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117 LAT Z KOLEJKĄ W ŚMIGLU 

17.09.2017 

 

Budowę Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej (wtedy Śmigielskiej Kolei Powiatowej) rozpoczęto 

w 1898 r. Pierwszy jej odcinek uruchomiono właśnie 17 września 1900 roku. Koszt 

wybudowania linii z Krzywinia przez Śmigiel do Ujazdu (gdzie znajdowała się tak jak 

w Starym Bojanowie stacja styczna z linią kolei normalnotorowej) wyniósł 1 394 000 marek, 

z czego wkład kapitałowy państwa wyniósł 452 000 marek, prowincji 226 000 marek, a władz 

samorządowych 716 000 marek1. 

Obecnie pociągi ŚKW kursują turystycznie na 5 kilometrowym odcinku Śmigiel-Stare 

Bojanowo. Tabor, który jest w eksploatacji pochodzi z Rumunii, choć na stacji nie brakuje 

wagonów rozmaitego typu produkcji polskiej, a także wpisanego do rejestru zabytków 

parowozu Px48-1765 

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu Gminy Śmigiel udało się wyremontować dachy na 

lokomotywowni, hali napraw wagonów oraz jednym budynku gospodarczym. Z pewnością 

pozwoli to zachować zabytek techniki jakim jest Śmigielska Kolej Wąskotorowa w dobrym 

stanie technicznym na kolejne lata. Nieustannie trwają drobne naprawy torowiska, pojazdów 

szynowych, utrzymywane są tereny zielone (także wzdłuż torów kolejki) i porządek na kilku 

hektarach zarządzanego terenu. 

 

Przygotowania do wydarzenia pn. 117 LAT Z KOLEJKĄ W ŚMIGLU wpisanego do 

obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa trwały już od dłuższego czasu. Tydzień 

poprzedzający wydarzenie zarządca ŚKW (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Śmiglu Sp. z o.o.) przeznaczył na gruntowne porządkowanie terenu stacji i budynków 

stacyjnych: prano firany, myto okna, podłogi, wagony, lokomotywy, maszyny. 

Choć pierwszy odjazd pociągu wyznaczono na godzinę 10:00, pracownicy na stacji pojawili 

się już o godz. 07:00. Przeprowadzano manewry taboru i „dopinano na ostatni guzik” 

wszystkie szczegóły. 

                                                           
1
 M. Matuszewski, Z Dziejów Śmigielskiej Kolei Dojazdowej 1900-1990 (M. Matuszewski, Z Dziejów 

Śmigielskiej…), Poznań 1990, str. 3 
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Przejazdy tego dnia obsługiwał wagon motorowy MBxd2-226 (odjazdy ze stacji w Śmiglu o 

godz. 10:00, 16:00, 17:00) oraz lokomotywa spalinowa Lxd2-266 (odjazdy ze stacji w Śmiglu 

o godz. 11:00, 13:00 i 14:30). Łącznie tego dnia uruchomiono 6 par pociągów i przejechano 

60 kilometrów. 

Ponadto na terenie stacji w Śmiglu tego dnia zaprezentowały się dwie inne kolejki 

wąskotorowe z Polski: Wyrzyska Kolejka Powiatowa z Białośliwia (600mm) oraz Zabytkowa 

Stacja Kolejki Wąskotorowej z Rud. 

Osoby odwiedzające śmigielską stację tego pięknego wrześniowego dnia mogły na jej 

terenie zobaczyć grupę rekonstrukcyjną, która przygotowała małą wystawę o Powstaniu 

Wielkopolskim (w którym niegdyś kolejka również brała udział), umundurowanie i uzbrojenie 

z czasów I i II wojny światowej oraz punkt medyczny również z tego okresu. 

Można było przejechać się także drezyną ręczną, zwiedzić lokomotywownię (w której 

przygotowano opisy maszyn i urządzeń), halę napraw wagonów (w niej można było obejrzeć 

wystawę przedmiotów związanych z kolejką, stare zdjęcia i pocztówki, a także oryginalne 

bilety sprzed 30, 40 i 50 lat), jak również skorzystać z przejażdżki samochodem off 

road’owym. Dla dzieci przez cały dzień prowadzono gry i zabawy o tematyce kolejowej, a dla 

chcących się ogrzać rozpalono już rano ognisko. 

 

Szacujemy, że stację odwiedziło ok. 400 osób z całej Polski i nie tylko, a z przejazdów 

pociągami tego dnia skorzystało ok. 250 osób. 

 

Wydarzenie promowały: 

KOLEJWIZJA 

TVP3 Poznań 

Panorama Leszczyńska 

Radio Elka 

elka.pl 

Gazeta Kościańska 

Towarzystwo W.K.P. 

Kolej Wąskotorowa w Rudach 
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Wydarzenie dofinansował: 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. 

 

W tym roku planowane są jeszcze przejazdy Śmigielską Koleją Wąskotorową w terminach: 

15.10.2017 – Wąskotorowe przejazdy jesienne 

11.11.2017 – Narodowe Święto Niepodległości na ŚKW 

01-20.12.2017 – Mikołajkowe Przejazdy Śmigielską Kolejką Wąskotorową 

a ponadto przyjmujemy zamówienia na przejazdy przez cały rok. 

 

 

 

               Opracował: 

           Norbert Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Pięć zdjęć z wydarzenia pn. 117 LAT Z KOLEJKĄ W ŚMIGLU z 17.09.2017 r. 
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