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Któ  z nas nie mia  w dzieci stwie

kolejki z wagonikami? Pracowicie 

uk ada o si  na pod odze tory, budo-

wa o stacje z klocków i... jazda! Z 

czasem niektórzy z takich zabaw wyra-

staj . Na szcz cie nie wszyscy.

s dny – spojrza  w dokumenty i pozwoli

jecha .

Apetyt rós . Kiedy PKP, tn c koszty, teren 

parowozowni odda y na rzecz skarbu pa -

stwa, stan li przed niepowtarzaln  szans .

Uda o si  – wojewoda ódzki przekaza  im 

go, z zastrze eniem, e ma s u y  celom 

spo ecznym. Tym samym skierniewicka pa-

rowozownia sta a si  obiektem prywatnym, 

w asno ci  PSMK. Docelowo – pierwszym 

w Polsce prywatnym muzeum kolejnictwa. 

W zasadzie ju  nim jest. Chocia  eksponaty 

nie b yszcz  jak nowe, dla nich s  pi kne

– wiele z nich ocalili od z omowania.

Kosztowne hobby

Parowozownia ma obrotnic  – wje d a-

j cy na ni  wagon b d  parowóz mo na 

tak obróci , aby wjecha  w prowadz ce do 

niej, rozchodz ce si  promieni cie tory. 

Budynek s u y nie tylko do przechowy-

wania eksponatów, istotna jest jego ca a

infrastruktura. Warsztaty – lusarski, od-

lewnia, ku nia oraz maszyny – tokarki, 

szlifi erki, frezarki. Niektóre pochodz  z 

ko ca XIX lub pocz tków XX wieku. Za 

ich pomoc , stosuj c dawn  technologi ,

mog  dorabia  cz ci do remontowanych 

eksponatów. 

Czyni  to w miar  si  i rodków – w du ej

mierze w asnych. A jest to hobby kosztowne. 

Nie prowadz  dzia alno ci gospodarczej, bo 

nie chc . Raczej – jak mówi  – zabiegaj c o 

sponsorów lub przekonuj c w a cicieli (PKP 

i przemys ), po staropolsku podejmuj  pod 

nogi, aby za symboliczn  z otówk  kupi

zabytkowy wagon lub parowóz. I udaje si !

Tak e pozyska  sponsorów, którzy fi nan-

suj  remont. Nied ugo zostanie oddany do 

remontu austriacki, pochodz cy z Gór Izer-

skich, ma y autobus szynowy z roku 1924. 

Znalaz  si  sponsor. 

Rewizja „osobista” 

Eksponatów wielkogabarytowych – paro-

wozów i wagonów – jest w tej chwili w mu-

zeum oko o stu. Ale s  te  i inne: semafory, 

podno niki, gad ety w rodzaju tabliczek z 

napisem „Przechowalnia baga u” lub „Po-

czekalnia II klasy”. 

Wagon, licz cy 130 lat, ma wypiaskowa-

n  i zespawan  star –now  konstrukcj , na 

któr  b d  teraz nak ada  poszycie, czyli 

ciany. Szacowny dach jest w dobrym sta-

nie. Podwozie, o yska, hamulce – zrobio-

ne. Nied ugo b dzie jak nowy. 

Wszystkich eksponatów nie zamierzaj

remontowa . Dotychczas dawny wygl d

odzyska o jedynie dziesi  procent spo ród

nich.

– Niektóre zostan  w stanie – jak mówi

konserwatorzy – trwa ej ruiny, eby pokaza

jak zosta y wyeksploatowane – wyja nia

Andrzej Paszke. – Cz  chcemy od wie-

y , ale zrekonstruowa  tylko wybrane.

Rekonstrukcja – to okre lenie mo e bu-

dzi  kontrowersje. 

g em tkwi  na Dworcu Gda skim w Warsza-

wie i patrze  na poci gi. Na studiach prze-

kona em moich profesorów z ITC i mia em

praktyki studenckie w siedmiu parowozow-

niach. Mówi si , e parowozy to zamkni ta

dziedzina techniki, niemniej jednak... 

Dla nich obu – a tak e im podobnych 

– to nieko cz ca si  opowie . A e swój 

do swego ci gnie... W roku 1987 za o yli

Polskie Stowarzyszenie Mi o ników Kolei. 

Potem pojawi y si  oddzia y lokalne, wiec 

cz  cz onków do nich odesz a. Zostali ci, 

którzy mieszkaj  „w okolicy”, czyli w daw-

nych województwach warszawskim i ódz-

kim, bowiem centrum ca ego przedsi wzi -

cia s  Skierniewice. Kiedy przesta o im ju

wystarcza  siedzenie na kanapie i ogl da-

nie modeli, planów oraz zdj , postanowili 

zdoby  „co  na w asno ”, w skali 1:1. Ku-

pili od cukrowni ma y, manewrowy parowóz. 

W a ciwie jego cz , któr  do stanu u y-

walno ci doprowadzaj  ju  kilkana cie lat. 

