
Pullmann nr 721 eksploatowany w Valparaiso nieprzerwanie od uruchomienia sieci w 1952 roku 

Z nieco ponad trzystu system6w trolejbu
sowych na calym swiecie polowa funkcjonuje 
w miastach by/ego Zwiqzku Radzieckiego, 
a druga polowa g/6wnie w miastach Europy. 
Na kontynencie amerykanskim spotkamy ten 
rodzaj transportu jedynie w szesnastu mia
stach. Wsr6d nich szczeg61ne miejsce zajmu
je Valparaiso, portowe miasto Republiki Chile. 

Leiqce nad Pacyfikiem, w odleglosci 
100 km od stolicy kraju, Valparaiso tworzy wraz 
z pobliskim kurortem Vina del Mar jeden orga
nizm miejski, zamieszkiwany przez blisko mi
lion obywateli. Uksztaltowanie terenu jui 
w XIX wieku zdefiniowalo tutaj podstawowe 
kierunki transportu. Ze wzgl~du na strome zbo
cza otaczajqce miasto od strony lqdu obslug~ 
tego kierunku zapewniono, budujqc liczne ko
lejki linowe (funikulary) stanowiqce do dzis 
jednq z ikon miasta. Tradycyjne srodki trans
portu opanowaly relacje wzdlui linii brzegowej. 
W 1863 roku wybudowano tu lini~ tramwaju 
konnego lqCZqCq dworzec kolejowy (Baron) 
z terenami portowymi (Aduana), przebiegajqCq 
przez samo serce miasta. W tej relacji w 1904 
roku ruszyl nast~pnie pierwszy tramwaj elek
tryczny, a w 1952 zastqpil go trolejbus. 

IIUTOBUSY 

Historia trolejbus6w w Chile zacz~la si~ 
w 1945 roku. Zagraniczne sp6/ki zarzqdzajqce 
transportem publicznym zostaly w6wczas zna
cjonalizowane. Nowe panstwowe przedsi~bior
stwo Empresa Nacional de Transportes zade
cydowalo o likwidacji przestarzalych tramwaj6w 

i zastqpieniu ich trolejbusami. Pojazdy dla San
tiago i Valparaiso zakupiono w amerykanskich 
zakladach Pullman Standard Corporation 
w Worcester w stanie Massachusetts. Pierwsze 
egzemplarze przyplyn~ statkiem w 1947 roku, 
ale skierowano je do obslugi stolecznych linii. 

Zakupiony z Zurychu, obecnie najstarszy na swiecie przegubowy trolejbus uzywany w regu
larnej komunikacji miejskiej 



Czt?SC trolejbus6w poddano da leko idqcym modernizacjom 
nadwozia 

Pullmann nr 814 to najstarszy na swiecie czynny trolejbus, eksploato
wany nieprzerwanie od 1947 roku 

Dopiero w 1952 roku Valparaiso otrzymalo 
30 trolejbus6w (byly to ostatnie tego typl.l, 
pojazdy wyprodukowane przez zaklady 
Pullmann) , dzi~ki kt6rym uruchomiono 
pierwszq lini~ trolejbusowq. Jej inauguracja 
miala miejsce 31 grudnia 1952 r., dzien po za
mkni~ciu ostatniej linii tramwajowej. 

0/ugo planowana linia trolejbusowa do po
bliskiego Vina del Mar stala si~ faktem dopie
ro 7 grudnia 1959 roku. Obsad~ na linii zapew
nilo 39 trolejbus6w pozyskanych z Santiago. 
Jej eksploatacja trwala jednak tylko 51at i cz~sc 
trolejbus6w zwr6cono do stolicy. Pr6bowano 
tez objqc sieciq trolejbusowq pobliskie wzg6-
rza, na kt6rych dynamicznie rozbudowywalo 
si~ miasto. Niestety o ile z podjazdem trolej
busy nie mialy klopotu, to znacznym proble
mem by/o efektywne hamowanie na zjazdach. 

