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Kursanci (Die Fahrschüler) – fragmenty* 

Na ziemi ojczystej „Kursantami” nie nazywano młodszych, czy też starszych 

osób, które odwiedzały szkołę jazdy, aby zdobyć tam uprawnienia do prowadzenia 

samochodów. Auta w posiadaniu prywatnym były wówczas jeszcze nieliczne i nie 

należało do rzeczy oczywistych, jak dziś ma to miejsce, że każdy osiemnastolatek 

koniecznie musi już posiadać „prawko”. Nie, w naszym wschodniopruskim kraju,  

w powiecie szczycieńskim (Kreis Ortelsburg), mianem tym ochrzczono uczniów 

Hindenburgschule oraz uczennice Ortulfschule w Szczytnie (Ortelsburg), którzy nie 

zamieszkiwali na miejscu, lecz codziennie dojeżdżali tam pociągiem. 

Szczytno było węzłem kolejowym. W związku z tym młodzi podopieczni 

przybywali z czterech kierunków: z północy od strony Czerwonki (Rothflieβ) przez 

Biskupiec (Bischofsburg), ze wschodu od strony Pisza (Johannisburg), z południa od 

strony Nidzicy (Neidenburg) przez Wielbark (Willenberg) oraz z zachodu od strony 

Olsztyna (Allenstein) przez Pasym (Passenheim). Dla wielu z nich pociąg odchodził 

bardzo wcześnie rano. W Wielbarku, gdzie swoje domy miała stosunkowo liczna 

grupa dojeżdżających, odjazd wypadał zazwyczaj o godzinie 6:00, albo niewiele 

później. To oznaczało, że uczniowie i uczennice musieli wstawać już od godziny 5:15, 

najpóźniej do 5:30, w zależności od tego, kto jak daleko mieszkał od dworca. Zimą  

o tej porze było jeszcze ciemno choć oko wykol, a gdy nocą spadł śnieg, częstokroć 

nie pozostawało nic innego, jak przedzierać się na stację przez wysokie zaspy. 

Czas jazdy na odcinku 21,4 kilometra z Wielbarka do Szczytna wynosił mniej 

więcej 35 minut, włączając w to także trzy postoje w Jesionowcu (Eschenwalde), 

Szymanach (Groβ Schiemanen) oraz Siódmaku (Schodmack). Do celu docierało się 

wówczas około 6:35. Początek zajęć wyznaczony był jednak dopiero na godzinę 7:45. 

Aby zapewnić młodzieży schronienie na ten czas, jedną z sal zaadaptowano na 

pomieszczenie dla dojeżdżających (w Ortulfschule postąpiono zapewne podobnie). 

Tam, aż do momentu rozpoczęcia lekcji, chłopcy odrabiali niedokończone zadania 

domowe lub po prostu przepisywali je od innych. […] 

Popołudniu pociąg również nie odchodził natychmiast po zakończeniu zajęć, 

lecz – dla  mieszkańców Wielbarka – pierwszy około godziny 14:00. Z tego powodu 

wielu „Kursantów” docierało do domu najprędzej między 14:50 a 15:00. O ile 



porankami w trakcie podróży do szkoły niektórzy uczniowie próbowali jeszcze 

nadrobić cokolwiek ze straconego snu, jeśli udało im się rzecz jasna zająć miejsce 

siedzące, o tyle popołudniami często wracało się w żywej i radosnej atmosferze. 

Największym powodzeniem cieszyły się wówczas „wagony dla podróżnych  

z ręcznym bagażem”, dawne wagony klasy czwartej. Składały się one jedynie  

z dwóch pomieszczeń: większego z przodu i mniejszego z tyłu. Oddzielały je od 

siebie drzwi oraz znajdujące się po ich lewej i prawej stronie dwa ciasne ustępy  

z „powietrznym spłukiwaniem”, notorycznie zabrudzone do takiego stopnia, że 

kobiety używały ich tylko i wyłącznie w stanie najwyższej konieczności. W obu 

pomieszczeniach ławki, wykonane w prymitywny sposób z pomalowanych desek, 

znajdowały się tylko wzdłuż ścian. Wagony te były chętnie wykorzystywane przez 

chłopki, udające się ze swymi produktami (jajka, masło, żywy drób) na rynek do 

Szczytna. Rano w pociągu nierzadko rozlegało się gdakanie czy gęganie. W trakcie 

popołudniowych powrotów do domu owe „wagony dla podróżnych z ręcznym 

bagażem” jechały czasem prawie puste. My, uczniowie, wykorzystywaliśmy to 

wtedy chętnie i w miarę użytecznym przedmiotem graliśmy w piłkę ręczną i nożną. 

Musieliśmy tylko uważać, by przypadkiem nie złapał nas na tym konduktor. […] 

Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące „wagonów dla podróżnych  

z ręcznym bagażem”, których koleje niemieckie używały co najwyżej jeszcze  

w pierwszych latach po ostatniej wojnie, a które mniej więcej do chwili rozpoczęcia 

pierwszej wojny funkcjonowały jako wagony klasy czwartej. W czternastej edycji 

encyklopedii Brockhaus (1894 – 1898), w osiemnastym tomie, pod hasłem „taryfa 

kolejowa” znajduje się następujący interesujący tekst: „Na początku dla potrzeb 

ruchu pasażerskiego przeznaczone zostały trzy klasy. Ponadto na znacznej części 

północnoniemieckich kolei utworzono w latach pięćdziesiątych jeszcze czwartą klasę, 

która obecnie nadal funkcjonuje na kolejach pruskich oraz przeważnie na kolejach 

północnoniemieckich. Wagony były najpierw otwarte, później jednak zarządzono, 

że powinny one zostać przykryte jakimś trwałym zadaszeniem oraz zaopatrzone  

w okna bądź też w mocne firany. Obecnie wagony klasy czwartej różnią się od tych 

klasy trzeciej jedynie brakiem miejsc siedzących, z których częściową instalacją 

(wzdłuż ścian) pruskie koleje państwowe ostatnio wszakże postępują. Dopuszczalna 

masa bagażu w trzech pierwszych klasach wynosi w północnych Niemczech 25 kg.  

W czwartej klasie dozwolone jest posiadanie dowolnego bagażu.” 



No i tyle encyklopedia Brockhaus z 1894 roku. Według niej wagony klasy 

czwartej początkowo nie posiadały ani dachu, ani nawet ławek do siedzenia. 

Można sobie wyobrazić wielu młodych ludzi z naszych ukochanych Mazur, którzy 

w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia emigrowali ze spokojnej okolicy za 

pracą i chlebem, podążając „na Zachód” tymi właśnie wagonami, aby oszczędzić na 

kosztach podróży oraz zachować możliwość zabrania ze sobą jak największej części 

własnego majątku. Musieli się oni zapewne bardzo ciepło przyodziać, aby podczas 

długiej jazdy, która z powodu ślimaczego tempa pociągu zajmowała bez wątpienia 

znacznie więcej czasu niż dziś, móc osłonić się przed deszczem i nocnymi chłodami. 

Heinz Hipler 

 

*) podane wyżej wspomnienia stanowią fragment tekstu Die Farhschüler, opublikowanego  

w roczniku Ortelsburger Heimatbote 2006. Na język polski przełożył Adam Dąbrowski. 
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