Miãoćç „pod parð”
Któē z nas nie miaã w dzieciýstwie
kolejki z wagonikami? Pracowicie
ukãadaão siõ na podãodze tory, budowaão stacje z klocków i... jazda! Z
czasem niektórzy z takich zabaw wyrastajð. Na szczõćcie nie wszyscy.

K

iedy jednak przestaje wystarczaè zainteresowanie w skali mikro, a miđoħè do
kolei nadal trwa, trzeba kupiè sobie tabor.
Prawdziwy. Jeħli siú juľ ma lokomotywú i
wagony, to trzeba je gdzieħ, hm, garaľowaè. Najlepszym do tego miejscem jest
parowozownia.

Niekoýczðca siõ opowiećç
Andrzej Paszke, absolwent Mechaniki Precyzyjnej (dzisiaj Mechatronika) PW,

gđem tkwiè na Dworcu Gdaēskim w Warszawie i patrzeè na pociægi. Na studiach przekonađem moich profesorów z ITC i miađem
praktyki studenckie w siedmiu parowozowniach. Mówi siú, ľe parowozy to zamkniúta
dziedzina techniki, niemniej jednak...
Dla nich obu – a takľe im podobnych
– to niekoēczæca siú opowieħè. A ľe swój
do swego ciægnie... W roku 1987 zađoľyli
Polskie Stowarzyszenie Miđoħników Kolei.
Potem pojawiđy siú oddziađy lokalne, wiec
czúħè czđonków do nich odeszđa. Zostali ci,
którzy mieszkajæ „w okolicy”, czyli w dawnych województwach warszawskim i đódzkim, bowiem centrum cađego przedsiúwziúcia sæ Skierniewice. Kiedy przestađo im juľ
wystarczaè siedzenie na kanapie i oglædanie modeli, planów oraz zdjúè, postanowili
zdobyè „coħ na wđasnoħè”, w skali 1:1. Kupili od cukrowni mađy, manewrowy parowóz.
Wđaħciwie jego czúħè, któræ do stanu uľywalnoħci doprowadzajæ juľ kilkanaħcie lat.

Kãopoty ze skrajnið

bakcyla kolejnictwa zđapađ niejako przypadkiem. Interesowađ siú filmem, dziađađ w
klubie filmowym „Stodođy”, chciađ robiè filmy.
Dowiedziađ siú, ľe PKP ma swojæ komórkú
filmowæ i porzædny stóđ montaľowy. Tak siú
zaczúđo. Poczætkowo, jak mówi, robiđ jakieħ
migawki, potem zlecono mu nakrúcenie filmu o kolei. Mówi, ľe myħli obrazami, wiúc
– zobaczyđ... parowóz pod paræ, wagony,
topole w tle...
W skđadnicy harcerskiej kupiđ model
parowozu, ustawiđ na torach i patrzyđ. Na
przeđomie lat 70. i 80. tak go to wciægnúđo,
ľe zaczæđ szukaè podobnych – jak on sam
– „maniaków”.
Znalazđ wielu, miúdzy innymi obecnego
prezesa stowarzyszenia Pawđa Mierosđawskiego, takľe absolwenta PW, z wydziađu
MEiL.
– Jak tylko zaczæđem chodziè, to na pytanie babci: „gdzie idziemy na spacer?”, odpowiadađem: „na dworzec”. Godzinami mo-
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– Mađy, ale jak siú zđoľymy po kilkadziesiæt zđotych
na wúgiel, to cađy dzieē
búdziemy mogli siú nim bawiè. Jak dzieci – wyjaħnia
Andrzej Paszke, a Paweđ
Mierosđawski dodaje:
– Ma 150 koni mechanicznych i rozwija prúdkoħè
do 35 km/h. Ale nam siú nigdzie nie spieszy...
Zakup trzeba byđo przewieļè do parowozowni
w Skierniewicach, gdzie
uczynni kolejarze zgodzili
siú go „garaľowaè”. Razem z buforami ma
nieco ponad 6 metrów. Maleēstwo. Zađatwili
wszystkie formalnoħci oraz pociæg ratunkowy
z dļwigiem, który miađ ich parowóz zađadowaè na platformú i przywieļè. Stanúli przez
semaforem przy wyjeļdzie z cukrowni i...
– W kolejarzach nagle obudziđ siú formalizm – opowiada Andrzej Paszke. –

Pracujðcy na co dzieý w elektrowni
Paweã Mierosãawski inēynierem czuje
siõ dopiero wtedy, kiedy przyjeēdēa do
parowozowni w Skierniewicach.
Czy przypadkiem parowóz nie przekroczy
skrajni, czyli nie zawadzi o nic podczas
jazdy. Obliczyliħmy wszystko z zapasem,
ale... Chcieli zwođywaè komisjú, sprawdzaè. Na szczúħcie trafiđ siú jeden roz-

sædny – spojrzađ w dokumenty i pozwoliđ
jechaè.
Apetyt rósđ. Kiedy PKP, tnæc koszty, teren
parowozowni oddađy na rzecz skarbu paēstwa, stanúli przed niepowtarzalnæ szansæ.
Udađo siú – wojewoda đódzki przekazađ im
go, z zastrzeľeniem, ľe ma sđuľyè celom
spođecznym. Tym samym skierniewicka parowozownia stađa siú obiektem prywatnym,
wđasnoħciæ PSMK. Docelowo – pierwszym
w Polsce prywatnym muzeum kolejnictwa.
W zasadzie juľ nim jest. Chociaľ eksponaty
nie bđyszczæ jak nowe, dla nich sæ piúkne
– wiele z nich ocalili od zđomowania.

