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Historia węzła Wielbark i okolic (7) 

Niemiecki ruch kolejowy na węźle Wielbark 

Kolejne opracowanie z cyklu „Historia węzła Wielbark i okolic” ma na celu 

przybliżyć uwarunkowania ruchu kolejowego, jaki był prowadzony na kolejowych 

szlakach węzła wielbarskiego w czasach niemieckich. W pierwszej kolejności zostały 

przeanalizowane dostępne archiwalne rozkłady jazdy. Niestety w tym przypadku 

daleko jeszcze do skompletowania całego materiału źródłowego, więc analiza, choć 

odnosi się do różnych okresów z przedziału lat 1900 – 1945, ma postać wyrywkową. 

Drugą część artykułu stanowi zebranie podstawowych informacji na temat taboru 

kolejowego, jaki mógł kursować na liniach z Nidzicy do Szczytna i z Wielbarka do 

Ostrołęki pod zarządem niemieckim. W tym przypadku także pozostaje opierać się 

głównie na rozproszonych statystykach i dostępnych archiwalnych fotografiach. Jak 

zwykle zakładam, że w przyszłości zaprezentowany niżej materiał będzie rozwijany, 

co w dużej mierze zależy od uzyskiwania dostępu do kolejnych źródeł. Tradycyjnie 

proszę też Czytelników, którzy mają wiedzę oraz dokumenty pomocne w zgłębianiu 

poruszanej tu tematyki, o ewentualne uwagi i wsparcie w ulepszaniu zawartości. 

 

Rys. 1 Litograficzna wizja krzyżowania dwóch pociągów w Wielbarku.1 
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Analiza niemieckich rozkładów jazdy 

Lato 1903. Minęły trzy lata od otwarcia linii Nidzica – Wielbark. Kursują trzy 

pary pociągów osobowych, prowadzących wagony klasy II, III i IV. Czasy jazdy  

i prędkości handlowe od 1 godz. 57 min. (32,8 km/h) do 3 godz. (21,3 km/h). Zwraca 

uwagę fakt, że poranna para pociągów pokonuje trasę wyraźnie szybciej (pozostałe 

pociągi najprawdopodobniej w ruchu towarowo – osobowym). W rozkładzie nie 

określono numeracji poszczególnych pociągów. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (2): 

• Wielbark – 1 (druga para), 

• Jesionowiec – 1 (pierwsza para). 

 

Tab. 1 Nidzica – Szczytno, lato 1903 r. 

1 V 1905. Kursują trzy pary pociągów osobowych, prowadzących wagony do 

klasy IV (przerywana linia przy poszczególnych kursach). Czasy jazdy oraz prędkości 

handlowe od 1 godz. 55 min. (33,2 km/h) do 2 godz. (31,8 km/h), a zatem znacznie 

mniej zróżnicowane, aniżeli w rozkładzie jazdy z roku 1903. W pociągach 822 i 825 

przewóz poczty codziennie, w pociągach 823 i 824 – w dni robocze. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (2): 

• Wielbark – 1 (823/824), 

• Szymany – 1 (821/822). 

 

Tab. 2 Nidzica – Szczytno, od 1 maja 1905 r. 
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Lato 1908. Kursują trzy pary pociągów osobowych z wagonami klasy II, III  

i IV. Czasy jazdy i prędkości handlowe od 1 godz. 52 min. (34,3 km/h) do 2 godz. (32,3 

km/h). W rozkładzie nie określono numeracji poszczególnych pociągów. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (1): 

• Wielbark – 1 (druga para). 

 

Tab. 3 Nidzica – Szczytno, lato 1908 r. 

1 V 1914. Kursują cztery pary pociągów osobowych, prowadzących wagony 

do klasy IV (przerywana linia przy poszczególnych kursach). Czasy jazdy i prędkości 

handlowe od 1 godz. 47 min. (35,7 km/h) do 3 godz. 7 min. (20,4 km/h). W pociągach 

822 i 825 przewóz poczty codziennie, w pociągach 823 i 824 – w dni robocze. Pociągi 

823 i 826, z dłuższym czasem jazdy, kursowały zapewne jako towosy. W stosunku 

do poprzedniego rozkładu jazdy istotna różnica – w miejsce przystanku osobowego 

Korpele (Corpellen) w km 60,1 pojawia się Siódmak (Schodmack) w km 58,2. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (3): 

• Puchałowo – 1 (825/828), 

• Przeździęk Wielki – 2 (822/827, 823/824). 

 

Tab. 4 Nidzica – Szczytno, od 1 maja 1914 r. 

