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Historia węzła Wielbark i okolic (5) 

Stacje i przystanki na linii Nidzica – Szczytno 
(w latach 1900 – 1945) 

W kolejnym artykule z cyklu „Historia węzła Wielbark i okolic” przedstawię 

sylwetki punktów eksploatacyjnych na linii kolejowej Nidzica – Szczytno, zgodnie 

ze stanem do 1945 roku. Dla części z nich będzie to jedynie ogólna kwerenda, czyli 

określenie lokalizacji na archiwalnej mapie, wskazanie zadań i wyposażenia, a także 

zebranie związanych z danym miejscem zdjęć i pocztówek. Kilka punktów posiada 

już jednak nieco obszerniejszą charakterystykę; dotyczy to Nidzicy Las, Wielbarka, 

Jesionowca oraz Korpel. Niniejszy materiał, analogicznie do pozostałych w cyklu, 

będzie w przyszłości sukcesywnie uzupełniany i rozbudowany tak, aby wszystkie 

okoliczne stacje i przystanki doczekały się jak najbardziej szczegółowych opisów.  

W tekście nie uwzględniono stacji węzłowych Nidzica i Szczytn0, które ze względu 

na znacznie większe rozmiary i złożoną specyfikę historyczną (oddziaływanie kilku 

linii kolejowych), wymagają osobnego traktowania. Porządek opisu został przyjęty 

według rosnącego kilometrażu (to znaczy w kierunku od Nidzicy do Szczytna). 

Km 3,5 – przystanek  osobowy Nidzica Las (Neidenburg Forst) 

Był to przystanek osobowy, znajdujący się tuż przy przejeździe kolejowym za 

rozwidleniem torów w kierunku Olsztyna i Szczytna, w kilometrze 3,50. Dokładna 

data jego uruchomienia pozostaje nieznana: najprawdopodobniej miało to miejsce 

w połowie lat dwudziestych XX wieku. Dowodzi tego rozkład jazdy z lipca 1927 r.1,  

w którym przystanek Neidenburg Forst został już wykazany, chociaż z ograniczoną 

funkcjonalnością (postoje wszystkich pociągów udostępnione tylko dla pasażerów 

wysiadających). Co jeszcze bardziej frapuje, przystanku nie wymienia się w ogóle  

w Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z roku 1929 (kiedy teoretycznie już 

istniał), pojawia się dopiero w rocznikach 1934 oraz 1936. Nie ujrzymy go również na 

mapie topograficznej wydanej w 1934 roku2. Skąd biorą się te rozbieżności? Ciężko 

dziś orzec, ale może to po prostu sugerować dość prowizoryczną formę tego punktu 

eksploatacyjnego, otwartego przede wszystkim ze względów rekreacyjnych. Poniżej 

wymieniono funkcje i wyposażenie przystanku osobowego według wspomnianego 

już wcześniej źródła, czyli Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa: 
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• 1929 – nie wymieniony,3 

• 1934 – obsługa wyłącznie ruchu pasażerskiego,4 

• 1936 – obsługa wyłącznie ruchu pasażerskiego.5 

W połączeniu z wybudowanym już wcześniej analogicznym przystankiem na 

linii olsztyńskiej, ochrzczonym jako Nidzica Lasek Miejski (Neidenburg Stadtwald), 

przystanek Neidenburg Forst służył przede wszystkim obsłudze osób wybierających 

się w celach rekreacyjnych do pobliskiego Lasku Miejskiego i funkcjonującej tamże 

gospody o nazwie „Dom Leśny” (Forsthaus). Warto w tym miejscu nadmienić, że  

w 1930 roku gospodę strawił pożar, a po trwającej około jednego roku odbudowie 

obiektu dokonano uroczyście jego ponownego otwarcia w roku 1931.6 

Rys. 1 Okolice Lasku Miejskiego w Nidzicy. Na mapie z 1934 roku przystanek 
osobowy Neidenburg Forst nie został jeszcze uwzględniony. Jego późniejszą 

