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Historia węzła Wielbark i okolic (6) 

Węzeł Wielbark i okolice – druga wojna światowa 

Nalot „Karasia” na stację Wielbark 

Okres międzywojenny minął szybko, a ludzkość pochłonął drugi światowy 

konflikt zbrojny. Wszyscy wiemy, że 1 IX 1939 wojska niemieckie, w tym oddziały  

z Prus Wschodnich, zaatakowały II Rzeczpospolitą, mało wspomina się natomiast  

o nielicznych polskich akcjach na terytorium wroga. Jedna z nich dotknęła również 

stacji kolejowych Nidzica i Wielbark. Dowództwo Armii „Modlin” zezwoliło kilku 

samolotom rozpoznawczo – bombowym PZL.23 „Karaś”, obserwującym wojskowe 

manewry drogowe i kolejowe armii niemieckiej, wykonywane wzdłuż linii Nidzica 

– Szczytno, na zbombardowanie okolicznych obiektów kolejowych i strategicznych. 

Między godzinami 9 a 11 jeden z „Karasi” zbombardował Nidzicę, inny natomiast,  

w bliżej nieokreślonym czasie – prawdopodobnie jednak w godzinach wieczornych 

– uderzył na stację Wielbark. Zniszczenia, zważywszy na siłę rażenia tych maszyn, 

nie mogły być duże, ale polski nalot na Prusy Wschodnie to rzecz godna uwagi.1 

 

Rys. 1 Samolot rozpoznawczo – bombowy typu PZL.23 „Karaś” 
– taki zrzucał bomby na stacje Nidzica i Wielbark2 

Odbudowa połączenia Wielbark – Chorzele 

Zaledwie pół miesiąca po rozpoczęciu działań wojennych, 15 IX 1939, została 

przywrócona przejezdność połączenia kolejowego Wielbark – Chorzele.3 Na pewno 

duży wpływ na tempo robót miało istnienie podtorza, na którym pozostało jedynie 

ułożyć nawierzchnię. Kluczową rolę odgrywały kwestie militarne, ale i tym razem, 

podobnie jak w trakcie pierwszej wojny światowej, linię kolejową udostępniono 
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również do prowadzenia handlowych przewozów pasażerskich. Wielbark odzyskał 

tym samym status stacji węzłowej. Parametry techniczne linii wielbarskiego węzła 

z lat czterdziestych XX wieku przedstawia prezentowana niżej tabela.3 

Parametry techniczne linii węzła Wielbark (lata czterdzieste XX wieku)3 

Parametr linii kolejowej Nidzica – Szczytno Ostrołęka – Wielbark 

numer 25a 25b 

status kolej boczna kolej boczna 

długość (km) 63,56 71,10 

liczba torów szlakowych 1 1 

elektryfikacja nie nie 

prędkość szlakowa (km/h) 50 40/50 

blokada liniowa nie nie 

długość odcinków poziomych (m) 30 712 25 244 

długość prostych (m) 50 146 53 042 

największa pochyłość 1:100 (10‰) 1:30 (33‰) 

najmniejszy promień łuku (m) 400 500 

 

Rys. 2 Ciekawostka: chociaż brytyjska wojskowa mapa lotnicza z 1944 roku 
uwzględnia odbudowane połączenie Wielbark – Chorzele, to jednak jest ono 

pokazane jedynie w sposób przybliżony („alignment approximate”)4 
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Budowa nowych mijanek: Bartoszki, Jagarzewo, Siódmak 

Wybuch drugiej wojny światowej spowodował zdecydowany wzrost rangi 

kolejowych linii rokadowych, które w czasie pokoju znajdowały się na marginesie 

potrzeb, funkcjonując głównie w ruchu lokalnym o niewielkim natężeniu. Sytuacja 

zmieniła się całkowicie, gdy od dróg żelaznych zaczęło zależeć powodzenie działań 

militarnych. W tym przypadku nie mogło być mowy o problemach z obsłużeniem 

potrzebnej liczby połączeń, drugorzędną rolę odgrywały również koszty. Szukano 

sposobów zwiększenia przepustowości i dlatego podejmowano decyzje o budowie 

nowych posterunków ruchu, w większości przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb 

