
poci¹g to doskona³y biznes, który na siebie zaro-

bi. Poci¹g móg³by kursowaæ np. do Istambu³u,

Wiednia, Pragi albo W³adywostoku. To naprawdê

mo¿e siê udaæ, bo wszystko mo¿na zrealizowaæ,

jeœli pozyska siê inwestorów, którzy odbudowaliby

chocia¿ jeden lub dwa wagony. Wówaas mogliby-

œmy go w³¹czyæ do wêgierskiego zestawu Expressu

Królewskiego.

Fundacja Era Parowozów powsta³a w 2005 r.,

jednak dopiero teraz sta³o siê o niej g³oœno.

(o dzia³o siê przez te dwa lata?

By³ to okres prac organizacyjnych i przygotowaw-

czych do podjêcia dzia³alnoœci statutowej i go-

spodarczej. Dziœ mamy ju¿ zatwierdzony program

dzia³ania do 2009 roku i bêdziemy go realizowaæ.

Naszym celem jest utrzymanie i wykorzystanie

zabytkowego taboru kolejowego i to, co mieœci

siê pod has³em ochrona zabytków techniki ko-

lejowej. Chc~my te¿ popularyzowaæ historyczne

i kulturo/. walory kolei, propagowaæ kulturê

zwi¹zan¹ z histori¹ kolei i osi¹gniêciami kolejnic-

twa. Pod tym kryje siê nie tylko troska o historycz-

ny i zabytkowy tabor, ale te¿ o zabytkowe stacyjki,

urz¹dzenia kolejowe. nastawnie, parowozownie,

wie¿e ciœnieñ -czyli wszystko, co sk³ada siê na

piêkno starej kolei i powinno byæ chronione ze

wzglêdu na swoj¹ zabytkow¹ wartoœæ i unikalnoœæ.

Tak samo jak ceni siê i dba o zabytkowe samo-

chody, tak samo powinno siê staraæ o ocalenie

unikalnych zabytkowych lokomotyw, wagonów
i innych pojazdów trakcyjnych. Tak samo jak chro-

ni siê zabytki kultury materialnej: zamki. obiekty

sakralne. dwory, pa³ace, tak samo nale¿y chroniæ

zabytkowe budynki stacyjne, parowozownie. linie

kolejowe, wiadukty itp.

Czy fundacja próbowa³a ju¿ zainteresowaæ

jakieœ firmy tym pomys³em?

Nie. Pomys³ narodzi³ siê w lipcu tego roku, gdy

do Polski przyjecha³ Venice Simplon Orient Express.

Widz¹c t³umy w Krakowie. Warszawie czy Malbor-

ku, pomyœleliœmy, ¿e moglibyœmy sami coœ podob-

nego zorganizowaæ. Trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e

Orient Express to nie tylko przeja¿d¿ka poci¹giem,

to tak¿e ca³a otoaka z nim zwi¹zana: hotele.

vyYkwintne restauracje, vyYdarzenia kulturalne.

zwiedzanie niezwyk³ych miejsc, markowe gad¿ety.

To ogromny biznes. Fundacja nie ma tylu œrodków.

na razie mo¿emy jedynie inicjowaæ pewne dzia³a-

nia. np. poprzez media i to robimy.

o ratowaniu zabytków kolejnictwa, pomys³ach na prowadzenie

dochodowego interesu, sposobach na pozyskanie pieniêdzy i zachêcaniu

wolontariuszy do wspó³pracy z prezesem zarz¹du Fundacji Era Parowozów

Miros³awem Szymañskim rozmawia Barbara Ma³yska.
, wolny czas. MAY Nosztalgia to przyk³ad doskonale

prowadzonego biznesu. Wszyscy znamy legendarny

Orient Express. który w tym roku przyjecha³ tak¿e

do Polski. Jednak ma³o kto wie. ¿e MAY Nosztalgia

kilka razy w roku uruchamia do Polski i tranzytem

przez nasz kraj do Rosji i Niemiec swój Wêgierski

Królewski Express. którym przywozi setki turystów

z Anglii. Australii i innych krajów œwiata.

