
 1 

Historia węzła Wielbark i okolic (8) 

Ruch na linii Ostrołęka – Chorzele (1918 – 1939) 

Znaczenie linii  Ostrołęka – Chorzele na sieci komunikacyjnej PKP 

Po zakończeniu I wojny światowej wybudowana w 1915 roku linia kolejowa 

Ostrołęka – Wielbark została przedzielona granicą polsko – niemiecką, przebiegającą 

między Chorzelami a Opaleńcem. Niemcy zrezygnowali z eksploatacji pozostającego 

na terenie Prus Wschodnich odcinka (co w zasadzie można wytłumaczyć względami 

ekonomicznymi – trasa byłaby zbyt krótka1), rozbierając jego nawierzchnię w latach 

dwudziestych. Tymczasem ruch cywilny na odcinku Ostrołęka – Chorzele został pod 

zarządem międzywojennych Polskich Kolei Państwowych utrzymany, przy czym aż 

do lat 1925 – 1926 pociągi kończyły bieg na stacji Raszujka. Wraz z otwarciem nowej 

stacji końcowej Chorzele – związanym najpewniej z ostatecznym ukształtowaniem 

granicy – stację Raszujka zamknięto dla potrzeb technicznych i handlowych. Można 

to stwierdzić między innymi na podstawie karty WIG z 1931 r.2 Więcej na temat 

ustaleń granicznych w kontekście rokowań wersalskich zostało napisane w części 4. 

zatytułowanej Międzywojenne dzieje odcinka Wielbark – Ostrołęka. Niniejszy tekst 

ma stanowić jej uzupełnienie oraz ciąg dalszy, ze szczególnym naciskiem na kwestie 

techniczne, ruchowe i eksploatacyjne, w oparciu o dostępną dokumentację. 

 

Rys. 1 Nieczynna stacja w Raszujce (daw. Rachujce)2 

Analizę przewozów kolejowych na linii Ostrołęka – Chorzele, prowadzonych 

w okresie międzywojennym, wypada poprzedzić krótkim omówieniem jej ogólnego 

znaczenia w systemie komunikacyjnym II Rzeczypospolitej. W tej kwestii wszystko 

wydaje się proste. Odstąpienie od uruchomienia kolejowego przejścia granicznego 

Chorzele – Opaleniec zepchnęło drogę żelazną na margines, sytuując ją wśród linii 

kolejowych znaczenia miejscowego. Potwierdza to zestawienie z kultowej Geografii 

kolejowej Polski doktora Teofila Bissagi, wydanej w 1938 r. Autor dzieła zauważył 

jednak coś więcej, a mianowicie problem niedostatecznie rozbudowanej w okolicy 
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sieci dróg kołowych, co w jego opinii przekładało się również na wstrzymywanie 

rozwoju transportu kolejowego, poniekąd „żywiącego” się towarami dowożonymi 

na punkty ładunkowe samochodami i końmi. Oto znamienne słowa Bissagi: 3 

 „Podobnie, jak gęstość sieci kolejowej, ustala się i gęstość dróg bitych, które są 

podstawą dla prawidłowego rozwoju sieci kolejowej, stanowiąc arterie dowozowe  

i odwozowe dla kolei. Bez dostatecznie rozwiniętej i dobrej sieci dróg bitych linie kolejowe 

pozbawione są niejako życiodajnych naczyń krwionośnych, zasilających koleje w przewozy. 

Jest to łatwo dostrzegalne. Nieposiadające dostatecznej ilości dróg bitych województwa 

wschodnie nie tylko same bardzo powoli podnoszą się gospodarczo, lecz również nie mogą 

dostarczyć kolejom opłacalnej ilości przewozów. Powstaje błędne i szkodliwe dla interesów 

ogólnopaństwowych mniemanie, że budowa kolei tam się nie opłaci. Oczywiście nie opłaci 

się, jak długo nie rozwinie się sieć drogowa, wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb 

gospodarczych. Podobną uwagę można by wyrazić również i o obszarach biegnących 

wzdłuż byłej granicy austriacko – rosyjskiej lub o trójkącie Nasielsk – Mława – Płock, albo 

Chorzele – Łapy – Suwałki, gdzie istniejące linie kolejowe nie posiadają naturalnej 

podstawy swego rozwoju w sieci dróg bitych.” 

