33

Artykuäy

Muzeum Kolejnictwa – jakie, gdzie i kiedy?
Janusz POLIýSKI1

Streszczenie
Funkcjonowanie muzeów i skansenów kolejowych wymaga wielu działań porządkujących i systematyzujących. Dotyczy
to zarówno zabytków nieruchomych, jak i ruchomych, niezbędnych nakładów na funkcjonowanie placówek, patronatu licencjonowanych przewoźników i mecenatu państwa. W artykule dokonano przeglądu istniejących obiektów, jak również
zaproponowano nową lokalizację placówki usytuowanej na dworcu Warszawa Główna. Poruszono również zagadnienia
prawne wynikające z obowiązującej ustawy dotyczącej muzeów i ustawy określającej funkcjonowanie transportu kolejowego po działaniach restrukturyzacyjnych. Artykuł kończą wnioski i rekomendacje, których realizacja powinna poprawić
dbałość o zachowanie i utrzymanie wielu historycznych rozwiązań technicznych oraz infrastrukturalnych dla przyszłych pokoleń, jako elementów dziedzictwa kulturowego państwa.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, muzeum kolejnictwa, dziedzictwo kulturowe

1. Wstęp
Rozwój techniki kolejnictwa systematycznie wypiera
starsze rozwiązania, które w przeszłości stanowiły osiągnięcia rozwoju tej gałęzi transportu. Korzystając z obecnego
poziomu techniki, nie można jednak zapominać o przeszłości. Temu celowi służą muzea2.
Ustawa o muzeach [8] w art. 1 definiuje: (…) Muzeum
jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze
materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz
umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów(...).
Każde muzeum kolejowe powinno pełnić następujące
funkcje:
x ochronne – polegające na zbieraniu okazów muzealnych,
ich porządkowaniu, opisywaniu i systematyzowaniu,
x edukacyjne i wychowawcze – dające możliwość obcowania
z eksponatem traktowanym np. jako wartość poznawczą,
x estetyczne – kształtowanie wrażliwości np. na piękno
różnych rozwiązań technicznych taboru.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów dotyczących części dziedzictwa kulturowego Polski
jaką jest historia transportu kolejowego, a także pokazanie
niezbędnych działań wymaganych do ochrony tych eksponatów przed degradacją i zniszczeniem.

2. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
W obecnej lokalizacji otwarto 11 września 1973 roku i zgromadzono wówczas 93 eksponaty, w tym 40 pojazdów trakcyjnych, z których 9 ustawiono na zewnątrz. Pierwszego stycznia
1995 roku, Muzeum Kolejnictwa wyłączono ze struktury organizacyjnej PKP i bezpośrednio włączono do Ministerstwa
Transportu, a kilka lat później, na mocy ustawy [10] przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W styczniu 2016 roku radni Sejmiku Województwa
Mazowieckiego podjęli uchwałę w sprawie likwidacji muzeum,
którą rozpoczęto w lutym 2016 roku i zakończono w końcu
marca. Majątek muzeum przekazano wówczas do nowo powstałej instytucji – Stacji Muzeum, która przejęła zbiory oraz
siedzibę Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Działalność tej
placówki w dalszym ciągu jest związana z dworcem Warszawa
Główna, znajdującym się przy ul. Towarowej 3. Nowa nazwa
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spłaszczyła jednak ideę muzeum sugerując, że dotyczy infrastruktury a nie wszelkich historycznych ruchomości, głównie
eksponatów taboru kolejowego.
W związku z przebudową stacji Warszawa Główna,
w celu zwolnienia części torów, w czerwcu 2019 roku przetoczono 40 zabytkowych pojazdów na równoległe tory
znajdujące się bliżej budynku muzeum (rys. 1). W obecnej
lokalizacji placówka nie ma możliwości rozwoju.

kolejnictwa nie uległy zniszczeniu, pomimo że od wielu lat
nie mają znaczenia w bieżącej eksploatacji kolei.
Pisząc o wielu wysiłkach, osiągnięciach, zorganizowanych imprezach i zdobytych nagrodach oraz uznaniu partnerów i zwiedzających muzeum w Warszawie, co skrupulatnie opisano w Dziejach muzeum [6], nie sposób dodać łyżki dziegciu. Na początku lat 70. ubiegłego stulecia,
jako uczeń Technikum Kolejowego zwiedzałem wnętrze
wyremontowanego wagonu motorowego SD80 (rys. 2).
W 2016 roku wrak pojazdu ze wstydem zakryto plandeką. Wcześniej znajdował się w krzakach Odolan służąc bezdomnym szabrującym mienie, później stacjonował w zaroślach przy stacji Warszawa Zachodnia, gdzie czas i złomiarze dopełnili dzieła zniszczenia (rys. 3), a to przecież eksponat muzealny, który należy objąć opieką.

Rys. 1. Zaniedbane eksponaty przetoczone w nowe miejsce [13]

W odniesieniu do wielu innych podobnych muzeów,
zgubne dla obiektów jest zmuszanie zwiedzających do pasywnej kontemplacji pod gołym niebem. Jak słusznie zauważa Derwisz [3]: (…) Wizja nowego muzeum początku dwudziestego pierwszego wieku, to wizja wielofunkcyjnego centrum
edukacyjno-rozrywkowego, zapewniającego odwiedzającym
atrakcje kulturalne, stanowiące wyjątkowe, pełne emocji przeżycia. Obiektu, który łączy misję kształtowania postaw, wyznaczania standardów piękna i wartości z wysokiej klasy rozrywką
przeznaczoną dla różnych grup odbiorców (…) [3].
Trzeba przy tym pamiętać, że nawet najlepiej zaprojektowane nowoczesne budynki przeznaczone dla takich obiektów, znacznie zubażają ekspozycję zgromadzonych eksponatów. Na pamięć i muzealną ochronę,
oprócz wszelkich ruchomości zasługuje także infrastruktura. Zachowały się obiekty, które wysiłkiem miłośników

Rys. 2 Wagon motorowy SD80 w Muzeum Kolejnictwa [46]

W poprzedniej kadencji Parlamentu, grupa senatorów zorganizowała międzyresortowy zespół ds. dziedzictwa kolejowego, którego zadaniem miało być powołanie
Narodowego Muzeum Kolejnictwa oraz przygotowanie
przepisów mających na celu zabezpieczenie utrzymania taboru i zabytków kolejowych. (…) Szerokie patrzenie na to zagadnienie wymagałoby również nowelizacji przepisów ustawy
z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych pod kątem wprowadzenia ułatwień dla funkcjonowania kolei o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i wypoczynkowym. Istotne byłoby również wprowadzenie w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
przepisów umożliwiających nieodpłatne przekazywanie

Rys. 3. Wagon motorowy SD80 w 2016 roku [47, 48]: a) widok z zewnątrz (2016), b) widok wnętrza pociągu (2006)

Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 169 (2022)

35

Muzeum Kolejnictwa – jakie, gdzie i kiedy?

mienia PKP S.A. stowarzyszeniom miłośników kolei. Obecnie
projekt przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje
publiczne, a w dniu 25 października 2017 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
– podawał tę informację portal Rynek Kolejowy. Od tego momentu większych postępów przy nowelizacji niestety brak (…)
[15]. Informacji na ten temat brakowało także w 2021 roku.
Odnosi się wrażenie, że wszelkie pozytywne efekty
będą osiągnięte po połączeniu działań decydentów różnych szczebli zainteresowanych problematyką istnienia takiej placówki i rzeszy oddanych sprawie miłośników kolei.
To oni dysponują dużą wiedzą, o czym świadczą funkcjonujące w różnych miejscach Polski skanseny taboru kolejowego. Są one organizatorami parad pojazdów trakcyjnych
lub turystycznych przejazdów zabytkowym taborem kolejowym. Okazuje się, że wiele oddolnych działań w celu ratowania obiektów muzealnych niszczonych przez czas, trwoni się
przez brak sensownych i przemyślanych decyzji oraz ambiwalentnym stosunkiem do wartości historycznych.

