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Niepokojące wieści z Wolsztyna. Zabytkowe 

parowozy wypadną z rozkładu jazdy? 

 
Parada parowozów 2009, Fot. bs 
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Parowozy z Wolsztyna prowadzą codziennie planowe pociągi do Poznania. Każdego dnia 
dla zwiedzających pod parą jest przynajmniej jeden parowóz. Parowozownia jest dostępna 
dla turystów przez cały rok. 

Pomysłem radnych sejmiku Komisji Infrastruktury od dnia 13 grudnia parowozy mają wpaść 
z planowych rozkładów jazdy na trasie Wolsztyn – Poznań. Sprawa nie jest jeszcze 
przesądzona jednak, gdyby tak się stało zabytkowe parowozy prowadziłyby tylko 
okolicznościowe kursy turystyczne. 

Głównym powodem są pieniądze. Jak powiedział Radiu Merkury radny Czerwiński – 
„"Parowozy nie znikną, ale będą jeździły - mam nadzieję regularnie - jako kolej turystyczna, 
po całej Wielkopolsce”. "Połączenie to miało być istotnym elementem promocji turystyki 
kolejowej. Okazało się, że tak nie jest, a wszystko kosztuje ogromne pieniądze". Suma 3 
milionów złotych ma być według radnego przesunięta z dotacji dla przewoźnika czyli PKP 
Przewozy Regionalne, do działu turystyki. 

 
 



Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uważa, że "Wykreślenie parowozowych kursów  
z rozkładu, oznaczać będzie koniec parowozowni". 

 
Wojtek Lis, twórca strony www.parowozy.com.pl , członek Towarzystwa Przyjaciół 
Wolsztyńskiej Parowozowni jest takiego samego zdania. Lis zwraca uwagę, „że na 
zachodzie Europy przejazdów okolicznościowych starymi parowozami jest bardzo dużo, ale 
tylko do Wolsztyna przybywają, by zakosztować przejażdżki zabytkowym pociągiem 
jeżdżącym według rozkładu jazdy - turyści z całego świata.” 
 
Wszyscy miłośnicy starej kolei, sympatycy i członkowie towarzystwa a przede wszystkim 
Wojtek Lis nie tarcą jednak nadziei. Póki co, ostateczna decyzja o likwidacji ruchu 
planowego nie zapadła. 

Na koniec zacytuję jeden komentarz z forum Radia Merkury, z którym się zgadzam –„ Te 
planowe ciuchcie to nie jest zwykły przejazd pociągiem. Atmosfera w i wokół parowozu jest 
zawsze magiczna. Stukot kół, buchająca parą ,lekkie bujanie podczas jazdy. Grono 
podekscytowanych turystów wewnątrz i tych robiących zdjęcia na zewnątrz. Wszystkiego nie 
da się opisać, trzeba wsiąść...i może wtedy powróci się pamięcią do dzieciństwa !” (Remek) 
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