
Kolejowe hocki – klocki 

 

„Uwaga! Autobus szynowy do Szczytna odjedzie z toru piątego przy peronie 

drugim! Autobus szynowy do Szczytna odjedzie z toru piątego przy peronie drugim! 

Odjeżdżającym życzymy przyjemnej podróży!”. Tymi słowami, rozbrzmiewającymi 

z olsztyńskich megafonów, rozpoczęła się 29 sierpnia 2007 roku moja jednodniowa 

kolejowa wędrówka w przestrzeni i czasie, w której towarzyszył mi, a właściwie 

przewodził, mój wujek Marian Sawko – były kolejarz węzła Szczytno. 

 

Autobus szynowy SA106-008 jako pociąg 9641 do Szczytna przed odjazdem z olsztyńskiej stacji. 

Przed kilkudziesięcioma laty rozpoczął On naukę na Wydziale Dróg i Mostów 

Kolejowych Technikum Kolejowego w Olsztynie, by następnie zostać pracownikiem Polskich 

Kolei Państwowych. W trakcie swojej służby pełnił funkcje zawiadowcy odcinków drogowych 

oraz kontrolera służby drogowej. W 1976 roku zdecydował się porzucić kolej na rzecz pracy  

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU), chociaż, jak sam dziś przyznaje, była to 

bardzo trudna decyzja. Stare prawidło mówi bowiem, że „kolejarz jak magnes, szyn się 

trzyma.” Jego służba na PKP, z dzisiejszej perspektywy bardzo odległa, ciągle pozostaje 

niewyczerpanym źródłem ciekawych i rzetelnych informacji. Przyznam, że nie musiałem 

wujka szczególnie długo namawiać do współpracy. Już wcześniej sporo interesujących mnie 



faktów poznałem w trakcie rodzinnych spotkań, a im więcej się dowiadywałem, tym silniej 

odzywała się we mnie potrzeba utrwalenia tych wspomnień. No i udało się! Plan został 

zrealizowany. Nie spocznę jednak na laurach. Podczas jednego spotkania nie sposób było 

odnieść się do wszystkich faktów z dawnej służby, wiele szczegółów zostało pominiętych. 

Obiecuję więc, że dołożę wszelkich starań, aby i one prędzej czy później znalazły się w tym 

miejscu, systematycznie nakreślając coraz bardziej wyrazisty obraz kolejowej przeszłości 

regionu, opowiadanej przez jednego z tych, którzy poznali ją jeszcze jako codzienność. 

 

Wczesne dzieje – szkoła i staż 

 

Każdy chłopiec, kończąc szkołę podstawową, zastanawia się nad swoim przyszłym 

zawodem: wybór pada najczęściej na piłkarza, strażaka czy kierowcę. Jako młodzieniec 

również stanąłem przed podobnym dylematem, chociaż szczerze mówiąc zaprzątał on jeszcze 

wówczas bardziej głowy moich rodziców, niż moją. Coś jednak należało wybrać, a z pomocą 

nieco nieświadomie przyszedł mi jeden z kuzynów, mieszkający niedaleko Stasiu Symonowicz 

(inżynier Stanisław Symonowicz pełnił potem funkcje między innymi naczelnika stacji 

Olsztyn Główny, kontrolera ruchu w Olsztynie, dyrektora Rejonu Kolei Państwowych  

w Słupsku, a następnie, już do emerytury, dyrektora tamtejszego Technikum Kolejowego), 

uczęszczający wtedy do olsztyńskiego Technikum Kolejowego na Wydział Ruchu. Odwiedził 

nas któregoś dnia odziany w starannie wyprasowany mundur kolejowy z pięknymi 

błyszczącymi mosiężnymi guzikami. Dla mnie, czternastoletniego chłopaka, to było coś 

niesamowitego, zazdrośnie wpatrywałem się w te guziki jak w jakieś cudo. Rodzice, widząc 

tak na dumnego i wystrojonego Stasia, zaczęli wspominać, że kolejarze przed wojną bardzo 

dobrze żyli i godziwie zarabiali. Twierdzili, że te czasy na pewno wrócą, że funkcjonowaliśmy 

tylko w okresie przejściowym, który prędzej czy później minie. Ich sugestia oraz to moje 

zafascynowanie gustownym kolejarskim mundurem sprawiły, że koniec końców ja również 

znalazłem się w Technikum Kolejowym w Olsztynie, gdzie uczyłem się od roku 1956 do roku 

1961. Jako, że w większym stopniu interesowało mnie budownictwo, wybrałem Wydział Dróg 

i Mostów Kolejowych. Byliśmy pierwszym rocznikiem pięcioletnim. Stasiu kończył jeszcze 

kurs czteroletni, my szliśmy już nowym programem. W związku z tym w roku 1960 nie było 

matury. Moja praca dyplomowa nie należała do gatunku opisowych, stanowiła raczej zbiór 

kilku projektów. Podstawę stanowił duży projekt mostu kratowego o rozpiętości 15 metrów. 



Ależ musiałem wykręcić tych kółek, kreśląc dokładnie każdy nit z osiami symetrii, wszystko 

oczywiście w tuszu, rysowane starymi grafionami, a nie, jak dziś, w programie AutoCAD. 

Do rysunków doszło wiele obliczeń statycznych. Poza tym zaprojektowałem budynek dworca 

oraz dwa kilometry linii kolejowej przy zadanych założeniach. 

 

Wujek w kolejarskiej pozie wypatruje pociągu. W Wielbarku. 

W technikum na ostatnim roku podstawowy przedmiot zawodowy, czyli drogi 

kolejowe, wykładał nam inżynier Bogumił Konopiński, nauczyciel dochodzący, na co dzień 

naczelnik ówczesnego Oddziału Drogowego (DO) w Olsztynie, z czasem zaś naczelnik 

Zarządu Drogowego (D) w Gdańsku na Dyrekcyjnej. Tak się jakoś złożyło, że wyrobiłem 

sobie u niego dobrą opinię i kiedy moi koledzy wyjechali na wakacje, ja od razu 1 lipca 1961 

roku poszedłem do pracy w charakterze stażysty. Formalnie przydzielono mnie do Odcinka 

Drogowego (DZ) w Dobrym Mieście, jednak w rzeczywistości ciągle dojeżdżałem do 

Olsztyna. Nie pamiętam już, czy było to 3 czy 4 lipca, kiedy pan Konopiński wezwał mnie do 

siebie. Dostałem do pomocy trzech czy czterech młodych praktykantów oraz drezynę osobową, 



bardzo ciekawy pojazd. Ciężko mi w tej chwili dokładnie ją opisać, coś jakby przedział 

kolejowy wyciągnięty z boczniaka pierwszej klasy, z kabinami kierowcy po jednej i drugiej 

stronie. W przedziale mogło usiąść osiem osób. Były w tym czasie jeszcze inspekcyjne 

warszawy, ale je obracano za pomocą „kurzej łapki”. Tymczasem naszej drezyny w ogóle nie 

trzeba było obracać, wystarczyło, że operator przeszedł z jednej kabiny do drugiej i już 

mogliśmy kontynuować jazdę w odwrotnym kierunku. 

 

Spojrzenie fachowym okiem. 

Zostaliśmy zobowiązani do pomiaru łuków na strategicznej linii kolejowej numer 216, 

biegnącej z Działdowa do Olsztyna, bardzo istotnej ze względu na częste przejazdy pociągów 

nadzwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ) z dygnitarzami ówczesnego systemu, 

udającymi się na odpoczynek i polowania do ośrodków rządowych w okolicach Jeziora 

Łańskiego. Na uroczej leśnej stacyjce Gągławki nieraz wysiadał przecież z pociągu nie kto 

inny jak sam Leonid Breżniew, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku 

Radzieckiego. Co się zaś tyczy badań, mieliśmy trochę problemów z łukiem koszowym 

(połączenie bez wstawki prostej co najmniej dwóch łuków o tym samym kierunku zwrotu  

i różnych promieniach) pod Olsztynkiem, ale ogólnie wszystko poszło sprawnie. To była taka 

moja pierwsza praca na PKP, choć jeszcze nieoficjalna. Jako stażysta wykonywałem po prostu 

„czarną robotę”, a ktoś to potem przerabiał na czysto i podpisywał. Podobnie było zresztą  



z kolejnymi zadaniami, chociażby z przygotowaniem projektu odwodnienia stacji Barczewo, 

który sygnował za mnie inżynier Bogusław Kaczmarski. Przeprowadziłem tam między 

innymi odpowiednie pomiary geodezyjne, w tym niwelację terenu. Moje obowiązki były jak 

widać bardzo zróżnicowane i dotyczyły wielu dziedzin inżynierskiego rzemiosła. Trzeci 

projekcik, ale to już niewielki, polegał na osadzeniu ścianki oporowej przy drodze żelaznej 

pomiędzy Cerkiewnikiem a Dobrym Miastem, w miejscu, gdzie osunęła się skarpa wraz  

z drzewami. Ściankę musiałem zaprojektować, pomierzyć i przeliczyć – mechanika gruntów. 