Powyższa myśl, sformułowana już w latach trzydziestych XX wieku, odnosi 

się do tematu aktualnego po dziś dzień, a mianowicie konieczności współdziałania 

transportu kolejowego z transportem drogowym. Bissaga podkreśla, że rozwój sieci 

kolejowej oraz przewozów kolejowych uzależniony jest ściśle od gęstości sieci dróg 

kołowych. I chociaż już wtedy istniały w Polsce i takie miejsca, gdzie komunikacja 

autobusowa doprowadzała do zapaści kolejowego ruchu pasażerskiego – na co PKP 

reagowało m. in. rozwijając produkcję wagonów motorowych4 – to jednak z drugiej 

strony niedobór infrastruktury drogowej również bardzo niekorzystnie wpływał na 

strefę oddziaływania i efektywność kolei. Często się obecnie mawia, że „dawniej na 

kolei rządzili inżynierowie, a dziś rządzą ekonomiści”. W dużej mierze to prawda, bo 

w wielu przypadkach dla kolei nie istniała alternatywa, a ponadto odgrywała ona 

fundamentalną rolę w ukształtowaniu polityki obronnej kraju. Jednocześnie należy 

jednak pamiętać, że już w ówczesnych czasach zwracano uwagę na pewne zjawiska 

ekonomiczne i zależności międzygałęziowe występujące w transporcie. 

Wspomniano o znaczeniu wojskowym linii kolejowych. Ponieważ doktryna 

wojenna II Rzeczypospolitej była defensywna, trasa Ostrołęka – Chorzele, położona 

na obszarze powiatów: ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego, miała posłużyć 

przede wszystkim do wycofania ludzi i mienia z terenów zagrożonych działaniami 
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militarnymi, a względnie już nimi objętych. Pierwszy plan wycofania Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych opracowało w porozumieniu ze Sztabem Głównym w 1926 r., 

zarówno na wypadek wojny wschodniej („W”), jak i zachodniej („Z”). Zmieniająca 

się sytuacja polityczna (coraz bardziej realne zagrożenie „Z”) spowodowała rewizję 

założeń operacyjnych w 1939 r., a co z tym związane – opracowanie nowych zasad 

wycofania: tymczasowych i prowizorycznych, które już do kampanii wrześniowej 

nie doczekały się ostatecznego dopracowania. Wedle tych zasad utworzono „strefę 

wycofania”, w której znalazł się powiat przasnyski (wycofanie do Lubelskiego) oraz 

makowski (wycofanie w głąb Warszawskiego), i „strefę ewentualnego wycofania”, 

do której przyporządkowywano m. in. powiat ostrołęcki (ewentualne wycofanie do 

Lubelskiego). Opisany wyżej podział przedstawiono na Rys. 2.5 

 

Rys. 2 Studium obszaru wycofania na wypadek „Z”5 
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W nawiązaniu do planów wycofania oraz rozmieszczenia mienia i ludności 

Ministerstwo Komunikacji opracowywało „kompatybilne” zasady wycofania oraz 

rozmieszczenia kolei (pierwszy raz w 1935 r., potem w 1939 r.). Nie wnikając w ich 

szczegóły można przyjąć, że droga żelazna Ostrołęka – Chorzele, po spełnieniu swej 

roli w procesie wycofania ludności, mienia i kolei, miała zostać porzucona w stanie 

uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym jej eksploatację przez przeciwnika. 