lokalizację (przy skrzyżowaniu z drogą) oznaczono czerwonym okręgiem.2 

Przystanek Nidzica Las, wskazany jako nieczynny, pojawia się również na 

powojennym profilu linii Nidzica – Wielbark z 26 IX 1962 w kilometrze 3,4977. Mimo 

to w terenie nie zachowały się żadne ślady peronu, czy też budynków kolejowych, 

brakuje także archiwalnych zdjęć. Jak do tej pory spotkałem się jedynie z fotografią 

przedstawiającą poczekalnię na przystanku Nidzica Lasek Miejski, łączącą elementy 

murowane i drewniane, wykonaną w pruskiej, miłej dla oka estetyce.8 
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Rys. 2 Poczekalnia na przystanku osobowym Neidenburg Stadtwald, leżącym  
na linii kolejowej prowadzącej z Nidzicy w kierunku Olsztyna.8 

Rys. 3 Tu znajdował się przystanek Nidzica Las (widok w stronę Wielbarka). 
Niestety, w terenie nie zachowały się żadne wyraźne jego pozostałości.9 
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Km 7,6 – stacja Napiwoda (Grünfließ) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Napiwoda posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – rampa boczna,3 

• 1934 – rampa boczna,4 

• 1936 – rampa boczna, stacja styczna z komunikacją samochodową.5 

Rys. 4 Stacja Napiwoda (na czerwono) na mapie z 1938 roku.10 

 

Rys. 5 Dworzec w Napiwodzie na fragmencie pocztówki z ok. 1904 roku.11 
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Km 10,5 – mijanka Bartoszki (Bartzdorf) 

Mijanka powstała w 1940 roku, w czasie drugiej wojny światowej, natomiast 

rozebrano ją prawdopodobnie w trakcie kontrofensywy radzieckiej w 1945 roku lub 

niedługo po wojnie. Na profilu linii Nidzica – Wielbark z 26 IX 1962 oznaczona  

w km 10,565 jako nieczynna7. Informacje oraz dokumentację źródłową związane  

z mijanką przedstawię w części 6 cyklu „Historia węzła Wielbark i okolic”. 

Km 17,7 – stacja Muszaki (Muschaken) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Muszaki posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – rampa boczna, waga 26t,3 

• 1934 – rampa boczna,4 

• 1936 – rampa boczna.5 

Obecność wagi na stacji świadczy o tym, że odbywał się tutaj większy ruch 

towarowy. Najważniejszym jego generatorem był miejscowy tartak, który posiadał 

nawet własną bocznicę (kilka torów). Układ ten widać na załączonej mapie12. 

Rys. 6 Stacja Muszaki (na czerwono) na mapie z 1934 roku. Ponadto na mapie 
oznaczono na pomarańczowo układ bocznic miejscowego tartaku (S.W.).12 
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Rys. 7 Dworzec w Muszakach na przedwojennej pocztówce (ok. 1935 r.).13 

Rys. 8 Kolejna ciekawa przedwojenna pocztówka, przedstawiająca dworzec  
Muszaki z innej perspektywy. Trzeba przyznać, że szczególnie intrygująca  
wydaje się przedstawiona na pocztówce, chyba niecodzienna scenka…14 
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Z prezentowanych wyżej pocztówek wynika, iż stacja posiadała standardową 

zabudowę dworcową z magazynem i budynkiem służbowym, a do przyjmowania  

i wyprawiania pociągów – co najmniej dwa tory stacyjne główne. 

Km 21,4 – mijanka Jagarzewo (Jagersdorf) 

Mijanka powstała w 1940 roku, w czasie drugiej wojny światowej, natomiast 

rozebrano ją prawdopodobnie w trakcie kontrofensywy radzieckiej w 1945 roku lub 

niedługo po wojnie. Na profilu linii Nidzica – Wielbark z 26 IX 1962 widoczny jej 

ślad w postaci strażnicy w km 21,365.7 Informacje i dokumenty źródłowe związane  

z mijanką przedstawię w części 6 cyklu „Historia węzła Wielbark i okolic”. 

