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Wsiąść do pociągu

Skierniewicka parowozownia, położona przy
jednym z najstarszych szlaków kolejowych na
ziemiach polskich, to dziś przystań dla zabytków
kolejowej techniki. Tymczasem jeszcze w latach
80. minionego wieku w parowozowni
zatrudnionych było prawie pół tysiąca ludzi
i naprawiano blisko 70 lokomotyw rocznie.
Projekt budowy linii kolejowej
z Warszawy do granicy z zaborem
austriackim powstał już w 1835 roku. Planowana linia miała się połączyć z istniejącym już szlakiem kolejowym przez Kraków do Wiednia.
Przeprowadzono ją według projektu inż. Stanisława Wysockiego.
W 1839 roku utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej, zaś
w 1840 roku rozpoczęły się roboty
na odcinku z Warszawy do Skierniewic. Początkowo zastanawiano
się nad powozami ciągniętymi po
szynach przez konie, lecz ostatecznie zdecydowano się na nowoczesną trakcję parową. Nowości mają
jednak trudny żywot: dwa lata
później towarzystwo zbankrutowało, co spowodowało wstrzymanie robót.
Potrzeba szybkiego połączenia
ze światem była jednak tak pilna,
że 4 lipca 1843 r. rząd Królestwa
Polskiego powołał Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
i w 1844 roku podjął przerwane
prace.
Druga próba była już udana,
a tempo robót – niesłychane. W listopadzie 1844 roku ukończono
pierwszy odcinek linii kolei z Warszawy do Pruszkowa. 28 listopada
1844 przejechał nim pierwszy pociąg wiozący namiestnika Królestwa i zaproszonych gości. Droga
zajęła 26 minut, a powrotna do stolicy zaledwie 20 minut.
W czerwcu następnego roku
ukończono odcinek do Grodziska
i wówczas otwarto kolej do użytku.
W październiku 1845 roku doprowadzono ją do Skierniewic i Łowicza, 1 grudnia 1846 roku – do Częstochowy, a 1 kwietnia 1848 roku
do granicy zaboru austriackiego
w Maczkach. W 1866 roku wybudowano połączenie pomiędzy Kolusz-

kami a Łodzią, ze stacją końcową
Łódź Fabryczna.
Cała linia miała długość prawie
328 km i posiadała 27 stacji. Była
to pierwsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa Polskiego, a zarazem druga w całym Cesarstwie Rosyjskim, po zbudowanym wcześniej
krótkim odcinku Drogi Carskosielskiej. Stanowiła wyjątek wśród kolei rosyjskich, gdyż szerokość toru
(1.435 mm) była taka sama, jak
w większości państw Europy, zamiast przyjętej w Rosji szerokości
1.524 mm.

Na pół godziny przed
odejściem
„Kassy do sprzedaży biletów otwarte są na godzinę, a zamykane na 10
minut przed odejściem każdego pociągu. Expedycye tłumoków i pakunków osobowych zamykane są
przed odejściem pociągu na pół godziny” – informowano podróżnych
w połowie XIX wieku, w początkach świetności Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej.
„W nieodległym już czasie droga
żelazna warszawsko-wiedeńska
spełni niewątpliwie pierwotne zadanie swoje i obok stanowiska, jakie za-

Polskie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei w sezonie letnim
zaprasza zainteresowanych
dawną techniką kolejową
na Dni Otwarte Parowozowni
Skierniewice. Odbywają się one
od maja do października w każdą
pierwszą sobotę miesiąca.
Parowozownię i zgromadzone
w niej zbiory zabytkowych
pojazdów szynowych można
wtedy zwiedzać
o godzinach 11, 12 i 13
pod opieką przewodników.
Wstęp wolny.

jęła pomiędzy głównemi kommunikacyami europejskiemi, przewóz węgla stanie się jej najgłówniejszą sprawą i obfitem źródłem jej przyszłej pomyślności” – pisał w grudniu w 1895
roku „Tygodnik Ilustrowany”.

