
Wielbarskie wspomnienia 

 

Podróże wśród borów. „Pociąg osobowy z Olsztyna do Ostrołęki przez Szczytno, 

Wielbark odjedzie z toru siódmego przy peronie pierwszym. Powtarzam! Pociąg osobowy  

z Olsztyna do Ostrołęki odjedzie z toru siódmego przy peronie pierwszym. Odjeżdżającym 

życzymy przyjemnej podróży!” Niestety, dziś nie słychać na olsztyńskim dworcu takich 

zapowiedzi. Ostrołęka, Wielbark czy Łapy nie widnieją już na tablicach odjazdów  

i przyjazdów, no, chyba że omyłkowo, bo sprzęt nasz dość wiekowy i mylić się potrafi. 

Pamiętam jednak całkiem dobrze nie tak znowu odległe czasy, gdy pociągów łączących 

Warmię i Mazury z Kurpiami co dzień kursowało kilka. Wielokrotnie miałem okazję nimi 

jeździć, a każda taka podróż stanowiła dla mnie sporą atrakcję. Tyle razy trzymałem w swych 

dłoniach kartonowe bilety, które dziś byłyby dla mnie jedyną w swoim rodzaju pamiątką. Ech, 

los ten przewrotny… Moje wspomnienia z podróży do Wielbarka sięgają przełomu lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Byłem wówczas małym, ciekawym świata chłopcem, 

więc przebycie nawet kilkudziesięciu kilometrów urastało dla mnie do rangi prawdziwej 

wyprawy. Zawsze z jednakową ekscytacją wsiadałem do przedziałowej dwójki w składzie na 

Ostrołękę, albo do bezprzedziałowego „ryflaka”, który potoczyć miał się w kierunku Nidzicy, 

jednak nie przez Olsztynek, a przez Szczytno. Po zajęciu miejsca od razu wlepiałem nos  

w szybę i podziwiałem śmigające sąsiednimi torami pociągi, pytając co jakiś czas zaczytanego 

w gazecie Tatę, ile zostało nam jeszcze do odjazdu. Pół godziny, dwadzieścia minut, 

dziesięć… W momencie, gdy wagon wpadał w delikatne, równomierne drgania, a przewody 

powietrzne zaczynały syczeć, domyślałem się, że podłączano właśnie lokomotywę. Wśród 

zielonych spalinowozów rozróżniałem wówczas tylko małe (SP42, SM42) i duże (SP45, 

SU46, ST44). Jedne i drugie podobały mi się niesamowicie, a kiedy zaczynały swą ciężką 

pracę, czasem żwawo a czasem mozolnie wprawiając sznur wagonów w ruch, moje serce 

waliło z emocji jak młot. Pociąg mijał z krótkim postojem przystanek w Klewkach, 

malowniczo usytuowany między dwoma jeziorami: Klebarskim i Linowskim, a następnie 

zatrzymywał się na stacji w Marcinkowie. Tu, a także w Pasymiu, zdarzało się czekać dłużej, 

bo szlak bywał zajęty przez inny osobowy, podążający z przeciwka. Otwierałem więc okno  

i wypatrywałem pędzącej lokomotywy. Gdy rozlegał się przejazdowy dzwonek i szlabany 

wędrowały w dół, wiedziałem, że jest już tuż, tuż. Wreszcie dieslowskie dudnienie oraz pisk 

hamulców zagłuszały wszelką rozmowę. Znów robiło się gwarno. Ktoś kogoś witał, ktoś kogoś 



żegnał. Ale tylko przez moment. Nagle jeden gwizdek, potem drugi i oba pociągi odchodziły, 

każdy w swoim kierunku. Nasz szlak wiódł dalej przez Grom i okoliczne lasy. Dudnienie 

mostku nad Saską Strugą oznajmiało, że coraz bliżej do Szczytna. W miasteczku zwanym 

