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O godz. 5:45 wyruszyły z Konina dwa autobusy z uczestnikami imprezy Ciuchcią
po Wielkopolsce ‘2008. Na dworzec PKP Poznań Główny przybyły o 7:30. Przywitało
ich słoneczko i Marek Chlebicki, który wyjeżdżał z Konina po 3:00, aby dopilnować
rezerwacji wagonów. Skład pociągu „Retro pod parą” relacji Poznań Główny - Wolsztyn
czekał na peronie 4a. Pięknie prezentowały się wagony z początku ubiegłego wieku
poprzedzone parowozem. Uczestnicy fotografowali skład pociągu, a zwłaszcza parowóz. Punktualnie o godz. 8:00 gwizdek kierownika pociągu oznajmił odjazd i …
para buch, koła w ruch …. - ruszyliśmy.
W czasie podróży największym powodzeniem cieszyły się pomosty i okna, z których
obserwowano mijane miejscowości, wiadukty, mosty i stacje. Przed stacją Grodzisk Wlkp.,
gdzie pociąg ostro skręcał w lewo, można było z końca pociągu sfotografować cały skład,
łącznie z parowozem na przedzie. W czasie podróży wspominano dawne przejazdy pod
parą po nieistniejących już liniach kolejowych. Pan Marcin Łysiak rozdał materiały promocyjne Wolsztyna i okolic, a zwłaszcza o Parowozowni Wolsztyn. Pan Filip Bebenow
przeprowadził wywiad do ankiety poświęcony pociągom retro. W miłej atmosferze
i z zadowoleniem dojechaliśmy o 9:45 do Wolsztyna.
Na stacji cała grupa stanęła przed lokomotywą i zrobiliśmy sobie rodzinne zdjęcie.
Przed zwiedzaniem parowozowni podzieliliśmy się na dwie grupy, a przewodnikami byli
Andrzej Tomaszewski i Filip Bebenow z Towarzystwa Przyjaciół Olsztyńskiej Parowozowni. Ogromne zainteresowanie wzbudziła „Piękna Helena”, parowóz z początku XX
wieku. Mieliśmy też okazję obejrzeć obrót lokomotywy na obrotnicy. Parowozownia
Wolsztyn to jedyna działająca na świecie parowozownia, prowadząca ruch pasażerski.
Następnie przy autobusach, które dojechały z Poznania, podzieliliśmy się na 3 grupy.
Pierwsza zwiedzała Wolsztyn i muzea z panią Ireną Malicką. Druga (46 osób) pojechała z panią Mileną Klocek do Rakoniewic i Ogła. Trzecia z panią Kasią Jęczmionką
pojechała do Obry.
W Obrze zwiedziliśmy kościół i klasztor, obiekty pocysterskie. Obecnymi gospodarzem jest zakon oblatów, który umieścił tu seminarium dla alumnów tego zakonu. Bracia oprowadzili nas po swoich włościach. Pobyt zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem
przed fasadą kościoła. Autokarem wróciliśmy do Wolsztyna pod pałac nad jeziorem.
Obejrzeliśmy z zewnątrz tą XIX-wieczną neoklasycystyczną budowlę, zaadoptowaną
obecnie na hotel i idąc brzegiem jeziora po drodze oglądając rzeźby Marcina Rożka na
dębie doszliśmy do ogrodu przy jego willi, w której mieszkał, a obecnie znajduje się
poświęcone mu muzeum. Idąc przez miasto w kierunku skansenu po drodze obejrzeliśmy m. in. barokowy kościół, zatrzymaliśmy się przed muzeum Roberta Kocha, laureata nagrody Nobla, który mieszkał w Wolsztynie. Podziwiając miasto i chłonąc jego
urokliwy klimat doszliśmy do Skansenu Budownictwa Drewnianego Zachodniej Wielkopolski. Po krótkim odpoczynku i upieczeniu kiełbasek przy ognisku w dwóch grupach ruszyliśmy na zwiedzanie skansenu. Dzieciom spodobały się zwierzęta: kozy i
owce. Dorośli zachwycali się pięknymi przydomowymi ogródkami, malowniczymi podwórkami i wnętrzami chałup. Debatowano nad technicznymi aspektami kieratów,
wyposażeniem kuźni i rozwiązaniami technicznymi w wiatraku. Po godzinie 16:00
wsiedliśmy do autokarów i ruszyliśmy w drogę powrotną. Uczestnicy nie przewidywali,
że czeka ich jeszcze jedna atrakcja. Po godzinie jazdy dotarliśmy do ... Konina.
Miejscowość Konin leży koło Lwówka Wlkp. Zdziwienie mieszkańców Konina
wywołały dwa autokary, z których wszyscy sfotografowali się na tle baraku z napisem
OSP Konin. Przeszliśmy nad jezioro Konin, gdzie napis głosił „Ośrodek Sportów
Wodnych w Koninie”. Ostatnim oglądanym obiektem był pałac położony w parku. Z
Konina definitywnie ruszyliśmy do Konina - tego naszego - dokąd dotarliśmy na 21:00.
Wycieczkę przygotował Marek Chlebicki, kierownikami autobusów byli Małgorzata
Jankowska i Marek Walerczyk. Pociąg retro z taborem historycznym z Parowozowni
Wolsztyn uruchomiła spółka PKP Cargo przy współpracy grupy partnerskiej programu "Turystyka - wspólna sprawa" - "Piękno wolsztyńskich parowozów".
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Logo jedynej czynnej w Polsce parowozowni

Wnętrze wagonów retro

Nasza lokomotywa i my na stacji Wolsztyn

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Skansen Budownictwa Ludowego w Wolsztynie

Fotografie: Jacek Jankowski

Pociąg retro zajechał na dworzec kolejowy w Poznaniu dzięki Markowi Chlebickiemu

W powiecie nowotomyskim
w gminie Lwówek leży wieś
Konin. Liczy około 460 mieszkańców. Znajduje się
tu otoczony parkiem pałac z poł. XIX w. budowany
dla rodziny Łąckich, pozostałości zabudowań folwarcznych i ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem

