
Wspomnienia Pawła 

Amory w osobowym do Ostrołęki 

Prawdopodobnie – ponieważ dobrze nie pamiętam – był to rok 1995 lub 1996, 

wakacje, piękne, gorące lato. Mieszkałem wówczas w Pułtusku, a moje siostry 

cioteczne, z którymi byłem (jestem) bardzo zżyty – w Jednorożcu. W owych czasach 

szkoła i brak własnych finansów ograniczały nasze spotkania jedynie do świąt, ferii 

lub wakacji. Nadszedł wreszcie dzień wyprawy do babci na Warmię, do Gągławek, 

oddalonych około 5 km od Olsztyna, gdzie miałem spotkać się z siostrami. Walizki 

spakowałem już kilka dni wcześniej – tak bardzo nie mogłem doczekać się wyjazdu. 

Mama odprowadziła mnie na PKS i wsadziła w autobus do Olsztyna. Oczywiście 

byłem już na tyle duży, że mogłem pojechać sam, ale mama – jak zawsze – stawiała 

na swoim. Po około trzech godzinach podróży znalazłem się w Olsztynie i z dworca 

PKS przedostałem się na PKP, gdzie podstawiono pociąg do Działdowa, którym 

miałem dojechać do Gągławek – elektryczny zespół trakcyjny serii EN57. Wsiadłem,  

i stojąc przy drzwiach, podążałem w kierunku docelowym, podziwiając warmińskie 

krajobrazy i napawając uszy upragnionymi kolejowymi odgłosami. Na urokliwej 

stacyjce Gągławki czekali na mnie wujek, starszy ode mnie raptem o 4 lata (dzięki 

czemu mieliśmy świetny kontakt) oraz moje dwie siostry i… ich koleżanka Marta. 

Pobytem Marty byłem bardzo zaskoczony, okazało się że moje siostry zabrały ze 

sobą swoją znajomą, żeby pokazać jej, jak żyje się na Warmii i Mazurach. Cóż, nie 

ukrywałem szczerego zadowolenia, że tak się stało. Marta bardzo mi się spodobała, 

więc od razu przejąłem rolę przewodnika. Tak upłynął cały tydzień. 

Nadszedł dzień powrotu sióstr i naszej koleżanki do domu do Jednorożca. Ja 

nie musiałem jeszcze wracać, ale chciałem być jak najbliżej Marty: okazało się, że to 

była moja wakacyjna miłość. Zadecydowałem więc, że pojadę razem z nimi. A jeśli 

ja, to i nasz rówieśnik – wujek… Tym oto sposobem los sprawił, że przemierzyłem 

klimatyczną trasę Olsztyn – Ostrołęka. Było już późne popołudnie, odjechaliśmy od 

naszej babci do Olsztyna, oczywiście poczciwym EN57, wysiedliśmy na Głównym  

i czekaliśmy na pociąg do Parciaków. Okazało się że osobowy miał odejść dopiero 

wieczorem, dokładnie nie pamiętam, chyba około 19 lub 20, pozostały więc jeszcze 

dobre trzy godziny czekania. Nie przeszkadzało mi to. Siedziałem sobie spokojnie, 

trzymając Martę za rękę. Czas zleciał bardzo szybko, podjechał skład z lokomotywą 



SU45. Numeru niestety dziś nie kojarzę, liczby wagonów również, prawdopodobnie  

2 lub 3. Wsiedliśmy do ostatniego wagonu, nietrudno było znaleźć wolny przedział 

– pociąg nie był przepełniony. Postój trwał jeszcze około 30 minut, w tym czasie ja 

wykonałem obchód po składzie: czysto, pachnąco, konduktor miły i uśmiechnięty. 

Później wszyscy zajęliśmy miejsca w przedziale i oczekiwaliśmy odjazdu. Po chwili 

poczułem szarpnięcie: to był znak, że podróż się rozpoczęła. Zapadł już zmrok i za 

oknami niewiele widzieliśmy, ale było za to ciepło i okno mogło pozostać otwarte. 

Pociąg nie osiągał zawrotnych prędkości, więc i nie wiało nam zbyt mocno. Słychać 

było szum lasów oraz Rp1, którym SU45 ostrzegała o swojej obecności. Na każdym 

przystanku wysiadałem na chwilę na peron, aby postawić tam swoją stopę, żebym 

kiedyś mógł powiedzieć, że tam byłem – takie młodzieńcze pomysły… Dotarliśmy 

do stacji Chorzele… wiedziałem, że nie zostało nam już wiele jazdy. Pomyślałem, że 

pora wcielić w życie mój plan, czyli pocałowanie Marty w pociągu. Wtedy było to 

dla mnie coś wielkiego. Nie mogłem się zdobyć na odwagę, lecz kiedy minęliśmy 

Olszewkę, stwierdziłem: teraz albo nigdy! Podszedłem do Marty, chwyciłem ją za 

rękę, wyszliśmy z przedziału, spojrzeliśmy na siebie i pocałowaliśmy się… 

W tym samym momencie skład zaczął hamować, a my znów spojrzeliśmy na 

siebie i uśmiechnęliśmy się. Zawróciliśmy do przedziału po bagaże, a kiedy pociąg 

zatrzymał się, wyskoczyliśmy na peron i poczekaliśmy, aż odjedzie. Nie trwało to 

długo – poza nami nikt nie wysiadał ani nie wsiadał. Zabrzmiał tylko gwizdek  

i pociąg ruszył. Wypatrywałem, aż zniknie za horyzontem i nasłuchiwałem jeszcze 

sygnału „baczność”. Potem zaś włożyliśmy nasze plecaki i udaliśmy się na około 

dziesięciokilometrową nocną wędrówkę z Parciaków do Jednorożca. Tak oto, dzięki 

Marcie, przeżyłem niezapomniany przejazd linią kolejową nr 35. 

Paweł, 11 III 2012 

www.wielbark.wordpress.com 

 


