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to finansowane jest w po³owie przez miasto, œrodki

pochodz¹ te¿ z Unii Europejskiej, regionu, a tak¿e

z brytyjskiego toto-lotka.

Nie na ³amach prasy
Wiele stowarzyszeñ sympatyków kolei stara

siê na swoje dzia³ania zwróciæ uwagê mediów.

Jednak. zdaniem niektórych, nie zawsze jest to

dobre posuniêcie.

-Dyskusje na ³amach ¿¹dnej sensacji prasy,

przepychanki i wzajemne oskar¿enia nie s³u¿¹

ratowaniu zabytków kolejnictwa -uwa¿a Pawe³

Mieros³awski z Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœni-

ków Kolei (PSMK). -Kolej i tak jest na uprzywile-

jowanej pozycji. gdy¿ nie ma przecie¿ dzia³aj¹cych

zabytkowych kopalni czy hut. A w³asne muzea

tworz¹ tylko najbogatsze koncerny -zaznacza.
Mieros³awski radzi te¿. aby staraj¹cy siê o fun-

dusze na ratowanie zabytków pokazali je w szer-

szym kontekœcie spo³ecznym czy kulturowym.

-Nie wystarczy wyliczyæ cechy techniczne czy

podkreœliæ zabytkowy charakter parowozu. Trzeba

go umiejscowiæ w kontekœcie historycznym, po-

kazaæ. ¿e by³ wa¿ny dla danej spo³ecznoœci lub

np. dla rozwoju przemys³u. Wtedy ³atwiej zdobyæ

pieni¹dze -t³umaczy Mieros³awski.

miasto skansenu albo wspó³finansowania jego

utrzymania.
-Nie jest to w³aœciwa sytuacja. ¿eby spó³ka

prawa handlowego, nastawiona na zysk. prowa-
dzi³a skansen -podkreœla Jan Guzik.

Przeszkod¹ w przejêciu skansenu przez miasto

jest nieuregulowany stan prawny terenów i budyn-

ków nale¿¹cych do skansenu kolejowego w Chabów-

ce. Trwaj¹ prace nad ich uregulowaniem, na pewno

jednak nie zakoña¹ siê jeszae w 2010 r.

-Jednak przejêcie skansenu przez miasto to

w³aœciwa droga. Otwiera siê te¿ wtedy furtka do

funduszy unijnych, których PKP CARGO jako spó³-

ka akcyjna nie mo¿e otrzymaæ -dodaje Guzik.

Produkt turystyczny
Budowa muzeum w Shildon zajê³a osiem lat.

Roanie odwiedza je 150 tys. goœci. którzy w lo-

kalnych sklepach, restauracjach. hotelach zosta-
wiaj~ 5 mln funtów.

-Dziêki muzeum Shildon z postindustrial-

nego miasta sta³o siê atrakcyjnym miejscem do

zamieszkania. Wa¿ne jest, by stworzyæ dobry

produkt turystyczny. który przyci¹gnie kapita³
-mówi Andrew Scott.

Taki produkt turystyany stara siê te¿ stworzyæ

Wielkopolska w oparciu o Parowozowniê Wolsztyn.

Przy organizacji najbardziej znanej kolejowej im-
prezy w Polsce -Parady Parowozów -wspó³pra-

cuj¹ ze sob¹ w³adze miasta. PKP CARGO, Fundacja

Era Parowozów. The Wolsztyn Experience i wolon-

tariusze.

-Wspó³pracujemy te¿ z samorz¹dami, biu-
rami podró¿y. mi³oœnikami kolei. Cel jest jeden

-pokazanie turystom zabytków kolei i zdobycie

œrodków na ich ratowanie -t³umaczy Zbigniew

Marciniak z PKP CARGO.

