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Historia węzła Wielbark i okolic (3) 

Geneza i budowa linii kolejowej Ostrołęka – Wielbark 

W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Toczona na wielu frontach, 

dotknęła też Prusy Wschodnie, zaatakowane w sierpniu przez dwie armie rosyjskie: 

Armię „Niemen” pod dowództwem gen. Pawła Rennenkampfa od północy i Armię 

„Narew” pod dowództwem gen. Aleksandra Samsonowa od południa. Prus broniła 

8 Armia gen. Maksymiliana von Prittwitza. W wyniku niezdecydowanych działań 

dowództwa niemieckiego w początkowej fazie walk wyraźną przewagę uzyskali 

Rosjanie. Zniszczeniu uległy niemieckie miasta i wsie. Ucierpiała Nidzica, ucierpiało 

Szczytno, ucierpiał również i Wielbark: między innymi budynek dworcowy, wieża 

wodna oraz most kratowy na rzece Omulew. Znajdujący się w defensywie Prusacy 

dokonali zmiany władz wojskowych – gen. von Prittwitz został zastąpiony przez 

gen. Paula von Hindenburga. Ten zgromadził swoje wojska w okolicach Działdowa  

i Olsztynka, wzmacniając je posiłkami z frontu zachodniego. Rosjanie nie zdążyli 

skomasować sił i w wielkiej bitwie, zwanej bitwą pod Tannenbergiem (od 26 do 31 

VIII 1914), armia gen. Samsonowa została otoczona i rozbita, a rosyjski dowódca  

w leśniczówce „Karolinka” pod Wielbarkiem popełnił samobójstwo. Od tej chwili 

inicjatywę przejęli Niemcy i na początku 1915 roku, po dwóch bitwach stoczonych 

wśród wielkich jezior mazurskich, nie tylko wypędzili Rosjan z Prus Wschodnich, 

ale zapanowali na znacznie bardziej rozległym terenie. Pod administracją niemiecką 

znalazły się wówczas między innymi Chorzele i Ostrołęka.1 

Bardzo ważną rolę w trakcie kampanii wschodniopruskiej odegrał transport 

kolejowy. Dla Niemców okazał się sprzymierzeńcem, umożliwiając szybki przerzut 

oddziałów wojskowych i otoczenie armii Samsonowa, natomiast dla Rosjan stał się 

jedną z przyczyn klęski – ze względu na różnicę szerokości torów na obszarze Rosji 

oraz w Prusach Wschodnich pojawiły się problemy z zaopatrzeniem żołnierzy. Linia 

Nidzica – Szczytno z pewnością nieraz wpisała się w zdarzenia związane z wojną,  

zwłaszcza z tzw. bitwą pod Tannenbergiem, jednak pozostawiając rozwinięcie tego 

tematu na przyszłość chciałbym w niniejszym artykule poruszyć sprawę powstania 

najpierw wąskotorowej, a później normalnotorowej linii z Ostrołęki do Wielbarka, 

co także odbyło się w warunkach omawianego konfliktu zbrojnego.2 
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Rys. 1 Zniszczona wieża wodna na stacji Wielbark3 

