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OPOWIEŚCI WĄSKOTOROWE

Jestem dumna z tego, że mieszkam w Przeworsku. To piękne miasto z dnia na dzień

zaskakuje  mnie  czymś  nowym.  W  zeszłym  roku  miałam  okazję  przejechać  się

„Wąskotorówką”.  Przeworska  Kolej  Dojazdowa  urzekła  mnie  swoją  prostotą.  To  była

wspaniała przygoda.

Zazwyczaj wszędzie jeżdżę samochodem, więc bardzo się zdziwiłam, gdy pewnego

dnia mój tata zaproponował, że pojedziemy całą rodzinką kolejką wąskotorową do Dynowa.

Na początku nie miałam zielonego pojęcia,  co to jest.  Zaczęłam dopytywać babcię,  a ona

opowiedziała  mi  ciekawą  historię  ze  swoich  młodzieńczych  lat.  Jako  młoda  dziewczyna

pracowała  w  nieistniejącej  już  Cukrowni  Przeworsk.  Pewnego  dnia  chętni  pracownicy

wybrali się na wycieczkę „Dynówką”. Wszyscy byli zadowoleni, podziwiali piękne widoki,

śpiewali. I właśnie na tej wyprawie moja babcia poznała swojego przyszłego narzeczonego, 

a teraźniejszego męża. Nigdy później nie żałowała, że znalazła się na liście chętnych osób na

przejazd wąskotorówką!

Przejażdżka w otwartych wagonach sprawiła mi wielką frajdę. Przez całą drogę, 

w ślimaczym tempie… podziwiałam przepiękne krajobrazy. Pola, łąki, rwąca rzeka i stalowe

mosty błyszczały w świetle promieni sierpniowego słońca. Kiedy wjechaliśmy do ciemnego

tunelu, mój młodszy brat zaczął płakać, a ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jednak później

domyśliłam się, że jest to tunel - najdłuższy i najstarszy tunel kolejki wąskotorowej. Ma 602 

metry długości i powstał w pierwszych latach XX wieku wraz z samą kolejką.

Po  powrocie  do  domu  pobiegłam  do  kuzynki,  aby  opowiedzieć  jej  o  swoich

wrażeniach.  Przy  okazji  dowiedziałam  się,  że  ona  też  jechała  wąskotorówką.  Przed

światowym Spotkaniem Młodych w Krakowie naszą miejscowość odwiedziła młodzież 

z  Jamajki,  Gwatemali  i  Rosji.  Zuzka  pokazała  mi  zdjęcia  i  filmiki,  na  których  mogłam

zobaczyć jak wszyscy razem śpiewali i tańczyli w wąskotorówce. To dopiero historia! Niby

środek lata, a ludzie z Jamajki mieli na sobie kurtki, czapki i rękawiczki. Dla nich ta podróż

była  jeszcze  bardziej  emocjonująca.  Pomimo  różnic  językowych  i  kulturowych  wszyscy

razem  tworzyli  jedną  wielką  zgraną  ekipę.  Przewodnik  opowiedział  im  o  historii  naszej

kolejki w języku angielskim. Kto wie? Może podzielą się tymi informacjami w gronie swoich

bliskich i nasz mały Przeworsk stanie się rozpoznawalny w innych krajach, 

a „Wąskotorówka” będzie kojarzona ze wspaniałą przygodą!


