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Parowozownia sta³a siê czynnym skansenem techniki kolejowej, w którym
mieszkañcy Skierniewic niemal codziennie mog¹ wspominaæ dawne czasy
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¿e muzealne tabory

)- 

wype³nia ¿ycie

w tym mieœcie.

Ze Skierniewicami nierozerwal-r 
nie wi¹¿e siê historia kolei. W mie-l 
œcie jest dworzec, którego skiernie-

va wiczanom mo¿e pozazdroœciæ nie-
mal ca³a Polska. Jest te¿ parowo-
zownia, gdzie mimo up³ywu lat do
dziœ mo¿na poczuæ klimat, gdy skier-
niewicki wêze³ nale¿a³ do wa¿niej-
~ w regionie.

-To miasto kolejarzy. Niegdyœ
kolej odgrywa³a tu rolê pierwszo-
rzêdn¹ -mówi Ariel Ciechañski,
cz³onek Polskiego Stowarzyszenia
Mi³oœników Kolei w Skierniewicach.
-¯ycie kwit³o wokó³ transportu, Ariel Ciechañski jest zapalonym mi³oœnikiem zabytkowych taborów kolejowych. Na terenie parowozowni
a ko:lej by³a g³ównym pracodawc¹ spêdza ka¿d¹ woln¹ chwilê FOT. ANETA GRINBERG
W mieœcie.

W latach 80. minionego wieku zak¹tków kraju -wspomina Ariel œnik parowozowni. -Ogl¹daj¹ za-
w samej parowozowni zatrudnio- Ciechañski. -Sta³y zapomniane, bytkowe parowozy i wspominaj¹ la-
nych by³o oko³o 500 osób. Rocznie w kolejce do z³omowania. ta spêdzone na kolei. W dni otwarte,., -Dziêki mi³oœnikom starych wa- takie jak w minion¹ sobotê, jest to

gonów i lokomotyw dzisiaj mo¿na miejsce rodzinnych spacerów. Od-
zobaczyæ salonkê, któr¹ jeŸdzi³ nie- wiedza nas wówczas ponad 100

.' by³a ju¿ przes¹dzona, gdyœ przewodnicz¹cy Rady Pañ- osób.
PSMK podjê³o inicjatywê stworze- stwa Aleksander Zawadzki czy wa- Starsi mieszkañcy ze wzrusze-
nia zaplecza remontowego dla za- gony osobowe z pocz¹tku XX wieku. niem wspominaj¹ stare wagony, ta-
bytkowego taboru PKP. Zaplecze to Jest równie¿ drewniany wagon kie jak boczniak -z przejœciem
powsta³o w najstarsz,ej zachowanej z 1910 roku. wzd³u¿ wagonu, którymi jeŸdzili hê-
parowozowni Drogi ZelaznejWar- Parowozownia sta³a siê czynnym d¹c dzieæmi. Z niedowierzaniem
szawsko-Wiedeñskiej. Dziœ cz³on- skansenem techniki kolejowej, przygl¹daj¹ siê olbrzymim ko³om
kowie stowarzyszenia oddaj¹ serce, w którym mieszkañcy Skierniewic i z podziwem patrz¹ na obrotnicê.
by muzealny tabor ocaliæ od znisz- niemal codziennie mog¹ wspominaæ -Teraz to moje drugie ¿ycie.
czenia. dawne czasy. Znam tu ka¿dy wagon, zwrotnicê

-Wiêkszoœæ lokomotyw i wago- -Przychodz¹ do nas ludzie, któ- -mówi Ariel Ciechañski. -A sk¹d
nów œci¹gnêliœmy znajoilleglejszych rzy tu pracowali -opowiada mi³o- u mnie zami³owanie do kolei? Od

dziecka ko³ysa³y mnie do snu gwizdyparowozów.

Mi³oœnik zabytkowej kolei opo-wiada, 
¿e jako dziecko mieszka³

w tak zwanym trójk¹cie przy ulicy
Koœciuszki, gdzie z balkonu s³ysza³
stukot kó³ poci¹gów jad¹cych w stro-
I}ê £owicza, a z kuchennego okna wi-
dzia³ odje¿d¿aj¹ce parowozy.

-Teraz chodzê i dogl¹dam, co
trzeba bêdzie naprawiæ w tym roku,
by nic nie uleg³o zniszczeniu -dopD"
wiada. ~ To stare, ale piêkne paro-wozy. 

Niektóre z nich s¹ jedynymi
okazami w kraju. Trzeba je zacho-
waæ za wszelk¹ cenê.
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