Według danych Andreasa Knippinga, opublikowanych w książce Koleje  

w czasie pierwszej wojny światowej (Eisenbahnen im Ersten Weltkrieg), 4 VII 1915 

ruszyła budowa kolejki polowej (Feldbahn) Wielbark – Ostrołęka. Początkowo 

używano luźnych szyn oraz podkładów, układanych w sposób szybki i bardzo 

prowizoryczny, z czasem jednak przerzucono się na stosowanie gotowych przęseł 

torowych z zapasów wschodnich twierdz (tak zwane „przęsła patentowe”, głównie  

z twierdzy toruńskiej). Osiągnięcie Ostrołęki było możliwe po budowie wielkiego 

jak na polowe warunki, stumetrowego drewnianego mostu przez rzekę Narew,  

z jezdnią przewieszoną 4 metry ponad lustrem wody. Otwarcie wąskotorowego 

szlaku nastąpiło 10 VIII 1915, a więc wedle przytoczonych danych z zasadniczym 

odcinkiem Wielbark – Ostrołęka uwinięto się w nieco ponad miesiąc.4 

Nieco inaczej sprawę datowania przedstawia Alfred Gottwald w książce 

Wojskowe koleje polowe: budowa i eksploatacja wojskowych kolei wąskotorowych 

podczas dwóch wojen światowych (Heeres-Feldbahnen: Bau und Einsatz der 

militärischen Schmalspurbahnen in 2 Weltkriegen). Twierdzi on, że budowę kolejki 

polowej rozpoczęto już 31 III 1915, natomiast Ostrołękę osiągnięto 9 VIII 1915.5  

W ocenie tego, który z autorów ma rację, mogą pomóc pocztówki przedstawiające 

roboty kolejowe w Wielbarku oraz w Piwnicach Wielkich (Groß Piwnitz). Pierwsza 
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z nich przedstawia trzy kolejowe mosty na rzece Omulew: zniszczony oryginalny 

most kratowy na linii z Nidzicy, biegnący obok tymczasowy most drewniany oraz 

most na linii wąskotorowej do Ostrołęki. Widoczna scenka to najprawdopodobniej 

marzec albo kwiecień 1915 roku, o czym świadczą kożuchy występujących postaci. 

Rzeka tworzy zaskakująco rozległe rozlewisko, które mogło być efektem zarówno 

wiosennych roztopów, jak też zatoru utworzonego przez zwalone do rzeki przęsło.6  

Z kolei na pocztówce z Piwnic Wielkich oglądamy transport materiałów do budowy 

dalszych odcinków polowej wąskotorówki. Tu również postaci ubrane są w ciepłe 

odzienie, co pod względem chronologicznym lokuje scenę raczej w okresie 

wiosennym.7 Z obu pocztówek wynika jednoznacznie, że na kolejce stosowano nie 

tylko parowozy HF, ale także trakcję konną, zwłaszcza na początku. 

 

Rys. 2 Trzy mosty nad rzeką Omulew (od lewej): zniszczony stalowy most nidzicki, 
prowizoryczny drewniany most nidzicki oraz most kolei polowej do Ostrołęki6 

Zbudowana w 1915 roku kolej polowa Wielbark – Ostrołęka posiadała wiele 

rozgałęzień (do dziś w kurpiowskich lasach można odnaleźć pozostałe po nich haki 

do szyn), jednak Knipping w swym dziele o kolejach w czasie pierwszej wojny 

światowej określił jej wydajność jako niezadowalającą. Nic dziwnego, jeśli wziąć 

pod uwagę szybkie tempo prac inżynierskich przy budowie kolejki, bez wątpienia 

odwrotnie proporcjonalne do jakości układanej nawierzchni. W konsekwencji  

w ciągu 24 godzin dało się odprawić około 24 pociągi o łącznej masie przewożonego 
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ładunku około 1400 ton. Przebieg składu towarowego (zestawionego z lokomotywy 

parowej typu polowego oraz dwunastu wagonów) na trasie Wielbark – Ostrołęka  

i z powrotem zajmował od 20 godzin do całej doby. Długo, stanowczo zbyt długo. 

Koniecznym dla dogodnego zaopatrzenia stref przyfrontowych stało się rychłe 

poprowadzenie kolei o standardowym prześwicie 1435 milimetrów.4 

 

Rys. 3 Prace transportowe na kolei polowej w Piwnicach Wielkich7 

29 VII 1915 wystosowano rozkaz o budowie normalnotorowej linii kolejowej 

Wielbark – Ostrołęka, dwa dni później ruszyły prace. 5 VIII rozpoczęto w trybie 

dwuzmianowym (zmiana trwała 8,5 godziny) układanie nawierzchni od strony 

Wielbarka, 14 VIII zaś, dzięki opisanej wcześniej kolei polowej, dowożącej 

potrzebny budulec, od strony Ostrołęki. Między 10 a 25 VIII przerzucono nad 

Narwią koło Ostrołęki most długości 170 metrów, z jezdnią 3,5 metra nad lustrem 

wody. 29 VIII ekipy pracujące z dwóch stron spotkały się, a już 1 IX 1915 można 

było rozpocząć eksploatację nowej drogi żelaznej. Niemcy znowu szybko uwinęli 

się z robotą. Żeby dodać jednak trochę goryczki, nie wolno zapomnieć o szokującej 

