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Czekamy na kolejarzy
04.09.2012.

CHOSZCZNO Już ponad 40 lat minęło od dnia, w którym jadący z dużą prędkością pociąg towarowy
zderzył się z osobowym relacji Połczyn Zdrój &ndash; Stargard Szczeciński. Czy ktoś jeszcze pamięta, że
do tej katastrofy doszło w Choszcznie, że zginęły w niej 3 osoby, a ponad 30 było rannych? Czy te i inne
wydarzenia związane z historią choszczeńskich kolejarzy uda się zachować? W imieniu kolejarskiej braci i
rzeszy ich sympatyków zapraszamy dzisiaj do Choszczeńskiego Domu Kultury...

W sierpniu 1945 roku choszczeńska stacja przekazana została polskim
władzom. Pierwszy parowóz trafił do naszego miasta z Krzyża, a jego
ówczesną załogę stanowili: FELIKS WOŹNIAK, HENRYK PIECHNIK, FRANCISZEK
JARCZYŃSKI, HENRYK JANKOWSKI i JÓZEF SKWIRUT.

We wrześniu 1945 roku
węzeł kolejowy liczył już 90. pracowników. Rok później choszczeńscy
kolejarze mieli już własne ambulatorium, przedszkole i założyli
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spółdzielnię Osadnik. W 1948 odbudowali dworzec&hellip; 20 czerwca 1978 roku
wjechała do Choszczna pierwsza elektryczna lokomotywa. Kilkanaście lat
później powstaje Skansen Taboru Kolejowego z możliwością przejazdu
zabytkowym składem (np. &bdquo;Weekend pod parą - Lato 96&rdquo;). Wówczas zestaw
zradiofonizowanych wagonów z lat 50. ciągnęła lokomotywa OI49 lub TKt48.
Stargardzcy kolejarze przechowują sztandar NSZZ Solidarność Węzła PKP
Choszczno. Na liście, którą zachował emerytowany kolejarz TADEUSZ
JANUSZKIEWICZ widnieje 66 nazwisk osób, które go ufundowały. Czy jest
szansa na to, żeby wrócił do Choszczna? Te i inne pytania zadaje
ZDZISŁAW GÓRSKI i wspomniany wyżej T. Januszkiewicz.

To właśnie oni nie
tylko kolekcjonują wszystko co związane jest z kolejnictwem, ale przede
wszystkim proponują by stworzyć w Choszcznie zalążek stowarzyszenia,
które mogłoby nie tylko ratować historię choszczeńskich kolejarzy, ale
także wesprzeć działania zmierzające do utworzenia sali tradycji czy
choćby remontu dworca. To właśnie oni i burmistrz ROBERT ADAMCZYK
zapraszają 14 września do Choszczeńskiego Domu Kultury, gdzie o 18.00
rozpocznie się spotkanie byłych i obecnych kolejarzy.

Tadeusz Krawiec
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