
Historia węzła Wielbark i okolic (9) 

Pierwsze lata powojenne węzła Wielbark 

Początki polskiej administracji na kolejach byłych Prus Wschodnich 

W dniu 21 marca 1945 r., a zatem nieco ponad miesiąc od chwili przybycia do 

„wyzwolonego” przez Armię Czerwoną Olsztyna pierwszej grupy kolejarzy polskich 

z Białegostoku, Ministerstwo Komunikacji działające przy Tymczasowym Rządzie 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzyło nową Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych 

w Olsztynie. Początkowo, do momentu usunięcia najdotkliwszych szkód wojennych 

w grodzie nad Łyną oraz przygotowania odpowiedniego zaplecza, zastępcze biuro 

Dyrekcji znajdowało się w Białymstoku. Taki stan rzeczy potrwał do 27 maja 1945 r., 

kiedy DOKP została osadzona w gmachu przedwojennej rejencji olsztyńskiej przy 

ulicy Emilii Plater. W pierwszym powojennym Dzienniku Zarządzeń DOKP Olsztyn 

pojawiła się następująca odezwa Dyrektora M. Gronowskiego z 18 lipca 1945 r.: 

Obejmując na zarządzenie Ministra Komunikacji stanowisko Dyrektora Kolei Państwowych 

w Olsztynie, witam podległych mi pracowników. Przypadł nam zaszczyt organizowania Kolejnictwa 

Polskiego na wyzwolonej ziemi Mazurskiej. Zadanie to bardzo poważne i wymagające wielkiego 

wspólnego wysiłku. Znając gorliwość i ofiarność Kolejarza Polskiego wierzę, że z obowiązków 

Waszych wywiążecie się należycie. Długoletnich pracowników kolejowych wzywam do roztoczenia 

czułej opieki nad nowo wstępującymi w nasze szeregi, aby oni w gronie Wielkiej Rodziny Kolejowej 

urabiali swe charaktery, jak najszybciej zdobyli wiadomości fachowe i mogli wraz z Wami dać swe 

młode siły dla rozwoju potęgi Odradzającej się Ojczyzny.1 

Formalne przejęcie przez DOKP Olsztyn zarządu nad podlegającą jej częścią 

sieci kolejowej PKP nastąpiło dopiero w sierpniu 1945 r., po zniesieniu stanowiska 

Pełnomocnika Ludowego Komisariatu Komunikacji ZSRR działającego dotychczas 

przy Ministerstwie Komunikacji RP i przy dyrekcjach okręgowych, jak również po 

likwidacji organów wojskowej komunikacji Armii Czerwonej w Polsce. Wprawdzie 

na poziomie ministerstwa w dalszym ciągu miał istnieć przedstawiciel radzieckich 

władz wojskowych, posiadający swoich inspektorów przy dyrekcjach i oddziałach 

ruchu, ale nie miał już uprawnień do wydawania samodzielnych rozporządzeń oraz 

wkraczania w działalność operacyjną polskich kolei żelaznych.2 Dzięki temu polska 

administracja mogła wreszcie oficjalnie przejąć majątek kolejowy oraz przystąpić do 

żmudnego procesu odbudowy zniszczonej sieci dróg żelaznych, a w tym do zmiany 

rozstawu poszerzonych na potrzeby Rosjan torów na szerokość europejską 1435 mm. 
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W tonie zachęcającym do maksymalnego wysiłku zabrzmiała odezwa z 15 stycznia 

1946. r. kolejnego dyrektora DOKP Olsztyn, inż. Dudzińskiego, którą opublikowano  

w Dzienniku Zarządzeń DOKP Olsztyn nr 1 z 1946 r. Słowa jej były takie: 

Obejmując na zarządzenie Ministra Komunikacji kierownictwo Dyrekcją Kolei Państwowych 

w Olsztynie, wchodzę w tok pracy już rozpoczętej przez Was i moich Poprzedników. Celem moim 

będzie tę pracę rozwinąć i postawić na takim poziomie, by dała jak największe rezultaty, by 

postawiła Okręg nasz w rzędzie przodujących. Lecz by usiłowania moje nie poszły na marne, 

potrzebna mi jest Wasza współpraca. Współpraca nie zdawkowa, nie z dnia na dzień, lecz szczera, 

wytrwała i ciągła, nie zrażająca się lada przeszkodami, dająca maksimum wysiłku dla odbudowy  

i rozbudowy naszego kolejnictwa, a co za tym idzie: podniesienia dobrobytu wśród rzesz kolejarzy. 