K opoty ze skrajni

– Ma y, ale jak si  z o y-

my po kilkadziesi t z otych

na w giel, to ca y dzie

b dziemy mogli si  nim ba-

wi . Jak dzieci – wyja nia

Andrzej Paszke, a Pawe

Mieros awski dodaje:

– Ma 150 koni mecha-

nicznych i rozwija pr dko

do 35 km/h. Ale nam si  ni-

gdzie nie spieszy... 

Zakup trzeba by o prze-

wie  do parowozowni 

w Skierniewicach, gdzie 

uczynni kolejarze zgodzili 

si  go „gara owa ”. Razem z buforami ma 

nieco ponad 6 metrów. Male stwo. Za atwili 

wszystkie formalno ci oraz poci g ratunkowy 

z d wigiem, który mia  ich parowóz za ado-

wa  na platform  i przywie . Stan li przez 

semaforem przy wyje dzie z cukrowni i... 

– W kolejarzach nagle obudzi  si  for-

malizm – opowiada Andrzej Paszke. – 

Czy przypadkiem parowóz nie przekroczy 

skrajni, czyli nie zawadzi o nic podczas 

jazdy. Obliczyli my wszystko z zapasem, 

ale... Chcieli zwo ywa  komisj , spraw-

dza . Na szcz cie trafi  si  jeden roz-

Kiedy jednak przestaje wystarcza  zain-

teresowanie w skali mikro, a  mi o  do 

kolei nadal trwa, trzeba kupi  sobie tabor. 

Prawdziwy. Je li si  ju  ma lokomotyw  i 

wagony, to trzeba je gdzie , hm, gara o-

wa . Najlepszym do tego miejscem jest 

parowozownia.

Nieko cz ca si  opowie

Andrzej Paszke, absolwent Mechani-

ki Precyzyjnej (dzisiaj Mechatronika) PW, 

bakcyla kolejnictwa z apa  niejako przy-

padkiem. Interesowa  si fi lmem, dzia a  w 

klubie fi lmowym „Stodo y”, chcia  robi fi lmy. 

Dowiedzia  si , e PKP ma swoj  komórk

fi lmow  i porz dny stó  monta owy. Tak si

zacz o. Pocz tkowo, jak mówi, robi  jakie

migawki, potem zlecono mu nakr cenie fi l-

mu o kolei. Mówi, e my li obrazami, wi c

– zobaczy ... parowóz pod par , wagony, 

topole w tle...

W sk adnicy harcerskiej kupi  model 

parowozu, ustawi  na torach i patrzy . Na 

prze omie lat 70. i 80. tak go to wci gn o,

e zacz  szuka  podobnych – jak on sam 

– „maniaków”. 

Znalaz  wielu, mi dzy innymi obecnego 

prezesa stowarzyszenia Paw a Mieros aw-

skiego, tak e absolwenta PW, z wydzia u

MEiL.

– Jak tylko zacz em chodzi , to na pyta-

nie babci: „gdzie idziemy na spacer?”, od-

powiada em: „na dworzec”. Godzinami mo-

Mi o  „pod par ”

Pracuj cy na co dzie  w elektrowni 

Pawe  Mieros awski in ynierem czuje 

si  dopiero wtedy, kiedy przyje d a do 

parowozowni w Skierniewicach.
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– W przypadku zabytków sztuki pla-

stycznej, które s  w jedynym, unikatowym 

egzemplarzu, czasem jedno poci gniecie

p dzla mo e mie  istotne znaczenie – mówi

Pawe  Mieros awski. – Nasze eksponaty po-

chodz  z seryjnej produkcji, s  powtarzalne. 

Nawet je li do dzi  zachowa  si  tylko jeden 

b d  dwa egzemplarze. Tym bardziej e od 

ko ca lat 80. XIX wieku ka dy wagon mia

opracowan  i wydrukowan  szczegó ow

dokumentacj  techniczn , która niejedno-

krotnie znajduje si  w naszym posiadaniu. 

Na jej podstawie mo emy rekonstruowa

wagony.

– Poza tym, co 14 lat – zarówno w przy-

padku wagonów, jak i parowozów – wyko-

nuje si  tzw. rewizj . To remont generalny, 

podczas którego rozbiera si  wszystko na 

cz ci. Potem si  to sk ada – u ywaj c cz -

ci starych, je li s  dobre, regenerowanych 

lub nowych. Nie ma oryginalnych, takich 

„prosto z fabryki” – dodaje Andrzej Paszke. 

Nawet je li ich eksponaty – w tym zna-

czeniu – nie s  „oryginalne”, to s  unikato-

we, a wi kszo  pochodzi z ko ca XIX lub 

pocz tku XX wieku. 