wojska, nie spełniających funkcji handlowych. Realizując taką politykę na początku 

sierpnia 1940 roku Dyrekcja Kolejowa w Królewcu wystosowała do Oddziałów 

Ruchu (Betriebsämter) w Olsztynie i Szczytnie pismo zobowiązujące do wykonania 

następujących zadań „wzmacniających strategicznie” infrastrukturę kolejową: 

na linii Nidzica – Działdowo: 

a) rozbudowa stacji granicznej Zakrzewo – Sarnowo (Bfs Sakrau – Sarnau), 

b) budowa mijanki w kilometrze 63,400 – Olszewo (Struben), 

na linii Nidzica – Wielbark: 

a) budowa mijanki w kilometrze 10,500 – Bartoszki (Bartzdorf), 

b) budowa mijanki w kilometrze 21,400 – Jagarzewo (Jagersdorf), 

c) budowa mijanki w kilometrze 58,250 – Siódmak (Schodmack), 

na linii Olsztyn – Pisz: 

a) budowa mijanki w kilometrze 66,200 – Górki (Gurken), 

b) budowa mijanki w kilometrze 82,000 – Nida (Nieden). 

Oddziałom Ruchu dostarczono odpowiednie plany sytuacyjne i kosztorysy, 

natychmiast przedsięwzięto też wszelakie możliwe środki zmierzające do realizacji 

inwestycji. Co do wyboru wykonawców robót Dyrekcja pozostawiła Oddziałom 

wolną rękę, w piśmie zaznaczono jednak, że w uprzywilejowany sposób powinni 

być traktowani przedsiębiorcy wydajni, posiadający własną kadrę i gwarantujący 

sprawne przeprowadzenie poszczególnych etapów robót. Czas naglił i nie można 

było sobie pozwolić na przestoje oraz ciągłe problemy. Prace podzielono na cztery 

etapy i dla każdego z nich określono nieprzekraczalne terminy wykonania. Roboty 
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ziemne miały być ukończone do 15 września, roboty naziemne do 15 października, 

nawierzchnię należało ułożyć do 20 października, a urządzenia zabezpieczenia ruchu 

zainstalować do 1 listopada. Aby upewnić władze co do sprawnego wykonywania 

prac zobowiązano Oddziały do przesyłania Dyrekcji co dziesięć dni, poczynając od 

10 sierpnia, dokładnych sprawozdań opisujących przebieg budowy. W przypadku 

zaistnienia trudności powodujących ryzyko nieukończenia w terminie założonych 

prac Oddziały musiały natychmiast zgłaszać taki fakt Dyrekcji. Oczekiwano, że 

roboty będą wykonywane planowo, z dużym poświęceniem. Szybko też przebiegał 

proces nabywczy gruntów, przy czym odszkodowania były wypłacane niekiedy ze 

sporym opóźnieniem. Cóż, wojna narzuciła takie a nie inne warunki.5 Na dokładnej 

mapie sieci kolei RBD Königsberg z książki Hansa – Wolfganga Scharfa (stan na rok 

1944) w pełni zostały uwzględnione mijanki wojskowe w Bartoszkach i Jagarzewie, 

natomiast sprawa mijanki Siódmak jest bardziej złożona, o czym dalej. Warto przy 

okazji dodać, że wybudowano również pozostałe wskazane w dokumencie mijanki, 

czyli Olszewo koło Nidzicy oraz Górki i Nidę koło Spychowa.3 

 

Rys. 3 Węzeł Wielbark na fragmencie mapy RBD Königsberg z 1944 roku3 
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Zawartość mapy RBD Königsberg przetransponowano do zaprezentowanej 

poniżej tabeli posterunków ruchu.3 

Linia kolejowa Nidzica – Szczytno w 1944 roku3 

Km Nazwa niemiecka Nazwa obecna Typ posterunku 

0,00 Neidenburg Nidzica 
stacja węzłowa, klasa II 

(Bahnhof 2. Klasse) 

3,50 Neidenburg Forst Nidzica Las 
przystanek osobowy 

(Haltepunkt) 