1 VI 1917. Trwa pierwsza wojna światowa. Na linii Nidzica – Szczytno kursują 

trzy pary pociągów osobowych (z czego jedna tylko w relacji skróconej Wielbark  
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– Szczytno – Wielbark), prowadzących wagony do klasy IV (przerywana linia przy 

poszczególnych kursach). Czasy jazdy oraz prędkości handlowe od 1 godz. 57 min. 

(32,6 km/h) do 2 godz. 36 min. (24,5 km/h). Pociągi 6086 i 6087, z racji wydłużonego 

czasu jazdy, najprawdopodobniej w roli towosów. Przewóz poczty na pociągach nr 

826 i 6087. Z kolei na wybudowanej w 1915 roku w ramach działań militarnych linii 

kolejowej Wielbark – Ostrołęka kursują dwie pary pociągów osobowych w relacji 

Wielbark – Siedlce – Wielbark, osiągając czasy jazdy od 1 godz. 59 min. (35,9 km/h) 

do 2 godz. 2 min. (35,0 km/h). Pociągi te prowadziły wagony do klasy III (ciągła 

linia przy poszczególnych kursach, a ponadto jedna para obsługiwała przewozy 

pocztowe. Na odcinku Wielbark – Siedlce brakuje numeracji pociągów. Ciekawostką 

jest pokazany w tabeli 22c dworzec wojskowy w Wielbarku w kilometrze 1,2. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (1): 

• Wielbark – 1 (826 i pierwszy pociąg z Siedlec). 

 

Tab. 5 Nidzica – Szczytno, od 1 czerwca 1917 r. 

 

Tab. 6 Wielbark – Siedlce, od 1 czerwca 1917 r. 
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1 VII 1927. Ciekawy, zróżnicowany rozkład jazdy, uwzględniający specyfikę 

dni roboczych i świątecznych. Zasadniczo kursują trzy pary pociągów osobowych na 

dobę, z czego pociągi 820, 821, 824 oraz 827 codziennie, 825 oraz 826 – w niedziele i dni 

świąteczne, a pociągi 9221 i 9222 (towosy) – tylko w dni robocze. Dodatkowo we 

wtorki, piątki i niedziele została uwzględniona nocna para pociągów osobowych 

828 i 829 relacji Szczytno – Wielbark – Szczytno, przy czym nie udało mi się jeszcze 

ustalić, z jakiego powodu uruchamiano te osobliwe połączenia. Wszystkie pociągi 

prowadziły wagony do klasy IV (przerywana linia przy poszczególnych kursach). 

Czasy jazdy oraz prędkości handlowe od 1 godz. 39 min. (38,5 km/h) do 3 godz. 44 

min. (17,0 km/h). Przewóz poczty tylko w dni robocze w pociągach 820 oraz 827. Co 

ważne, pojawia się nowy przystanek w kilometrze 3,500 – Nidzica Las (Neidenburg 

Forst), dostępny jednak – jak wynika z rozkładu – tylko dla wysiadających (znaki 

„X” przy godzinach odjazdów). Także tylko dla wysiadających postoje pociągu 829. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (1): 

• Szymany – 1 (824/9221). 

 

Tab. 7 Nidzica – Szczytno, od 1 lipca 1927 r. 

Lato 1935. Rozkład jazdy różny dla dni roboczych i świątecznych. Podstawę 

rozkładu stanowią trzy pary pociągów osobowych uruchamianych codziennie, to 

jest pociągi nr 821, 822, 825, 826, 827 i 830. W niedziele i święta (S) kursują dodatkowo 

pociągi nr 823 i 828, natomiast w dni robocze (W) pociągi towarowo – osobowe 

relacji Nidzica – Wielbark (9593), Szczytno – Nidzica (9594) i łączniki relacji Szczytno  

– Wielbark (824) oraz Wielbark – Szczytno (823, w Wielbarku skomunikowany albo 

łączony z pociągiem 9593). Wagony klasy II i III. Czasy jazdy i prędkości handlowe 

od 1 godz. 29 min. (42,9 km/h) do 3 godz. 18 min. (19,3 km/h). Brak informacji na 

temat przewozu poczty. Większość postojów w Nidzicy Las – dla wysiadających. 
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Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (4): 

• Muszaki – 1 (827/828 w niedziele oraz święta), 

• Puchałowo – 1 (825/826), 

• Przeździęk Wielki – 1 (827/9594 w dni robocze), 

• Szymany – 1 (821/822). 

 

Tab. 8 Nidzica – Szczytno, lato 1935 r. 