3. Możliwości lokalizacji Narodowego
Muzeum Kolejnictwa
Rozbudowa Warszawy jest związana z koniecznością
przeniesienia muzeum z dworca Warszawa Główna w inne
miejsce. Z różnych dokumentów Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (np. pismo nr BM-WP.055.2.2020
z 1 kwietnia 2020 roku lub odpowiedź na interpelację poselską 2420 z 25 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia
Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie) wynika, że
ministerstwu znane są propozycje lokalizacji takiego obiektu w: Warszawie, Tczewie, Pyskowicach, Jaworzynie Śląskiej,
Chabówce, Katowicach, Lublinie i Gnieźnie. Nie zmienia to
faktu, że od kilku lat nie podjęto wiążącej decyzji dotyczącej
wyboru odpowiedniego miejsca na nową siedzibę placówki.
Pan Minister (…) popiera ideę utworzenia muzeum, które prezentować będzie historię kolei na ziemiach polskich, jej
rozwój i znaczenie dla postępu technicznego i gospodarczego Rzeczypospolitej (…) [5]. Pomimo, że w interpelacji poselskiej odniesiono się do koncepcji Narodowego Muzeum
Kolejnictwa w Gnieźnie, odpowiedź Ministra zawierała znamienne stwierdzenie: (…) Przedstawiony projekt wydaje się
bardzo interesujący szczególnie w wymiarze lokalnym, dlatego,
w mojej opinii, utworzeniem ww. muzeum powinny być zainteresowane w pierwszym rzędzie władze samorządowe (…) [5].
Warto prześledzić miejsca wymienione w piśmie Ministra.

Rys. 4. Architektoniczna wizja nowej siedziby Muzeum Kolejnictwa [14]

Wizja nowego Muzeum Kolejnictwa, opracowana przez
Forum Architekci z Wrocławia, zakłada podzielenie obszaru przeznaczonego na obiekt na dwie strefy – wystawienniczo-ekspozycyjną i rekreacyjną. W pierwszej zawierającej m.in. budynek muzeum będą umieszczone najcenniejsze zbiory, w tym m.in. część lokomotyw. W drugiej strefie zaprojektowano ogólnodostępny park … z kolejką górską! Obiekt, pozbawiony dogodnego dojazdu, według cen
z 2015 roku miał kosztować około 120 mln zł.

3.2. Tczew
O utworzenie Muzeum Kolejnictwa w tym mieście stara się
miejscowy Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa (RIOT). Tereny
pod taki obiekt są w większości własnością kolei, która podnajmuje je prywatnym firmom. Ważnym elementem postulowanego obiektu jest budynek parowozowni (rys. 5). Ten zabytek
pruskiego kolejnictwa jest jednym z sześciu takich budynków
w Europie (dwa znajdują się w Niemczech, trzy w Polsce, a jeden w Obwodzie Kaliningradzkim). Obecnie jest w nim magazyn należący do PKP PLK. Budynek z lat 1870−1874, został wpisany do rejestru zabytków (nr 1900 z 17.06. 2014 r.). Budynek
pełnił funkcję parowozowni do lat 50. XX w. Atutem tej lokalizacji jest bliskie położenie wagonowni Zajączkowo Tczewskie,
która mogłaby stanowić zaplecze dla Muzeum. Pracują tam
jeszcze osoby, które potrafią obsłużyć stary tabor i mogą przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom [20].

3.1. Warszawa (Stacja Muzeum)
Wizje architektonicznych rozwiązań i zagospodarowania przestrzennego nowego miejsca lokalizacji tej placówki
na Odolanach, prezentowano w środkach masowego przekazu. Fragment zwycięskiego projektu nowej siedziby muzeum pokazano na rysunku 4.

Rys. 5. Budynek parowozowni w Tczewie [19]
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3.3. Chabówka – Sekcja Utrzymania i Napraw
Taboru Zabytkowego Skansen Chabówka
W tej miejscowości znajduje się Skansen Taboru
Kolejowego (rys. 6), który należy do PKP CARGO S.A. Został
otwarty na terenie dawnej parowozowni, którą wybudowano w czasie II wojny światowej.

licząca 68 km, za stacją Rabka-Zdrój jest niezelektryfikowana.
Ruch pasażerski na tej linii zawieszono w 2006 roku, a ruch towarowy jest sporadyczny. W sezonie letnim uruchamiane są na
niej pociągi z zabytkowym taborem ze Skansenu.
Obecnie Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce dysponuje najliczniejszą i najciekawszą pod względem różnorodności kolekcją zabytkowego taboru. (…) Zachowana infrastruktura techniczna oraz doświadczony zespół pracowników pozwalają na wykonywanie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw parowych oraz wagonów retro. Dzięki temu
Skansen w Chabówce może na bieżąco realizować zamówienia na uruchamianie pociągów retro z programem dostosowanym do potrzeb Klienta, oraz wynajmować tabor do realizacji
zdjęć filmowych zgodnie z realiami historycznymi (…) [21].

3.4. Jaworzyna Śląska (Muzeum Przemysłu
i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej)

Rys. 6. Fragment Skansenu Taboru kolejowego w Chabówce [21]

Na stronie Internetowej placówki [21] można przeczytać, że (…) Gromadzenie eksponatów rozpoczęto już w połowie lat 80. Na kilku torach urządzono ekspozycję składającą się z wycofanych z ruchu parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pługów, żurawi itp., które poddano rewitalizacji. Część z nich przywrócono do pełnej sprawności technicznej, dzięki czemu dziś mogą prowadzić składy
pociągów zestawionych z zabytkowych wagonów (…).
Propozycja lokalizacji Narodowego Muzeum Kolejnictwa
w Chabówce, jako miejscu z „żywym taborem” nie jest przypadkowa. Jednym z atutów lokalizacji jest sąsiedztwo malowniczych linii kolejowych prowadzących do Zakopanego,
Suchej Beskidzkiej i dalej w kierunku Krakowa oraz Nowego
Sącza. Linia do Nowego Sącza przez Mszanę Dolną i Limanową,

Muzeum [22] jest placówką prywatną, która swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie lokomotywowni
w Jaworzynie Śląskiej (rys. 7).
Muzeum wydzierżawiło teren od Gminy Jaworzyna Śląska.
Od 2005 roku działa pod nadzorem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego. Od początku 2017 roku Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku jest w części sponsorowane
przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
niezależnej organizacji pozarządowej podejmującej się ochrony wybranych obiektów poprzemysłowych, charakterystycznych dla rozwoju gospodarczego Śląska. (…) Podstawowym
celem działalności Muzeum jest ochrona dziedzictwa kultury
technicznej na terenie Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim przez ochronę posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i dokumentacji,
a także konserwację oraz rewitalizację historycznych obiektów
przemysłowych (…) [23]. Muzeum organizuje różne spotkania

Rys. 7. Fragment muzeum w Jaworzynie
Śląskiej [24]
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Rys. 8. Fragment skansenu w Pyskowicach [25]

o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, promującym idee
ochrony zabytków techniki.

3.5. Pyskowice (Skansen Kolejowy w Pyskowicach)
Skansen zawdzięcza swoje istnienie miłośnikom
i sympatykom transportu kolejowego, dla których ważne jest ratowanie przed zapomnieniem zabytkowego taboru, obiektów, infrastruktury oraz wszelkich eksponatów związanych z historią kolejnictwa. Z ich inicjatywy powstało Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolei i Organizacji
Skansenów w Pyskowicach. Obiekt został utworzony w 1998
roku na terenie nieczynnego kompleksu wagonowni i lokomotywowni, zlokalizowanego przy stacji Pyskowice (rys. 8).
W skansenie znajdują się 23 parowozy, 11 lokomotyw
spalinowych, ponad 20 wagonów towarowych i osobowych,
tendry parowozów, żuraw kolejowy oraz elektryczny zespół
trakcyjny. Kolekcję parowozów wzbogaciły m.in. eksponaty
z Łaz i likwidowanego skansenu w Krzeszowicach. Obecnie
część eksponatów pozyskanych dla skansenu jest w trakcie
naprawiania. W 2006 roku, pod naporem śniegu zawalił się
dach zabytkowej hali wachlarzowej. W 2010 roku PKP wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o skreślenie hali z rejestru zabytków, jednak interwencja
miejscowych władz udaremniła ten zamysł.
Starania Towarzystwa o przejęcie od Polskich Kolei
Państwowych terenów, na których są położone hala wachlarzowa i wagonownia wraz z całym zapleczem i torowiskiem trwają do dziś i nadal w tym miejscu nie powstała
pełnoprawna placówka muzealna.
Z dostępnych na ten moment aktualnych informacji [25], działania osób zrzeszonych w Towarzystwie mają
zmierzać w kierunku utworzenia Prywatnego Muzeum
Kolejnictwa, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (inwestorów oraz funduszy przeznaczonych
na rozwój turystyki i zachowania zabytków).

