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Historia węzła Wielbark i okolic (2) 

Budowa linii kolejowej Nidzica – Szczytno 

Linię kolejową z Nidzicy do Szczytna, jako odcinek rokadowy, prowadzono 

równolegle do granicy prusko – rosyjskiej. Był to, i do dziś pozostaje, obszar słabo 

zaludniony i niezbyt urodzajny, leżący na obrzeżach rozległych lasów napiwodzko  

– ramuckich. Rozwój rolnictwa w okolicy znacznie utrudniały przeważające wśród 

gleb bielice oraz liczne i duże tereny bagienne. Te ostatnie, trochę jakby w ramach 

rekompensaty, stanowiły zasobne źródło torfu i rud darniowych, ale nie wpłynęło 

to w sposób znaczący na rozwój lokalnego przemysłu. Nie omieszkał napomknąć  

o tych uwarunkowaniach popularny krajoznawca Mieczysław Orłowicz w swoim 

klasyku, czyli Ilustrowanym przewodniku po Mazurach Pruskich i Warmii, odnosząc 

się przy okazji do zwyczajowego trójpodziału ziemi mazurskiej na Mazury Garbate, 

Mazury Kamieniste i interesujące nas Mazury Piaszczyste. Pisał tak: 

Stosunkowo ogromne przestrzenie zajmują w południowej części Mazur lotne 

piaski (na przykład pod Wielbarkiem, Nidzicą, Przerwankami) oraz pola zawalone 

kamieniami, które zostały naniesione przez lodowce z dalekiej północy. Rozsypane 

masami po polach utrudniają, a miejscami zupełnie uniemożliwiają uprawę roli. [...] 

Znaczne przestrzenie zajmują bagna, posiadające ogromne pokłady torfu, wapienia  

i rudy poddarniowej. [...] Okolica Wielbarka obfituje w bursztyn. [...] Miasto 

[Wielbark] otoczone niegdyś lasami, stanowiło osadę wśród puszczy; obecnie lasy 

przerzedziły się, a ich miejsce zajęły lotne piaski, widoczne ku zachodowi, nad rzeką 

Omulew. W ostatnich czasach zaczął rząd planową akcję ich zalesiania. Piach 

porasta skarłowaciała sosna oraz jałowiec, który osiąga tutaj okazałą wysokość.1 

Łagodne ukształtowanie polodowcowych sandrów sprzyjało wytyczeniu  

i budowie nowej drogi kolejowej. Ze stacji w Nidzicy wyprowadzono ją równolegle 

do istniejącej od niecałych dwóch lat linii Olsztyn – Działdowo. Mniej więcej na 

trzecim kilometrze, nieopodal Lasku Miejskiego, obie jednotorowe trasy rozchodziły 

się i linia szczycieńska skręcała na wschód, wiodąc do Wielbarka przez Napiwodę 

(Grünfließ), Muszaki (Muschaken), Puchałowo (Puchallowen) i Przeździęk Wielki 

(Groß Dankheim), a następnie na północ przez Jesionowiec, Szymany oraz Korpele 

(Corpellen) do Szczytna. Zgodnie z kilometrażem niemieckim jej długość całkowita 

wynosiła 63,560 km. Najpoważniejsze prace ziemne, związane z budową wykopów 
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i nasypów, trzeba było wykonać na szlaku z Nidzicy do Muszaków, nieco mniejsze 

zaś między Szymanami a Szczytnem. W obu przypadkach zastosowano pochylenia 

podłużne toru rzędu 10‰, maksymalnie 11,4‰. Na pozostałych fragmentach linii 

przyjęto niweletę toru w możliwym stopniu zbliżoną do istniejącej niwelety terenu. 

Minimalny promień łuku poziomego wynosił około 400 m.2 

Niewielka liczba przeszkód wodnych, terenowych i drogowych ograniczyła 

liczbę i rozmiary obiektów inżynieryjnych. Największy z nich, czyli most na rzece 

Omulew (Omulef-Fluß), zbudowano w Wielbarku. Był to jednoprzęsłowy obiekt 

kratowy o długości przęsła wynoszącej 26,2 metra i szerokości 4,4 metra, oparty na 

żelbetowych przyczółkach, osadzonych w gruncie za pomocą pali. Dokumentacja 

techniczna mostu została zatwierdzona 16 VIII 1898 w Królewcu. Na odpowiednich 

arkuszach znajdują się podpisy inżynierów: Graegera i Kreya.3 Oprócz tego można 

wspomnieć o mniejszych mostach belkowych: na Nidzie w Nidzicy, Przeździęckiej 

Strudze nieopodal Przeździęka Wielkiego oraz Czarce w okolicach wsi Kołodziejowy 

Grąd, w połowie odcinka łączącego Wielbark z Jesionowcem. 

 

Rys. 1 Plan sytuacyjny mostu kolejowego na rzece Omulew3 

Skromne prace ziemne oraz mały udział obiektów inżynieryjnych w istotny 

sposób ograniczały koszty budowy (dla przypomnienia – 3 720 000 marek łącznie, 

58 491 marek za kilometr trasy), plasując je poniżej średniej wyznaczanej przez inne 
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linie wymienione w ustawie Wilhelma II. Przykładowo krótsza (ok. 50 km) droga 

żelazna Stołupiany – Gołdap kosztowała aż 5 475 000 marek, co wynikało między 

innymi z konieczności wzniesienia na niej czterech dużych mostów.4 

 

Rys. 2 Stacja Wielbark na pocztówce z 1900 roku5 

Brak właściwych materiałów źródłowych nie pozwolił mi dotąd stwierdzić, 

jak długo trwała budowa linii Nidzica – Szczytno i z jakimi problemami, o ile takie 

wystąpiły, borykano się w trakcie robót budowlanych. Prawdopodobnie jednak nic 

złego się nie wydarzyło i dzięki temu w dniu 1 VII 1900 przedsiębiorstwo Pruskie 

Koleje Państwowe (Preussische Staatsbahnen) mogło oddać trasę do użytku, co dla 

okolicznej społeczności stało się wydarzeniem wielkiej rangi. Kolej otworzyła okno 

na świat, a podróże i handel nagle stały się szybsze i łatwiejsze. 

Adam Dąbrowski, 1 VIII 2011 

www.wielbark.wordpress.com
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W związku z faktem, że nie jestem w stanie szczegółowo odtworzyć źródła pochodzenia niektórych 

pocztówek prezentowanych w niniejszym artykule, proszę o ewentualne informacje, które pomogą 

mi w skorygowaniu tych danych. Z góry dziękuję. Adam Dąbrowski. 
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Rys.3 Węzeł Wielbark i okolice na mapie z 1932 roku7: 
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Rys. 4 Uproszczony profil linii Neidenburg – Ortelsburg2: 
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Rys. 5 Rysunki mostu na rzece Omulew3: 

Widok z boku/przekrój podłużny: 

 

Widok z góry: 

 

Rzut przyczółka: 

 

Widok z przodu/widok z tyłu: 
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Rys. 6 Plan przejazdu kolejowego w km 42,030 na drodze z Wielbarka do 

Księżego Lasku (Willenberg – Fürstenwalde)6: 

 

 