Oznaczało to w praktyce demontaż nawierzchni oraz urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, następujący bezpośrednio po przejeździe pociągu wycofania „trzeciego 

rzutu” (mówiąc prościej – ostatniego pociągu). Z linią kolejową Ostrołęka – Chorzele 

nie wiązano natomiast nadziei w dziedzinie podstawowych działań bojowych i nie 

uwzględniono na niej żadnych robót w ramach programu inwestycji kolejowych na 

rzecz wojska na lata 1936 – 1940. Wojenną przepustowość linii według danych z lat 

1925 – 1935 oceniono na 24 pary pociągów na dobę, co było wartością przyzwoitą.5 

Parametry techniczno – eksploatacyjne linii 

Na podstawie Służbowego Rozkładu Jazdy – Zeszytu Ik, wydanego przez PKP 

(DOKP Warszawa) i obowiązującego od dnia 15 maja 1939 r., można przeanalizować 

niektóre parametry techniczno – eksploatacyjne linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele 

aktualne dosłownie „na chwilę” przed wybuchem II wojny światowej. Zostały one 

przedstawione w kolejno następujących tabelach od Tab. 1 do Tab. 4.6 

 W Tab. 1 zapoznajemy się z ograniczeniami prędkości, ich rozlokowaniem, jak 

również przyczyną wprowadzenia. W przypadku ograniczeń prędkości na głowicach 

posterunków ruchu wynikających z układu geometrycznego rozjazdów, ich wartości 

określono zarówno dla jazdy „na wprost”, jak i „na bok”. Dla niektórych redukcji 

prędkości pojawiają się uzupełniające uwagi i adnotacje, na przykład ta dotycząca 

konieczności pilotowania pociągów w czasie przeprawiania się przez prowizoryczny 

most kolejowy na rzece Narew na szlaku Ostrołęka – Grabowo. 

Godną większej uwagi ciekawostką wyłaniającą się ze Służbowego Rozkładu 

Jazdy jest istnienie bocznicy kolejowej w km 15,099 linii, nazywanej w dokumencie 

Bocznicą „Przystań”. Znajdowała się ona około 400 m dalej, niż obecny przystanek 

Nowa Wieś Kościelna (na podstawie obliczeń względem osi 0,000 stacji Ostrołęka), 

którego wówczas jeszcze nie było. Przystań to nazwa okolicznej leśniczówki i leżącej 

już w nieco większej odległości wioski na lewym brzegu rzeki Omulew. Jak na razie 
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brak dalszych informacji dotyczących układu oraz przeznaczenia torów bocznicy, ale 

fakt uwzględnienia jej tylko w kierunku parzystym sugeruje, że być może stanowiła 

ona klasyczną szlakową ładownię z jednym torem żeberkowym, służąc na przykład 

do załadunku drewna z dość rozległych przecież okolicznych lasów. 

 

Tab. 1 Ograniczenia prędkości na linii Ostrołęka – Chorzele w roku 19396 

W Tab. 2 przedstawiono wykaz posterunków następczych, osłonnych, a także 

przystanków osobowych, ładowni i bocznic na linii Ostrołęka – Chorzele. W 1939 r. 

funkcję stacji pełniły: Ostrołęka, Grabowo, Parciaki i Chorzele. W Zabielu Wielkim 

Jastrząbce oraz Olszewce istniały jedynie przystanki osobowe. Bocznica „Przystań”, 

a także nieczynna stacja Raszujka i nieczynny przystanek Nakły nie zostały ujęte. 

Dla potwierdzenia statusu stacji Raszujka zamieszczono niżej jeszcze jeden wycinek 
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mapy, tym razem opracowanej przez wojsko amerykańskie w 1944 r. Z kolei wykaz 

odległości taryfowych między punktami eksploatacyjnymi zawarto w Tab. 3. 

 

Tab. 2 Posterunki na linii Ostrołęka – Chorzele6 

 

Rys. 3 Nieczynna stacja Raszujka na amerykańskiej mapie z 1944 r.7 

 

Tab. 3 Wykaz odległości taryfowych6 
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Interesująca jest również Tab. 4, zawierająca wykaz odcinków narażonych na 

pożary. Na linii Ostrołęka – Chorzele, biegnącej przez dość liczne obszary leśne, było 

ich całkiem sporo – stanowiły około 1/3 całkowitej długości linii. Nie wskazano zaś 

odcinków podatnych na podtopienia, jakie znajdowały się na innych liniach. 

