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Jeszcze tylko przez tydzień na peronie pierwszym białostockiego dworca PKP moŜna będzie
oglądać zabytkową platformę kolejową. Później zostanie przewieziona do muzeum kolejowego
w Skierniewicach

Zabytkowa platforma została miesiąc temu odkryta w Starosielcach i wykupiona przez Polskie
Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Ma ciekawą historię. Została zbudowana w 1918 roku w Stanach
Zjednoczonych i zakupiona z pierwszej poŜyczki rządowej przez rząd Ignacego J. Paderewskiego. Po
polskich torach jeździła do lat 60., później była wykorzystywana w tzw. kolejowym ruchu
wewnętrznym, co sprawiło, Ŝe zachowała się w niezłym stanie.
Platforma kosztowała stowarzyszenie półtora tysiąca złotych.
- Cena została wynegocjowana - mówi Mariusz Danilewicz, białostoczanin, członek PSMK. - Wagon
kosztował tak tanio tylko dlatego, Ŝe jego ostatecznym przeznaczeniem jest muzeum.
Zanim jednak zabytek trafi do kolekcji zabytkowego taboru w Skierniewicach, jeszcze przez tydzień
postoi na białostockim peronie, tuŜ obok dwóch innych historycznych wagonów. W tym czasie
stowarzyszenie musi znaleźć pieniądze na transport, bowiem platforma nie pojedzie na własnych, zbyt
kruchych juŜ kołach.
- Pierwszy peron jest wspaniałym miejscem do eksponowania takich rzeczy - mówi Danilewicz, po
czym się rozmarza: - Chciałbym, aby w przyszłości w Białymstoku stanął na torach zabytkowy
parowóz, jako taki pomnik techniki.
Byliśmy ciekawi, czy często zdarzają się podobne kolejowe odkrycia.
- Takich skarbów jest jeszcze w Polsce duŜo, to tylko kwestia pieniędzy i przekonania niektórych ludzi,
Ŝe nie powinny niszczeć gdzieś w ukryciu - twierdzi Mariusz Danilewicz.
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