Nauka l Polski
Mike Pease. z brytyjskiej organizacji Red Fox

zajmuj¹cej siê zabytkami kolejnictwa. zapew-
nia. ¿e ma³e zmiany przynosz¹ ostatecznie du¿e

rezultaty. Najpierw tworzy siê ma³a grupa osób

zainteresowanych tematem osób i powstaje

pewna idea. Nastêpnie próbuje siê ni¹ Jaintere-

sowaæ inne organizacje. instytucje samorz¹do-

we. prasê. Gdy w koñcu robi siê o tym g³oœno.

udaje siê dotrzeæ do w³adz rz¹dowych i pozyskaæ

sponsorów.
-Mieliœmy pomys³. by do drobnych prac re-

montowych przy parowozach czy prowadzenia

kafejki przyuczyæ osoby niepe³nosprawne umy-
s³owo. Napisaliœmy projekt. który ma wprowa-

dzaæ te osoby w ¿ycie spo³eczne i pozyskaliœmy

fundusze na jego realizacjê. Wielu rzeczy uczyli-

œmy siê od was. Polaków. Tutaj s¹ setki wolonta-

riuszy. pe³nych entuzjazmu. którzy chc¹ swój czas

poœwiêciæ dla idei -mówi³ Pease.

Pienl¹azez KPU
Jak zaznaaa Marciniak, skansen kolejnictwa

i parowozownia w jednym miejscu daj¹ efekt

synergii. Dziêki wspó³pracy CARGO, organizacji
i samorz¹dów w Regionalnym Programie Opera-

cyjnym dla Wielkopolski zosta³y zapisane pieni¹dze

na nowy produkt turystyany "Turystyka kolejowa

w Wielkopolsce", w ramach którego ma powstaæ

w GnieŸnie Wielkopolski Park Historii Kolei. Po ist-

niej¹cej linii kolejowej ³¹a¹cej Poznañ z Gnieznem

maj¹ zaœ kursowaæ poci¹gi turystyane.

-Koszty uruchomienia poci¹gów retro s¹

ogromne. Wynikaj¹ m.in. z przepisów. które s¹

tak samo rygorystyane wobec kolejek retro, jak

wobec poci¹gów regularnego kursowania po

zmodernizowanych liniach -mówi Marcinia~.~

Liczne utrudnienia
Jednak takle przedstawiciele PSMK wskazuj¹

liczne przeszkody. Gdy ju¿ uda siê pozyskaæ nie-

ruchomoœæ kolejow¹ i stowarzyszenie, chc¹c pozy-

skaæ œrodki na jej remont, podejmuje w obiekcie

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, traci zwolnienie od po-

datków.

-Dla organizacji spo³ecznych dostêpne s¹ spore

œrodki unijne, ale przede wszystkim na konferen-

cje, szkolenia. Na cele statutowe, czyli ratowanie

zabytków, jest ich stosunkowo niewiele. Dodatko-

wo musimy wykazaæ siê wy¿szym wk³adem w³a-

sl1ym ni¿ np. w³adze samorz¹dowe. Mo¿e warto by

to zmieniæ -zastanawia siê Mieros³awski.

Rozmowy z miastem
Na inne utrudnienia wskazywa³ Jan Guzik

z zak³adu ma³opolskiego PKP CARGO, któremu

P9~lega skansen w Chabówce. Spó³ka prowadzic," -,""
rozmowy na temat przejêcia przez

Dobra wsp6fpraca
Wielu mi³oœników kolei zapewnia. ¿e aby osi¹-

gn¹æ cel. potrzebne jest partnerstwo i wspó³praca
z innymi stowarzyszeniami. w³adzami samorz¹-

dowymi, spó³kami kolejowymi.
PSMK. a tak¿e Klub Sympatyków Kolei z Wro-

c³awia podkreœlaj¹. ¿e wspó³praca z wiêkszoœci¹

spó³ek Grupy PKP uk³ada siê do~[Ze. Wœród

nich wymieniaj¹ przede wszystkim PKP CARGO.

ale te¿ i Polskie linie Kolejowe. Energetykê czy

Intercity.
-Aby osi¹gn¹æ cel. warto wykorzystywaæ zna-

jomoœci. By zdobyæ fundusze. dobrze jest wyka-

zaæ. ¿e pieni¹dze wydane np.. przez samorz¹d na

ratowanie zabytków, wracaj¹ do lokalnej spo³ecz-

noœci -podsumowuje Pease.

Barbara Malyska

Tekst pow stoi na podstawie referatów zaprezentowanych

na miêdzynarodowej konferencji ,labytki kolejnictwa i spo-

³eczeñstwo" zorganizowanej 26 Jistopada 2009 r; pllez Fun-

dacjê Era Parowozów i Brytyjsko-Polsk¹ Izbê Handlow¹.

IRII'R PKP?