Takie to były pierwsze zadania stażysty Mariana Sawko, które, nie powiem, 

ambicjonalnie podnosiły mnie na duchu, dodawały animuszu. W trakcie trwania stażu 

zdałem egzamin na toromistrza, a następnie na adiunkta. Szczególnie na tym drugim bardzo 

mi zależało, bo nadchodził czas poboru do wojska. Dwuletnia przerwa pomiędzy stażem  

a egzaminem byłaby dla mnie wielkim utrudnieniem, całą zdobytą wiedzę trzeba by potem na 

nowo odświeżać. Pewną przeszkodą w rychłym podejściu do egzaminu była jednak trwająca 

akurat na PKP reorganizacja: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Olsztynie została 

wchłonięta przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Gdańsku, która odtąd zwała się 

Północną DOKP. Mimo to poszło po mojej myśli. I dlatego, chociaż de facto staż ukończyłem 

w dniu 30 czerwca 1962 roku na Warmii, to egzamin na adiunkta zdałem już w Gdańsku,  

w dniu 24 października 1962 roku, a cztery dni później zostałem wcielony jako żołnierz do 

ówczesnego Ludowego Wojska Polskiego. 

Przypominam sobie jeszcze, jak latem 1962 roku, przed wstąpieniem do armii, 

pojechałem do Ornety na komisję. Warto bowiem wiedzieć, że na kolei funkcjonowało wiele 

służb, które od czasu do czasu musiały ze sobą uzgadniać rozwiązywanie problemów  

i planować różne poczynania będące w zainteresowaniu kilku służb równocześnie. Wówczas 

zjeżdżali się albo naczelnicy oddziałów albo kontrolerzy, jakieś drobniejsze sprawy mogli 

ewentualnie załatwić zawiadowcy. W Ornecie chodziło akurat o coś istotniejszego, przybyli 

więc naczelnicy, był też pan naczelnik Bogusław Konopiński. Pamiętam jak dziś, kiedy 

podszedł do mnie na peronie i rzekł: 

– Proponuję Panu stanowisko zawiadowcy Odcinka Drogowego w Gutkowie. Trzeba 

tam zrobić porządek. Dotychczasowy zawiadowca został odwołany, ktoś musi przyjść na jego 

miejsce. 



Usłyszawszy to oniemiałem z wrażenia. No bo jak to: ja, zaledwie dwudziestolatek, 

kierownikiem jednostki służbowej zatrudniającej kilkadziesiąt osób!? Odparłem nieco 

zapobiegliwie: 

– Panie Naczelniku, dziękuję za zaufanie, ale wkrótce idę do wojska. 

– No to załatwię Panu odroczenie. 

– Nie, to niech mi Pan tak załatwi, że w ogóle nie pójdę do wojska, wówczas mogę 

przyjąć tę odpowiedzialną funkcję. 

– A tego to ja nie mogę. 

– Panie Naczelniku. To jaki dla mnie sens odkładać? Pójdę lepiej teraz, spełnię 

obowiązek wobec Ojczyzny, potem wrócę i jakoś sobie ułożę dalszą karierę zawodową oraz 

życie osobiste – argumentowałem. 

I na tym stanęło. 

 

Czas służby wojskowej 

 

Poszedłem do wojska. Spędziłem rok czasu w Ciechanowie, gdzie ukończyłem 

Podoficerską Szkołę Młodszej Kadry Dowódczej, potem skierowano mnie na etat oficerski do 

jednostki wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, w której jako podoficer (kapral, plutonowy) 

służyłem na etacie oficerskim (porucznik, kapitan) i dostawałem tak zwany dodatek oficerski, 

bo wówczas byłem dowódcą plutonu w Szkole Podoficerskiej. Moja lidzbarska kompania 

składała się z sześciu plutonów, dowódcami pięciu z nich byli oficerowie, dowódcą szóstego 

byłem ja. Należy podkreślić, że jako absolwenci pierwszego rocznika ciechanowskiej szkoły 

stanowiliśmy swojego rodzaju novum i w jednostkach wojskowych miewali z nami kłopoty, 

czasami komiczne. Oto niektóre przykłady: 

* 

Służba finansowa mojej jednostki nie wiedziała (lub nie chciała wiedzieć), jak  

i w jakiej wysokości wypłacać mi wyżej wspomniany dodatek oficerski, o który osobiście 

wystąpiłem, podając przy tym podstawę prawną. Kwatermistrz dopytywał się mnie, skąd 

mam taką wiedzę, ale nie zdradziłem tajemnicy. A dowiedziałem się o tym z redakcji „Głosu 

Żołnierza”, w którym opublikowałem dawniej kilka artykułów. Muszę przyznać, że 

otrzymane wyrównanie jak na żołnierską kiesę było wysokie. 

 



* 

Zdarzyła się ongiś śmieszna scenka, kiedy to podczas porannego apelu dowódca 

batalionu, nie wiedząc o mojej faktycznej randze wojskowej, wydał rozkaz: 

– Oficerowie do mnie! 

Nie podszedłem. 

 – A Wy czemu nie przychodzicie?! 

– Panie majorze, ależ ja nie jestem oficerem! 

Od tego zdarzenia komenda brzmiała „Dowódcy plutonów do mnie!”. 

* 

Jako dowódcy plutonu przysługiwał mi w kompanii oddzielny pokój, byłem także 

zwolniony z pewnych obowiązków regulaminowych (na rzecz innych). Pewnego razu, 

bezpośrednio po pobudce, w kompanii zjawiła się inspekcja z dywizji. Jeden  

z oficerów otworzył mój pokój i na widok śpiącego żołnierza wręcz wrzasnął do podoficera 

dyżurnego kompanii: 

– Dlaczego ten żołnierz po pobudce jeszcze śpi?! 

– To dowódca plutonu – powiedział dyżurny. 

Oficer zamknął drzwi. 

* 

Były też perypetie z moim awansem. Rano, w dniu 1 maja 1964 roku, dowódca 

jednostki „pilnie” awansował mnie do stopnia plutonowego. Jeden z podlegających mi 

żołnierzy szybko doszył na mundurze trzecią „belkę” i na pochód udałem się ze swoim 

plutonem razem z pracownikami poczty i telekomunikacji. Młodemu Pokoleniu należy 

wyjaśnić, że było to przejawem „więzi między Ludowym Wojskiem Polskim a ludem 

pracującym miast i wsi”. Okazało się jednak, że dowódca pułku może awansować żołnierza 

zawodowego, ale nie ma prawa awansować żołnierza służby czynnej. W dniu 14 maja 1964 

roku zostałem więc „ponownie” awansowany, tym razem przez dowódcę dywizji. Przez 14 

minionych dni byłem więc nielegalnym plutonowym. To nie wszystko: historia lubi się 

powtarzać. Przed ukończeniem przeze mnie służby wojskowej wystąpiono do dowódcy 

dywizji o mój awans do stopnia sierżanta i oczywiście zaraz wyszło na jaw, że kompetencja  

w tym przypadku należy już do dowódcy okręgu. Ze względu na brak czasu na powtórne 

wystąpienie o awans, otrzymałem dyplom, piękną skórzaną aktówkę i komplet do pisania. Tak 

skończyła się moja przygoda z wojskiem. 



 

Powrót na kolej 

 

Po dwóch latach wróciłem z wojska i zgłosiłem się do Oddziału Drogowego  

w Olsztynie z siedzibą na Partyzantów 38. Najpierw skierowano mnie do Olsztynka na 

stanowisko zastępcy zawiadowcy. Udałem się tam bez żadnych papierów i pobyłem raptem 

dwa dni. Ponieważ dojeżdżałem z Dobrego Miasta i mniej więcej godzinę czasu oczekiwałem 

na przesiadkę w Olsztynie, szedłem w tym czasie do Oddziału. Po dwóch dniach ktoś  

w oddziale powiedział, że nie jadę już więcej do Olsztynka, a zostaję tutaj na miejscu. 

Uczyniono mnie adiunktem wykonującym obowiązki zastępcy zawiadowcy – znowu na 

bardzo krótko. 

 

Z łącznicy Wielbark Las – Suchy Las niewiele dziś zostało. Przejazd kolejowy – owszem. 