„Bramą Mazur” następowała zmiana kierunku jazdy albo przesiadka. Realizowano 

skomunikowania. Nastawniczy sporo się musiał namachać, ustawiając kolejne drogi 

przebiegu i przepuszczając manewrujące lokomotywy. Ruch panował ogromny, zarówno na 

torach, jak i na peronach, zwłaszcza w wakacje. Turyści, torby, gitary… Jakoś wesoło było  

i optymistycznie. Chyba bardziej, niż obecnie. Za Szczytnem witały podróżnych równinne 

sandrowe tereny, porośnięte wspaniałymi i zdrowymi iglastymi borami, pełnymi grzybów  

i owoców runa. Po króciutkim postoju w Siódmaku docieraliśmy do Szyman. Niestety, nie 

kojarzyłem wówczas układów torowych, nic zatem nie wiedziałem o bocznicy, stanowiącej 

kolejową drogę do ważnego lotniska. Za Szymanami pozostawał już tylko niewielki 

przystanek Jesionowiec, a gdy nad lasem zaczynała majaczyć wielbarska wiejska wieża wodna 

z charakterystyczną czaszą w kształcie dwóch stożków połączonych podstawami, pora było 

szykować się do końca wyprawy. Po chwili pracujący żwawo silnik zwalniał obroty, zniżał 

ton swej melodii, a wagony z łoskotem zatrzymywały się przy peronie. Cel podróży, Wielbark, 

i tym razem osiągnęliśmy. Pozostało tylko pożegnać choćby wzrokiem znikający za 

budynkami składzik, posłuchać dudniącego mostu nad rzeką Omulew i usłyszeć, gdzieś już  

z oddali, przyjazne Rp1. 

 

Wojskowy pociąg. Najbardziej ekscytujące, a przy tym chyba najwcześniejsze moje 

kolejowe wspomnienie z Wielbarka związane jest z pociągiem wojskowym. To było około 1991 

roku. Do dziś jednak mam ten obraz przed oczami, wyraźny, jak żaden inny! Bawiłem się 

właśnie klockami podobnymi do Lego, gdy nagle, spojrzawszy przez okno, zauważyłem 

olbrzymi eszelon zatrzymujący się na stacji pod semaforem wyjazdowym. Karol, mój kuzyn, 

powiedział, żebym szybko ubierał buty i po chwili żwawym krokiem maszerowaliśmy  

w kierunku torów. Pociąg był niesamowity. Na jego czele, w kierunku Szczytna, stała duża, 

masywna i ciemnozielona lokomotywa spalinowa: oczywiście towarowa ST44, importowana  

z ZSRR. Za nią znajdowały się wagony kryte, w których jechali żołnierze radzieccy wracający 

do ojczyzny, oraz platformy z czołgami. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie wrażenie mógł na 

małym chłopcu wywrzeć taki widok. Eszelony i transportery kursowały przez Wielbark ze 

sporą częstotliwością przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, najwięcej było ich 



jednak po upadku bloku państw socjalistycznych, kiedy oddziały armii radzieckiej masowo 

opuszczały tereny środkowej Europy, udając się na wschód. Transporty wojskowe 

organizowano wtedy według specjalnych reguł, unormowanych odpowiednimi instrukcjami. 

Od podróżujących żołnierzy nabywano nielegalnie za bezcen hełmy, akcesoria wojskowe, 

ponoć nawet broń. Na ten temat krąży wiele legend. 

 

Wąskotorówka. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych za placem załadowczym 

istniała jeszcze kolejka wąskotorowa, łącząca stację PKP z tartakiem. W pobliżu znajdowała 

się niewielka ręczna obrotnica talerzowa, na której bawiliśmy się z Karolem w karuzelę. 

Niestety, wszystko działo się zbyt dawno, abym mógł dokładnie przypomnieć sobie układ 

torów w tamtym miejscu. Tartaczną kolej rozebrano na długo przed likwidacją samego 

zakładu. Jedynym jej pozostałym śladem są dziś betonowe fundamenty wspomnianej 

obrotnicy, z roku na rok coraz bardziej nieśmiało wyglądające z gęstwiny zarośli. Na bocznicę 

przy placu, zakończoną kozłem oporowym tuż przed ulicą Czarnieckiego, wtaczano od czasu 

do czasu zwarte składy krytych wagonów Gags. Zdarzało mi się wśród nich buszować, 

zadając kłam wszelkim zasadom BHP. Pewnego słonecznego dnia zostałem jednak solidnie 

wystraszony przez miejscowego miłośnika tanich trunków, który również postanowił ukryć 

się w wagonie. Zaliczyłem wówczas chyba najszybszy bieg w swoim życiu. 