3,80 granica między Oddziałami Ruchu Allenstein 1 oraz Ortelsburg 

7,58 Grünfließ Napiwoda 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

10,56 Bartzdorf Bartoszki 
mijanka wojskowa 
(Kreuzungstelle) 

17,69 Muschaken Muszaki 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

21,36 Jagersdorf Jagarzewo 
mijanka wojskowa 
(Kreuzungstelle) 

26,45 Windau (Ostpr.) Puchałowo 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

33,81 Groß Dankheim Przeździęk Wielki 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

42,21 Willenberg (Ostpr.) Wielbark 
stacja węzłowa, klasa III 

(Bahnhof 3. Klasse) 

48,34 Eschenwalde Jesionowiec 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

53,85 Groß Schiemanen Szymany 
stacja, klasa IV 

(Bahnhof 4. Klasse) 

58,79 Wiesendorf Siódmak 
przystanek z mijanką 

(Haltestelle) 

63,56 Ortelsburg Szczytno 
stacja węzłowa, klasa I 

(Bahnhof 1. Klasse) 

Linia kolejowa Chorzele – Wielbark w 1944 roku3 

Km Nazwa niemiecka Nazwa obecna Typ posterunku 

56,37 Chorzele Chorzele 
stacja, klasa III 

(Bahnhof 3. Klasse) 

59,32 Grünhof Opaleniec 

przystanek osobowy 

(Haltepunkt nur für den 
Personenverkehr) 

65,92 Albrechtsort Piwnice Wielkie 

przystanek osobowy 

(Haltepunkt nur für den 
Personenverkehr) 

71,10 Willenberg (Ostpr.) Wielbark 
stacja węzłowa, klasa III 

(Bahnhof 3. Klasse) 
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Mijanka Bartoszki. Znajdowała się w terenie leśnym w kilometrze 10,500 

według projektu i 10,560 na mapie RBD. Był to posterunek dwutorowy, pełniący 

wyłącznie funkcje techniczne. Przy mijance istniała mała nastawnia, której ruiny do 

dziś można oglądać po prawej stronie toru, patrząc w kierunku Wielbarka. Chociaż 

w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie nie udało się jak dotąd odnaleźć 

dokładnych planów, czy też szczegółowych danych technicznych mijanki, to jednak 

zachowały się schematy katastralne (nabycie gruntu od Gotlieba Schiemańskiego), 

na których jej układ torowy został zaznaczony w uproszczony sposób. Rozbiórka 

mijanki nastąpiła prawdopodobnie albo podczas ofensywy radzieckiej roku 1945 (co 

mogło mieć związek z przekuwaniem toru linii kolejowej na szeroki), albo niedługo 

po zakończeniu wojny. Na profilu linii Nidzica – Wielbark z 26 IX 1962 posterunek 

jest oznaczony jako nieczynny, zlokalizowany w km 10,565.6 Mijanka pozostawiła 

widoczne ślady w terenie: nawet latem, przy najbujniej rozwiniętej roślinności, oko 

wprawnego obserwatora bez trudu wyłapie wyraźne poszerzenie ławy torowiska,  

a także wspomniane ruiny budyneczku, który służył obsłudze posterunku. 

 

Rys. 4 Przybliżona lokalizacja dawnej mijanki Bartoszki7 
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Mijanka Jagarzewo. Znajdowała się w terenie otwartym w kilometrze 21,400 

według projektu i 21,360 według mapy RBD. Jej pozostałości sugerują, że mogła 

posiadać więcej niż dwa tory. Co do istnienia toru dodatkowego po prawej stronie 

toru zasadniczego, spoglądając w kierunku Wielbarka, nie ma żadnych wątpliwości, 

zwraca natomiast uwagę zauważalna równia po lewej stronie toru. Może stanowić 

ona pozostałość kolejnego toru bocznego (żeberka), ale może być też śladem drogi 

dojazdowej lub nawet placu ładunkowego, służącego potrzebom wojska. Brakuje 

materiałów źródłowych na temat tej mijanki, zatem temat pozostaje otwarty. Jest 

natomiast całkowicie pewne, że podobnie jak na mijance Bartoszki, również i tutaj 

istniała niewielka nastawnia, której ruiny do dziś możemy odnaleźć (lewa strona). 