Cały czas garnąłem się do Dobrego Miasta, gdzie wcześniej dostałem już mieszkanie 

kolejowe w budynku dworcowym. Naturalnie zależało mi więc, aby pracować tam,  

w dobromiejskim Odcinku Drogowym. Wkrótce zaproponowano mi jednak funkcję zastępcy 

zawiadowcy w Biesalu. Zgodziłem się, a moje stanowisko w Olsztynie zajął syn olsztyńskiego 

mostowniczego, czyli chłopak, z którym uczęszczałem do Technikum Kolejowego (później 

inżynier Józef Szczocki był wicedyrektorem tej szkoły). W Biesalu pracowałem do 31 lipca 



1965 roku jako zastępca zawiadowcy Odcinka Drogowego i wskutek reorganizacji, z dniem  

1 sierpnia 1965 roku, zostałem przeniesiony do Odcinka Drogowego Gutkowo, po raz kolejny 

na stanowisko zastępcy zawiadowcy. W Gutkowie pracowałem do września, oczekując prędzej 

czy później przeniesienia do Dobrego Miasta. Któregoś jednak dnia zadzwonił telefon, 

rozmawiał ze mną naczelnik Oddziału Drogowego, pan Bogusław Kaczmarski. 

– Chcecie objąć samodzielne stanowisko? – zapytał. 

– Jakie i gdzie? – inaczej nie mogła brzmieć moja odpowiedź. 

– Na zawiadowcę do Szczytna. 

Zdębiałem. Prawdę mówiąc za wiele o tym Szczytnie nie wiedziałem. Słyszałem tylko, 

że jest takie miasteczko, że leży gdzieś po drugiej stronie Olsztyna, ale czy bardziej na prawo, 

czy na lewo, tego już nie potrafiłem powiedzieć. W każdym razie zupełnie nie tam, gdzie 

rodzinne Dobre Miasto. 

– Panie Naczelniku, a mogę dać jutro odpowiedź? – spytałem. 

– Oczywiście! 

Pojechałem do domu, spytałem rodziców, a oni tylko ręce bezradnie rozłożyli, bo też 

nie mieli pojęcia o tych sprawach. Radzili mi robić tak, jak uważam. Podjąłem więc decyzję, że 

spróbuję. Jadąc rano pociągiem nie wysiadłem już w Gutkowie, tylko dojechałem do samego 

Olsztyna i przekazałem naczelnikowi Oddziału Drogowego swoją decyzję. Wyszedłem od 

niego, udałem się do Referatu Technicznego, a tam jak nie zaczną pukać się w czoło  

i wypominać: 

– Marian, coś ty zrobił, coś ty zrobił?! W Szczytnie jest zastępca, który ma  

58 lat. On cię zje z kopytami. Człowiek już w latach czterdziestych był zawiadowcą! 

A ja, choć na takiego może nie wyglądam, bywam zdecydowany, więc bardzo szybko 

odrzekłem: 

– Zjeść to mnie nie zje, najwyżej nadgryzie. Jak będzie nadgryzał, to ucieknę. 

Kości zostały rzucone. 

 

Zawiadowca Odcinka Drogowego 

 

Zgodziłem się więc i 20 września 1965 roku przyjechałem do Szczytna objąć obowiązki 

zawiadowcy Odcinka Drogowego. Ja miałem 23 lata, mój zastępca, pan Wojciech Dzwolak, 58 

lat, a dwoje pracowników biurowych też było po pięćdziesiątce. Ciekawy układ, nie? Załoga 



liczyła 105 osób, przejąłem obowiązki od inżyniera Edwarda Bułynko z Biskupca. I tak to się 

zaczęło. Szef powiedział, żebym robił, działał, a oni (ci wyżej) mi pomogą. Zacząłem więc 

działać dosłownie. Po roku czy dwóch nie spodobało się to trochę przełożonemu, to znaczy 

inaczej… Wyniki mu się podobały, ale… no wychodziłem z założenia, że skoro mi 

powiedziano, żebym robił, to chciałem robić. Jak mi czegoś brakowało, siadałem i pisałem 

pismo bądź telegram. Papieru nie oszczędzałem, a ponadto kolej miała wówczas własną sieć 

telegraficzną. Najwyraźniej mój szef potraktował to w ten sposób, że ja się chyba obstawiam, 

mówiąc inaczej, jestem co najmniej upierdliwy, aby nie użyć już innych sformułowań. Pyta 

mnie któregoś razu: 

– Co, Pan się obstawia? 

Oj, troszkę mnie to w głowę puknęło. Dotarło do mnie, że owszem, trzeba robić, ale nie 

tak otwarcie, nie że „my ci pomożemy”. No prawda, „pomożemy, pomożemy”, ale z tą 

pomocą to różnie potem bywa. Wówczas przypomniałem sobie zasadę, że jeżeli umiesz liczyć, 

to licz głównie na siebie. Chcę jeszcze w tym miejscu podkreślić, że zastępca Wojciech 

Dzwolak, którym tak mnie straszono, od samego początku aż do czasu przejścia na emeryturę 

był mi bardzo życzliwy i niezwykle pomocny, przekazując prawdziwą skarbnicę przydatnej 

wiedzy praktycznej. 

 

Kiedyś to żyło. Dziś z Wielbarka w kierunku Chorzel pociągi nie kursują. Smutne… 



Kilka lat pobyłem zawiadowcą. Stacja Szczytno w tamtych czasach to był żywy 

organizm, ważny czterokierunkowy węzeł. O której godzinie by się nie zaszło, znajdowało się 

tam mniej albo więcej ludzi. Pociągów w bród. Nawet nocne. Pamiętam, że jechał o 23:30 

pociąg, potem chyba pół godziny po północy, potem 1:56, czyli tak zwany „lublin”, nie 

wspomnę już, że o 4:10 do Nidzicy i tak dalej, i tak dalej. Funkcjonował bar, działała 

poczekalnia. To był posterunek ruchu, to żyło, po prostu to żyło. Był dyżurny ruchu, były 

jednostki terenowe dziewięciu służb (ruchu, handlowej, drogowej, budynkowej, 

zabezpieczenia ruchu, łączności, trakcji, wagonowej i zdrowia), tu zmieniały się drużyny 

konduktorskie, funkcjonowała parowozownia pomocnicza. Zupełnie inaczej niż obecnie. Bo 

dziś, gdy tutaj na ciebie czekałem, to jakoś tak dziwnie mi się zrobiło, tak trochę smutno. 

Trawą wszystko zarośnięte, budynki pozamykane, jakieś ksero zamiast dyżurnego ruchu, 

jakieś inne usługi zamiast służbowych pomieszczeń kolejowych… Cóż, takie czasy, widocznie 

tak to musi wyglądać. 

Pracując jako zawiadowca, ożeniłem się w 1968 roku. Kolej ładnie się wówczas 

popisała. Po tym, gdy we wrześniu 1965 roku przyjechałem do Szczytna, aby rozpocząć pracę, 

w lutym 1966 roku już miałem mieszkanie służbowe. Zrezygnowano z części stolarni przy 

Rejonie Budynków (DG) w Szczytnie oraz zmieniono układ innych pomieszczeń w budynku 

kolejowym i w ten sposób przygotowano dla mnie lokum. Mój dotychczasowy służbowy 

gabinet zawiadowcy stał się dużym pokojem o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Całość 

miała razem coś około 70 metrów kwadratowych. Dlaczego tak dużo? Ano wcześniej 

powiedziałem szefowi, że będę się żenił, toteż i takie rodzinne gniazdko mi urządzono. No  

i zamieszkałem tam, ciągle jednak sam. Któregoś razu, gdy pojechałem do Olsztyna, wezwał 

mnie szef: 

– Panie Marianie. Pan ma mieszkanie 70 metrów kwadratowych. Kiedy Pan się żeni? 

Przecież miał się Pan żenić? 

– No tak, ale zostawiła mnie… 

Szef uśmiechnął się życzliwie i pogroził palcem. Zrozumiał mój fortel. Ostatecznie 

największy pokój zapisali w inwentarzu jako „pokój gościnny”. Praktycznie był on nadal 

moim pokojem, bo stanowił część składową mieszkania i nikt oprócz mnie nie miał do niego 

klucza, ale w papierach stał jako „pokój gościnny”. Ot, taki pokój gościnny, w którym 

gościłem ja. A potem, gdy już faktycznie się ożeniłem, problem ostatecznie został rozwiązany. 

 



Trudna lecz ciekawa praca kontrolera ruchu 

 

W roku 1970 na emeryturę odszedł dotychczasowy kontroler służby drogowej, pan 

Józef Stancel. Kiedy już szykował się do pożegnania z pracą, wielu moich zacnych kolegów 

paliło cholewki na to stanowisko, szczególnie taki jeden z Nidzicy. No ale szefostwo 

zadecydowało, że to mnie przypadnie rola następcy pana Stancla i od 1 stycznia 1971 roku 

podjąłem pracę w nowym charakterze. O centralizacji zarządzania na PKP w tym czasie niech 

świadczy fakt, że nawet tak poważna persona jak dyrektor Okręgu musiała uzyskać akceptację 

Ministerstwa Komunikacji na mianowanie kontrolera. Początkowo należały do mnie Odcinki 

Drogowe w Szczytnie, Rucianym – Nidzie, Białej Piskiej i w Wielbarku. Potem 

przeprowadzono jakąś reorganizację, zabrano mi Białą Piska i Ruciane, a przydzielono 

Nidzicę. Kilka lat jeździłem między tymi Odcinkami, wykonując swoje obowiązki. 