 

Tab. 4 Miejsca zagrożone pożarami6 

W Służbowym Rozkładzie Jazdy zostały także opisane zasady ruchu składów 

towarowych. Na linii Ostrołęka – Chorzele mogły się one poruszać z prędkością nie 

większą niż 30 km/h. Wymagany procent masy hamującej (przy dopuszczalnym 

użyciu hamulców ręcznych) wynosił 9% w kierunku Ostrołęka – Chorzele oraz 8%  

w kierunku Chorzele – Ostrołęka. Pociągi prowadzone „na hamulcach ręcznych” 

oznaczano w rozkładzie jazdy literą „R” przy numerze pociągu. 

Analiza międzywojennych sieciowych rozkładów jazdy PKP 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przeanalizowano zawartość dwudziestu 

ośmiu rozkładów jazdy PKP z lat 1922 – 1939.8 Nie jest to wprawdzie kompletna lista, 

jednak wystarczająca, aby miarodajnie ocenić wielkość ruchu pasażerskiego na linii 

Ostrołęka – Chorzele w okresie międzywojennym. Kształtował się on na poziomie 

od 3 do 10 pociągów na króciutkim odcinku Ostrołęka – Grabowo (oprócz roku 1922, 

gdy pociągi tej relacji nie kursowały) i 4 pociągów na odcinku Grabowo – Chorzele 

(z wyjątkiem zimy 1927/1928, kiedy między Grabowem a Chorzelami funkcjonowała 

zaledwie para połączeń). W latach 1922, 1928 – 1929 oraz 1932 – 1935 jeden z obiegów 

Ostrołęka – Chorzele – Ostrołęka realizowano w ramach połączenia bezpośredniego 

Białystok – Chorzele – Białystok, natomiast latem 1930 roku uruchamiano wagony 
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komunikacji bezpośredniej Warszawa Wileńska – Chorzele – Warszawa Wileńska. 

Pociągi miejscowe do Grabowa pozwalały przesiąść się na składy Ostrołęckiej Kolei 

Dojazdowej. Średnie prędkości handlowe (z pominięciem kursów do i z Grabowa) 

wynosiły od 20,5 km/h w 1927 roku do 33,5 km/h w latach 1935 – 1937, zaś latem 1932  

i 1939 roku osiągano maksymalną prędkość handlową 39,8 km/h (Rys. 4). 

 

Rys. 4 Prędkości handlowe pociągów Ostrołęka – Chorzele – Ostrołęka8 

Wielkość pracy przewozowej określona w „pociągo-kilometrach” wahała się 

od 100 poc-km w 1922 roku do 286 poc-km w latach 1933 – 1935 oraz 1939. Zestawienie 

wielkości pracy przewozowej w ruchu pasażerskim przedstawiono na Rys. 5. 

 

Rys. 5 Przewozy pasażerskie na linii Ostrołęka – Grabowo – Chorzele8 
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Dokładną charakterystykę liczby i relacji pociągów pasażerskich kursujących 

na linii Ostrołęka – Chorzele przedstawiono w Tab. 5. Tabela opisuje także podział 

pociągów na prowadzone trakcją parową i motorową oraz zawiera wyniki obliczeń 

prędkości handlowej (średniej, maksymalnej) i pracy przewozowej w poc-km. Przy 

szacowaniu pracy przewozowej uwzględniono podział trasy na dwa niejednorodnie 

obciążone odcinki, jak również zmianę stacji końcowej z Raszujki na Chorzele. 

