
Żegnaj „Włóczęgo Północy”… 

 

To był najdziwniejszy bodaj pociąg w Polsce. Pierwszego czerwca, w niedzielę, nie wyruszy 

już na trasę z Lublina do Gdyni. Znika z rozkładu jazdy dokładnie w trzydzieści lat od chwili 

uruchomienia. Znika, bo nie pasuje już władzom kolejowym do koncepcji europeizacji PKP. Znika 

żegnany żalem tych, których dowoził do Lublina po zakupy i do urzędów z takich stacyjek jak Rudnik, 

Brzeźnica Bychawska, Gródek, Wandzin, Szczekarków, Tarło, Bezwola, Lisiowólka, a z powrotem 

punktualnie o 17.59 zabierał ich do domów oraz tych, którzy jeździli nim do Ostrołęki, Olsztyna, 

Elbląga i Gdyni... Z ulgą za to witają jego brak w rozkładzie jazdy kolejarze, bo pociąg 2512, jak 

rzadko który na całej sieci PKP, psuł im statystyki... Był najwolniejszym z dalekobieżnych pociągów 

osobowych. Trasę z Lublina do Gdyni, dokładnie 604 kilometry, pokonywał w 15 godzin. Średnia 

prędkość – 40 kilometrów na godzinę. Był najczęściej spóźniającym się pociągiem w Polsce. Godzina 

opóźnienia to była normalka. Zimą, zamiast o 9.05 zjawiał się w Lublinie w porze obiadowej. A gdy 

sypnęło lepiej śniegiem na północy i zawiało tory gdzieś między Ostrołęką a Szczytnem, trzeba było 

pociąg odwoływać na kilka tygodni. Zawsze coś się działo na jego trasie. To zepsuła się lokomotywa, to 

samobójca rzucił się na tory, to śpieszący do domu zaciągnął hamulec bezpieczeństwa i zatrzymał 

pociąg. I jak kolejarze mieli kochać taki pociąg? No jak? Poszła w Polskę nazwa: „Włóczęga Północy”. 

Przyjęła się szybko. Określała precyzyjnie nie tylko „charakter” pociągu, ale i stosunek do niego 

kolejarzy i podróżnych. „Włóczęgą Północy” jechał ten, komu się nie spieszyło. To nie był pociąg dla 

nerwowych pasażerów, dla takich, którzy musieli zjawić się w Olsztynie czy Elblągu punktualnie, 

zgodnie z rozkładem jazdy. „Włóczęga” jechał wolno po złych torach z Lublina do Siedlec, stąd do 

Małkini, dalej do Ostrołęki, stąd do Wielbarka, potem do Szczytna, dalej do Olsztyna, skręcał na 

zachód do Morąga, dalej do Małdyt, potem do Bogaczewa, stąd do Elbląga, zawracał do Malborka, 

„mknął” do Tczewa i dalej do Gdańska by zakończyć bieg w Gdyni. A po drodze zatrzymywał się. Raz 

by zmienić lokomotywę, innym razem, by zmienić kierunek jazdy. W Siedlcach postój wynosił 20 

minut, w Ostrołęce – tyleż samo, podobnie w Olsztynie i Małkini, krócej w Elblągu i Gdańsku. Pięć 

razy zmieniano na trasie lokomotywę. Kilka razy kierunek jazdy – pierwszy raz w Siedlcach potem  

w Małkini, potem już nikt nie zwracał uwagi w którą stronę jedzie. Byle dojechać. Pytanie „ile 

jesteśmy spóźnieni?” adresowano do konduktorów bez zwykłej w pociągach złości, raczej tonem, który 

oznaczał godzenie się z losem. 
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