Km 26,4 – stacja Puchałowo (Puchallowen, od 22.05.1937 Windau Ostpr.) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Puchałowo posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – rampa boczna,3 

• 1934 – rampa boczna,4 

• 1936 – rampa boczna.5 

Rys. 9 Stacja Puchałowo (na czerwono) na mapie z 1922 roku.15 

 

Rys. 10 Parowóz serii 37 (na PKP – Oi1) z pociągiem na stacji Puchałowo.16 
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Rys. 11 Wojenna pocztówka dość dokładnie ukazująca panoramę stacji  
w Puchałowie. Zwraca uwagę duży i nowoczesny magazyn (ok. 1942 r.)17 

Z prezentowanych wyżej pocztówek wynika, że na tle klasycznej zabudowy 

stacyjnej wyróżniał się wyglądający całkiem nowocześnie jak na ówczesne warunki 

magazyn towarowy. Pociągi korzystały co najmniej z trzech torów; zdjęcie jednego 

ze składów (z parowozem serii 37) możemy znaleźć książce Siegfrieda Bufe.16 

Km 33,8 – stacja Przeździęk Wielki (Groß Dankheim) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Przeździęk Wielki posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – dozwolone ciężkie pojazdy i rogacizna w wózkach,3 

• 1934 – bez uwag,4 

• 1936 – bez uwag.5 

 

Rys. 12 Stacja Przeździęk Wielki (na czerwono) na mapie z 1927 roku.18 
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Poniżej porównano przedwojenną pocztówkę przedstawiającą dworzec kolei 

żelaznej w Przeździęku Wielkim ze zdjęciem tego budynku tuż przed rozbiórką. 

 

Rys. 13 Dworzec w Przeździęku Wielkim przed wojną…19 

 

Rys. 14 …i tenże obiekt tuż przed rozbiórką – rok 2005. Straciliśmy zabytek.20 
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Km 42,2 – stacja Wielbark (Willenberg Ostpr.) 

Najważniejszą i największą stacją na drodze z Nidzicy do Szczytna był 

Wielbark. W 1905 roku istniały tu cztery tory: dwa główne o długości 550 metrów  

i dwa boczne o długościach 500 metrów oraz 45 metrów, z czego ten ostatni 

prowadził do czoła rampy czołowo-bocznej. Ułożono siedem rozjazdów, w tym pięć 

o skosie zasadniczym 1:9 oraz dwa o skosie małym 1:10. Urządzenia sterowania 

ruchem kolejowym obsługiwał ręcznie zwrotniczy, którego budka znajdowała się 

przy ostatnim rozjeździe północnej głowicy stacji. Z urządzeń sygnalizacji używano 

tylko jednoramiennych semaforów wjazdowych, wyjazd pociągu odbywał się na 

znak dyżurnego ruchu. Na głowicy południowej zlokalizowano jednopoziomowe 

skrzyżowanie toru kolejowego z drogą do Księżego Lasku (Fürstenwalde). 

 

Rys. 15 Zabawna panorama stacji Wielbark na pocztówce z 1914 roku.21 

Bardzo ładnie prezentował się gmach dworca: dwukondygnacyjny budynek 

z czerwonej cegły, z dużymi oknami i spadzistym dachem, z którego wystawały 

urocze lukarny (okna dachowe). Dworzec posiadał dwie przybudówki, w jednej 

mieściło się biuro pocztowe, w drugiej zaś magazyn towarowy. Oprócz tego na 

stacji znajdowały się dwa domy z mieszkaniami służbowymi (w tym jeden dla 

zawiadowcy odcinka drogowego, zachowany do dziś), dom z mieszkaniami dla 

robotników, stajnia z ubikacją, narzędziownia i zagroda dla bydła, doły na popiół  

i odpady. Podróżnych odprawiano z trzech peronów, oświetlonych stylowymi 
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naftowymi latarniami. Załadunek towarów i zwierząt odbywał się na wspomnianej 

już rampie czołowo-bocznej. Ewentualne pomiary umożliwiały waga wagonowa  

i skrajnik umieszczone na torze przy magazynie ekspedycji. W Wielbarku można 

było wodować parowozy, a to dzięki budowie wieży wodnej wraz z pompownią, 

studnią zbiorczą oraz dwóch żurawi wodnych przy torach kolejowych.22 

 

