
Kolejowe wyścigi w Nidzicy 

 

Pochodzę z Nidzicy, gdzie od 1974 do 1982 roku uczęszczałem do szkoły podstawowej. 

Następnie ukończyłem Technikum Kolejowe w Olsztynie, a obecnie mieszkam pod Poznaniem  

i pracuję w poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych „H. Cegielski”. Koleją interesuję się od zawsze. 

Linię Nidzica – Szczytno znam doskonale z okresu, gdy kursowały tamtędy trzy pary pociągów 

dziennie. Początkowo były to wagony silnikowe SN61, tak zwane „ganze”, prowadzące najczęściej 

dwa wagony osobowe. Kiedy do Nidzicy przyjeżdżał pociąg ze Szczytna (około 17:44), podchodziliśmy 

do mechanika i prosiliśmy go, aby zabrał nas na oblot składu. Maszyniści czasami się zgadzali. Wraz  

z wycofywaniem pojazdów serii SN61 na linii wielbarskiej pojawiły się również parowozy TKt48. 

Nawet nie wiedziałem, że stacjonowały one w parowozowni Szczytno, pamiętam za to, jakie miały 

przyspieszenie. Był taki pociąg Warszawa – Ełk, popularnie zwany „warszawiakiem”. W Nidzicy 

pojawiał się około 13:30, w zależności od obowiązującego rozkładu jazdy. Natomiast o 13:38 odjeżdżał 

osobowy do Szczytna. Jeżeli „warszawiak” miał opóźnienie, to ten drugi na niego czekał. Tory do 

Olsztyna i do Szczytna biegną równolegle aż do Lasku Miejskiego, około trzech kilometrów. 

„Szczytniak” ruszał na sygnał „jazda z największą dozwoloną szybkością”, czyli po prostym torze, 

„warszawiak” z kolei dostawał 40 km/h przy semaforze. W wakacje często jeździłem „warszawiakiem” 

nad jezioro w Bujakach i obserwowałem ten niesamowity wyścig, który zawsze wygrywał lekki 

„szczytniak”, obojętne czy to z SN61, czy z TKt48. Lokomotywy SP45 z dużo cięższym składem nie 

miały szans. W późniejszym okresie z pociągami osobowymi między Nidzicą a Szczytnem zaczęły 

kursować spalinowozy SU45 i SU46. Te drugie rzadziej, ale pamiętam doskonale, jak kiedyś 

przyjechała moja ulubiona SU46-028. Z biegiem lat masywne liniowe diesle zostały wyparte na tej 

trasie przez mniejsze maszyny serii SM42, SP42 i SU42. Jeszcze z czasów podstawówki przypominam 

sobie, jak z Nidzicy do Szczytna „szły” składy z nowiutkimi wagonami „kurierami” z Görlitz w NRD 

do ZSRR. Ciągnął to „gagarin” (ST44), a pociągi składały się z kilkunastu lub więcej wagonów  

i dwóch, trzech platform z szerokotorowymi zestawami kołowymi. „Kuriery” jechały od strony 

Brodnicy i Działdowa, podążając dalej w kierunku Wielbarka i Ełku. Oj aż miło było mi to wszystko 

„wyrzucić” z siebie. Cieszę się, że mogłem to komuś zaciekawionemu tym tematem powiedzieć. 

Trzymaj się kolego! Moja Matka miała nazwisko panieńskie Dąbrowska. Ale to popularne nazwisko  

i raczej nie łączą nas więzy krwi. Za to zamiłowanie – na pewno. 
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