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9 grudnia 2018r. -  nowy rozkład jazdy pociągów 

- co nowego dla naszych Podróżnych ?  

 
9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, co wiąże się między innymi ze zmianami             

w godzinach kursowania pociągów oraz uruchomieniem 18 nowych połączeń.  Wśród nowych połączeń, które 

zostaną uruchomione wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy należy wymienić: 

1) dwie pary nowych przyspieszonych pociągów, które połączą Kalisz z Poznaniem Głównym, z czasem przejazdu 

poniżej 90 minut, które będą zatrzymywać się tylko na wybranych stacjach: Nowe Skalmierzyce, Pleszew, 

Jarocin, Środa Wlkp., Poznań Starołęka, Poznań Dębina: 

- poc. nr 77109 Calisia rel. Kalisz (5:13) – Poznań Gł. (6:39) 

- poc. nr 77110 Calisia rel. Poznań Gł. (16:37) – Kalisz (18:07) 

- poc. nr 77101/0 Andrut rel. Kalisz (20:04) – Poznań Gł. (21:30) 

- poc. nr 77112 Andrut rel. Poznań Gł. (21:30) – Kalisz (22:59) 

2) oraz nowe pociągi na liniach z Poznania do Konina, Wolsztyna, Zbąszynka, Jarocina i na linii Jarocin-Gniezno: 

- poc. nr 77732 rel. Poznań Gł. (11:20) – Września (12:19) 

- poc. nr 77758 rel. Poznań Gł. (14:45) – Konin (16:20) 

- poc. nr 77612 rel. Poznań Gł. (16:23) -  Swarzędz (16:37) 

- poc. nr 77678 rel. Poznań Gł. (19:47) – Września (20:36) 

- poc. nr 77133 rel. Konin (4:56) – Poznań Gł. (6:35) 

- poc. nr 77607 rel. Konin (10:41) – Poznań Gł. (12:14) 

- poc. nr 77675 rel. Września (13:24) – Poznań Gł. (14:13) 

- poc. nr 77663 rel. Września (21:29) – Poznań Gł. (22:18) 

- poc. nr 77572 rel. Poznań Gł. (21:27) – Wolsztyn (22:57) 

- poc. nr 77735 rel. Grodzisk Wlkp. (5:27) – Poznań Gł. (6:27) 

- poc. nr 77208 rel. Gniezno (4:28) – Jarocin (5:31) 

- poc. nr 77271 rel. Jarocin (21:46) – Gniezno (22:48) 

- poc. nr 77685 rel. Poznań Gł. (21:46) – Zbąszynek (22:50) 

- poc. nr 77401 rel. Jarocin (4:35) – Poznań Gł. (5:31) 
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Ponadto zmianie ulegną godziny kursowania oraz terminy kursowania niektórych pociągów. Część zmian godzin 

kursowania oraz terminów kursowania pociągów wynika z wniosków od podróżnych, a część zmian 

spowodowana jest pracami remontowymi i modernizacyjnymi prowadzonymi na liniach kolejowych przez PKP 

PLK.  

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany: 

Poznań – Gniezno – Mogilno 
  

-poc. nr 77526/7 rel. Poznań Gł. (13:19) – Gniezno (14:05) będzie odjeżdżał 29 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 12:50 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 77560/1 rel. Poznań Gł. (14:52) – Gniezno (15:36) będzie odjeżdżał 48 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 15:40 
-poc. nr 77122/3 rel. Poznań Gł. (15:47) – Gniezno (16:24) będzie odjeżdżał 26 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 15:21 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 77466/7 rel. Poznań Gł. (16:42) – Mogilno (17:51) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 16:54 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował codziennie 
-poc. nr 77584/5 rel. Poznań Gł. (20:36) – Gniezno (21:20) będzie odjeżdżał 18 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 20:54 
-poc. nr 77101/0 rel. Poznań Gł. (21:42) – Gniezno (22:28) będzie odjeżdżał 31 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 22:13 - ponadto zmianie ulega relacja kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kończył bieg na stacji Gniezno 
-poc. nr 77434/5 rel. Poznań Gł. (23:16) – Mogilno (00:26) będzie odjeżdżał 13 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 23:03 - ponadto zmianie ulega relacja kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kończył bieg na stacji Mogilno 
 -poc. nr 77248/9 rel. Gniezno (5:37) – Poznań Gł. (6:23) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 5:49 
-poc. nr 77698/9 (77208/9) rel. Gniezno (6:48) – Poznań Gł. (7:32) będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Gniezna o godz. 6:59 
-poc. nr 77218/9 rel. Gniezno (17:40) – Poznań Gł. (18:26) będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 17:56 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował codziennie 
-poc. nr 77636/7 rel. Mogilno (19:32) – Poznań Gł. (20:41) będzie odjeżdżał 38 minut później, obecnie odjazd z 
Mogilna o godz. 18:54 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował codziennie 
 

