
D³ugi weekend majowy to prawdziwy pocz¹tek sezonu, nie tylko dla turystów czy ¿eglarzy. Ruszaj¹ wtedy tak¿e

kolejki w¹skotorowe, podwoje swoje otwieraj¹ zamkniête parowozownie, a kolejarze i mi³oœnicy wszystkiego, co
porusza siê po szynach, startuj¹ z imprezami, które potrwaj¹ do póŸnej jesieni.

Gdzie warto siê wybraæ w maju, aby nie przegapiæ ciekawego wyda-

rzenia? Na pewno na s³ynn¹ Paradê Parowozów do Wolsztyna (o czym

piszemy na stronach 17-24.), ale nie tylko. Kolejowych atrakcji w ka¿dej

czêœci Polski jest mnóstwo. Oto garœæ podpowie~zi.

z osza³amiaj¹c¹ prêdkoœci¹ do 20 km/h! Impreza rozpocznie siê o godzinie 10.

zakoñay oko³o 14.

Koszt uuestnictwa. obejmuj¹cy przejazdy. filmowanie. fotografowanie

to 35 z³. Patronat honorowy objê³o Stowarzyszenie Hobbystów Kolejo-

wych. Rezerwacje pod nr telefonu: 0601 645 674 (Roman Witkowski)

i 601180 914 (Maciej "WARS-ik" Szewczyk).

Dodatkowo. istnieje mo¿liwoœæ przejazdu drezynami motorowymi

i rêcznymi na trasie Gostyñ -Bierzy -Kopna Góra. Zg³oszenia u Tomka

Wigierskiego. tel. 600 292 454.

Informacje: www.shk.Qrv.QI

Lilipucie show
Je¿eli w¹skotorówki budz¹ nasz¹ sympatiê, a ich mniejsze sk³ady zda-

j¹ siê byæ jak zaczarowane, to co powiedzieæ o kolejce parkowej, która

wygl¹da jak zabawka dla nieco podroœniêtych dzieci? W pi¹tek, 2 maja

w (jchowie (gmina Krzywiñ, powiat Koœcian) odbêdzie siê pierwsze show

na tej kolejce lilipuciej, któr¹ do ¿ycia przywrócili dwaj entuzjaœci kolejni-

ctwa -Tadeusz Popiel i Roman Witkowski. To oni znaleŸli w szopie pew-

nego gospodarza miniaturowy angielski parowóz serii Atlantic z 1937 r.

Pojazd by/ w op³akanym stanie: pordzewia³y, brakowa/o wielu elementów

i wyposa¿enia, ale obaj fani kolei nie poddali siê i go zrekonstruowali.

Z uasem zauê/o im przybywaæ eksponatów, które gromadzili na Œl¹sku:

ró¿ne ma/e maszyny parowe, unikaln¹ ciê¿arówkê Gaz, lokomotywkê spa-

linow¹...W 2003 roku zaczê³y siê poszukiwania w³aœciwego terenu pod

budowê pierwszej w Polsce miniaturowej kolejki parkowej. Pomóg³ bur-

mistrz Krzywinia i udostêpni/ zaniedbany park oraz obiekty by/ego PGR-u

w (jchowie. Wiosn¹ 2007 r. uzupe³niony zosta³ uk³ad torowy i dokonano

odbioru technicznego parowozu, który uzyska/ dokumenty dopuszczaj¹ce

go do eksploatacji.

Obecnie zgromadzony w Cichowie tabor na tor szerokfjœci 241 mm to:

oryginalny angielski parowóz serii Atlantic, lokomotywa spalinowa Mls01,

5 krytych wagonów osobowych (/¹unie 10 miejsc siedz¹cych), 2 wagony

osobowe z law¹ pod/u¿n¹ w tym jeden kombinowany z beczk¹ (/¹cznie

6 osób). Tabor na tor o szerokoœci 127 mm to: lokomotywka spalinowa

DEUTZ, 2 wagoniki osobowe z law¹ pod/u¿n¹, 3 wagoniki koleby.