Dopiero, gdy znikną w naszym Okręgu wszelkie ślady wojny, zatarte Waszymi rękami, gdy ustaną 

między Wami narzekania na biedę, gdy zakwitnie życie kulturalne, wówczas w poczuciu dobrze 

spełnionego obowiązku obywatelskiego, będziemy mogli sobie i innym powiedzieć, że do odbudowy 

Odrodzonej Niepodległej Ojczyzny złożyli kolejarze ochotnie nie tylko daninę krwi, ale i daninę pracy. 

Zachęcając Was do tej twórczej pracy mam nadzieję, że nie zawiedziecie pokładanego w Was 

zaufania i że będę miał możność zawsze nagradzać, nigdy zaś karać.3 

Należałoby przy okazji wspomnieć o samych Dziennikach Zarządzeń Dyrekcji 

Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie. Pierwszy z nich został opublikowany 

25 lipca 1945 r., a kolejne – sukcesywnie. Dokumenty te stanowią przepastne źródło 

bardzo ciekawej wiedzy na temat rodzącej się polskiej kolei na Warmii i Mazurach, 

zarówno w wymiarze technicznym, jak i polityczno-organizacyjnym. 

Zniszczenia wojenne na węźle Wielbark 

Inwazję Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie w 1945 r. transport kolejowy 

odczuł dotkliwie. Rosjanie zniszczyli setki kilometrów dróg żelaznych, rozbierając  

i wywożąc tonami na wschód co użyteczniejsze składniki infrastruktury kolejowej 

oraz bombardując i paląc budynki kolejowe, w tym dworce. W ramach działań obu 

armii ucierpiała również znaczna liczba obiektów inżynieryjnych, bombardowanych 

lub wysadzanych w powietrze. Dla niektórych szlaków, w obliczu zmieniających się 

granic państwowych i potrzeb komunikacyjnych, był to kres istnienia. 

W kontekście opisanych realiów szkody, jakich doznał węzeł wielbarski oraz 

pobliskie linie, należy uznać raczej za przeciętne. Nieprzejezdny był co prawda cały 

odcinek ze Szczytna do Wielbarka, a i stacja Wielbark została zniszczona (Rosjanie 

ruch kolejowy prowadzili opierając się na rozwiązaniach prowizorycznych), jednak 

w dość dobrym stanie zachowały się szlaki wiodące w kierunku Ostrołęki i Nidzicy, 
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„przekute” przez Rosjan na szerokotorowe. Epizod związany z torami szerokimi na 

węźle został opisany (wraz z podkreśleniem pewnych wątpliwości) w 6. części cyklu 

„Historia węzła Wielbark i okolic”. Przypomnijmy tutaj tylko, że ponowna zmiana 

szerokości obu linii na normalną nastąpiła w dniach od 5 do 29 września 1945 r.4, 5  

O zniszczeniach wojennych na odcinku Szczytno – Wielbark dobrze świadczy 

cenny dokument, jakim bez wątpienia jest ręcznie wypełniona tabela zatytułowana 

Wykaz szkód wojennych, opracowana tuż po II wojnie światowej „z gruntu” przez 

jednego z pracowników kolejowych. Człowiek ten, przemierzając na piechotę szlak 

Szczytno – Wielbark, zmierzył i opisał stwierdzone straty. Niestety, dysponuję tylko 

