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Zabytki kole.;nictwa i spo³eczeñstwo - spo³eczeñstwo oby-
watelskie, promocja, gospodarka, turystyka, synergia - kon-

ferencjê pod takim ambitnym tytu³em zorganizowa³y Brytyj-
sko-Polska Izba Handlowa i Fundacja Era Parowozów. Jej
uczestnikami byli w przewa¿aj¹cej wiêkszQœci cz³onkowie
klubów i stowarzyszeñ hobbistycznych z Wielkiej Brytanii,
S³owacji i Polski. Grupê PKP reprezentowali przedstawicie-
le PKP CARGO S.A. i PKP S.A. Nieruchomoœci. Zabrak³o
przedstawicieli Muzeum Kolejnictwa, oddalonego od miejsca
konferencji zaledwie dwa przystanki autobusowe. Zabrak³o
te¿ osoby z Urzêdu Transportu Kolejowego, w tym przypadku
odleg³oœæ uleg³a podwojeniu. Nader skromnie by³ reprezen-
towany samorz¹d ró¿nych szczebli. Wyst¹pieniom i dyskusji
przys³uchiwa³o siê ledwie kilku dziennikarzy. Nie wszyscy
wytrwali do koñca spotkania.
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Zak³adowa w¹skotorówk¹ (430 mm) w fabryce Norblina.

blemy nie ty³ko w przypadku, gdy kolejny samochód wje¿d¿a
pod poci¹g na skrzy¿owaniu dróg; jak na sprawy och1'ony za-
bytków techniki uczuliæ s³u¿by konserwatorskie.

"A to Polska w³aœnie" - tê oczywistoœæ stara³ siê przypo-

mnieæ tylko jeden z referentów, wskazuj¹c na rozwiniête w na-
szym kraju silne przywi¹zanie do w³asnej osobowoœci, gdzie
dzia³alnoœæ na zewn¹trz jest postrzegana czêsto jako sprzecz-
na z osobistym lub w¹sko pojmowanym interesem grupowym;
mówi¹c o braku poczucia stabilizacji i o tym, ¿e realizatorzy
dzia³añ spo³ecznych musz¹ najpierw zdobyæ œrodki do w³a-
snego bytowania; przypominaj¹c, ¿e w naszym kraju zabytki
techniki kolejowej kwalifikuje siê najczêœciej jako zbêdne ru-
piecie; ¿e czêstym Ÿród³em braku sukcesów jest zbytnia pew-
noœæ przeradzaj¹ca siê w podejœcie roszczeniowe prowadz¹ce
do braku ¿yczliwoœci drugiej strony.

Pawe³ Mieros³awski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mi-
³oœników Kolei mówi³, ¿e:
W Polsce ochrona zabytków kolejnictwa jest widoczna na tle
ochrony zabytków innych ga³êzi techniki. Jako taka rodzi spo-
³eczne oczekiwania. Nie jest jednak prawie wcale ujmowana
w bud¿etacJ1 pañs/1o\1ow')lch i samo/'Zqdowych. Widaæ to w')lroŸ-
f1ie po MuzeuI11 KolejniC/l-lJa - placówce o skali narodowej. ze-
pclmiêtej do pozio/11u samo/7qdu i przez ten .fina/1sowana. To
tak jakby kolej istniala fJJlko na Mazowszu...

Podobnie - jego zdaniem - jest z PKP CARGO S.A., która

chroni zabytki kolejnictwa, ale z tego wzglêdu nie jest odpo-
wiednio wspierana przez pañstwo i samol"Z¹dy. Nie znajduje
te¿ uznania czynnik spo³eczny, czêsto zwalczany i ignorowa-
ny, a przecie¿ stanowi¹cy naturalnego sojusznika w sprawach
ochrony dziedzictwa kululrowego.

Na dokoñczenie sesji trzeciej (ana'izy i rozwi¹zania), naj wa¿-
niejszej, bo podsumowuj¹cej spotkanie, niestety, zabrak³o czasu.
Brytyjscy prelegenci zdaje siê nie wziêli pod uwagê tego, ¿e nie
wszystko, co sprawdzi³o siê w ich kraju, musi odnieœæ sukces
nad Wis³¹. Tu, inaczej ni¿ w ojczyŸnie kolejnictwa, wczeœniej
ni¿ pieni¹dze na ratowanie zabytków potrzebny jest odpowiedni
klimat, przyjazny kolei bardziej ni¿ dotychczas.

Co z tego, ¿e bêd¹ pieni¹dze, jak nie ma ju¿ zabytkowej pa-
rowozowni Warszawa Petersburska z 1861 r. - zostil³a zburzo-

na na pocz¹tku maja br. (patrz "Solidarnoœæ w PEELKA", maj
2009); nie wiadomo co stanie siê z zak³adow¹ w¹skotorówk¹
(430 mm) z 1925 r. w fabryce Norblina, oddalonej od miejsca
konferencji zaledwie dwa przystanki autobusowe; a w Muzeum
Kolejnictwa wystawiono z hali na zewn¹trz pompê parow¹
z 1875 r., naj starsze tego typu ul-z¹dzenie w Polsce. Wilgoæ nie
bêdzie raczej Shl¯YÆ kohl zamachowemu z uzêbieniem z drewna
dêbowego. To tylko kilka sto³ecznych przyk³adów z tego roku,
dziej¹cych siê w pobli¿u Warszawskiej Szko³y Zarz¹dzania
przy ul. Siedmiogrodzkiej, gdzie 26 listopada br. dyskutowano

o ocl1ronie zabytków kolejnictwa. Marek Moczulski
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