Remiza na parowozy
Pierwsze parowozy mogły przejechać bez dłuższego postoju od 50 do
80 kilometrów. Potem wymagały
uzupełnienia zapasów wody i węgla (do 1857 roku – drewna). Dlatego ówczesne remizy musiały być
budowane co kilkadziesiąt kilometrów i ten warunek spełniały położone 65 kilometrów od Warszawy
Skierniewice (dalsze parowozownie wybudowano w Piotrkowie,
Częstochowie, Ząbkowicach, Maczkach i Sosnowcu).
Dokładną datę powstania parowozowni w Skierniewicach trudno
znaleźć w zachowanych dokumentach. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1858 roku, kiedy dokonywano już tam poważnej modernizacji. Kuźnię przebudowano wówczas
na noclegownię i mieszkania dla
drużyn trakcyjnych, wzniesiono nową wieżę ciśnień. Była oddzielna remiza na parowozy, oddzielna na wagony, szopa na węgiel i obrotnica.
Dalsza rozbudowa nastąpiła
w latach 60. XIX wieku. Powstała
wtedy hala w kształcie wachlarza
na osiem stanowisk. Dwadzieścia
lat później hala miała już 24 stanowiska do obsługi lokomotyw.

Status drugiej klasy
W październiku 1914 roku skierniewicka parowozownia została
przez Niemców wysadzona w powietrze. Po I wojnie światowej została jednak szybko odbudowana,
bo rząd odrodzonej Polski uznał
dawną „wiedenkę” za linię magistralną i tranzytową, więc i skierniewicka „szopa” (jak nazywali
drewnianą parowozownię kolejarze), położona na rozwidleniu tras
w kierunku Warszawy i Gdańska,
zyskała kluczowe znaczenie.
Dobra passa trwała tylko kilka
lat. Kiedy wprowadzono do ruchu nowocześniejsze parowozy i zmodernizowano parowozownie w Piotrkowie
oraz Kutnie, rola skierniewickiej
„szopy” zmalała. W 1925 roku nadano jej status parowozowni drugiej

klasy. W 1939
roku obiekt służył już tylko jako
pomocniczy; stacjonowało w nim
zalewie 16 lokomotyw i wykonywano przeglądy okresowe,
a także naprawy
bieżące.

Jak
zawsze,
przeszkodą
były tory

Znaczenie parowozowni wzrosło wraz z wybuchem II wojny
światowej. Przygotowania
Niemców
do
ataku na ZSRR
sprawiły,
że
wzrosły przewozy na liniach równoleżnikowych. Ponadto część transportów ze Śląska kierowano dawną „wiedenką” w kierunku Warszawy. Niemcy przystosowali więc „szopę” do obsługi ciężkich parowozów towarowych. Po modernizacji w Skierniewicach stacjonowało 50
maszyn parowych.
– Parowozy lepszej klasy osiągały wówczas prędkość nawet 100
kilometrów na
godzinę – mówi Andrzej
Paszke, sekretarz Polskiego
Stowarzyszenia
Miłośników
Kolei.
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u , byle starego
– Podróż z Warszawy do Skierniewic
pociągiem osobowym trwała jednak
około 1,5 godziny.
Przeszkodą
w osiągnięciu maksymalnej prędkości
były – tak jak obecnie – tory ułożone
na lekkiej podsypce.

Bez
parowozów
Po kilku chudych
powojennych latach
znów nastąpił okres
rozwoju. Budowa linii do Łukowa
w 1954 roku sprawiła, że w skierniewickiej „szopie” stacjonowały najcięższe
polskie lokomotywy.
Pociągnęło to za sobą konieczność przebudowy i wymiany obrotnicy, która udźwignęłaby parowóz ważący aż 250 ton. W 1966 roku drewniana konstrukcja „szopy”
zmieniona została na stalową.
Po elektryfikacji linii kolejowych
zbiegających się w Skierniewicach,
zostały tutaj tylko lżejsze maszyny.
Parowozownia żyła jednak, bo wyspecjalizowała się w naprawach parowozów dla Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej i Przemysłu.
W latach 80. XX wieku
naprawiano tu
70 lokomotyw
rocznie. Jednak
wycofanie
z użytku parowozów,
co nastąpiło
w 1989
roku,
jak

i bliskie sąsiedztwo lokomotywowni
w Warszawie, Kutnie, Piotrkowie
i Łodzi, zniweczyło nadzieje na przetrwanie skierniewickiej „szopy”.
W 1991 roku, po 146 latach istnienia, parowozownia przestała
istnieć jako jednostka organizacyjna. Widmo fizycznej likwidacji
obiektu wisiało na włosku.

