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Historia węzła Wielbark i okolic (1) 

Geneza linii kolejowej Nidzica – Szczytno 

Minęło już ponad 111 lat od chwili, gdy na lokalnej linii kolejowej łączącej 

trzy wschodniopruskie miasteczka – Nidzicę (Neidenburg), Wielbark (Willenberg)  

oraz Szczytno (Ortelsburg) – pojawił się pierwszy planowy pociąg pasażerski. Owe 

111 lat obfitowało w interesujące wydarzenia i przełomy, sprawiając, że historię 

okolicznej kolei pisze się bardzo przyjemnie. Można przy tym odnieść wrażenie, że 

dwie cechy dróg żelaznych spotykających się na wielbarskim węźle (który powstał  

w 1915 roku po budowie linii z Ostrołęki) pozostawały przez długi czas niezmienne, 

zarówno pod zarządem niemieckim, jak i polskim. Mowa o znaczeniu militarnym, 

przejawiającym się w ruchu prowadzonym dla potrzeb wojskowych (transportery, 

eszelony, a w warunkach bojowych również pociągi pancerne), oraz o położeniu  

nieopodal granic: do II wojny światowej państwowych, potem zaś wojewódzkich  

oraz administracji PKP. Wpłynęły one najpierw na sam proces trasowania szlaków 

kolejowych, w szczególności rokadowej linii Nidzica – Szczytno, a następnie na ich 

dalsze dzieje, co dało się zauważyć zwłaszcza w przypadku linii ostrołęckiej. Zanim 

jednak zabrniemy w meandry wojennych zawieruch, proponowałbym powrócić do 

początków XX wieku i poczuć ten moment, w którym budowa kolei z Nidzicy do 

Szczytna była dopiero w planach, wzbudzając z jednej strony duże nadzieje lokalnej 

społeczności, a z drugiej prowadząc do mało przyjemnych wywłaszczeń. 

Istotnym elementem przyjętej strategii militarnej Cesarstwa Niemieckiego 

była rozbudowa sieci kolejowej. Pociągi, najsprawniejszy na przełomie XIX i XX 

wieku środek transportu lądowego, idealnie nadawały się do przemieszczania 

oddziałów żołnierzy i sprzętu wojskowego na znaczne odległości w stosunkowo 

krótkim czasie. Za posuwającym się frontem można było wyprawiać także składy 

zaopatrzeniowe, ewentualnie ratunkowe. Ważną rolę w zakresie logistyki obronnej 

pełniły linie rokadowe, biegnące wzdłuż granic. Stanowiły one idealne rozwiązanie 

na wypadek agresji z zewnątrz, umożliwiając podjęcie bardzo sprawnej i właściwie 

skierowanej reakcji, a także szybkie przegrupowania oddziałów wraz ze zmieniającą 

się sytuacją. W czasie działań ofensywnych mogły stać się też doskonałą bazą do 

błyskawicznej budowy sieci linii kolejowych prowadzących w głąb zajmowanych 

obszarów. Uwarunkowania rokad, a zwłaszcza ich równoległe położenie do pasa 
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granicznego, sprzyjały efektywnemu wykorzystaniu składów pancernych, będących 

na uzbrojeniu od ok. 1910 roku. Przykład klasycznego ciągu rokadowego stanowiły 

budowane w Prusach Wschodnich od 1878 roku linie kolejowe, które dużym łukiem 

skierowanym ku południu i wschodowi połączyć miały Wystruć (niem. Insterburg, 

ros. Czerniahovsk) z Kowalewem Pomorskim (Schönsee), stanowiąc niejaką, choć 

bardzo okrężną, alternatywę dla newralgicznej kolei toruńsko – wystruckiej. Rokadę 

oddawano do użytku etapami, a jednym z nich – przedostatnim – było otwarcie 

odcinka wiodącego z Nidzicy przez Wielbark do Szczytna.1 

Rozwój rokady Wystruć – Ełk – Kowalewo Pomorskie
1
 

Otwarcie Odcinek Km Przedsiębiorstwo 

15.11.1878 Wystruć – Gołdap 53,5 Königliche Ostbahn 

01.07.1879 Gołdap – Olecko – Ełk 65,3 Königliche Ostbahn 

15.08.1884 Pisz – Ruciane Nida – Spychowo – Szczytno 56,9 Preussische Staatsbahnen 

16.11.1885 Ełk – Biała Piska – Pisz 55,6 Preussische Staatsbahnen 

01.09.1887 Lidzbark Welski – Brodnica 32,3 Preussische Staatsbahnen 

01.10.1887 Działdowo – Lidzbark Welski 22,9 Preussische Staatsbahnen 

01.10.1888 (Olsztynek) – Nidzica – Działdowo 53,0 Preussische Staatsbahnen 

01.07.1900 Szczytno – Wielbark – Nidzica 63,5 Preussische Staatsbahnen 

01.11.1900 Brodnica – Golub – Kowalewo Pomorskie 49,8 Preussische Staatsbahnen 

Trudno dziś powiedzieć, kiedy dokładnie podjęto konkretne działania mające 

na celu połączenie Nidzicy, Wielbarka i Szczytna linią kolejową. Ze względu na fakt, 