Co maj ? Rosyjski wagon towarowy, wzór 

z roku 1882, kanon na wiele dziesi tków

lat, opracowany w warsztatach Jana Blo-

cha, przemys owca, pioniera budownictwa 

kolejowego w Królestwie Polskim, potem 

w Rosji. Wagon osobowy – tzw. boczniak 

– z osobnymi wej ciami do ka dego prze-

dzia u. W Polsce jest ich tylko 5, oni maj

trzy. Salonk  z dwiema ma ymi sypialniami 

i wi kszym apartamentem oraz, oczywi cie,

salonem. Parowóz, którego seryjn  produk-

cj  Niemcy zacz li przed wojn , a sko czyli

w roku 1945. Egzemplarz, który jest w ich 

posiadaniu, zosta  z o ony z oryginalnych 

cz ci, nie wiadomo dlaczego w Poznaniu 

w roku 1964 – ot, taki dziwol g. Pi knie

odnowiony wagon osobowy z przedzia ami

IV i III klasy. Inny, pod którym znajduje si ,

wygl daj cy jak cygaro, zbiornik gazu s u-

cego do o wietlania. Ma y, bo to tylko IV 

klasa. Obok z czterema zbiornikami – I kla-

sa. Maj  te  kilkadziesi t wagonów towaro-

wych i osobowych, 15 parowozów. Niektóre 

z nich trzeba dopiero przywie .

Ile wa y parowóz? Najwi kszy, polskiej 

konstrukcji, przeznaczony do ci gni cia

najci szych sk adów towarowych wraz z 

tendrem, ale bez w gla i wody – 130 ton. 

Korek... na szynach

Ogrom pracy, jak  wk adaj  w rekon-

strukcj  niektórych eksponatów, ma dwa 

cele. Pierwszy to ocalenie od zapomnienia 

zabytków dawnej techniki kolejowej, drugi 

– przyjemniejszy – przejechanie si  w as-

nym poci giem. A czemu by nie? 

Najpierw trzeba jednak przej  ca  for-

maln  drog  – uzyskanie dopuszczenia 

do ruchu, statusu przewo nika, rozmaitych 

zezwole . Nast pnie nale y zg osi  swój 

zamiar kolei, która – uk adaj c rozk ad jaz-

dy – wpisze do niego podró ników, potem 

op aci  przejazd i... jazda! 

– Wystarczy wej  w ten system, dalej 

poprowadz  dy urni ruchu. W taki sposób 

jeszcze nie dzia ali my, ale swego czasu 

mieli my kilka testowych przejazdów w 

okolicach. Mamy malutk , spalinow  loko-

motyw , która osi ga wprawdzie pr dko

tylko 11,5 km/h, ale przecie  nie o szybko

chodzi, tylko o zabaw  – mówi Andrzej 

Paszke.

Pawe  Mieros awski jest szefem ekipy, 

która przygotowuje do drogi pozyskane w 

ró nych miejscach Polski parowozy. Prze-

wiezienie maszyny nie wchodzi w gr  – wa y

ona oko o 100 ton. Trzeba parowóz przyho-

lowa . Jednak, aby tego doko-

na , jego ko a i o yska musz

znajdowa  si  w nienagannym 

stanie, bowiem staruszek po-

winien rozwin  pr dko  nie 

mniejsz  ni  50 km/h. Wolniej-

sza jazda mog aby spowodo-

wa ... korek na szynach. 

Unia? Pierwsza? 

Mówi si , e to wspólnota w gla i stali do-

prowadzi a do podpisania pierwszych mi -

dzynarodowych umów i leg a u podstaw UE. 

Oni jednak u miechaj  si  pod w sem:

– To kolejnictwo spowodowa o zawar-

cie pierwszych mi dzynarodowych umów 

obejmuj cych niemal ca  Europ  i doty-

cz cych jedno ci technicznej. W roku 1860 

podpisano w tej sprawie mi dzynarodow

konwencj  w Genewie. Wcze niej wagony 

z poszczególnych krajów mia y zderzaki w 

ró nych miejscach, a wówczas mi dzy in-

nymi to w a nie zosta o znormalizowane. 

Do dzisiaj obowi zuje tzw. prostok t ber-

ne ski, ustanowiony w roku 1883. Ustalono 

wtedy ostatecznie wymiary miejsca pomi -

dzy wagonami, w którym stoi spinacz, czyli 

cz owiek cz cy ze sob  wagony – wyja -

nia Pawe  Mieros awski.

Nie tylko o wagonach i parowozach, o 

ca ym kolejnictwie wiedz  wszystko. Po 

prostu.

Tekst i zdj cia: JOANNA KOSMALSKA

Na potrzeby filmu „Genera  Nil” po yczyli filmow-

com kilkana cie wagonów – pruskich, austria-

ckich, rosyjskich – a w ród nich unikatow ,

jedyn  zachowan  owocark . Kiedy  s u y a do 

przewo enia owoców z portu w g b kraju.

Potrzeby maj  ogromne, a nie wszystko 

mog  sfinansowa  sami. Dach parowo-

zowni w niektórych miejscach przypomi-

na sito – al patrze , jak deszcz pada na 

muzealne zabytki. A na remont potrzeba 

bardzo du o.


