Trwaj¹ ostatnie pr¿ygotowania do "Pikniku Rodzinnego", który w najbli¿sz¹ sobotê, 28 maja, odbêdzie siê na
terenie skierniewickiej Parowozowni. N a kilka godzin
miejscowe muzeum kolejnictwa stanie siê aren¹ wystêpów
artystycznych, konkursów i
zabaw dla m³odszych i starszych skierniewiczan.
w tym roku Polskie Stowarzys~enie Mi³oœnikówKolei otworzy³o podwoje skierniewickiej Parowozowni. W
pierwszym dniu otwartym, 7 maja, pomimo niepewnejpogody skierniewickie
muzeumkolejnictwa odwiedzi³o oko³o
50 osób. Zgromadzone tu eksponaty
mo¿napodziwiaæw ka¿d¹ pierwsz¹ sobotêmiesi¹ca -podczas organizowanych
wtedy dni otwartych goœcioprowadzaæ
bêd¹ przewodnicy z PSMK. Najbli¿sza
okazja ju¿ 4 czerwca. Natomiast wczeœniej,28 maja, na terenie Parowozowni
odbêdziesiê "Piknik Rodzinny", organizowany przez cz³onków PSMK i StowarzyszenieOsób Niepe³nosprawnych
"SprawniInaczej". Trwaj¹ ostatnieprzygotowaniado imprezy. W ramachwspólnie realizowanegoProgramu"M³odzie¿"
(rozpoczêtegol wrzeœnia
ubieg³egoroku)
przeprowadzaj¹je cz³onkowie PSMK i
podopieczni Warsztatów Terapii Zajêciowej. Dziêki œrodkompozyskanym z
programu mogli razem pracowaæ.przy
renowacjizbiorów Parowozownii przygotowywaæatrakcje pikniku. A wœród

Mariusz Danielewicz z Polskiego StowarzyszeniaMi³oœnikówKolei 1iYkonujeju¿
ostatnieprace restauracyjneprzy wagonie,który w sobotêbêdziestanowi³ centralny
punkt "Pikniku Rodzinnego".
nich -oprócz zwiedzania zabytkowego
taboru-zaplanowano m.in. inscenizacjê
"Ma³ego Ksiêcia", koncert zespo³u"Na
Górze" czy przeja¿d¿kêdrezyn¹. Wspomniane pr~dstawienie zaprezentowane
zostanie na nietypowej, choæw takim
miejscu jak najbardziej odpowiedniej,
scenie-zaadaptowanejdo tego celuplatformie zabytkowego wagonukolejowego. Ten ostatni ze sprowadzonych do
Skierniewic nabytków Parowozowni
uda³o siê pozyskaæz dawnych Kolejowych Zak³adów Konstrukcji Stalowych
w Bia³ymstoku dziêki wsparciusponso-

rów -bia³ostockichfi~: Ferox, Mirpol i
Polmos,które wy³o¿y³y œrodkina jego
zakup. A okaz to nie lada -dawniej na
wyposa¿eniuUS TransportationCorps
w 1944 roku wyl¹dowa³ w Normandii.
Do koñca wojny wozi³ za frontem czo³gi
i dzia³a,po czym wraz z innymi wagonami w ramach UNRRA przekazany
zosta³ kolejom europejskim. W Polsce
jeŸdzi³ do lat 70., a nastêpniejakoœrodek transportu wewn¹trzzak³adowego
sh12y³jeszcze przez dwadzieœcialat.
Odrestaurowany w Skierniewicach w
sobotê,po uprzednim "chrzcie", pos³u¿y za scenêteatraln¹ i centralny punkt
Imprezy.
Sobotni "Piknik Rodzinny" to kolejny krok ku otwarciu siê skierniewickiej
Parowozownidla mi³oœnikówkolejnictwa. W tym roku, poza comiesiêcznymi
dniami otwartyini, wszyscy zainteresowanimog¹jeszcze wys³uchaæ
ostatniego
z cyklu odczytów z oka~ji 160-lecia
Drogi ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej, który 4 czerwca odbêdzie siê w
Muzeum Techniki w Warszawie oraz
wraz z pasjonatamikolejnictwa odwiedziægroby ludzi zwi¹zanych z D¯W-W
(w tym Stimis³awaWysockiego, g³ównego jej projektanta)na StarychPow¹zkach w Warszawie.

Wprzygotowywaniuscenyuczestniczylipodopieczni WarsztatówTerapii Zajêciowej.
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