W odległych czasach Urząd miasta planował urządzenie tam Muzeum Kolejnictwa, jednak z dostępnych informacji [26] z 14 września 2021 roku wynika, że (…) Ani miasto Katowice, ani województwo śląskie nie przejmą terenu byłej katowickiej parowozowni. Nie powstanie w nim więc muzeum poświęcone kolejnictwu. Władze regionu tłumaczą, że
wskazały drogę wsparcia organizacji, która mogłaby utworzyć w wymagającym remontu obiekcie nową placówkę kultury, ta jednak miała nie skorzystać z istniejących możliwości ubiegania się o środki. Koleje zaproponowały więc nieodpłatne udostępnienie parowozowni samorządom, które mogłyby utworzyć na jej terenie muzeum – kolejnictwa, techniki lub dziedzin pokrewnych. W sprawę zaangażowała się
Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko / Sommerfeld, która zadeklarowała pomoc w tworzeniu placówki. Władze miejskie nie
podejmą się jednak zadania, tłumacząc to m.in. ograniczonymi środkami budżetowymi (…).
Obecnie, katowicki obiekt nie tylko niszczeje, ale jest
rozkradany przez złomiarzy i coraz częściej służy jako
schronienie dla bezdomnych.

3.6. Katowice

3.7. Lublin

W lipcu 2017 roku wystawiono na sprzedaż zabytkowy
zespół lokomotywowni stacji kolejowej Katowice (rys. 9).

Dawna lokomotywownia (rys. 10), znajduje się obok
dworca głównego PKP. Jej charakterystycznym elementem

Rys. 9. Fragment lokomotywowni w Katowicach [27]
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Rys. 10. Widok nieczynnej lokomotywowni
w Lublinie [28]

jest obrotnica, która służyła do zmiany kierunku jazdy lokomotyw. W odległej przeszłości w tym miejscu funkcjonowała parowozownia, której budynek razem z dworcem kolejowym został oddany do użytku w sierpniu 1877 roku.
Historia potwierdza, że w lipcu 1980 roku lokomotywownia była miejscem strajków, który został uznany za pierwszy
na taką skalę protest kolejarski w dziejach PRL i jednocześnie
najlepiej zorganizowany strajk w Lublinie. Pomimo braku działania zorganizowanych miłośników kolei oraz zabytków kolejnictwa, ten element może być znaczący przy wyborze docelowego miejsca związanego z siedzibą placówki muzealnej.

3.8. Gniezno
Parowozownia w Gnieźnie (rys. 11), jest interesującym zabytkiem techniki. Kolej w Gnieźnie pojawiła się

w 1872 roku, w wyniku budowy linii kolejowej z Poznania
do Torunia i Bydgoszczy. Na początku XX wieku przebudowano cały układ torowy stacji. Powstały m.in. druga hala
wachlarzowa, noclegownia i wieża wodna.
W czasie II wojny światowej część obiektów była uszkodzona, jednak jeszcze podczas działań wojennych zostały
one odbudowane. Było to związane z planem „Otto” przygotowującym niemiecką infrastrukturę i przemysł do napaści na Związek Radziecki.
W czasie rozbudowy gnieźnieńskiego węzła kolejowego
wybudowano stację rozrządową na tzw. „trzech mostach”,
ciąg zaopatrywania lokomotyw parowych w wodę i węgiel
wraz z możliwością odszlakowania oraz sporą część parowozowni. Spośród wybudowanych wówczas budynków można wymienić m.in.: część nowszej hali wachlarzowej, halę
suwnic, skrzydło warsztatowe, stołówkę, elektrownię, remizę

Rys. 11. Widok parowozowni w Gnieźnie [16]
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strażacką, kotłownię oraz wagonownię [31]. Parowozownia
dysponuje 47 stanowiskami w halach wachlarzowych.
Od lat 90. XX w. stopniowo ograniczano jej funkcję eksploatacyjną i pozostawiono jedynie część warsztatową. Do
2009 roku naprawiano parowozy (głównie z Wolsztyna),
a do 2012 wagony towarowe – głównie węglarki. Od tego
czasu parowozownia jest nieczynna [31]. Obiekt nie pozostał jednak zapomniany. Ponieważ parowozownia jest unikatem na skalę europejską szybko stwierdzono, że każdy
miłośnik zabytków techniki kolejnictwa powinien ją zwiedzić. Stąd od momentu zamknięcia przez kolej działalności
obiektu jest udostępniany jedynie turystom.
Znaczącą rolę we wszystkich obecnych działaniach dotyczących dalszego życia obiektu odgrywa Stowarzyszenie
Parowozownia Gniezno. Parowozownię wpisano do rejestru zabytków. Od 2010 roku w jej murach są organizowane Dni Pary z udziałem czynnych parowozów (rys. 12), podczas których odbywają się różne imprezy związane z koleją.

Na uwagę zasługuje projekt, którego celem była renowacja i rewitalizacja dawnych terenów kolejowych. Utworzenie
nowego programu funkcjonalnego poprzedziły analizy
i prace badawcze. Wykonano m.in. szczegółowe opisy budynków oraz przeprowadzono analizy źródeł tekstowych
i cyfrowych. Po zakończeniu prac przygotowawczych, opracowano koncepcję, którą przekształcono w projekt.
Nowy program funkcjonalny zakłada wykorzystanie
budynków do takich funkcji jak: muzeum kolejowe, gastronomia, hotel, warsztaty artystyczne, letni dworzec kolejowy. Oprócz tego opracowano nowe zagospodarowanie
terenu w zakresie wytyczenia przestrzeni zielonych i nowych utwardzeń. Całość tworzy wielowątkową przestrzeń
dając nowe życie miejscu, które kiedyś dało początek kolei w Gnieźnie, zapewniało miejsca pracy wielu mieszkańcom oraz było ważnym punktem serwisowo-naprawczym
na trasie Poznań – Bydgoszcz [33].

3.9. Gryfice (Stała Wystawa Pomorskich Kolei
Wąskotorowych w Gryficach)

Rys. 12. Coroczne Dni Pary na terenie parowozowni w Gnieźnie [18]

Trasa turystyczna obejmuje przejście pośród najważniejszych budynków kompleksu, jak również zwiedzanie
hali wachlarzowej, w której zaaranżowano ekspozycję historyczną [32].

W pismach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wymieniono Gryfice. Skansen Parowozów w Gryficach
(rys. 13), został formalnie utworzony w 1973 roku i zgrupował wycofywane z eksploatacji wąskotorowe parowozy
Pomorskich Kolei Dojazdowych. Pierwotnie tabor był składowany na torze wzdłuż lokomotywowni. Od 1978 roku skansen stał się oddziałem Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
(będącego wówczas w strukturach Ministerstwa Transportu),
jako Stała Wystawa Taboru Kolejowego w Gryficach. W 1993
roku eksponaty przeniesiono na nowe miejsce ekspozycji o powierzchni 5,5 ha, na układzie równoległych torów.
Wystawie taboru towarzyszyły sale wystawowe z modelami
kolei oraz eksponatami związanymi z kolejnictwem [30].
W 2009 roku Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przekazano władzom Mazowsza, które podjęły decyzję o likwidacji placówek znajdujących się poza województwem.
Z tego względu ze skansenu w Gryficach wywieziono część
eksponatów, w tym dwóch parowozów i kolekcji modeli.