Mamy pomys³. by stworzyæ polski .Orient

Express. -luksusowy poci¹g retro kursuj¹cy

po Europie. To nie jest niemo¿liwe. bo Polska

posiada doskonale zaplecze techniczne. du¿o za-

bytkowego taboru. lian¹ reprezentacjê czynnych

I parowozów i bogaty zestaw wagonów historya-

nych. Nie mamy jedynie na chodzie wagonów

Chcia³bym, aby w Polsce, podobnie
jak na zachodzie Europy czy np. na

Wêgrzech, stare parowozownie
funkcjonowa³y jak dobry biznes
i same na siebie zarabia³y. By mo¿-
na w nich by³o œwietnie spêdziæ
wolny czas z rodzin¹, zjeœæ obiad

w luksusowym, zabytkowym wago-
nie restauracyjnym, napiæ siê kawy
w kafejce urz¹dzonej na hali pa-
rowozowej, potañczyæ w dyskotece
zaaran¿owanej w scenerii starych
wagonów i parowozów...

(o jest teraz priorytetem fundaqi?

Dzia³alnoœæ w skansenach kolejowych. Wszyscy

wiedz¹. ¿e PKP CARGO S.A. posiada miejsca nie-

zwyk³e. którymi s¹ skanseny zabytkowego tabo-

ru ze zgromadzonymi tam eksponatami. w tym

tak¿e czynnymi parowozami unikalnych serii.

Œci¹gaj¹ one dziesi¹tki tysiêcy fanów starej kolei

z Europy i œwiata. Fundacja zgodnie z przyjêtym

planem. dzia³ania zamierza przej¹æ od PKP CAR-

GO SA. marketing i sprzeda¿ us³ug w skansenach

kolejowych.
Poa¹tkiem ma byæ Wolsztyn. gdzie bêdziemy

prowadziæ sprzeda¿ poci¹gów retro. wynajem

parowozów. zabytkowych wagonów. organizo-
waæ turystykê kolejow¹. przygotowywaæ imprezy

plenerowe. prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹ itp.

Chcemy to robiæ we wspó³pracy z profesjonalnymi

biurami podró¿y lub innymi organizatorami tury-

styki. Zale¿y nam. by to nie by³a tylko organiza-

cja przejazdu poci¹giem retro, lea bogata oferta

turystyana po³¹aona ze zwiedzaniem zabytków,

rekreacj¹. zabaw¹ itp. Bogatsza oferta pozwoli na

zwiêkszenie przychodów samej fundacji. a tak¿e

i PKP CARGO. Ponadto fundacja jako organizacja

pozarz¹dowa mo¿e prowadziæ niektóre dzia³ania

w ramach odp³atnej dzia³alnoœci po¯ytku publia-

nego i uzyskiwaæ na nie dotacje. Innym wa¿nym

argumentem jest fakt. ¿e forma prawna funda-

cji jest najodpowiedniejsza do takiej dzia³alnoœci.

tak luksusowych. jak te z Orient Expressu. Jednak

wtajemniueni wiedz¹, ¿e w zasobach Grupy PKP

i w zasobach prywatnych jest co najmniej kilka

wagonów o konstrukcji takiej samej jak z Orient

Expressu lub takich, które doskonale mog¹ wpi-

saæ siê w formu³ê polskiego Orient Expressu.

Wystarczy wspomnieæ np. salonkê Bieruta. która

wymaga stosunkowo niewielkich nak³adów. by

mog³a s³u¿yæ mi³oœnikom dalekich podró¿y.

Ratowanie zabytków kolejnictwa nie jest!

jedynym aspektem dzia³ania fundaqi?