Poznań – Wągrowiec – Gołańcz  
-poc. nr 77308/9 rel. Poznań Gł. (00:50) – Wągrowiec (1:52) będzie odjeżdżał 30 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 00:20, ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w soboty i niedziele 
-poc. nr 77514/5 rel. Poznań Gł. (7:53) – Wągrowiec (9:07) będzie odjeżdżał 16 minut wcześniej, obecnie odjazd 
z Poznania o godz. 8:09 
-poc. nr 77524/5 rel. Poznań Gł. (10:26) – Wągrowiec (11:45) będzie odjeżdżał   25 minut później, obecnie 
odjazd z Poznania o godz. 10:01 
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-poc. nr 77582/3 rel. Poznań Gł. (22:24) – Wągrowiec (23:32) będzie odjeżdżał 18 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Poznania o godz. 22:42 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg 
będzie kursował w dni robocze 
-poc. nr 77586/7 (77474/5) rel. Poznań Gł. (23:20) – Wągrowiec (00:23) będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej, 
obecnie odjazd z Poznania o godz. 23:40 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie 
jazdy pociąg będzie kursował codziennie oprócz sobót 
-poc. nr 77364/5 rel. Wągrowiec (13:40) – Poznań Gł. (14:52) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Wągrowca o godz. 13:52 
-poc. nr 77556/7 rel. Murowana Goślina (17:14) – Poznań Gł. (17:49) będzie odjeżdżał 102 minuty później, 
obecnie odjazd z Murowanej Gośliny o godz. 15:32 
 

Poznań – Konin – Kutno 
 

-poc. nr 77664 rel. Poznań Gł. (6:35) – Konin (8:30) będzie odjeżdżał 33 minuty wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 7:08 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 71206 rel. Poznań Gł. (12:45) – Kutno (16:44) będzie odjeżdżał 22 minuty później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 12:23 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w codziennie, zmianie ulega również relacja kursowania – pociąg będzie kończył bieg w Kutnie 
-poc. nr 71208 rel. Poznań Gł. (13:45) – Kłodawa (17:00) będzie odjeżdżał 20 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 13:25 - ponadto zmianie ulega również relacja kursowania – pociąg będzie kończył bieg w 
Kłodawie 
-poc. nr 77762 rel. Poznań Gł. (18:45) – Konin (20:21) będzie odjeżdżał 20 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 18:25 
-poc. nr 71214(71212/71210) rel. Poznań Gł. (20:51) – Kutno (00:50) będzie odjeżdżał 23 minuty później, 
obecnie odjazd z Poznania o godz. 20:28 - ponadto zmianie ulega relacja kursowania – w nowym rozkładzie jazdy 
pociąg będzie kończył bieg w Kutnie 
-poc. nr 17201 (17767) rel. Kłodawa (4:01) – Poznań Gł. (7:13) będzie odjeżdżał 17 minut później, obecnie odjazd 
z Kłodawy o godz. 3:44 
-poc. nr 77547/6 rel. Swarzędz (8:36) – Poznań Gł. (8:50) będzie odjeżdżał 109 minut wcześniej, obecnie odjazd 
ze Swarzędza o godz. 10:25 
-poc. nr 17305 rel. Kutno (5:18) – Poznań Gł. (9:15) będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej, obecnie odjazd z Kutna 
o godz. 5:39 
-poc. nr 77617 rel. Konin (15:30) – Poznań Gł. (17:03) będzie odjeżdżał 24 minut później, obecnie odjazd z 
Konina o godz. 15:06 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 17539 (17593) rel. Kłodawa (17:00) – Poznań Gł. (20:14) będzie odjeżdżał 66 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Kłodawy o godz. 18:06 
-poc. nr 77667 (17601) rel. Kutno (17:15) – Poznań Gł. (21:14) będzie odjeżdżał 69 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Kutna o godz. 18:24 
 

