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mentowania historii polskich kolei oraz
aktywnej ochrony zabytków kolejnictwa.

Dzia³alnoœæ
Stowarzyszeniaopiera siê

(fot. z arch. Urzêdu Miasta Skierniewice)
Parowozownia

widziana zlotu ptaka

Polskie StowarzyszenieMi³oœnikówKolei (PSMK)
jest organizacj¹ spo³eczn¹,od 1987r. dzia³aj¹c¹ na rzecz:
popularyzacji tematyki kolejowej, popierania indywidualnych i spo³ecznychzainteresowañkolejnictwem,doku-

(fot. Izabela Nowakowska)
Wnêtrzeodrestaurowanegowagonupasa¿erskiego
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na pracy spo³ecznejcz³onkóworazrzeczowej pomocy sympatyków-osób i instytucji doceniaj¹cych potrzebê niekomercyjnych dzia³añ w sferze kultury. Materialn¹
podstawê tworz¹ sk³adki cz³onkowskie
oraz darowizny sponsorów.
Stowarzyszeniewspó³pracuje z podmiotami grupy PKP, Pañstwow¹ S³u¿b¹
Ochrony Zabytków, wydawnictwami i filmem, s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹ historyczn¹
i pomoc¹ w dziele ochrony materialnego dziedzictwa tej szczególnej cz¹stki
naszejkultury technicznej,jak¹ jest kolej.
Do znaczniejszychosi¹gniêæw tej dziedzinie nale¿ym.in. sporz¹dzenie dla potrzeb
konserwatorskich dokumentacji kilkunastu budynków oraz prawie stu egzemplarzy taboru, a tak¿e dokumentacji kilku
linii kolejek w¹skotorowych, w tym kolei
Rogów -Rawa Mazowiecka -Bia³a Rawska. Od kilku
lat PSMK wspó³pracujez miastemSkierniewice,realizuj¹c powierzone zadania z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego. Dzia³ania te s¹ zwi¹zane z u³atwieniem

(fot. Wilhelm Szar¿anowicz)
Detal zabytkowegowagonu towarowego
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Odrestaurowanyzabytkowywagon-cysterna

na kontynencie parowozowni, która do dziœnie
utraci³a swych pierwotnych funkcji. W skierniewickiej "szopie" mo¿na nadal, chocia¿ z coraz
wiêkszymi trudnoœciami, przyj¹æ lokomotywê
parow¹ i obs³u¿yæ
j¹. Tak w³aœnieby³o dwa lata
temu,podczasobchodów160.lecia Drogi ¯elaznej
Warszawsko-Wiedeñskiej,
kiedy do miasta zawita³ zaproszony przez Stowarzyszeniemuzealny
parowózOk22-31 wraz z zabytkowym poci¹giem
historycznym.
W skierniewickiej parowozowniwspomnienie czasukolei parowychpostanowionouchroniæ.
Staraniem cz³onków PSMK -obecnych, tutejszych gospodarzyi w³aœcicieli,w ci¹gu kilku lat
zgromadzonopokaŸn¹ kolekcjê starych pojazdów
kolejowych -g³ównie wagonów i lokomotyw.
Wszaknajlepszymmiejscemdo prezentacjitakich
eksponatówjest ich naturalne œrodowisko-w³aœnie,maj¹ca 160. letnie tradycje parowozownia.
Dzisiaj, licz¹cy ponad 100jednostek zbiór taboru
jest cenn¹ kolekcj¹ pokazuj¹c¹ znacz¹cy fragment
kolejowejhistorii.
Niektóre z pojazdów mi³oœnicykolei œci¹gnêlitutaj
ze wzglêduna barwn¹ i bogat¹ historiê, inne z racji niepowtarzalnoœciw skali kraju lub kontynentu, jeszcze
inne z powodusêdziwegowieku... Bo trzeba podkreœliæ,
¿e najstarszeeksponatylicz¹ sobieponad 120lat.
Wielu mieszkañcomSkierniewic znany jest unikatowy akumulatorowy pojazd pasa¿erskitypu Wittfeld
(z 1913r.) czy stary parowóz serii TKi3 (z 1909r.), który w czasie swojej s³u¿byjeŸdzi³po torach a¿ 8 ró¿nych
krajów. Ale zainteresowaniemog¹ wzbudziætak¿e rêczne drezyny albo pamiêtaj¹cy po³owê XX wieku. ..rower
szynowy. S¹ ró¿negorodzaju wagony towarowe,s¹ wagony pasa¿erskiewszystkich rodzajów klas jakie by³y
na kolei: klasy 1, 2, 3 a nawet4. To prawda,¿ewiêkszoœæ
z pojazdów naznaczonajest zêbem czasu, ale przecie¿
w tym w³aœniejest ich autentyzm i zarazem dowód,
¿e w czasie swojej œwietnoœci
pracowa³y ciê¿ko i wytrwale...