W uasie parowozowego, OIipu(iego show bêdzie mo¿na obejrzeæ ca³¹ tê

ekspozycjê, a tak¿e odbyæ przeja¿d¿kê poci¹gami z trakcj¹ spalinow¹ i parow¹

, :-~ --

~

Drzwi ot~arte w parowozowni
Skierniewickie .depo', jak dawniej nazywano lokomotywownie, jest

obecnie najstarszym tego typu miejscem na terenie centralnej Polski,

a zarazem naj starsz¹ pozosta³oœci¹ zaplecza technicznego historycznej linii

--.kolejowej -Drogi ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej. Po-, wstanie parowozowni datowane jest na rok 1846, do dziœ

zachowane zabudowania powsta³y nieco póŸniej -w 1859

roku. G³ówny budynek -wachlarzow¹ halê parowozow¹

budowano etapowo w latach 1865 -1882. Obecny kszta³t

kompleks by³ej parowozowni uzyska³ podczas II wojny

œwiatowej.
W³aœcicielem parowozowni dziœ jest Polskie Stowarzy-

szenie Mi³oœników Kolei. PSMK po³o¿y³o du¿y nacisk na

zorganizowanie w³asnej kolekcji muzealiów. Stale kom-

pletowana, jest w chwili obecnej trzecim co do wielkoœci,

po zbiorze Polskich Kolei Pañstwowych (umieszczonym

w skansenach i na pomnikach) i zbiorze Muzeum Kolejni-

ctwa,krajowym zbiorem kolejowych pami¹tek.

10 maja w godzinach 11.00 -14.00 odbêdzie siê .Dzieñ

otwarty w Parowozowni', w czasie którego przewidziane

jest zwiedzanie w grupach, pod opiek¹ przewodnika, pa-

rowozowni (m.in. hali wachlarzowej, obrotnicy) oraz ko-
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lekcji taboru. Wejœcia grup o godzinach: 11.00. 12.00 i 13.00. Powtórzenie

imprezy -7 czerwca. 5 lipca. 2 sierpnia. 6 wrzeœnia i 4 paŸdziernika.

W trakcie "Dnia otwartego" 7 czerwca organizatorzy planuj¹ dodatkowe

atrakcje z okazji Dnia Dziecka.

Majówka z operatorem paliw
Grodziska kolej Drezynowa organizuje 17 maja kolejow¹ majówkê z Opera-

torem logistyanym Paliw P³ynnych oraz Gllogistics, Pretekstem do zorga-

nizowania imprezy bêdzie uroczyste otwarcie boanicy PlPP "Gniezno Winiary

-Stawiany", W programie imprezy przewidziano przejazd poci¹giem z³o¿onym

z lokomotywy SM42 w barwach Gllogistics oraz 2 wagonów Bh (bonanzy) na

trasie: Gniezno -Gniezno Winiary -S³awa -Gniezno Winiary -Gniezno. wraz

z wjazdem do Rejowca Poznañskiego ze stacji Stawiany. Wyjazd z Gniezna 10.40.

przyjazd do S³awy Wlkp. ok. 1510. Powrót do Gniezna ok. 18.20. Poci¹g zatrzyma

siê na stacjach: Gniezno Winiary. Obora Wlkp.. Dêbnica Wlkp.. K³ecko Wlkp.. Olek-

szyn. Rybno Wielkie. Kiszkowo. Stawiany. Na wszystkich stacjach bêdzie aas na

zrobienie zdjêæ. Dodatkowo "fotostopy" bêd¹ w ciekawych miejscach na szlaku.

Na uczestników majówki czekaj¹ pami¹tkowe bilety. zestawy informa-

cyjno-upominkowe od sponsorów. a na stacji S³awa Wielkopolska -gro-

chówka. Koszt imprezy jest ni¿szy dla pañ (do 4 maja -25 z³. w poci¹gu

-30 z³) ni¿ dla panów (do 4 maja -50 z³. w poci¹gu -60 z³),

Informacje: Grodziska Kolej Drezynowa. Jaros³aw WoŸny. tel. 0694

715 907. www,drez~n~,kolej.one.QI

Retro poci¹gi
PKP CARGO, jak co roku. prowadziæ bêdzie w sezonie ogólnodostêpne

poci¹gi taborem historyanym z Parowozowni Wolsztyn. Poci¹gi uruchamia-

ne s¹ przy wspó³pracy grupy partnerskiej programu "Turystyka -wspólna

sprawa" -"Piêkno wolsztyñskich parowozów". Pierwszym wolsrtyñskim retro

poci¹giem bêdzie "Stra¿ak". który wyruszy w trasê z Wolsztyna do Rakoniewic

21 maja o godzinie 9.30. W ramach przejazdu przewidziane jest zwiedzanie

muzeum po¿arnictwa, a na terenie Skansenu Budownictwa Ludowego Za-

chodniej Wielkopolski -pokaz sztuki ludowej. Poci¹g -zestawiony z dwóch.
wagonów dwuosiowych tzw. "bokó~k" oraz trzech wagonów dwuosiowych

z otwartymi pomostami -poprowadzi parowóz TrS.