że wpisywała się ona w ważny ze strategicznego punktu widzenia ciąg rokadowy, 

odpowiednia dokumentacja musiała bez wątpienia powstać wcześniej, przy udziale 

władz państwa, członków sztabu generalnego oraz urzędników kolejowych. Z całą 

pewnością w roku 1896 przygotowania szły już pełną parą, stając się priorytetem  

w polityce samorządowej zainteresowanych powiatów i obejmując między innymi 

realizację procesu wywłaszczenia. W dniu 28 XI 1896 starosta (Landrath) powiatu 

nidzickiego Bernhard Schultz zawiadomił radnych sejmiku powiatowego (Kreistag) 

o kolejnych obradach, które miały odbyć się 16 XII 1896 o godzinie jedenastej. Plan 

obrad zawierał dziesięć punktów, w tym pierwszy – najważniejszy – zapisany tłustą 

czcionką: „Budowa kolei bocznej ze Szczytna przez Wielbark do Nidzicy” („Bau einer 

Nebenbahn von Ortelsburg über Willenberg nach Neidenburg”). Z zawiadomienia 

dowiadujemy się, iż poprzednia uchwała sejmiku, przyjęta 29 VII 1896, została na 

wyższym szczeblu zakwestionowana ze względu na pewne niejasności finansowe  

w zakresie planów nabycia gruntów. Zwróćmy też uwagę na słowo Nebenbahn. 
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Oznacza ono tyle co „kolej boczna”, mamy więc do czynienia z koleją o znaczeniu 

lokalnym. Wychodzi tu swoista dwupostaciowość linii rokadowych, które w czasie 

pokoju nierzadko miały ograniczone znaczenie, obsługując niewielki ruch, a dopiero 

w okresie wojny stawały się istotnymi dla polityki państwa. Przejście z warunków 

pokojowych do militarnych wymagało niekiedy błyskawicznego procesu adaptacji 

dróg szynowych, polegającej chociażby na dobudowie nowych posterunków ruchu. 

Jak się później okaże, było tak również między Nidzicą a Szczytnem.2 

 

We wtorek 8 VI 1897 w berlińskim Nowym Pałacu (Neues Palais) Król Pruski 

i Cesarz Niemiecki w jednej osobie – Wilhelm II Hohenzollern – podpisał, za zgodą 

obu izb Sejmu, ustawę dotyczącą rozszerzenia sieci kolei państwowych (budowa 19 

nowych linii kolejowych), dalszej rozbudowy wąskotorowych kolei dojazdowych 

(Kleinbahnen), a także wznoszenia rolniczych magazynów zbożowych. Dokument, 

ogłoszony w Dzienniku Rozporządzeń Kolejowych (Eisenbahn Verordnungs Blatt)  

z dnia 21 VI 1897, upoważniał Rząd (Staatsregierung) do wytyczenia dziewiętnastu 

nowych linii państwowych, w tym drogi żelaznej z Nidzicy do Szczytna, oraz do 

zakupu potrzebnych środków warsztatowych. W Ustawie zawarto warunki i koszty 

tworzenia poszczególnych tras. Najważniejszy był fakt, że czynności dotowane przez 

państwo pod nadzorem Ministra Finansów (Finanzminister) mogły rozpoczynać się 

dopiero wtedy, gdy Rządowi zostaną przekazane przez powiaty wymagane grunty. 

O zakresie potrzeb w konkretnych przypadkach decydowało Ministerstwo Robót 
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Publicznych (Minister der Öffentlichen Arbeiten), uwzględniając przy tym lokalne 

uwarunkowania prawne, nakładające na spółki kolejowe pewne obowiązki leżące 

w interesie publicznym bądź w interesie właścicieli terenów sąsiadujących z torem. 