relacji majora Hugo Baura, również zacytowanej w doskonałej książce autorstwa 

Andreasa Knippinga. Major wspomina, że budowa 70-kilometrowej kolei trwała 

niemal 30 dni roboczych. Do prowadzenia robót przydzielono pięć kompanii wojsk 

kolejowych (z niemieckiego Eisenbahnbaukompagnie, w skrócie EBK; dwie z pięciu 
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brygad pracowały przy wąskotorówce), trzynaście kompanii zwykłych (z czego trzy 

przy Feldbahnie) oraz około sześciu tysięcy świeżo pojmanych jeńców rosyjskich. 

Dla tej ostatniej i będącej w najgorszym położeniu grupy robotników brakowało 

zaplecza socjalnego, wyżywienia oraz narzędzi, co wymusiło uszczuplanie racji 

żywieniowych nawet dla samych Niemców. Nie ulega najmniejszej wątpliwości to, 

iż zdolność produkcyjna Rosjan, którzy przybyli w rejon robót skrajnie wycieńczeni, 

niemalże prosto z pola przegranej bitwy, była bliska zerowej. Wprawdzie z czasem 

ich kondycja uległa poprawie, jednak i to nie spowodowało zaniechania licznych  

i prowadzonych na dużą skalę ucieczek, zwłaszcza w mocno zalesionych okolicach 

Olszewki. Major w swojej relacji zdobył się na małe statystyki. Według niego  

w budowie brało udział tysiąc pionierów kolejowych, cztery i pół tysiąca żołnierzy 

i wspomniane sześć tysięcy niewolników. Przy „sprzyjających wiatrach” wykonanie 

prac mogło zająć około czterech tygodni. Hugo Baur, pomimo wątpliwości kilku 

współpracowników ze swojego sztabu i z kompanii budowlanych, zadeklarował  

2 VIII sfinalizowanie przedsięwzięcia do końca miesiąca. Liczył na zaangażowanie 

załogi. Zmieszczenie się w tym terminie wymagało realizacji założonego planu  

w każdym szczególe, bez najmniejszych przestojów (a o te było łatwo).4 

 

Rys. 4 Prace przy budowie linii kolejowej w okolicach przystanku Nakły8 

Codziennie na tereny robót przybywały dwa pociągi zaopatrzeniowe. Każdy  

z nich przywoził materiały nawierzchniowe, wystarczające dla odcinka długości 2,5 

kilometra. Zdarzyło się jednak któregoś razu, że jeden z takich pociągów nie przybył 
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na czas. Wysłany w celu poszukiwania zguby oficer nie bez kłopotów odnalazł 

skład w Wittenbergu nad Elbą. Cóż, nazwy podobne, a więc i o pomyłkę łatwo. 

Prace pomiarowe, budowę podtorza oraz elementów infrastruktury, takich jak linie 

telefoniczne i telegraficzne, stacje nawęglania i nawadniania parowozów, rampy  

i obiekty mostowe, prowadzono w wielu miejscach naraz. Nawierzchnię układano 

od „od czoła” (von Kopf) i „z boku” (von der Seite). Była to prowizoryczna ręczna 

metoda układki toru, polegająca na nasuwaniu szyn na przygotowane wcześniej 

podkłady. Samo nasuwanie odbywało się zazwyczaj przy użyciu koni. Przyjęta 

norma zakładała, ażeby każdego dnia wykonać trzy kilometry szlaku, włączając  

w to rozjazdy i rozbudowę stacji. Praca była wręcz rzeźnicza. Należało nosić ciężkie 

stalowe szyny, nieprzerwanie dźwigać i układać osmolone podkłady przez dziesięć 

godzin, należało wytrzymywać trudy nieustannej tyrady polegającej na przybijaniu 

torów. A wszystko trwało i trwało. Pojawił się jeszcze jeden problem: choroby. 

Cholera oraz biegunka znalazły w robotniczych obozach doskonałe środowisko 

rozwojowe, wykorzystując znaczne osłabienie ludzkich organizmów. Zmarło wielu 

pracowników, straty personalne były tak znaczne, że terminowe ukończenie robót 

znowu stanęło pod znakiem zapytania. Całe załogi na oczach majora padały 

martwe! Oczywiście sytuacja ta pogorszyła wydajność także ludzi zdrowych. 