częścią zestawienia, dotyczą odcinka od km 43,270 do km 63,270.6 

Element infrastruktury Miara 1939 Z U R W % 

Umocowania skarp m2 10000 3000 2800 - - 58 

Umocowania rowów m2 39000 - 19000 - - 49 

Przepusty płaskie mb 30 - 30 - - 100 

Tory główne mb 20000 - 8700 1300 10000 100 

Tory łącznicowe mb 60 - - - 60 100 

Tory stacyjne mb 3100 - 1700 - 1400 100 

Tory bocznicowe mb 1000 - - - 1000 100 

Rozjazdy zwyczajne kpl. 16 14 - - - 88 

Kozły oporowe szt. 2 - 2 - - 100 

Podkłady szt. 3860 - 3560 300 - 100 

Podrozjezdnice kpl. 16 - - 6 - 38 

Balast m3 25368 5368 - - - 21 

Budynki dworcowe m3 1900 1900 - - - 100 

Przydworcowe budynki gospodarcze m3 600 450 - - - 75 

Nastawnie m3 300 300 - - - 100 

Magazyny towarowe m3 300 300 - - - 100 

Perony m2 3150 - 1150 - - 37 

Rampy towarowe m2 400 200 - - - 50 

Ogrodzenia stacyjne mb 1200 1200 - - - 100 

Budynki mieszkalne m3 3100 3100 - - - 100 

Przydomowe budynki gospodarcze m3 650 650 - - - 100 

Infr. drogowa o nawierzchni średniej m2 2400 1400 - - - 58 

Nawierzchnia przejazdów m2 300 200 - - - 67 

Znaki i wskaźniki drogowe szt. 54 34 - - - 63 

Zasłony odśnieżne mb 8000 5900 - - - 74 

Inwentarz użytkowy % 100 100 - - - 100 

Z – zniszczono, U – uszkodzono, R – rozebrano, W – wywieziono 

Tab. 1 Wyciąg z Wykazu szkód wojennych dla odcinka Szczytno – Wielbark 
(dotyczy fragmentu od km 43,270 do km 63,270)6 
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Zniszczenia wojenne na sieci kolejowej PKP zostały przedstawione również 

(linią przerywaną) na Mapie sieci PKP autorstwa W. Forysia, wydanej w 1947 r.7 

 

Rys. 1 Zniszczenia wojenne na sieci kolejowej PKP według mapy z 1947 r. Jak widać 
najszybszym sposobem na przywrócenie połączenia kolejowego Olsztyna  

z Białymstokiem była odbudowa odcinka Szczytno – Wielbark.7 

Powrót ruchu pasażerskiego na węzeł wielbarski 

Już w styczniu 1946 r. rozpoczęto przygotowania do odbudowy i reaktywacji 

połączenia kolejowego Szczytna z Wielbarkiem. Ze względu na złe skomunikowanie 

Olsztyna z Białymstokiem (nieprzejezdność tras Szczytno – Ełk oraz Ełk – Prostki na 

odcinku Grajewo – Osowiec) było to przedsięwzięcie o wysokim priorytecie, a przy 

tym stwarzające możliwość zatrudnienia wielu bezrobotnych, pilnie poszukujących 

płatnego zajęcia. Sprawę tę potraktowano na tyle poważnie, że nawet początkowe 

problemy finansowe oraz ogrom pozostałych niezbędnych do wykonania robót nie 

przeszkodziły w szybkiej realizacji założeń. Ochotnicy zakasali rękawy i wzięli się 

ostro do dzieła. W celu udrożnienia szlaku wykorzystano materiały staroużyteczne, 

pochodzące najczęściej z mniej ważnych tras lub zbędnych w tamtym okresie torów 

stacyjnych. Oczywiście prowizoryczny charakter ułożonej w ten sposób nawierzchni 

wymuszał przeprowadzenie w niedalekiej przyszłości jej naprawy głównej, jednak 

doraźnie umożliwiał ruch pociągów pasażerskich oraz towarowych, otwierając tym 

samym newralgiczną drogę kolejową z Olsztyna do Białegostoku przez Ostrołękę. 

Prace zostały ukończone jeszcze w 1946 r., a potwierdzają to tak Opis ekonomiczny 

Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie za 1946 rok8, jak i rozkład jazdy 
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pociągów pasażerskich pochodzący z omawianego okresu. Tabelę nr 328 Olsztyn Gł.  

