Informacje
Godziny otwarcia parowozowni
Codziennie 7:00 – 18:00
Sala muzealna: poniedziałek–piątek 7:00-14:45
Ceny biletów wstępu
10 zł – bilet normalny
8 zł – bilet ulgowy dla emerytów, rencistów,
studentów i młodzieży powyżej 16 roku życia
4 zł – bilet ulgowy dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
Dzieci do 6 roku życia – wstęp bezpłatny
*Faktury VAT wystawiane są w dni robocze
od 7:00 do 15:00

ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
NIP 923 170 18 42, REGON 365338207
+48 68 419 17 93 / 663 294 664

Przewodnik (grupy zorganizowane)
506 985 166

Noclegi w klimatycznych wnętrzach dawnej
noclegowni drużyn parowozowych
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe
50 zł osoba / doba – pokój bez łazienki
70 zł osoba / doba – pokój z łazienką
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Pociągi retro
Istnieje możliwość wynajęcia zabytkowego
składu złożonego z parowozu oraz wagonów
retro – usługa kalkulowana indywidualnie,
zapytania prosimy składać poprzez adres e-mail:
info@parowozowniawolsztyn.pl

www.parowozowniawolsztyn.pl
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Przejazdy pociągiem z parowozem w ruchu
planowym
Aktualny rozkład jazdy pociągów prowadzonych
przez parowóz dostępny na stronie
www.parowozowniawolsztyn.pl/pociagirozkladowe
i na stronie przewoźnika – Koleje Wielkopolskie
www.koleje-wielkopolskie.com.pl/rozklad-jazdy

info@parowozowniawolsztyn.pl

fot. Jürgen Hanelt

Zwiedzanie z przewodnikiem
– grupy zorganizowane
Opłata za przewodnika 60 zł/grupa + bilety
wstępu
* Wymagana wcześniejsza rezerwacja
506 985 166 / info@parowozowniawolsztyn.pl
* Zwiedzanie z przewodnikiem trwa do 1h
* Dla opiekunów wstęp bezpłatny
(1 opiekun / 15 uczestników)

Parowozownia Wolsztyn
Instytucja Kultury
Województwa Wielkopolskiego

Muzeum
W budynku z 1951 r. będącym dawną noclegownią
drużyn parowozowych odwiedzić można niewielką
salę muzealną, w której eksponowane są
przedmioty związane z bogatą historią lokalnych
linii kolejowych, opierającą się głównie o trakcję
parową. Znajdują się tu kolejowe lampy naftowe,
bilety, urządzenia sygnalizacyjne oraz makieta
przedstawiająca fragment stacji Wolsztyn.Całość
kolekcji tworzy unikatowy zbiór stanowiący
ważny ślad rozwoju techniki kolejowej.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnim
miejscem na świecie prowadzącym planowe
przewozy pasażerskie trakcją parową
na normalnym torze.
Tylko tu spotkać można parowóz „pod parą”
pracujący w codziennym ruchu planowym.
Aby go ujrzeć wystarczy zjawić się na stacji
w Wolsztynie, gdzie zakup biletu na przejazd jest
początkiem sentymentalnej przygody i prawdziwej
podróży w czasie. Prawie codziennie nasza
lokomotywa przejeżdża długie kilometry spalając
przez ten czas kilka ton węgla i przerabiając na
parę kilkadziesiąt metrów sześciennych wody,
a obsługujący ją maszyniści i pomocnicy są
jednymi z nielicznych już osób posiadających
umiejętność obsługi tych wspaniałych maszyn.

fot. Przemysław Brona

O parowozowni słów kilka
Powstały w 1907 roku zabytkowy obiekt do dziś
spełnia rolę zaplecza technicznego dla
funkcjonujących lokomotyw parowych. Jest też
miejscem, gdzie na co dzień zobaczyć można
wszystkie czynności związane z przygotowaniem
parowozu do jazdy, a które odbywają się tu
niezmiennie od ponad stu lat, m.in. odbywające
się po każdej podróży obrządzanie parowozu ze
szlakowaniem, wodowaniem i węglowaniem,
a także przeglądy i naprawy.
fot. Patrycja Płócieniak

Parowozownia od 2016 roku jest Instytucją
Kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną
przez Województwo Wielkopolskie, Gminę
Wolsztyn, Powiat Wolsztyn i PKP CARGO S.A.
Celem „żywej parowozowni” jest zachowanie
spuścizny dawnego transportu kolejowego oraz
ochrony związanego z nim, ginącego dziedzictwa
kulturowego i przekazania go przyszłym
pokoleniom. Upowszechnienie wiedzy o kulturze
technicznej dotyczącej historii transportu
szynowego, w szczególności trakcji parowej,
realizowane jest poprzez prowadzenie czynnej
parowozowni oraz uruchamianie pociągów
prowadzonych przez parowozy.

W skład zabytkowego kompleksu parowozowni
wchodzi ośmiostanowiskowa, wachlarzowa hala
postojowa z lat 1907-1909, warsztat z kuźnią
oraz kanały zapadni, służące do wymiany
pojedynczych zestawów kołowych. Do dziś
funkcjonuje również wyposażony w zabytkowe
maszyny warsztat ślusarski (1907-40),
kompresorownia oraz odlewnia panewek.
„Szopie” towarzyszy historyczny zespół
sprawnych urządzeń obsługujących parowozy
– stacja wodna z wieżą ciśnień o pojemności
100 m3 i żurawiem wodnym, kanał oczystkowy
(1886-1907) ze składem opału oraz stuletnia,
nadal działająca obrotnica o średnicy 20,5 m, do
której prowadzą zabytkowe tory dojazdowe z lat
1881-1908.

fot. Sebastian Łuczywo

Parowozy
Parowozownia posiada około 20 parowozów
różnych serii, wśród których najciekawszymi są:
najstarszy, używany po wojnie w hucie Szczecin
bezogniowy parowóz TKb b4 z 1912 r., znany
z filmów „Pianista” czy „Miasto z morza”Ok1-359
z 1917 r., trzycylindrowy Ty1-76 z 1919 r.,
jedyny zachowany z tej serii na świecie parowóz
Tr5-65 z 1921 r., a także najstarszy produkcji
polskiej Ok22-31 z 1929r. Parowozem
najszybszym, bo rozwijający prędkość 130 km/h,
a zarazem najsłynniejszym jest jedyny ocalały
parowóz Pm36-2 zwany „Piękną Heleną” z 1937r.
– w tym samym roku wyposażony w
aerodynamiczną otulinę egzemplarz z numerem
pierwszym otrzymał złoty medal na
międzynarodowej Wystawie Techniki i Sztuki w
Paryżu.W ruchu planowym pracują obecnie 3
polskie lokomotywy parowe wyprodukowane na
przełomie lat 40. i 50. – Ol49-59, Ol49-69 oraz
Pt47-65.

