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ogromnej, pó³okr¹g³ej hali z ciemno-
czerwonej ceg³y. Kilka bram by³o
otwartych, a przed pierwsz¹ z nich kil-
ku mê¿czyzn mocowa³o siê z du¿ym,
pasa¿erskim wagonem, który prawdo-
podobnie pochodzi z lat dwudziestych
ubieg³ego wieku. O dziwo wagon pcha-
ny tylko przez dwie osoby pos³usznie
ruszy³ z miejsca i potoczy³ siê g³adko
znikaj¹c po chwili wewn¹trz hali. Uda-
³em siê w kierunku si³aczy i przedsta-
wiwszy siê opowiedzia³em w skrócie
jaki jest cel mojej
wizyty. Chwilê
póŸniej poznaliœmy
Prezesa Polskiego ~

Stowarzyszenia
Mi³oœników Kolei -
Paw³a Mieros³aw-
skiego, który po
krótkiej rozmowie
zaproponowa³, ¿e
poka¿e nam parê
ciekawych ekspo-
natów zgromadzo-
nych w hali. Ta
ma³a przechadzka
trwa³a prawie czte-
ry godziny, w trak-
cie których zrobi-
³em ok. czterdzie-
stu zdjêæ, z których
czêœæ opublikowa-
³em póŸniej w In-
ternecie pod adre-
sem http://
www.skierniewi-
ce.net.pl. W paro-
wozowni zobaczy-
liœmy kilka wielkich
parowozów, ma³e
lokomotywki w¹-
skotorowe, w tym
naJmmeJszy -pru-
ski parowozik
"HF" z czasów I
wojny œwiatowej,
który porusza³ siê
po torze sk³adanym

Buduj¹c i aktualizuj¹c internetowy por-
tal miejski wielokrotnie natyka³em siê
na tekst o Mi³oœnikach Kolei. Kilka-
naœcie zdañ na temat statutowej dzia-
³alnoœci Stowarzyszenia oraz wzmian-
ka o zgromadzonym zabytkowym ta-
borze kolejowym. Artyku³ ten intrygo-
wa³ mnie coraz bardziej i coraz czê-
œciej pojawia³a siê myœl, by wybraæ siê
na poszukiwania skierniewickiego
muzeum kolejnictwa. Ciekawi³o mnie,
czy s¹ tam "takie fajne lokomotywy"
jak te, które widaæ w okolicach war-
szawskiego Dworca G³ównego z okien
poci¹gu zbli¿aj¹cego siê do centrum
stolicy.

Pewnej niedzieli podczas spaceru po
parku postanowi³em przynajmniej spró-
bowaæ dowiedzieæ siê, gdzie siê cho-
wa nasz kolejowy skansen. Udaliœmy
siê wraz z ma³¿onk¹ w kierunku czo³-
gu przy Sienkiewicza i nieczynnego
przejazdu obok którego wznosi siê sta-
ra, drewniana nastawnia. Budka naj-
wyraŸniej nie by³a opustosza³a. W spi¹-
³em siê po stromych schodkach na
górê, gdzie z uœmiechem powita³ mnie
dy¿uruj¹cy tam kolejarz. Przedstawi-
³em siê i spyta³em, czy wie cokolwiek
o tutejszym muzeum kolei i jak ewen-
tualnie siê tam dostaæ. Dró¿nik dosko-
nale wiedzia³ o co pytam i wskaza³ mi
mur biegn¹cy wzd³u¿ torów w stronê
rzeki i kilku du¿ych, starych, brunat-
nych budynków.

-Przejdzie Pan przez przejazd, a
potem œcie¿k¹ wzd³u¿ torów. Przed
chwil¹ szed³ tamtêdy ich prezes. Tam
na pewno ktoœ bêdzie -us³ysza³em.

Podziêkowa³em za informacjê i wraz
z ¿on¹ udaliœmy siê szlakiem wyzna-
czonym przez naszego pIerwszego
przewodnika. Po kilku minutach dotar-
liœmy na wielki betonowy dziedziniec,
na którym przecina³y siê liczne tory
kolejowe zmierzaj¹ce ku sporej, obro-
towej platformie, sk¹d promieniœcie
rozchodzi³y siê szyny prowadz¹ce do
kilkunastu wielkich, ¿elaznych wrót
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muzeum to jednak nie tylko to, co jeŸ-
dzi po szynach. Pomieszczenia biuro-
we dawnego zak³adu mieszcz¹ obec-
nie olbrzymie zbiory najró¿riiejszych pa-
mi¹tek zwi¹zanych z prac¹ dawnej ko-
lei. Od ró¿nego rodzaju tablic informa-
cyjnych, wyposa¿enia dworcowych
poczekalni i peronów, starych zegarów,
telefonów na korbê, po stare dokumen-
ty, ordery, proporce, dyplomy i tomy
dokumentacji w³¹cznie z kompletnymi
projektami i opisami budowy parowo-
zów.

Eksponatami muzeum s¹ równie¿
same budynki, w których ono siêmie-
œci. Czêœæ z nich pochodzi z XIX wie-
ku, niektóre zosta³y wybudowane przez
Niemców. Ciekawostk¹ jest np. umy-
walnia, która jest wykonana identycz-
nie i wg takiego samego projektu, jak
³aŸnie w oœwiêcimskim obozie koncen-
tracyjnym. Interesuj¹c¹ konstrukcjê
maj¹ te¿ okna, które s¹ zamocowane
tak, aby podczas wybuchu bomby ra-
zem z ram¹ wypada³y na zewn¹trz,
chroni¹c budynek przed rozsadzeniem.

Przed parowozowni¹ i Mi³oœnikami
Kolei jest jeszcze sporo pracy, która
wymaga ogromnych œrodków finanso-
wych. Jednak widz¹c pere³ki kultury
technicznej pieczo³owicie odrestauro-
wane przez hobbystów zje¿d¿aj¹cych
z ca³ej Polski co sobotê do Skiernie-
wic, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e za jakiœ
czas skierniewicka parowozownia bê-
dzie kolejnym symbolem promocyjnym
naszego miasta.

W szystkich, których zainteresowa³
powy¿szy artyku³ zapraszam w imie-
niu kolegów z PSMK na stronê inter-
netow¹ Mi³oœników Kolei, gdzie mo¿-
na obejrzeæ wszystkie ciekawe ekspo-
naty i dowiedzieæ siê mnóstwa szcze-
gó³ów zwi¹zanych z nimi. Adres stro-
ny to http://www.psmk.org.pl. Za-
praszam tak¿e do skierniewickiego por-
talu, w którym czeka wiele fotografii
zabytków kolejnictwa i naszej parowo-
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z elementów niczym w dziecinnej ko-
lejce. Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na
nas wagon akumulatorowy " Wittfeld"
z 1913 roku, ca³kowicie odrestauro-
wany i gotowy do jazdy.

Równie interesuj¹ce jak lokomotywy
by³y tak¿e stare wagony towarowe i
pasa¿erskie. Od dziewiêtnastowiecz-
nych "boczniaków", w których ka¿dy
przedzia³ by³ wyposa¿ony we w³asn¹
parê drzwi, przez ca³kowicie drewnia-
ne (oprócz kó³ oczywiœcie) rosyj skie

wagony towarowe,
po luksusow¹ salon-
kê rz¹dow¹ z lat
piêædziesi¹tych. O
ka¿dym z nich pre-
zes opowiada³

~--- cm krótk¹ historiê i kil-
I ka ciekawostek. Na

przyk³ad "boczniak"
wyposa¿ony by³ w
biegn¹cy wzd³u¿
ka¿dego boku sto-
pieñ, po którym
przemieszcza³ siê
podczas jazdy kon-
duktor z przedzia³u
do przedzia³u. Praca
ta by³a niezwykle
niebezpieczna, po-
niewa¿ wielu kon-
duktorów koñczy³o
podró¿ przed stacj¹
koñcow¹ za spraw¹
przydro¿nych ga³êzi
ikrzaków.

Skierniewickie
zbiory wielokrotnie
wystêpowa³y w fil-
mach. Najbardziej
znanymi obrazami z
udzia³em wagonów z
naszej parowozowni
s¹ "Lista Schindle-
ra" Spielberga oraz
"Pianista" Polañ-
skiego.

Skierniewickie