 

Tab. 5 Szczegółowa analiza rozkładów jazdy pociągów pasażerskich 
na linii Ostrołęka – Chorzele w latach 1922 – 19398 
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Służbowy rozkład jazdy z 15 maja 1939 roku 

Bardzo ciekawym dokumentem opisującym międzywojenne funkcjonowanie 

linii Ostrołęka – Chorzele jest Służbowy Rozkład Jazdy (Zeszyt Ik), obowiązujący od 

15 maja 1939 r. Zawarte w nim parametry techniczno – eksploatacyjne drogi żelaznej 

przedstawiono już wcześniej, teraz czas przytoczyć godziny oraz zasady kursowania 

poszczególnych pociągów. W Tab. 6 zostały wytrasowane pociągi osobowe nr 7621 

Ostrołęka – Chorzele i 7622 Chorzele – Ostrołęka. Ich godziny przyjazdów i odjazdów 

zgadzają się z godzinami podanymi w sieciowym rozkładzie jazdy z lata 1939 r. 

 

Tab. 6 Pociągi pasażerskie nr 7621 i 76226 

W powyższej tabeli kolejne kolumny od lewej (nr) oznaczają: 

• (1) sygnał do wjazdu pociągu i numer toru, na który ma być przyjęty, 

• (2) nazwa post. następczego, osłonnego, przystanku osob., ładowni, bocznicy, 
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• (3, 4) czas jazdy normalny i skrócony, 

• (5 – 9) godzina przyjazdu, czas postoju, godzina odjazdu, 

• (10) numer pociągu, z którym następuje krzyżowanie, 

• (11, 12) wyprzedzanie pociągu nr, wyprzedzanie przez pociąg nr, 

• (13) wymagany procent masy hamującej, 

• (14, 15) przepisowe obciążenie dla parowozów serii: Ok1, Od2, 

• (16) sygnał do wyjazdu pociągu i numer toru, z którego wyjeżdża. 

Rozkład jazdy pociągów osobowych na odcinku Ostrołęka – Grabowo mamy 

w Tab. 7. W tym przypadku występuje jedna niewielka niezgodność w stosunku do 

zawartości sieciowego rozkładu jazdy, według którego poranny pociąg 7631 relacji 

Ostrołęka – Grabowo odchodził z Ostrołęki już o 5:30 i docierał do stacji Grabowo  

o godzinie 5:43. Pozostałe godziny kursowania są identyczne. 

 

Tab. 7 Pociągi pasażerskie na odcinku Ostrołęka – Grabowo6 

Oprócz pociągów osobowych na opisywanej linii kursowały także dwie pary 

pociągów mieszanych: 7651/7652 relacji Ostrołęka – Chorzele – Ostrołęka i 7653/7654 

relacji Ostrołęka – Grabowo – Ostrołęka (Tab. 8). Wykonywały one pracę pociągów 

zdawczych, a oprócz tego prowadziły wagony dla podróżnych. W odniesieniu do 

sieciowego rozkładu jazdy niezgodność wykazuje pociąg nr 7654. W alternatywnej 

wersji wybywał on z Grabowa o godz. 19:05, aby stację Ostrołęka osiągnąć o 19:20. 
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Znaczenie kolumn w tabeli jest takie same, jak w przypadku Tab. 6, z tą różnicą, że 

nie rozpisano obciążeń dla parowozów serii Ok1 (wyłącznie seria Od2). 

 

Tab. 8 Pociągi mieszane na linii Ostrołęka – Chorzele6 

No i na koniec cymes – pociągi towarowe. Nie znajdziemy ich w sieciowych 

rozkładach jazdy, dlatego w tym zakresie informacje z rozkładów służbowych stają 

się szczególnie cenne. Na linii Ostrołęka – Chorzele kursowała jedna para pociągów 

towarowych nr 7681R i 7682R (Tab. 9). Czy jeździły one codziennie? Informacji brak, 

aczkolwiek nie przypuszczałbym. W każdym razie obciążenie rozpisano na parowóz 

serii Tp2 oraz masę brutto 1000 t. Pociągi prowadzono na hamulcach ręcznych. 
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Tab. 9 Pociągi towarowe na linii Ostrołęka – Chorzele6 
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Tabor kolejowy na linii Ostrołęka – Chorzele 