– Białystok Centr., uwzględniającą kursowanie dwóch par pociągów, wydrukowano 

bez charakterystycznej dla lat powojennych uwagi „kursuje po ogłoszeniu”.9 

 

Rys. 2 Połączenie Olsztyn Gł. – Białystok Centr. według rozkładu jazdy PKP z 1946 r.9 
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Tenże sam rozkład jazdy pozwala wnioskować, że równie sprawnie uwinięto 

się z odbudową rozoranego toru wyjazdowego ze stacji Wielbark w stronę Nidzicy, 

co miało miejsce najpewniej w trakcie przekuwania całej linii. Tabela nr 333 Nibork  

– Wielbark wykazuje kursowanie jednej pary pociągów osobowych relacji Olsztyn 

Gł. – Wielbark – Olsztyn Gł. Pociąg z Olsztyna wjeżdżał do Wielbarka pół godziny 

przed północą, a ruszał w drogę powrotną pół godziny po czwartej nad ranem.9 

 

Rys. 3 Połączenie Nibork – Wielbark według rozkładu jazdy PKP z 1946 r.9 

Podróże koleją tuż po wojnie były uciążliwe oraz niebezpieczne. Pasażerowie 

często jeździli w olbrzymim ścisku, przy ledwie tlącym się oświetleniu. Okoliczności 

te wykorzystywali bandyci, którzy zarówno samodzielnie, jak i w szajkach, potrafili 

okradać pociągi. Złą sławą cieszył się m. in. odcinek Ostrołęka – Łapy, na którym 

notorycznie dochodziło do zorganizowanych napadów na składy pasażerskie. 

Początki powojennego ruchu towarowego 

Opierając się na przytoczonym już wcześniej Opisie ekonomicznym Dyrekcji 

Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie za 1946 rok8 można zaobserwować, jak 

kształtowały się przewozy towarowe na liniach węzła wielbarskiego tuż po wojnie. 

Ogólne zestawienie nadań i odbiorów wagonów (z pominięciem stacji węzłowych 

Ostrołęka, Szczytno oraz Nidzica) przedstawiono w Tab. 2. 



 7 

 

Liczba wagonów Stacja 
obsługująca 

Zakład przemysłowy, 
przedsiębiorstwo 

Wytwory 
Nad. Odb. Razem 

Chorzele Młyn parowy Przemiał zboża 169 226 395 

Parciaki 
Nadleśnictwo 
Państwowe Parciaki 

Słupy, żywica 180 - 180 

Grabowo 
Spółdzielnia Rolniczo  
– Handlowa Ostrołęka 

Artykuły różne - 118 118 

Muszaki 
Tartak parowy 
Muszaki 

Materiały drzewne 49 51 100 

Grabowo 
Spółdzielnia Rolniczo  
– Handlowa Maków 

Artykuły różne - 32 32 

Grabowo Tartak Ostrołęka Drzewo budowlane 20 - 20 

Napiwoda Tartak Zimna Woda Drzewo tarte - 20 20 

Napiwoda 
Państwowe Majątki 
Rolnicze Zagrzewo 

Płody rolne - 15 15 

Napiwoda 
Państwowe Majątki 
Rolnicze Załuski 

Płody rolne - 15 15 

Zabiele 
Wielkie 

Nadleśnictwo 
Państwowe Soborki 

Drzewo opałowe, 
kopalniaki, słupy 

14 - 14 

Grabowo 
Nadleśnictwo 
Państwowe Ostrołęka 

Drzewo budowlane 10 - 10 

Napiwoda Tartak Napiwoda Drzewo tarte - 10 10 

Parciaki Tartak Parciaki Tarcica 4 - 4 
Zabiele 
Wielkie 

Tartak motorowy 
Nowa Wieś 

Deski, rydle - 2 2 

Tab. 2 Ruch towarowy na liniach Ostrołęka – Szczytno i Nidzica – Wielbark na podstawie 
Opisu ekonomicznego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie za 1946 r.8 