Lato 1939. Ciekawy rozkład jazdy, obowiązujący tuż przed wybuchem drugiej 

wojny światowej. Podstawą są trzy pary pociągów osobowych stałego kursowania 

o numerach 821, 822, 823, 825, 826 i 828. W dni robocze kursują ponadto pociągi 

Szczytno – Wielbark (824) i Wielbark – Szczytno (885). Najbardziej osobliwa jest para 

pociągów relacji Szczytno – Wielbark (830) oraz Wielbark – Szczytno (829), z których 

pierwszy kursuje w środy, soboty i niedziele, drugi zaś we czwartki, niedziele oraz 

poniedziałki. Powód uruchamiania tych nocnych połączeń, analogicznych przy tym 

do występujących w rozkładzie jazdy z 1 lipca 1927 r., nie został na razie określony. 

Składy zestawia się z wagonów II i III klasy. Czasy jazdy i prędkości handlowe od  

1 godz. 32 min. (41,5 km/h) do 1 godz. 38 min. (38,9 km/h). Rozkład nie przewiduje 

planowego krzyżowania pociągów, brak informacji na temat przewozów poczty. 

 

Tab. 9 Nidzica – Szczytno, lato 1939 r. 

6 X 1940. Pomiędzy Wielbarkiem a Ostrołęką uruchamiano 6 par pociągów,  

w tym 3 pary pociągów osobowych (1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 – wszystkie do 

lub ze stacji Małkinia), parę pociągów przyspieszonych (1038, 1039), a także 2 pary 

pociągów pospiesznych (SF 76, SF 176, SF 277 oraz SF 377). Pociąg SF 76 wyjeżdżał  

z Warszawy Zachodniej o godz. 16:15, aby trasą przez Małkinię, Ostrołękę, Wielbark  

i Szczytno dotrzeć do Olsztyna na godz. 1:19. Cała podróż trwała tym samym 9 godz.  

i 4 min. W przeciwnym kierunku pociąg SF 176 wyjeżdżał z Olsztyna o 2:11 i był na 
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stacji Warszawy Zachodnia o godz. 10:39 (czas jazdy 8 godz. 28 min.). Kolejny pociąg 

pospieszny SF 277 odjeżdżał z Ostrołęki o godz. 17:06 i podążając przez Wielbark, 

Szczytno i Olsztyn docierał do Iławy. Pociąg powrotny SF 377 z Iławy wracał do 

Ostrołęki na godz. 8:30. Pociągi pospieszne typu SF (Schnellzug für Fronturlauber), 

to znaczy dla urlopowiczów z frontu, były wprawdzie dostępne publicznie, jednakże 

z ograniczoną liczbą miejsc. Obowiązywały w nich takiej dopłaty, jak w zwykłych 

pospiesznych, ale nie posiadały obsługi bagażowej. Wszystkie pociągi SF na linii 

Ostrołęka – Wielbark kursowały z adnotacją „do odwołania”. Olsztyn z Warszawą 

łączyły również pociągi przyspieszone, korzystające z krótszej trasy przez Wyszków 

oraz Tłuszcz. Pociąg 1038 odjeżdżał z Olsztyna o 13:27, by w Warszawie Zachodniej 

pojawić się o godz. 20:21 (czas jazdy 6 godz. 54 min.), a pociąg powrotny nr 1039 

odjeżdżał z Warszawy Zachodniej o 10:33, aby do Olsztyna dotrzeć o 17:49 (czas jazdy 

7 godz. 16 min.). Czasy jazdy i prędkości handlowe: dla pociągów osobowych od  

1 godz. 58 min. (36,2 km/h) do 2 godz. 35 min. (27,6 km/h), dla pary pociągów 

przyspieszonych 1 godz. 40 min. (42,7 km/h) i 1 godz. 50 min. (38,8 km/h), wreszcie 

dla pospiesznych od 1 godz. 45 min. (40,7 km/h) do 1 godz. 52 min. (38,1 km/h). 

Wszystkie pociągi prowadziły wagonu klasy II i III. Ciekawostką jest reaktywacja 

zamkniętego we wcześniejszych latach przez PKP przystanku osobowego Nakły. 

Analizę ogranicza brak rozkładu jazdy dla odcinka Nidzica – Szczytno. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (5): 

• Chorzele – 3 (SF176/1031, 1038/1039, 1036/SF76), 

• Zabiele Wielkie – 1 (1034/SF277), 

• Grabowo – 1 (1034/1035). 

 

Tab. 10 Wielbark – Ostrołęka, od 6 października 1940 r. 