 

Wielbarskie Requiem. Kiedyś Wujek Wiesław z Ciocią Marianną mieszkali w bloku, 

potem jednak przeprowadzili się do domu przy ulicy Czarnieckiego, położonego na działce 

między rzeką Sawicą a dużym placem załadowczym z bocznicą, pamiętającym jeszcze Prusy 

Wschodnie. Za jego przeciwległą krawędzią biegną tory kolejowe w kierunku Szczytna. 

Ilekroć przyjeżdżałem do Wielbarka na wakacyjny wypoczynek, zawsze mogłem przez okno 

oglądać semafory powtarzające i wyjazdowe, które zwłaszcza nocą, przy ułożonej drodze 

przebiegu, wyglądały jak lampki na choince. Pociągi, zatrzymujące się na stacji o poranku, 

potrafiły zbudzić z błogiego snu. Najbardziej jednak lubiłem wieczorne krzyżowanie dwóch 

„kurpiowskich strzał”. Opisałem to później w krótkim felietonie „Wielbarskie Requiem”, 

tworzonym pod wpływem chwili tuż po zawieszeniu ruchu pasażerskiego na linii numer 35 

Ostrołęka – Szczytno: „Późny wieczór, godzina dziesiąta. Gaszę światło w pokoju brata 

ciotecznego i, zamknąwszy uprzednio drzwi, otwieram na oścież okno. Jest już ciemno,  

a nadchodząca noc przejawia się orzeźwiającym, chłodnym wiaterkiem. Cisza… Spoglądam  



w stronę torów. Na semaforach wyjazdowych w kierunku Szczytna dostrzegam jednostajny, 

czerwony blask, określany fachowo mianem sygnału S1. W pewnej chwili dzwon ściennego 

zegara budzi mnie ze swoistego letargu: zdaję sobie sprawę, że przy oknie spędziłem już cały 

kwadrans. Ale nic to, bo za moment znowu pogrążam się w zadumie, połączonej z pełnym 

napięcia oczekiwaniem. Wreszcie jest! Doskonale słyszę, jak na stacji zatrzymuje się pociąg 

osobowy z Ostrołęki do Olsztyna, prowadzony lokomotywą SU45. Panującą dotąd ciszę 

zakłóca gang dieslowskiego silnika i rozmowy pasażerów, którzy dłuższy postój chcą spędzić 

na świeżym powietrzu. Ale to dopiero początek! Po pewnym czasie nad lasem od strony 

Szczytna pojawia się łuna. Z chwili na chwili jest ona coraz jaśniejsza, a w końcu zza drzew 

wyłaniają się trzy charakterystyczne reflektory drugiej „czterdziestki piątki”, mozolnie 

prowadzącej skład przeciwnej relacji. Dochodzi do spotkania obu pociągów na stacji. 

Wprawdzie nie widzę peronów, ale mogę przypuszczać, że maszyniści i drużyny 

konduktorskie wymieniają się pozdrowieniami, życząc sobie „zielonej drogi” na dalsze 

kilometry. Jako pierwszy odjeżdża skład do Ostrołęki, następnie rusza "kurpiowska strzała" 

do Olsztyna. Widzę ją. Mija semafor wyjazdowy, wskazujący sygnał S10, a następnie 

nastawnię. Kiedy „czerwone oczka” ostatniego wagonu znikają za gąszczem drzew, budzę się 

z tego snu. Zamykam okno, zapalam światło i otwieram drzwi. Codzienny rytuał został i tym 

razem odprawiony.” 

 

Adam Dąbrowski, 5 VIII 2010 
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