Kontroler służby drogowej. Powiedziałbym, że określenie tego stanowiska nie 

przystawało do wykonywanych obowiązków. Nazwa niezbyt zresztą lubiana, kojarząca się 

przede wszystkim ze sprawdzaniem biletów. A przecież jedno z drugim nie miało nic 

wspólnego! Dziś, jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji, mogę stwierdzić, że tam 

brzmiałby lepiej tytuł inspektora nadzoru. Jest to i prawnie uzasadnione. Dlaczego? 

Kontroler, pomijając już kwestie związane ze sprawdzaniem biletów, jest kimś, kto dokonuje 

kontroli, czyli porównania stanu rzeczywistego z wymaganym, a następnie sporządza 

protokół kontroli, przekazuje go swojemu zwierzchnikowi i… koniec! Nic więcej do 

powiedzenia nie ma, żadnych uprawnień władczych. A ja, jako kontroler służby drogowej, 

miałem prawo wydawania poleceń służbowych kierownikom jednostek, a także prawo 

ukarania do nagany włącznie. Wpisywałem do odpowiedniej książki nie tylko fakt 

stwierdzenia konkretnych uchybień, ale w zależności od rodzaju usterki określałem zakres 

koniecznych robót i termin ich wykonania. W zwykłej, klasycznej kontroli generalnie się to 

nie zdarza, z wyjątkiem służb wyposażonych w możliwość karania mandatowego. No cóż, to 

już są takie prawne zawiłości, wiadomo w każdym razie, o co chodzi. Swojego czasu 

uprawnienia kontrolerów rozszerzono na tyle, że mogłem wydawać polecenia kierownikom 

jednostek wszystkich służb, nawet kierownikowi Kolejowego Ośrodka Zdrowia PKP  

w Szczytnie. Oczywiście nie chodziło tutaj o to, czy zamiast aspiryny ma on przepisać coś 

innego, lecz o sprawy ogólne, jak choćby uprzątnięcie posesji przy budynku. Nie musiałem 

być przecież fachowcem, aby takie dyspozycje móc wydawać i wnioskować z tytułu ich 



niewykonania o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji. Obowiązkiem kontrolera było na 

przykład comiesięczne rozliczenie ilości robót i zużytej robocizny. Musiałem czytać uważnie, 

żeby nie przeoczyć różnego rodzaju „kwiatków”. Któregoś razu, gdy rozliczałem czasowo 

podlegający mi Rejon Budynków w Szczytnie, w miesięcznym dzienniku robót znalazłem 

wpis „naprawa wiader ocynkowanych przez dorobienie dna i boków”. 

– Co to jest? – spytałem zawiadowcę Jarosława Czepanko. Ponieważ był to mój kolega, 

rzekł wtedy: 

– Marian, nie denerwuj się, zaraz wyjaśnię. 

I wyjaśnił. Do robót budowlanych i porządkowych zabrakło wiader, a jako że jednostki 

terenowe nie mogły samodzielnie dokonywać zakupów, pobierały sprzęt z magazynu PKP  

w Tczewie. Traf chciał, że i tam wiader akurat zabrakło, a jak mawia polskie porzekadło, 

„potrzeba matką wynalazku”. Potrzeba, dodajmy, pilna. Robociznę na wykonanie 

niezbędnych narzędzi można było „ukryć” w robotach porządkowych, ale jak tu zdjąć ze 

stanu magazynowego blachę ocynkowaną? Tylko tak opisana „naprawa” na to pozwalała. 

Warto wspomnieć, że sama produkcja również była niedopuszczalna, więc uchwyty 

wykonywano już zupełnie „na lewo”. 

 

Obchód nieistniejącą łącznicą doskonale pasował do przywoływanych wspomnień. 



Pan Czepanko, jak widać bardzo pomysłowy, w ogóle był typem społecznika. Działał 

aktywnie, zrobił wiele dobrego dla naszego węzła. Ot, choćby i świetlica. Załoga Polskich 

Kolei Państwowych w Szczytnie liczyła ponad czterystu pracowników. Mimo to nie było 

żadnej sali przeznaczonej na większe narady, spotkania okolicznościowe, czy też modne 

wówczas zabawy zakładowe. To właśnie zawiadowca Rejonu Budynków PKP w Szczytnie 

wpadł na pomysł budowy nowej świetlicy, a mnie zaproponował współpracę, na co rzecz jasna 

chętnie wyraziłem zgodę. Lokalizację ustaliliśmy na niewykorzystywanej rampie ładunkowej 

między torami stacji Szczytno a ulicą Kolejową. Całe przedsięwzięcie chcieliśmy 

przeprowadzić legalnie, najpierw udaliśmy się więc do architekta powiatowego. Po 

zapoznaniu się z obowiązującą procedurą, przy której nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc  

z Olsztyna czy Gdańska, wybraliśmy jednak inną „drogę”. Rejon Budynków wybudował 

wysokie ogrodzenie z płyt, zasłaniające teren budowy od strony miasta, i żwawo 

przystąpiliśmy do dzieła. Pracownicy Rejonu Budynków i Odcinka Drogowego pomagali na 

budowie w godzinach pracy, a w raportach dziennych wykazywano im udział w robotach 

porządkowych, pieleniu torów i innych pracach, które mają charakter powtarzalny  

i nie wymagają nakładów materiałowych. Co ważne, zawiadowca Czepanko uzyskał zgodę 

swoich władz na wykorzystanie materiałów budowlanych, co znacznie ułatwiło nam 

osiągnięcie zamierzonego celu. Należy wspomnieć też o wkładzie pracy społecznej 

pracowników i ich rodzin, choć był on raczej znikomy. Świetlica o powierzchni ponad stu 

metrów kwadratowych powstała w szybkim tempie, a ogrodzenie ochronne, niczym Mur 

Berliński, rozebrano w dniu hucznego otwarcia. I ja tam wtedy byłem, nie tylko kawę piłem… 

Całe szczęście nie spotkały nas później żadne kłopoty ze strony administracji państwowej, 

sądzę zresztą, że architekt powiatowy doskonale o wszystkim wiedział, ale po prostu 

przymknął na sprawę oko, bo koniec końców zrobiliśmy przecież coś pożytecznego. Świetlica 

służyła pracownikom przez około trzydzieści lat, dziś znajduje się w niej punkt handlowo-

usługowy. Ciekawe, czy jego obecny właściciel zna historię budowy lokalu… 

Moja kontrolerska służba obfitowała w nietypowe, niespodziewane sytuacje. Ot, 

chociażby… Pewnego razu zdarzyło się, że dyżurna ruchu na trzecim peronie  

w Olsztynie nie pozwoliła mi skorzystać z telefonu służbowego, pomimo faktu, że 

wylegitymowałem się i przedstawiłem jako kontroler. Po prostu nie i koniec! Potem jej 

koleżanka dzwoniła do mnie i błagała, żeby przyjaciółka nie wyleciała z roboty. Wystarczyło 

przecież tylko, abym wypełnił odpowiedni druk i przekazał go naczelnikowi stacji z adnotacją 



„wyciągnąć konsekwencje i powiadomić”. Oczywiście przymknąłem na sprawę oko, kobieta 

być może miała po prostu gorszy dzień. Ja występowałem zresztą po cywilnemu, a już w ogóle 

między nami mówiąc, wcale nie chciałem dzwonić w sprawach służbowych, a tylko do domu, 

do czego także gruncie rzeczy nie miałem prawa. Skąd jednak uparta dyżurna mogła to 

wiedzieć? Na wszelki wypadek należy przy tym dodać, że nie było wówczas telefonów 

komórkowych, a rozmowy międzymiastowej nie dało się przeprowadzić z budki telefonicznej. 

Inne anegdoty? Hm, właściwie to nie anegdoty, to po prostu autentyczne zdarzenia. 

Jeździłem na kontrole pracy dróżników przejazdowych także w nocy. Dzienne kontrole były 

normalnością, ale nocne też przecież musiały mieć miejsce. Któregoś razu w Szczytnie 

wchodzę do budki dróżniczki na szlaku z Gromu do Szczytna, a tam stoi ona tylko  

w biustonoszu. Przy niej jakiś facet. 

– A to co? – pytam zdumiony. 

Ona powinna się zameldować, ale w samym biustonoszu tak jakoś głupio. 

– No to co się dzieje? – powtarzam. 

– Przebieram się tylko – odrzekła całkowicie zmieszana. 

– Zaraz, zaraz, nie rozumiem. Przy obcej osobie, w środku służby, akurat zebrało 

Panią na przebieranie?! 