Zdobycie gruntów wiązało się rzecz jasna z koniecznością prowadzenia procesów 

wywłaszczeniowych. Mogły przyjmować one różny charakter. Zwykle właściciele 

ziemscy dość łatwo uzgadniali warunki przekazania swoich działek, czasem jednak 

nieodzownym okazywało się postępowanie sądowe. Im dłuższy i bardziej żmudny 

proces pozyskania ziemi (Grunderwerb), tym większy ciężar ekonomiczny nakładał 

na samorządy. Jeśli wywłaszczenie realizowano na szczeblu państwowym, powiaty 

musiały pokrywać wszelkie koszty z tego wynikające. Oprócz zobowiązań typowo 

proceduralnych w gestii władz powiatowych leżało również płacenie różnego typu 

odszkodowań za utrudnienia gospodarcze, rolnicze, komunikacyjne i inne, a także 

zapewnienie służbom kolejowym bezpłatnego korzystania z dróg publicznych na 

czas prowadzonych robót. Zwolnienie z roszczeń gruntowych i finansowych wobec 

powiatów następowało tylko wtedy, gdy do kasy państwowej wniesiona została 

specjalna bezzwrotna opłata ryczałtowa, która w przypadku linii Nidzica – Szczytno 

wynosiła 436 000 marek. Spełnienie przez powiaty wyżej wskazanych warunków 

otwierało drogę do prowadzenia inwestycji ze środków Skarbu Państwa. Ustawa  

z 8 VI 1897 przeznaczała na budowę drogi żelaznej ze Szczytna do Nidzicy kwotę  

3 720 000 marek, co pod względem kosztu całkowitego postawiło ją na czwartej 

pozycji wśród dziewiętnastu wymienionych linii, a na trzeciej od końca biorąc pod 

uwagę koszt pojedynczego kilometra (58 491 marek). Wspomniana wcześniej opłata 

ryczałtowa stanowiłaby około 12% sumy ustawowej.3 

Następstwem ustawy sygnowanej przez Wilhelma II było przygotowanie 

odpowiednich umów. W przypadku linii kolejowej Nidzica – Szczytno musiały one 

zostać podpisane między powiatami Nidzica (Kreis Neidenburg) i Szczytno (Kreis 

Ortelsburg), reprezentowanymi przez pozostające pod nadzorem sejmików Rady 

Powiatowe (Kreisausschuße), a Królewskim Skarbem Państwa (Königlichen Fiskus), 

reprezentowanym przez Dyrekcję Kolejową w Królewcu (Eisenbahndirektion zu 

Königsberg). Właściwa uchwała sejmiku powiatowego w Szczytnie z dnia 21 IV 

1898 (sygnowali: starosta powiatu Paul von Rönne oraz radni von Fabeck, von 

Seebach, von Queis, Schmidt, Plasswich, Müller), usuwając nieścisłości poprzedniej 

uchwały z 17 II 1898 (nie zaakceptowanej przez Dyrekcję Kolejową), przewidywała, 
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że powiat przejmie na siebie wymagane zobowiązania. Proponowana treść umowy 

była w dużej mierze jedynie rozwinięciem zapisów cesarskiej ustawy. Określono na 

przykład wyraźnie, z jakiej podstawy prawnej korzystać należy w celu uzyskiwania 

i przekazywania gruntów. Brano pod uwagę §14 istotnej dla pruskiej kolei Ustawy 

o przedsiębiorstwach kolejowych (Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen)  

z dnia 3 XI 1838 (więcej na temat tego aktu prawnego można przeczytać w książce 

Andrzeja Piątkowskiego Kolej wschodnia w latach 1842 – 1880) oraz §4, §14 i §23 

Ustawy o wywłaszczeniu posiadłości ziemskich (Gesetz über die Enteignung von 

Grundeigenthum) z dnia 11 VI 1874. Ponadto w umowie wymieniono szczegółowo 

obciążenia finansowe związane z procesem wywłaszczeniowym, a mianowicie: 

• kwoty, jakie należało zapłacić za grunty i ziemię, jak również za stojące 

wokół zabudowania i należące do nich przybytki; kwoty odszkodowawcze 

ustalone w postępowaniu wywłaszczeniowym bądź w procesie sądowym; 

koszty postępowań administracyjnych i sądowych, 

• kwoty odszkodowawcze za problemy takie jak: komunikacyjne odcięcie 

terenów, pozbawienie dostępu do wody, inne utrudnienia rolnicze zaistniałe 

podczas budowy kolei, obniżenie wartości gruntów, przerwy w handlu, 

• koszty przejściowego użytkowania działek, szczególnie w celu wykopania 

brakującej bądź składowania niepotrzebnej ziemi, urządzenia stanowisk 

pracy i ładowni oraz prowadzenia tymczasowych dróg wewnętrznych, 

• odszkodowania rolnicze i eksploatacyjne wszelkiego typu, w tym za uprawy, 

owoce polne i ogrodowe, drzewa leśne i sadownicze, krzewy i żywopłoty, 

• odszkodowania za pośrednie szkody wynikłe z odstąpienia dóbr skarbowych 

i terenów leśnych (przedwczesny wyrąb lasu, uszkodzenie zasiewów, 

przecięcie wolnych działek, utrudnienia rolnicze, utrudniony dostęp do 

pozostawionych Skarbowi Państwa gruntów), 

• koszty procedur związanych z pozyskaniem niezbędnych gruntów oraz 

koszty postępowań wywłaszczeniowych, 

• koszty urządzeń wyładowczych, jak też koszty pomiarów i wstępnych 

szacowań terenu kolejowego w celu ich instalacji, 

• odsetki od wszystkich wyżej wymienionych kwot;5 

Królewski Skarb Państwa nie ingerował w kwestie związane z budowaniem, 

utrzymaniem oraz oświetleniem dróg dojazdowych do dworców, pozostawiając tę 
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sprawę w rękach zainteresowanych stron. Przykładowo dyskusję na temat budowy  