Rys. 13. Fragment muzeum w Gryficach [30]
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W dniu 31 maja 2010 roku zawarto porozumienie, na mocy
którego od 1 lipca 2010 roku skansen został przejęty przez
Województwo Zachodniopomorskie i włączony w struktury Muzeum Narodowego w Szczecinie [30]. Trudno jednak
wyobrazić sobie przeniesienie w to miejsce normalnotorowego taboru z Warszawy.

4. Inne miejsca związane z historią
kolejnictwa na ziemiach polskich
Miejsca lokalizacji Narodowego Muzeum Kolejnictwa,
brane pod uwagę przez gremia decyzyjne, a przewijające się w różnych stanowiskach Ministra Kultury, nie dotyczą
wszystkich tego typu obiektów w kraju. Do interesujących
miejsc piastowania pamięci o historii rozwoju techniki kolejnictwa lub pretendujących do tej roli można zaliczyć m.in.
Kościerzynę, gdzie utworzono Muzeum Kolejnictwa.
W 1992 roku, zarządzeniem dyrektora naczelnego
Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych powstał
Skansen PKP w Kościerzynie. Muzealna placówka zajmowała się gromadzeniem i konserwacją eksponatów dotyczących historii kolejnictwa. Dzięki staraniom i ofiarności personelu wiele zabytkowych parowozów utrzymywano w stanie eksploatacyjnej gotowości, a wiele innych uratowano
przed zapomnieniem. Od 2009 roku skansen jako Muzeum
Kolejnictwa działa w strukturach Muzeum Ziemi Kościerskiej
[12]. Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie ma liczną i wciąż
powiększaną ekspozycję pojazdów szynowych. Atrakcję stanowi zabytkowa hala parowozowni wraz z pomieszczeniami warsztatowymi. Od 2013 roku, realizowany jest wieloetapowy projekt „Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie”.
Projekt ten jest wspófinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dotychczas,
poddano rewitalizacji halę parowozowni i budynek biurowy.
Na potrzeby nowej wystawy stałej, w dalszej kolejności będą
dostosowywane dawne pomieszczenia warsztatowe, które
zamierza się wyposażyć w nowoczesne środki multimedialne. Zwiedzający będą mogli również obejrzeć ruchome makiety przedstawiające stację kolejową Kościerzyna oraz kolej
magnetyczną. Z myślą o osobach niewidomych, na terenie
Muzeum umieszczono wykonane z brązu makiety dwóch
parowozów i parowozowni i opisano alfabetem Braille’a [29].
Skierniewice – muzeum dawnej kolei w parowozowni
Parowozownia Skierniewice powstała w połowie XIX wieku, która służyła do obsługi parowozów Kolei WarszawskoWiedeńskiej. Głównym elementem obiektu jest półkolista hala
postojowa dla parowozów posiadająca 23 stanowiska. W 1994
r. staraniem Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei zabudowania parowozowni zostały wpisane do rejestru zabytków (od 1988 roku Stowarzyszenie tworzy kolekcję zabytkowego taboru liczącą obecnie około 100 eksponatów). Budynki
obiektu są remontowane dzięki wsparciu m.in. Ministerstwa
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa
Łódzkiego, Urzędu Miasta Skierniewice oraz różnych przedsiębiorstw branży kolejowej. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania tylko w wyznaczonych terminach lub na indywidualne
rezerwacje dla zorganizowanych grup [42, 43].
Sochaczew – Muzeum Kolei Wąskotorowej
Obiekt uzyskał status muzeum w 1984 roku. Ekspozycja
została otwarta w 1986 roku. Siedzibą muzeum jest infrastruktura Powiatowej Kolei Sochaczewskiej, którą uruchomiono w 1922 roku. Muzeum w Sochaczewie jest oddziałem Stacji Muzeum w Warszawie. Składa się z dwóch części: sali wystawowych i skansenu. W salach można zobaczyć
m.in.: oryginalny pokój dyżurnego ruchu, eksponaty związane z Powiatową Koleją Sochaczewską, kolekcję fotografii
obrazującą rozwój kolejnictwa w najbliższej okolicy. Na terenie skansenu zgromadzono największy w Polsce zbiór taboru wąskotorowego. Eksponowane są tu pojazdy kolejowe na rozstawie szyn 600 mm, 750 mm, 785 mm, 900 mm
i 1000 mm. Wśród eksponatów, znajdują się przede wszystkim lokomotywy parowe, wagony osobowe oraz towarowe,
a także wąskotorowa lokomotywa elektryczna, pługi odśnieżne i pojazdy gospodarcze. Na szczególną uwagę zasługuje wagon osobowy kolei konnych (eksponowany z modelem konia), drezyny, a także parowóz Bn2t wyprodukowany w 1882 roku. Zbiory gromadzono przez dekadę przed
uruchomieniem obiektu. W skansenie znajdują się 163 jednostki taboru, a ponad 50 kolejnych oczekuje na zapleczu
placówki na konserwację [34]. Jedną z głównych atrakcji
obiektu jest możliwość przejazdu, od kwietnia do października, zabytkowym składem pociągu przez tereny Puszczy
Kampinoskiej. Trasa ma osiemnaście kilometrów długości
i prowadzi przez bardzo urokliwe miejsca.
Piła
W porozumieniu z PKP S.A. gmina Piła zgłosiła do
Kontraktu Terytorialnego utworzenie muzeum kolejnictwa na terenie zabytkowego zespołu stacji kolejowej
w Pile wraz z wykorzystaniem zabytkowego budynku starej parowozowni. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Orientacyjny koszt zorganizowania muzeum określono na 9 milionów złotych. Jeżeli projekt zyska akceptację strony rządowej, Spółka PKP S.A. będzie mogła rozpocząć procedurę przekazania parowozowni na rzecz Gminy
Piła. Kolejnym krokiem byłoby utworzenie muzeum przez
Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
z Wrocławia [36].
Nowy Sącz
Członkowie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników
Kolei chcą utworzyć w Nowym Sączu Muzeum Kolejnictwa.
Stowarzyszenie od lat gromadzi różne pamiątki związane z powstaniem i rozwojem kolei na Sądecczyźnie. Stowarzyszenie
jest organizatorem przejazdów pociągami retro po Małopolsce.
Miłośnicy kolejnictwa wybrali już obiekt, w którym może się
mieścić przyszłe muzeum. Jest to opuszczony przez kolej
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budynek przy ul. Kolejowej, który ich zdaniem idealnie nadaje się na siedzibę przyszłego muzeum. Na razie trwają rozmowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego i spółką Polskie Koleje Państwowe. Jeśli zakończą się one pomyślnie, stowarzyszenie zamierza przenieść
do muzeum eksponaty gromadzone od lat w Izbie Tradycji
Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Muzeum Kolejnictwa będzie
wówczas stanowić oddział Muzeum Okręgowego i to ono będzie się opiekować kolekcją zgromadzoną przez pasjonatów
kolejnictwa [38].
Wrocław
O taki obiekt od lat zabiegają członkowie Klubu
Sympatyków Kolei. Pod opieką mają lokomotywy spalinowe, wagony osobowe, pocztowe, służbowe i dużą kolekcję wagonów towarowych. Na razie eksponaty stoją na torach przy ul. Paczkowskiej pod gołym niebem. Główna „siedziba” stowarzyszenia znajduje się na ulicy Paczkowskiej,
w lokomotywowni Wrocław Główny. Aktywiści od lat walczą o stały, dostępny dla zwiedzających teren, gdzie mogliby eksponować swoje zbiory. Członkowie klubu bezskutecznie starają się o możliwość zorganizowania przy parku Henrykowskim Dolnośląskiego Społecznego Muzeum
Kolejnictwa. Miłośnikom kolei udało się doprowadzić
do sprawności technicznej 30 lokomotyw i wagonów.
Szczególną estymą cieszą się pojazdy pochodzące z wrocławskich fabryk: Pafawagu i Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego. Kilkadziesiąt maszyn jest w pełni sprawnych
technicznie. Klub wypożycza swoje zbiory między innymi do
planów filmowych, bierze udział w pokazach a od niedawna, we współpracy z firmą Turkol, uruchomiono turystyczne
przejazdy zabytkowym taborem kolejowym [39, 41].
Wałbrzych
W ostatnich latach kolej rozpoczęła próby sprzedaży byłej parowozowni przy dworcu Wałbrzych Główny. W 2017
roku Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej odwiodło
kolej od tego pomysłu, gdyż od miesięcy starało się o zabezpieczenie i przejęcie obiektu. Muzeum liczy na to, że koleje
uwzględnią funkcję promowania historii i uda się nawiązać
współpracę na korzystnych warunkach. Parowozownię ożywiono, uruchamiając w niej ekspozycję i przenosząc część
eksponatów z Dzierżoniowa i Jaworzyny Śląskiej. W obiekcie jest 37 stanowisk oraz obrotnica, którą udało się uratować przed sprzedażą. Dla muzeum to dobra lokalizacja również z powodu na przebiegających przez dworzec główny
linii kolejowych do Jeleniej Góry, Wrocławia i Kłodzka [40].
Chełm
Władze Chełma planują utworzenie w mieście muzeum.
Byłoby to miejsce gromadzące wiedzę i eksponaty związane z tradycjami kolejowymi Chełma. Urząd Miasta Chełm
porozumiał się z właścicielami eksponatów zgromadzonych w funkcjonującej izbie pamięci kolejnictwa, znajdującej się przy dworcu głównym PKP. W wyremontowanym budynku ma powstać nowa ekspozycja. W założeniach, nowa