Kobieta zaczerwieniła się, tyle jej pozostało. Sprawę puściłem płazem, to znaczy bez 

kary dyscyplinarnej, ale rozmowa była ostra, oczywiście po wyproszeniu z pomieszczenia 

osoby postronnej i umożliwieniu dróżniczce włożenia na siebie kompletnego służbowego 

ubioru. 

Oj tak, podczas służby zdarzały się różne takie hocki – klocki. Pijaństwo. Nie, nie, to 

już nie były hocki – klocki, parę osób musiałem zdjąć z przejazdu i innych miejsc, gdzie pełni 

się obowiązki służbowe, w stanie nie tylko wskazującym na spożycie, lecz z typowymi 

objawami faktycznego upojenia alkoholowego. Na to nie było „zmiłuj się”. Ludzie tacy 

dyscyplinarnie tracili pracę. Chociaż… Razu pewnego, w sobotę pracującą (były takie),  

w trybie pilnym zadzwonił do mnie naczelnik Oddziału Drogowego w Kętrzynie. Kazał mi 

dokonać kontroli pracy, stanu trzeźwości i przestrzegania dyscypliny na posterunkach  

w Biskupcu i Mrągowie. Za kierowcę wziąłem młodziutkiego stażystę, Andrzeja 

Jaroszewskiego, który wygrał wcześniej nowiutką syrenę w Powszechnej Kasie Oszczędności 

(PKO). Nie pamiętam, jak to dokładnie było załatwione, ale w każdym razie miał on mnie 

podwieźć. Najpierw pojechaliśmy do Biskupca. Robotnicy pracowali na torach bez nadzoru. 



Było to niedopuszczalne, pomyślałem więc, że porozmawiam sobie z toromistrzem, aby 

wyjaśnić sprawę. W tym celu poszliśmy do jego biura. Próbujemy tam wejść, chwytam za 

klamkę, ale zamknięte. W środku jednak gwarno. Zacząłem się dobijać. Otwiera drzwi 

zawiadowca, a tam… tak zwany bankiet, inaczej mówiąc balanga. Zdębiałem. Za mną stoi 

młody stażysta. Wiem, co mam robić, bo powinienem wziąć faceta na milicję, przeprowadzić 

badanie trzeźwości i wyciągnąć najsurowsze konsekwencje. Ale wiedziałem też, że zostało mu 

niecałe dwa lata do emerytury. Odwróciłem się na pięcie i wyszedłem. Nic nie widziałem? 

Nie, tak nie mogłem uczynić. Za dużo ludzi to zobaczyło. Była sobota, zadzwoniłem więc do 

szefa, powiedziałem o sytuacji i obiecałem, że w poniedziałek przyjadę. Jak powiedziałem, tak 

też zrobiłem: w poniedziałek pojechałem do Kętrzyna i zacząłem wszystko tłumaczyć. Szef 

zawołał rzecznika dyscyplinarnego i rzekł: 

– Dobrze, ja Pana rozumiem. Ale tak nie możemy tego zostawić. Trzeba mu jakoś 

dopieprzyć. 

– A za co? – spytał rzecznik. 

– No jak to za co, za alkohol na służbie! 

– A krew zbadana? – dociekał rzecznik. 

– No to za dyscyplinę – trwał przy swoim stanowisku szef. 

– Nie wolno w ten sposób! – odparł rzecznik i spojrzał na mnie. 

– No to co zrobimy? – bezradnie spytał naczelnik. 

Impas. W końcu powiedziałem do swojego szefa: 

– Panie Naczelniku, jest wyjście. Inaczej sprawy nie zamkniemy. Proszę udzielić mi 

uwagi służbowej. Zaniedbanie obowiązków. Inaczej jak Pan zamknie sprawę? Ja nie 

dopełniłem formalności, Pan wie dlaczego nie dopełniłem. Jakbym dopełnił, to on już by nie 

pracował. 

Dostałem więc uwagę służbową na piśmie, mam ją nawet wśród dokumentów. Sprawa 

została zamknięta, a zawiadowca z Biskupca doczekał emerytury. 

Przypomina mi się jeszcze coś innego. To taka chwila grozy. Zapomniałem, który to 

był rok, w każdym razie noc z 30 kwietnia na 1 maja, godzina gdzieś 1:00, może 2:00. Telefon. 

Wypadek na szlaku Szymany – Szczytno. Zbladłem. Będzie podejrzenie o sabotaż. Okazało 

się, że pociąg towarowy wykoleił się na prostej koło Siódmaka. Dokładnej przyczyny nie 

pamiętam. Oczywiście zjawili się zaraz ci smętni panowie, kręcili się, dopytywali, węszyli. No 



ale całe szczęście skończyło się bez jakichś poważnych konsekwencji. Zawiodła tylko technika, 

jak to często bywa przy wypadkach. Właśnie, wypadki… 

 

Odpowiedzialność i wypadki 

 

Kiedy zaczynałem pracę na PKP, nie brakowało ani ludzi, ani materiałów. Nawet przy 

strzeżonych przejazdach kolejowych były specjalne stojaki, na których trzymano tak zwane 

zapasy awaryjne szyn. Szyny zapasowe malowano różnymi kolorami, każdy kolor coś 

oznaczał. Potem jednak zapasy awaryjne zlikwidowano. Coraz częściej zdarzało się, że szynę 

należało wymienić, a nie za bardzo było skąd ją wziąć. W trybie awaryjnym pobierano więc 

szyny z bocznych torów, sztukowano, różnie to się robiło. Czasem po prostu wzmacniało się 

pęknięcie łubkami i ograniczało prędkość pociągów powiedzmy do 5 km/h. To był już początek 

tych czasów, w których występowały duże kłopoty materiałowe. W szybkim tempie narastały 

niebezpieczne dla ruchu ubytki. Efekt? Wiadomo, że wszędzie, gdzie funkcjonuje transport, 

dochodzi co jakiś czas do wypadków. U nas niestety zaczęły się pojawiać wypadki poważne  

w skutkach, przykładowo między Pasymiem a Marcinkowem, na linii wielbarskiej oraz  

w kilku innych miejscach, gdzie, mówiąc szczerze, wkręty można było wyjmować z podkładów 

palcami. Dozwolone teoretyczne poszerzenie plus 10 milimetrów stawało się powoli fikcją. 

Rzeczone wypadki i incydenty były zarazem naturalnym programatorem robót, czyli 

najpierw dochodziło do zdarzenia, a dopiero jego konsekwencją była wymiana. Czy to  

w porządku wobec pasażerów? W każdym razie pierwsza naprawa szła po linii Olsztyn – Ełk, 

potem chyba Wielbark, na końcu Biskupiec Reszelski. 

Wyobraź sobie teraz naszą, czyli drogowców, sytuację: odpowiadasz za stan 

techniczny państwowej infrastruktury, a brakuje ci tego, brakuje tego. Jak zaczniesz 

monitować za bardzo, to jesteś osobą niezbyt lubianą przez zwierzchników, bo się obstawiasz. 

Tymczasem przepisy były jednoznaczne: plus 10, minus 3. Jak nie, to ograniczyć prędkość 

albo zamknąć linię, a do wypadku nie dopuścić. Spróbuj jednak zamknąć linię! Jeden z moich 

Kolegów zamknął jeden z torów na linii Olsztyn – Iława. Następnego dnia przyjechała 

komisja, otworzyła tor, a on przestał być zastępcą zawiadowcy Odcinka Drogowego. Gdyby 

nie zamknął toru, a doszłoby do wypadku, to wtedy siedziałby za kratami. Ciągły wybór 

między mniejszym złem, takie to były czasy. Wiem to przecież i po sobie. Któregoś dnia 

wieczorem, po jedenastej, gdy właśnie zbierałem się do spania, otrzymuję telefon: 



– Panie Kontrolerze, koło Kozłowa pociąg osobowy w rowie! Proszę natychmiast 

jechać! 

– A co bliżej, Panie Naczelniku? 

– Nie wiem, nic jeszcze nie wiem. 

Więc ja oczywiście zacząłem się ponownie szybciutko ubierać, żona zauważyła, że coś 

się dzieje, to mówię, że wyjeżdżam zaraz, dzwonię po taksówkę. 

– Kiedy wrócisz? 

– Kto wie, może za dwa, trzy lata? 

– No nie żartuj głupio!!! 

– Słuchaj, pociąg osobowy w rowie. 

Na wyobraźnię może to zadziałać, nie? Okazało się, że pociąg osobowy faktycznie leżał 

w rowie, może nie dosłownie, ale jednak kilkoma osiami się wykoleił. To był osobowy, który 

odchodził bodajże przed 21 z Olsztyna, parę osób na krzyż jechało, nikomu nic się nie stało, 

ale w końcu różnie to mogło być. Przecież i żona uczestniczyła w wypadku, tyle tylko, że to 

było zderzenie dwóch pociągów między Gromem a Pasymiem. Lata siedemdziesiąte, dokładnie 

roku nie pamiętam, zawinił wtedy pijany dyżurny ruchu w Pasymiu, wyprawiając pociąg na 

zajęty szlak. Całe szczęście tam również nikt nie zginął. 