Śmiałe plany, czyli nowe linie kolejowe 

Powojenna odbudowa sieci kolejowej PKP wymagała uwzględnienia bardzo 

istotnego czynnika: konieczności powiązania komunikacyjnego wcześniejszych ziem 

polskich z tzw. Ziemiami Odzyskanymi, w tym z Warmią i Mazurami. Już w 1945 

lub 1946 r. pojawiły się zamiary budowy kilku zupełnie nowych linii kolejowych,  

w tym linii Płock – Mława – Wielbark, skracającej drogę z centralnej Polski do jej 

północno – wschodnich okolic. Wzmiankę na ten temat znajdziemy m. in. w książce 

S. Zamkowskiej Odbudowa i funkcjonowanie kolei polskich 1944 – 1949. Powołując 

się na dosyć konkretne źródła (zbiory Archiwum Akt Nowych i Centralnego Urzędu 

Planowania) Autorka stwierdza, że obok trasy Płock – Wielbark miały być również 

budowane odcinki takie jak Biała Piska – Nasielsk, Nasielsk – Sochaczew, Dłutowo 

– Łomża czy Śniadowo – Małkinia. Żadnego z nich koniec końców nie zrealizowano, 

chociaż plany – z niewielkimi modyfikacjami – konsekwentnie ponawiano jeszcze  

w następnych latach. Schemat zaplanowanej w tym okresie przebudowy sieci dróg 

żelaznych został przedstawiony na Rys. 4, opartym na mapie W. Forysia.7, 10 
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Rys. 4 Plany budowy nowych linii kolejowych z 1945 lub 1946 r.7, 10 

2 lipca 1947 r. Sejm uchwalił Plan Odbudowy Gospodarczej (Dz.U. z 1947 r. Nr 

53, poz. 285), zwany Planem Trzyletnim, czyli zarys polskiej polityki przemysłowej  

i ekonomicznej na okres od 1947 do 1949 r. W art. 31 dokumentu określono ramowe 

zadania dotyczące rozwoju transportu kolejowego. Należało podwyższyć wskaźniki 

przewozowe w odniesieniu do 1938 r., powiązać w istniejącym systemie kolejowym 

Ziemie Odzyskane z resztą kraju, przygotować „aparat kolejowy” do wykonywania 

zadań tranzytu do i z krajów basenu naddunajskiego, wzmóc naprawy parowozów 

i wagonów w sposób zapewniający ciągłość ruchu, a także stworzyć podstawy do 

elektryfikacji węzła warszawskiego i górnośląskiego. Na realizację całości inwestycji 

objętych Planem Trzyletnim przewidziano środki (uwzględniając środki zagraniczne) 

wysokości ok. 20% dochodu narodowego. Zaznaczono przy tym dość jednoznacznie, 

że inwestycje komunikacyjne winny obejmować rozbudowę istniejącej sieci tylko 

w tych nielicznych przypadkach, w których wiązałoby się to z uzupełnieniem jej  

w związku z nową strukturą komunikacyjną i gospodarczą kraju (art. 48 ust. 2).10, 11  

Chociaż Plan Trzyletni skupiał się głównie na odbudowie zniszczonej sieci, to 

w czasie jego realizacji kładziono podwaliny pod dalszą rozbudowę polskiej kolei. 

Jednym z efektów podobnych działań planistycznych był projekt inż. Mieczysława 

Łopuszyńskiego, zawarty m. in. w jego opracowaniu pt. Podstawowe zagadnienia 
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polityki komunikacyjnej. Autor przewidywał trójetapową budowę 35 nowych linii 

kolejowych o łącznej długości około 3 334 kilometrów. Ponieważ za okres I działań 

przyjął on odbudowę najważniejszych linii pierwszorzędnych, a także dokończenie 

rozpoczętej przez okupantów budowy linii Tomaszów – Radom, trzy etapy budowy 

nowych linii kolejowych zostały przez niego oznaczone jako okresy II, III i IV:10, 12 

• okres II – budowa linii mających podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, 

powiązania systemu komunikacyjnego w najważniejszych kierunkach oraz ściślejsze 

połączenie kolejami obszarów dawnych i odzyskanych; w tym okresie również 

należy dążyć do zakończenia całkowitej odbudowy całej sieci kolejowej oraz jej 

przebudowy odpowiednio do nowych wymagań przewozowych. 