5 V 1941. Pomiędzy Wielbarkiem a Ostrołęką uruchamiano 5 par pociągów,  

w tym 3 pary pociągów osobowych (1032, 1033, 1034, 1035 do/z Małkini i 1031, 1036 

do/z Ostrołęki), jedną parę pociągów osobowych z częścią dla wojska (PmW 1038, 

PmW 1039 – w obu ograniczona liczba miejsc) i jedną parę pociągów pospiesznych 



 8 

dla urlopowiczów z frontu (SF 277 i SF 377 – oba z adnotacją „do odwołania” oraz  

z ograniczoną liczbą miejsc). Pociąg PmW 1038 odjeżdżał z Wielbarka o 15:05, i trasą 

przez Ostrołękę, Małkinię docierał do Warszawy Zachodniej o 21:42. Odwrotny zaś 

PmW 1039 miał odjazd z Warszawy Zachodniej o 9:27, a w Wielbarku pojawiał się  

o 16:03. Z kolei pospieszny SF 277 odjeżdżał z Ostrołęki o 17:04, a pociąg powrotny SF 

377 wracał tam o 6:30. Czasy jazdy i prędkości handlowe: dla pociągów osobowych 

od 1 godz. 57 min. (36,4 km/h) do 2 godz. 4 min. (34,4 km/h), dla pary pociągów typu 

PmW 1 godz. 43 min. (41,4 km/h) oraz 1 godz. 50 min. (38,8 km/h), wreszcie dla 

pospiesznych 1 godz. 47 min. (39,8 km/h) oraz 1 godz. 50 min. (38,8 km/h). Wszystkie 

pociągi prowadziły wagony klasy II oraz III. Analizę ogranicza brak rozkładu jazdy 

dla odcinka Nidzica – Szczytno oraz dokładniejszych informacji na temat relacji 

wymienionych pociągów na terenie Prus Wschodnich. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (5): 

• Wielbark – 1 (1034/PmW1039), 

• Piwnice Wielkie – 1 (Albrechtsort, 1031/SF377), 

• Chorzele – 1 (PmW1038/PmW1039), 

• Zabiele Wielkie – 1 (1034/SF277), 

• Ostrołęka – 1 (1034/1035). 

 

Tab. 11 Wielbark – Ostrołęka, od 5 maja 1941 r. 

Zima 1941. Na trasie Szczytno – Wielbark – Nidzica kursują 4 pary pociągów 

osobowych, w tym 3 pary w pełnej relacji (821, 822, 823, 825, 826, 828) i 1 para tylko 

na odcinku Nidzica – Wielbark (829 i 830). Na trasie Szczytno – Wielbark – Ostrołęka 

kursuje 1 para pociągów osobowych z częścią dla wojska (PmW 1038 i PmW 1039;  

w obu ograniczona liczba miejsc), 1 para pociągów pospiesznych dla urlopowiczów 

z frontu (SF 277 i SF 377 – z adnotacją „do odwołania” i ograniczoną liczbą miejsc) 

oraz 3 pary pociągów osobowych do lub z Małkini (1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036). 

Pociąg PmW 1038 odjeżdżał z Wielbarka o 15:05, i trasą przez Ostrołękę, Małkinię 

docierał do Warszawy Głównej o 21:33. Odwrotny zaś PmW 1039 miał odjazd  
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z Warszawy Głównej o 9:51, a w Wielbarku pojawiał się o 16:03. Z kolei pospieszny 

SF 277 odjeżdżał z Ostrołęki o 17:00, a pociąg powrotny SF 377 wracał tam o 8:30. 

Czasy jazdy i prędkości handlowe na linii Szczytno – Nidzica wynoszą od 1 godz. 40 

min (38,2 km/h) do 1 godz. 44 min (36,7 km/h), zaś na linii Wielbark – Ostrołęka: dla 

pociągów osobowych od 1 godz. 58 min. (36,2 km/h) do 2 godz. 35 min. (27,6 km/h), 

dla pary pociągów typu PmW 1 godz. 43 min. (41,4 km/h) i 1 godz. 50 min. (38,8 

km/h), wreszcie dla pospiesznych 1 godz. 40 min. (42,6 km/h) i 1 godz. 51 min. (38,4 

km/h). Wszystkie pociągi z wagonami klasy II i III. Zwraca uwagę fakt, że niektóre 

pociągi osobowe z linii ostrołęckiej nie miały postojów na odcinku ze Szczytna do 

Wielbarka, o ile w rozsądnym odstępie czasowym istniało alternatywne połączenie 

obsługiwane przez pociąg z linii nidzickiej. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (5): 

• Szymany – 1 (SF377/821), 

• Piwnice Wielkie – 1 (1034/PmW1039), 

• Chorzele – 1 (PmW1038/PmW1039), 

• Zabiele Wielkie – 1 (1034/SF277), 

• Grabowo – 1 (1034/1035). 