Poznań – Grodzisk Wlkp. - Wolsztyn 
 
-poc. nr 77498 rel. Poznań Gł. (6:28) – Grodzisk Wlkp. (7:39) będzie odjeżdżał 44 minuty wcześniej, obecnie 
odjazd z Poznania o godz. 7:12 
-poc. nr 77496 (77268) rel. Poznań Gł. (8:06) – Wolsztyn (9:36) będzie odjeżdżał 14 minut później, obecnie 
odjazd z Poznania o godz. 7:52 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg 
będzie kursował codziennie 
-poc. nr 77554 rel. Poznań Gł. (14:42) – Wolsztyn (16:07) będzie odjeżdżał 11 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 14:53 
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-poc. nr 77298 rel. Poznań Gł. (19:52) – Wolsztyn (21:23) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 20:04 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w soboty, niedziele i święta 
-poc. nr 77251 rel. Grodzisk Wlkp. (6:36) – Poznań Gł. (7:35) będzie odjeżdżał 36 minut wcześniej, obecnie 
odjazd z Grodziska Wlkp. o godz. 7:12 
-poc. nr 77751 rel. Wolsztyn (6:28) – Poznań Gł. (8:21) będzie odjeżdżał 74 minuty wcześniej, obecnie odjazd z 
Wolsztyna o godz. 7:42 – pociąg obsługiwany trakcją parową 
-poc. nr 77237 rel. Grodzisk Wlkp. (19:55) – Poznań Gł. (20:48) będzie odjeżdżał 38 minut później, obecnie 
odjazd z Grodziska Wlkp. o godz. 19:17 
-poc. nr 77431 rel. Wolsztyn (20:17) – Poznań Gł. (21:48) będzie odjeżdżał 24 minuty później, obecnie odjazd z 
Wolsztyna o godz. 19:53 
 

Poznań – Jarocin - Kępno/Krotoszyn/Kalisz 
 

-poc. nr 77362 rel. Poznań Gł. (14:08) – Krotoszyn (15:43) będzie odjeżdżał 39 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 14:47 
-poc. nr 77420 rel. Poznań Gł. (14:50) – Krotoszyn (16:26) będzie odjeżdżał 35 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 15:25 
-poc. nr 77422 rel. Poznań Gł. (16:10) – Jarocin (17:09) będzie odjeżdżał 20 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 16:30 
-poc. nr 77378 rel. Poznań Gł. (19:16) – Kępno (21:35) będzie odjeżdżał 15 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 19:01 
-poc. nr 77374 rel. Poznań Gł. (18:46) – Jarocin (19:42) będzie odjeżdżał 23 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 18:23 
-poc. nr 77392 rel. Poznań Gł. (20:57) – Jarocin (21:53) będzie odjeżdżał 64 minuty wcześniej, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 22:01 
-poc. nr 77319 rel. Krotoszyn (5:39) – Poznań Gł. (7:18) będzie odjeżdżał 80 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Krotoszyna o godz. 6:59 
-poc. nr 77315 rel. Kępno (5:19) – Poznań Gł. (7:37) będzie odjeżdżał 30 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Kępna o godz. 5:49 
-poc. nr 77407 rel. Jarocin (7:20) – Poznań Gł. (8:16) będzie odjeżdżał 79 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Jarocina o godz. 8:39 
-poc. nr 77411 rel. Jarocin (9:14) – Poznań Gł. (10:10) będzie odjeżdżał 40 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Jarocina o godz. 9:54 
-poc. nr 77381 rel. Krotoszyn (18:35) – Poznań Gł. (20:10) będzie odjeżdżał 63 minuty wcześniej, obecnie odjazd 
z Krotoszyna o godz. 19:38 
 