• okres III – budowa linii kolejowych, potrzebnych do gospodarki narodowej  

i uporządkowania sieci kolejowej w zasięgu naszych obecnych przewidywań; 

budowa tych linii musi być jednak odłożona do okresów późniejszych ze względu na 

stopniowanie realizacji programu i hierarchię potrzeb. 

• okres IV – dalsza budowa linii, które będą stanowiły uzupełnienia sieci, lecz które 

muszą być odłożone do czasu, gdy nastąpi taki wzrost ogólnego zapotrzebowania na 

przewozy kolejowe, który uzasadniać będzie wymagane nakłady kapitałowe.12 

 

Rys. 5 Projekt inż. Mieczysława Łopuszyńskiego na mapie pochodzącej z jego pracy 
pt. Podstawowe zagadnienia polityki komunikacyjnej (Warszawa, 1947)12 
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Zaproponowane przez M. Łopuszyńskiego nowe linie kolejowe miały usunąć 

istniejące w ówczesnym układzie sieci PKP luki oraz minimalizować współczynnik 

wydłużenia tras. W zaprojektowanych inwestycjach nie pominięto stacji Wielbark. 

Autor zaproponował – ale dopiero w okresie IV – wytyczenie odcinka z Nasielska 

przez Chorzele do Wielbarka (75 km), który stanowiłby znaczący skrót w stosunku 

do trasy wiodącej przez Działdowo, Nidzicę i ciekawą alternatywę szybkiej podróży 

z Mazowsza na Warmię i Mazury przez pogranicze kurpiowskie. W kontekście sieci 

linia miała stanowić fragment drogi z Dolnego Śląska, Zagłębia Węglowego i Łodzi 

do północnych byłych Prus Wschodnich, jak również element drogi tranzytowej do 

Królewca. Z mapy zawartej w książce nie wynika dokładnie, czy Wielbark miał się 

stać węzłem czterokierunkowym, a Chorzele otrzymać drugą stację, położoną bliżej 

miejscowości, czy też może tor nowej linii miał docierać tak naprawdę jedynie do 

istniejącej stacji Chorzele. Być może w przyszłości uda się to ustalić.12 

 

Rys. 6 Układ nowych linii kolejowych wg projektu Łopuszyńskiego z 1947 r.7, 10, 12 

Oprócz linii z Nasielska do Wielbarka plan Łopuszyńskiego zakładał budowę 

kilku dróg żelaznych tras o analogicznym znaczeniu (to jest upłynnienie dojazdu do 

północno – wschodniej Polski). W wykazie wymieniono między innymi trasy: 

• Mława – Nidzica (30 km, II), 

• Skierniewice – Sochaczew – Nasielsk – Ostrołęka – Łomża – Augustów (328 km, II), 
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• Ostrołęka – Biała (72 km, II), 

• Warszawa – Płońsk (60 km, IV), 

• Płock – Mława (75 km, IV), 

• Mława – Ostrołęka (96 km, IV), 

• Śniadowo – Małkinia (40 km, IV), 

• Łomża – Dłutowo (65 km, IV), 

• Tłuszcz – Sokołów – Bielsk (130 km, IV) 

Jak dzisiaj wiadomo, projekt Łopuszyńskiego doczekał się ostatecznie jedynie 

częściowej realizacji, przy czym nie zostało niestety wybudowane żadne z połączeń 

kolejowych wymienionych wyżej. Tym samym stacja w Wielbarku miała pozostać 

węzłem tylko dla trzech kierunków, ale jej rola po wojnie i tak wzrosła.10, 12 

Adam Dąbrowski, 1 IX 2013 

www.wielbark.wordpress.com 
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Szczególne podziękowania dla mojego wujka, Mariana Sawko, za udostępnienie źródła [6]. 