Rys. 16 Dworzec w Wielbarku na kolejnej pocztówce z roku 1914. Warto zwrócić 
uwagę na interesujący szczegół w postaci drewnianej werandy na peronie, która 

powstała prawdopodobnie około 1914 roku i istniała tylko przez pewien czas.23 

Do rozpoczęcia pierwszej wojny światowej oblicze wielbarskie stacji zmieniło 

się niewiele. Pojawiające się od czasu do czasu plany rozbudowy infrastruktury, 

widoczne na roboczych szkicach czy mapkach katastralnych (nawet z 1902 roku, 

kiedy to zamierzano dobudować dwa tory na wschodniej stronie stacji) dostępnych 

w Archiwum Państwowym, nie zostały zrealizowane.24 Lokalny ruch kolejowy był 

na tyle nieduży, że istniejący układ w zupełności wystarczał. Na planie z 1913 roku 

wciąż widać zaledwie cztery tory, przy czym długość jednego z torów bocznych 

zmalała (bądź została skorygowana) do 485 metrów. Przejazd kolejowy na drodze 

do Księżego Lasku wyposażono w rogatki, natomiast na przeciwległej głowicy 

zlokalizowano nowe jednopoziomowe i niestrzeżone skrzyżowanie drogi kolejowej 

z drogą polną. Robotników przesiedlono z oddzielnego budynku do niewielkiej 

budki, a budynek przeznaczono dla celów służbowych. Przybudówkę pocztową przy 

dworcu zamieniono na drugą narzędziownię. Nadal eksploatowano oświetlenie 
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naftowe. Najważniejszym elementem różniącym plany z 1905 i 1913 roku jest 

pojawiająca się na drugim z nich sieć tartacznej kolei wąskotorowej. Posiadała ona 

centralnie zlokalizowaną obrotnicę, z której tory rozchodziły się prostopadle  

w czterech kierunkach, a jeden z nich prowadził do składnicy na stacji kolejowej. 

Można przypuszczać że kolejka była obsługiwana konno. Warto tu wspomnieć, że 

podobna kolej wąskotorowa funkcjonowała w wielbarskim tartaku po drugiej 

wojnie światowej, istnieje więc dość uzasadnione przypuszczenie, że przynajmniej 

część systemu powojennej kolejki mogła mieć rodowód niemiecki.25 

 

Rys. 17 Stylowa przedwojenna zabudowa stacyjna w Wielbarku.26 

Przeprowadzenie wojskowej linii normalnotorowej z Wielbarka do Ostrołęki, 

wymagało rozbudowy układu torowego stacji Wielbark. Obraz wykonanych prac 

przedstawia plan odnaleziony w Archiwum Państwowym w Olsztynie, pochodzący 

z roku 1916. Pierwsze, co może rzucić się w oczy, to fakt, że dworzec wojskowy 

(Militärbahnhof) nie znajdował się bezpośrednio na terenie wielbarskiej stacji, ale 

w pewnym oddaleniu (według letniego rozkładu jazdy z 1917 roku – w kilometrze 

1,2). Wjazd do Wielbarka od strony dworca kolejki wojskowej odbywał się przy 

semaforze jednoramiennym, natomiast pozostałe semafory wjazdowe (z kierunku 

Nidzicy oraz Szczytna) były dwuramienne. W związku ze zwiększonym ruchem 

kolejowym oddano do użytkowania dwa nowe tory główne dodatkowe, oba  

o długości 400 metrów, i żeberko ochronne na głowicy północnej, które w dalszej 
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perspektywie miało także pełnić rolę toru wyciągowego do obsługi planowanych 

torów bocznych postojowych o długościach 420 oraz 435 metrów (prawdopodobnie 

nigdy ich jednak nie ułożono). Tory główne zasadnicze (przedłużenia linii z Nidzicy 

i dworca wojskowego) miały długość 590 m. Zastosowano trzynaście rozjazdów,  

w tym jedenaście zwyczajnych oraz dwa krzyżowe podwójne, wszystkie o skosie 

zasadniczym 1:9 (zdemontowane zostały rozjazdy o skosie 1:10). W przypadku 

budowy wspomnianych torów bocznych liczba rozjazdów uległaby zwiększeniu  

o dwa rozjazdy zwyczajne o skosie 1:9. Oświetlenie naftowe zastąpiono częściowo 

oświetleniem spirytusowym. Poza tym większe zmiany na stacji nie zaszły. 

