
motorniczego, który prowadził ten 
pojazd, obiegło kraj, wywołując fale 
komentarzy i dezaprobaty wobec 
dziecka. Jak się okazuje, takie sytu
acje to dla kierującego tramwajem 
chleb powszedni. Przeglądając sieć, 
można znaleźć mnóstwo nagrań ze 
zdumiewającymi oraz bulwersujący
mi zachowaniami pieszych i kierow
ców. Również autor wspomnianego 
filmu prowadzi kanał na YouTube, 
gdzie oprócz filmów z niebezpiecz
nymi sytuacjami dzieli się fachową 
wiedzą o specyfice prowadzenia po
jazdu szynowego. Jest nim Bartosz 
Grzegolec, motorniczy tramwaju 
i bloger, który opowie nam nie tylko 
o kierowaniu tramwajem czy zaga
pionych ludziach.

- Jak powstał ten kanał? Czy 
pomysł dojrzewał od jakiegoś czasu, 
czy impulsem było jakieś wydarze
nie na torach?

- Zapisywałem różne zdarzenia 
drogowe na swoim rejestratorze. 

YouTube i nie spodziewałem się takiej 
reakcji. W krótkim czasie pojawił się 
na szczecińskich portalach informa
cyjnych. Potem stworzyłem kanał 
„Uwaga! Tramwaj!” oraz fanpage.

- Czy kanał powstał za aprobatą 
i wsparciem „góry”?

- Kanał jest moją prywatną ini
cjatywą. Stworzony jest po to, by 
pokazać naszą pracę jako motor
niczych i codzienność, z którą się 
mierzymy. Filmy mają swego rodzaju 
wartość edukacyjną, pokazując nie
bezpieczne sytuacje z kierowcami 
i pieszymi. Pokazują one również 
zachowanie tramwaju w różnych wa
runkach drogowych. Zarówno mi, jak 
i „Tramwajom Szczecińskim” zależy 
na edukacji na temat bezpieczeń
stwa i jego ciągłej poprawie, w końcu 
„gramy do tej samej bramki”, dlatego 
z czasem wywiązała się współpraca.

- Na kanale „Uwaga! Tramwaj!” 
jest dużo informacji wyjaśniających 
specyfikę prowadzenia pojazdu szy
nowego w warunkach miejskich. 
Widoczna jest na nim cierpliwość 
i pasja do wykonywanego zajęcia. 
Co sprawia najwięcej satysfakcji 
w tej pracy?

- Zjazd do zajezdni ostatnim 
kursem (śmiech). A tak na poważ- 
nie... od zawsze interesowałem się

- Jak reaguje publiczność na 
kanale?

- Spotykam się z różnymi re
akcjami. W dużej mierze odbiorcy 
podzielają moje zdanie dotyczące 
niebezpiecznych zachowań zaprezen
towanych w wersji filmowej. Czasami 
pojawiają się wątpliwości lub pytania 
z zakresu ruchu tramwajowego, które 
w miarę swojej wiedzy staram się 
wyjaśniać.

-Jak można zostać motorniczym 
tramwaju? Czy wymaga to długiej 
nauki i... żelaznego zdrowia?

- Cały kurs trwa kilka miesięcy. 
Zaczyna się go od badań lekarskich 
i psychotestów. Po pozytywnym 
przejściu serii badań czeka nas część 
teoretyczna, która trwa dwa tygodnie, 
podczas których przyszły motorniczy 
poznaje zagadnienia m.in. z podsta
wy budowy tramwaju i infrastruktury 
torowo-sieciowej, przepisy obowiązu
jące motorniczego i prawo o ruchu 
drogowym oraz podstawy pierwszej 
pomocy. Po zdaniu egzaminu we
wnętrznego czeka nas część prak
tyczna, czyli 60 godzin jazd z in
struktorem. Następnie przystępujemy 
do egzaminu państwowego z części 
teoretycznej i praktycznej w Woje
wódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
Na koniec, gdy już mamy pozwolenie 
na kierowanie tramwajem, czeka 
nas jeszcze kilkanaście dni jazdy 
z patronem, czyli motorniczym, który 
wdraża nową osobę w praktyczne 
aspekty naszej pracy.

- Co jest najtrudniejsze w tei
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szych. Oprócz prowadzenia tramwaju 
zmagamy się jednocześnie z różnymi 
niebezpiecznymi zdarzeniami na dro
dze. Do tego dochodzą różne sytuacje 
z pasażerami w wagonie, a w tle jest 
wyścig z rozkładem jazdy.

- Jakie wydarzenia podczas jaz
dy najbardziej zostały w pamięci? 
Chodzi mi o wydarzenia zarówno te 
pozytywne, jak i negatywne.

- Tego iest od groma. Jedno 

hamowania jest dużo większa niż 
samochodu, nie stanie w miejscu 
po kilku metrach.

- Jak z edukacją najmłodszych 
pieszych? Słynne już dziecko-zombie 
ze smartfonem chyba wagarowało, 
kiedy były w szkole zajęcia z ruchu 
drogowego.

- Powiem szczerze, że nie wiem, 
jak obecnie wygląda edukacja naj
młodszych w tvm za kresie o ile