Mijankę rozebrano prawdopodobnie albo w trakcie ofensywy radzieckiej roku 1945 

(co mogło mieć związek z przekuciem toru linii kolejowej na szeroki), albo niedługo 

po zakończeniu wojny. Na profilu linii Nidzica – Wielbark z 26 IX 1962 jest widoczny 

jej ślad w postaci strażnicy w km 21,365.6 Pozostałości w terenie bardzo czytelne. 

 

Rys. 5 Przybliżona lokalizacja dawnej mijanki Jagarzewo7 
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Mijanka Siódmak. Lokalizację mijanki wojskowej w Siódmaku zaplanowano 

przy istniejącym tam już wcześniej przystanku osobowym z ładownią, z osią w km 

około 58,200 (według rozkładu jazdy z 1939 roku; według aktualnego kilometrażu 

PKP PLK S.A. oś przystanku Siódmak, liczona względem linii nr 225, wypada w km 

58,217). Na mapie z 1935 roku, pokazanej w części 5 cyklu „Historia węzła Wielbark  

i okolic”, na przystanku Siódmak wrysowano jeden tor boczny, krótki (ok. 350 m), 

położony na prawo od toru głównego zasadniczego, patrząc w stronę Szczytna. Dla 

nowej mijanki wojskowej podano w projekcie km 58,250, zaś w tabeli RBD – 58,190. 

Nie sposób teraz jednoznacznie stwierdzić, czy mijanka na pewno powstała, a jeśli 

tak – w jaki dokładnie sposób ją rozwiązano. Widoczna szersza równia naprzeciwko 

istniejącego dziś peronu w Siódmaku sugeruje, że również po lewej stronie toru 

głównego (patrząc w stronę Szczytna) znajdował się dawniej tor dodatkowy. Być 

może to właśnie ślad mijanki wojskowej? O ile jednak Bartoszki oraz Jagarzewo na 

planie RBD Königsberg oznaczono jako „Kreuzungstelle” (mijanka), o tyle Siódmak 

posiadał status „Haltestelle” (czyli najpewniej przystanku osobowego z ładownią). 

Na przytaczanym już kilkukrotnie profilu linii kolejowej Nidzica – Wielbark z 26 IX 

1962 punkt eksploatacyjny Siódmak widnieje tylko jako przystanek osobowy.6 

 

Rys. 6 Przybliżona lokalizacja dawnej mijanki przy przystanku Siódmak7 
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Szerokie tory na węźle Wielbark 

Jak już wspomniano przy opisach mijanek wojskowych, w styczniu 1945 roku 

Rosjanie, w ramach przygotowań I Frontu Białoruskiego do ofensywy na zachód, 

rozpoczęli przekuwanie linii kolejowych na zdobycznych terenach, składających się 

na główne ciągi zaopatrzeniowe, z szerokości 1435 mm (tor normalny) na 1524 mm 

(tor szeroki). Proces ten dotknął również linii kolejowych węzła Wielbark, bowiem 

do poruszania się taboru szerokotorowego przystosowano cały długi korytarz z Łap 

do Działdowa przez Ostrołękę, Wielbark i Nidzicę. Przedstawia to zaprezentowana 

niżej mapa.8 Chociaż istnieją uzasadnione wątpliwości co kompletności informacji 

wskazanych na mapie (prawdopodobnie zmieniono prześwit większej liczby linii), 

to jednak akurat fakt przekucia ciągu Łapy – Działdowo wydaje się bezsprzeczny  

i znajduje potwierdzenie w coraz liczniej dostępnych dokumentach i relacjach. 

 

Rys. 7 Przekuwanie torów normalnych na szerokie w 1945 roku8 
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Jedną z relacji potwierdzających istnienie toru szerokiego w Wielbarku jest 

relacja pana Lucjana Woźniaka, który trafił na stację tuż po wojnie i przepracował 

tam kawał swojego życia. Wspomnienia pana Lucjana spisał i opublikował Łukasz 

Łogmin, autor interesującej strony internetowej „Stacyjki powiatu szczycieńskiego” 

(http://powiatszczycienski.torami.info/news.php). Pozwolę sobie przytoczyć jedynie 

mały fragment przedmiotowych wspomnień, dotyczący interesującej nas kwestii: 