dostêpumieszkañcówmiastado zbiorów zgromadzonych
w Parowozowni.
Bo w³aœnienajwa¿niejszymcelem Stowarzyszenia
jest organizacja, na terenie nieczynnej, wpisanej
do rejestru zabytków Parowozowni Skierniewice, spo³ecznego ekomuzeumkolejowego. Tradycje tego obiektu siêgaj¹ po³owy lat 40. XIX w., kiedy zaczyna³aswoj¹ dzia³alnoœæ
Droga ¯elazna Warszawsko-Wiedeñska.
To w pocz¹tku paŸdziernika 1845 r. pierwsi pasa¿erowie poci¹gu parowego mieli mo¿noœæ
zatrzymaæsiê
w Skierniewicach. Ówczesne gazety wspomina³y, ¿e
wypad zwi¹zany by³ ze zwiedzaniem miasta i wizytami w miejscowych gospodach.To w³aœniewtedy rozpoczyna³a siê kariera Skierniewic jako miasta zwi¹zanego z kolej¹. Dodajmy, ¿e przez wiele lat kolej daj¹ca
³atw¹ komunikacjê z Warszaw¹, £odzi¹ i Œl¹skiemoraz
Toruniem i Poznaniem nios³a Skierniewicom szybki
postêpi rozwój. Miejmy nadziejê,¿epostêpuj¹camodernizacja dawnej linii warszawsko-wiedeñskiejponownie
o¿ywczo,p³ynie na miasto.
Zabytko'³l¹ parowozowniê lokowano w tym
samym czasie co skierniewick¹ stacjê, tak¿e
w 1845r. Kompleks charakterystycznychbudynków z czerwonej ceg³y po³o¿onyjest na skarpie
rzeki Skierniewki (£upi) i otoczonyparkiempa³acowym. W pobli¿u funkcjonuje, równie¿wpisany
do rejestru zabytków, niedawno gruntownie zrewaloryzowany dworzec warszawsko-wiedeñski.
Ca³oœcikolejowego gospodarstwaw tym rejonie
dope³nia urocza nastawnia, budynek mieszkalny i wie¿a ciœnieñ.Ca³oœæ
stanowi przepe³nion¹
urokiem dawnej architektury kolejow¹ enklawê.
W Polscenie ma wielu takich miejsc wiêc a¿prosi
siê tutaj, przynajmniejo œcie¿kê
turystyczn¹.
Istniej¹ce mury parowozownis¹ nieco m³odsze ni¿ historia kolei w Skierniewicach. Zrêby
obecnejzabudowypo³o¿onoz gór¹ 130 lat temu,
(fot. Izabela Nowakowska)
chocia¿pewn¹ czêœæ
budynków stawiano w okreKolejna lokomotywajest w trakcie remontu
sie II wojny. Nie mniej jest to jedna z najstarszych

Gospodarze parowozowni pamiêtaj¹ równie¿
o innych elementachkolejowego krajobrazu. Do kolekcji w³¹czono tak¿e semaforyramienne, zegary stacyjne,
telegrafy kolejowe i wiele innych urz¹dzeñ, bez których
dawniej kolej nie mog³a dzia³aæ.Zbierane s¹ archiwalia
i drobnepami¹tki.
Do czasu urz¹dzenia w parowozowni muzeum,
kolekcja starych kolejowych pojazdów, jest udostêpniana do zwiedzania (zawsze pod opiek¹ przewodnika).
W sezonie letnim, od maja do paŸdziernika, w ka¿d¹
pierwsz¹ sobotêmiesi¹ca w godzinachod 11.00do 14.00
odbywaj¹ siê tu "dni otwarte".
Informacji o "dniach otwartych" nale¿ytak¿e szukaæw skierniewickiej prasie lub na stronie internetowej
Stowarzyszenia:www.psmk.org.pl.