Niestety, brakuje danych co do wyglądu samego dworca kolei wojskowej, jak  

i układu torów wąskich. Jak dotąd aktach Dyrekcji Okręgowej Kolei Niemieckich  

w Królewcu nie udało mi się odnaleźć żadnych planów z roku 1915.27 

 

Rys. 18 Dworzec w Wielbarku już bez charakterystycznej werandy. Pocztówkę 
lokalizuje w czasie wzrastające przy dworcu drzewko (obok masztów).28 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Wielbark posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – biuro telegrafu kolejowego do użytku publicznego, rampa ładunkowa 
czołowo – boczna, przechowalnia towarów (odbiór, nadanie), waga 26t,3 

• 1934 – biuro telegrafu kolejowego do użytku publicznego, rampa ładunkowa 
czołowo – boczna, przechowalnia towarów (odbiór, nadanie), waga 35t,4 

• 1936 – biuro telegrafu kolejowego do użytku publicznego, rampa ładunkowa 
czołowo – boczna, przechowalnia towarów (odbiór, nadanie), waga 35t.5 
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Rys. 19 Załadunek tarcicy na stacji kolejowej w Wielbarku.29 

 

Rys. 20 Stacja Wielbark (na czerwono) na mapie z 1927/1934 roku.18,30 
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Km 48,3 – stacja Jesionowiec (Jeschonowitz, od 1.01.1931 Eschenwalde) 

Według planu z 1898 roku, a więc wykreślonego jeszcze przed otwarciem linii 

z Nidzicy do Szczytna, stacja Jesionowiec posiadała dwa tory główne o długości do 

550 metrów oraz żeberko ochronne. Uwzględniono ponadto możliwość dobudowy 

jednego toru bocznego, oznaczając go na szkicu linią przerywaną. W zależności od 

wariantu miało zostać ułożonych 5 albo 7 rozjazdów. Do odprawy podróżnych 

przeznaczono jeden peron, a dla potrzeb handlu towarowego – rampę boczną. Na 

południowej głowicy stacji został zaprojektowany niestrzeżony przejazd kolejowy  

w ciągu drogi publicznej z Jesionowca do Wielbarka. Stacyjka wyposażona była 

oczywiście w niewielki dworzec, magazyn towarowy i zabudowania służbowe.31 

Rys. 21 Stacja Jesionowiec (na czerwono) na mapie z 1934 roku.30 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Jesionowiec posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – rampa boczna,3 

• 1934 – rampa boczna,4 

• 1936 – rampa boczna.5 
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Rys. 22 Krzyżowanie pociągów na stacji w Jesionowcu (po 1931 r.).32 

Km 53,8 – stacja Szymany (Groß Schiemanen) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Szymany posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – rampa boczna,3 

• 1934 – rampa boczna,4 

• 1936 – rampa boczna.5 

 

Rys. 23 Przedwojenna zabudowa stacyjna w Szymanach (ok. 1912 r.).11 
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Ze stacji Szymany, podobnie jak w Muszakach, wyprowadzono bocznicę do 

położnego w pobliżu tartaku. Oprócz torów normalnych posiadał on również kilka 

torów wąskich, co widać wyraźnie na prezentowanej mapie. 

