
Zewsząd krzyczy  cisza… 

 

Aż mi się łza w oku zakręciła, kiedy czytałem historię linii kolejowej, przy której 

spędziłem swoje dziecięce lata. To przy niej budowałem z kolegami domki na drzewie  

i szałasy, to wesoło gwiżdżące pociągi odmierzały mi czas zabawy. Pociąg, który jechał  

z Nidzicy do Szczytna około 19:50, wyznaczał jej kres. Koleją interesowałem się zawsze. Mój 

dziadek mieszka do tej pory w Wielbarku, niedaleko Twojej rodziny, w bloku kolejowym przy 

ulicy Kajki. To on pierwszy zabierał mnie popołudniami na służbę w nastawni. Jaki wtedy 

byłem dumny! Idę z dziadkiem pracować! Nosiłem jego czapkę zwrotniczego, czasami również 

dyżurny ruchu dawał mi ponosić tę czerwoną. Kiedy pociągi zbiorcze zrzucały meldunki, to ja 

z czapką kolejarską biegałem po torach i szukałem kawałka zwiniętego papieru. Zamykałem 

szlabany… ech! To były czasy. Mieszkałem również przy tej linii na przedmieściach 

Szczytna. Zawsze marzyłem o tym, żeby kolej wybudowała koło mojego domu przystanek 

kolejowy. Miałbym wtedy bliżej do pociągu. A jeździłem nim często. Do Jastrząbki, bo  

w pobliskiej wsi Oborczyska mieszkali moi dziadkowie ze strony mamy, i do Wielbarka.  

A teraz od Ciebie dowiedziałem się, że właśnie w moich okolicach był kiedyś przystanek 

Korpele. Rozpisałem się, a jeszcze nic o sobie nie powiedziałem. To ja, Darek Burliński, byłem 

pasażerem ostatniego pociągu relacji Olsztyn – Wielbark – Olsztyn. To ja płakałem jak małe 

dziecko, kiedy ostatni raz smętnie zawyła syrena lokomotywy. Byłem tam, bo coś umierało, 

umierała cząstka mnie, moich lat dziecinnych. Zawodowo od trzynastu lat param się 

dziennikarstwem (mam dopiero albo aż 33 lata). Napisałem relację z ostatniego kursu 

„osobówki”. Widziałem zapłakane oczy emerytowanych kolejarzy, którzy przyszli na ostatnie 

pożegnanie. Potem zainteresowałem się oznakowaniem przejazdu w Wielbarku. Teraz 

przyszło mi pracować z dala od moich rodzinnych stron. Zawsze jednak, kiedy przyjeżdżam 

do swoich rodziców, szczególnie wieczorami nasłuchuję, czy nie pojawi się cichutki gwizd  

i stukot kół. Niestety, zewsząd krzyczy cisza… 
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