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Parada parowozów w pełnym sło�cu 
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To była 15. Parada Parowozów. Co roku, niezale�nie od pogody, przyje�d�a na ni� coraz wi�cej miło�ników �elaza i pary. W minion� sobot� było 
ich kilkana�cie tysi�cy. Do Wolsztyna przybyli nie tylko mieszka�cy tego miasta, poznaniacy i Wielkopolanie. Byli go�cie z całej Polski, z wielu 
krajów europejskich, a tak�e z tak odległych jak Japonia czy Nowa Zelandia. Wyj�tkowo du�o było turystów z Niemiec. Z samego Berlina przyjechał 
specjalny poci�g zło�ony z 13 wagonów. 
 
Popisy mo�liwo�ci maszynistów i lokomotyw trwały blisko dwie godziny. Według zapowiedzi, w paradzie miało zaprezentowa� si� 21 parowozów i 
miał to by� rekord w historii wolszty�skiej imprezy. Niestety, nie udało si�. Na torach zobaczyli�my 16 lokomotyw parowych z Polski, Anglii, Niemiec i 
W�gier, o jedn� mniej ni� w roku ubiegłym. Powód? Zabrakło maszynistów. 
 
Jednak nikt nie mógł narzeka� na brak atrakcji, bo na torach w kł�bach pary, ze �wistem i gwizdem paradowały najpi�kniejsze i najbardziej sprawne 
parowozy, jakie mo�na zobaczy� w Europie. Tradycyjnie była w�ród nich "Pi�kna Helena", 71-letnia chluba wolszty�skiej parowozowni. Był te� 
parowóz z Niemiec, który mo�e osi�ga� pr�dko�� nawet 180 km na godz. Na szynowym wybiegu pokazały si� równie� filmowe gwiazdy, które 
zagrały w filmach "Pianista" czy "Katy�". 
 
W tym roku atrakcji w Wolsztynie było tyle, �e trzeba je było rozdzieli� na trzy dni. Dzie� wcze�niej odbył si� pokaz obrz�dzania parowozu oraz 
widowisko "�wiatło i d�wi�k", podczas którego lokomotywy "ta�czyły" na obrotnicy w rytm nastrojowej muzyki i w �wietle reflektorów. W niedziel� w 
mi�dzynarodowych konkursach zmierzyli si� maszyni�ci. 
 
Jedn� z najwi�kszych atrakcji, zwłaszcza dla łasuchów, była budowa najwi�kszego na �wiecie tortu w kształcie parowozu. Olbrzymie ciasto, które 
wa�yło blisko dwie tony, miało wymiary oryginalnego parowozu TKi3, stacjonuj�cego w wolszty�skiej parowozowni - 11 metrów długo�ci i cztery 
metry szeroko�ci. Nad słodk� ciuchci� od dwóch tygodni pracowało 15 najlepszych polskich piekarzy i cukierników. Do budowy zu�yli 600 kg 
czekoladowego biszkoptu, 300 kg cukru, 20 litrów spirytusu, 100 kg kakao i tyle samo ciemnej czekolady. Do dekoracji trzeba było u�y� 350 kg wi�ni 
i owoców le�nych w �elu. Tort nie przetrwał długo, jeszcze tego samego wieczora zjedli go wolsztynianie i go�cie Parady Parowozów. Ka�dy 
kawałek kosztował "co łaska", a zebrane w ten sposób pieni�dze zostan� przekazane na cele charytatywne. 
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