Choć nie posiadam na dzień dzisiejszy takich materiałów, które pozwalałyby 

wprost identyfikować i scharakteryzować tabor kolejowy – w szczególności pojazdy 

trakcyjne – obsługujące w latach międzywojennych linię Ostrołęka – Chorzele, to 

jednak pewne przypuszczenia można mieć. Ich źródło stanowi przytaczany już kilka 

razy Służbowy Rozkład Jazdy (Zeszyt Ik) z lata 1939 roku, w którym dla składów do 

Chorzel i Grabowa zdefiniowano obciążenia pociągów odnosząc się do konkretnych 

serii parowozów. Zostały tam wymienione trzy charakterystyczne serie pojazdów 

trakcyjnych: Ok1 jako parowóz pasażerski (pruska seria P8, zaś po wojnie 3810-40), 

Od2 jako uniwersalny, prowadzący również pociągi mieszane (pruska seria P42, a po 

wojnie 360-4), wreszcie Tp2 jako klasyczna maszyna towarowa (pruska seria G72, po 

wojnie 557-14).6 Co do Ok1 wątpliwości praktycznie nie ma: zgodnie z zestawieniem 

na dzień 1 kwietnia 1939 r. w Ostrołęce miało stacjonować 6 maszyn tej serii.9 

 

Rys. 6 Parowóz serii Ok1 – jeden ze wskazanych w rozkładzie jazdy z 1939 r.6 

Mniej klarowna jest sprawa parowozów Od2 oraz Tp2, ale wiemy na pewno, 

że serie te były w Dyrekcji Warszawskiej i mogły stacjonować w Ostrołęce.10, 11 

 

Rys. 7 Parowóz serii Od2 – miał prowadzić pociągi osobowe i mieszane.10 
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Rys. 8 Parowóz serii Tp2 – klasyczna maszyna towarowa.12 

Interesującym i wymagającym dokładniejszego zbadania zagadnieniem jest 

eksploatacja na węźle ostrołęckim co najmniej jednego wagonu silnikowego, który 

obsługiwał m. in. kursy do Chorzel. Działo się to w latach 1932 – 1936 (a ściślej latem 

1931 r. wagonów tego typu na linii Ostrołęka – Chorzele jeszcze nie było, natomiast 

po okresie regularnego występowania „zniknęły” latem 1937 r.). Wagon lub wagony 

te podążały również do Wyszkowa (np. latem 1932 r. – dwie pary) oraz Tłuszcza (np. 

latem i zimą 1936 r. – po jednej parze). Niektóre obiegi spisano w Tab. 10. 

 

Rys. 9 Wagon parowy PCix nr 90 005 w roku 1931. Czy to ten docierał do Chorzel?13 
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Tab. 10 Obiegi wagonów motorowych na węźle Ostrołęka w latach 1932 – 1936 

Wiedząc, że w Ostrołęce był co najmniej jeden wagon silnikowy, wiedząc też 

w jakich latach, na jakich trasach i w jakich godzinach kursował, a także to, że owe 

połączenia funkcjonowały wyłącznie w taryfie 3. klasy, podjąłem próbę określenia 

serii pojazdu, który odwiedzał również Chorzele. Bardzo użyteczna okazała się tutaj 

książka „Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919 – 1939”, opisująca sylwetki 

wagonów motorowych Polski międzywojennej, a jeszcze bardziej – pomoc jednego 

z jej Autorów – p. Janusza Sosińskiego – którego udało mi się sprawą zaciekawić. 

Szukając rozwiązania tej zagadki przyjęliśmy – ze względu na brak mocnych danych 

źródłowych – metodę eliminacyjną. Odpadły wagony spalinowe: zagraniczne były 

obecne w Dyrekcji Krakowskiej, polskie zaś zaczęto wprowadzać na PKP dopiero  

w latach 1934 – 1935. Odpadły również wagony akumulatorowe, których Dyrekcja 

Warszawska w ogóle nie posiadała (a w dodatku – jeśli chodzi o wagony „Wittfeld”  
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– nie było egzemplarzy wyłącznie z 3. klasą). Pierwszy wniosek jest zatem taki, że 

Ostrołęka dysponowała prawdopodobnie silnikowym wagonem parowym. 

