
 

Wspomnienia Bartosza Kupieckiego 

Ognisko przy torach 

Kolej interesuje mnie odkąd tylko pamiętam. Pasją zaraził mnie 

mój tata. Ale skąd upodobanie do linii nr 35?  

Wszystko zaczęło się w 1993 roku, a dokładnie 24 sierpnia. Wtedy to właśnie 

moi rodzice postanowili zabrać mnie na wycieczkę do Szczytna. Jednodniowa 

wycieczka „maluchem” na trasie Warszawa – Szczytno – Warszawa w dzisiejszych 

czasach wydaje się być nie lada wyzwaniem. Kiedyś jednak nie było w tym nic 

nadzwyczajnego. Piękna sierpniowa pogoda zachęcała do zwiedzania. Przeszliśmy 

się po mieście, odpoczęliśmy nad jeziorem, a na koniec odwiedziliśmy szczycieńską 

stację. Mięliśmy taki zwyczaj, że odwiedzając jakieś miasto „zaliczaliśmy” również 

stację kolejową. Była to dla mnie wielka frajda! 

W ten sposób poznawałem kolej… 

 

Wracając, zatrzymaliśmy się na leśnym parkingu przy drodze nr 57, zaraz za 

Wielbarkiem. Miejsce nieprzypadkowe, bo położone przy samych torach linii nr 35, 

tuż za posterunkiem odgałęźnym Suchy Las. Zmęczeni po całym dniu rozpaliliśmy 

ognisko i piekliśmy kiełbaski. Co chwila zerkałem w stronę torów z nadzieją, że 

ujrzę na nich pociąg. I nagle stało się! W oddali usłyszeliśmy syrenę lokomotywy. 



 

Jedzie!!! Szybko aparat, bo zaraz będzie! Mama prosiła mnie, żebym pozował do 

zdjęcia na tle pociągu i nie odwracał się tyłem. Chęć zobaczenia pociągu była jednak 

silniejsza, kręciłem się raz w jedną, raz w drugą stronę. 

Tak właśnie powstały prezentowane tu fotografie… 

Do dzisiaj doskonale pamiętam wspomniany pociąg. Był zestawiony z trzech 

wagonów. Pierwszy z nich, charakterystyczny w tamtych latach dla tej linii, 1-2 

klasy w malowaniu czerwono – zielonym oraz dwa przedziałowe drugiej klasy 

(pierwszy w malowaniu oliwkowym, drugi zielono – kremowy). Jak się później 

okazało, były to moje jedyne zdjęcia planowego pociągu na tej linii przed 

zawieszeniem ruchu w 2001 roku. Chyba z tego względu mają one dla mnie 

szczególną wartość i skierowały moje zainteresowania właśnie w kierunku tej linii. 

Jej historia, podsycana własnymi wspomnieniami z dzieciństwa, sprawia, że darzę 

ją szczególnym sentymentem. 

 

Po latach, dzięki zachowanym starym rozkładom jazdy, udało mi się ustalić, 

że był to pociąg 15741 (Łapy) – Ostrołęka – Olsztyn. 

Przyjazd do Wielbarka 17:58… 

Bartosz Kupiecki, 24 III 2013 
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