 

Z dawnej stacji Wielbark Las niewiele już zostało. Układ torowy jest niekompletny, nastawnie też w ruinie. 



Wspomniałem wcześniej o wspólnych komisjach kilku służb. Jako kontroler służby 

drogowej uczestniczyłem w bardzo wielu. Były one zwoływane w różnych sprawach, ale 

najczęściej organizowały się samorzutnie, po zaistnieniu wypadku kolejowego. Kontrolerzy 

zjeżdżali się wówczas na miejsce zdarzenia, aby ustalić jego okoliczności i przyczyny. Świeżo 

zebranej komisji zawsze przewodniczył kontroler służby ruchu, a podstawowym celem 

pierwszego spotkania było ustalenie, która ze służb ponosi odpowiedzialność za wypadek. 

Wszyscy kontrolerzy zajmowali się więc szukaniem przyczyny wypadku, ale czynili to 

dokładnie według biblijnego zarzutu: widzisz drzazgę w oku bliźniego swego, a belki w swoim 

nie dostrzegasz. No cóż, oczywiste, że nikt nie kopał pod sobą, zazwyczaj szukało się więc 

przyczyny w zakresie kompetencji innej służby. Trzeba przyznać, że drogowcy byli tu 

szczególnie pokrzywdzeni, bo zły stan nawierzchni każdy widział, podobnież wskazania 

toromierza każdy mógł odczytać. A jak na szlaku z miejsca ustalić usterkę w układzie 

jezdnym wagonu czy lokomotywy? No właśnie, klops. Jeżeli stwierdzono, że prześwit toru 

przekraczał dopuszczalne granice tolerancji, to niemalże automatycznie odpowiedzialność za 

wypadek przypisywano służbie drogowej, chyba że w sposób widoczny i bezsporny można 

było wykazać usterkę w wagonie czy lokomotywie, co jednak zdarzało się bardzo rzadko. 

Trzeba powiedzieć wyraźnie, że szerokość toru wynosząca przykładowo 1450 milimetrów, 

czyli o 5 milimetrów przekraczająca dopuszczalną tolerancję odchyłki, niewątpliwie była 

niezgodna z przepisami instrukcji D-1, ale to nie oznacza wcale, że musiała być przyczyną 

wpadnięcia zestawu kołowego do środka toru! Przecież żeby taka sytuacja zaistniała, to 

prześwit musiał wzrosnąć o więcej, niż wynosi szerokość obręczy koła. Na miejscu zawsze 

jednak ustalano poszerzenie toru, a nie szukano na przykład przesunięcia się zestawu 

kołowego (bo jak to zrobić w terenie?). Niestety, nawet najłatwiejszy do udowodnienia fakt 

nadal pozostawał faktem. W takich przypadkach winę przypisywano więc służbie drogowej  

i od tego momentu ja, jako „winowajca”, przejmowałem przewodnictwo w komisji. 

Praktycznie samemu prowadziłem całe dochodzenie i stawiałem wnioski dyscyplinarne,  

a następnie zbierałem podpisy pozostałych członków komisji. Akta dochodzeniowe 

sporządzałem w dwóch egzemplarzach to znaczy jeden dla PKP, a drugi dla organów 

ścigania. Trzeba bowiem wiedzieć, że wniosek o ukaranie pracownika, nawet tylko 

upomnieniem, powodował natychmiastowe sporządzenie aktu oskarżenia do sądu. 

Pamiętam, że w sierpniu 1976 roku, bezpośrednio przed moim odejściem  

z PKP, prowadziłem dochodzenie w sprawie wykolejenia pociągów koło przejazdu kolejowego 



kategorii A na szlaku Marcinkowo – Pasym (skrzyżowanie linii kolejowej z drogą kołową  

z Olsztyna do Szczytna). Był to szczególny przypadek. Rano wykoleił się wagon pociągu 

towarowego. Po wstawieniu go na tor wykonywano jazdę próbną i wagon ponownie się 

wykoleił. Po ponownym ustawieniu wagonu i usunięciu drobnych usterek w torze udałem się 

do domu w Szczytnie. Wszedłem do mieszkania około godziny piętnastej, za chwilę słyszę 

telefon, podnoszę słuchawkę i… w tym samym miejscu w Pasymiu znów wykoleił się wagon 

pociągu towarowego! A więc z powrotem w drogę, komisja oczywiście przypisała winę służbie 

drogowej, a ja przejąłem prowadzenie dochodzenia. Szczegółów już nie pamiętam ale mając na 

uwadze, że były to moje ostatnie dni pracy na PKP, wykorzystałem pełnię wiedzy kolejowej 

oraz prawniczej i dzięki temu nikt z pracowników nie został ukarany. 

Wypada wspomnieć, że w czasie spotkań komisyjnych często dochodziło do kłótni, 

sporów, a czasem nawet bardzo przykrych dialogów. Ale to tylko do chwili podpisania 

protokołu. Potem była już ulga, wzajemne przeprosiny i nierzadko mała zrzutka na 

kilkadziesiąt gramów „płynu antydepresyjnego”. Na pożegnanie życzyliśmy sobie niezbyt 

rychłego spotkania w podobnych okolicznościach. 

Mówiąc o wypadkach nie można także pominąć tragicznego wymiaru wypadków  

z ludźmi na przejazdach kolejowych i w wielu innych miejscach, gdzie przebywali oni bez 

uprawnienia. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy mojej pracy na PKP (od stycznia do sierpnia 

1976 roku) prowadziłem dochodzenia w sprawie śmierci aż 21 osób w mojej sekcji (kontroler 

służby drogowej prowadził dochodzenia w sprawie śmierci osób na przejazdach kolejowych 

oraz osób postronnych w innych miejscach na terenie kolejowym). 

 

Wielbarskie epizody 

 

Mówiłem już, że remont odcinka Wielbark – Szczytno został wykonany gdzieś między 

1970 a 1976 rokiem, czyli w okresie, gdy pracowałem jako kontroler. Dokładnego roku 

niestety nie pamiętam, ale prawdopodobnie był to rok 1974. Prowadzono całkowitą wymianę 

nawierzchni przy pomocy ciężkiego Pociągu Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych 

(DP). Był to zespół naprawczy i jednocześnie samodzielna jednostka organizacyjna  

z własnym naczelnikiem oraz załogą mieszkającą w specjalnie podstawianych wagonach 

robotniczych. Pociąg posiadał urządzenia do zrywki całych przęseł oraz do ich ponownego 

układania. Baza montażowa została zorganizowana na stacji Wielbark, niedaleko wieży 



wodnej, na łączce za torami. Tam zwożono wszystkie zerwane przęsła, rozbierano je,  

a następnie dokonywano segregacji szyn i podkładów. Szyny były klasyfikowane jako 

staroużyteczne, budowlane (do zastosowania w budownictwie kubaturowym jako 

dwuteownik, ale nie jako element drogi szynowej; sprzedawano je głównie pracownikom)  

i jako złom. Podkłady klasyfikowano jako staroużyteczne, budowlane bądź jako opałowe. 

Pracownikom przyznano deputat 5,5 podkładu na rok. Śmiesznie to brzmi. Liczyło się jeden 

metr sześcienny i z tego wychodziło owe 5,5 podkładu. Nierzadko ktoś komuś oddał kwit  

i wtedy wychodziło się, a raczej wyjeżdżało, z jedenastoma belami zbutwiałego drewna. 

 

Wielbark. Wuj Marian dobrze pamięta czasy, gdy widoczne tory były remontowane. 

Sklasyfikowane materiały rozsyłano według rozdzielnika, natomiast nowe przęsła 

montowano z dowożonych materiałów. Podkłady były żelbetowe. Przygotowane w Wielbarku 

przęsła ładowano na pociąg zmechanizowany, który je układał. Ostatnie prace na torowisku 

wykonywały podbijarki Plasser oraz przesiewarki do tłucznia. Robotami kierował pan Zenon 

Skumiał, zawiadowca Odcinka Drogowego w Wielbarku, a jego pomocnikiem, prawą ręką był 

mój wychowanek, stażysta, Edward Sokołowski, który chyba nadal pracuje na kolei. Swojego 

czasu zamierzałem go zresztą ściągnąć do PZU, bo miałem o nim bardzo dobre zdanie. Nie 

chciał. Trudno się dziwić. Wiesz, ja ci powiem, że i mnie wcale nie było łatwo rozstać się ze 

służbą. Niektórzy mawiają, że „kolejarz jak magnes – szyny się trzyma”. Kolej przez długie 



lata była instytucją, przy której inne przedsiębiorstwa wydawały się byle czym. Taki ogrom, 

taka wielka firma! Kiedy jednak odszedłem i posmakowałem trochę innego chleba, to zacząłem 

zastanawiać się, czemu zrobiłem to tak późno, zwłaszcza, że na PKP bywało również bardzo 

niebezpiecznie. Sam przecież kilka razy otarłem się o wyrok. 