 

Tab. 12 Szczytno – Nidzica, zima 1941 r. 

 

Tab. 13 Wielbark – Ostrołęka, zima 1941 r. 

4 V 1942. Na trasie Szczytno – Wielbark – Nidzica kursują 4 pary pociągów 

osobowych, w tym 3 pary w pełnej relacji (821, 822, 823, 830 i towosy 9524, 9525) oraz 

1 para tylko na odcinku Nidzica – Wielbark (825 i 826), przy czym – według rozkładu 

jazdy – para pociągów 822/823 uruchamiana jest wyłącznie w dni robocze. Na trasie 

Szczytno – Wielbark – Ostrołęka kursuje 1 para pociągów przyspieszonych (1038, 
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1039) do/z Warszawy oraz 2 pary pociągów osobowych (1031 do Ostrołęki, 1032  

z Małkini, 1033 do Małkini i 1036 z Ostrołęki). Pociąg 1038 odjeżdżał ze Szczytna  

o godz. 14:35, zaś z Wielbarka o 15:10, i trasą przez Ostrołękę, Małkinię docierał do 

Warszawy Zachodniej o godz. 21:26. Odwrotny zaś pociąg nr 1039 miał rozkładowy 

odjazd z Warszawy Zachodniej o 10:06, aby w Wielbarku pojawić się o godz. 16:33,  

a w Szczytnie o 17:04. Czasy jazdy i prędkości handlowe na linii Szczytno – Nidzica 

wynoszą dla pociągów osobowych od 1 godz. 40 min (38,1 km/h) do 1 godz. 42 min 

(37,4 km/h), zaś dla towosów od 3 godz. 56 min. (16,2 km/h) do 4 godz. 10 min. (15,3 

km/h). Na linii Wielbark – Ostrołęka: dla pociągów osobowych od 1 godz. 57 min. 

(36,4 km/h) do 2 godz. 4 min. (34,4 km/h), dla pary pociągów przyspieszonych 1 godz. 

47 min. (39,8 km/h) i 1 godz. 41 min. (42,2 km/h). Pociągi z wagonami klasy II i III. 

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (1): 

• Olszewka – 1 (1038/1039). 

 

Tab. 14 Szczytno – Nidzica/Ostrołęka, od 4 maja 1942 r. 

2 XI 1942. Na trasie Szczytno – Wielbark – Nidzica kursuje 5 par pociągów 

osobowych, w tym 4 pary w pełnej relacji (1150, 1152, 1153, 1161, 1165, 1168 oraz towosy 

9524 i 9525) oraz 1 para tylko na odcinku Nidzica – Wielbark (1160 i 1169), przy czym  

– według rozkładu jazdy – pociągi 1152, 1153, 1160, 1161, 1168 i 1169 uruchamiano tylko 

w dni robocze. Na trasie Szczytno – Wielbark – Ostrołęka kursuje 1 para pociągów 

przyspieszonych (2105, 2106) do/z Warszawy oraz 2 pary pociągów osobowych (2101 z 

Ostrołęki, 2102 do Małkini, 2103 z Małkini, 2108 z Ostrołęki). Pociąg 2106 odjeżdżał ze 

Szczytna o 15:07, zaś z Wielbarka o 15:46 i docierał do Ostrołęki o 17:37. Stamtąd  

o godz. 17:52 jako 1038 odchodził w kierunku Warszawy, ażeby na stacji docelowej 

Warszawa Zachodnia pojawić się o godz. 22:26. Z kolei pociąg powrotny jako 1039 

odchodził z Warszawy Zachodniej o godz. 9:49. W Ostrołęce (postój od 14:20 do 

14:44) zmieniał numer na 2106 i do Wielbarka docierał o 16:38, a do Szczytna o 17:15. 
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Czasy jazdy i prędkości handlowe na linii Szczytno – Nidzica wynoszą dla pociągów 

osobowych od 1 godz. 45 min (36,3 km/h) do 1 godz. 55 min (33,2 km/h), zaś dla 

towosów od 4 godz. 4 min. (15,6 km/h) do 4 godz. 10 min. (15,3 km/h). Na linii 

Wielbark – Ostrołęka: dla pociągów osobowych od 2 godz. 3 min. (34,7 km/h) do  

2 godz. 9 min. (33,1 km/h), dla pary pociągów przyspieszonych 1 godz. 51 min. (38,4 

km/h) oraz 1 godz. 54 min. (37,4 km/h). Wszystkie pociągi z wagonami klasy II i III.  

Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (5): 

• Bartoszki – 1 (1152/9525), 

• Wielbark – 2 (1150/1153, 9524/2103/1160/1169), 

• Szymany – 1 (1150/2101), 

• Chorzele – 1 (2105/2106). 

 

Tab. 15 Szczytno – Nidzica/Ostrołęka, od 2 listopada 1942 r. 

3 VII 1944. Jest to szczególny, bo już ostatni w dziejach węzła wielbarskiego 

niemiecki rozkład jazdy. Na trasie Szczytno – Wielbark – Nidzica kursuje 4,5 pary 

pociągów osobowych, w tym 3 pary w pełnej relacji (1150, 1162, 1165, 1167 i towosy 

9524 i 9525), 1 para tylko na odcinku Nidzica – Wielbark (1160 i 1169) i jeden pociąg 

osobowy relacji Wielbark – Szczytno (1163). Według rozkładu jazdy pociągi 1160, 1162 

na odcinku Wielbark – Nidzica, 1167 i 1169 uruchamiano tylko w dni robocze. Na 

trasie Szczytno – Wielbark – Ostrołęka kursują 3 pary pociągów osobowych (2101, 

2102, 2103, 2105, 2106 i 2108 z lub do Ostrołęki) – nie ma już przyspieszonego pociągu 

łączącego Prusy Wschodnie z Warszawą (śladem tego połączenia jest para składów 

2105/2106). Czasy jazdy i prędkości handlowe na linii Szczytno – Nidzica wynoszą 

dla pociągów osobowych od 1 godz. 42 min (37,4 km/h) do 1 godz. 48 min (35,3 

km/h), zaś dla towosów od 4 godz. 27 min. (14,3 km/h) do 4 godz. 29 min. (14,2 km/h). 

Na linii Wielbark – Ostrołęka: dla pociągów osobowych od 1 godz. 43 min. (41,5 

km/h) do 1 godz. 53 min. (37,8 km/h). Wagony klasy II i III. 
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Krzyżowanie/skomunikowanie pociągów (6): 

• Puchałowo – 1 (1162/1165), 

• Wielbark – 3 (2101/1150, 2103/9525, 1169/1160/9524), 

• Chorzele – 1 (2106/2105), 

• Jastrząbka – 1 (2102/2103). 

 

Tab. 16 Szczytno – Nidzica/Ostrołęka, od 3 lipca 1944 r. 

Tabor kolejowy na liniach węzła wielbarskiego 

W czasach wschodniopruskich ruch na linii kolejowej Nidzica – Szczytno był 

obsługiwany zasadniczo taborem trakcyjnym z lokomotywowni pomocniczych przy 

stacjach węzłowych, to jest z lokomotywowni pomocniczej Szczytno (Lokbahnhof 

Ortelsburg) i lokomotywowni pomocniczej Nidzica (Lokbahnhof Neidenburg). 

 

Rys. 2 Parowóz serii 37 (P6, Oi1) z osobowym na stacji Puchałowo ok. 1930 r.2 

Informacje na temat pojazdów trakcyjnych prowadzących pociągi pomiędzy 

Nidzicą a Szczytnem oraz Wielbarkiem a Ostrołęką są jak dotąd dosyć ubogie. Tym 

niemniej można już pokusić się o próbę wskazania typów lokomotyw, jakie prawie 

na pewno pojawiały się w eksploatacji na okolicznych szlakach. Za źródła służą tu 

zarówno rozproszone materiały statystyczne, jak też coraz łatwiej dostępne dawne 

pocztówki i zdjęcia, na których od czasu do czasu przewijają się sylwetki taboru. Ot, 
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chociażby na pocztówce nidzickiego dworca z 1900 r. (Rys. 3) widać pruski tendrzak 

serii 89 (pruska seria T3, PKP – TKh1), oznaczony numerem bocznym 1737. Nie jest 

wykluczone, że jeździł on również linią kolejową do Szczytna przez Wielbark. Była 

to zresztą bardzo rozpowszechniona oraz jedna z najdłużej pozostających w służbie 

serii pruskich parowozów, stworzona przede wszystkim z myślą o obsłudze lekkich 

pociągów mieszanych i prac manewrowych, doskonała do obsługi towarowej linii 

kolejowych o charakterze lokalnym (koleje boczne – Nebenbahnen). 