Kolejny majowy poci¹g -"Ziemiê Wolsztyñsk¹" na trasie Poznañ G³ów-

ny -Grodzisk Wielkopolski, z przystankami w Wolsztynie i Wolsztynie

Skansenie poprowadzi 24 maja Ok1 -najstarszy, czynny parowóz polski

i 1917 roku. Atrakcj¹ -oczywiœcie oprócz samego przejazdu retro poci¹-

giem i mo¿liwoœci podziwiania piêknej Ok1 -bêdzie zwiedzaniewolsztyñ-

skiej parowozowni, a tak¿e Skansenu Budownictwa Ludowego Zachod-

niej Wielkopolski i obiektów pocysterskich w Obrze. W sk³adzie poci¹gu

-oprócz wagonów "bokówek" i z otwartymi pomostami, bêdzie te¿ jeden

wagon do przewozu rowerów.

W czerwcu na mi³oœników pary czekaj¹ zaœ dwie retro przeja¿d¿ki: po-

ci¹giem "Agroturysta" (15 czerwca. trasa Wolsztyn -Nowa Wieœ Mochy

-B³otnica -Boszkowo -Leszno), ci¹gniêtym przez Tr5 oraz poci¹giem

z 0149 na czele o nazwie "Noc œwiêtojañska" (21 czerwca, trasa: Poznañ

G³. -Grodzisk Wielkopolski -Wo³sztyn -Wolsztyn Skansen).

W programie wycieczki "Agroturyst¹" zaplanowano przejazd ze stacji

w Lesznie wozami konnymi do gospodarstw agroturystycznych w Klucze-

wie o wdziêcznych nazwach "Chata u kowala" oraz "Górska zagroda u rzeŸ-

biarza". Natomiast w rama(h przejazdu poci¹giem "Noc œwiêtojañska",

który wyruszy z Poznania o 16.02, przewidziane jest ognisko, inscenizacja

nocy œwiêtojañskiej w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wiel-

kopolski oraz puszczanie wianków na Jeziorze Wolsztyñskim. Nastêpnego

dnia -22 uerwca -w Parowozowni Wolsztyn zorganizowane zostan¹ Dni

Techniki.

Przejazd w poci¹gach retro odbywa siê na podstawie biletów taryfy

specjalnej PKP CARGO -bilety s¹ do nabycia jedynie u kierownika poci¹-

gu, bez dop³~t.' Mo¿!.iwajestrezerwacja~~~on~d!~c.~!,up.

Sezon na w¹ski tor
Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL)

opiekuje siê i zarz¹dza szeœcioma w¹skotorówkami: kalisk¹.

kroœniewick¹. na³êczowsk¹. przeworsk¹. œmigielsk¹ oraz ple-

szewsk¹.

Kroœniewicka Kolej Dojazdowa to jeden znajcenniejszych

zabytków techniki w Polsce. Sieæ torów zbudowali Niemcy

w 1914 r.. którzy wykorzystali istniej¹ce wczeœniej kolejki

cukrowni Brzeœæ. Dobre i Ostrowy. Poci¹gi dowozi³y sprzêt

i ¿o³nierzy na front. Ciuchcia dzia³a³a do 2002 r.. kiedy zosta-

³a zlikwidowana. Wróci³a do ¿ycia dziêki entuzjazmowi swoich

mi³oœników i do niedawno wozi³a nie tylko turystów. ale te¿

mieszkañców okolicznych miejscowoœci oraz towary. ~ 30
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Parowozownia Skierniewice
ul. £owicka 1. 96-100 Skierniewice

tel. 046 818 13 23; tel. kolejowy 861 818 13 23.

609 240 477 -Ariel Ciechañski

www.Qsmk.org.QI



Na specjalne zamówienia wagoniki ci¹gnie te¿ parowóz Px48. przetranspor-

towany w lutym br. z Gniezna. Bilet na ca³¹ trasê kosztuje 8 z³. ulgowy -

6 z³. Je¿eli ktoœ chcia³by wynaj¹æ ca³y poci¹g to koszt tego oscyluje w okolicy

2.5 tys. z³otych. Poci¹g pod parowozem jest dro¿szy -od 3 tys.

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów lokalnych

ul. Cypriana Godebskiego 2e. 62-800 Kalisz

Tel. 062 752 05 09, www.skpl.kalisz.pl

~ 29 Niestety. 31 marca 2008 roku by³ ostatnim dniem regularnego.

rozk³adowego kursowania kolejki. Nie wiadomo. jaka przy~z³oœæ j¹ czeka.