W związku z wymianą nawierzchni na wielbarskiej linii przypomniała mi się jeszcze 

ciekawa historyjka. W pracach, o których mówiliśmy wcześniej, brało udział również wojsko, 

jako siła robocza. Po zakończeniu robót, jak dobry obyczaj polski nakazuje, trzeba było 

ludziom podziękować, nieprawdaż? Postanowiliśmy poczęstować ich obiadem, mówiąc 

oficjalnie rzecz jasna, bo każdy wie, że tam, gdzie się zbiorą mężczyźni, a do tego wojskowi  

i kolejarze, sama herbata nie bardzo starcza. Ja byłem odpowiedzialny za rozliczenie tego 

obiadu. Spotkaliśmy się w Wielbarku w knajpie, a dokładniej geesowskiej restauracji na rogu, 

tam, gdzie skręca się na Warszawę w prawo, a na Rozogi ostro w lewo, w kierunku dworca. 

Usiedliśmy wszyscy, obok mnie dowódcy grupy wojska, nie pamiętam już nazwiska kapitana. 

Podali obiad, postawili herbatę. Zaczynam więc jeść. Na Zachodzie jest tak, że po kielichu, 

czyli po zwyczajowym „sznapsie”, pije się po obiedzie, jednak w warunkach polskich 

zazwyczaj robi się to w trakcie jedzenia, bo Polak przecież nie je, Polak zakąsza. Patrzę więc 

na tę herbatę, szturcham kogoś w bok, ale nie tego kapitana, tylko jeszcze kogoś innego  

i pytam: 

– A co to, nic nie będzie? 

– Pij herbatę i nie gadaj! 

Spróbowałem tę herbatę… u la la! Okazuje się, że szklanka, która liczy 250 

centymetrów sześciennych pojemności, była wypełniona setką wódki i herbatą, tak pół na pół. 

Bractwo wypiło po trzy herbaty, obiad zjadło. Jak się gwarno nagle zrobiło! Po dwóch dniach 

pojechałem klecić rachunek. Alkohol rzecz jasna nie mógł tam figurować, pisało się więc co 

innego. Ileż my teoretycznie zjedliśmy tych sałatek, ile różnych napojów wypiliśmy, herbat, 

kaw, no multum! Żeby ktoś to przeanalizował! Suma sumarum jakoś ten oficjalny posiłek 

rozliczyliśmy. 

 

Tajemnicza łącznica pod Wielbarkiem 

 

Skoro już jesteśmy przy Wielbarku, to trzeba poruszyć kwestię łącznicy Suchy Las  

– Wielbark Las. Niestety, zarówno o jej otwarciu, jak i zamknięciu niewiele mogę powiedzieć. 



Kiedy zacząłem funkcjonować na terenie Odcinka Drogowego Wielbark jako kontroler służby 

drogowej (przypomnijmy, od roku 1971), łącznica już istniała. Być może warto by się zwrócić 

w tej sprawie do pana Lucjana Woźniaka oraz do pana Janusza Hryniewickiego. Obaj są  

z Wielbarka. Janusz Hryniewicki był toromistrzem, bardzo sprawnym, dobrym, a pan Lucjan 

Woźniak był instruktorem i kontrolerem służby ruchu. Oni mogliby na ten temat o wiele 

więcej powiedzieć, ewentualnie również pan Mieczysław Kowalczyk, który mieszka  

w Szczytnie, mój późniejszy zastępca i następca, który przyszedł do mnie właśnie  

z Wielbarka, gdzie był toromistrzem. Pan Zenon Skumiał niestety już nie żyje, nie doczekał 

twoich czasów. 

 

Taki widok roztacza się z nastawni na posterunku odgałęźnym Suchy Las. Tu jeździły kiedyś tajne "atomy". 

Nie pamiętam dokładnie, kiedy szedł pierwszy transport, w którego konwojowaniu 

uczestniczyłem. Czy było to zaraz po objęciu służby, czy może nieco później? Nie potrafię 

sobie przypomnieć. W każdym razie w początkowym okresie mojej działalności kontrolerskiej 

w ogóle nie wiedziałem, do czego dokładnie ta łącznica służy. Myślałem, że może być 

używana wyłącznie celach strategicznych, militarnych. Ale nasuwało się pytanie: po co 

omijać Wielbark? Szczytno przecież było większym ośrodkiem miejskim, a nikt go nie omijał. 

Dopiero potem się okazało, że to te ładunki wozili. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, aby 

jakiś inny pociąg był kierowany z Wielbarka Las na Suchy Las. Tylko i wyłącznie pociągi  



z ładunkami popromiennymi, jadące na zasadach PONSZ! Wagony przypominały nieco te do 

przewozu cementu czy nawozów. Miały charakterystyczne baniaki, coś jak termosy, ciężko to 

nazwać. Nie było tego dużo. Oczywiście nikt nie udzielał nam jakichś szczegółowych 

informacji, a nie ukrywam, że sami o cel zbytnio się nie dopytywaliśmy. W tamtych czasach 

nadmierna ciekawość mogła tylko zaszkodzić. Z czasem stało się to dla mnie normalne, na 

początku ciężko jednak było się przyzwyczaić. Przy pierwszym moim transporcie przyszedł do 

mnie jakiś człowiek z odpowiedniej służby, przedstawił się i powiedział, że to oni będą 

pilnować, nadzorować, że jakbyśmy coś zauważyli, to prosić ich o pomoc, a oni pomogą. I tak 

dalej, i tak dalej, czy nie mamy może jakichś kłopotów z ludźmi... no wiadomo jak to było. 

Pamiętam, że cały czas kręcili się ci panowie w cywilu, a oprócz tego funkcjonariusze Milicji 

Obywatelskiej. Nawet na każdym przejeździe kolejowym stał milicjant i pilnował, żeby ktoś 

czegoś tam nie podrzucił czy przypadkiem nie zostawił. Nie było systematyczności, jeśli 

chodzi o jeżdżenie. Zdarzało się to najwyżej kilka razy w roku, najczęściej dwa lub trzy. 

Oczywiście przejście pociągu PONSZ poprzedzone było odpowiednią procedurą. 

Organizacją samego ruchu, jak zapewne wiesz, zajmowała się służba ruchu. Stworzono  

w tym celu odpowiedni regulamin (instrukcja R-14), nie przypominam sobie jednak, czy nas 

z czymkolwiek zapoznawano, czy nie. Każda służba czyniła po prostu swoje. Naszym 

obowiązkiem, jako służby drogowej, było przede wszystkim sprawdzenie stanu technicznego 

całej linii, obchody, objazdy, a jeśli chodzi o samą łącznicę, to głównie badanie techniczne 

rozjazdów (było ich tam kilka), torów, usunięcie ewentualnych usterek oraz odpisanie 

wszystkich czynności w odpowiednim dzienniku, czyli w gruncie rzeczy to, co czynimy 

zwykle. Nie musieliśmy zatrudniać dodatkowych ludzi. Toromistrz był na miejscu, Wielbark 

Las i Suchy Las leżały w działce pana Hryniewickiego, który przecież i tak regularnie torów 

doglądał. Robotników także mieliśmy, po prostu zamiast jechać gdzie indziej, danego dnia 

przyjeżdżali na łącznicę. Czuwaliśmy i w razie czego byliśmy na miejscu. Ot co. Gorzej ze 

służbą ruchu. Na co dzień posterunki Wielbark Las (mijanka) oraz Suchy Las (posterunek 

odgałęźny) były zamknięte, otwierano je tylko na okoliczność przejazdu PONSZ. W związku 

z tym należało załatwić obsadę aż do trzech nastawni (SL, WL, WL1), co oznaczało już 

pewien rodzaj mobilizacji. Brano sprawdzonych ludzi, głównie z okolic. Byli to fachowcy,  

a przy tym tacy, którzy na pewno diabełka za skórą nie mają – to nie ulega wątpliwości. 

Jako kontroler służby drogowej miałem obowiązek jechać na lokomotywie pilotującej 

bądź pociągowej. Za moich czasów były to parowozy. Dublowałem maszynistę w obserwacji 



toru i otoczenia, a przede wszystkim byłem gwarantem właściwego przygotowania szlaku do 

przejazdu pociągu wagi państwowej. W celu podjęcia takiej służby jechałem wówczas 

osobowym do Nidzicy, gdzie czekałem na przybycie transportu specjalnego. Przedstawiałem 

się kierownikowi pociągu, po czym konwojowałem skład aż do podwielbarskiej łącznicy. Nie 

przypominam sobie przy tym sytuacji, aby kiedykolwiek pociągi jechały odwrotnie, czyli  

z posterunku odgałęźnego Suchy Las do mijanki Wielbark Las. Zawsze jechało się od 

Wielbarka Las. Powrotne transporty musiały więc kursować albo zwyczajnie przez Wielbark 

ze zmianą czoła, albo zupełnie inną trasą. 