Pami¹tkowe bilety wstêpu doparowozowni
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Ekspozycja:
ParowozowniaSkierniewice:
Skierniewiceul. £owicka l
Telefon:(46) 834-03-23,
lub kolejowy (z Warszawy861 323)

AndrzejPaszke z wycieczk¹ przed parowozowni¹

RyszardBonis³awski

Skierniewice przez stulecia by³y miastem nale¿¹cym do prymasów Polski i jak wiele miast bêd¹cych w³asnoœci¹koœcie~n¹
nie dopuszcza³ydo osadnictwa¿ydowskiego na swdlm terenie. Sekularyzacjadóbr koœcielnych
przeprowadzonapo drugim rozbiorze kraju na obszarze
zaboru pruskiego doprowadzi³a do stopniowego przenikania ¿ywio³u ¿ydowskiego do miast i miasteczek.
Najczêœciejpowstawa³y w nich wyodrêbnione dzielnice
tzw. rewiry po³o¿onew s¹siedztwie rynku, nabieraj¹ce
z up³ywem lat specyficznegocharakteru, dominowa³y
w nich handel,drobnerzemios³oi nak³adczaprodukcja.
Pierwsi ¯ydzi osiedlili siê w Skierniewicach
po 1795r., po po³udniowej stronie rynku, przy drodze
do Rawy Mazowieckiej Liczba mieszkañców"rewiru"
stopniowo ros³a: w 1827r. by³o ich 216, w 1857-766,
w 1897 r. -2898, a po 1920r. ju¿ ponad 4 tysi¹ce.
Pocz¹tkowo ¯ydzi chowali zmar³ych na cmentarzu
w £owiczu, ale ju¿ w pierwszejpo³owie XIX w. uzyskali
pozwolenie na za³o¿eniew³asnegocmentarzaw pobli¿u
rzeki £upi i drogi do Strobowa.Po zamkniêciu starego
cmentarzaw 1919r., utworzono nowy cmentarzprzy ul.
Granicznej.
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Od 1850r. dzia³a³a tu samodzielnagmina ¿ydowska i wybudowanodrewnian¹ synagogê(majsterJonasz
Szwajcer), która sp³onê³a w 1877 r. Zast¹piono j¹
po 1881r. okaza³ym, nowym murowanym budynkiem,
zniszczonymjesieni¹ 1939r. przezhitlerowców.
Druga mniejsza synagoga powsta³a w 1885 roku
w naro¿niku dzisiejszych ulic Batorego i Mireckiego.
Jej drewniana konstrukcja uleg³a po kilkunastu latach
zniszczeniu i w 1906 r. wzniesiono na jej miejscu
murowany budynek s³u¿¹cy modlitwom. Ta synagoga szczêœliwieprzetrwa³a wojnê i s³u¿y od 1945 r.
celom produkcyjno-handlowym. We wnêtrzu zachowa³y siê cztery ¿eliwne kolumny podtrzymuj¹ce strop sali
modlitw. Elewacja budynku jest czêœciowoodnowiona.
Poza wymienionymi synagogamifunkcjonowa³o tak¿e
5 prywatnych domówmodlitwy.
Tutejsza spo³ecznoœæ
¿ydowska pozostawa³a
du¿ym wp³ywem ruchu chasydzkiegoz Góry
a w 1886r. przeniós³siê z Warki do Skierniewic
cadyka Szymona Kalisza. W koñcu XIX w.
tu równie¿rabin Meir Holzstock, póŸniejszyznanycadyk
z Ostrowca.