placówka będzie prowadzić nie tylko działalność wystawienniczą, ale także edukacyjną i dokumentacyjną. Może się
też stać nową atrakcją turystyczną miasta [37].

5. Pasja i trudno pozyskiwany tabor
prezentowany w naturalnym otoczeniu
Idea żywego muzeum, a więc obiektu z duszą, zależy
od czterech składników mających bezpośredni wpływ na
jego funkcjonowanie. Są nimi:
x obowiązujące prawo,
x człowiek,
x technika i infrastruktura,
x środki finansowe.
Obowiązujące prawo
Problematyka dotycząca muzealnictwa w Polsce, została uregulowana w Ustawie o muzeach [8]. Dokument jednoznacznie określa, że (…) Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest
gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów (…). Wymienione cele
są realizowane przez:
x gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
x katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
x przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób
dostępny do celów naukowych,
x zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych, a także innych nieruchomych
obiektów kultury materialnej i przyrody,
x urządzanie wystaw stałych i czasowych,
x organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym
archeologicznych,
x prowadzenie działalności edukacyjnej,
x popieranie i prowadzenie działalności artystycznej
i upowszechniającej kulturę,
x udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
x zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz
korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
x prowadzenie działalności wydawniczej.
W wymienionych celach brakuje zapisu dotyczącego
obowiązku poszerzania zbiorów przez pozyskiwanie nowych przedmiotów muzealnych. Zapewne z tej przyczyny,
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w interesującym opracowaniu dotyczącym historii Muzeum
Kolejnictwa w Warszawie [6], nie ma informacji na temat koniecznych zmian w prawie, mających na celu usprawnienie
pozyskiwania nowych przedmiotów muzealnych, finansowania ich utrzymania i naprawy.
Problemy związane z prawem były od wielu lat znane
środowiskom miłośników kolejnictwa. Wychodząc im naprzeciw, w poprzedniej kadencji Parlamentu powołano zespół poświęcony tej tematyce. Oprócz posłów i senatorów
w jego skład weszli przedstawiciele spółek Grupy PKP S.A.
oraz organizacji pozarządowych. W latach 2016−2018 zespół doprowadził do zmian niektórych zapisów w ustawie z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym [9] oraz
w ustawie z 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” [10]. Zmiany weszły w życie w 2018 roku.
Przepisy jednoznacznie umożliwiają nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego (np. pojazdu kolejowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym itd.), będącego własnością PKP S.A. lub PKP PLK S.A., określonym grupom
podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony zabytków kolejowych. Ustawowo, uprawnienia nabyły podmioty mające osobowość prawną, co najmniej pięć lat doświadczenia w ochronie zabytków kolejnictwa i legitymujące się statusem organizacji pożytku publicznego lub dokumentami uprawniającymi do prowadzenia działalności
jako przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury. Ma
to gwarantować prawidłowe zagospodarowanie darowanego mienia w przyszłości.
W myśl ustawy [10] darczyńcą może być PKP S.A. lub
inna ze spółek powołana na podstawie wymienionej ustawy. Strony zawierają umowę darowizny, w której obdarowany zobowiązuje się do nierozporządzania darowanym
mieniem bez zgody darczyńcy oraz do utrzymania pozyskanego mienia w niepogorszonym stanie. Darczyńca będzie uprawniony do kontroli przekazanego przedmiotu,
a w przypadku nie wykonywania umowy lub niewłaściwej
jej realizacji, będzie miał prawo nałożyć kary. Ponadto, będzie miał obowiązek informowania o rozporządzeniu mieniem na własnej stronie internetowej.
Ustawodawca przewidział także nieodpłatne przekazanie materiałów lub urządzeń uzyskanych w wyniku remontu, odnowienia, modernizacji lub likwidacji infrastruktury
przez PKP S.A. i PKP PLK S.A. na rzecz organizacji pozarządowych lub jednostek samorządu terytorialnego, zarządzających drogami kolejowymi, w celu ich utrzymania lub poprawy stanu technicznego linii, których zarządcami są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
Podobnie jak w przypadku pojazdów historycznych, przekazanie mienia będzie odbywało się na podstawie umowy
darowizny, a strony będą miały m.in. zakaz rozporządzania
mieniem przez obdarowanego bez zgody darczyńcy, prawo do kontroli sposobu wykorzystania przekazanego mienia i obowiązek informowania o realizacji umowy.
Nie bez znaczenia dla posiadaczy zabytkowego taboru, który może być przywrócony do pełnej sprawności
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i eksploatowany na całej sieci kolejowej Polski, jest wprowadzona w tym samym akcie prawnym definicja pojazdu
historycznego [9] art. 4, pkt. 6h.
Według definicji z Ustawy o transporcie kolejowym [9]
(…) pojazdem historycznym jest pojazd kolejowy: a) wpisany do inwentarza muzealiów, o którym mowa w ustawie
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2019 r. poz. 917
i 1726), lub do inwentarza muzeum lub rejestru zabytków, lub
wojewódzkiej ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 i 782), lub b) będący lokomotywą
parową eksploatowaną przed dniem 14 listopada 1997 r., lub c)
spełniający co najmniej jeden z następujących warunków:
– zawiera rozwiązania konstrukcyjne o charakterze unikatowym dokumentujące etapy rozwoju techniki kolejowej,
– jest związany z wydarzeniami historycznymi lub był
użytkowany przez znane postacie historyczne (…).
Wprowadzono również pojęcie pojazdu turystycznego i według [9] (art. 4, pkt 6i), jest to pojazd kolejowy wykorzystywany wyłącznie w celach turystycznych, demonstracyjnych lub rekreacyjnych, co znacznie obniżyło wymagania, podobnie jak w przypadku pojazdów historycznych. Przewidziano pewne wyłączenie przepisów dla pojazdów historycznych i turystycznych dotyczących interoperacyjności, co znacznie uprościło procedurę dopuszczenia w Polsce takich pojazdów do ruchu po sieci kolejowej. Należy zauważyć, że przez wprowadzenie tych zmian,
zwrócono uwagę władz państwowych na problemy podmiotów organizujących wszelkie atrakcje turystyczne oparte na muzealnym taborze. Problemy te wynikają ze zbyt
rygorystycznych przepisów prawa, braku finansowania
ochrony zabytków oraz fachowców od renowacji i odnowy
historycznego taboru.
W poprzedniej kadencji Senatu komisja infrastruktury
powołała zespół, który zajmował się problematyką przekazywania Skarbowi Państwa, samorządom lub stowarzyszeniom zbędnych elementów infrastruktury kolejowej w celu
ich zachowania i eksponowania w muzeach i skansenach.
Wskazano również na błędy, które popełniano wcześniej
w zakresie ochrony dziedzictwa techniki. Istotne znaczenie
ma sprawa własności. Zabytkowy tabor często jest dzierżawiony lub sprzedawany firmom, które zajmują się jedynie
pozyskiwaniem złomu i w efekcie cenne obiekty są często
niszczone [44].
Innym problemem są absurdalne przepisy, które niekiedy wymuszają rozbiórkę taboru lub innych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza taboru, który nie ma statusu zabytku, ale jest unikatowy i wycofywany z eksploatacji. Stowarzyszenia, które zajmują się zachowaniem i renowacją zabytków często nie mogą ich przejmować z powodu braku dobrej woli ze strony właścicieli i władz samorządowych. W efekcie obiekty niszczeją i są rozkradane. Przykładem może być parowozownia w Pyskowicach,
w której zawalił się dach. Problemem są też bariery mentalne. Zabytki techniki kolejowej często nie są traktowane na
równi z innymi obiektami dziedzictwa kultury [44].
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Człowiek
Skansen czy muzeum nie może być obiektem martwym.
We wszystkich istniejących placówkach tego typu, ich życie
zapewniają pasjonaci kolei, kolekcjonerzy i modelarze. Bywa,
że zawodowo zajmują się zupełnie czym innym, a wolny czas
i często własne oszczędności, poświęcają realizacji swojego
hobby. Dzięki takim ludziom powiększają się zbiory, do pierwotnej świetności są przywracane wagony, a nawet lokomotywy. Bardzo często uczestnikami prac na rzecz tych obiektów
są młodzi ludzie, a nawet bardzo młodzi miłośnicy kolei.
Placówki muzealne wszelkiego typu stanowią część zaplecza turystyki kulturowej. Idee tworzenia społecznych
placówek muzealnych, skonfrontowane z celami turysty
kulturowego wydają się tożsame, wręcz wyprzedzające
oczekiwania, ponieważ oferują lokal, budynek, tematyczne zbiory zabytków regionu oraz ciekawostki. Organizują
także wystawy, prezentacje, pokazy i proponują zwiedzanie obiektów. Przygotowują materiały informacyjne. W żywym obiekcie na turystę oczekuje dyspozycyjny, zaangażowany przewodnik [4], który bardzo często w placówkach
tego typu pracuje charytatywnie.
Współczesne muzeum ma do realizacji dwie grupy zadań. Pierwsza, to zadania w stosunku do posiadanych zbiorów (kolekcjonowanie, ochrona, badanie oraz ekspozycja). Drugą grupę stanowią zadania realizowane na rzecz
społeczeństwa, takie jak: udostępnianie zbiorów, przewodnictwo oraz edukacja [7]. W tym wszystkim szczególną rolę odgrywa człowiek. Często – jak np. w parowozowni
w Wolsztynie, staraniem pasjonatów w salce dawnej noclegowni (rys. 14), zgromadzono (…) maszyny z dawnych
lat, mundury, archiwalne zdjęcia, czy miniaturowe parowozy. Warto także zatrzymać się na chwilę i obejrzeć krótki film
o parowozowni (…) [35].