IBy móc ratowaæ zabytki, trzeba posiadaæ niezbêd-

ne œrodki finansowe. Jednym ze sposobów ich

pozyskiwania jest prowadzenie dzia³alnoœci gospo-

daraej. Chcia³bym, aby w Polsce, podobnie jak na

zachodzie Europy czy np. na Wêgrzech, stare paro-

wozownie funkcjonowa³y jak dobry biznes i same

na siebie zarabia³y. By mo¿na w nich by³o œwietnie

spêdziæ wolny aas z rodzin¹, zjeœæ obiad w luk-

susowym, zabytkowym wagonie restauracyjnym.

napiæ siê kawy w kafejce urz¹dzonej na hali pa-

rowozowej. potañczyæ w dyskotece zaaran¿owanej

w scenerii starych wagonów i parowozów, obejrzeæ

ciekaw¹ wystawê, kupiæ okolianoœciowe pami¹tki

czy wybraæ siê w pe³n¹ nostalgii podró¿ poci¹giem

retro. Tak¹ dzia³alnoœæ prowadzi w Budapeszcie

spó³ka MAv Nosztalgia. Stara parowozownia sta-

nowi tam centrum ¿ycia towarzyskiego. Co week-

end setki osób ca³ymi rodzinami spêdza w niej

Oprócz taboru. trzeba znaleŸæ firmy. które

zechc¹ zainwestowaæ w taki poci¹g.

Zgadza siê. Myœlê, ¿e znajd¹ siê firmy. które zechc¹

w to zainwestowaæ. Trzeba je przekonaæ. ¿e taki



Fundacja Era Parowozów bêdzie siê wysta-

wiaæ na targach turystycznych Tour Salon

w Poznaniu. Jak¹ ofertê chcecie promowaæ?

Na targach zamierzamy nawi¹zaæ kontakty han-

dlowe, by wspólnie z którymœ z wystawiaj¹cych

siê biur podró¿y opracowaæ konkretne produkty

turystyune, nakierowane na skanseny kolejowe

w Wolsztynie, Koœcierzynie czy Chabówce. Bêdziemy

siê wystawiaæ w poci¹gu retro.

Fundacja i "jej" lokomotywy pokazuj¹ siê

te¿ za granic¹. Niedawno Okl pojecha³a do

Liibben w Niemczech. Po co?

Fundacja wspó³organizowa³a wyjazd do Nie-

miec. Prowadziliœmy tam sprzeda¿ piêknego

wydawnictwa. albumu Dariusza Brodowskiego.

oczywiœcie w wersji niemieckiej. Byliœmy te¿

w Budapeszcie na Grand Prix lokomotyw i wa-

gonów sypialnych i restauracyjnych. W stolicy

Wêgier prezentowane by³y dwa polskie parowo-

zy: parowóz om z Wolsztyna i parowóz Tkt48

z Wroc³awia. By³a to du¿a promocja nie ty³ko

dzia³alnoœci fundacji. ale tak¿e i PKP CARGO SA

Imprezê zorganizowa³a MAv Nosztalgia.

poniewa¿ przeznaaaj¹c dochód na cele statutowe.

fundacja nie musi p³aciæ podatku dochodowego.

W przypadku Chabówki. mo¿na stworzyæ jeszae

ciekawsz¹ ofertê. gdy¿ do parowozowni przylega

przepiêkna zabytkowa linia kolejowa. tzw. trans-

wersalna z XIX wieku ze starymi urz¹dzeniami

kolejowymi. œlianie wij¹ca siê wœród gór.

Miros³aw Szymañski
Mamy pomys³, by stworzyæ polski
"Orient Express" -luksusowy po-
ci¹g retro kursuj¹cy po Europie.
To nie jest niemo¿liwe, bo Polska
posiada doskona³e zaplecze tech-

niczne, du¿o zabytkowego taboru,

liczn¹ reprezentacjê czynnych pa-
rowozów i bogaty zestaw wago-

nów historycznych.

Du¿o mówi Pan o MAv Nosztalgii, która

prowadzi kolejow¹, turystyczn¹ dzia³al-
noœæ. Czy fundacja chce wzorowaæ siê na

niej i jej przedsiêwziêciach?