Pozostaje kwestia serii. Analiza dostępnych danych prowadzi do konkluzji, że 

mógł być to wagon „Clayton” produkcji Zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Należy 

„tylko” dowieść, że takie pojazdy stacjonowały również poza Dyrekcją Poznańską, 

co stanowi wniosek nieco rozbieżny z wnioskami przedstawionymi w książce. I tu  

z pomocą przyszło jedno ze zdjęć udostępnionych przez p. Sosińskiego, na którym 

przy dużym zbliżeniu na ścianie wagonu PCix 90 005 (wagon ten widoczny jest na 

Rys. 9 i Rys. 10) „odnalazł się” przydział „Dyr. Warszawa”! Dokładniejsza analiza 

referatów inż. Oskara Ogurka i materiałów konferencyjnych, na które wielokrotnie 

powoływali się Autorzy wspomnianej książki, również utwierdza w przekonaniu, że 

wagony „HCP-Clayton” mogły zostać rozrzucone po kilku dyrekcjach PKP i dopiero 

w granicach lat 1936 – 1937 grupowane w Poznaniu celem optymalizacji ich obsługi  

i utrzymania. Inny potencjalny „podejrzany” – tzn. wagon parowy firm Sentinel-

Cammell i Zakładów Lilpopa (PCix nr 90 004), którego słabiutko udokumentowana 

służba rozpoczęła się na linii Puck – Hel w 1930 r., po opuszczeniu półwyspu – skąd 

wyparły go „Wittfeldy” i parowozy mazutowe – najprawdopodobniej od razu trafił 

do Dyrekcji Poznańskiej. W tej kwestii brakuje jednak poważnych źródeł.4, 14, 15 

 

Rys. 10 Jeszcze raz PCix nr 90 005 – tym razem od strony drugiej kabiny.16 
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Przedstawiony wniosek dotyczący obecności na węźle Ostrołęka wagonu lub 

wagonów „HCP-Clayton” jest na pewno dość śmiały i podkreślam wyraźnie, że jak 

na razie stanowi tylko domysł, oparty na pewnych przesłankach. Sprawa pozostaje 

oczywiście nadal otwarta i jeszcze się nad nią pochylę. A może ktoś z Czytelników 

jest posiadaczem wiedzy lub materiałów, które pomogłyby rozwiązać zagadkę? 

Wspomnienia 

Bardzo ciekawego materiału na temat okolic Chorzel, w którym znalazły się 

również pojedyncze „obrazki” związane z tutejszą koleją, dostarczyła godna wielkiej 

pochwały inicjatywa „Historie z przemytu” Towarzystwa Przyjaciół Chorzel, której 

głównym celem było krzewienie zacięcia historycznego pośród lokalnej młodzieży. 

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu retrospektywnego wywiadu z wybraną 

starszą osobą (mógł to być np. dziadek lub babcia), dotyczącego historii okolicznych 

miejscowości. Kilka fragmentów nagrań – udostępnionych na stronie internetowej 

TPCh – pozwoliłem sobie przelać na papier, nieco zmieniając przy tym ich szyk, ale 

zawsze zachowując sens. Daje się zauważyć, że przez wiele osób kolej kojarzona jest 

zwłaszcza z początkiem II wojny światowej: czasem mobilizacji i ewakuacji. Jak już 

wcześniej wspomniano na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, ludność 

powiatu przasnyskiego ewakuowano na Lubelszczyznę, m. in. do Włodawy. 

Bolesław Więckowski wspomina ojca, kolejarza z Olszewki:17 

„Mój ojciec był kolejarzem, mieszkaliśmy na stacji w Olszewce. Jak wybuchła 

wojna, ojciec pozostał w Ostrołęce (kolejarzom wypłacono pensję na sześć miesięcy 

naprzód, ale w zamian musieli pozostawać na kolei, podlegającej w czasie wojny 

wojsku). A nas ewakuowano do Włodawy.” 