Skansen pod starym
semaforem
– Postanowiliśmy wtedy urządzić
w parowozowni skansen techniki
kolejowej i muzeum zabytkowego
taboru – wspomina Andrzej Paszke. – Zaczęliśmy gromadzić lokomotywy, wagony, stare semafory.
Wszystko, co wiązało się z koleją,
a nie poszło na złom.
Gromadzenie trwa do dziś,
a najbardziej cenne zabytki poddawane są renowacji społecznymi siłami PSMK, a raczej rękami pasjonatów dawnej kolei.
– Archeolodzy ratują każdą znalezioną w ziemi skorupę, a my remontujemy kolejowe zabytki, choćby
były w najgorszym stanie – mówi
Michał Jerczyński z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, opiekującego się parowozownią. – Zdobyliśmy na przykład XIX-wieczne,
drewniane wagony i jest to prawie
samo próchno, ale próchno, które
poddane zostanie rekonstrukcji, bo
ma wartość historyczną.
Do parowozowni przy ul. Łowickiej trafiły niedawno dwa betonowe
bloki z odlanymi znakami PKP,
orzełkiem i uskrzydlonym kołem.
Zdemontowano je z wiaduktu na
ul. Brzezińskiej w Łodzi, który nie
nadawał się do remontu i został...
wysadzony w powietrze.
– Takich tablic już dziś nigdzie
nie ma, więc gdy tylko dowiedzieliśmy się o zagładzie wiaduktu, postanowiliśmy je uratować – mówi
Michał Jerczyński. – Udało się
dzięki życzliwości firmy Dromos,
która budowała nowy wiadukt
– zaznacza.
Orzeł kolejowy oraz emblemat
PKP pochodzą z 1926 roku. W Skierniewicach dołączyły do bogatych
zbiorów w nieczynnej już dawno parowozowni, gdzie organizowana jest
ekspozycja muzealna PSMK.
Obecnie członkowie PSMK prowadzą prace renowacyjne przy parowo-

zie TKp 6042 oraz tendrze przeciwpożarowym serii 12C1. Do pracy przy renowacji czy malowaniu przychodzi zazwyczaj kilkunastu pasjonatów kolei.
Ze szmatką i pędzlem przywracają
blask żelaznym kolosom.
– Kolejarze używali pieszczotliwych słów w stosunku do lokomotyw, którymi jeździli – mówi Andrzej
Paszke. – Jedni nadawali im żeńskie
imiona, na przykład Kryśka czy
Baśka, inni mówili: moja stara...
Nas można porównać do marynarzy
czy lotników, którzy też są zakochani
w swoich wielkich maszynach.

Perełka Skierniewic
W zbiorach parowozowni znajduje
się około 100 jednostek zabytkowego taboru kolejowego: parowozów,
lokomotyw i wagonów. Wśród nich
znajduje się wiele unikatów na
skalę europejską, jak choćby samobieżny wagon akumulatorowy systemu Wittfeld z 1913 roku, czy wagon salonowy z 1953 roku.
– Przyjęte było, że jest to salonka
generała Aleksandra Zawadzkiego,
ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa – wyjaśnia Andrzej
Paszke. – Niektóre nasze zbiory, na
przykład wagony kryte dwuosiowe,
można zobaczyć w filmach: w drugiej części „Bożej podszewski”, „Pianiście”, „Liście Schindlera”.
– Parowozownia Skierniewice
stała się jedynym w Polsce muzeum,
które gromadzi tabor kolejowy wyłącznie społecznymi siłami – podkreśla Ariel Ciechański z PSMK.
Majątek przejęty w 2002 roku
od Skarbu Państwa jest utrzymywany ze składek członkowskich,
zapisów i darowizn oraz dotacji.
– Parowozownia to jedna z naszych skierniewickich perełek,
chętnie odwiedzana przez turystów – mówi Małgorzata Konarska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Skierniewicach.
Z każdym rokiem jest coraz
więcej gości, którzy przybywają
czasem z bardzo daleka, by obejrzeć z bliska, interesujący ich typ
parowozu. Żeby tak jeszcze można
wsiąść i w kłębach pary odjechać...
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