
Ostatni pociąg z Wielbarka do Szczytna 

 

Aż łza się w oku kręci. Człowiek pół życia spędził na kolei. Doczekałem tego, że 

oglądam ostatni pociąg w Wielbarku. – mówi Lucjan Woźniak, emerytowany zawiadowca 

miejscowej stacji. Wczoraj o godzinie 15:35 w ostatni swój kurs ruszył pociąg relacji 

Szczytno – Wielbark. Od dziś na tej trasie już nie zagwiżdże wesoło lokomotywa. – To 

naprawdę przykra chwila. Przykra. – wzdycha Ryszard Wróblewski, maszynista ostatniego 

pociągu. Od 16 lat jeździ lokomotywami. – Przez likwidację takich linii my mamy mniej 

pracy. Najbardziej jednak ucierpi młodzież, która w roku szkolnym dojeżdżała pociągiem do 

szkół w Szczytnie. – dodaje smutno. Linia Szczytno – Wielbark powstała w 1900 roku. Przez 

ponad 40 lat przez Wielbark jeździły pociągi do Nidzicy. Kiedy wybuchła II wojna światowa, 

Niemcy dobudowali 18 kilometrów torowiska. Dzięki temu ze Szczytna przez Wielbark można 

było dojechać również do Ostrołęki. Kilka lat temu pociągi przestały kursować do Nidzicy. Na 

początku tego roku zawieszono również kursy do Ostrołęki. Pociąg dojeżdżał tylko do 

Wielbarka. W końcu przyszedł kres i na tę linię. – Zamykamy tę linię z przyczyn 

ekonomicznych. Po prostu jest zbyt mała frekwencja, żeby ją utrzymywać. – mówi Stanisław 

Rychlewski, dyrektor Zakładu Przewozów Pasażerskich w Olsztynie. Pociągi z Olsztyna nie 

będą już dojeżdżały do Wielbarka, a tylko do Szczytna. – Decyzję PKP zostawiam bez 

komentarza. – mówi Wiesław Markowski, wójt Wielbarka. – Protestowaliśmy przeciwko 

zamknięciu. Jednak nasze zdanie pozostało bez echa. A gminy nie stać na utrzymanie linii. 

Wtorek, godzina 15:30. Ze stacji w Szczytnie odjeżdża ostatni pociąg do Wielbarka.  

W trzech wagonach siedzi około 30 podróżnych. Gwizdnęła lokomotywa. Ruszamy. Po raz 

ostatni. – U nas wszystko się łatwo zamyka. Ciach i już. Jednak otworzyć coś na powrót to 

gorsza sprawa. – komentuje z niezadowoleniem Sławomir Jaszczołt, kierownik pociągu. – Za 

kilka lat tory zarosną trawą, ludziska rozkradną co się da. I kto wyłoży na to pieniądze?  

– pyta kolejarz. Wśród nielicznych podróżnych panuje ożywienie. Część z nich nie wiedziała, 

że jedzie tą trasą ostatni raz. Reszta jednak już myśli, jak dostanie się do pracy. – Codziennie 

jeździmy pociągiem do pracy i z powrotem. Teraz kupiliśmy z kolegą starego malucha. Trzeba 

przecież jakoś dojechać do roboty. – mówi mieszkaniec Wielbarka. – My damy sobie radę. 

Jednak nie wiem skąd biedne rodziny wezmą pieniądze na bilety autobusowe dla 

dojeżdżających dzieci. Matka powie: synu, koniec szkoły, bo nas nie stać na twoje dojazdy. 

Tak będzie. – kiwa z przekonaniem głową. Po dwudziestu minutach dojechaliśmy do 



Wielbarka. Na peronie stoi grupka kolejarzy. Jeden z nich, Lucjan Woźniak, nagrywa kamerą 

wideo ostatni wjazd. – Ech, gdzie te czasy Pracowałem na kolei od 1945 roku. Byłem tu 

dyżurnym ruchu i zawiadowcą. Zatrudnialiśmy 20 osób. A teraz co? Pusto. – macha ręką pan 

Lucjan z Wielbarka. – Stacja tętniła życiem, wagony nie mieściły się na stacji. Planowano 

nowe tory budować. Ech… gdzie te czasy. Muszę nagrać pociąg, żeby pokazać go wnukom. 

Na peronie nie było orkiestry pożegnalnej. Przy przeraźliwie głośnym gwiździe lokomotywy 

odjeżdżamy do Szczytna. – Popatrz, Wielbarku. Odjeżdżam stąd ostatni raz! – zdawała się 

krzyczeć lokomotywa. 
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