Panu Bolesławowi zapisała się również wąskotorówka leśna z Pruskołęki do 

Parciaków, zarysowana zresztą z lekką nutką humoru:17 

„Przed wojną: Olszewka, taka duża wieś. […] U sąsiada mojego chłopaków 

trzech było, to i tam po sąsiedzku się bywało. A po wojnie była z nas już kawalerka. 

Ale co z tego, że mieliśmy pół litra, skoro ojciec w domu: weźmie i wypije. No to jemu 

raz pół litra denaturatu kupiliśmy, a on wypił cały. I położył się zaraz i śpi, a my 

mogliśmy robić, co chcemy. Lubił wypić, choć nie nałogowo, tylko od czasu do czasu. 

Ale pracował! On drzewo woził do tartaku, z Pruskołęki aż na Parciaki, kolejką taką 

szynową, ale w konie. To też ciężka praca, przy drzewie.” 
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Pani Marianna Leśniowska wspomina wywożenie żołnierzy koleją tuż przed 

rozpoczęciem II wojny światowej:17 

„[Mój] tata odwoził tych chłopów [z okolic Chorzel – przyp. Autora] na stację  

w Chorzelach do pociągu. I pociągiem odjeżdżali do wojska.” 

Ciekawych wspomnień dostarcza też Pan Stefan Szczepkowski:17 

„Urodziłem się w 1924 roku. […] Mając cztery lata pierwszy raz w życiu 

widziałem pociąg jadący do Chorzel. Było to w czasie kopania ziemniaków, kiedy 

bawiłem się niedaleko torów. Zacząłem uciekać i płakać, bo taki olbrzym leciał…” 

I tak to właśnie na tej linii za II RP bywało… 

Archiwum polskich rozkładów jazdy8 

 

Tab. 11 Białystok – Raszujka, pierwszy rozkład jazdy z 1922 r. 
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Tab. 12 Białystok – Raszujka, lato 1922 r. 

 

Tab. 13 Białystok – Raszujka, lato 1923 r. 
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Tab. 14 Białystok – Raszujka, lato 1924 r. 

 

Tab. 15 Białystok – Raszujka, lato 1925 r. 
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Tab. 16 Białystok – Chorzele, zima 1926 r. 

 

Tab. 17 Białystok – Chorzele, lato 1927 r. 
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Tab. 18 Białystok – Chorzele, zima 1927 r. 

 

Tab. 19 Białystok – Chorzele, lato 1928 r. 
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Tab. 20 Białystok – Chorzele, zima 1928 r. 

 

Tab. 21 Ostrołęka – Chorzele, lato 1929 r. 
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Tab. 22 Ostrołęka – Chorzele, zima 1929 r. 

 

Tab. 23 Ostrołęka – Chorzele, lato 1930 r. 

 

Tab. 24 Ostrołęka – Chorzele, lato 1931 r. 
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Tab. 25 Siedlce – Chorzele, lato 1932 r. 

 

Tab. 26 Siedlce – Chorzele, lato 1933 r. 
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Tab. 27 Siedlce – Chorzele, lato 1934 r. 

 

Tab. 28 Siedlce – Chorzele, zima 1934 r. 
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Tab. 29 Ostrołęka – Chorzele, lato 1935 r. 

 

Tab. 30 Ostrołęka – Chorzele, jesień 1935 r. 
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Tab. 31 Ostrołęka – Chorzele, lato 1936 r. 

 

Tab. 32 Ostrołęka – Chorzele, zima 1936 r. 
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Tab. 33 Ostrołęka – Chorzele, lato 1937 r. 

 

Tab. 34 Ostrołęka – Chorzele, jesień 1937 r. 

 

Tab. 35 Ostrołęka – Chorzele, zima 1937 r. 

 

Tab. 36 Ostrołęka – Chorzele, lato 1938 r. 
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Tab. 37 Ostrołęka – Chorzele, zima 1938 r. 

 

Tab. 38 Ostrołęka – Chorzele, lato 1939 r. 

Adam Dąbrowski, 23 III 2013 

www.wielbark.wordpress.com 
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