Po zamachu stanu w 1973 roku ca/kowi
cie zmienila si~ polityka panstwa wzgl~dem 
panstwowych przedsi~biorstw. Wstrzymanie 
dotacji do transportu publicznego dose szyb
ko pogrqzylo t~ galqz gospodarki w kryzysie. 
Trolejbusy w Santiago zostaly w ciqgu 5 lat 

zlikwidowane, a 30 listopada 1981 r. wstrzy
mano ruch trolejbus6w r6wniez w Valparaiso. 
Tutaj jednak trolejbusy znalazly zagorzalych 
obronc6w. W ciqgu kilku tygodni powolano do 
zycia nowq sp6/k~ Empresa de Transportes 
Colectivos Eh§ctricos (ETCE) , kt6ra nabyla 
mas~ upadlosciowq panstwowej firmy i przy
wr6cila ruch trolejbus6w. Wiekowe juz w6w
czas pojazdy zacz~to poddawac moderniza
cjom i cz~sc z nich zmienila w6wczas znacz
nie wyglqd zewn~trzny. 

Poczqtek lat 90. by/ okresem chwilowe
go odrodzenia trolejbus6w w Chile. Szczeg61-
nym tego wyrazem by/a budowa nowej linii 
trolejbusowej w Santiago i zakup wi~kszej 
liczby uzywanych pojazd6w ze Szwajcarii. 
W samym Valparaiso choc zrobilo si~ glosno 
o budowie nowych linii to jednak sy1uacja nie 
zmienila s i ~ radykalnie , a trolejbusy wr~cz 
straci/y swojq zajezdni~ i nocowaly na p~tlach, 
bqdz byly holowane do nowego oddalonego 
od sieci obiektu. 

Trolejbusy w Santiago okazaly si~ niewy
palem i po kilku latach zostaly zlikwidowane, 

Ex-genewski trolejbus odstawiony na Pt?tii Baron 

a pojazdy przekazane do Valparaiso. Byly to 
przede wszystkim uzywane trolejbusy z r6z
nych miast szwajcarskich, w tym najstarszy za
chowany trolejbus przegubowy z 1959 roku. 
Obecnie wi~kszosc szwajcarskich trolejbus6w 
sluzy jako zr6dlo cz~sci zamiennych do garst
ki jeszcze eksploatowanych. 

Mimo tych niedogodnosci trolejbusy 
w Valparaiso wciqz funkcjonujq. W 2003 roku 
zostaly wpisane na list~ swiatowego dziedzic
twa UNESCO oraz ogloszone narodowym za
by1kiem techniki. Specjalnq estymq otoczony 
zostal Pullmann nr 814 z 1947 roku, zachowa
ny do dzis w oryginalnym stanie, b~dqcy obec
nie najstarszym czynnym trolejbusem na swie
cie. Archaiczne trolejbusy staly si~ ikonq mia
sta, na r6wni z nielicznymi dzialajqcymi funi
kularami. lch wizerunek zdobi liczne poczt6w
ki i pamiqtki dla turyst6w. SCI tez dumq miesz
kanc6w, kt6rzy niejednokrotnie stawali w ich 
obronie, gdy grozilo im zamkni~cie. 

Ostatni taki przypadek mial miejsce w 2007 
roku, gdy wladze regionu, dqzqc do uporzqd
kowania chaosu komunikacyjnego, wdrozyly 
nowy plan komunikacyjny oparty o ustalone, 
ponumerowane trasy i wybieranych w przetar
gach przewoznik6w. Trolejbusy otrzymaly na 
wylqcznosc obslug~ dw6ch g/6wnych ciqg6w 
w centrum miasta, jednak na skutek protest6w 
innych przewoznik6w musialy si~ z jednej 
z nich wycofac, cow polqczeniu z duzymi kosz
tami dostosowania do nowych wymagan (m.in. 
przemalowanie ca/ej floty) na moment zagro
zilo po raz kolejny ich likwidacjq. Kryzys udalo 
si~ jednak zaiegnac i dzis trolejbusy obslugujq 
z powodzeniem jednq lini~ 802. 

Trolejbusy w Valparaiso kursujq od ponie
dzialku do soboty w godzinach 7-22. 
W sprawnosci pozostajq 23 pojazdy, z czego 
14 to zaby1kowe Pullmanny z lat 1946-52. Po
zostale 9 to: 6 przegubowc6w z lat 1959-65 
z Zurychu i Genewy, pojedynczy trolejbus 
z Szafuzy oraz 2 chinskie trolejbusy z partii 
zakupionej w 1991 roku dla Santiago. 