na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekspertów
i Menadżerów Transportu Szynowego. Autor wypowiedzi
odniósł się w niej do stanu dbałości o historię twierdząc, że
(…) Z braku aktywności spółek kolejowych w wielu miejscach
kraju miłośnicy kolei sami skrzyknęli się i próbują na własną
rękę ratować ginące zabytki, remontować stary tabor, odkrzaczać odcinki nieczynnych linii kolejowych, uruchamiać choćby przejazdy drezynami. Rzadko kiedy mogą liczyć na oficjalne wsparcie ze strony osób zarządzających koleją, częściej jest
to uśmiech politowania lub przynajmniej obojętność. Jako były
prezes PKP PLK S.A. wiem, że darowizna na rzecz stowarzyszeń
„mikoli” staroużytecznych podkładów, elementów nawierzchni kolejowej czy zdemontowanych mechanicznych urządzeń
sterowania ruchem to czynność prawna wymagająca zgody
w formie uchwały Zarządu, a przy kwocie darowizny powyżej
5.000 EUR – Rady Nadzorczej. Ale wiem również, że nigdy nie
miałem problemu, aby taką zgodę uzyskać (…) [1].
A przecież hobbystyczny udział młodzieży w bieżącej działalności skansenów kolejowych i (…) czas spędzony w nich przez młodych ludzi z pewnością zaowocuje w przyszłości – przynajmniej dla części z nich, kiedy będą wybierać
swój przyszły zawód. Roli takiej nie spełni wizyta w muzeum,
gdzie tabor poupychany jest tak, że nawet dobrego zdjęcia
nie ma jak wykonać (…) [1].
Dzięki działaniom pasjonatów, bardzo często ożywają
duże historyczne obiekty, które zostały co prawda wpisane
do rejestru zabytków, ale nie odgrywają znaczącej roli w muzealnictwie kolejowym. Przykładem jest Gniezno, gdzie od
2015 roku, dzięki Stowarzyszeniu Parowozownia Gniezno
można obiekt zwiedzać i poznawać jego historię (rys. 15).

Rys. 15. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie grupa entuzjastów [17]

Rys. 14. Fragment pomieszczenia parowozowni w Wolsztynie [35]

Istniejącą sytuację w muzealnictwie kolejowym odzwierciedla wypowiedź Z. Szafrańskiego [1], zamieszczona

Członkowie stowarzyszenia dbają o teren z ogromną pasją. Poświęcają parowozowni wolny czas, aby jej historia nie
została zapomniana. Podczas zwiedzania widać ogromną
pasję, z jaką przewodnicy mówią o obiekcie oraz okolicznym
terenie, z wieloma pamiątkami związanymi z obsługą parowozów. Są tam ludzie, którzy chcą coś zmienić, więc jest to
z pewnością pierwszy krok do sukcesu. (…) Fantastycznie
słucha się osoby, która nie tylko przedstawia suche historyczne
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fakty, ale z entuzjazmem i radością opowiada o parowozowni, kolejnictwie i pracy jaką trzeba włożyć, żeby to miejsce dalej
istniało. I to właśnie ten entuzjazm ujął mnie najbardziej. Mam
nadzieję, że uda im się pozyskać znacznie większe środki niż dotychczas i chociaż w małym stopniu przywrócić to miejsce do
życia. To miejsce zasługuje na wiele więcej. Ja tymczasem zachęcam was do odwiedzenia parowozowni i przekonania się
na własne oczy, że to naprawdę wyjątkowe miejsce (…) [17].
Wśród miłośników kolei można wyróżnić osoby z różnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Bardzo istotną grupę dla historycznej techniki i infrastruktury stanowią wolontariusze. Wśród nich można wyróżnić specjalistów różnych
branż kolejowych i to na nich w dużym stopniu jest oparta
renowacja historycznego taboru i utrzymanie infrastruktury
torowej. Odrębną grupę stanowią:
x modelarze – odwzorowujący tabor oraz infrastrukturę,
x historycy – opisujący konkretny pojazd lub grupę pojazdów, infrastrukturę punktową (np. parowozownia,
most) lub liniową (np. historię zamkniętej linii kolejowej
i jej rolę w przeszłości),
x kolekcjonerzy – wśród tej grupy można wyłonić: fotografów dokumentujących wycofany tabor, pracę odrestaurowanych pojazdów, obiekty infrastruktury itp., filatelistów, zbieraczy tabliczek producentów i oznakowania taboru, rozkładów jazdy, lamp karbidowych z dawnych semaforów i zwrotnic, biletów kartonowych, starych dokumentów związanych z pracą taboru trakcyjnego, turystów – zaliczających przejazdy konkretnymi liniami itd.
Dzięki kolekcjonerowi została zachowana przedwojenna
tabliczka producenta parowozu Pt31-92 z roku 1939 (po
wojnie Pt31-8), rysunek 16. To jeden z ostatnich parowozów wyprodukowanych w Chrzanowie przed wybuchem
II wojny światowej [45].