Kosztowne hobby
Parowozownia ma obrotnicú – wjeľdľajæcy na niæ wagon bædļ parowóz moľna
tak obróciè, aby wjechađ w prowadzæce do
niej, rozchodzæce siú promieniħcie tory.
Budynek sđuľy nie tylko do przechowywania eksponatów, istotna jest jego cađa
infrastruktura. Warsztaty – ħlusarski, odlewnia, kuļnia oraz maszyny – tokarki,
szlifierki, frezarki. Niektóre pochodzæ z
koēca XIX lub poczætków XX wieku. Za
ich pomocæ, stosujæc dawnæ technologiú,
mogæ dorabiaè czúħci do remontowanych
eksponatów.
Czyniæ to w miarú siđ i ħrodków – w duľej
mierze wđasnych. A jest to hobby kosztowne.
Nie prowadzæ dziađalnoħci gospodarczej, bo
nie chcæ. Raczej – jak mówiæ – zabiegajæc o
sponsorów lub przekonujæc wđaħcicieli (PKP
i przemysđ), po staropolsku podejmujæ pod
nogi, aby za symbolicznæ zđotówkú kupiè
zabytkowy wagon lub parowóz. I udaje siú!
Takľe pozyskaè sponsorów, którzy finansujæ remont. Niedđugo zostanie oddany do
remontu austriacki, pochodzæcy z Gór Izerskich, mađy autobus szynowy z roku 1924.
Znalazđ siú sponsor.

Rewizja „osobista”
Eksponatów wielkogabarytowych – parowozów i wagonów – jest w tej chwili w muzeum okođo stu. Ale sæ teľ i inne: semafory,
podnoħniki, gadľety w rodzaju tabliczek z
napisem „Przechowalnia bagaľu” lub „Poczekalnia II klasy”.
Wagon, liczæcy 130 lat, ma wypiaskowanæ i zespawanæ staræ–nowæ konstrukcjú, na
któræ búdæ teraz nakđadaè poszycie, czyli
ħciany. Szacowny dach jest w dobrym stanie. Podwozie, đoľyska, hamulce – zrobione. Niedđugo búdzie jak nowy.
Wszystkich eksponatów nie zamierzajæ
remontowaè. Dotychczas dawny wyglæd
odzyskađo jedynie dziesiúè procent spoħród
nich.
– Niektóre zostanæ w stanie – jak mówiæ
konserwatorzy – trwađej ruiny, ľeby pokazaè
jak zostađy wyeksploatowane – wyjaħnia
Andrzej Paszke. – Czúħè chcemy odħwieľyè, ale zrekonstruowaè tylko wybrane.
Rekonstrukcja – to okreħlenie moľe budziè kontrowersje.

– W przypadku zabytków sztuki plastycznej, które sæ w jedynym, unikatowym
egzemplarzu, czasem jedno pociægniecie
púdzla moľe mieè istotne znaczenie – mówi
Paweđ Mierosđawski. – Nasze eksponaty pochodzæ z seryjnej produkcji, sæ powtarzalne.
Nawet jeħli do dziħ zachowađ siú tylko jeden
bædļ dwa egzemplarze. Tym bardziej ľe od
koēca lat 80. XIX wieku kaľdy wagon miađ
opracowanæ i wydrukowanæ szczegóđowæ

Potrzeby majð ogromne, a nie wszystko
mogð sfinansowaç sami. Dach parowozowni w niektórych miejscach przypomina sito – ēal patrzeç, jak deszcz pada na
muzealne zabytki. A na remont potrzeba
bardzo duēo.

dokumentacjú technicznæ, która niejednokrotnie znajduje siú w naszym posiadaniu.
Na jej podstawie moľemy rekonstruowaè
wagony.
– Poza tym, co 14 lat – zarówno w przypadku wagonów, jak i parowozów – wykonuje siú tzw. rewizjú. To remont generalny,
podczas którego rozbiera siú wszystko na
czúħci. Potem siú to skđada – uľywajæc czúħci starych, jeħli sæ dobre, regenerowanych
lub nowych. Nie ma oryginalnych, takich
„prosto z fabryki” – dodaje Andrzej Paszke.
Nawet jeħli ich eksponaty – w tym znaczeniu – nie sæ „oryginalne”, to sæ unikatowe, a wiúkszoħè pochodzi z koēca XIX lub
poczætku XX wieku.
Co majæ? Rosyjski wagon towarowy, wzór
z roku 1882, kanon na wiele dziesiætków
lat, opracowany w warsztatach Jana Blocha, przemysđowca, pioniera budownictwa
kolejowego w Królestwie Polskim, potem
w Rosji. Wagon osobowy – tzw. boczniak
– z osobnymi wejħciami do kaľdego przedziađu. W Polsce jest ich tylko 5, oni majæ
trzy. Salonkú z dwiema mađymi sypialniami
i wiúkszym apartamentem oraz, oczywiħcie,
salonem. Parowóz, którego seryjnæ produk-