Atrakcj¹ lubelszczyzny zaœ jest Na³êczowska Kolej Dojazdowa. Do czasu

zakoñczenia remontu wiaduktu w Rogalowie. przewozy na³êczowsk¹ ko-

lejk¹ odbywaæ siê bêd¹ na trasie skróconej -do i z W¹wolnicy do Karcz-

misk. W tym sezonie turystycznym poci¹gi wyjad¹ w trasê 3. 4. 11 i 25

maja. 8. 22 czerwca. 6.13. 20. 27 lipca. 3.10.17. 24 i 31 sierpnia. 14 i 28

wrzeœnia oraz 12 paŸdziernik'a. Poci¹g poprowadzi lokomotywa spalino-

wa lxd2. po przyjeŸdzie do Karczmisk na piêknej leœnej polanie na tury-

stów czekaæ bêdzie ognisko. Prowiant we w³asnym zakresie. ewentualnie

do nabycia w wagonie barowym. Bilet normalny w dwie strony kosztuje

18 z³. ulgowy -12 z³.

Na³êczowska w¹skotorówka zosta³a za³o¿ona jeszcze w koñcu XIX w.

przez ziemiañsk¹ rodzinê Kleniewskich. By³a wówczas kolej¹ przemys³ow¹

-s³u¿y³a do przewozu buraków do cukrowni w Zag³obie; wagoniki by³y

ci¹gniête jeszcze przez konie. W 1918 r. przekszta³cono j¹ w kolej towaro-

wo-osobow¹ PKP.

Natomiast Przeworska Kolej Dojazdowa zorganizuje 1 maja poci¹g tury-

styczny ..Pogórzanin. który pokona 46-kilometrowy odcinek z Przeworska

do Dynowa w ok. 2.5 godziny. Trasa kolejki zachowa³a ten sam kszta³t co na

pocz¹tku XX wieku. kiedy powsta³a. Niektóre jej odcinki s¹ wyj¹tkowo ma-

lownicze i krête. a jeden z najciekawszych fragmentów wiedzie przez tunel

o d³ugoœci 602 metrów. wybudowany na g³êbokoœci 30 m.

Poci¹g "Podgórzanin" bêdzie nastêpnie uruchamiany w ka¿d¹ sobotê i nie-

dzielê od 26 maja do 26 sierpnia. a od 2 do 30 wrzeœnia tylko w niedziele.

Œmigielska Kolej Dojazdowa codziennie prowadzi poci¹gi pod loko-

motyw¹ spalinow¹ ze Starego Bojanowa przez Œmigiel do Wielichowa.

Drezyn¹ pod Œnie¿kê
Karkonoskie Drezyny Rêczne to nowa atrakcja Karpacza. znajduj¹ca siê

na nieczynnej stacji kolejowej w Karpaczu. Celem organizacji jest rewita-

lizacja linii kolejowych 340 i 308 ³¹cz¹cych Karpacz. Podgórzyn. Mys³a-

kowice oraz Kowary i Jeleni¹ Górê. Entuzjaœci kolei. skupieni wokó³ KDR

podejmuj¹ te¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania maj¹tku publicznego

znajduj¹cego siê w posiadaniu PKP S.A. na rzecz jednostek samorz¹du

terytorialnego. Poprzez uruchomienie drezyn KDR zmierza do rewitalizacji

nieczynnej linii kolejowej. wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹. na któr¹

sk³adaj¹ siê obiekty o walorach zabytków kultury technicznej i architekto-

niunej. Autorzy pomys³u chc¹. aby na bazie Dworca Kolejowego w Karpa-

czu (przy zachowaniu jego pierwotnej funkcji) powsta³o centrum kultury.

Na razie, od pocz¹tku maja do wrzeœnia. od 10.00 do 20.00 ka¿dy mo¿e

spróbowaæ przeja¿d¿ki rêcznymi drezynami kolejowymi napêdzanymi si³¹

w³asnych miêœni. Koszt przejazdu: doroœli 5 z³. dzieci i m³odzie¿ do 16 roku

¿ycia -3 I³. Dla grup zni¿ki. Jest te¿ mo¿liwoœæ zorganizowania imprez

integracyjnych. okolicznoœciowych.

Kontakt: KDR -Karkonoskie Drezyny Rêczne

Dworzec Kolejowy w Karpaczu

ul. Kolejowa 3. 58-540 Karpacz

Rafa³ Gersten. tel. 0665 035 939

e-mail: drezyny.karpacz@interia.pl. www.drez~n~.kar[!acz.[!1

Barbara Ma³yska
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