
��������	
����������������������������������������������������

W Wolsztynie zjesz... parowóz  
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Wolsztyn sw� sław� zawdzi�cza jedynej czynnej parowozowni. I jak co roku odb�dzie si� tu wielka parada parowozów. Ale 2 maja miasto stanie si� 
polsk� stolic�... cukierników i piekarzy. A wszystko to dzi�ki Zakładom Tłuszczowym Kruszwica, które w Wolsztynie oficjalnie otworz� swoj� 
Akademi� Mistrza. To taka szkoła piekarnicza i cukiernicza, w której uczniowie b�d� doskonali� swe umiej�tno�ci pod okiem najwy�szej klasy 
profesjonalistów. Kulminacj� tej uroczysto�ci b�dzie niezwykłe zadanie, którego wykonania podj�ła si� czołówka polskich mistrzów cukiernictwa i 
piekarnictwa. W południe 2 maja kilkana�cie osób spróbuje ustanowi� rekord �wiata - zbudowa� najwi�kszy na �wiecie Słodki Parowóz z ciasta w 
skali 1:1! 
 
Lokomotywa b�dzie miała 10 m długo�ci i 4 m szeroko�ci. Wa�y� ma ponad 1,5 tony. Grupa cukierników ju� od kilku tygodni pracuje nad 
szczegółami przedsi�wzi�cia. Trwa wycinanie szablonu, na którym zostanie uło�ony Słodki Parowóz, ustalana jest receptura ciasta, smak i 
kolorystyka kremów i całej reszty słodkich dodatków i detali. 
 
Kilkugodzinne trudy cukierników skomentuj� arty�ci z grupy kabaretowej Formacja Chatelet, a o godz. 16 organizatorzy przedsi�wzi�cia zaprosz� 
wszystkich wolsztynian i go�ci do wspólnego zdj�cia na tle najwi�kszego na �wiecie Słodkiego Parowozu. Ciasto zostanie podzielone na kawałki i 
rozdane za symboliczne datki przez wychowanków miejscowego domu dziecka. 
 
Dzie� pó�niej, 3 maja odb�dzie si� Parada Parowozów. To najwi�ksza tego typu impreza na �wiecie przyci�gaj�ca dziesi�tki tysi�cy miło�ników 
�elaza i pary.  
 
Parowozy, które codziennie wykonuj� sw� prac� w normalnym rozkładzie jazdy, podczas parady prezentuj� si� niczym modelki na pokazie mody. 
Odmalowane na czarno, biało i czerwono, wypolerowane oliw� i przeje�d�aj�ce z pot��nym �wistem maszyny sprawiaj� ogromne wra�enie. W dniu 
parady organizowane s� te� przejazdy poci�gami retro z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, a od niedawna tak�e drezynami. W ubiegłym roku z okazji 
jubileuszu 100-lecia parowozowni odbyła si� nocna impreza "�wiatło i D�wi�k". 
 
Jednak tegoroczna Parada Parowozów b�dzie jeszcze bardziej unikatowa. Na prezentacj� do Wolsztyna przyjedzie a� 21 parowozów (przed rokiem 
było ich "zaledwie" 17). To rekordowa liczba lokomotyw. Ponownie zobaczymy mały, ale "odpicowany" angielski GWR 5521 i olbrzymi 475.111 z 
Czech, a tak�e opalany mazutem, szybki jaki błyskawica BR 18 201 z Niemiec. Powinien dotrze� tak�e w�gierski parowóz 109.109, który przed 
rokiem dojecha� nie zdołał. Poza tym zaprezentuj� si� maszyny z wolszty�skiej Parowozowni, skansenu w Chabówce i Zakładu Przewozów 
Regionalnych z Wrocławia. Nie zabraknie najstarszego w�ród 30 wolszty�skich parowozów, Ok1, który pochodzi z 1917 r. i wci�� jest sprawny. Jest 
te� znakomitym aktorem, gdy� zagrał w "Piani�cie" Romana Pola�skiego, w "Li�cie Schindlera" Stevena Spielberga i w "Pograniczu w ogniu". 
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