Najwięcej roboty podczas przejazdów PONSZ miał zawiadowca Odcinka Drogowego, 

a szczególnie toromistrz. My, kontrolerzy różnych służb, bardzo często po wykonaniu 

podstawowych służbowych czynności, czyli po sprawdzeniu, czy wszystko gra i wydaniu 

odpowiednich dyspozycji, paliliśmy sobie ognisko na skraju lasu przy nastawni WL  

i piekliśmy ziemniaki. Czasami szliśmy na grzyby. Już dokładnie nie pamiętam, ale w trakcie 

tego przygotowania, zanim pociąg przyjechał, trzeba było spędzać w terenie chyba i po dwie 

noce. Pociąg zawsze jechał późnym wieczorem. W pamięci utkwiła mi atmosfera jakiejś takiej 

tajemniczości, zagrożenia. Bo licho wie, co się stanie. A żeby ktoś czegoś głupiego nie zrobił.  

A że jakiś numer się wydarzy, a ty będziesz odpowiadał. Z drugiej strony była też i frajda, bo 

spotykali się wszyscy znajomi, pogadali, kiełbaskę podgrzali na ognisku. Tak to mniej więcej 

wyglądało. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek za moich czasów wydarzył się jakiś 

poważniejszy incydent. Zawsze szło to gładko, zresztą każdy zdawał sobie sprawę, że w tym 

przypadku nie ma żartów. 

W świetle całej mojej służby Wielbark stanowił, choć ciekawy, to jednak tylko epizod. 

W jego sprawy angażowałem się mniej również z innego powodu. Zawiadowca żył w bardzo 

dobrej komitywie z naczelnikiem Oddziału Drogowego z Kętrzyna. Naczelnik często do 

Wielbarka przyjeżdżał, a ja siłą rzeczy musiałem się troszkę zdystansować. No skoro sam 

naczelnik, mój szef, interesuje się Wielbarkiem, to co ja tam będę za bardzo ustawiał mu ludzi. 

Widocznie mieli jakieś swoje wspólne sprawy. Nie wnikam w to. Tak jak mówię, bardzo 

pozytywnie wspominam pana toromistrza Hryniewickiego. Zacny, dobry pracownik, świetny 

organizator pracy. W Szymanach działał toromistrz, pan Daniluk. Do pana toromistrza 

Jewtucha z Puchałowa jeździło się nie tylko służbowo, ale i na grzyby, oczywiście w dni wolne 

od pracy. Generalnie z Wielbarkiem współpracowało się dobrze i... najmniej. Po prostu nie 

było potrzeby. 



 

Jedno przez te wszystkie lata się nie zmieniło: grzybów ciągle tak wiele jest, jak i dawniej było. 

 

Kiedy odszedłem z kolei 

 

Jako kontroler służby drogowej pracowałem do 31 sierpnia 1976 roku. To było moje 

ostatnie stanowisko na kolei. Nieco wcześniej, bo w roku 1975, ukończyłem zaoczne studia 

dyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Tytuł pracy dyplomowej brzmiał „Zasada centralizmu demokratycznego  

w przedsiębiorstwie PKP”. Skąd ja to znałem… Tytuł magistra zdobyłem dwa lata później,  

a praca magisterska traktowała o „Organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa PKP”. 

Tak… Pod koniec studiów magisterskich byłem już zresztą Dyrektorem Inspektoratu PZU  

w Szczytnie. Podczas egzaminu magisterskiego jeden z członków komisji zapytał o moje 

miejsce pracy. Odpowiedź, jakiej udzieliłem, wywołała wielkie zdziwienie, ale od razu 

wyjaśniłem dlaczego dyrektor instytucji ubezpieczeniowej pisał o PKP. Właśnie na tym 

egzaminie przeżyłem także pewien „kryzys”. Pierwsze pytanie brzmiało bowiem: 

– Co należy wykonać, żeby zająć miejsce w pociągu? 

Sprawa jasna, należy wykupić bilet. Ale, ale. Tak prostego pytania chyba nie może być 

na egzaminie magisterskim, gdzie tkwi haczyk? Myślę, myślę, członkowie komisji obserwują 



mnie, ja też patrzę im w oczy, zaczynam się trochę denerwować i wtedy mój promotor  

z życzliwym uśmiechem powiada: 

– Nie możliwe żeby Pan nie wiedział. 

Wtedy powiedziałem: 

– Trzeba wykupić bilet, ale… 

Członkowie komisji uśmiechnęli się, a promotor rzekł: 

– Żadne "ale", o to właśnie chodzi. Jednak niech Pan teraz wyjaśni co dokładnie 

oznacza wykupienie biletu! 

– Jest to zawarcie umowy adhezyjnej na przewóz osoby – odpowiedziałem.  

I tak dalej, do końca egzaminu, zakończonego wynikiem bardzo dobrym. 

 

Człowiek jest najważniejszy (opr. Adam Dąbrowski) 

 

Tymi słowami mój Wujek, Marian Sawko, zakończył swoją kolejarską opowieść. 

Opowieść, która przywołała wspomnienia związane z latami świetności czterokierunkowego 

węzła Szczytno, a zwłaszcza z olbrzymim ruchem, panującym tu przed laty. Wykorzystując 

podniosłą, sentymentalną atmosferę, jaka wytworzyła się w trakcie utrwalania dla potomnych 

pokoleń powyższej historii, wspólnie postanowiliśmy podjąć próbę przeniesienia jej również  

w teren. Odwiedziliśmy w tym celu stację Wielbark oraz nieodległą łącznicę, a raczej jej 

szczątkowe pozostałości. Niestety, widok porzuconych na pastwę losu torów, zamkniętych 

bądź zdewastowanych nastawni, brakujących elementów nawierzchni, drzewek coraz mocniej 

zarastających równię stacyjną brutalnie przypominał nam o tym, że mamy w tej chwili rok 

2007. Wielką i pasjonującą mowę przeszłości tutejszych okolic można było usłyszeć co 

najwyżej w szumie iglastego boru, który niegdyś stanowił najlepszą osłonę dla tajnych 

kolejowych transportów. I tylko echem nostalgicznej wyobraźni rozległ się wśród drzew 

głośny gwizd parowozu Ty2, prowadzącego przez łącznicę pociąg specjalny z NRD do ZSRR. 

Chociaż jaskrawe porównanie dzisiejszej ruiny z dawną świetnością nie skłania do 

wyciągania pozytywnych wniosków, to jednak dobrze, że są jeszcze wspomnienia. Dzięki 

takim opowieściom, jak wujowa, wiele cennych informacji i przemyśleń możemy zachować na 

zawsze, utrwalając istotną cząstkę minionej rzeczywistości. Musimy bowiem pamiętać, że 

chociaż kolej kojarzy się głównie z torami, lokomotywami i dworcami, to tak naprawdę od 

zawsze podstawową rolę pełni na niej Człowiek, czasem bardziej, czasem mniej widoczny. To 



on właśnie, niezależnie od zajmowanego stanowiska, decyduje o codziennej pracy wielkiego 

systemu dróg żelaznych, będąc jednocześnie największym zasobem wiedzy i wspomnień. Kolej 

to przede wszystkim Kolejarze, a dopiero potem wszystko inne! 

Do Olsztyna wróciłem wieczornym autobusem szynowym. Wujek oczywiście odwiózł 

mnie na stację i towarzyszył mi tam aż do chwili, gdy semafor wyjazdowy pokazał zielone  

i pomarańczowe oczko, zezwalające na odjazd. W trakcie ostatnich minut naszej wspaniałej 

rozmowy okazało się, że kierownik pociągu, którego pasażerem miałem być, jest dawnym 

znajomym zawiadowcy, a później kontrolera Mariana Sawko. W ten nieco przypadkowy 

sposób, troszkę dzięki mojej pomocy, dwaj poczciwi kolejarze mogli uciąć sobie krótką 

pogawędkę i powspominać choć przez chwilkę stare dzieje. Już na sam koniec wujek rzekł: 

– To dziwne, że Pan mnie jeszcze pamięta. Na kolei nie pracuję od 1976 roku. 

– Proszę Pana, dobrych ludzi się nie zapomina – odrzekł kierownik. 

Po chwili wyruszyliśmy w kierunku Olsztyna, a wujek tylko pomachał na „do 

widzenia”, w duchu życząc nam zapewne „zielonej drogi”… 

 

Marian Sawko, 29 VIII 2007 

www.wielbark.wordpress.com 

 

 

Na pamiątkę. 