cjú Niemcy zaczúli przed wojnæ, a skoēczyli
w roku 1945. Egzemplarz, który jest w ich
posiadaniu, zostađ zđoľony z oryginalnych
czúħci, nie wiadomo dlaczego w Poznaniu
w roku 1964 – ot, taki dziwolæg. Piúknie
odnowiony wagon osobowy z przedziađami
IV i III klasy. Inny, pod którym znajduje siú,
wyglædajæcy jak cygaro, zbiornik gazu sđuľæcego do oħwietlania. Mađy, bo to tylko IV
klasa. Obok z czterema zbiornikami – I klasa. Majæ teľ kilkadziesiæt wagonów towarowych i osobowych, 15 parowozów. Niektóre
z nich trzeba dopiero przywieļè.
Ile waľy parowóz? Najwiúkszy, polskiej
konstrukcji, przeznaczony do ciægniúcia
najciúľszych skđadów towarowych wraz z
tendrem, ale bez wúgla i wody – 130 ton.

Korek... na szynach
Ogrom pracy, jakæ wkđadajæ w rekonstrukcjú niektórych eksponatów, ma dwa
cele. Pierwszy to ocalenie od zapomnienia
zabytków dawnej techniki kolejowej, drugi
– przyjemniejszy – przejechanie siú wđasnym pociægiem. A czemu by nie?
Najpierw trzeba jednak przejħè cađæ formalnæ drogú – uzyskanie dopuszczenia
do ruchu, statusu przewoļnika, rozmaitych
zezwoleē. Nastúpnie naleľy zgđosiè swój
zamiar kolei, która – ukđadajæc rozkđad jazdy – wpisze do niego podróľników, potem
opđaciè przejazd i... jazda!
– Wystarczy wejħè w ten system, dalej
poprowadzæ dyľurni ruchu. W taki sposób

chodzi, tylko o zabawú – mówi Andrzej
Paszke.
Paweđ Mierosđawski jest szefem ekipy,
która przygotowuje do drogi pozyskane w
róľnych miejscach Polski parowozy. Przewiezienie maszyny nie wchodzi w grú – waľy
ona okođo 100 ton. Trzeba parowóz przyholowaè. Jednak, aby tego dokonaè, jego kođa i đoľyska muszæ
znajdowaè siú w nienagannym
Na potrzeby filmu „Generaã Nil” poēyczyli filmowstanie, bowiem staruszek pocom kilkanaćcie wagonów – pruskich, austriawinien rozwinæè prúdkoħè nie
ckich, rosyjskich – a wćród nich unikatowð,
mniejszæ niľ 50 km/h. Wolniejsza jazda mogđaby spowodojedynð zachowanð owocarkõ. Kiedyć sãuēyãa do
waè... korek na szynach.

przewoēenia owoców z portu w gãðb kraju.
jeszcze nie dziađaliħmy, ale swego czasu
mieliħmy kilka testowych przejazdów w
okolicach. Mamy malutkæ, spalinowæ lokomotywú, która osiæga wprawdzie prúdkoħè
tylko 11,5 km/h, ale przecieľ nie o szybkoħè

Unia? Pierwsza?

Mówi siú, ľe to wspólnota wúgla i stali doprowadziđa do podpisania pierwszych miúdzynarodowych umów i legđa u podstaw UE.
Oni jednak uħmiechajæ siú pod wæsem:
– To kolejnictwo spowodowađo zawarcie pierwszych miúdzynarodowych umów
obejmujæcych niemal cađæ Europú i dotyczæcych jednoħci technicznej. W roku 1860
podpisano w tej sprawie miúdzynarodowæ
konwencjú w Genewie. Wczeħniej wagony
z poszczególnych krajów miađy zderzaki w
róľnych miejscach, a wówczas miúdzy innymi to wđaħnie zostađo znormalizowane.
Do dzisiaj obowiæzuje tzw. prostokæt berneēski, ustanowiony w roku 1883. Ustalono
wtedy ostatecznie wymiary miejsca pomiúdzy wagonami, w którym stoi spinacz, czyli
czđowiek đæczæcy ze sobæ wagony – wyjaħnia Paweđ Mierosđawski.
Nie tylko o wagonach i parowozach, o
cađym kolejnictwie wiedzæ wszystko. Po
prostu.
Tekst i zdjúcia: JOANNA KOSMALSKA

21