Rys. 24 Stacja Szymany (na czerwono) na mapie z 1934 roku. Ponadto na 
pomarańczowo oznaczono bocznicę do tartaku (S.W.), a na niebiesko – tory 

obsługującej linię produkcyjną tartaku kolejki wąskotorowej.30 

Km 58,2 – stacja Siódmak (Schodmack, od 15.08.1938 Wiesendorf) 

Według Stationsverzeichnis der Eisenbahnen Europa z lat 1929, 1934 oraz 1936 

stacja Siódmak posiadała następujące funkcje i wyposażenie: 

• 1929 – dozwolone pojazdy oraz żywe zwierzęta w wózkach,3 

• 1934 – bez uwag,4 

• 1936 – bez uwag.5 

 

Rys. 25 Stacja Siódmak (na czerwono) na mapie z 1935 roku.33 



18 

W praktyce był to zapewne jedynie przystanek osobowy z ładownią. W 1940 

roku w Siódmaku powstała trzecia na linii mijanka wojskowa. W przeciwieństwie 

do Bartoszek oraz Jagarzewa – żaden ślad nie zachował się po niej na profilu linii 

kolejowej Nidzica – Wielbark, przedstawiającym stan z 26 IX 1962.7 

Km 60,1 – przystanek osobowy Korpele (Corpellen) 

Podróżując samochodem lub pociągiem z Olsztyna do Szczytna, tuż przed 

Szczytnem mijamy wieś Korpele, dziś praktycznie szczycieńskie osiedle, przyległe 

do jeziora Domowego Dużego. Oprócz kilku domów i sklepów znajduje się tutaj 

siedziba Nadleśnictwa. Zaskakujący może wydać się więc fakt, że w rozkładach 

jazdy z pierwszych lat XX wieku (przykładowo w letnim rozkładzie z 1908 roku) 

przystanek osobowy dokładnie o tej nazwie (Corpellen) figurował w zupełnie 

innym miejscu, wprawdzie też jako ostatni przed Szczytnem, ale na linii kolejowej  

z Nidzicy. Przystanku Siódmak (Schodmack) wówczas jeszcze nie było. 

 

Rys. 26 Przystanek Korpele (w czerwonym okręgu) na mapie z 1904 roku.34 

Idąc dalej za niemieckimi rozkładami jazdy można stwierdzić, że przenosiny 

przystanku z Korpel (km 60,1) do Siódmaka (km 58,2) nastąpiły na pewno między 

rokiem 1908 a 1914. Ten mało znany fakt znajduje potwierdzenie zarówno na 

archiwalnych mapach, między innymi na mapie odwiertów rolniczych z 1904 roku34, 

jak też w aktach Dyrekcji Okręgowej Kolei Niemieckich, dostępnych w Archiwum 

Państwowym w Olsztynie, gdzie szczęśliwie udało się odnaleźć niekompletny 
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wprawdzie, ale jakże cenny pod względem merytorycznym plan leśnego przystanku 

Korpele, a dokładniej Las Korpelski (Forst Corpellen), pochodzący z roku 1900. 

Okazuje się, że był to po prostu schowany w lesie niewielki peron po lewej stronie 

toru (zgodnie z rosnącym kilometrażem), przy którym znajdowała się niewielka 

poczekalnia i ubikacja. Zlokalizowano go w sąsiedztwie przejazdu kolejowego na 

drodze ze Szczytna do Witówka.35 Ponieważ niektórych materiałów archiwalnych, 

w tym również dotyczącego przystanku Korpele, nie mogę zamieścić tutaj wprost, 

będę starał się stopniowo udostępniać je w wersji odpowiednio opracowanej. 

 

Rys. 27 Mniej więcej na przestrzeni za słupkiem hektometrowym znajdował  
się dawny przystanek osobowy Korpele (widok w stronę Wielbarka).36 

Pozostałości przystanku Las Korpelski szukałem w terenie już dwukrotnie, za 

każdym razem niestety bezskutecznie. Wszystko wskazuje na to, że siły natury nie 

pozostawiły po dawnych obiektach najmniejszego śladu. 

Udostępnione schematy archiwalne 

Na ostatnich stronach dokumentu (po spisie źródeł) udostępnione zostały: 

1. Fragment planu katastralnego stacji Willenberg Ostpr. z roku 1902.24 

2. Plan schematyczny stacji Willenberg Osptr. z roku 1905.22 

Adam Dąbrowski, 4 VI 2012 

(ostatnia akt. 27 XII 2012) 

www.wielbark.wordpress.com 
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