i utrzymania dróg dojazdowych do stacji Wielbark, Szymany (Groβ Schiemanen)  

i Jesionowiec (Jeschonowitz) prowadzono podczas sejmiku 26 V 1898.4 

 

W celu umożliwienia szczycieńskiemu samorządowi sprawnego wypełnienia 

należnych powinności, Zarząd Kolejowy (Eisenbahn-Verwaltung) zobowiązał się do 

rychłego dostarczenia Radzie Powiatowej wyciągów z planów budowy, gdy tylko 

zyskają one akceptację na szczeblu ministerstwa. W odpisie miały znaleźć się dane 

dotyczące zapotrzebowania na konkretne grunty, pomocne pomiary katastralne, czy 

też nazwiska i adresy właścicieli. Od momentu otrzymania dokumentacji powiat 

musiał w ciągu sześciu tygodni przekazać odpowiednie tereny. Jeśli po upływie 

tego czasu Zarząd Kolejowy nie znalazłby się w posiadaniu właściwych działek, 

Dyrekcja Kolejowa była upoważniona do samodzielnego prowadzenia procesów 

wywłaszczeniowych, po uprzednim powiadomieniu samorządów. Wywłaszczenie 

nadzorowane centralnie mogło się również odbywać od razu, na wniosek powiatu. 

Niezależnie od tego, z jakich powodów Królewski Skarb Państwa własnymi siłami 

zdobywał ziemię, powiat miał ustawowy obowiązek pokryć wszelkie koszty z tego 

wynikające. W ciągu 4 tygodni od otrzymania zawiadomienia należało wpłacić do 

Głównej Kasy Kolejowej (Eisenbahn-Hauptkasse) w Królewcu pierwszą zaliczkę  

w wysokości 50 000 marek, potem zaś, wraz z postępem całej procedury, płacono 

kolejne raty tej wysokości. Kwota łączna, co wynikało już z ustawy Wilhelma II, 
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nie była oprocentowana. Należy podkreślić, że wywłaszczenie prowadzone przez 

Dyrekcję nie odebrało powiatom pewnych form kontroli: miały one prawo wglądu 

w transakcje oraz mogły desygnować swoich własnych przedstawicieli.5 

Przeczytawszy wszystko, co wyżej zostało napisane, wielu Czytelników zada 

sobie zapewne jedno zasadnicze pytanie: no dobrze, wprawdzie wiemy już co nieco  

o kosztach, ale ile tak naprawdę warta była marka na przełomie XIX i XX wieku? 

Odpowiedź można znaleźć w tekście Deutsche Währungsgeschichte, publikowanym 

w niemieckiej edycji portalu Wikipedia. Według zawartych tam danych w sierpniu 

2008 roku siła nabywcza jednej marki z 1900 roku odpowiadała sile 6,00 euro, tzn. 

około 20 złotych. Tym samym nie skłamiemy zbyt mocno twierdząc, że łączny koszt 

budowy linii kolejowej Neidenburg – Ortelsburg wyniósł w przeliczeniu na obecną 

polską walutę mniej więcej 74 400 000 zł, a koszt kilometra – 1 169 820 zł.6 

Adam Dąbrowski, 31 VII 2011 

www.wielbark.wordpress.com 
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Tab. 1 Koszt całk. budowy linii kolejowych w Cesarstwie Niemieckim – 1897 rok3: 

 



 9 

Tab. 2 Koszt budowy 1 km linii kolejowej w Cesarstwie Niemieckim – 1897 rok3: 

 



 10 

Rys. 3 Zaproszenie na obrady sejmiku powiatowego w Nidzicy w 1896 roku1: 
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Rys. 4a Uchwała sejmiku powiatowego w Szczytnie z dnia 21 IV 1898 (str. 1)5: 
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Rys. 4b Uchwała sejmiku powiatowego w Szczytnie z dnia 21 IV 1898 (str. 2)5: 

 

 

 

 

 

 



 13 

Rys. 4c Uchwała sejmiku powiatowego w Szczytnie z dnia 21 IV 1898 (str. 3)5: 

 

Rys. 5 Zaproszenie na obrady sejmiku powiatowego w Szczytnie w 1898 roku5: 

 