Poznań -  Nowy Tomyśl - Zbąszynek 
 
-poc. nr 77659 rel. Poznań Gł. (15:38) – Nowy Tomyśl (16:24) będzie odjeżdżał 82 minuty później, obecnie odjazd 
z Poznania o godz. 14:16 
-poc. nr 77696/7 rel. Poznań Gł. (16:06) – Zbąszynek (17:19) będzie odjeżdżał  20 minut później, obecnie odjazd 
z Poznania o godz. 15:46 
-poc. nr 77439 rel. Poznań Gł. (17:02) – Zbąszynek (18:07) będzie odjeżdżał  16 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 16:46 
-poc. nr 17757 rel. Poznań Gł. (19:38) – Zbąszynek (20:43) będzie odjeżdżał  56 minut później, obecnie odjazd z 
Poznania o godz. 18:42 
-poc. nr 77478/9 (77296) rel. Zbąszynek (4:15) – Poznań Gł.(5:19) będzie odjeżdżał 25 minut później, obecnie 
odjazd ze Zbąszynka o godz. 3:50 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg 
będzie kursował codziennie 
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-poc. nr 77486/7 rel. Zbąszynek (4:51) – Poznań Gł.(5:55) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie odjazd 
ze Zbąszynka o godz. 5:03 - ponadto zmianie ulega termin kursowania – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 77488/9 rel. Zbąszynek (5:41) – Poznań Gł. (6:45) – w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie się 
zatrzymywał na wszystkich stacjach 
-poc. nr 71204 rel. Zbąszynek (6:29) – Poznań Gł. (7:34) będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej, obecnie odjazd ze 
Zbąszynka o godz. 6:44 – ponadto w nowym rozkładzie jazdy pociąg będzie się zatrzymywał na wszystkich 
stacjach 
-poc. nr 77638 rel. Zbąszynek (7:27) – Poznań Gł. (8:31) będzie odjeżdżał 36 minut wcześniej, obecnie odjazd ze 
Zbąszynka o godz. 8:03 
 

Leszno – Zbąszynek 
 

-poc. nr 77309 rel. Leszno (16:34) – Wolsztyn (7:42) będzie odjeżdżał 12 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Leszna o godz. 16:46 
-poc. nr 77289 rel. Leszno (18:54) – Wolsztyn (20:02) będzie odjeżdżał 15 minut później, obecnie odjazd z Leszna 
o godz. 18:39 
-poc. nr 77578 (77252) rel. Wolsztyn (20:20) – Leszno (21:28) będzie odjeżdżał 18 minut później, obecnie odjazd 
z Wolsztyna o godz. 20:08 – ponadto zmianie ulegnie termin kursowania – od nowego rozkładu jazdy pociąg 
będzie kursował codziennie 
 

Leszno – Ostrów Wlkp. 
 

-poc. nr 77459 rel. Ostrów Wlkp. (18:39) – Leszno (20:19) będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Ostrowa Wlkp. o godz. 18:54 
-poc. nr 77682 rel. Leszno (8:34) – Ostrów Wlkp. (10:15) będzie odjeżdżał 53 minut później, obecnie odjazd z 
Leszna o godz. 7:41 - ponadto zmianie ulegnie termin kursowania – od nowego rozkładu jazdy pociąg będzie 
kursował w dni robocze 
-poc. nr 77460 rel. Leszno (12:40) – Ostrów Wlkp. (14:21) będzie odjeżdżał 119 minut później, obecnie odjazd z 
Leszna o godz. 10:41 
 

Gniezno – Września - Jarocin 
 
-poc. nr 77206 rel. Gniezno (6:06) – Jarocin (7:09) będzie odjeżdżał 64 minut wcześniej, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 7:10 
-poc. nr 77214 rel. Gniezno (14:30) – Jarocin (15:31) będzie odjeżdżał 20 minut później, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 14:10 
-poc. nr 77262 rel. Gniezno (15:26) – Jarocin (16:31) będzie odjeżdżał 44 minuty wcześniej, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 16:10 
-poc. nr 77232 rel. Gniezno (19:48) – Jarocin (20:49) będzie odjeżdżał 98 minut później, obecnie odjazd z 
Gniezna o godz. 18:10 - ponadto zmianie ulegnie termin kursowania – od nowego rozkładu jazdy pociąg będzie 
kursował codziennie 
-poc. nr 77269 rel. Jarocin (18:25) – Gniezno (19:27) będzie odjeżdżał 42 minuty później, obecnie odjazd z 
Jarocina o godz. 17:43 
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