Lekarze robili co mogli, ale epidemia szalała. Dopiero odnalezienie ogniska chorób, 

zakażonego strumienia nieopodal Wielbarka, pozwoliło zwalczyć zarazę. Pomimo 

wszelkich trudności budowę ukończono w ciągu ustalonych 28 dni. Spotkało się to  

z uznaniem zwierzchników, a zasłużonym budowniczym przyznano odznaczenia.4 

Relacja Hugo Baura doskonale obrazuje, jak prowizorycznie budowano linię 

Wielbark – Ostrołęka. Nie są to więc plotki, a co więcej: taki stan rzeczy odbił się na 

ogólnym stanie tej trasy także w latach późniejszych. Nawet Knipping dopisuje pod 

relacją majora, że po formalnym zakończeniu prac inżynierskich pozostawiono 

jeszcze na miejscu dwanaście uzbrojonych kompanii celem wykonania wielu prac 

uzupełniających. Kluczowym zadaniem było oddanie do użytku nowocześniejszego 

mostu na rzece Narew, co nastąpiło dnia 18 XII 1915.4 Prowizoryczność wykonanej 

budowy znajduje swoje potwierdzenie również w zestawieniu danych dotyczących 

geometrii linii z lat czterdziestych XX wieku.9 Z odpowiedniej tabeli wynikałoby, że 

maksymalne pochylenie podłużne toru między Wielbarkiem a Ostrołęką wynosiło 

wówczas bagatela 33‰, co jest wartością olbrzymią jak na kolej nizinną. Wniosek  
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z tego taki, że albo w międzyczasie niweleta toru uległa wyraźnej korekcie (obecnie 

maksymalne pochylenia podłużne na tym odcinku wynoszą ok. 10‰10), albo akurat 

w przytoczonym dokumencie źródłowym mamy do czynienia z błędem drukarskim. 

Wątpliwości nie budzi natomiast minimalna wartość promieni łuków poziomych, 

oszacowana na 500 m. Najniżej położone miejsce na linii to niecka w okolicach 

Grabowa, po czym tor wznosi się sukcesywnie w kierunku Wielbarka, osiągając 

maksymalną niweletę niecałe 5 km przed tamtejszą stacją. Szczegóły profilu trasy 

zostały przedstawione w prezentowanym na końcu tekstu załączniku. 

 

Rys. 5 Świeżo oddany do użytku dworzec kolejowy w Parciakach11 

Chociaż połączenie kolejowe Wielbarka z Ostrołęką, istniejące od 1915 roku, 

posłużyło przede wszystkim do prowadzenia ruchu wojskowego, to jednak jeszcze  

w okresie pierwszej wojny światowej wykorzystano je również w ruchu cywilnym. 

Świadczy o tym między innymi rozkład jazdy ważny od 1 VI 1917. Warto zwrócić 

uwagę na uwzględnienie w tym rozkładzie postojów pociągów m. in. na dworcu 

wojskowym Willenberg Militärbahnhof (ciekawostki dotyczące rozbudowy stacji  

w Wielbarku zostaną opisane w oddzielnym artykule). Otwarcie normalnotorowej 

linii z Wielbarka do Ostrołęki przyczyniło się ponadto do zaniechania wojskowej 

eksploatacji wąskotorowej kolejki polowej, którą częściowo rozebrano (na odcinku 

Wielbark – Olszewka), a pozostałe jej fragmenty przekształcono w kolej leśną.4 
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Rys. 6 Rozkład jazdy ważny od 1 VI 191712 

I tak oto, w świetle opisanych wyżej zdarzeń, stacja kolejowa w Wielbarku 

stała się w 1915 roku trzykierunkowym węzłem. Późniejszy bieg wydarzeń pokazał 

jednak, że nie zostało to dane raz na zawsze. Wraz z zakończeniem pierwsze wojny 

światowej wcale nie zakończyły się bowiem przygraniczne zawirowania. 

Adam Dąbrowski, 21 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. 7 Węzeł Wielbark i okolice na mapie z 1922 roku13: 
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Rys. 8 Uproszczony profil linii Ostrolenka – Willenberg Ostpr.10: 

 