„Poniemiecka infrastruktura kolejowa [w Wielbarku – przyp. autora] została 

całkowicie zniszczona. Tor prowadzący do Nidzicy rozorano. Ponieważ budynek stacyjny 

leżał w gruzach, stację zorganizowano w domu przy dzisiejszej ulicy Czarnieckiego 21. Przed 

budynkiem znajdowała się ogromna, drewniana rampa kolejowa. Z jednej jej strony leżały 

tory o normalnej szerokości, z drugiej szyny były dostosowane do pociągów o szerokim 

rozstawie osi. Ten tor ciągnął się w stronę Ostrołęki. Na drewnianej rampie dokonywano 

przeładunków dóbr zrabowanych w okolicy do pociągów jadących w kierunku granicy  

z ZSRR. W bardzo krótkim czasie po przejęciu stacji w ręce polskie tor został z powrotem 

przebudowany na potrzeby pociągów normalnotorowych.” 9 

Pan Lucjan Woźniak potwierdza zatem, że tor szeroki w Wielbarku faktycznie 

istniał, zastanawia natomiast informacja na temat rozoranego toru prowadzącego 

do Nidzicy, co zdaje się być efektem działalności wycofujących się Niemców. Jakim 

zatem sposobem pociągi zaopatrzeniowe na szerokotorowym korytarzu z Ostrołęki 

wyprawiały się do Działdowa? Nasuwają się teraz pewne przypuszczenia, jednakże 

z ich rozwinięciem należy zaczekać do chwili weryfikacji istniejących oraz uzyskania 

nowych źródeł informacji. Być może któryś z Czytelników dysponuje tutaj wiedzą, 

która mogłaby pomóc w rozwikłaniu tej zagadki? Tak czy owak, nie podlega żadnej 

dyskusji fakt, że jak pan Lucjan wspomina, po przejęciu pobliskich linii kolejowych 

przez administrację polską bardzo szybko tory szerokie zastąpiono na powrót torami 

normalnymi. Potwierdzają to między innymi dwa numery powojennego Dziennika 

Taryf i Zarządzeń Kolejowych z 1945 roku (nr 7, 9), z których wynika, że przekuwanie 

toru szerokiego na normalny przez Polskie Koleje Państwowe między Działdowem 

a Ostrołęką zostało zrealizowane w okresie od 5 do 29 IX 1945. 
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Rys. 8 Informacja o rozpoczęciu przekuwania toru na normalny przez PKP10 

 

Rys. 9 Informacja o zakończeniu przekuwania toru na normalny przez PKP11 

Tajemniczy akt dywersji 

Po przejściu Armii Czerwonej przez Prusy Wschodnie Niemcy zaczęli tworzyć 

na jej tyłach tajne oddziały partyzanckie, których zdaniem było uprzykrzanie życia 

Rosjanom, w szczególności zaś drażnienie najczulszego z nerwów, czyli zaopatrzenia. 

Jeden z takich oddziałów, dowodzony przez leśniczego Horsta Taberta i podlegający 

kapitanowi Braese z Nidzicy, powstał na obszarze Złotych Gór, na północ od stacji 

kolejowej Muszaki, i przyjął z tego powodu nazwę komanda „Goldberg”. Niewiele 

da się powiedzieć na temat oddziału, ponieważ jego działania były tajne. Dostępne 

informacje wskazują jednak na to, że partyzanci byli przyzwoicie uzbrojeni i dobrze 

zaprowiantowani. Grupa miała zebrać się 18 I 1945 i grasować w pobliskich Lasach 

Napiwodzkich, aby w kwietniu 1945 roku przeprowadzić jedną jedyną, za to jakże 

intrygującą akcję, to jest wysadzić w powietrze rosyjski pociąg zaopatrzeniowy na 

szlaku z Napiwody do Muszaków. Podobno robota była na tyle profesjonalna, że 

wykolejeniu uległa lokomotywa i kilka wagonów, a usuwanie skutków zamachu 

zajęło Rosjanom trzy dni i trzy noce intensywnych prac. Po tej bardzo udanej akcji 

wszelki słuch o komandzie „Goldberg” zaginął. Nie zagłębiając się we wciągające 

rozważania na temat powodów działania tajnego komanda w tych okolicach (być 

może miało ono czegoś pilnować), warto zatrzymać się na moment nad opisanym 

aktem dywersyjnym. Wiadomo tyle, że miał on miejsce na odcinku leśnym między 

Napiwodą a Muszakami. Wydaje się przy tym, że zwykłe wykolejenie taboru nie 

powinno w warunkach wojny, przy istnieniu strategicznych potrzeb przewozowych 
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związanych z zaopatrzeniem, skutkować aż trzydniową przerwą w ruchu na linii. 