W zakresie niektórych przedsiêwziêæ gospodar-

czy<h i dzia³alnoœci w obszarze biznesowego

wykorzystania posiadanego w Polsce potencja³u

historyunego na pewno tak. MAv Nosztalgia

jest spó³k¹ prawa handlowego, w której wêgier-

skie koleje MAV posiadaj¹ wiêkszoœciowe udzia-

³y i której bardzo pomog³y finansowo. wyposa-

¿aj¹c j¹ m.in. w tabor i maj¹tek. Dzisiaj jest to

w pe³ni dochodowe przedsiêbiorstwo. zarabia-

j¹ce na turystyce kolejowej. W Polsce nie ma

takiego odpowiednika.
Fundacja Era Parowozów jest jedyn¹ w Grupie

PKP fundacj¹ maj¹c¹ na celu ratowanie zabyt-

ków kolejnictwa. Ustanowi³o j¹ PKP CARGO SA.

w celu m.in. pomniejszenia ponoszonych przez

spó³kê kosztów na obs³ugê skansenów kolejo-

wych. Fundacja jest lepsz¹ struktur¹, je¿eli chodzi

warunki podatkowe. do prowadzenia dzia³alnoœci

gospodaruej ni¿ spó³ki prawa handlowego. Poza

tym fundacja, jak ju¿ wspomnia³em. mo¿e pozy-

skiwaæ œrodki zewnêtrzne np. unijne, mo¿e prowa-

dziæ dzia³alnoœæ po¯ytku publiunego i zdobywaæ

pieni¹dze od samorz¹dów. co np. realizowaliœmy

w tym roku w Wolsztynie. Fundacja skupia siê

bardziej na pozyskiwaniu œrodków od darczyñców,

dzia³alnoœæ gospodarua jest jednym ze sposobów

ich pozyskiwania. ale nie dzia³alnoœci¹ podstawo-

w¹ i taka jest ró¿nica.

Skierniewic, gdzie na terenie starej parowozowni

realizowany by³by ci¹g dalszy zajêæ.

Czy fundacja zamierza te¿ pozyskiwaæ fun-

dusze unijne?

Tak. Przygotowujemy siê do pisania programów,

na które moglibyœmy trzymaæ œrodki pomocowe.

Za poœrednictwem Kuriera PKP chcielibyœmy wiêc

zachêciæ wszystkich mi³oœników kolei do w³¹ue-

nia siê w dzia³ania naszej fundacji. Zak³adamy

sklep internetowy -do tego potrzebujemy wo-

lontariuszy. informatyków. Wolontariat zreszt¹

chcielibyœmy .wykorzystaæ' te¿ np. do prac przy

odnawianiu zabytków, dzia³alnoœci rozwijanej

w skansenach, organizacji imprez. Oferujemy to. co

przewiduje ustawa: koszty dojazdów i diety.

Jakie jeszcze inne pomys³y ma fundacja na I

biznes?
Chocia¿by poci¹gi sylwestrowe.'W tym roku za-

planowaliœmy taki poci¹g z Chabówki do Zako-

panego, chcemy go zrobiæ w oparciu o wagony

retro i lokomotywê parow¹. Marzy mi siê te¿

zorganizowanie zabaw noworoanych, po³¹aonych

ze zbieraniem funduszy na ratowanie zabytków.

Poza tym -sprzeda¿ pami¹tek i gad¿etów kole-

jowych. To wbrew pozorom bardzo du¿y rynek.

W Polsce jest co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy

fanów kolei, którzy poszukuj¹ pami¹tek, wydaw-

nictw i gad¿etów z motywami kolejowymi. St¹d

pomys³ uruchomienia sklepu internetowego. Ju¿

teraz za poœrednictwem naszej strony internetowej

mo¿na kupowaæ wydawnictwa, kalendarze, obrazy

z motywami kolejowymi i inne gad¿ety.

Staramy siê te¿ o dotacjê z Ministerstwa Eduka-

cji Narodowej na uruchomienie w przysz³ym roku

poci¹gów edukacyjnych dla dzieci. Lekcja zaczyna-

³aby siê w Warszawie w Muzeum Kolejnictwa, a na-

stêpnie odbywa³by siê przejazd poci¹giem retro do
Barbara Ma³yska


