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kolej¹ interesuje siê od zawsze:

-Dawno temu, gdy jako ma³e dziecko, jecha³em z rodzicami do Go³dapi, zobaczy³em na stacji du¿¹, zielon¹
lokomotywê. To by³ mój pierwszy zachwyt. PóŸniej, w podstawówce, zakrada³em siê na stacjê i ca³ymi godzinami
podziwia³em odje¿d¿aj¹ce i przyje¿d¿aj¹ce parowozy. I myœla³em sobie: ci kolejarze to maj¹ ¿ycie, mog¹ obs³ugiwaæ
takie fajne maszyny... I wtedy postanowi³em, ¿e zostanê maszynist¹.
Ostatecznie maszynist¹ nie zosta³, choæ czas spêdzony w Technikum Kolejowym i zwi¹zane z tym praktyki w PKP do
dziœ wspomina z sentymentem. Na studia kolejarskie te¿ nie zdawa³, bo nie czu³ siê zbyt mocny z przedmiotów
œcis³ych. Wybra³ germanistykê. Dlaczego? Bo kilka lat wczeœniej, ogl¹daj¹c czasopisma niemieckie o tematyce
kolejowej, nie rozumia³ umieszczonych pod zdjêciami podpisów. Tak to go zez³oœci³o, ¿e postanowi³ poznaæ ten jêzyk
gruntownie. Kolej nadal go fascynuje:
-Ach, ta niepowtarzalna aura, jej romantyzm -mówi z b³yskiem w oczach. -Najpierw fascynowa³y mnie doznania
zmys³owe: stukot kó³, przesuwaj¹cy siê krajobraz, da! torów... PóŸniej techniczna strona kolei: zacz¹³em zbieraæ
literaturê fachow¹ i robiæ w³asne zdjêcia. Tak by³o do 2000 roku, kiedy odkry³em Polskie Stowarzyszenie Mi³oœników
Kolei w Skierniewicach i postanowi³em razem z innymi ratowaæ historycznie cenne wagony i lokomotywy.
Za swój osobisty sukces uwa¿a uratowanie zabytkowego wagonu baga¿owego, który przez szereg lat sta³ w
bia³ostockiej wagonowni. Dwa lata -za zgod¹ miejscowych, ¿yczliwych mu kolejarzy -remontowa³ wagon. Rok zajê³y
mu sprawy formalne. Pó³tora miesi¹ca temu wagon znalaz³ siê w skierniewickim muzeum.
Na pocz¹tku

lutego w jego rêce trafi³ kolejny zabytek:

-Odwiedzi³ mnie kolega z dolnego Œl¹ska, Ryszard Wiœniewski, i powiedzia³: Mariusz, przeje¿d¿a³em przez
Starosielce i zauwa¿y³em tam ciekaw¹ platformê z 1920 roku, kupion¹ w Stanach Zjednoczonych z po¿yczki rz¹dowej
Paderewskiego. Musisz siê ni¹ zaj¹æ.
I Mariusz zaj¹³ siê platform¹. I to na tyle skutecznie, ¿e platforma dziêki pomocy sponsorów zosta³a zakupiona i stanie
siê jednym z ponad 80 zabytkowych eksponatów (wagonów i lokomotyw) w skierniewickiej parowozowni. Kto wie,
mo¿e -podobnie jak i dotychczasowe obiekty -zagra w przysz³oœci w jakimœ filmie. Do tej pory wagony towarowe ze
skierniewickiego muzeum z prze³omu XIX/xX w. przewozi³y ¯ydów w "Pianiœcie" Romana Polañskiego, "Liœcie
Schindlera" Stevena Spielberga... Ostatnio wioz³y repatriantów ze Wschodu w drugiej czêœci "Bo¿ej podszewki". Na
filmowych planach prezentuj¹ siê dobrze, bo ich mi³oœnicy co tydzieñ na spotkaniach poddaj¹ je renowacji: skrobi¹,
maluj¹, konserwuj¹, jednym s³owem pieszcz¹, a póŸniej dyskutuj¹ ca³ymi nocami.
-Marzê, by na bia³ostockim dworcu na pierwszym torze przy rampie stan¹³ normalnotorowy, prawdziwy parowózmówi Mariusz Danilewicz. -Bo oprócz tej HF-ki, parowoziku-budki z hot dogami, stoj¹cej przed dworcem, Bia³ystok nie
posiada ¿adnej wizytówki chlubnej przecie¿ historii wêz³a kolejowego w naszym mieœcie. A mnie siê marz¹ niedzielne
popo³udnia, kiedy tatusiowie bêd¹ pokazywaæ ten parowóz swoim synkom... I mam ju¿ nawet taki parowóz na oku -OL
49 z 1949 roku. W³aœnie wa¿¹ siê jego losy, a ja walczê, by nie poszed³ na pociêcie, a sta³ siê nasz¹ bia³ostock¹
chlub¹ i dum¹.
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