Należałoby zatem sądzić, że zamach przeprowadzony był w miejscu, które znacznie 

utrudniło prowadzenie akcji usuwania zniszczeń: mógł to być na przykład głębszy 

przekop, albo też okolice obiektu inżynieryjnego. W tym świetle zwraca uwagę 

zniszczony zapewne właśnie w wyniku eksplozji wiadukt drogowy przed dawną 

mijanką wojskową Bartoszki. Zakładając, że jego konstrukcja mogła upaść na skład 

jadącego pociągu, a dodatkowo tor w tym miejscu poprowadzony jest w wąskim  

i wysokim przekopie, utrudniającym dostęp, skutki zamachu rzeczywiście byłyby  

w stanie sparaliżować eksploatację kolei. Nie twierdzę absolutnie, że do zdarzenia 

doszło akurat tutaj, jednak gdybym miał wskazać jakąś potencjalną lokalizację, to 

na dzień dzisiejszy opisywaną sprawdzałbym jako pierwszą. Więcej o działaniach 

komanda „Goldberg” dowiemy się z tekstów: „Złote Góry” Sławomira Ambroziaka12 

oraz „Złote Góry – ucieczka komando „Goldberg”” Damiana Czerniewicza.13 

 

Rys. 10 Zniszczony wiadukt drogowy przed dawną mijanką Bartoszki – czy 
to tutaj komando „Goldberg” wysadziło w powietrze rosyjski pociąg? 
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Koniec niemieckiej epoki 

Od września 1939 roku aż do 1945 roku w Prusach Wschodnich panował 

względny spokój. O wojnie przypominały głównie restrykcyjne zarządzenia władz, 

nakazujące zaciemnienie mieszkań nocą i redukujące oświetlenie uliczne. Pojawiały 

się również transporty z jeńcami, którzy zostali sprowadzeni do prac publicznych. 

Poza tym działo się niewiele. W 1945 roku wojna dotarła jednak i tu, przybierając 

jedną z najbardziej brutalnych i niszczących postaci. Ofensywa Armii Czerwonej 

stanowiła apokalipsę społeczną oraz gospodarczą krainy Ostpreussen. Zniszczenia 

nie ominęły Wielbarka, wielką stratą było między innymi spalenie dworca. Kolej 

między Szczytnem a Wielbarkiem rozebrano, natomiast w przypadku szlaków do 

Nidzicy i Ostrołęki, przekuwanych na tor szeroki, zniszczenia okazały się śladowe. 

Kapitulacja III Rzeszy była końcem niemieckiej epoki w dziejach wielbarskich. 

Więcej na temat zniszczeń wojennych na liniach kolejowych węzła Wielbark 

zostanie napisane w kolejnych odcinkach „Historii węzła Wielbark i okolic”. 

Adam Dąbrowski, 9 IX 2012 

www.wielbark.wordpress.com 
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Rys. 11 Mijanka Bartoszki – widok w stronę Nidzicy: 

 

Rys. 12 Mijanka Bartoszki – widok w stronę Wielbarka: 
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Rys. 13 Mijanka Bartoszki – ruiny budynku posterunku: 

 

Rys. 14 Mijanka Bartoszki – pozostałość dawnego urządzenia: 
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Rys. 15 Mijanka Jagarzewo – widok w stronę Wielbarka: 

 

Rys. 16 Mijanka Jagarzewo – widok w stronę Nidzicy: 
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Rys. 17 Mijanka Jagarzewo – równia po lewej stronie toru zasadniczego: 

 

Rys. 18 Siódmak – widok do Wielbarka, po prawej stronie miejsce na drugi tor: 

 