 

Rys. 3 Rok 1900 – tendrzak serii 89 (T3, TKh1) na stacji w Nidzicy.1 

Za jedno z ciekawszych źródeł informacji, które może rzucić pewien obraz na 

sprawy związane z taborem kolei pruskich, należy uznać nieistniejący już w chwili 

obecnej spis wschodniopruskiego taboru kolejowego na dzień 31 X 1925, dostępny 

dawniej na stronie internetowej Ulricha Walluhna. Chociaż zestawienie to zostało 

poddane ostrej krytyce przez innego znanego historyka kolei, Hansjurgena Wenzela 

(między innymi na łamach polskiego „Świata Kolei” nr 1/2005), to jednak przyznać 

należy, że wiele danych z „listy Walluhna” znajduje potwierdzenie na historycznych 

pocztówkach z Prus Wschodnich, nieustannie cyrkulujących w sieci (przynajmniej 

w zakresie zgodności typów taboru trakcyjnego obsługującego określone okolice).  

I tak, według Walluhna, w nidzickiej i szczycieńskiej parowozowni „zamieszkiwały” 

w 1925 roku maszyny serii 13, 37, 54 i 91, co przedstawiają Tab. 17 i Tab. 18. 
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Oznaczenie serii Dane o produkcji lokomotywy 

KPEV DR PKP Rok Fabryka Nr fabr. 

(S5) 13 691 (Pd4) - - - 

(G54) 54 905 (Ti4) - - - 

(T93) 91 366 (TKi3) - - - 

(T93) 91 369 (TKi3) - - - 

Tab. 17 Parowozy w lokomotywowni Nidzica (Neidenburg) – 1925 r.3,4 

Oznaczenie serii Dane o produkcji lokomotywy 

KPEV DR PKP Rok Fabryka Nr fabr. 

(S5) 13 700 (Pd4) - - - 

(S5) 13 735 (Pd4) - - - 
P6 Kbg 2230 
ex P6 Erf 2102 

37 024 (Oi1) 1905 Schwartzkopff 3414 

P6 Kbg 2219 
ex P6 Alt 2102 

37 026 (Oi1) 1905 Schwartzkopff 3440 

P6 Kbg 2116 37 089 (Oi1) 1908 Hanomag 5093 
P6 Kbg 2215 
ex P6 Hal 2114 

37 161 (Oi1) 1913 Linke-Hofmann 979 

(T93) 91 373 (TKi3) - - - 

Tab. 18 Parowozy w lokomotywowni Szczytno (Ortelsburg) – 1925 r.3,4 

Parowozy serii 13 (pruska seria S5, PKP – Pd4) należały do grupy lokomotyw 

pospiesznych, które jednak – ze względu na zbyt niską przydatność eksploatacyjną 

w porównaniu z silniejszymi maszynami – przesunięto do ruchu lokalnego (pociągi 

osobowe). Składy pasażerskie (ale również mieszane i towarowe) były prowadzone 

ponadto przez bardzo popularne na obszarze dyrekcji królewieckiej parowozy serii 

37 (pruska seria P6, PKP – Oi1), które ze względu na swoją wszechstronność zwano 

nawet „dziewczynkami do wszystkiego” (potwierdza się tym samym, że o parowóz 

należy dbać jak o kobietę…). Maszyny serii 37 zostały uwiecznione między innymi 

na stacjach Wielbark (Rys. 4) oraz Puchałowo (Rys. 2). Lokomotywa serii 54 (pruska 

seria G54, PKP – Ti4) była typem parowozu towarowego, natomiast tendrzaki serii 

91 (pruska seria T93, PKP – TKi3) prowadziły głównie lekkie pociągi towarowe oraz 

mieszane, brały także udział w pracach manewrowych. Jedną z lokomotyw tej serii 

można obejrzeć na archiwalnym zdjęciu ze stacji Jesionowiec (Rys. 5). W oparciu  

o wydawnictwo „Eisenbahn Journal Archiv – Preussen Report” udało się dla kilku 

parowozów określić dokładniejsze dane: poprzednie przydziały i dane fabryczne. 
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Rys. 4 Rok 1917 – stacja Wielbark z parowozem serii 37 (P6, Oi1) w tle.1 

Zestawienie parowozów z lokomotywowni szczycieńskiej na styczeń 1945 r. 

przedstawia w książce „Eisenbahnen zwischen Oder und Weichsel” Hans Wolfgang 

Scharf. Obejmuje ono wyłącznie cztery sztuki lokomotyw serii 37 (Tab. 19). 