Rys. 16. Zachowana tabliczka parowozu Pt31 [45]

Technika i infrastruktura
Właściwy podział polskich muzeów i skansenów pod
względem zorganizowania przedstawił F. Bebenow [2], który wyróżnił:
x (…) Parowozownie, warsztaty, hale – optymalne z punktu widzenia obsługi i utrzymania czynnego taboru. Budowle
wznoszone przede wszystkim w XIX i XX wieku często same
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stanowią zabytki techniki. Poza halą w skład parowozowni wchodziły tory trakcyjne, kanały oczystkowe, skład opału,
stanowiska do nawęglania i wodowania parowozów. Często
przed halą znajduje się obrotnica, umożliwiająca prezentację
pojazdów w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób (…).
x Dworce lub inne budynki i budowle kolejowe. (…) Całe
budynki lub część ich wnętrz są dość często adoptowane
do celów muzealno-wystawienniczych (…).
x Wystawy na wolnym powietrzu. Parowozy i wagony
ustawione są na torach na wolnym powietrzu, a chodniki pomiędzy nimi umożliwiają zwiedzanie kolekcji (…).
W Polsce zdecydowana większość placówek muzealnych
związanych z kolejnictwem reprezentuje typ ostatni, przez
co nie zapewnia należytej ochrony eksponatów choćby
przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (…).
Pomimo faktu, że wśród zabytków kolejnictwa wyróżnia się zabytki nieruchome i ruchome, to jednak obserwuje się nierówne traktowanie tych drugich.
Działaniami administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu
do rejestru zabytków zajmuje się Wojewódzki Konserwator
Zabytków (WKZ), który z urzędu bądź na wniosek strony –
właściciela lub użytkownika obiektu, rozpoczyna procedurę
wpisu. W czasie przygotowawczym gromadzone są informacje i materiały dokumentacyjne (w tym dokonuje się oględzin obiektu), mające potwierdzić wartość danego obiektu dla dziedzictwa narodowego. Całe postępowanie jest zakończone wydaniem przez WKZ decyzji, która (o ile strony nie wniosą sprzeciwu lub uwag) nabiera mocy prawnej.
Wówczas zabytek otrzymuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.
Teoretycznie, w odniesieniu do starych lokomotyw lub
wagonów, takie działania powinny być analogiczne. W ustawie o ochronie zabytków [11] (art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. d)
wskazano, że ochronie i opiece podlegają zabytki ruchome,
będące (…) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami,
środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom
nauki i rozwoju cywilizacyjnego (…). Brak wpisania zabytkowego taboru kolejowego do rejestru zabytków może skutkować zniszczeniem (złomowaniem) jeszcze istniejących
cennych zabytków kolejnictwa. Konserwatorzy zabytków,
poza nielicznymi wyjątkami, specjalizują się w architekturze i sztuce, a nie w technice kolejnictwa. Brakuje fachowców, którzy mogliby w odpowiedni sposób dokumentować
oraz prowadzić badania techniki kolejnictwa, tworząc przy
tym standardy jej utrzymania i rozwoju. Zapewne przekłada się to na niezrozumienie przez władze państwowe problemów organizacji i stowarzyszeń zajmujących się kulturowym dziedzictwem kolejowym.
Środki finansowe
Placówki związane z kultywowaniem historii transportu kolejowego, są sponsorowane przez stowarzyszenia oraz spotykają się z barierami finansowymi i te swoiste
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strażnice skarbów kolejowych nie mogą w pełni rozwijać
swojej działalności. Pozyskiwanie nowych eksponatów, ich
konserwacja i naprawa, oprócz chęci pracy i zapału, wymaga także nakładów finansowych.
Organizacje pozarządowe bardzo często borykają się
z problemami dotyczącymi muzealnictwa kolejowego.
W bardzo wielu przypadkach PKP S.A. przekazały część infrastruktury władzom samorządowym, które stały się ich
właścicielami. W zdecydowanej większości jest to majątek
silnie zużyty i bliski śmierci technicznej. Nic dziwnego, że
stowarzyszenia lub fundacje często oczekują finansowania
przeprowadzanych koniecznych remontów i napraw, a samorządy, mające trudność z utrzymaniem płynności finansowej, nie są w stanie asygnować odpowiednich środków
na niezbędne prace remontowe. Tę sytuację bardzo często
pogłębia niska świadomość władz lokalnych i regionalnych
dotyczących znaczenia zabytków techniki kolejnictwa dla
dziedzictwa kulturowego oraz drzemiącego w nich potencjału, widzianego dopiero po zagospodarowaniu.
Lokalni pasjonaci, na których spadł ciężar utrzymywania historycznych obiektów dziedzictwa kolejowego,
w wielu przypadkach nie są w stanie zdobyć odpowiednich środków na funkcjonowanie skansenów i muzeów kolejnictwa. Remont obiektów kolejowych lub zachowanych
egzemplarzy taboru jest kosztowny, a stowarzyszenia często dysponują jedynie wpłatami w wysokości 1% z odpisów podatkowych lub darowizn. Jednocześnie pasjonaci
udostępniają turystom chroniony przez siebie tabor jako
pociągi specjalne lub oprowadzają wycieczki po historycznych obiektach i niestety coraz trudniej liczyć na środki
z samorządów, budżetu państwa czy dofinansowanie z UE.
Z tych przyczyn, pomimo wysiłku wielu wolontariuszy i miłośników kolei, obecna sytuacja może prowadzić do upadku muzealnictwa kolejowego w Polsce.
Dziedzictwo kulturowe to nie tylko oryginalne teksty
Słowackiego i Reymonta lub obrazy Gierymskiego i Matejki.
To także rozwiązania wielu inżynierów i techników uwiecznione w ich wyrobach, służące społeczeństwu i gospodarce państwa przez lata. O ile na te pierwsze przeznacza się
duże pieniądze, to w dalszym ciągu pozwala się na powolne
umieranie w zapomnieniu dzieł techniki kolejowej, tak jakby nie stanowiły równie ważnego elementu dziedzictwa kulturowego. Doprowadzono przy tym do moralnie nagannych
sytuacji, kiedy stowarzyszenia miłośników kolei muszą konkurować o 1% podatku np. z ciężko chorymi osobami, cierpiącymi na trudno uleczalne choroby.

6. Wnioski i rekomendacje
Przedstawiona w dużym uproszczeniu diagnoza stanu pamięci historycznej dotyczącej rozwoju kolejnictwa
w Polsce wskazuje na potrzebę podjęcia działań zaradczych
i rozwiązań systemowych. Skłania także do sformułowania
wielu wniosków i rekomendacji. Kolejnictwo dysponuje wieloma zabytkami. Są to zabytki nieruchome (infrastruktura

45

punktowa – parowozownie, wieże ciśnień, obrotnice itp. oraz
liniowa – tory kolejowe wraz z obiektami inżynieryjnymi
i technicznymi), a także ruchome – pojazdy trakcyjne, tabor
przewozowy itp. Obiekty te są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Polski, w wielu przypadkach wpisanych do
rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków,
należy im się opieka i utrzymanie. Dotychczas organy centralne państwa oraz kolej, scedowały działania z tego zakresu głównie na organizacje pozarządowe, a finansowanie – na
samorządy lub podmioty prywatne. Na dzieła pędzla lub pióra mecenat państwa jest w stanie przeznaczać duże środki w celu ich sprowadzenia do kraju lub udostępniania zwiedzającym. Dzieła sztuki będące zmaterializowanym efektem
myśli technicznej, bardzo często rozsypują się w polskich
krzakach, błagając o wyrwanie z zapomnienia. O dziedzictwo
kulturowe państwa należy dbać w jednakowym stopniu.
1. Główną jednostką ochrony zabytków transportu szynowego stało się Muzeum Kolejnictwa, któremu
w 2016 roku zmieniono nazwę na Stację Muzeum (?!).
Jednostka ma filię w Sochaczewie. Utrzymanie jednostki na Dworcu Głównym w Warszawie jest niemożliwe.
Konieczne jest znalezienie miejsca na dalsze, godne
eksponowanie zbiorów.
2. Historyczne zabytki ruchome nie powinny być umieszczane w nowych bryłach architektonicznych, bardziej
odpowiednich do prezentowania sztuki nowoczesnej. Pomysły takie są dziwne zwłaszcza wówczas, kiedy stoją puste, równie historyczne obiekty kolejowe
o wartościowej architekturze. Dlatego pomysł projektu nowej siedziby muzeum, zarówno dotyczący miejsca
(Warszawa Odolany – z trudnym dojazdem), jak i nowoczesnej formy za ponad 120 mln zł, należy porzucić.
3. Pamięć po muzeum na dworcu Warszawa Główna powinna zostać zachowana i sprowadzić się do ekspozycji
parowozu Pt31 lub Pt47 z kilkoma wagonami charakterystycznymi dla epoki ich pracy. Parowozy te były w historii przez wiele lat obecne na tym dworcu, a zachowane jeszcze egzemplarze umożliwiają zrealizowanie
takiego pomysłu. Oczywiście sam tor nie powinien być
wykonany z pospawanych szyn typu S60, przytwierdzonych sprężyście do betonowych podkładów.
4. Historyczny tabor i związane z nim zbiory, powinny
być prezentowane w starej architekturze. Zbiory Stacji
Muzeum nie powinny być dzielone. Ich miejscem eksponowania powinien być odpowiedniej wielkości nieczynny obiekt kolejowy, charakteryzujący się unikalną architekturą i rozwiązaniem przestrzennym. Kryteria takie spełnia parowozownia w Gnieźnie. Przeniesienie w to miejsce zbiorów umożliwi eksponowanie historycznych pojazdów w większości pod dachem. O taką lokalizację zabiegali parlamentarzyści głównych opcji politycznych występując do najważniejszych decydentów. Pomimo przychylności miejscowych władz samorządowych, rzeszy gotowych do współpracy wolontariuszy i miłośników kolei, od kilku lat brakuje wiążących decyzji. Upływający
czas systematycznie niszczy historyczną architekturę,
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a będącym w Warszawie pojazdom nie zapewnia ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Obiekt
w Gnieźnie nie może dalej oczekiwać bezczynnie, tym bardziej, że jego rola powinna być jasno określona w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego.
5. Analiza zbiorów różnych placówek historycznych kolejnictwa w Polsce pozwala twierdzić, że niedostatecznie eksponuje się problematykę utrzymania dróg kolejowych. Brak zainteresowania historią rozwoju tej branży, bez której nie może funkcjonować transport kolejowy, powoduje bezpowrotną utratę wielu historycznych
maszyn drogowych i wagonów pomiarowych, które
są wypierane przez nowoczesne rozwiązania techniczne. Bardzo dobrym miejscem do takiej ekspozycji byłaby parowozownia w Lublinie. Dodatkowo, to miejsce
mogłoby stanowić pomost między przeszłością, a przyszłością np. przez organizowanie w tym miejscu międzynarodowych targów sprzętu do budowy i utrzymania dróg kolejowych lub organizowanie wystaw nowoczesnych rozwiązań sprzętu pomiarowego. Wobec luki
pokoleniowej odbijającej się na funkcjonowaniu tej
służby, to miejsce mogłoby stać się ośrodkiem szkolenia i międzynarodowej wymiany doświadczeń. Warto
upamiętnić młodemu pokoleniu, że od 16 do 19 lipca
1980 roku, w parowozowni trwał pierwszy na taką skalę protest kolejarski w dziejach PRL. Z tego powodu jest
miejscem corocznych uroczystości z udziałem władz regionalnych i państwowych. Patronem obiektu powinno
zostać PKP PLK S.A. oraz Instytut Kolejnictwa.
6. W wyniku zmian strukturalnych przedsiębiorstwo Polskie
Koleje Państwowe S.A. i jego następcy prawni, poza nielicznymi wyjątkami odstąpili od polityki zachowywania najcenniejszych pojazdów kolejowych wycofywanych z eksploatacji. Od 1989 roku, dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, w skansenach i kolekcjach przetrwało kilkaset jednostek taboru. Opiekunowie
tych miejsc wyręczają państwo w kształtowaniu opieki nad zabytkami kolejnictwa. To te jednostki prowadzą
zrównoważoną politykę zachowania zabytkowego taboru (przekrój różnych epok historycznych), także współczesnego, wycofywanego z eksploatacji. Spośród przedsiębiorstw kolejowych tylko PKP CARGO S.A. kieruje wycofywany, wartościowy historycznie tabor do skansenu
w Chabówce. Stowarzyszenia i fundacje podejmują aktywność na polu ochrony prawnej obiektów kolejowych
przez działania przyspieszające wpisy do rejestru w celu
ewidencji zabytków. Wiele organizacji ma status organizacji pożytku publicznego. Ułatwia to pozyskiwanie funduszy na działalność. Należy opracować prawne zasady
włączenia licencjonowanych przewoźników kolejowych
w tę działalność. Wycofywany tabor powinien być nieodpłatnie przekazywany lub wypożyczany jednostkom muzealnym na cele związane z promocją historii transportu kolejowego w Polsce. Ponadto, przewoźnicy powinni włączać się w patronat organizacji opiekujących się
zabytkami kolejnictwa. Przekazywanie taboru powinno
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być obowiązkiem, a nie aktem dobrej woli. Pomoc PKP
PLK S.A. w tym działaniu byłaby bardzo istotna, zwłaszcza w utrzymaniu wyłączonych z komercyjnych przewozów linii turystycznych lub wybranych linii mało obciążonych. Inicjatywę i pomoc w tym zakresie powinien
przejawić Urząd Transportu Kolejowego, Ministerstwo
Infrastruktury i PKP S.A.
7. Sprawne funkcjonowanie muzeum związanego z historią transportu kolejowego wymaga dokładnego sprecyzowania celów takiej placówki. Cele powinny być określone wspólnie ze środowiskiem naukowym i Państwową
Służbą Ochrony Zabytków. Istotne na tej drodze powinno być wyznaczenie standardów utrzymania i zabezpieczenia zebranych zbiorów dla wszystkich placówek tego
typu. Działania powinny obejmować wypracowanie rozwiązań systemowych dotyczących stabilnego finansowania. Dotyczy to zarówno placówek z zabytkami nieruchomymi i ruchomymi. W przeciwnym razie historyczny
tabor kolejowy, linie i obiekty kolejowe o wyjątkowych
walorach historycznych i krajobrazowych będą skazane
na powolną, ale skuteczną śmierć techniczną. Obiekty
techniki kolejowej restaurowane i udostępniane w realnym, naturalnym otoczeniu, byłyby odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa dotyczące obcowania z żywą historią i rozwojem turystyki kolejowej.
8. Na stronach internetowych przewoźników kolejowych
i zarządcy linii kolejowych powinny pojawić się mapy
z oznaczonymi skansenami i ważnymi dla regionów
muzeami kolejnictwa. Mapy powinny zawierać miejsca lokalizacji zabytków kolejnictwa wpisanych do rejestru zabytków. Powinny dotyczyć zarówno obiektów
wycofanych z eksploatacji, jak i czynnych – np. budynków dworców kolejowych, które podczas modernizacji
linii kolejowych, dużym wysiłkiem kolei doprowadzono
do dawnej świetności. Takie mapy powinny być dostępne także na stronach internetowych różnych krajowych
firm turystycznych, a może także i zagranicznych.
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