Oznaczenie serii Dane o produkcji lokomotywy 

KPEV DR PKP Rok Fabryka Nr fabr. 

P6 Kbg 2120 37 101 (Oi1) 1908 Hanomag 5240 
P6 Kbg 2174 
ex P6 Alt 2116 

37 109 (Oi1) 1908 Hanomag 5251 

P6 Kbg 2131 37 128 (Oi1) 1909 Henschel 9409 

P6 Kbg 2135 37 155 (Oi1) 1909 Hanomag 5670 

Tab. 19 Parowozy w lokomotywowni Szczytno (Ortelsburg) – styczeń, 1945 r.4 

 

Rys. 5 Minął rok 1931 – parowóz prawdopodobnie serii 91 (T93, TKi3)  
z nieokreślonym pociągiem krzyżuje się na stacji Jesionowiec(Eschenwalde) 

ze składem podążającym w kierunku przeciwnym.5 
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Brakuje jakichkolwiek informacji dotyczących obsługi linii Nidzica – Szczytno 

przez spalinowe i akumulatorowe wagony silnikowe. Wiadomo, że tego typu tabor 

kursował w okolicy, odwiedzając m. in. linie kolejowe z Olsztyna do Szczytna, czy 

też z Olsztyna do Nidzicy i Działdowa. Zachowało się m. in. bardzo ciekawe zdjęcie, 

przedstawiające pruski wagon silnikowy o napędzie benzolowym na stacji Nidzica, 

obsługujący prawdopodobnie któryś z pociągów osobowych do stacji Działdowo 

(Rys. 6). Czy „motorówki” pojawiały się również w Wielbarku? Z rozkładów jazdy  

oraz dostępnych źródeł nic podobnego nie wynika, lecz sporadycznych przypadków 

takiej obsługi nie da się całkowicie wykluczyć. Nie ma natomiast wątpliwości co do 

faktu, że wagony silnikowe można było spotkać w planowej eksploatacji w czasach 

II Rzeczpospolitej Polskiej, na linii kolejowej PKP Ostrołęka – Chorzele. To jednak 

już zupełnie inna historia – powiedzmy, że na następny raz… 

 

Rys. 6 Wagon benzolowy na stacji Nidzica odjedzie zapewne do Działdowa.6 

Na koniec wypada wspomnieć jeszcze o wojskowych parowozach typu HF, 

które prowadziły pociągi na zbudowanej przez Niemców w trakcie pierwszej wojny 

światowej wąskotorowej linii kolejowej Wielbark – Ostrołęka. Zachowała się m. in. 

ciekawa pocztówka z Piwnic Wielkich, przedstawiająca stację tzw. Kleinbahnu, a na 

niej pracujący typowy parowóz HF (Rys. 7). Wprawdzie inna była to inna kolej, niż 
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ta normalnotorowa, lecz i o niej należy bezwzględnie pamiętać przy rozprawianiu 

na temat ciekawych dziejów węzła wielbarskiego i jego okolic. 

 

Rys. 7 Rok 1915. Parowóz HF na wąskotorowej stacji Piwnice Wielkie.1 

Miejmy nadzieję, że stale poprawiająca się dostępność interesujących źródeł 

umożliwi już wkrótce dalszą rozbudową zaprezentowanego wyżej materiału. 

Adam Dąbrowski, 30 XII 2012 

www.wielbark.wordpress.com 

                                                           
1 Wojciech Kujawski, Omulew-Pisa - szlak wodny/Ein Wasserweg, QMK Olsztyn, 2011 
2 Siegfried Bufe, Eisenbahnen in West- und Ostpreußen, Egglham und München, 1987 
3 Urlich Walluhn, Internetowy spis taboru wschodniopruskiego na rok 1925, witryna nieaktywna 
4 Hans-Wolfgang Scharf, Eisenbahn zwischen Oder und Weichsel, Eisenbahn-Kurier, 1981 
5 Bildarchiv Ostpreußen (http://www.bildarchiv-ostpreussen.de), Eschenwalde – Bahnhof, zdj. 
6 Forum WMTMK Olsztyn (http://www.ruciane-nida.org/kmk/index.php), Neidenburg – ein 
Triebwagen, zdj. 
 

W artykule pominąłem podawanie źródeł dla poszczególnych tabel z rozkładów 
jazdy. W tym miejscu składam jednak ogromne podziękowania za pomoc w ich 

zgromadzeniu: Piotrowi Gawrysiakowi, Krzysztofowi Labuddzie, Cezaremu 
Markielowi, Franciszkowi Musallowi oraz Jarosławowi Szczurykowi. 


